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кхетош-кхиор

КъОмАНА БеРКАТ ДелИРА цуНАХ НОХчИйН РеСпуБлИКИН ХАлКъИйН 
ДеРРИГДуьНеНАюКъАРА ГулАм 

Цхьа стаг шен оьмарехь кхочушдан кху-
ьуш долу гIуллакхаш дукха хуьлуш дац. 
ша диначарех цхьа-ши хIума адамашлахь 
даха дисича а, цунах тоамбина ца Iаш, 
воккхаве войла ду. ткъа кадыров ахьмад-
хьаьжех дерг аьлча, дагардина цаваллал, 
дукха ду цунах вайн халкъана девлла бер-
каташ. тахана нохчийчуьра хьал дикачу 
хорша а дирзина, адам паргIатдаха дола-
делча а, вайна диц ца ло ахьмад-хьаьжас 
вайн халкъан а, мехкан а дуьхьа, шен са ца 
кхоош, хьегна къа, дина некъаш. 

ахьмад-хьаьжа, хила ма-веззара, вайн 
мехкан тхьамда вара. иза вайна чIогIа оь-
шура. амма делан кхиэл ца лелча ца ялар-
на, дIавахара иза. дIавахара, шен декхар 
дуьззина кхочуш а дина, халкъана гергахь 
гуттаренна сий а дуьсуш. далла гергахь, 
дала мукъ лахь, шахIидан дарже а кхочуш.

хастамечу далла дика хууш хиллера 
нохчийчоьнан коьрте мила валовеза а, 
стенна тIехь, муха аьтто цуьнан бан беза а. 
тахана куьгкхочехь болчу нахе ладоьгIча а 
хаьа, нохчаша ахьмад-хьаьжас шайн дуь-

хьа дIа мел ловзийначу коган а, дIааьллачу 
дешан а хама-пусар дойла. нохчашна дика 
хаьа, шайн паччахь лаьттина волчу кады-
ровс шайн дуьхьа шен са а, дахар а ца кхоий-
нийла. нохчийчохь са доьIу дегI мел деха, 
дицлур доцу совгIаташ ду ахьмад-хьаьжас 
шен халкъана а, махкана а динарш. маша-
речу дахаре неIарш схьайиллина, халкъана 
шен кхане гайтар – иза ду-кх вайна а, вайн 
тIаьхьенашна а дицлун доцург.

Цхьацца хийцамаш хаало вайн халкъан 
кхетамехь а. хIинц-хIинццалц обаргех 
къоман турпалхой а беш даьхнехь а, тахана 
шен бакъ болчу къонахех масал оьцуш, 
царах Iемаш схьадогIуш ду халкъ. иза бу 
ахьмад-хьаьжа бахьанехь вайна хиллачу 
баккхийчу пайданех боккха пайда. тIом 
кхирстина мехкаш меттахIиттор аттачех 
гIуллакх дац. оцу балхана хан-зама эшарал 
сов, и болх бан ондда лаам, хьуьнар, ницкъ 
болу адамаш а оьшу. Бакъдерг ду иза, 
оцу декъехь дика тIаьхье йитина ахьмад-
хьаьжас. Цо хаьржинчу новкъара ца вала 
нийат долуш ву таханлера вайн мехкан 
таханлера куьйгалхо кадыров рамзан. 
дикане сатийсар де-дийне мел дели ал-
самдолуш, хьаналчу къинхьегамца шен 
халкъан а, мехкан а хьал тодан, ойла йолчу 
вайн махкахойн могIанаш а ду шорлуш, 
дебаш. «Луларчу халкъел  оьшуш доцуш 
Iен а, даха а дезаш ду вайн халкъ», – олура 
ахьмад-хьаьжас. 

ахьмад-хьаьжа цIена, хила ма-веззара 
нохчи вара. иза къонах вара. ахьмад-
хьаьжа хIинца а вайца ву. Вайн дегнаш-
кахь, ойланашкахь. Цуьнан сийлахь цIе 
даима а ехар ю халкъан иэсехь. Вайн 
халкъан дуьхьа вехира иза, вайн халкъан 
дуьхьа дIа а делира цо шен са. дала 
декъалвойла ахьмад-хьаьжа!

Лорсанукаев Увайс

таркхойн шовхала ша 
волчу хьошалгIа кхайкхина 
хилла боху цIеяххана болу 
кIентий. Iуьйранна туьха а 
ца тосуш, теза кхача хьалха 
биллина хилла цо царна. 
Цхьаммо инкарло ца еш, 
хьешо буъчу барамехь кха-
ча биъна цара. делкъанна 
туьха совдаьккхина, кха-
ча хьалха биллина царна: 
Iуьйранна шаьш ма-баъара 
биъна хилла цара и кхача а. 
ткъа суьйранна чам тобина, 
тоьлла кхача хьалха биллина 
хилла шовхала хьешашна. 
шаьш Iуьйранна, делкъанна 
ма-кхеттара кхачанах кхет-
та, севцца хилла  хьеший. 
тIаккха церан оьздангаллех 
цецваьлла, шовхала хьаьтти-
на хьешашка: ма тамашийна 
болх бу-кх шена гуш берг. 
теза, дуьра, мерза цхьатерра 
йии-кх аш? хьешашна юкъ-
ахь воккхахволчу Эвтархойн 
ахьмада жоп делла хилла 

тIаккха: «тхо-м хьан шуьне 
чемаш хержа даьхкина да-
ций, шовхал. нехан хьаьвди 
тIехь дин берстар бац, нехан 
шуьнехь къонах верстар вац». 

мел чIогIа оьздангалла 
гойту цу дийцаро. Вайн хал-
къан фольклора тIера дийцар 
ду иза. иштта оьзда хилла 
вайн дай. «хилла»,– аьлла, 
и иштта дита ца ло,  я  и 
иштта дита лаа а ца лаьа. 
оьздангалла юьту хIума яц, 
«хилла»,-аьлла. иза гуттар 
хила езаш ю.  иза Iадйитахь 
а, иза ширъелла, цуьнан мах 
дIабаьлла юьтур яц ахь и 
Iад, и Iадйитахь, хьайн мах 
охьабаьллий, хьайн адамалла 
ширъеллий  бен. гIиллакх-
оьздангалла ширлуш дац. 
гIиллакх-оьздангалла даима 
а мехала хIума ю. Цара деш 
ду адамах адам. ма-дарра 
аьлча, уьш хилча, адаман 
куц-кеп кхин а тало, кхин 
а хазло. дукхахьолахь, оцу 

адамна тIехьаьжна а гуш хуь-
лу цуьнан синан цIаналла, 
цуьнан синан оьздингалла: 
къамелаца, цIеналеларца, 
тIехь долчу духарца… 

гIиллакхаш къоман шайн-
шайн долуш нислахь а, оьз-
дангалла массеран а юкъ-
ара ю.  масала,  шуьнехь 
оьзда хилар дуьйцуш, вай 
лакхахь далийна и дийцар 
схьаэцча, иштта оцу стоьл 
тIехь оьздангалла ларъяр 
кхечу къаьмнийн а ду: юучу 
хIуманна тIецаветтавалар, 
яахIума тIецаIенор, яахIума 
юучу хенахь кхечунна хьал-
ха цагIертар…  масане ду 
уьш. стоьла тIехь хилла ца 
Iаш, кхин а дукха ду лардан 
дезарш.  нагахь санна, и 
хIумнаш и лардеш вацахь, и 
стаг оьзда воцуш лору. 

ткъа вайн халкъалахь и 
хIумнаш лардеш хилла. Цун-
дела оьздангалло вайн даха-
рехь йоккха меттиг дIалоцу. 
и иштта хилла хилар вай 
лакхахь далийначу дийцаро 
а гойту. ткъа дийца и тайпа-
на хIуманаш вайн халкъана 
юкъахь  дукха ду.

оьзда стаг даима а къов-
лавелла хуьлу. шех нахана 
новкъарло ца йо цо. Цо массо 
хIума лардо. Цуьнан вахар-
вар цхьанна а новкъарло 
йоцуш хуьлу, тIедухучуьнца 
а хуьлу оьзда, иштта шен 
мотт а ларбо цо товш доц-
чух, эхьечух. кхин а дуккха 
а ду уьш оьздачу стага лар-
дийраш а, лардан дезарш а. 
и хIумнаш лардича хуьлу 
цуьнах оьзда стаг. оьздан-
галло ша ахь ларйича, цу 
адаман мах хьалабоккху. и 
шеца йолу стаг юкъараллехь 

лору. амма цо и ца лелаяхь, 
цуьнан мах а, цуьнга ларам а 
охьаболу. Баккхийчара шайн 
къамелехь цхьаъ хьахош да-
ладора: «оьзда стаг вара иза, 
оьзда зуда яра иза, яхь йолуш 
стаг вара иза, яхь йолуш 
стаг яра иза…», -олий. Цо 
гойту «оьзда» бохучу дашца 
а хадабой адаман мах. оьзда 
стаг ву аьлла, цкъа цуьнан 
мах хадийна ца Iаш, и цIе оцу 
стагал тIаьхьа а дуккха яха 
юьсуш хилар гойту цо. 

оьзда стаг муьлххачу хал-
къана юкъахь а лаккхара 
мах болуш хуьлу. Цундела 
аьлла н. пенкина: «Лаккхара 
оьздангалла–иза шен ненан 
мотт хиъна ца Iаш, кхин а 
цхьа мотт хаар ду» («Высо-
кий уровень культуры–это и 
владение еще одним языком, 
кроме радного»). Цо бохучун 
маьIна иштта дастало аь-
лла хета (цуьнан ахь маьIна 
даьстича, ненан мотт бац цо 
кхузахь буьйцург. Цо бохург: 
ахь дуьйцучух и стаг кхетар 
а, ца кхетар а ду): ахь бу-
ьйцуш болчу маттах и стаг 
ца кхетахь а, хьан леларехь, 
ахь лелочух кхета муьлххачу 
къомах и стаг хилча а. кху-
захь вай юьйцург оьздангал-
ла ю. ахь шега хIун боху ца 
хаахь а, хьо тIедухучу духар-
ца цIена, хаза лелаш хилча, 
юург хаза, цIена лелош а, 
юуш а хилча, охьахуучохь, 
хьалагIоттучохь нахана мет-
тиг юьтуш, хьайх новкъарло 
ца еш хилча, и стаг оьзда 
стаг вуй хаьа. и хаийта, «и 
иштта ву»,- бохуш, дийца 
дезаш дац цхьанна а, и кхечу 
къомах волчу стагана дийца 
цуьнан мотт хаа безаш а бац 

. Вай хIинцца ма-аллара, и 
оцу стеган леларехь, гуш 
а, хууш а хуьлуш ду. иза 
оьздангалла хилар муьлхха 
а кхеташ ву. и бу и н. пен-
кина бийцина шолгIа мотт. 
иштта и оьздангаллин гураш 
лардеш волу стаг муьлххачу 
а къомана юкъахь дIалелало, 
ткъа и оьздангаллин гураш 
лардеш воцу стаг юьстах 
тотту, цуьнца юкъаметтиг а 
ца еза нахана. оьздангалле-
хула бен балуш бац адамаш-
ца цхьана некъ, и хьоьгара 
дIаяьллачохь соцуш бу хьан 
цаьрца болу некъ. «адамийн 
даг тIера воьжча, далла а ца 
веза»,- олуш хIума ду хьал-
къалахь. Цо гойту адамаш-
ца юкъаметтиг мел чIогIа 
ларъян еза. ткъа и юкъамет-
тиг ларъян оьзда хила веза. 
ма-дарра аьлча, хазаллин, 
дикаллин, цIаналлин мах 
хууш, и ларъеш, и езаш хила 
веза. Вай дагардинарш чIогIа 
мехала хIуманаш ду. масала, 
тIаьххьара долу «ЦIеналла» 
боху дош вай схьаэцча, цуь-
нах лаьцна бусалба динехь 
иштта аьлла бохуш дуьйцу 
дешначу наха: «ЦIаналла-
динан ах дакъа ду». ткъа 
и «цIаналла» оьздангаллин 
цхьа дакъа ду. динехь а мел 
чIогIа лерина тIаккха оьз-
дингалла. 

оьздангалла  муха  ло -
рур яц, дерриге а хазаниг, 
цIенаниг, диканиг цуьнца 
хилча ?! Цундела вайн хал-
къалахь а чIогIа мах болуш 
ю оьздангалла. Фольклорехь 
хилла ца Iаш, кхин а яздар-
хойн а, поэтийн а дуккха а 
говзарш хуьлу оьздангалла 
хьехош, юьйцуш. иза юха а 

цкъа оьздангалла вайн хал-
къан цIийца хилар ду аьлла 
хета.

к I о р г г е р а  г I и л л а к х -
оьздангалла евзаш, езаш 
нах кIеззиг бац вайн литера-
турехь. и вайн халкъан лард 
хилла, гуттар йиса лууш бу 
уьш. дерриге шайн дахар 
оцу синмехаллашна дIаделла 
оцу наха, уьш юьйцуш, уьш 
хестош. и синмехаллаш муь-
лххачу стагехь товш ю. Цар-
на тIехь хьалакхиъна стаг 
ларам болуш хир ву. 

и иштта мехала хила -
ре терра, ахмадов мусан 
«гIиллакх-оьзданга лла» 
цIе йолуш масех том шко-
лехь берашна хьоьхучу про-
граммина юкъахь яра. оццу 
Iалашонна язйина а яра и 
томаш, хIора а  классана 
бохург санна, ша-ша уьш 
билгал ца йохуш. иза дацара, 
вай гIиллакх-оьздангаллина 
тIаьхьадисина, вайн тIекхуьу 
чкъор телхина бохург.  и 
школехь берашна хьеха а 
хьоьхуш, царна цуьнан мах 
хаийтар а, оцу оьздангаллехь 
гуттар а уьш чIагIбалийтар 
а дара.

   оьзда стаг ша цхьаъ вол-
чохь а оьзда хуьлу олу. ша 
цхьаъ вара аьлла, аьздангал-
лех ца вуху иза шен леларехь: 
ша Iачохь а, воьдучохь а, 
вогIучохь а, иштта, ша цхьаъ 
бен воцчохь а, шен маттера 
долу дош а лардо цо оьзда 
доцучух. ма-дарра аьлча, 
оьзда стаг шена сица оьзда 
хуьлу. и вайн халкъаца ишт-
та хилла хилар а билгалдак-
кха лаьа. Вайна дукха хезна, 
«ша цхьаъ волуш а, логера 
нуьйда хуьлура цуьнан даима 

а дIаюллий, тIехь пазаташ 
йоцуш, берзина ца хуьлура 
цуьнан когаш, буьйсанна а 
цхьана, орцанна мохь тоьхча, 
кийчча хила веза»,-бохуш, 
мичча хенахь мохь ма тоьх-
хинехь араэккха мегар долчу 
духарца вуьжуш, гIоттуш 
хуьлуш хилла бохуш бак-
кхийчара хийлазза цхьацца 
нах хьехош, оцу нахах ду-
ьйцуш. «Цара и хьехадора, 
дуьйцура» ,-бохург, хIинца 
иштта нах бац бохург дац. 
иштта нах тахана а бу. 

Цхьацца долу хIума дукха 
тIехдаьккхича, оцу адам-
на дукха ницкъ беш хи -
лахь а, тIехь оьзда хилча, 
товш хуьлу. (Вай дуьйцург: 
дийнахь санна, тIе бедарш 
юьйхина,  буьйсанна шен 
дегIе сацадаIийтар ду. иштта 
хIуманаш кхин а масане ду… 
Вайн дайша шайн оьздан-
галла чIогIа хиларе терра, 
цхьадолу хIуманашца шайна 
дукха ницкъ беш хилла)… 
Цунна тIехь долчу духарца 
а, цуьнан кечваларца а ха-
дабо оцу стеган мах. иштта 
хилла вайн дай. Цхьадол-
чу хIуманашна тIехь, вай-
на хьалхара царна тIаьхьа 
охьадогIу чкъор а ду дуккха 
и хIуманаш хIинца а лардеш.

д у к к х а  а  х I у м а н а ш 
догIу оьздангаллина юкъа: 
гIиллакх, гIуллакх, лерам, 
тешам, яхь… хIинцца дагар-
дина и хIуманаш хIораннан 
а шен-шен кхетамаш болуш 
хIуманаш ду. ткъа оьздангал-
ла, и дерриге хIуманаш шена 
чу лоцуш, бакхий гураш бо-
луш хIума ю. 

Банжаев Аьрзу

асаран (июнь)  беттан 
23-чу  дийнахь  нохчийн 
республикин халкъийн дер-
ригдуьненан гулам хилира.

Форумехь 5 эзар гергга 
стага дакъалецира. Форум 
ахтаев увайса цIарахчу во-
лейбола цIийнахь хилира. 
съезде баьхкинера дуьне-
нара 23 пачхьалкхера: тур-
цера, Францера, германе-
ра, норвегера, польшера, 
гуьржичуьра, украинера, 
Великобританера, Бельгера, 
австрера, египтера, данера, 
саудовски аравера, швеце-
ра, казахстанера, Финлян-
дера, канадера, иорданера, 
шемара, Латвера, Белорусе-
ра, норвегера, иштта Цхьа-
натоьхначу Iаьрбийн Эмира-
ташкара делегаташ.

Форумехь бистхуьлучу 
делегаташа хадам боллуш 
дIахьедира шаьш нохчийн 
республикин  хьалхарчу 
президентан, россин тур-
палхочун кадыров ахьмад-
хьаьжин некъ а, цо долийна 
гIуллакх дIакхоьхьучу нох-
чийн республикин кьуйгал-
хочун, россин турпалхочун 
кадыров рамзанан гIуллакх 
а къобал деш хилар. ишт-
та,  резолюци тIеийцира, 
кадыров ахьмад-хьаьжин 
некъ дийнна халкъо къобал 
беш хилар дIа а довзуьйтуш, 
кадыров рамзанна шен кан-
дидатура нохчийн респу-
бликин куьйгалхо хоржуш 

юкъаяхийтар тIедожош.
«оха,  нохчийн респу-

бликин халкъийн дерриг-
дуьнен гуламан делегаташа 
массара а, кху истариче-
ски форуме тхаьш хаьр-
жинчийн цIарах, дIахьедо 
дерриге а халкъо нохчийн 
республикин хьалхарчу 
президентан, россин тур-
палхочун кадыров ахьмад-
хьаьжин некъ, маьрша нох-
чийн республика латтош 
болу беккъа нийса цхьа некъ 

санна къобал беш хилар. 
оха кхайкхам бо хьоьга, 
лараме ахьмад-хьаьжин 
рамзан, 202I-чу шеран тов-
бецан (сентябрь) 19-чохь 
хинйолчу рогIерчу нохчйн 
республикин куьйгалхочун 

харжамашкахь дакъалацар 
тIедожош.

хьан дас, нохчийн рес-
публикин хьалхарчу пре-
зидента, россин турпалхочо 
кадыров ахьмад-хьаьжас, 
уггаре халчу хенахь нохчийн 
республикин жоьпаллин 
дерриге деза дукъ шена тIе а 
лаьцна, машаре а, кхиамашка 
а далийна вай. 

нохчийн республикин 
хьалхарчу президентан, 
р о с с и н  т у р п а л х о ч у н 

к а д ы ров ахьмад-хьаьжин 
некъан дуьхьа, цуьнан тешаме 
кIант волчу, хьан йиш яц тхан 
лехам кхочуш ца дан», – бил-
галдаьккхина резалюци тIехь.

Арзуев Алхаст

ОьзДАНГАллА А, цО ВАйН ДАХАРеХь Д1АлОцу меТТИГ А
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САРАлИеВ мОХьмАДАН ХьеХАм

КОшАН IАзАпАш А, НИIмАТАш А

шуьга весет до ас, оцу веза 
хилла волчу аллахI-делах 
кхерарца. иштта весет до 
ас шуьга, лераме бусулба 
нах, цу аллахI-дала вайх 
къинхетам бина, ваийтина 
хилла волу пайхамар (деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) дукха везарца. ко-
маьрша пайхамар вара иза, 
къинхетаме пайхамар вара 
иза. шена дуьхьал тIом бина, 
шен асхьабаш байъина, ша 
махках ваьккхина, шен де-
ваша хьамзат вийна хилла 
волчу Вахьшина къинтIера 
ваьлла хилла волу пайхамар 
ву иза. шен девешин хьам-
затан дакъа эрчадаьккхина 
хилла йолчу хIиндана а 
къинтIераваьлла хилла волу 
пайхамар ву иза. хIоккхул 
комаьрша, хIоккхул сийлахь 
волу пайхамаран (деле -
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) сийнна тIекхийдаш 
цхьа боьха хIума хилла-кх… 
пайхамарх (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
лаьцна ирча къамел деш, 
пайхамаран асхьабех лаь-

цна ирча байташ йохуш, 
асхьабийн зударийн сийнна 
тIекхийдаш, каIаб ибн аш-
раф бохуш делан мостагI, 
цхьа жуьгти хилла. шена 
гонаха шортта нах а болуш, 
дукха таро а йолуш, ницкъ 
болуш хилла иза . (  Цкъа 
пайхамарна (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
дуьхьал тур даьккхина вац 
иза. тIом биначарна-м уьш 
дохкобевлча, пайхамар (де-
лера салам-маршалла хуьл-
да цунна) гечдеш а ма ву). 
Цо шен сийнна тIекхийдаш 
деш долу къамел новкъа 
долуш, пайхамара(делера 
салам-маршалла  хуьлда 
цунна) цхьана дийнахь: «и 
стаг сацон мила ву шух», 
– аьлча,  мухьаммад ибн 
маслана бохуш волу цхьа 
асхьаб хьалгIаьттира: «я 
расулуллахI, ахь пурба дел-
ча, ас вуьйр вара иза», –аь-
лла. «делахь ас пурба делла 
хьуна»,– аьлла-кх пайхамара 
(делера салам-маршалла 
хуьлда цунна). Буьйсанна 
пайхамар (делера салам-

маршалла хуьлда цунна) ша 
тIаьхьа ара а волий, виъ ас-
хьаб новкъа а воккхий, царна 
тIаьхьа доIа до цо. и виъ 
асхьаб ваха а воьдий, Iехавой 
и жуьгти, ара а воккхий, ту-
хий воь цара. Буьйсанна уьш 
ларбеш Iаш хилла пайхамар 
(делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) чу ца воьдуш, 
царах бIаьрг кхетча, дукха 
самукъадолий, «аллахIу ак-
бар! ма сийлахь ву и дела», 
– бохуш, далла хастам бо 
цо. (далла а, пайхамарна 
а (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) зен дина стаг 
вара иза шен маттаца). «Вайн 
сийнна тIекхийдина стаг 
вара иза. дела реза хуьлда 
шуна», – бохуш, пайхмара 
(делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) доIа до-кх оцу 
виъ асхьабана. Цундела боху 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
кхечу хьадисехь: «хIай шайн 
маттаца ийман диллина хил-
ла болу нах, и ийман шайн 
даг чу ца дахана хилла болу 
нах, нахана гIийбаташ ма де, 

нехан сийнна тIекхийдаш 
хилла болу нах,  бусалба 
нехан сакхташ ма лехьаде, 
маттаца зен ма де, – боху 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) -ша 
чIагIо ма йо шуна, бусалба 
нехан сакхташна тIаьхьа а 
девлла шу лелахь, аллахI-
дела шуна тIаьхьа вер ву 
шуна». Бусалба нехан сак-
хташ делахь а бохург ду иза. 
ткъа цхьа хIума а доцуш 
долу, хазхета къамелаш деш, 
зударий а сийсаз а бохуш, 
сийнна тIекхийдаш хилла 
болчу нахана хIун дийр ду 
оцу аллахI-дала. «аллахI-
дала шен хIусамехь на-
хала воккхур ву хьуна и», 
– боху. Цхьана асхьаба:«я 
расулуллахI , со ялсамани 
чувуьгун йолу Iамал йий-
цахьа суна»,-аьлча, «хьайн 
маттана дола делахь»,  – 
аьлла-кх пайхамара (деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна).  Багара арадолуш 
хилла долу цхьа дош бахьана 
долуш керста стаг бусалба 
волу-кх, бусалба стагах кер-

ста хуьлу-кх, цо аллахIаца 
там боцуш долу дош аьлча. 
Цундела ду багара арадо-
луш долу дош кхераме, на-
гахь санна, дела реза воцуш 
долу дош и делахь, бусаба 
стагана сийнна тIекхевдаш 
долу дош иза делахь. хIора 
Iуьйранна, стаг Iуьйренга 
ваьлча, «хIай мотт», – олий, 
оцу стеган дегIан меженаш 
кхойкху боху оцу матте: 
«делах кхералахь, хIай мотт, 
ахь хьайн гIуллакх доцург 
ца дийцахь, тхо  маьрша хир 
ду хьуна, нагахь санна, хьо 
саца ца сацахь, тхуна а зен 
дийр ду ахь, хьайна а зен 
дийр ду ахь». къинхетаме 
волчу аллахI-дала ша реза 
воцуш долчу къамелах вайн 
меттанаш лардойла. къинхе-
таме волчу аллахI-дала шех 
кхерар а, шен пайхамар (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) дукха везар а лойла 
вайна. Бусалба нехан сийн-
на тIекхийдаш болчу нахах 
аллахI-дала вай лардойла, 
вайн мохк а, бусалба нах а 
царах цIанбойла.

Юьхь еша 11-чу номерехь

IеСАчу НАХАНА 
КОшАХь луР ДОлу 

IАзАп

д ж у н д у б а н  к I а н т а 
самурата(дела реза хуьлда 
цунна) дийцина,делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) шен асхьа-
башка (дела реза хуьлийла 
царна) дукха хоьттура, аь-
лла: «шух цхьанна а гIан 
гиний?»тIаккха далла лиъ-
начо цуьнга дуьйцура. пайха-
мара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира тхоьга 
цхьана дийнахь: «Баккъала, 
буса гIенах цхьа-шиъ веара 
суна, цаьршимма соьга элира: 
«схьавола тхоьца». со цаьр-
шинца дIавахара. дIатевжина 
Iачу стагана тIекхечира тхо, 
карахь тIулг болуш цунна 
тIехIоьттина кхин стаг волуш. 
шегара тIулг цуьнан коьрта 
тIе бетташ, цуьнан корта оту-
ра цо. и тIулг, карча а керчий, 
дIабоьдура, цо, тIаьхьаводий, 
схьаоьцура иза. и юхавеача, 
вукхуьнан корта хьалха санна 
дийна хуьлура. Цул тIаьхьа ша 
хьалха диннарг дора цо цунна 
тIехь. ас цаьршинга элира: 
«субхьаналлохI, хIара шиъ 
мила ву?» Цаьршимма соьга 
элира: «кхин а дIагIо, кхин а 
дIагIо». 

тхо дIадахара. аркъал ви-
жина Iачу стагана тIекхечира 
тхо, цунна тIехIоьттина кхин 
стаг вара, шен карахь аьчкан 
коьжалг йолуш.Цо шен кара-
ра коьжалг тосура цуьнан юь-
хьан цхьана агIонах, цо цуь-
нан бага а, цуьнан мераIуьрг 
а, цуьнан бIаьрг а батIабора, 
цуьнан вортанна тIекхаччалц. 
Цул тIаьхьа шен коьжалг 
вукха агIонах тосура цо, хьал-
харчу агIонах ша диннарг 
дора цо шолгIачу агIонах а. 
Цхьана агIон тIехь и болх 
бина ца волура иза, важа агIо 
тоелла карош а бен. юха а 
цунна тIевоьрзура иза, ша 
хьалха диннарг дора цо. ас 
элира:«субхьаналлохI,хIара 
шиъ мила ву?» Цаьршимма 
соьга элира: «кхин а дIагIо, 
кхин а дIагIо». 

тIаккха тхо дIадахара, тхо 
тIекхечира куьрках терачу 
хIуманна. пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, моьтту суна:«оцу 
чохь гIовгIанаш а, аьзнаш а 
дара»). тхо оцу чу хьаьвсира, 
цунна чохь берзина божарий 
а, зударий а бара. Церан ко-
гаш кIел алу хьодура, ткъа 
церан маьхьарий довлура. 
ас хаьттира: «хIорш муьлш 
бу?» Цаьршимма соьга элира: 
«кхин а дIагIо, кхин а дIагIо». 

тхо дIадахара. тхо цхьана 
татолана тIекхечира. пайха-
мара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, моьтту 
суна:«ЦIий санна, цIен бос 
болуш дара иза. оцу чохь не-
кадеш цхьа стаг вара, оцу та-

тола йисттехь цхьа стаг вара, 
шена гонаха дуккха а тIулгаш 
гулдина Iаш». некадеш верг 
некадеш волуш, оцу тIулгаш 
гулдинчунна тIевеача, шен 
бага гIеттайора цо, тIаккха 
вукхо цуьнан бага тIулгаш 
кхуьссура. и дIавоьдура, нека 
а деш, тIаккха юхавогIура 
иза. ша юха мосазза вогIу, 
бага гIаттайора цо, цуьнан 
бага тIулгаш кхуьссура вукхо. 
ас элира: «хIара шиъ мила 
ву?» Цаьршимма соьга элира: 
«кхин а дIагIо, кхин а дIагIо». 

тхо дIадахара, цхьана ир-
чачу стагана тIекхечира тхо 
(хьуна гиначех уггаре а ирча 
верг санна волчу). Цунна 
уллехь цо латийна цIе яра, 
иза цунна гуотуьйсуш вара, 
ас цаьршинга элира: «хIара 
мила ву?» Цаьршимма соьга 
элира: «кхин а дIагIо, кхин а 
дIагIо».

тхо дIадахара, цхьана баьц-
царчу беша тIекхечира тхо, 
шена чохь кхиъна бIаьстенан 
дерриге а зезагаш долуш. 
оцу беша юккъехь лекха 
стаг вара. суна цуьнан корта 
ма ца гора (дукха лекха хи-
ларна стигала бахана болу). 
оцу стагана гонах дуккха а 
бераш дара, суна цкъа а ца 
гинчу кепара. ас хаьттира: 
«хIара мила ву, хIорш муьлш 
бу?» Цаьршимма соьга элира: 
«кхин а дIагIо, кхин а дIагIо». 

тхо дIадахара, тхо кхечи-
ра цхьана даккхий дитташ 
долчу беша. Царал хаза я 
даккхий дитташ ца гинера 
суна цкъа а.  Цаьршимма 
соьга элира: «оцу чу гIо». 
тхо оцу чу дахара, цхьана 
гIалина тIекхаччалц. дешин, 
детин кибарчигех йинчу цу 
гIалин неIаре даьхкира тхо. 
оха неI туьйхира, тхуна неI 
дIайиллина, тхо оцу чу даха-
ра. тхуна божарий дуьхьал 
кхийтира, царах цхьаберш 
хьуна гиначарах уггар а хаза-
наш бара, бисинарш – хьуна 
гиначарах уггаре а ирчанаш 
бара. Цаьршимма элира цаьр-
га: «дIадуьло, татола чу лел-
ха». иза шуьйра татол дара, 
шура санна кIайн бос болуш. 
уьш оцу чу лилхира, юха 
тхуна тIебаьхкира, шайгара 
вуон хIума дIа а даьлла. уьш 
хилира уггаре а хаза куц до-
луш. Цаьршимма соьга элира: 
«хIара Iадн олу ялсамани ю, 
хIара хьан хIусам а ю». ас 
сайн бIаьргаш хьалахьажий-
ра, суна гIала гира, кIайчу 
марханах тера йолуш. Цаьр-
шимма соьга элира: «хIара 
ю-кх хьан хIусам». ас цаьр-
шинга элира: «дала беркат 
дойла, оцу чу вахийтийша 
со». Цаьршимма элира: «Цкъа 
хIинца оцу чу гIойла дац 
хьан». ас цаьршинга хаьтти-
ра: «хIокху цхьана буса ма 
тамашийна белхаш ги суна, и 
хIун ду суна гинарг?» Цаьр-
шимма соьга элира: «оха-
шимма дуьйцур ду хьуна иза: 
«хьо шена тIекхаьчна хьалха-

ра стаг – шен корта тIулгаца 
отуш волу – иза къуръан 
схьа а эцна, юха дIатеснарг 
ву, фарз ламаз ца деш ша 
дIавуьжуш волу. амма хьо 
шена тIекхаьчна хилла стаг 
– шен бага а, шен мераIуьрг 
а, шен бIаьрг а батIош хилла 
волу (шен вортанна тIе кхач-
чалц) – иза шен цIера араво-
луш верг ву, ана тIе кхаччалц 
пуьташ а буттуш. амма бер-
зина божарий а, зударий а 
(куьрк санна йолчу хIуманна 
чохь болу)– уьш зина дина зу-
дарий а, божарий а бу. амма 
хьо шена тIекхаьчна стаг, 
татола чохь некадеш, шен 
бага тIулгаш кхуьссуш волу – 
иза риба (процент) юуш верг 
вара. ткъа уггар ирчачу куь-
цехь волу стаг (шена уллохь 
цIе латош, тIаккха цунна гуо 
туьйсуш) – иза жоьжахати-
на тIехIоттийна малик цIе 
йолу малик дара. Баьццарчу 
бешахь волу лекха стаг – иза 
ибрахIим вара, цунна гонда-
ха долу бераш – уьш бусалба 
а долуш кхелхина бераш ду». 

Цхьаболчу бусалба наха 
элира: «хIай делан Элча, ткъа 
керста нехан бераш?»делан 
Э л ч а н о  ( д е л е р а  с а л а м -
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра: «керста нехан бераш а ду. 
амма цхьаберш шайн куьцаш 
хаза долуш, бисинарш шайн 
куьцаш ирча долу нах – уьш 
бу шайн дика Iамалш вуочу 
Iамалех иэйина нах. дала 
царна гечдина» (Бухари).

IеСАчу НАХАНА КОшАХь 
IАзАп ХуьлуьйТучу 

КъИНОйХ лАьцНА

1 – къуръан (Iамийначул 
тIаьхьа) дIатесначунна, фарз 
ламаз ца деш вижина Iачунна 
хиндолу Iазап. Вай хьалха 
дийцира джундубан кIанта 
самурата (дела реза хуьлда 
цунна) далийна деха хьадис, 
оцу чохь дара: «дIатевжина 
Iачу стагана тIекхечира тхо, 
цунна тIехIоьттина карахь 
тIулг болуш кхин стаг волуш. 
шегара тIулг цуьнан коьрта 
тIе бетташ, цуьнан корта оту-
ра цо. тIаккха и тIулг карчий 
дIабоьдура, цо тIаьхьаводий 
схьаоьцура иза. и юхавеача, 
вукхуьнан корта хьалха санна 
дийна хуьлура. Цул тIаьхьа 
ша хьалха диннарг дора цо 
цунна тIехь». 

шина малико билгалди-
ра делан Элчанна (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) цуьнан маьIна: «хьо шена 
тIекхаьчна хьалхара стаг 
(шен корта тIулгаца отуш 
волу)– иза, къуръан схьа а 
эцна, юха дIатеснарг ву, фарз 
ламаз ца деш ша дIавуьжуш 
волу».

кхечу риваятехь деана: 
«къематде тIекхаччалц и 
болх бийр бу цунна тIехь».

2 – харцлер бахьанехь луш 
долу Iазап. джундубан кIанта 
самурата (дела реза хуьлда 

цунна) дийцинчу хьадисехь 
деана: «тхо тIекхечира ар-
къал вижина Iачу стагана, 
цунна тIехIоьттина кхин стаг 
волуш, шен карахь аьчкан 
коьжалг йолуш. Цо шен кара-
ра коьжалг тосура цуьнан юь-
хьан цхьана агIонах, цо цуь-
нан бага а, цуьнан мераIуьрг 
а, цуьнан бIаьрг а батIабора, 
цуьнан вортанна тIекхаччалц. 
Цул тIаьхьа шен коьжалг вук-
ху а агIонах тосура цо, хьал-
харчу агIонах ша диннарг 
дора цо оцу шолгIачу агIонах. 
Цхьана агIон тIехь и болх 
бина ца волура иза, важа агIо 
тоелла карош а бен. тIаккха 
юха а цунна тIевоьрзура иза, 
ша хьалха диннарг дора цо». 

шина малико билгалди-
ра делан Элчанна (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) цуьнан маьIна: «амма 
хьо шена тIекхаьчна хил-
ла стаг, шен бага а,  шен 
мераIуьрг а, шен бIаьрг а 
батIош хилла волу шен во-
ртанна тIекхаччалц – иза 
шен цIера араволуш верг ву, 
ана тIе кхаччалц пуьташ а 
буттуш». 

кхечу риваятехь деана: 
«къематде тIекхаччалц и 
болх бийр бу цунна тIехь».

3 – зина динчу зударшна 
а, божаршна а хиндолу Iазап. 
джундубан кIанта самурата 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цинчу хьадисехь деана: «тхо 
тIекхечира куьрках терачу 
хIуманна. пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, моьтту суна:«оцу 
чохь гIовгIанаш а, аьзнаш а 
дара. тхо оцу чу хьаьвсира, 
оцу чохь берзина божарий а, 
зударий а бара. Церан когаш-
на кIел алу хьодура, тIаккха 
церан маьхьарий бовлура».

Цул тIаьхьа шина малико 
билгалдира делан Элчан-
на (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) цуьнан маьIна: 
«амма берзина божарий а, 
зударий а (куьрк санна йолчу 
хIуманна чохь болу) – уьш 
зина дина зударий а, божарий 
а бу».

4 – риба (процент) йиъна-
чунна хиндолу Iазап. джун-
дубан кIанта самурата (дела 
реза хуьлда цунна) дийцин-
чу хьадисехь деана: «тхо 
тIекхечира цхьана татолна. 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
иштта элира моьттуш ву со: 
«ЦIий санна цIен бос болуш 
дара иза. оцу чохь некадеш 
цхьа стаг вара, оцу татола-
на йисттехь цхьа стаг вара, 
шен гонах дуккха а тIулгаш 
гулдина Iаш. некадеш верг 
некадеш волуш, оцу тIулгаш 
гулдинчунна тIевеача, шен 
бага гIаттайора цо, тIаккха 
вукхо цуьнан бага тIулгаш 
кхуьссура. и дIавоьдура, не-
кадеш, тIаккха юхавогIура 
иза. ша юха мосазза вогIу, 
бага гIаттайора цо, цуьнан 
бага тIулгаш кхуьссура вук-

хо». 
Цул тIаьхьа шина малико 

билгалдира делан Элчан-
на (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) цуьнан маьIна: 
«амма хьо шена тIекхаьчна 
стаг (татола чохь некадеш, 
шен бага тIулгаш кхуьссуш 
а волу) – иза риба (процент) 
юуш верг вара».

5 – хьатI тоьлуш цинцех 
ларлуш воцчунна хиндолу 
Iазап. делан Элчано (деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла: «дукхах долу 
кошан Iазап – хьатI тоьлуш 
цинцех лар ца валарна ду, 
цунах ларло шу» (тIабарани).

6 – керста стагана Iазап 
совдаккхар –цунна шен доь-
зал тIаьхьабелхар бахьанехь 
ду. делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «Баккъала а, керста 
стагана Iазап совдоккхур ду 
дала, цуьнан доьзало цун-
на тIаьхьабоьлхуш лелийна 
хIуманаш бахьанехь» (насаи).

7 – Веллачу стагана (цунна 
тIаьхьа тийжаш белхарна)
хиндолу Iазап. делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «Вел-
лачунна кошахь Iазап лур 
ду, цунна тIаьхьа тийжаш 
белхар бахьанехь» (Бухари, 
муслим). амма цо ша дийна 
волуш, шена тIаьхьа тийжаш 
ма делха аьлла весет динехь, 
тIаккха Iазап хир дац цунна.

8 – Веллачунна (цуьнан доь-
зало цуьнан хьокъехь аьлла 
цхьадолу дешнаш бахьанехь) 
хиндолу Iазап. делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «Цхьа а 
стаг леш ма вац, цунна тIаьхьа 
боьлхуш болчара: «хIай тху-
на, лам санна, гIортор хилла 
ваьхнарг!..», «хIинца хьанна 
тIетевжар ду тхо?!…» я и сан-
нарг шаьш олуш, тIаккха цун-
на тIе ши малик хIоттош а бен, 
шаьшшима цунна Iиттарш 
еш: «иштта вара хьо?!» (тир-
мизи).

9 – мотт-эладита лелош 
волчунна хиндолу Iазап. ибн 
Iаббаса (дела реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, делан 
Элча (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) шина коша ул-
лехула тIехвелира, тIаккха цо 
элира, аьлла: «оцу шина ко-
шахь волчу шинна Iазап луш 
ду. Цаьршинна Iазап луш дац 
(цаьршинна гергахь) доккха 
хIума бахьана долуш. Бакъду, 
цаьршимма динарг (далла 
гергахь) доккха ду: цаьр-
шиннах цхьаъ мотт-эладита 
лелош вара, шолгIаниг шен 
хьашт кхочушдечу хенахь 
(хьатI тоьлуш) цинцех лар-
луш, нахах лечкъаш вацара» 
(Бухари, муслим).

ТIаьхье хир ю...
Жайна хIоттийнарг – 
Хьусайн Аль-Iавайиса

Гочдинарг – 
Алиев Бексолтин Ахьмад

Хьалха даза дисина долу ламаз доькхуш муха дича 
бакъахьа дара-те? ХIора ламазца хоьттина дан деза иза я 
мичча хенахь дича а мега?

хенах тилла долу ламаз декхча бен декхарх валалац, ма-
кхуьъу сихо ян еза, Iожаллех тешам бац. парз-ламазца хоьт-
тина дан деза бохург хьесап дан атта хилийта ду. Цхьана метта 
дIахIоьттина, хьайн корта хьийза болабаллалц, дан мегаш 
ду доькхуш долу ламазаш. шун тидам тIебахийта лаьа суна 
цхьана хIуманна. доькхуш ламазаш деш хилча, суннаташ дан 
ца оьшу бохуш, шайггара хIумананаш леладо. иза нийса дац. 
доькхуш долу ламаз ша, эрна, ял йоцуш йоккхучу хенахь а 
деш, парз-ламазашна тIаьхьа дан деза суннат-ламазаш. ша 
доькхуш дечу ламазна шена хезаш молла кхайкха веза (нахана 
парз ламазан хан хилла ца моттийта). дала йоле дуьллийла 
шен дуьхьа вай мел деш долу ламаз!

ламаз дан хIоьттина а волуш, молла кхойкхуш хезча, и 
ламаз юха дан деза я юкъаравала веза? 

Ламазан шурутIех (бехкамаш) ду шен хеннахь ламаз дар. 
хан хиллачул тIаьхьа бен молла кхойкхуш вац, и кхойкхуш 
хезча, ламазан хан хиларан билгало ю. амма цхьацца бахьа-
нашна и кхайкхаза висинехь, ламазан хан юй хьайна билггал 
хууш делахь, ламаз дийр ду. Цул тIаьхьа молла кхокхуш 
хазахь, ламаз ца дохош чекхдоккхур ду. хьо ламаз дина ваь-
ллачул тIаьхьа и молла шен хенна кхайкхинехь, ламаз юхадан 
деза, хенал тIаьхьа кхайкхинехь, юха дан ца оьшу.

ламаз эцарехь а, дарехь а цхьаболу нах сих-сиха биц-
балар долуш хуьлу, масала, ламаз дан дIахIоьттича,  
«АллахIу Акбар» олий доьхку. ТIаккха ша нийса ца дих-
кина моьттуш, юха а, юха а доьхку. Ишттачу хьолехь хIун 
дан деза? 

къуръана чохь аьлла ду: «оха дуьненчохь ехха оьмар 
елла дуккха а вахийнарг, дуккха а шерашкахь ваьхнарг, шен 
кхолларехь: хьекъалехь, дегIехь эшавеш, юхахьовзаво». стаг 
къанвала воьлча, цуьнгара ницкъ дIаболу, бIаьрса гIелло, ха-
зарна ледара хуьлу, церг-кхела телха, хьекъална де мел дели 
эшаме хуьлу. иштта дала вайна тIехь кхоьллина хьал ду стаг 
хIуманна вицлуш хилар а. иза хIора а дукха ваьхна волчу 
стагехь ду. Вай дицдаларна, иэс дIадаларна, далла гергахь 
бехк хир бац вайна тIехь. Цу хьокъехь кхоллалучу хаттаршна 
жайнашкахь хIара а, хIара а дийр ду ахь бохуш, жоьпаш ду.

  Ламаз оьцуш волу стаг вицвеллехь, цкъа йилира-те ша 
хIара меже я шозза йилира-те бохучохь, ша цкъа йилина хилар 
коьрте а лаьцна, ша шекволу меже юха а юьлур ю цо.

   ткъа ламаз дечу хенахь ша вицвеллехь, дукха дийши ша я 
кIеззиг дийши аьлла, шек велахь, масала, кхоъ, дешнарг схьа 
а лаьцна, диъ доьшур ду. тIаккха, ламаз дина ваьлча, салам 
далале, вицваларан сужуд дийр ду шозза.

Сурт долчохь ламаз дан мегар дуй?

Цу хьокъехь хьадис ду Элчанан (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна): «сурт долчу цIа чу малик догIур дац» аьлла. 
Цундела и суьрташ бехкаме ду, цуьнан тапсир дича, чу са кхоь-
ллича, денделла дIахIуттур долуш и сурт хилча, мегар дац аьлла 
сацийна Iуламнаха. Берашна ловзон акхарой, лаца меже йолу 
адамийн куьцехь хIуманаш я басарашца дехкина суьрташ чохь 
хиларх лардала деза. делан къинхетам къаьхкар бу цу цIийнах. 
хьовсал, тахана дуьне девзина вайна, дуккха а нах маккахь а, 
мединатахь а хилла, цигахь цхьана а маьждига чохь дIатоьхна 
ма дац цхьа а тайпа сурт. оцо гойту и цамагош хилар. магош 
хилча, Iибадат дечу цIа чохь хир ма дара уьш. Цу чохь ламаз 
дича хира-м ду, делахь а карахIат (нежелательно) долш хир ду. 

ламаз до ша боху зудаберо, амма коьртахь хIума ца ле-
лайо, шена къа хир дуй хоьтту, месашна басар дан мегар 
дуй а хоьтту.

оцу шина хаттарх хьалха жоп шолгIачунна ло ас. зударш-
на месашна басар дан мегар ду, хIунда аьлча, гIина диллар 
вайна шариIато магийна ду. Цуьнах хила новкъарло яц. ткъа 
коьртаIуьйра лела мегар дуй аьлча, мегар дац. Ламаз дечу 
зудчунна-м муххале а мегар дацара иза, цадечунна а мегар 
дац. хаза, мас дIахьулъеш, йовлакх а тиллина, ламазан духар а 
дуьйхина, шен ламаз дан деза, цул тIаьхьа а коьртахь йовлакх 
лелор тIехь ду. далла гергахь а сийлахь ду и зудабер, нехан 
лерам а хир бу цуьнга.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаттарш а, жоьпаш а – шариIатцакхетош-кхиор
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шуьтан кIоштарчу Бенахь 
керЛа маьждиг схьадиЛЛира

дика гIуллакх

шуьтан к1оштарчу Бенахь керла маьждиг схьадиллира
нохчийчоьнан хьалхарчу президентан, россинтурпал-

хочун кадыров ахьмад-хьаьжин ц1арах йолчу регионан 
юкъараллин фондо ахчанца г1о а деш, нохчийчоьнан куьй-
галхочун р. кадыровн т1едилларца керла жама1ат маьждиг 
дина 300 стагана лерина.

оцу ламанан юьртахь ваьхна волчу лерамечу стеган 
сухаип-моллин ц1арах ц1е тиллина цунна.

и делан ц1а схьадоьллучохь рузбан-ламаз деш юьртара 
бахархой а, иштта лараме хьеший а бара. Царна юкъахь вара 
кЪкФо-н 1елам нехан кхеташонан куьйгалхо кадыров хож-
ахьмад, нохчийчоьнан муфти межиев салахь-хьаьжа, нох-
чийчоьнан республикин куьйгалхочун а, провителствон а, 
администрацин динан а, юкъараллин а организацешца з1енаш 
латторан департаментан директор абдулаев аслан, шуьйтан 
муниципалитетан куьйгалхо акаев руслан.

маьждигехь рузбан-ламаз а дира, иштта мовлад а дийшира.
шен къамелехь муфтис межиев салахь-хьаьжас билгал-

даьккхира нохчийчоьнан куьйгалхочун кадыров рамзанан 
бусалба дин даржорехь долу доккха дакъа а, иштта цо 
исламан мехаллаш йовзийтар, нохчийн халкъан ламасташ, 
1адаташ 1алашдар.

иштта хьешаша баркалла элира нохчийчоьнан куьйгал-
хочунна кадыров рамзанна дин даржош г1о лацарна, иштта 
юьртахойн ц1арах а баркалла элира и маьждиг дарна.

дагадаийта лаьа, нохчийчоьнан хьалхарчу презилентан, 
россин турпалхочун кадыров ахьмад-хьаьжин (дала г1а-
зот къобалдойла цуьнан) 70 шо кхачарна лерина и маьждиг 
схьадиллина хилар.       Х. Агаев

ДАВСИйН ТАйпАНА ВОлу IАмРАН КIАНТ ТIуФАйл
(Дела реза хуьлда цунна)

делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна)доIа 
дина цунна: «я аллахI, диканиг 
дийр дара аьлла цо нийат дина 
долчу хIуманна тIехь цунна 
гIо дийр долу билгало лохьа 
цунна». 

давсийн тайпана волу Iамран 
кIант тIуфайл бусалба дин 
тIедале шайн тайпанан тхьамда 
а, Iаьрбийн гIарабевллачу элех 
цхьаъ а, иштта шайн къонахал-
лица гIараваьллачарах цхьаъ а 
хилла.ЦIергахь кхехкаш болу 
яй ца хедара цуьнан, я керта 
вогIучунна неI къевлина а ца 
хуьлура. мецачунна яахIума а 
лора цо, кхерам болчунна кхе-
рамазалла а хуьлуьйтура, гIо 
дехначунна орцах а волура иза. 
тIуфайл дешна, похIма, хьекъал 
долуш стаг вара. дика илланча а 
вара иза. Цунна девзара шайца 
башха ницкъ болу мерза деш-
наш, иштта къаьхьа дерш а.

***
тIуфайл, тихIаматехь йолу 

шен къоман хIусамаш дIа а тес-
на, макка дIавахара. делан Эл-
чанна (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) а, къурайшех 
болчу керстанашна а юккъехь 
марсабаьлла боьдуш къовсам 
а болуш. хIора а вара шена 
гIоьнча а, шен тобанна накъост 
а хилийта араваьлла, ткъа делан 
Элча (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) шен делан дине 
кхойкхуш вара. Цуьнан герз 
дара ийман а, бакъо а.керстачу 
наха цуьнан кхайкхамашна дуь-
хьало йора шайгахь мел долчу 
герзашца, иштта тайп-тайпанчу 
некъашца нах цунах къехка а 
бора.

Цу тIамна ша цхьана а тай-
пана бина кечам а боцуш, шена 
лууш доццушехь, тIуфайлана 
ша цу тобанашна юкъа воьдуш 
хилар гора, хIунда аьлча иза 
макки чу цу балхана веана 
вацара, я цкъа а цул хьалха 
мухьаммадан (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) а, 
къурайшийн а гIуллакхца бала 
хилла а бацара цуьнан.

давсийн тайпана волчу 
Iамран кIантан тIуфайлан, цу 
къурайшийн мухьаммадан 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) къовсамаца доьзна цхьа 
дийцар кхолладелира. ЛадогIий 
вай цуьнга! мел башха дийцар 
ду иза!

тIуфайлас дийцира:«макка 
дIакхечира со. шайн сох бIаьрг 
ма-кхийтти, къурайшийн эла-
ша, сихха суна тIе а баьхкина, 
соьга чIогIачу лерамца маршал-
ла а хаьттина, шайна юкъахь 
баьрчче а ваьккхина, охьаха-
ийра со. Цул тIаьхьа, къаной 
а тIе а гулбелла, цара соьга 
элира: «хIай тIуфайл, тхан 
махка веана хьо, ша пайхамар 
ву бохуш харц кхайкхамаш 
беш волчу хIокху стага тхан 
болх талхийна, тхан ницкъ аьтта 
дIабахийтина, тхан тоба йохий-
на. тхо кхоьрург хIун ду хьуна 
аьлча, хьох а, хьан къомана 
юкъахь долчу хьан баьччаллех а 
тхайна хилларг хиларна кхоьру-
кх тхо. Цу стаге вист ма хила-
хьара хьо, цуьнгара долчу цхьа-
на а хIумане ла а ма догIахьара 
ахь. Баккъал а, бозбуанчалла 
дар санна долу дош ма олу цо, 
доьзалхо, нана дIасакъастадо, 
ваша вешех а воккху, майрий, 
зудий дIасакъастадо». 

ВаллахIи, цунах лаьцна долу 
инзаре тамашийна хабарш ду-
ьйцура цара, цо лелош долу 
тамашийна хIуманаш сайна а, 
сайн халкъана а бале довларна 

со кхера а веш. сан сацам хи-
лира, цунна аьттехьа ца ваха, 
цуьнга вист дIа ца хила, цуьнга 
ла ца дегIа. 

Iуьйранна хьаьжцIенна го-
наш а даха, иштта (цунна гонах 
шайна лолла деш) оха язйина 
лелош йолчу жIарех берката 
эца со воьдучу хенахь, ас сайн 
шина а лерга бамбанаш доьх-
кира, мухьаммадан (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
дешнех цхьаъ а сайн лергашна 
хазарна кхийрина.

Бакъдерг аьлча, со оцу лол-
ла дечу метте чу ма-велли, 
хьаьжцIенна уллехь, тхайчух 
тера доцу ламаз деш, тхайчух 
тера доцу лолла деш, хIоьттина 
Iаш цхьаъ гира суна. Цуьнан 
сурт хазделира суна, цо дечу 
Iибадатах чIогIа цецвелира со. 
сайн лаамехь а доцуш, жим-
жимма вог1уш цунна гергавоь-
душ, цунна уллехь карийра суна 
со. аллахIна лиъна хилла-кх, цо 
дуьйцург сан лергашна хазийта. 

суна цуьнгара цхьа хаза 
къамел хезира, ас сайга элира 
тIаккха: «хьо велла юсийла 
хьан нана, хIай тIуфайл! хьо, 
хьекъал а долуш, назманча а 
волуш ма ву, вуониг, диканиг ца 
къасталуш ма ваций хьо!? хIун 
дара-те, цу стага дуьйцучуьнга 
ла ца дугIуш, хьо сел чIогIа 
дуьхьалвалар!? Цо дуьйцург 
хьайна дика хетча, тIеоьцур ма 
дара ахь; вуон ду аьлла хетахь, 
Iаддуьтур ма дара ахь». 

Цул тIаьхьа делан Элча (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) шен цIа дIаваххалц цу 
чохь а сецна, иза шен цIа воь-
дучу хенахь цунна тIаьххье дIа 
а вахана, и шен керта ма-велли, 
иза волчу чу а ваьлла, ас цуьнга 
элира: «хIай мухьаммад! хьан 
наха соьга хьох лаьцна иштта, 
иштта къамел ма ди, ВаллахIи, 
цара хьох дукха чIогIа кхе-
рорна, сайн лергаш бамбица 
дIа а ма дуькънера ас. амма 
аллахIана лиъна хилла-кх, суна 
хьан цхьадолу къамел хазийта, 
и къамел хазделира-кх суна. 
хьайн балхах лаций дийцахьа». 

тIаккха делан Элчано (деле-
ра салам-маршалла хуьлда цун-
на) суна дийцира ша деанчух 
лаьцна. иштта цо суна дийшира 
«ихлас» а, «Фалакъ» а сураташ. 
ВаллахIи, цуьнгара санна хаза 
дешнаш хезна ма дацара суна, 
я цо деанчул нийсаниг (дин) 
гина ма дацара суна». тIаккха 
ас сайн куьг кховдийра цуьнга. 
аллахI воцург кхин дела вац, 
мухьаммад Цуьнан элча ву, 
аьлла, тоьшалла дира ас. иштта 
ислам дин чу веара со.

Цул тIаьхьа исламан бел-
хаш а Iамош, цхьайолчу хе-
нахь маккахь Iийра со; сайга 
Iамалуччул дагахь къуръанан 
сураташ а Iамийра ас. сайн 
халкъ долчу ваха юха сайн 
ойла сецна яьллачу хенахь, ас 
делан Элчане (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира: 
«хIай делан Элча, сан тайпано 
чIогIа аьлларг деш, лераме стаг 
ву со царна юкъахь; царна тIе 
дIа а вахана, уьш бусалба дине 
кхайкха воллу со. аллахIе суна 
цхьа билгало ехахь, ас уьш дине 
кхойкхучу хенахь суна гIо дийр 
долуш». тIаккха делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира: «я аллахI, цунна 
цхьа билгало лохьа!»

сайн халкъана со тIевоьдучу 
хенахь, церан хIусамаш сай-
на гучуйовлучу меттиге со 
дIакхаьчча, стогар санна долу 
нур хьаьжира сан шина бIаьрга 
юккъе. тIаккха ас элира: «я 
аллахI, сан а доцуш, кхечуьнан 

юьхьа тIе хьажадехьа и нур, 
баккъал а, со шайн дина тIера 
дIавалар бахьана долуш, иза 
суна хилла таIзар ду царна мот-
тарна кхоьру-кх со». тIаккха и 
нур, дахана, сан шедан коьрта 
тIе делира. дIаоьллина пханар 
санна йолчу сан шеда тIерачу 
нуьре хьийса буьйлира нах, 
гу тIера чувуссуш со а волуш. 
со чувоьссича, сан да тIевеара 
суна. иза воккха стаг вара. ас 
цуьнга элира: «дIавала суна 
уллера, сан да, со хьан кIант 
а вац, я хьо сан да а вац». дас 
элира: «хIунда, хIай сан жима 
кIант?!» ас элира: «ислам 
тIеэцна аса, мухьаммадан (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) дине вирзина со». дас 
элира: «хIун дер тIаккха, сан 
жима кIант, сан дин а ду-кх 
хьан доллу дин». тIаккха ас 
элира: «Воло, лийча а лийчий, 
хьайн бедарш а цIанъяй, цул 
тIаьхьа схьавола, сайна хьех-
нарг хьоьхур ду ас хьуна». 
Вахана, лийча а лийчина, шен 
бедарш а цIанйина, цул тIаьхьа 
схьавеара и, тIаккха ас цуьнга 
шахIадат даладайтира, цо ис-
лам тIеийцира. Цул тIаьхьа сан 
хIусамнана схьаеара. ас цуьнга 
элира: «дIаяла суна уллера, со 
хьан хIусамда а вац я хьо сан 
хIусамнана а яц». Цо элира: 
«хIунда, сан дай, наний хьайна 
махина хиларг?!» тIаккха ас 
элира: «исламо дIасакъастий 
вайшиъ. ислам-дин тIеэцна, 
мухьаммадан (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дине 
вирзина со». Цо элира: «тIаккха 
сан дин а ду-кх хьан доллу дин». 
ас элира: «хьада йоло, «зуш-
шаро» («зуш-шаро» – лаьм-
нашкара охьадогIучу татолана 
уллехь йолу цIу ю) цIе йолчу 
шовданан хица лийча». тIаккха 
цо элира: «сан дай, наний 
махина хиларг, «зуш-шаро» 
олучу цIуно берашна цхьа вуон 
болх барна ца кхоьру хьо?» «ас 
хьоьга ма аьлла: «хьада йоло, 
нахана гена а ялий, цигахь лий-
ча, ас сайна тIелоцу хьуна оцу 
къорачу тIулго хьуна хIумма а 
дийриг цахилар», – элира ас. 
тIаккха, яхана, лийчира иза, 
цул тIаьхьа схьаеара. ас цуьнга 
ислам тIеэцийтира, иза ислам-
дине еара. Цул тIаьхьа давсийн 
тайпа схьакхайкхира ас; абу 
хIурайрат воцург, бисинарш 
дукха сиха а бацара исламе 
бахка, ткъа абу хIурайрат вара 
уггаре а сиха ислам тIеэцнарг.

абу хIурайрат (дела реза 
хуьлда цунна) сайца цхьаьна 
а волуш, делан Элча (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
волчу макка веара со. тIаккха 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра: «хIун ду хьуна тIехьа, хIай 
тIуфайл?» ас элира: «Бакъонна 
дуьхьало еш долу пардо шайна 
тIехь долу дегнаш а, доккха 
керсталла а ду-кх. давсийн 
тайпа песакъалло а, Iесалло а 
кIелдитина-кх…». делан Эл-
чано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна), хьалагIаьттина, 
эца а эцна ламаз дина, шен 
ши куьг стигала хьалаайдира. 
абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) элира: «сайна 
иза иштта гича, со кхераве-
лира, цо сан халкъана сардам 
боьхуш доIа а дина, сан халкъ 
хIаллакьхиларна». ас элира: 
«Вай, сан халкъ!»  амма делан 
Элча (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) ала вуьйлира: «я 
аллахI, давсийн тайпа нийсачу 
новкъа даккхахьа, я аллахI, дав-
сийн тайпа нийсачу новкъа дак-
кхахьа, я аллахI, давсийн тайпа 

нийсачу новкъа даккхахьа». 
Цул тIаьхьа, тIуфайлна 

(дела реза хуьлда цунна) тIе 
а воьрзуш, цо элира: «Воло, 
хьайн халкъ долчу а гIой, цаьр-
ца кIеда-мерза а хуьлуш, уьш 
исламе кхайкха». аса элира: 
«давсийн тайпанан лаьттахь 
Iийра со, уьш исламе а кхойк-
хуш, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) мадинате хIижрат дал-
лац. иштта, Бадр а, ухьуд а, 
хандакъ а гIазоташ хилира. 
тIаккха со пайхамар (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
волчу веара, сайца цхьаьна – 
ислам-дин тIе а эцна, исламехь 
нисбеллачу давсийн тайпанан 
дезткъа цIа чу богIу нах бо-
луш. делан Элчанан (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
тхох самукъаделира, цо хайбар 
гIазотехь караеанчу хIонсан 
декъе а дахийтира тхо, кхибол-
чу бусалба нахаца цхьаьна. оха 
элира: «хIай делан Элча, айхьа 
мел дечу гIазоташкахь хьайн 
эскаран аьтту агIор болу тIам 
бехьа тхан тайпанах, иштта 
тхан кхайкхамна цIе а тиллахьа 
«мабрур» («къобалхилларг»). 
Цул тIаьхьа делан Элчанца 
(делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) даима лийлира со, 
дала цуьнга макка яккхийт-
талц».

Цкъа тIуфайлас (дела реза 
хуьлда цунна) элира: «хIай де-
лан Элча, хьамаматан кIентан 
Iамран «зуль-каффайни» цIе 
йолу цIу яго вахийтахь со». 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) шена 
бакъо а елла, шен халкъах 
йолчу тIеман цхьана жимачу 
тобанца цига вахара и. Цунна 
тIе а кхаьчна, тIуфайл (дела 
реза хуьлда цунна) и яго дагахь 
дIавола ма-веллинехь, цунна 
вуон дан кечбелла, иштта шена 
вуон дахь, цу «зуль-каффайни» 
цIе йолчу цIуно цIогIа тоь-
хна иза хIаллакваре ладоьгIна, 
цунна гонах гулбелира зуда-
рий, божарий, бераш. амма 
тIуфайл (цIуна лолла дечу не-
хан бIаьргашна хьалхха) и яго 
тIеволавелира. Цуьнан кийрахь 
цIе йогура, вега а веш, мохьбет-
тара цо: 

– хIай зуль-каффайни, вац-
кха со хьан лех цхьаъ,

хьо дуьнен чу ялале хьалха 
ду тхан дуьнен чу довлар,

хьан кийра цIе йилли ас…
Ц I а р о  и  ц I у  я г и й н а 

дIаяккхарца цхьаьна, дIаделира 
давсийн тайпанехь дисина долу 
цхьа цуьрг долу ширк (делаца 
накъост вар)». давсийн тайпано 
массара а ислам тIеийцира, уьш 
шайн динехь дукха дика нис а 
белира.

***
Iамран кIант  тIуфайл 

(дела реза хуьлда цунна) цул 
тIаьхьа а делан Элчанах (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) дIа ца хедаш лийли-
ра, пайхамар (делера салам-
маршалла хуьлда  цунна) шен 
деле дIаверззалц. пайхамар 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) дIаваьлча, паччахьалла 
абу Бакр сыддикъе дирзира, 
тIуфайл шен сица, туьрца, 
кIантаца  делан Элчанан (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) халиф волчу абу Бакр 
сыддикъан (дела реза хуьлда 
царна) омранна кIел веара. дин-
на букътоьхначаьрца болу тIом 
дIаболийча, тIуфайл (дела реза 
хуьлда цунна) шеца цхьаьна 
шен кIант а волуш, бусалба не-
хан эскарийн хьалхарчу декъе 
а хIоьттина, мусайлиматуль-

каззабана дуьхьал тIом бан 
аравелира.

«йамама» олучу меттиге 
дIавоьдучу новкъахь цунна 
гIан дайнера. шен накъосташка 
элира цо: «Цхьа гIан дайна-кх 
суна, и тидийша». Цара элира: 
«хIун гина хьуна?» «сайн кор-
та баьшна гина-кх суна, ткъа 
сан багара олхазар араделира. 
иштта цхьа зуда а гира суна 
со шен кийра вуьллуш. сайн 
кIант а гира суна, чIогIа ле-
рина со лоьхуш лелаш, амма 
тхойшинна юкъахь цхьа пардо 
дара», – элира цо. тIаккха цара 
элира: «диканиг хир ду, дала 
мукъ лахь!» 

тIаккха тIуфайлас (дела реза 
хуьлда цунна) ша элира: «ас-м 
и гIан тидна шуна. сан корта 
башаран маьIна – и дIабоккхург 
хилар ду; сан кийрара арадаьлла 
долу олхазар – сан дегIа чуьра 
арадер долу сан са ду; со шен 
кийра виллина йолу зуда – суна 
аьхкина, со шен кийра вуь-
ллур волуш долу латта ду; сан 
кIанта Iамра со лехар – ас ирс 
оьцур долчу делан новкъахь со 
дIакхалхар ду, делан пурбанца, 
амма иза тIаьхьо дIакхелхар ву».

***
«йамама» цIе йолчу тIеман 

майданахь давсийн тайпана 
волчу гIараваьллачу Iамран 
кIанта тIуфайлас (дела реза 
хуьлда цунна) инзаре чIогIа 
къахьийгира оцу тIеман майда-
нахь оцу гIазотехь ша вожжалц. 
Цуьнан кIантах Iамрах лаьцна 
аьлча, иза чевнаша шегара гIора 
эшолц а, иштта шен аьтту куьг 
дIадаккхалц а лийтира. тIаккха 
мадинате юхавеара иза, «йа-
мама» олучу тIеман майданан 
лаьттахь шен да а, шен куьг а 
дитина.

***
хаттIабан кIант Iумар пач-

чахь волчу хенахь, тIуфайлан 
кIант Iамр (дела реза хуьлда 
цаьршинна) иза волчу вахана 
хиллера. Iумар-Фарукъ(дела 
реза хуьлда цунна) волчохь хев-
шина Iаш нах а болуш, цунна 
яахIума чуеара,тIаккха цо нах 
шуьне кхайкхира. тIуфайлан 
кIант Iамр (дела реза хуьлда 
цунна) даарна юьстах таьIира. 
Iумара (дела реза хуьлда цунна) 
цуьнга элира: «хIун хилла хьу-
на?! хьайн куьг ца хиларна иэхь 
хеташ, юьстахваьлла хир ву хьо 
кху даарна?!» Iамра (дела реза 
хуьлда цунна) элира: «хIаъ, 
ву со, хIай бусалба нехан пач-
чахь!» Iумара (дела реза хуьлда 
цунна) элира: «ВаллахIи, делан 
новкъахь дIадаьккхина долчу 
цу хьайн куьйгаца и кхача ахь 
кегийча бен, ас цуьнан чам 
боккхур ма бац… ВаллахIи, 
кху нахана юкъахь хьо воцург 
кхин цхьа а ма вац, шех цхьа 
дакъа ялсаманехь долуш». Цо 
дуьйцург Iамран куьг дара.

шен дех къаьстичхьана дуьй-
на, делан новкъахь дIакхалхаре 
сатуьйсуш йолчу ойланаша 
паргIат ца вуьтура Iамр. «яр-
мук» олучу тIеман майданахь 
гIазот доладелча, сихха ара-
велира Iамр (дела реза хуьл-
да цунна) цига боьлхучаьрца 
цхьаьна. и цигахь лийтира, шен 
дас сатийсина болчу делан нов-
къахь ша дIакхалххалц. 

***
аллахIа къинхетам бойла 

давсийн тайпанах волчу Iамран 
кIантах тIуфайлах.     

иза гIазот ву, иштта гIазотехь 
кхелхинчу кIентан да а ву.

Гочдинарг – 
Хатаев Хизрин Руслан

умАР КАДЫРОВ пОСВЯТИл 
СВОю жИзНь СлужеНИю НАРОДу 

турпалхой

«Мужество есть презрение страха. 
Оно пренебрегает опасностями, 
грозящими нам, вызывает их 
   на бой и сокрушает».

человеку мужественному и самоотверженному посвяща-
ется. 

умар кадыров родился 4 апреля 1995 года в поселке ойс-
хара. Большой род кадыровых уважаем не только в родном 
селе, но и во всей республике. Будучи глубоко верующими, 
родители умара растили его и других детей в соответствии с 
нормами ислама, обычаями чеченского народа. 

В возрасте 7 лет умар пошел в школу, хорошо учился, был 
на хорошем счету, ставился в пример другим. умар с детства 
мечтал быть военным. не успев окончить школу, еще в 6 
классе, он поступил на учебу в центароевский кадетский по-
лигон (ахмат-юрт).

сложная учебная программа давалась ему легко, он был 
дисциплинированным и образцовым учеником.

как-то при посещении корпуса глава чеченской респу-
блики увидел умара и задал вопрос, почему он учится не в 
школе, а находится на полигоне, на что герой нашего рассказа 
ответил, что хочет служить народу и быть военным. здесь же 
рамзан ахматович поручил перевести умара в грозненское 
суворовское военное училище.

умар демонстрировал высокие интеллектуальные способ-
ности и физическую подготовку во время обучения в училище, 
быстро осваивал образовательную и тактическую программы. 
сам он объяснял свое упорство тем, что хочет в полной мере 
оправдать доверие главы республики.

после окончания училища умар женился, стал отцом.
друзья и боевые товарищи характеризуют умара как надёж-

ного друга и соратника, мужественного бойца. «Вежливость, 
отзывчивость, милосердие и чуткость всегда проявлялись в 
его характере и поведении», – говорят о его человеческих 
качествах. 

со слов рамзана ахматовича, на момент гибели умару 
было всего 19 лет. но он прожил яркую жизнь, ради аллаха, 
ислама и своего народа.

по воле Всевышнего, длинный список сыновей из рода 
кадыровых, отдавших жизнь на пути газавата, пополнился 
еще одним именем.

4 декабря 2014 года в грозном была осуществлена вылазка 
террористов. умар выдвинулся к месту происшествия. по 
пути к месту боестолкновения машину, в которой ехал умар, 
остановили «шайтаны» которые были переодеты в форму со-
трудников дпс. умар, подумав, что они сотрудники, сказал 
им, что они идут на помощь сотрудникам. узнав об этом «шай-
таны» сразу открыли огонь по машине. умар успел сделать 
несколько выстрелов по ним. от полученных огнестрельных 
ранений умар погиб на месте.

В ту злополучную ночь погибли и другие сотрудники 
правоохранительных органов. но к следующему дню все тер-
рористы были уничтожены благодаря слаженным действиям 
чеченских силовиков.

за смелые и решительные действия при выполнении слу-
жебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, 
именем умара названа одна из улиц поселка ойсхара.

так ушел в праведный мир еще один герой чеченского на-
рода, посвятивший себя служению народу.

дала г1азот къобалдойла цуьнан!
Республиканский проект «Турпалхой»

КАК зАпИСАТьСЯ НА ВАКцИНАцИю ОТ COVID-I9 НА САйТе «ГОСуСлуГИ»?
напоминаем, что записаться 

на вакцинацию можно в лич-
ном кабинете портала госус-
луг через отдельный сервис 
«Вакцинация от COVID-I9». 
при записи на прививку против 
COVID-I9 необходимо выбрать 
поликлинику, к которой при-
креплены по месту жительства, 
дату и время проведения про-
цедуры. также услуга доступна 
и для записи другого человека 
на вакцинацию. для этого до-
статочно указать в форме за-
писи его Фио, дату рождения, 

номер полиса омс и сниЛс. 
Важно правильно указывать 
контактные данные, чтобы 
медицинские работники могли 
связаться и сообщить о времени 
вакцинации.

стоит отметить, что через 
портал госуслуг записываются 
только на первый этап вакци-
нации, второй этап вакцинации 
должен состояться через 2I день 
после введения первого компо-
нента вакцины. за несколько 
дней до назначенной медицин-
ской организацией даты второго 

этапа вакцинации портал госус-
луги пришлет напоминание о 
времени проведения завершаю-
щего этапа.

В личном кабинете пользова-
телям доступен дневник самона-
блюдения, в котором возможно, 
по желанию, фиксировать со-
стояние здоровья.

после прохождения второго 
этапа доступен электронный 
сертификат о прохождении вак-
цинации против COVID-I9.

Магомед Нацуров

исламан нуьрехь

вакцинация
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ВРемЯ СОВеРшеНИЯ НАмАзА 
НА ТеРРИТОРИИ чечеНСКОй РеСпуБлИКИ 

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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ОКТЯБРЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 4:40 5:50 12:30 15:18 17:43 19:12
2 4:41 5:51 12:30 15:18 17:41 19:10
3 4:42 5:53 12:30 15:17 17:39 19:08
4 4:43 5:54 12:30 15:16 17:37 19:07
5 4:44 5:54 12:30 15:14 17:36 19:05
6 4:45 5:56 12:30 15:13 17:34 19:03
7 4:46 5:57 12:30 15:12 17:32 19:01
8 4:47 5:59 12:30 15:11 17:30 19:00
9 4:48 6:00 12:30 15:10 17:28 18:58

10 4:50 6:01 12:30 15:09 17:27 18:56
11 4:51 6:02 12:30 15:08 17:25 18:54
12 4:52 6:03 12:30 15:07 17:23 18:53
13 4:53 6:05 12:30 15:06 17:21 18:51
14 4:54 6:06 12:30 15:05 17:20 18:49
15 4:56 6:07 12:30 15:05 17:18 18:48
16 4:57 6:08 12:30 15:04 17:16 18:46
17 4:58 6:10 12:30 15:03 17:15 18:44
18 4:59 6:11 12:30 15:02 17:13 18:43
19 5:01 6:12 12:30 15:01 17:11 18:41
20 5:02 6:13 12:30 15:00 17:10 18:40
21 5:03 6:15 12:30 14:58 17:08 18:38
22 5:04 6:16 12:30 14:57 17:07 18:36
23 5:05 6:17 12:30 14:56 17:05 18:35
24 5:07 6:18 12:30 14:55 17:03 18:33
25 5:08 6:20 12:30 14:54 17:02 18:32
26 5:09 6:21 12:30 14:53 17:00 18:30
27 5:10 6:22 12:30 14:52 16:59 18:29
28 5:11 6:24 12:30 14:50 16:58 18:27
29 5:12 6:25 12:30 14:49 16:56 18:26
30 5:14 6:26 12:30 14:48 16:55 18:25
31 5:15 6:27 12:30 14:47 16:54 18:23

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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СЕНТЯБРЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 4:02 5:16 12:30 15:45 18:37 20:06
2 4:04 5:17 12:30 15:44 18:36 20:04
3 4:05 5:18 12:30 15:44 18:34 20:02
4 4:06 5:20 12:30 15:43 18:32 20:00
5 4:07 5:20 12:30 15:42 18:30 19:59
6 4:09 5:22 12:30 15:41 18:28 19:57
7 4:10 5:23 12:30 15:41 18:27 19:55
8 4:12 5:24 12:30 15:40 18:25 19:53
9 4:13 5:25 12:30 15:39 18:23 19:52
10 4:14 5:26 12:30 15:38 18:21 19:50
11 4:16 5:27 12:30 15:37 18:19 19:48
12 4:17 5:29 12:30 15:37 18:18 19:46
13 4:18 5:30 12:30 15:36 18:16 19:44
14 4:20 5:31 12:30 15:35 18:14 19:43
15 4:21 5:32 12:30 15:34 18:12 19:41
16 4:22 5:33 12:30 15:33 18:10 19:39
17 4:23 5:34 12:30 15:32 18:08 19:37
18 4:25 5:35 12:30 15:32 18:06 19:35
19 4:26 5:37 12:30 15:32 18:05 19:34
20 4:26 5:37 12:30 15:31 18:03 19:32
21 4:28 5:39 12:30 15:30 18:01 19:30
22 4:30 5:40 12:30 15:29 17:59 19:28
23 4:31 5:41 12:30 15:28 17:57 19:26
24 4:32 5:42 12:30 15:27 17:55 19:24
25 4:33 5:43 12:30 15:25 17:54 19:23
26 4:34 5:45 12:30 15:24 17:52 19:21
27 4:35 5:46 12:30 15:22 17:50 19:19
28 4:36 5:47 12:30 15:21 17:48 19:17
29 4:37 5:48 12:30 15:20 17:46 19:15
30 4:38 5:49 12:30 15:19 17:45 19:14

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 
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ДЕКАБРЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 5:49 7:07 12:30 14:29 16:25 17:55
2 5:50 7:08 12:30 14:29 16:25 17:54
3 5:51 7:09 12:30 14:29 16:25 17:54
4 5:52 7:10 12:30 14:28 16:25 17:54
5 5:53 7:11 12:30 14:28 16:24 17:54
6 5:54 7:12 12:30 14:28 16:24 17:53
7 5:55 7:13 12:30 14:27 16:24 17:53
8 5:56 7:14 12:30 14:27 16:24 17:53
9 5:57 7:15 12:30 14:27 16:24 17:53

10 5:57 7:16 12:30 14:26 16:24 17:53
11 5:58 7:17 12:30 14:26 16:24 17:53
12 5:59 7:18 12:30 14:26 16:24 17:53
13 6:00 7:18 12:30 14:25 16:24 17:53
14 6:00 7:19 12:30 14:25 16:24 17:53
15 6:01 7:20 12:30 14:25 16:24 17:54
16 6:02 7:21 12:30 14:24 16:25 17:54
17 6:02 7:21 12:30 14:24 16:25 17:54
18 6:03 7:22 12:30 14:24 16:25 17:54
19 6:03 7:23 12:30 14:23 16:26 17:55
20 6:04 7:23 12:30 14:23 16:26 17:55
21 6:05 7:24 12:30 14:23 16:27 17:56
22 6:05 7:24 12:30 14:22 16:27 17:56
23 6:05 7:25 12:30 14:22 16:28 17:57
24 6:06 7:25 12:30 14:22 16:28 17:57
25 6:06 7:26 12:30 14:20 16:29 17:58
26 6:07 7:26 12:30 14:20 16:29 17:58
27 6:07 7:26 12:30 14:20 16:30 17:59
28 6:07 7:27 12:30 14:20 16:31 18:00
29 6:08 7:27 12:30 14:20 16:32 18:00
30 6:08 7:27 12:30 14:20 16:32 18:01
31 6:08 7:27 12:30 14:20 16:33 18:02
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АВГУСТ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 3:15 4:41 12:30 16:08 19:24 21:00
2 3:17 4:43 12:30 16:07 19:23 20:58
3 3:18 4:44 12:30 16:06 19:22 20:56
4 3:20 4:45 12:30 16:05 19:21 20:55
5 3:21 4:46 12:30 16:05 19:19 20:53
6 3:23 4:47 12:30 16:04 19:18 20:51
7 3:23 4:47 12:30 16:04 19:17 20:51
8 3:25 4:49 12:30 16:03 19:15 20:47
9 3:27 4:50 12:30 16:02 19:14 20:46

10 3:29 4:51 12:30 16:01 19:12 20:44
11 3:31 4:52 12:30 16:01 19:11 20:42
12 3:32 4:54 12:30 16:00 19:10 20:40
13 3:34 4:55 12:30 15:59 19:08 20:38
14 3:35 4:56 12:30 15:59 19:07 20:36
15 3:37 4:57 12:30 15:58 19:05 20:34
16 3:39 4:58 12:30 15:57 19:04 20:32
17 3:40 4:59 12:30 15:57 19:02 20:30
18 3:42 5:00 12:30 15:56 19:00 20:29
19 3:43 5:01 12:30 15:55 18:59 20:27
20 3:45 5:03 12:30 15:54 18:57 20:25
21 3:46 5:04 12:30 15:53 18:56 20:24
22 3:48 5:05 12:30 15:52 18:54 20:22
23 3:49 5:06 12:30 15:52 18:52 20:21
24 3:51 5:07 12:30 15:51 18:51 20:19
25 3:52 5:08 12:30 15:50 18:49 20:17
26 3:54 5:09 12:30 15:49 18:48 20:16
27 3:55 5:11 12:30 15:48 18:46 20:14
28 3:56 5:12 12:30 15:47 18:44 20:12
29 3:58 5:13 12:30 15:46 18:42 20:11
30 3:59 5:14 12:30 15:45 18:41 20:09
31 4:00 5:15 12:30 15:44 18:39 20:07
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ИЮЛЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 2:34 4:15 12:30 16:15 19:46 21:36
2 2:35 4:15 12:30 16:15 19:46 21:35
3 2:36 4:16 12:30 16:15 19:46 21:35
4 2:37 4:16 12:30 16:15 19:46 21:34
5 2:38 4:17 12:30 16:15 19:45 21:33
6 2:39 4:18 12:30 16:15 19:45 21:33
7 2:40 4:18 12:30 16:15 19:45 21:32
8 2:41 4:19 12:30 16:15 19:44 21:31
9 2:42 4:20 12:30 16:15 19:44 21:30
10 2:43 4:21 12:30 16:15 19:43 21:30
11 2:45 4:21 12:30 16:15 19:43 21:29
12 2:46 4:22 12:30 16:15 19:42 21:28
13 2:47 4:23 12:30 16:15 19:42 21:27
14 2:48 4:24 12:30 16:15 19:41 21:26
15 2:50 4:25 12:30 16:15 19:40 21:24
16 2:51 4:25 12:30 16:15 19:40 21:23
17 2:52 4:26 12:30 16:15 19:39 21:22
18 2:54 4:27 12:30 16:14 19:38 21:21
19 2:55 4:28 12:30 16:13 19:37 21:20
20 2:57 4:29 12:30 16:13 19:37 21:18
21 2:58 4:30 12:30 16:13 19:36 21:17
22 3:00 4:31 12:30 16:13 19:35 21:15
23 3:01 4:31 12:30 16:12 19:34 21:15
24 3:03 4:33 12:30 16:11 19:33 21:13
25 3:04 4:34 12:30 16:11 19:32 21:11
26 3:06 4:35 12:30 16:10 19:31 21:10
27 3:07 4:36 12:30 16:09 19:30 21:08
28 3:09 4:37 12:30 16:08 19:29 21:06
29 3:10 4:38 12:30 16:08 19:28 21:05
30 3:12 4:39 12:30 16:08 19:27 21:03
31 3:13 4:40 12:30 16:08 19:26 21:02
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НОЯБРЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 5:16 6:29 12:30 14:46 16:52 18:22
2 5:17 6:30 12:30 14:45 16:51 18:20
3 5:18 6:30 12:30 14:44 16:49 18:19
4 5:20 6:33 12:30 14:44 16:48 18:18
5 5:21 6:34 12:30 14:44 16:47 18:17
6 5:23 6:35 12:30 14:43 16:46 18:15
7 5:24 6:37 12:30 14:43 16:44 18:14
8 5:25 6:38 12:30 14:42 16:43 18:13
9 5:26 6:39 12:30 14:42 16:42 18:12
10 5:27 6:41 12:30 14:41 16:41 18:11
11 5:28 6:42 12:30 14:41 16:40 18:10
12 5:29 6:43 12:30 14:40 16:39 18:09
13 5:30 6:45 12:30 14:40 16:38 18:08
14 5:31 6:46 12:30 14:39 16:37 18:07
15 5:32 6:47 12:30 14:39 16:36 18:06
16 5:34 6:48 12:30 14:38 16:35 18:05
17 5:35 6:50 12:30 14:38 16:34 18:04
18 5:36 6:50 12:30 14:37 16:33 18:03
19 5:37 6:52 12:30 14:37 16:32 18:02
20 5:38 6:54 12:30 14:36 16:32 18:01
21 5:39 6:55 12:30 14:36 16:31 18:00
22 5:40 6:56 12:30 14:35 16:30 18:00
23 5:41 6:57 12:30 14:35 16:30 17:59
24 5:42 6:59 12:30 14:34 16:29 17:58
25 5:43 7:00 12:30 14:34 16:28 17:58
26 5:44 7:01 12:30 14:33 16:28 17:57
27 5:45 7:02 12:30 14:33 16:27 17:57
28 5:46 7:03 12:30 14:32 16:27 17:56
29 5:47 7:05 12:30 14:31 16:26 17:56
30 5:48 7:06 12:30 14:30 16:26 17:55
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