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главное

Дика гIуллакх

РАмзАН КАДЫРОВ пРИзВАл ВАКцИНИРОВАТь 
ОТ КОРОНАВИРуСА 100% ВзРОСлОГО НАСелеНИЯ ЧР

РОФ ИмеНИ А-Х. КАДЫРОВА зА 17 леТ 
ОКАзАл ФИНАНСОВую пОмОщь НАСелеНИю

НА Сумму пОЧТИ 6,5 млРД РуБлей

ЧеЧеНСКую РеСпуБлИКу пОСеТИл НАСТАВНИК 
АХмАТА-ХАДжИ КАДЫРОВА

пАРК Им. А-Х. КАДЫРОВА В ИОРДАНИИ 
РеКОНСТРуИРуюТ К 70-леТИю пеРВОГО пРезИДеНТА ЧР 

СОьлжА-ГIАлАРЧу, ВИСАИТОВН 
КIОшТАХь КеРлА мАьжДИГ СХьАДИллИНА

Салман Успанов

Магомед Нацуров

глава чеченской республики 
рамзан кадыров провел расши-
ренное совещание, в котором 
приняли участие члены пра-
вительства и главы районов. 

обсуждалась эпидемиоло-
гическая ситуация,  а также 
проблема водоснабжения на-
селенных пунктов.

р. кадыров отметил, что со-

гласно мнению специалистов 
со всего мира, единственный 
способ преодолеть пандемию 
коронавируса заключается 
во всеобщей вакцинации. 

он подчеркнул, что жители 
региона должны проявить 
гражданскую сознательность 
и привиться, чтобы защи-
тить себя и окружающих от 
COVID-19.

«мы должны добиться 
того, чтобы вакцинацию про-
шло все взрослое население 
республики, а не ограничи-
ваться 60 процентами. Это 
единственный способ обе-
зопасить жителей от вируса. 
пользуясь случаем, хотел бы 
обратиться к населению и 
призвать своевременно при-
виться. Важно прислушать-
ся к мнению врачей, а не к 
людям, которые не имеют 
ничего общего с медициной», 
– сказал он.

р у к о в о д и т е л ь  о п е р а -
тивного штаба по борьбе с 
COVID-19 Вахит усмаев до-
ложил, что в муниципальных 
образованиях чр работают 
специальные рабочие группы, 
которые проводят разъясни-
тельную работу с населением 
и мониторинг. по его словам, 
план по вакцинации, который 
составляет 60 %, выполнили 
11 районов региона. Всего 
привито 563 264 человека.

такая сумма была выделена 
региональным общественным 
фондом имени первого пре-
зидента чр, героя россии 
ахмата-хаджи кадырова в 
период с 2004 года по май 
2021 года.

за 17 лет своего существо-
вания благотворительный 
фонд развернул широко-
масштабную деятельность. 
тысячи малоимущих семей 
получили жилье и улучшили 
жилищные условия, оказана 
финансовая помощь инвали-
дам, сиротам, людям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, оказывает всесто-
роннюю поддержку семьям 
погибших военнослужащих 
и работников мВд.

роФ имени ахмата-хаджи 
кадырова с 2004 года по май 
2021 года оказал следующую 
благотворительную помощь:

В улучшении жилищных 
условий оказана помощь 12 
885 семьям. для них были по-
строены дома, выделены квар-
тиры с необходимой мебелью 
и техникой, также было много 
обращений по поводу ремонта 
или достройки жилья.

Финансовую помощь на 
различные нужды получили 
440 201 человек, на общую 
сумму 6 млрд. 332 млн. 751 
тыс. рублей. Более 27 тысяч 
человек смогли получить ква-
лифицированную медпомощь 
за пределами чеченской ре-
спублики, 10 499 семьям была 
оказана финансовая поддерж-
ка в образовании, 5 536 чело-

веку была оказана поддержка 
в приобретении строймате-
риала, 23 556 человек смогли 
посетить священную мекку, 
совершить хадж и умру, 99 
272 человека смогли провести 
религиозные обряды, 258 244 
человек получили финансо-
вую помощь на решение своих 
острых проблем.

также фондом была оказа-
на помощь пострадавшим в 

домодедова, в иркутской об-
ласти, постоянно оказывается 
материальная помощь семьям 
погибших сотрудников, вдо-
вам и матерям афганцев и т.д.

социальную ( гумани -
тарную) помощь в чечен-
ской республике получили 
3 994 557 человек.

кроме того, ежегодно на 
священные праздники му-
сульман нуждающиеся семьи 
получали продуктовые наборы 
от фонда – 9 649 378 единиц. 
многим семьям была приоб-

ретена мебель 67 309, также 
комплекты одежды 29 781, 
комплекты школьных принад-
лежностей – 18 214, выделяли 
крс – 17 934, мрс – 882 946, 
мясо птицы – 4 498 140, для 
людей с ограниченными воз-
можностями выделялись слу-
ховые аппараты, инвалидные 
коляска с электроприводом, 
против противопролежневые 
матрацы и т.д.).

Фондом организованно 
45 255 религиозных и детских 
мероприятий, в том числе:

- количество организован-
ных мероприятий для детей 
составило 29 662, в рамках 
которых для детей выделено 
2 641 568 подарочных набора;

- количество организован-
ных религиозных мероприя-
тий, в частности сухур и иф-
т а р ,  к о т о р о е  с о с т а в и л о 
– 1 5  595 единиц, в рамках 
которых питанием охвачено 4 
708 000 человек.

муфтий чеченской респуб-
лики салах-хаджи межиев 
провел встречу с прибыв-
шим в регион наставником 
первого президента чр, 
героя россии ахмата-хаджи 
кадырова, бывшим ректором 
ташкентского исламского 
института  имени имама 
Бухари абдулкахаром гаппа-

ровым, а также с его бывшим 
однокурсником – ректором 
северо-кавказского ислам-
ского университета имени 
имама абу ханифы шара-
футдином чочаевым.

Встреча прошла в теплой 
дружеской обстановке, в ходе 
которой стороны обменя-
лись мнениями, вспоминали 

ахмата-хаджи кадырова, его 
учебные годы, делились вос-
поминаниями о нем. отмети-
ли, какую огромную роль он 
сыграл в истории чеченского 
народа, россии и всей му-
сульманской уммы. ахмат-
хаджи искоренил экстремизм 
и терроризм в регионе, стоял 
у истоков грандиозных пре-

образований, был праведным 
мусульманином и истинным 
патриотом, отдавшим жизнь 
за будущее своего народа, 
отметили собравшиеся.

гости поблагодарили за 
радушный прием и передали 
слова приветствия в адрес 
главы чеченской республики 
рамзана кадырова.

парк имени ахмата-хаджи 
кадырова был открыт в 2011 
году в аммане – в одном из 
городов, в котором прожива-
ют потомки чеченцев, предки 
которых переселились в иор-
данию в XIX веке. с момента 
открытия этот парк стал из-
любленным местом досуга 
для всех местных жителей, 
в особенности для детворы. 

парк полностью благоустро-
ен для семейного отдыха, 
также имеется и футбольное 
поле.

представитель главы че-
ченской республики в араб-
ских и мусульманских стра-
нах турко даудов посетил 
иорданию по распоряжению 
рамзана кадырова. В ходе 
своего визита т. даудов обсудил 

реконструкцию парка имени 
ахмата-хаджи кадырова, ко-
торая пройдет в преддверии 
70-летия со дня рождения 
первого президента чр.

«Этот парк устроен для 
семейного отдыха и про-
гулок, а начиная от него 
идет улица имени главы 
ч е ч е н с ко й  р е с п у б л и к и 
рамзана кадырова. с гла-

вой района, начальником 
полиции и жителями райо-
н а  м ы  в с т р е т и л и с ь  д л я 
обсуждения реконструк -
ции этого парка, которая 
пройдет в честь 70-летия 
со дня рождения ахмата-
хаджи кадырова. по воле 
Всевышнего, работы нач-
нутся с завтрашнего дня», 
– подытожил он.

соьлжа-гIалин Висаитовн 
кIоштарчу турбина юьртахь 
керла жамаIатан маьждиг 
схьадиллина. и схьадоьллу-
чохь дакъалецира нохчийн 

республики муфтис межиев 
салахь-хьаьжас а, иштта 
оцу юьртарчу бахархоша а. 
хьалхалерчу маьждига чу ца 
хоьура кхузара берриге а бу-

салбанаш. Цундела юьртарчу 
бахархоша дехар динера кер-
ла маьждиг дахьара аьлла. 
кадыров ахьмад-хьаьжин 
цIарахчу региональни юкъа-
раллин фондан президента 
кадырова айманис оцу де-
харна жоп делира.

  хIинца керлачу маьждига 
чохь 1000 стаге жамаIатехь 
ламаз далур ду. дIадаханчу 
кIиранах шайн керлачу маьж-
дигехь наха рузба дина хилар 
хаийтира кадыров рамзана. 
гулбеллачарна хьехам бира 
межиев салахь-хьаьжас.

  «далла хастам бу-кх , 
Цуьнан къинхетамца респу-
бликехь маьждигаш алсам ду-
ьйлуш ду. карарчу хенахь уьш 
1293 ду. мухьаммад пайхама-
ра (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла боху: 

«Беннал я цул жима делан 
дуьхьа маьждиг доьгIначунна 
дала ялсамана чохь цIа дугIур 
ма ду». Вай деле доьху, 
маьждигаш дугIучарна, сагIа 
лучарна, ийманехь тIаьхье 
кхиочарна, къуръанна а, сун-
натана а тIаьхьа бозучарна 
Цо къематдийнахь доккха 
совгIат дар», – элира регионан 
куьйгалхочо.

кадыров рамзана  бар -
к а л л а  э л и р а  к а д ы р о в 
ахьмад-хьаьжин цIарахчу 
региональни юкъараллин 
ф о н д а н  п р е з и д е н т а н а 
кадырова айманина.

«дала диканца бекхам бой-
ла хьуна ахь дечу дикачу, дал-
ла дезначу гIуллакхашна», – 
дIадерзийра цо шен къамел.

Агаев Х.

ЗДоРовЬе

В ЧР ВВелИ ОБЯзАТельНую ВАКцИНАцИю 
ДлЯ СОТРуДНИКОВ РЯДА СФеР

В ЧеЧеНСКую РеСпуБлИКу пОСТупИлА 
ОДНОКОмпОНеНТНАЯ ВАКцИНА «СпуТНИК лАйТ»

В чеченской республике ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некото-
рых категорий работников. постановление об этом выпустила главный государственный 
санитарный врач по чеченской республике рита термулаева.

В чеченской республике таким образом отреагировали на рост заболеваемости ковидом. 
за последний месяц на долю работающего населения приходится 72% случаев заражения, на 
лиц пенсионного возраста - 45% и на детское население - 27%. отмечается, что наблюдается 
рост заболеваемости граждан, активно посещающих общественные места (торговые центры, 
развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, рестораны и т.д.).

сделать прививку в республике теперь обязательно должны: госслужащие, сотрудники 
торговли и услуг, работники сми, общепита, пищевой промышленности, образования, Жкх, 
туризма. Вакцинироваться от коронавируса предписано и местным чиновникам.

министр здравоохранения чр Эльхан сулейманов принял участие в еженедельном видео-
селекторном совещании министерства здравоохранения россии по вопросам, связанным с 
COVID-19.

одним из главных вопросов, рассмотренных на совещании, стала вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции. Было отмечено, что чеченской республике удалось сохранить 
относительно высокий темп вакцинации в условиях снижения общероссийского показателя.

«рассмотрели ход углубленной диспансеризации населения, которая началась с 1 июля, а 
также промежуточные результаты реализации национального проекта «здравоохранение», в 
частности региональных проектов. отмечу, 
что в чеченскую республику поступила од-
нокомпонентная вакцина «спутник Лайт» в 
количестве 2200 доз. В настоящее время в 
республике первым компонентом вакцины 
привито более 560 тысяч человек, что со-
ставляет 90% от запланированного числа. 
доля вакцинированных лиц старше 60 лет 
составила свыше 50%», – написал на своей 
странице в инстаграм Эльхан сулейманов. 

также в ходе совещания говорили о ле-
карственном обеспечении пациентов с но-
вой коронавирусной инфекцией как в ста-
ционарных, так и амбулаторных условиях.
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КъИНОйХ цIАНВеш, ЯлСАмАНе ВАХА ХьАКъВеш йОлу IАмАлш

АллАХIА ВАй шеН 
КъИНХеТАме 

КХОйКХу

Веза-сийлахьчу далла 
шен леш дукхабезарца доьзна 
делилаш сийдолчу къуръана 
чохь дуккха ду, дагардалур 
доцуш. Царех коьрта долчех 
ду – къа латийначу шен леша 
дина тоба дала къобалдар, и 
царна къинтIера валар, ша 
реза волу диканаш Цо царна 
далар, царна оьгIазваханчул 
тIаьхьа Цунна юха уьш дук-
хабезар. и дерриге а чулоцуш 
ду-кх делан дош. 

1. Веза-сийлахьчу дала аь-
лла: «шайн деле гечдар деха 
аш, тIаккха Цуьнга тоба а де, 
Цо тоьхна хан тIекхаччалц 
(шу дIакхалххалц) зовкх 
хьоьгуьйтур ду шуьга, хIора 
дика Iамал ечунна (цуьнан 
Iамале хьаьжжина) дика бек-
хам бийр бу» («хIуд», 3).

 
2. Веза-сийлахьчу дала 

аьлла: «гечдар деха шайн 
деле‚ баккъал а, иза ву-кх 
дукха гечдешверг. Цо сти-
глара шортта догIа доуьйтур 
ду шуна. Цо гIодийр ду шуна 
даьхни‚ кIентий совбахарца‚ 
Цо хуьлуьйтур ю шуна бош-
маш‚ хуьлуьйтур ду шуна 
хиш-татолаш» («нухь», 10-
12).

3. Веза-сийлахьчу дала 
аьлла: «ша вуон хIума я шен 
дегIана зулам динарг, цул 
тIаьхьа деле гечдар дехнарг, 
– цунна карор ду дела геч-
деш, къинхетам беш хилар» 
(«ан-нисаъ», 110).

4. Веза-сийлахьчу дала 
аьлла: «ахь ала: «хIай шайн 
догIмаш зен дайинарш (къи-
нош летийнарш), аш дог ма 
дилла делан къинхетамах. 
Баккъал а, дала гечдо дерриге 
а къиношна. Баккъал а, иза – 
тIех гечдийриг а‚ къинхетаме 
верг а ву» («аз-зумар», 53).

5. Веза-сийлахьчу дала аь-
лла: «Баккъал а, хьан дела на-
хана гечдар дукха долуш Ву, 
уьш зулам деш боллушехь» 
(«ар-раIд», 6).

6. Веза-сийлахьчу дала 
аьлла: «Баккъал а, аллахIана 
дукхабеза тоба деш берш, 
ц Iано  еш берш» («аль-
Бакъарату», 222).

7. Веза-сийлахьчу дала аь-
лла: «аллахIе тоба хIунда ца 
до цара, Цуьнга гечдар хIунда 
ца доьху? Баккъал а, аллахI 
гечдеш, къинхетам беш ма 
Ву» («аль-маида», 74).

8. Веза-сийлахьчу дала аь-
лла: «аш тоба дахь – и шуна 
дика ду» («ат-тавбату», 3).

9. Веза-сийлахьчу дала 
аьлла: «Цуьнга (деле) гечдар 
деха‚ тIаккха Цуьнга тоба де‚ 
баккъал а, сан дела (къинхе-
там барца) гергахь, (доIина) 
жоп луш Ву» («хIуд», 61).

10. Веза-сийлахьчу дала 
аьлла: «аллахIе тоба де аш 
массара, хIай ийман диллина 
нах, – шаьш декъалхилархьа-
ма» («ан-нур», 31).

11. Веза-сийлахьчу дала 
аьлла: «амма тоба а дина‚ 
ийман а диллина дика Iамал 
йинарг – иза ву декъалхил-
лачарех» («ал-къасас», 67).

12. Веза-сийлахьчу дала 
аьлла: «иза ву шен леша дина 
тоба къобалдеш‚ къиношна 
гечдеш, иза хууш Ву аш дий-
риг» («аш-шура», 25).

13. Веза-сийлахьчу дала 
аьлла: «хIай ийман диллина 
нах, аллахIе бакъ-цIена тоба 
де аш» («ат-тахьрим», 8). 

хIокху аяташа билгалдо:
1. Веза-сийлахь дела къин-

хетамца, комаьршонца шен 
леша дина тоба къобалдеш, 
церан къинош дIадохуш хилар.

2. Веза-сийлахьчу делан 
къинхетамах ду, тоба динчу 
стеган къинош диканашка 

Цо хийцар, оцу стага динчу 
тобанна дуьхьал бекхам беш.

3. тоба дар, гечдар дехар 
адамна ницкъ, даьхни, бахам 
лучу бахьанех цхьаъ ду.

4. Веза-сийлахь дела ий-
ман диллинчу нахана таIзар 
дар, чIир эцар дезаш вац, 
бакъду, тоба а дина шега 
воьрзучу леца къинхетаме, и 
дукхавезаш ву иза.

5. Баккъал а, делан оьгIазло 
юссуш яц шен тиларна чохь 
чIагIвеллачу керста стагана 
тIе бен.

6. Баккъал а, дала шена Iеса 
хиллачу адамашна Iамийна 
тоба даран дешнаш, и къо-
бал хиларан белхаш. Веза-
сийлахьчу дала аьлла: «адама 
Iамийра шен делера дешнаш, 
Цо цунна гечдира, баккъал а, 
иза Ву гечдеш, къинхетаме» 
(«аль-Бакъарату», 37).  

делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) нийсачу новкъа нисдо вай

В е з а - с и й л а х ь ч у  д а л а 
къинхетаме волчу шен Эл-
чане (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «оха 
хьо Элча вина вахийтина вац, 
Iаламах къинхетам бархьама 
бен» («аль-анбияъ», 107).

Веза-сийлахьчу дала шен 
пайхамарх (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) лаь-
цна аьлла: «Баккъал а, шуьга 
веана Элча‚ шух шайх а во-
луш‚ шуна хала хилларг шена 
дазлуш‚ шу нисдарна тIехь 
сутара а волуш‚ муъмин на-
хах доглозуш а‚ къинхетаме а 
волуш» («ат-тавбату», 128).

Цундела юх-юха а деа-
на Элчанан (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
омра, нах шаьш летийначу 
къиношца доьзна тоба даре, 
деле гечдар дехаре нисбеш. 
Цунах ду делан Элчанан (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) хьадисаш: 

1. абу зарра (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дий-
цина, пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на), шен дала элира, аьлла, 
дийцира, аьлла: «хIай сан 
леш! Баккъал а, дийнаххьий, 
бусий гIалатдуьйлу шу, ткъа 
со ву дерриге а къиношна 
гечдеш, соьга деха къиношна 
гечдар, ас гечдийр ду шуна» 
(муслима дийцина хьадис).

2. абу хIурайрата (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «сайн са карахь 
долчух (аллахI-делах) дуй 
буу ас, аш къинош летош ца 
хилча, дала дIадохур дара 
шу, тIаккха Цо кхуллур дара 
къинош летош долу къам, 
цара деле гечдар доьхуш, 
тIаккха дала царна геч а деш» 
(муслима дийцина хьадис). 

3. абу хIурайрата (дела 
реза хуьлда цунна) дийци-
на, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) сийлахь-Везчу шен дала 
дийцира, аьлла: «Цхьана 
лено къа а латийна, элира: 
«хIай Везан дела, ас латий-
начу къинна гечдехьа суна». 
тIаккха Веза-сийлахьчу дала 
элира: «сан лено къа ла-
тийра, цунна хиира, къинна 
гечдеш, къа латор бахьанехь 
Iазап луш шен дела хилар».
т1аккха юха а къа а латий-
на, элира цо: «хIай Везан 
дела, ас латийначу къин-
на гечдехьа суна». тIаккха 
Веза-сийлахьчу дала элира: 
«сан лено къа латийра, цунна 
хиира, къинна гечдеш, къа 
латор бахьанехь Iазап луш 
шен дела хилар». т1аккха 
юха а къа а латийна, элира цо: 
«хIай Везан дела, ас латий-
начу къинна гечдехьа суна». 
тIаккха Веза-сийлахьчу дала 
элира: «сан лено къа латийра, 
цунна хиира, къинна гечдеш, 
къа латор бахьанехь Iазап 
луш  шен дела хилар. хьай-
гара дуьйлучу къиношна тоба 
деш хьо мел ву, баккъал а, ас 
гечдийр ду хьуна» (Бухарис 
дийцина хьадис).

4. джундуба (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-

маршалла хуьлда  цунна) 
дийцира, аьлла: «Цхьана 
стага элира: «делах дуй буу 
ас, аллахIа гечдийр ма дац 
хьенехана». тIаккха Веза-
сийлахьчу дала элира: «ас 
хьенехана гечдийр дац аьлла, 
сан цIарах дуй биънарг мила 
ву? Баккъал а, цунна гечди 
ас, хьан Iамал йохий ас» 
(муслима дийцина хьадис). 

5. маликан кIанта анаса 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) олуш хезира шена, аьлла: 
«сийлахь-Везчу аллахIа аь-
лла: «хIай адаман воI! Бак-
къал а, хьо соьга доьхуш а, 
соьгарчу къинхетаме сатуьй-
суш а мел ву, хьуна гечдийр 
долуш ву со, хьан къинош 
дукха хилар тергал ца деш. 
хIай адаман воI! хьан къинош 
стигларчу мархашка кхаччалц 
хьаладуьзча, цул тIаьхьа ахь 
соьга хьайна гечдар дехча, 
хьуна гечдийр долуш ву-кх 
со. хIай адаман воI! Латта 
дуьззина долу къинош до-
луш хьо дIакхелхича, амма 
Iибадат дарехь суна цхьа а 
декъахо а ца веш хьо суна 
хьалха хIоттахь, и латта дузар 
барамехь хьуна гечдийр ду ас» 
(тирмизис дийцина хьадис).

6 .  а г I а р р а с  I у м а р а н 
кIантера (дела реза хуьлда 
царна) дийцина, делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«хIай нах, аллахIе тоба де, 
ас, баккъал а, Цуьнга дийнахь 
бIозза тоба до шуна» (мусли-
ма дийцина хьадис).

7. абу хIурайрата (дела 
реза хуьлда цунна) аьлла: 
«суна Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
олуш хезира: «аллахIах дуй 
буу ас, дийнахь аллахIе геч-
дар доьхуш, Цуьнга тоба деш 
ву со кхузткъе уьттазза сов» 
(Бухарис далийна хьадис). 

8. маликан кIанта анаса 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «шен лено 
тоба дарна аллахI воккхавеш 
ма ву, пана махкахь яйна хил-
ла йолу шен эмкал карийна 
волчу шух муьлххачул» (ше-
гахь барт хилла хьадис). 

9.  абу муса ашIарийс 
(дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «Баккъал а, 
аллахIа, малхбузехьара малх 
схьакхетталц буьйсана шен 
къинхетам баржабо, дийнахь 
вуон диначун тоба къобал-
дан; дийнахь шен къинхетам 
баржабо Цо, буьйсана вуон 
диначун тоба къобалдан» 
(муслима дийцина хьадис). 

10. абу хIурайрата (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «малхбузехьара 
малх схьакхетале дина тоба 
аллахI-дала къобалдо» (мус-
лима дийцина хьадис).

11. Iассалан кIанта софва-
на (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина: «пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
малхбузехьа йолу неI хьахий-
ра, кхузткъе итт шарахь некъ 
баран барамехь шуьйра йолу 
я говрахь волчо шовзткъа (я 
кхузткъе итт) шарахь некъ 
бийр болчу барамехь шуьйра 
йолу. суфъяна (дала къин-
хетам бойла цунах) элира: 
«шема агIонгахьа ю иза (неI). 
дала стигланаш, латта кхуллу-
чу дийнахь кхоьллина иза, тоба 
деш волчунна ша дIайиллина а 
йолуш, цигахула малх схьак-
хетталц дIакъовлур яц иза» 
(тирмизис дийцина хьадис).

12. анаса (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, пайхама-
ра (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«адаман берех хIора стаг къа 
латош ву, оцу къа латочарах 
диканаш – дохко а бевлла, 
тоба дийраш бу» (тирмизис 
дийцина хьадис).

13. ибн Iаббаса, анаса а 
(дела реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина, делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 

цунна) элира, аьлла: «адама 
беран дашо шиъ боьра хилча, 
шен кхо боьра хила луур дара 
цунна. адама беран кийра 
бузор бац, лаьтто бен. дала 
тоба динчун тоба къобалдо» 
(Бухарис дийцина хьадис).

14.  абу саIийда аль-
худрис (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, пайхамара 
(делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «шул 
хьалха хиллачарна юккъехь 
цхьа стаг вара, 99 стаг вийна. 
Цо хаьттира, лаьтта тIехь тIех 
дика хуург мила ву-те, аьлла. 
иза хьажийра Iибадат дечу 
стагана тIе. и волчу вахана, цо 
хаьттира: «ша 99 стаг вийна, 
шена тоба дар дуй-те?». Цо 
жоп делира: «дац». тIаккха 
цо иза а вийра, цуьнца бIе кхо-
чушвира. Цул тIаьхьа хаьттира 
цо, лаьтта тIехь тIех дика хуург 
мила ву-те, аьлла. тIаккха иза 
хьажийра Iилма девзаш волчу 
стагана тIе, цо элира: «ша 
100 стаг вийна, тоба дар дуй-
те шена?» Iеламстага элира: 
«ду. хьуна а, ахь тоба дарна а 
юккъе новкъарло ян мила ву? 
иштта-иштта цхьаьна лаьтта 
тIе гIо хьо, баккъал а, цигахь 
аллахIана Iибадат деш нах 
бу, цаьрца аллахIана Iибадат 
де ахь, хьайн лаьтта тIе юха 
ма вола хьо, иза шегахь бохам 
болу латта ду». иза дIавахара, 
ахнекъ цо бича, цуьнга валар 
деара. къинхетаман, Iазапан 
маликаш цуьнан хьокъехь 
къовсаделира, тIаккха къин-
хетаман маликаша элира: «иза 
веана тоба а дина, шен дог-ойла 
Везачу далла тIе а ерзийна». 
Iазап луш долчу маликаша эли-
ра: «Цкъа а дика Iамал ца йина 
цо». тIаккха адамийн суьртахь 
долуш цхьа малик деара царна 
тIе, цара цунах шайна юккъехь 
хьукманча дира. оцу малико 
тIаккха элира: «аш юста шина 
лаьттан юкъ, цаьршиннах герга 
хиллачунна хир ву иза». Цара 
иза юьстира, тIаккха царна и 
карийра цунна дезначу лаьт-
тана герга. тIаккха къинхе-
тамечу маликаша цуьнан са 
дIадаьхьира». кхечу дийца-
рехь деана: «дикачу лаьттана 
цхьа ше гергахь хилира иза, 
тIаккха цуьнан охIланах вира 
иза». кхечу дийцарехь деана: 
«Везчу дала дикачу лаьтте 
омра дира: «хьо гергахила», 
– аьлла, вуочу лаьтте: «хьо 
генадала», – аьлла. Цо элира: 
«оцу шина лаьттан юкъ юста 
аш». Царна и карийра дикачу 
лаьттана цхьа ше герга, тIаккха 
цунна гечдира» (Бухарис, мус-
лима дийцина хьадис).

15. Лукъманул-хьакийма 
шен кIанте аьлла: «хьайн 
маттана марзде: «хIай Везан-
дела, гечдехьа суна» бохург. 
Баккъал а, аллахIан цхьа хе-
наш ю, доьхуш верг юхатухур 
воцуш» (БагIавис дийцина 
хьадис).

ТОБА ДАРАН мАьIНА

Iеламнаха аьлла: «тоба 
дар – иза гечдар доьхучеран, 
къинойх цIанвалар лоьху-
черан хьалхара гIулч ю». 
Iеламнаха аьлла (церан мас-
серан барт хилла): «тоба дар 
(дохко валар) важиб ду массо 
къинойх. нагахь къа латор 
лена, Веза-сийлахьчу далла 
юккъехь хиллехь, адамийн 
хьокъах хьакхалуш доцуш, 
тIаккха цунна кхо бехкам бу: 
1 – къинош леторах юхавалар 
ду; 2 – ша къинош леторна 
дохковалар ду; 3 – цкъа а ша 
къинош даре юхавоьрзур вац 
аьлла чIогIа нийят хилар ду. 
нагахь оцу кхаа бехкамах 
цхьа бехкам оьшуш белахь, 
тоба хир дац. нагахь санна 
и къа латор адамийн хьокъах 
хьакхалуш делахь, цуьнан 
бехкам биъ бу: вай багарбина 
кхоъ бу; 4-гIа бехкам бу ша 
зулам динчу стеган хьокъах 
дIацIанвалар. нагахь и зулам 
даьхни я и саннарг делахь, 
иза дIалур ду цо. нагахь 
тIаьхьашха доцург аьллехь, 
къинтIеравалар доьхур ду. 
нагахь цIе кхолларна таIзар, 
я и санна къа долу хIума 
делахь, шех чIир эца аьтто 
бийр бу цо я цуьнга къинтIера 

валар доьхур ду цо. тоба дар 
важиб ду дерриге къинойх, 
нагахь иза цхьадолчарна до-
хковалахь, цуьнан тоба мегаш 
ду оцу къинна, дисинарш 
цунна тIехь дуьсу». 

джунайдуль-БагIдадис 
(дала къинхетам бойла цу-
нах) аьлла: «тоба даран кхо 
бехкам бу: 1 – дохковалар; 
2 – кхин къа латор дац аь-
лла, дог-ойла хилар; 3 – ша 
зулам диначеран хьокъах 
дIацIанвалар».

т о б а  д а р а н  х ь о к ъ е х ь 
Iеламнехан дуккха а дешнаш 
ду, царах цхьадерш хьахор 
ду вай, тоба даран маьIна 
билгалдархьама. 

устаз волчу абу-Iалий 
даккъакъа (дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла: «тоба 
даран кхо дакъа ду: 1 – до-
хковалар; 2 – гечдар доьхуш, 
далла хьаставалар; 3 – далла 
муьтIахь хиларехь, Iибадат 
дарехь, далла хьставаларехь 
соввалар». Баккъал а, до-
хковалар хьалхара бехкам 
бу, далла муьтIахь хилар, 
Iибадат дар алсамдаккхар 
тIаьххьара бехкам бу, гечдар 
доьхуш, далла хьаставалар 
юккъера бехкам бу. делан 
Iазапах кхерарна тоба ди-
нарг – иза дохковаьлларг ву. 
делера ял хиларе сатуьйсуш 
тоба динарг – иза гечдар 
доьхуш далла хьаставелларг 
ву. йоле сатийсарна я Iазапах 
кхерарна доцуш, дала динчу 
омранна жоп луш тоба динарг 
– иза далла муьтIахь хилар, 
Iибадат дар, далла хьаствалар 
алсамдаьккхинарг ву.

абуль-къасима къушай-
рис (дала къинхетам бойла 
цунах) аьлла: «тоба дар – иза 
ийман диллинчу нехан куц 
ду, Веза-сийлахьчу дала 
аьлла: «аллахIе тоба де аш 
массара, хIай ийман диллина 
нах, – шаьш декъалхилар-
хьама». «ан-нур», 31. геч-
дар доьхуш далла хьаста-
валар – иза эвлаяийн, дала 
шена гергабинчеран куц ду. 
Веза-сийлахьчу дала церан 
хьокъехь аьлла: «ша къинхе-
таме волчух (делах) кхоьруш, 
(далла) хьастаделлачу дагца 
веанарг» («къаф», 33). 

далла муьтIахь хилар, 
Iибадат дар, далла хьастава-
лар алсамдаккхар – иза пайха-
марийн а, элчанийн а (делера 
салам-маршалла хуьлда цар-
на) куц ду, Веза-сийлахьчу 
дала аьлла: «дика лай ву 
(айюб-пайхамар). Баккъал а, 
иза (хьастваларца, муьтIахь 
хиларца) деле воьрзуш верг 
ву». («сод», 44.).

IабдуллахIан кIанта сахIла 
аьлла: «тоба дар – иза до-
хковалар ду, къинош леторах 
юхавалар ду, шегара дуьйлу 
вуонаш дитина, дикачу бел-
хашна тIеверзар ду».     

 
КъИНОйХ цIАНВеш 

йОлу IАмАлш

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «деле ийман 
диллина волуш, делера ял 
хиларе са а туьйсуш мар-
хин бутт кхаьбначун хьалха 
дIадаханчу къиношна геч-
дийр ду» (Бухарис, муслима 
дийцина хьадис).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «деле ийман 
диллина волуш, делера ял 
хиларе са туьйсуш мархин 
баттахь буьйса денйинчун 
(таравихь ламазаш деш) хьал-
ха дIадаханчу къиношна геч-
дийр ду». (Бухарис, муслима 
дийцина хьадис).

Iаишата (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина: «ас хаьтти-
ра: «хIай делан Элча, ахь суна 
дийцахьа, Лайлатуль-къадри 
буьйса муьлха ю суна хиъча, 
ас хIун ала деза?» делан Эл-
чано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) жоп дели-
ра: «ахь ала: «аллохIумма 
иннака Iафуввун, каримун, 
тухьиббул- Iафва ,  фаIфу 

Iанни. (хIай аллахI-дела, 
баккъал, гечдеш а, комаьрша 
а, гечдар дезаш а ву-кх хьо, 
гечдехьа суна)» (тирмизис 
дийцина хьадис).

Iусманах (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, цо ламаз эца 
хи дийхира аьлла. хи чохь 
долчу пхьегIи чуьра хи а 
дуттуш, шен ши куьг кхузза 
дилира цо. Цул тIаьхьа, шен 
аьтту куьйга схьа а оьцуш, 
бага, мерчу хи кхорзуш, мер-
чуьра хи охьадаьккхира цо. 
Цул тIаьхьа шен юьхь йилира 
цо кхузза, тIаккха шен ши 
пхьарс билира цо (голашца 
цхьаьна) кхузза, цул тIаьхьа 
шен коьртана масхьу а дина, 
тIаккха шен ши ког билира 
цо (шина хьорканца цхьаь-
на) кхузза. Цул тIаьхьа цо 
элира: «пайхамар (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) ламаз оьцуш гира суна, 
ас хIинца ма-эццара, юха цо 
(пайхамара) (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
элира: «хIинца ас ма-эццара 
ламаз а эцна, ши ракаIат ла-
маз динарг, шен дагца вуон 
ойланаш ца еш, – цо хьалха 
динчу къиношна гечдина 
цунна» (Бухарис дийцина 
хьадис).   

абу хIурайрата  (дела 
реза хуьлда цунна) дийци-
на, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «имама, 
гIойрил магIду́би IалайхIим 
валаддо́лли́н (нийсачу некъа 
нисдехьа тхо. айхьа ниIмат 
деллачеран некъа дигахь 
тхо, ма дигахь тхо айхьа 
оьгIазло йинчеран, тила-
беллачеран новкъа), олучу 
хенахь, «амин» алалаш, ша 
олуш долу «амин» маликаша 
олучуьнца цхьанадеанчунна 
гечдийр ду цо хьалха динчу 
къиношна» (Бухарис, мусли-
ма дийцина хьадис).

анасан кIанта муIаза (дела 
реза хуьлда  цунна) дийцина, 

делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «яахIума а йиъна, 
цхьамма аьлча: «аль-хьамду 
лиллахIиллази атIIамани 
хIаза ва разакъанихIи мин 
гIайри хьавлин минни ва 
ла къувватин (хастам бу 
аллахlана, суна хlара яий-
начу, суна хlара еллачу, соь-
гара ницкъ я гlора а доцуш), 
цо хьалха динчу къиношна 
гечдина цунна» (тирмизис 
дийцина хьадис).

абу айюба аль-ансарис 
(дела реза хуьлда  цунна) 
дийцина, делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) олуш хезира шена, 
аьлла: «шега омра динчу 
кепара ламаз эцна, тIаккха 
ша дан ма-деззара ламаз ди-
начунна гечдина цуьнгара 
хьалха даьллачу хIуманна» 
(ахьмада дийцина хьадис).

Iаффанан кIанта Iусмана 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина: «делан Элча (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) ламаз оьцуш гира суна, 
цо шен ламаз эцар хаздира, 
тIаккха элира: «хIинца ас 
ма-эццара ламаз а эцна, ши 
ракаIат ламаз динарг, шен 
дагца вуон ойланаш ца еш,  
цо хьалха динчу къиношна 
гечдина цунна» (Бухарис 
дийцина хьадис).

халидан кIанта зайда (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «ша эца ма-деззара 
ламаз эцна, цул тIаьхьа ши 
ракаIат ламаз динарг, шен 
дагца вуон ойланаш ца еш, 
цо хьалха динчу къиношна 
гечдина цунна» (абу давуда 
дийцина хьадис).

ТIаьхье хир ю.

ХIоттийнарг – 
Абдуль-Кадир Аль-Арнаут
Гочдинарг – Алиев Ахьмад

МехалЧух

БеРАш ВуОЧуХ лАРДИйРИГ

делан Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
хьасан, хьусайн вочух ларвар доьхуш, хIара дарбане деш-
наш дийшира: 

«уIи́зукума́ бикалима́тилла́хIит-та́ммати мин кулли 
шайтIо́нив-ва хIа́мматин, ва мин кулли Iайнил-ла́мматин 
(аллахIана кхоччуш дуьззина долчу дешнашца доьху ас, 
мел долчу шайтIанеххий, садолчу хIуманеххий, массо а 
вочу бIаьргеххий Цо шуьшиъ Iалашвар)».

цОмГАшЧуННА 
(цуьНГА ХьАжА ВАХАНЧОХь) ДеН ДОIА

«асъалулло́хIаль-Iазы́ма, роббаль-Iаршиль-Iазы́ми ай-
йашфийака (йоккхачу Iаршан да волчу Веза-сийлахьчу 
аллахIе доьху ас хьуна дарба дар)».

ХьОРшАм ТОьХЧА ДеН ДОIА

абу хIурайрата (дела реза хуьлда цунна) дийцина, пай-
хамара (делера салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«шух цхьамма хьоршам тоьхча, цо олийла: «альхьамду 
лилла́хI (хастам бу аллахIана)». Цуьнан вашас я накъоста 
олийла цуьнга: «йархьамукалло́хI (аллахIа къинхетам 
бойла хьох)». шега «йархьамукалло́хI» аьлча, цо олийла: 
«йахIди́кумулло́хIу ва юслихьу ба́лакум (аллахIа шу нис-
дойла, шун хьал тодойла Цо)» (Бухари).

ОьГIАзВАХЧА ДеН ДОIА

«аIу́зу билла́хIи минашшайтIо́ниррожи́м (ас ларвар 
доьху аллахIе, Цо шен къинхетамах генадаьккхинчу 
шайтIанах)».

шеН ДеГIеХь лАзАР ХААДелЧА ОлуРГ

делан Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «хьайн дегIах лозучу меттигана хьайн куьг тIедилла, 
тIаккха кхузза: «Бисмилла́хI (аллахIан цIарца)», цул тIаьхьа 
ворхIазза ала: «аIу́зу биIиззатилла́хIи ва къудротихIи мин 
шарри ма́ ажиду ва ухьа́зиру (со ларло аллахIаца, Цуьнан 
ницкъаца а, сайна хаалуш долчу а, со ларлуш волчу а вуо-
нах)».

КХеРАВелЧА ОлуРГ

«Ла́ ила́хIа иллалло́хI (аллахI воцург дела вац)».
абу хIурайрата (дела реза хуьлда цунна) дийцина, 

делан Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «субхьа́налло́хIи, вальхьамду лилла́хIи, ва 
ла́ ила́хIа иллалло́хIу, валло́хIу акбар (аллахI шеца там 
боцучух цIанво ас, хастам бу аллахIана, аллахI воцург 
дела вац, аллахI Воккха ву) алар дукха ма деза суна, малх 
тIехьожучу массо хIуманал а» (муслим).

Зорбане кечйинарг – Муслимов М.

ДОIАНАш
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юСуп САККАзОВ БЫл пРИмеРОм мужеСТВА И ОТВАГИТуРпалхой

человек не рождается геро-
ем. героем его делают беспре-
цедентные поступки во благо 
общества, верность долгу и 
чести, самоотверженность и 
готовность придти на помощь 

угнетенному и слабому. имен-
но такой героической лично-
сти посвящена наша статья. 

сакказов юсуп Вахаевич 
родился 22 апреля 1971 года 
в селе Центарой (в настоящее 

время ахмат-юрт). юсуп 
был самым старшим ребен-
ком в семье, поэтому на его 
плечи легла большая ответ-
ственность – помогать роди-
телям растить младшего брата 
и сестру. школьные годы 
юсупа были яркими, полны-
ми радости и оптимизма. В 
нем, как и в каждом ребенке, 
присутствовало чувство за-
дора и желание отличаться 
от остальных. но его отличал 
не задор, не уличные драки 
со сверстниками, а особый, 
взрослый взгляд на жизнь, 
интеллектуальные способно-
сти и усердие в постижении 
знаний. Эти черты, не часто 
встречающиеся у детей, по-
могли ему хорошо окончить 
школу. после окончания шко-
лы юсуп, как и большинство 
молодых и энергичных пар-

ней, начал подрабатывать на 
разных работах. В 1989 году 
юсуп вместе со своим другом 
зиваддином отправился в ар-
мию. с честью отслужив два 
года, они вернулись домой. В 
свои 22 года юсуп женился 
и в скором времени уже стал 
отцом двух замечательных 
детей, которых он растил в 
строгом соответствии с тре-
бованиями ислама, приучал 
их к традициям и обычаям 
чеченского народа. но кроме 
ответственности за свою се-
мью, юсуп принял решение 
возложить на свои плечи и 
ответственность за мир и 
покой на чеченской земле, 
последовав за первым пре-
зидентом чр, героем россии 
ахмат-хаджи кадыровым 
(дала г1азот къобалдойла цуь-
нан!). юсуп был начальником 

службы безопасности ахмат-
хаджи. со слов рамзана ах-
матовича нам известно, что 
юсуп был мужественным и 
самоотверженным человеком.

он уцелел после первого 
покушения на ахмат-хаджи 
кадырова. погиб он от рук 
ваххабитов в мае 1998 года в 
грозном в результате второго 
покушения.

«с ним еще четыре челове-
ка было – абу-Бакар, алха-
зур, хасан и рамзан. Это мои 
двоюродные и троюродные 
братья. Это был очень тяжелый 
момент для всех нас. мы выяс-
нили, что теракт устроили вах-
хабиты, а вот заказ исходил от 
Басаева и масхадова, которые 
решили убрать мешавшего им 
кадырова. непосредственное 
исполнение было возложено 
на террористические группы 

Цагараева, Бараева и ахмадо-
ва. но тогда они перепутали 
машины, взорвав охрану. мы 
воюем с ваххабитами с 1997 
года. еще до нынешней кам-
пании ваххабиты лишились 
160-ти человек. у нас были 
конкретные боестолкновения. 
я потерял много людей, они 
потеряли. но я отомстил за 
смерть друзей, родных.

юсуп сакказов был достой-
ным сыном чеченского народа 
и верным товарищем первого 
президента ахмата-хаджи 
кадырова», – сказал рамзан 
ахматович кадыров.

«юсуп был в высшей степе-
ни достойным человеком. он 
твердо верил в то, что каждый 
из нас несет ответственность 
за нашу родину, за ее будущее. 
он был примером мужества 
и отваги. В самое тяжелое, 

трагическое для чеченского 
народа время он сделал свой 
выбор – встал рядом с первым 
президентом, был надежным 
и верным соратником», - до-
бавил глава республики.

родные юсупа рассказы-
вают о его глубоком уваже-
нии к моральным принципам 
мусульманина, о его заботе, 
сердечности и уважительном 
отношении к людям. по по-
ручению рамзана ахматови-
ча кадырова в честь юсупа 
сакказова названа одна из 
центральных улиц и дом куль-
туры села ахмат-юрт. также 
юсуп сакказов был награжден 
орденом кадырова (посмер-
тно).

дала гIазот къобалдойла 
цуьнан!

Республиканский проект 
«Турпалхой»

ТешАм
 тешам бохург доккха 

хIума а, коьрта хIума а ду. 
стагехь тешам хилчахьана, 
дисина хIуманаш тардалий-
талуш хуьлу. амма, тешам 
ца хилча… ишттачу стагаца 
къамел ца догIу.

 «аьшпаш буттуш волу стаг 
шен умматах вац»,-аьлла боху 
мухьаммад пайхамара(делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на). аьшпаш боттар тешам ца 
хиларна юкъадогIуш хиларе 
терра, оцу тешам цахиларо 
и стаг мел дIатотту гойту цо. 
иштта, могIарерчу адамийн 
уьйраша а дIатотту, дIахерво 
шайх аьшпаш буттуш волу стаг. 
тешам боцу стаг тIеийзавойла а, 
тIекIам войла а, цуьнца гергало 
леладойла а дац. Цуьнгара хьуна 
мичча хенахь ямартло, тешна-
бехк хила тарло. массо а цунах 
кхета аьлча нийса хир дацахь 
а, дукхахболчарна и хаьа. Цара 
уьш шайн бIаьргах а ца туьлуьй-
ту, букъа тIехьа бовларх ларбеш.

 «аьшпаш буттуш волу стаг 
сан умматах вац», – аьлла, му-
хьаммад пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) лаа дIа ца хервина и шен 
умматах. шен цхьа бахьана 
доцуш дац пайхамара (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьшпаш буттург шех 
хер вар. адамийн хьежамаш-м 
буьйцур а бацара вай, оццул 
къинхетам, уьйр-марзо йохьуш 
веанчу пайхамара а (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
и шех дIахервеш хилча. Вайна 
ма-хаара, вайн могIарерчу ада-
маша а ма хервой тешам боцург 
шайх. оцу дерригенан ойла 
йича, аьшпаш буттуш волчу 
стагера ямартло хуьлу бохург 
хир ду аьлла хетало.

 тешам боцу стаг гуьйренан 
де санна ву. гуьйренан дийнахь 
хIинцца малх кхетта хилахь, 
оцу минотехь догIа хила а мега, 
иштта мох, ткъес, мархаш… Цо 
вохван а, шелван а мега хьо, 
иштта тIадон а, вакъон а. иштта 
хIуъа хила тарло тешам боцчу 
стагера а. ткъа кхерамениг хIун 
хуьлу цахаар ду. тешам боцчу 
стагера хьуна хIун хир ду ца 
хаьа. хьо даима вулавелла Iан 
везаш ву цуьнгара хила тарлуш 
долучунна. ткъа иштта цунна 
кечвелла Iачул а, хьуо цунна 
генавалар а, хьайна и генахь 
латтор гIолехь ду. Вай хIинцца 
ма-аллара, аьшпаш буттуш волу 
стаг (шех тешам боцуш волу 
стаг ву-кх иза) лаа дIахервина 
ма вац шех мухьаммад пайха-
мара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна).

 адамехь хуьлуш синмехал-
лаш ю: гIиллакх, оьздангал-
ла, яхь, эхь… кхин дуккха ю 
уьш. Царна юккъехь ю иштта 
«тешам» боху синмехалла а. 
и вай хIинцца ягарйина йолу 
синмехаллаш адамехь ца хилча, 
оцу адамца йолу юкъаметтигаш 
дика ца хилахь а, хада ца хеда. 
амма оцу стагехь тешам ба-
цахь, цуьнца юкъаметтиг ца еза 
цхьанна а. кхузахь «юкъамет-
тиг» бохург хIун ду хьуна аьл-
ча, цуьнца гIуллакх цадар ду. 
тIекхаьчча, цуьнга хьо-со а олу, 
вист а хуьлу, пхьоьхане хууш а 
нисло цуьнца, амма и волчохь 
дош а лардо, цунах шен букъ а 
ларбо. Вай хIинцца ма-аллара, 

гIуллакх-м муххале а ца догIу 
цуьнца цхьана а кепара. Цуьнца 
юкъара гIуллакх долор бохург 
–м дийца а ца оьшу. ур-атталла 
цунах мотт а, букъ а тешош а, 
тешон йиш йолуш а ца хилча, 
гIуллакх хIун аьлла догIур ду 
цуьнца... Цуьнца цхьана а кепа-
ра гIуллакх догIийла яц. «шех 
тешам боцчу стагаца гIуллакх 
муха догIур ду? Вордана тIехь 
сема ца хилча, дIа муха вахалур 
ву?» («как можно имет дело 
с человеком, которому нельзя 
доверять? если в повозке нет 
оси, как можно в ней ездить?»),-
аьлла, китайн воккхачу фило-
софа конфуцийс.

 Вай хIинцца дийцинарг 
шена тIедоьгIча, шеца цхьа 
а гIуллакх ца догIуш, оццул 
мах боцуш стаг ву шех тешам 
боцуш волу стаг. шен цхьа а 
мах боцуш, шеца цхьаьннан 
а гIуллакх а ца догIуш, ваха а 
хала хир ду стагана шен ойлан-
ца а, иштта балхаца-некъаца 
а, нагахь санна, цунна и болх-
некъ нислахь а. Цхьанна а 
хIуманна атта юкъа вуьтур вац 
иза, цунах хIумма а тешор дац. 

адамашца юкъаметтиг йо-
цуш вахалойла дац аьлла хета. 
ткъа цунах кхеташ хилча, стага 
шех тешам бойур бацара аьлла 
ойла а хуьлу. хIунда аьлча, вай 
лакхахь ма-аллара, юкъарал-
лехь тешам боцу стаг емалво, 
цуьнца гIуллакх а ца догIу. 
ткъа иза цунна шена эшам бу. 
тIаккха, ахь дика ойла йича, 
шех тешам боцу стаг–Iовдал 
стаг ву. хIунда аьлча, шех те-
шам байина, юкъаметтигаш йо-
хор бахьана долуш, ша цхьалха 
вуьсу иза.

 илсхан-юьртарчу хьаь-
жас аьлла боху: «Бусулба ши 
стаг, ши куьг санна ву, во-
вшийн цхьамма цхьаъ цIандеш 
долу...». кхузахь, хьаьжин 
и дешнаш динехь дикачунна 
тIенисвеш бохучу маьIнехь де-
лахь а, вуьшта, вайн юкъарал-
лехь а догIуш ду. хIунда аьлча, 
адамаш вовшийн гIортораш 
йолуш меттигаш дукха нисло.

 Цхьаволчунна ша цхьаъ ле-
вина, цуьнгара цхьаъ яьккхича, 
и хIума шен дIаер яц моьтту. 
ткъа и хIума сихха дIадолу. 
Цунна юха а нахаца юкъамет-
тиг оьшу. амма и юкъаметтиг 
и ца вевзачо бен ца лелайо 
цуьнца. хIунда аьлча, цо шех 
тешам байина.

 тешам болуш хилар сица хуь-
луш делахь а, шегахь и ца хилча, 
и ларбан гIиртина а, шегахь 
сацон безара. иза цунна шена 
дахарехь оьшуш дерг ду. хьоь-
гахь тешам цахилар-м хIунда 
дуьйцура ахь, хьоьгахь и бан а 
болуш, хьоьгара тешам боцуш 
цхьа хIума далахь а, юха хьал-
ха хилла тешам ца хуьлу хьох. 
и иштта хилар дуьйцуш, айса 
цунах лаьцна язйина «дуьххьар-
лера тешам хилац» цIе йолу байт 
ялон лаьа суна кхузахь:

гIерта хьо маттехь дика далхо,
йоллушехь а хьайн сица шалхо.
ткъа гуш хьоьгахь 
  иштта и харцо
тешамна хьарчадо ас марчо.
Цкъа баьлча, юха бодац безам,
Бодахь а, хилац хилла тешам.
сих а лой, ма бе хьайна эшам,
гIеллур бу хьоьга болу хьежам.

иштта ду иза. Цкъа хьох 
тешам балахь, кхин юха хьал-
ха хилла тешам ца хуьлу хьох. 
Цундела, мелла а шех тешам 
бовр болу хIума ца далийта 
хьажа веза. и мел кIезиг делахь 
а, тешамца доьзна долу хIума 
экаме ду. 

 тешам ангали санна хIума 
ю: ахь лерина ца лелийна, 
жимма цунах онда хIума хьак-
халахь, эккха и, амма, ондачу 
метте чIогIа охьакхетахь-м, 
эзар дакъа хуьлий духу иза. 
иштта бу тешам а: цхьакIеззиг 
а хьайх тешам бойу хIума 
ахь далийтахь, юха хьалха-
лера тешам ца хуьлу хьох. 
мел делахь а, томмагIа (айп) 
дуьсу хьуна тIехь. сих-сиха 
тешам бойу хIума ахь хьайх 
далийтахь-м, гуттар а тешам 
бов хьох. ЦхьакIеззиг бен хьох 
и ца даьллехь а, цкъа ахь хьайх 
ишттаниг далийтинехь,«хьалха 
а висира и, вогIур а вуй-те и, 
хьалха а нис ца делира цуьнан 
и, хIинца а гIуллакх хир дуй-те 
цуьнчух, хьалха а ца дира цо и, 
хIинца а дийр дуй-те цо и»… 
«хьалха а…»,-бохуш, цкъа 
цо шех тешам байар бахьана 
долуш, шеко кхоллало стагах 
(буьззина тешам бац-кх цунах 
хIинцале а). масийттаза шех и 
тайпана гIалат даьллачух кхин 
а чIогIа тешам ца хуьлу. ткъа 
даима а ишттанаш шегара ду-
ьйлуш хилча-м, тешам биса а ца 
буьсу. «Цо бохура и?! тIаккха и 
бакъ дац хьуна! дIаваккха дIа, 
и-м вогIур вацара, дIаваккхахьа 
дIа цо-м дийр дацара и»,- бо-
хуш, цо аьлларг тергал а ца 
до. ма-дарра аьлча, цо аьлларг 
цхьана чоьта ца хета. дуьххьара 
«хьалха а висира и, вогIур вуй-
те, хьалха а ца дира цо и, хIинца 
а дийр дуй-те цо и…»,-бохуш 
хилларг, хIинца «дIаваккха…
»,-бохуш, вай хIинца ма-аллара, 
и цхьана чоьта ца лоруш ду. 
иштта хуьлу шех болу тешам 
ца ларбича. хIинца вай дий-
цинчун ойла йича, сий дожар 
бохучу хIуманна тIе а доьду 
иза. хIунда аьлча, цо дуьйцург 
цхьана а чоьта лоруш ца хи-
лар–оцу стеган сий цахилар ду. 
тIаккха ма чIогIа мехала хIума 
хуьлу-кх тешам бохург.

 шех тешам байинчу стеган 
хьал шеконехь хуьлу. ишттачу 
стага дош деллехь а, цунах 
ца теша, цуьнан дош баккъал 
а тIе ца лоцу. дош –м хIунда 
дуьйцу ахь, цуьнан дуйнах а 
ца теша. Вайн халкъан кица 
ду: «дош-дош дацахь, дуй-дуй 
бац»,-олуш. халкъалахь олуш 
схьадеана хIума чIогIа маьIне, 
доккха зеделларг долуш хуьлу. 
кхузахь юха а цкъа и иштта хи-
лар билгал а долу. хIунда аьлча, 
вайн заманахь а тешам боцчу 
нахера и тайпана хIуманаш 
хийлазза дуьйлуш нисло. 

 дашца тешам хилар, цахи-
лар хьахон даьккхича, тешам 
дашца болчул а совнаха кхин а 
хуьлу: иза шен сица болу тешам 
бу. (дашца а, сица а аьлла, вай 
и къастор хIун ду хьуна аьлча, 
цхьаверг маттехь бакъдерг а 
долуш, амма шен леларехь 
харцонца, ямартлонца хуьлу). 
ишттачух ши юьхь йолуш ву 
олу. шен сица тешам болчух 
аьлча, цуьнан мотт, лелар цхьа-
на кепара хуьлу. ишттаниг шех 

хIуъа а тешон хьакъ волуш 
хуьлу. ишттачо дош ца деллехь 
а, цуьнгара ямартло ца йолу, 
цуьнца даима а тешам хуьлу. 
ишттачуьнгара дош даккха 
оьшуш а ца хуьлу я цо дош 
дала оьшуш а... ишттачуьнгахь 
«тешам» боху синмехалла шен 
сица йолуш ю. 

 дош лардар чIогIа хилла ду 
къонахашна юккъехь. дош–
дош хилар– и стаг стаг хиларан 
билгало ю. дош–дош хилар, и 
стаг–стаг хилар билгало хила-
ре терра, дош–дош цахилар–
тIаккха и стаг– стаг цахиларан 
билгало а хуьлу аьлла хета. 
стеган дош–дош хилар а, сте-
ган дош–дош цахилар а оццул 
доккха маьIна шена чулоцуш 
ду. и иштта хилар тIечIагIдеш, 
хIара дийцар дийца лаьа суна: 
Цхьана стагана ирхъолла кхиэл 
йина хилла. и кхиэл кхочуш ян 
тангIалкха тIе хьалаваьккхина 
хилла и. Цунна и кхиэл еш 
хьовса баьхкина нах а хилла 
гонаха лаьтташ. оцу стагана 
тIаьххьара дош ала бакъо елла 
хилла. «ЦIахь кхочуш дан де-
заш цхьа декхар дара сан, со 
дIавахийтахьара аш, со сихха 
сайн и декхар кхочушдина, 
юха схьавогIур вара»,- аьлла, 
ирхъолла кечвинчо. кхелахо-
чо аьлла, «хьо схьаваллалц 
хьайн меттана бухахь вита 
мила ву хьан»,-аьлла. тIаккха 
оцу стага мохь тоьхна «со цIа 
вахана схьаваллалц шен мет-
тана бухахь саца цхьа а вуй 
шуна юкъахь»,-аьлла. «ша 
ву»,– аьлла , цхьаъ юккъера се-
хьаваьлла хилла. шен меттана 
тангIалкха тIе и стаг а валийна, 
цIа вахана хилла и. ша аьллачу 
хенал жимма тIаьхьависина 
хилла вахнарг. ирхъолла кеч-
вина лаьтташ цуьнан меттана 
бухахь виснарг а хилла. хIара 
ца вогIу моьттуш, и шайн кхи-
эл цунна тIехь кхочушъян бох-
куш кхелахой а болуш, важа 
шен говр хаьхкина схьакаьчна. 
хIара шен дош лардина, схьа а 
кхаьчча, кхуьнан меттана важа 
бухахь сецна а хилча, кхела-
хочо цаьршиннан доьналлех 
цецваьлла, аьлла: «кхиэл шоз-
за еш хуьлуш яц, паргIат вита 
и шиъ»,-аьлла. Цу дийцарехь 
стеган дош – дош хилар гойту. 
шен дош лардина, ша юха 
веача вуьйр волуш велахь а, 
шен дош лардина цо. иштта 
ду стеган дош–деллехь кхочуш 
деш. ма дарра аьлча, тешам 
хилар ду иза. оцу шен дашца 
болу тешам бахьана долуш, 
вен кечвинчу кхиэлах хьалха а 
ваьлла и стаг, иштта шен дашца 
болу тешам бахьана долуш, 
вевзаш вацахь а, турпалхо сан-
на вийца а висина иза. иштта 
бен хуьлийла а дацара иза, 
шен дош лардеш, цо динарг 
кIезиг хIума дац. Вай лакхахь 
ма-аллара, вуьйр велахь а, 
шен дош лардина цо, ша вада-
лур воллушехь, ца ведда иза, 
Iожаллел лакхара лерина цо 
дош, ма-дарра аьллча–тешам. 
доккха хIума ду шен дахар, 
тешам оза а оьзна, тешам беза 
а карийна, и тешам ларбар. 
хIунда аьлча, адамна шен да-
харал доккха хIума дац. Вай 
дуьйцурш деррие а адамаш 
дац. шен дахарал лакхара яхь, 
юьхь, сий, тешам лоруш нах 

хуьлу. амма, уьш кIезиг хуьлу. 
шаьш оцу дахарал а лакхара 
лоручу хIуманаша къонахий а 
бой, вай хIинцца бийцина къо-
нахий санна, даима баха буьсу 
уьш. и бохург дац къонаха 
хила вала веза бохург. делахь 
а, и вай йийцина синмехаллаш 
дахарца цхьаьна могIаре йох-
куш хилла вайн дайша.

 шен сица тешам болу стаг 
цIена ву. Цуьнан ойланца теш-
набехк, ямартло ца хуьлу. ишт-
тачух хIума теша а до. доккха 
ирс ду нах шех тешаш хилар, 
наха шех хIума тешош хилар. 
хийла тешам болуш нах хуь-
лу вайн юкъараллехь , шайн 
хIусамах а, доьзалх а доьзнарг 
наха шайх тешош: ша цхьанхьа 
воьдуш, догIанаш дIа а лой, 
«ша цIа валлалц керта бIаьрг 
тухуш хилахьара шу, доьзале 
бIаьрг тохахьара аш»,-олий, 
шайн хIусам а, доьзал а церан 
Iуьналле ло наха. хIинца кху 
статья тIехь ас хIара дуьйцуш-м 
кIезиг хIума хетар ду хIара ста-
тья йоьшуш Iачунна. Цунна и 
иштта хетар долуш чIогIа хаза 
а хета суна. хIунда аьлча, хIора 
а бохург санна вайн лула-кулахь 
иштта шен хIусам, ков-керт, 
доьзал тешош, шен гIуллакхе 
воьдуш Iаш ву. Вайна доккха 
хIума ца хета иза. хIунда аьлча, 
вай иштта Iаш ду, вайна юкъахь 
дуккха а тешам бу, вай цунах 
девлла дац. оцу тешам бохучух 
тилла дуккха а къаьмнашлахь 
дукха нах бу. ишттачу юкъа-
раллашкара нах вайн махка 
баьхкича я вай церан махкахь 
нисделча, тешам, ларам, яхь, 
юьхь боху синмехаллаш вай-
гахь гича цецбовлу уьш. хIунда 
аьлча, цаьргахь цхьана хенахь 
уьш хиллехь а, тахана дуккха 
гIелъелла. тахана уьш сан 
цхьана доттагIчо ма-аллара, 
«хьайна тIебилла болх» («на-
дейся только на себя»),-бохуш, 
цхьаннах дегайовхо а, тешам 
а боцуш Iаш бу. уьш вовшех 
тешаш цахилар цхьацца пере-
дачашка хьожуш, керланашка 
хьожуш, цхьацца дийцаршка 
ладоьгIуш, цхьацца дийцарш 
доьшуш гуш ду. Вай цхьанне 
луьйш а дац, цхьанна а къоман 
цIе йоккхуш дац я цхьаннах 
кхаьрдаш дац. Вай дуьйцург 
долуш дерг ду. хенан йохалла 
вайн халкъана юкъахь а хIун 
хийцамаш хир бу хууш дац. 
дала ма хуьлийтила и иштта. 
юкъара тешам дIабаьлча, да-
хар хала хир дара, гуттар сема, 
вулавелла Iан везар вара. хьуна 
хьаьнгара хIун тIеIоттало хуур 
дацара. чагIалкхаш санна хир 
дара адамаш вовшашца, шайн 
аьтто баьлча, стешхаллица мил-
ла а хьошур волуш, хьаьнггара 
а хIуъа а йоккхур йолуш. ткъа 
адамашна юккъехь и ца хуьлу-
ьйтуш дерг тешам бу.

 стагера цхьа гIо оьшуш стаг 
керта вар–цкъацкъа кхин дан 
хIума ца хилла и вогIуш нис-
лахь а, дукхахьолахь «Цо гIо-
накъосталла дийр ду-кх суна, 
цуьнга ала деза-кх ас»,-олий, 
вогIуш нисло. стаг хьоьгара 
гIо-накъосталла оьшуш керта 
вар доккха хIума ду. хIунда 
аьлча, хьох тешна веана иза. 
ахь шен гIуллакх дийр ду 
аьлла, ша тешна ца хилча, и 
хьо волчу вогIур а вацара. ахь 

цунна хьайгахь цхьанхьа тешам 
гайтина, хьайга далуш хилахь, 
гIуллакх дийр дуй а хаийтина. 
ахь гIуллакх дийр долуш ца 
хилча, «Цо-м вахча а гIуллакх 
дийр дацара суна, цуьнга-м 
аьлча а эрна дара»,-аьлла, и хьо 
волчу вогIур а вацара. иштта 
олуш а хеза вайна, шен дан гIо-
накъосталла а долуш, цхьанхьа 
и ца деш цхьамма гайтинехь: 
«Цо-м гIо-накъосталла дийр 
дацара суна, цуьнга-м аьлча а 
эрна дара и, цига-м вахана а дан 
хIума дацара»,-бохуш. Цуьнан 
тешам бац хьох, ахь шена гIо-
накъосталла дийр ду аьлла. Вай 
хIинцца дийцинчуьнца дуьсти-

ча, доккха хIума ду хьох дегай-
овхо цахилар. ма-дарра аьлча, 
тешам цахилар ду иза. ткъа 
хьох дегайовхо цахилар–хьо 
кIезиг хилар ду. «хьох дегай-
овхо цахилар-хьо кIезиг хилар 
ду»,-бохург,–хьан мах лахара 
бу бохург ду. тешам хиларо 
оцу стеган мах хьалахабоккхуш 
хиларе терре, тешам цахиларо 
оцу стеган мах охьа а боккху. 
ткъа мах боцу хIума, цхьанна 
а оьшуш ца хуьлу. 

 тешам боцуш волу стаг, 
пхьоьханера букъ берзийна а 
валале стагана тIаьхьашха дош 
олуш а хуьлу: сакхташ дуьйцу 
цо, шех тешна дийцинарг ца 
дуьту цо къайлах. иза-м хIунда 
дуьйцу ахь, цуьнца шен мел 
гергарло делахь а, цхьа жимма 
шена цуьнгара цатовриг ма даь-
лланехь, тIехь доцург а кхуллу 
цо стагана (мотт хуьлу цуьнан 
беха). Цо и шайга дуьйцучарна 
а хаа деза кхоно шайна а цо 
ишттаниг дуьйцур дуй. олуш 
а ма ду: «нахана тIаьхьашха 
луьйш и велахь, кхоно хьайна 
тIаьхьашха а и луьйр вуй хаа-
лахь». тешам боцу стаг иштта 
ву, иштта вевзаш а ву.

 тешам боцу стаг–кIелонна 
хиъна ямарт стаг ву. Цо ямарт-
ло хьанна а йо. мичча хенахь 
цо тешнабехк бан мега хьуна. 
ишттачуьнгара тешнабехкана 
кийча Iан а веза. Цуьнгара 
тешнабехк хилахь, цецвийла а 
ца оьшу. тешам боцчу стагера 
тешнабехк хуьлуш хуьлу. Цо 
цкъа мацца Iехаво, аьшнашво, 
лазаво, чахчаво… ма-дарра 
аьлча, цкъа мацца а хьуна букъа 
тIехьашха шен тешнабехк, 
ямартло ца еш ца Iа иза. ткъа 
иза ирча хIума ду.

 Вайн баккхийчара бер дук-
ха жима долуш дуьйна тешаме 
хила Iамадо. «нехан хIуманна 
тIе ма кховдалахь, нехан хIума 
Iадйиталахь»,-бохуш, хьехарш 
дора цара бер шега дуьйцург 
схьалоцучу даьлчахьана ду-

ьйна. тхан нанас дуьйцура: 
«…Жима яра со… школера 
цIайогIуш, охьадоьжна кеха-
тан кхо сом ахча а карийна, 
иза а эцна цIаеанера со… 
«и мичара даьлла хьуна?» 
- хаьттира соьга тхан нанас. 
«ас сайна карийна»,- элира. 
«йоло айхьа схьаэцначу сихха 
охьадиллал и, кхин ма эцалахь 
иштта хIума схьа, хьан куьй-
гаш охьаэгар ду хьуна»,-элира 
соьга. ас сихха юха а яхана, 
айса схьаэцначу охьадиллира 
и ахча». 

 «айхьа схьаэцначу охьа-
диллалахь и»,- аьлла ца Iаш, 
«хьан куьйгаш охьаэгар ду 

хьуна»,-аьлла, кхерам тесна цо 
цунна. оццул боккха кхерам 
тосуш хIунда аьлла цуьнга 
и нанас? дера аьлла, тешам 
бохург мел доккха хIума ду 
хаийта а, жима йолуш дуьйна 
иза нехан хIуманах ларъялий-
та а. Цуьнгахь хьалххе дуьйна 
тешам кхион а, тешам кхолла а 
гIиртина и.

 оцу беро цигахь лачкъийна 
а дац и ахча, ша жима хиларе 
терра, шена новкъахь карийча, 
схьаэцна. амма, цхьаьннан 
доьжна ахча хила тарло иза. 
ткъа неха хIума–неха ю. Жима 
долуш дуьйна берана неха-
ниг неха дуй хаийтар ду цо 
гойтург. ткъа нехачунна тIе 
цакховдар, цунах ларвалар–
шегахь тешам хилар ду. ткъа 
суна цигахь гуш дерг– бер 
жима долуш дуьйна тешамца 
хьалакхиор ду. и тайпа мет-
тигаш йийца кхин а ю вайн 
дахарехь. делахь а, цунах 
тоам бина, цу тIехь дерзон 
лаьа суна. 

 мухьаммад пайхамар 
(делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) шега пайха-
маралла доссале хьалха а 
чIогIа тешаме хилла боху, 
маккийчарчу хьалдолчу наха 
шайн бахамаш и волчу дIа 
а бохкуш. мел тешам хила 
беза цунах, наха и волчу 
шайн деши-дети дIадуьллуш 
хилча! Цуьнга пайхамаралла 
доьссинчул тIаьхьа, шаьш 
цунна дуьхьал девллашехь, 
хьалха санна и волчу шайн 
бахамаш охьабохкуш хилла 
боху цара. иштта тешаме 
хилла пайхамар (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на). ткъа мухьаммад пайха-
мар (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) вайна масал 
ду. тIаккха вайна дуьсуш 
дерг–тешаме хилар ду. 

Банжаев Аьрзу

кхеТош-кхиоР
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БеРТАХь ВежАРИй

шИ йИшА

кхеТош-кхиоР

Эвла юккъе ваханчуьра цIа 
веанчу дена шен хIусаман со-
нехь хих юьзна дIахIоттийна 
гIуммагI а, цунна улле охьа-
диллина цIена тас а гира. 
ши йоI яра цуьнан. Царах 
цхьамма дина дара иза. чIогIа 
хазахийтира цунна. кхуьнга 
ламаз эцийта хIоттийна дара 
и шиъ. Воккхавера да, шен 
йоIарий баккхий хуьлуш хи-
ларх. «хIинца-м накъостий 
хир бара сунна царах»,-ойла 
йора цо.

Ламаз  ийцира цо,  юха 
ламаз дира. далла хастам 
бира, шен доIанехь. делахь 
а, цо йоIаршка ца хаьттира 
гIуммагI а, тас а муьлхачо 
хIоттийна аш, аьлла.

Цунна и кхин дIора маьIне 
а ца хийтира.

 йоккхахъерг тийна-таьIна, 
эсала, аллахIах кхоьруш, 
диканиг дан лууш яра. ткъа 
жимахъерг коча яра. Цунна 
хIумма а доцург хетара шена 
оьшучунна тIехь дена-нанна 
харцдерг дийцар, уьш Iехор. 
кест-кестта нислора йоккхаха 
йолчу йишас дина диканиг 
цо ша дина олуш. стенна 
делахь а, нанна жимахъерг 
дукхах езара. Цунна луург а 
дора. Цуьнга леррина хьажа 
а хьожура. Цуьнгара даьлла 
гIалат тергал а ца дора, мага 
а могуьйтура.

оццу хенахь тидамза юь-
тура йоккхаха йолу йоI,  цуо 
чохь, ков-кертахь деш долу 
гIуллакхаш. иза хасторан 
метта, керл-керла гIуллакхаш 
тIедохкура цунна. Цкъа а ца 
хоттура: «хьо кIадъеллий? 
хьо гIелъеллий?» – олий. 

шега иза хатта дезара аьлла 
йоIана а ца хетара. ша мел 
дукха гIуллакхаш дарх, мало 
йина, цхьа а ламаз ца деш ца 
Iара иза. амма цуьнан жима-
ха йолчу йишас, дас-нанас 
тидам ца бой хиъча, ламаз 
юкъахдуьтура.

иштта дIаоьхура шераш. 
ши йоI йоккха хилира. Цхьа-
на дийнахь цаьрга бевзаш 
болу нах баьхкира. шаьш 
а, шайн тайпа-тукхам а до-
взийтина, цара схьахаийтира 
шайна кхеран цIенца гергарло 
дезаш хилар а, шайн кIант 
кху кертара йоI езаш хилар а. 
йоьIан цIе а яьккхира. Цара 
юьйцуш ерг йоккхаха йолу 
йиша–дагман яра.

  – хьал-бахамна дукъадел-
ла дацахь а, тхайн йоI санна 
лоруш, кхоош, хьогуш, до-
ладеш лелор яра оха дагман, 
цунна хIумма а оьшуьйтур 
дацара. давуд, тхан дехар-
на дуьхьало ца еш, хьайн 
йоI  яийтахьара ахь тхан 
кIанте. иза цхьа а вуон амал, 
гIиллакх долуш вацара, – дий-
хира захалонна баьхкинчарах 
воккхачо.

– ношбелла стом дитта 
тIера охьабожаза ца буьсу. 
тхо-м тхайн бешара стом 
ношбалаза бу, йоI хIинца 
а жима ю, кхиъна ялаза ю 
бохуш, Iаш ма дара. Цуьнга 

хьаьжжина хIара араялийтар-
на бина кечам а бац. шуьца 
а, бусалба муьлххачу стагаца 
а гергарло а, уьйр-марзо а 
езаш а ду тхо. и цхьаъ ду. 
шолгIа, аш цIе йохучу йоьIан 
дагахь хIун ду хьовса а луур 
ду тхуна. Бежана санна кех а 

яьккхина йоI дIайохуьйтийла 
дац. ойла ян кIеззиг хан ло 
тхуна. Цхьа-ши кIира даьлча, 
оха цхьа жоп лур ду шуна. 
илла а, билла а тахана жоп 
деза бохуш,  вайга эрна кор-
тош а ма лебайта, – элира дас.

 давуда бохург дина, цунах 
лаьцна кхин къамелаш ца деш, 
шайна хьалха хIоттийначу 
кхачанах кхин куьг ца ту-
хуш, дIабахара уьш. Цхьа-ши 
кIира даьлча юха догIур ду 
шаьш аьлла. уьш новкъа а 
баьхна чувеанчу цIийнадега 
хIусамнанас элира:

  – Жоп ца луш дIа хIунда 
бахийти ахь и нах. Цхьа хаза 
хабар долуш ма-бара уьш, 
вайн йоI кхаба там бара-кха 
цара. 

– дера бахийти и нах муьлш 
бу, хIун лелош бу  хьажа, вайн 
йоьIан дагахь хIун ду хьажа, 
цунна хIун лаьа хьажа. 

иза ша ма-аллара хьажа 
а хьаьжира. Луларчу юьр-
тара баьхкинарш наха дика 
цIе йоккхуш карийра цунна. 
Бакъду, хьолан дай бацара 
уьш. Вуьйцуш волу жим-
ха жаIу хиллера, хьаналчу 
къинхьегамца шена рицкъ 
доккхуш. хIара башха реза 
волуш гIуллакх дацара иза. 
делахь а… ши кIира даьлча, 
шаьш ма-аллара, и нах юха 
а кхеран керта баьхкира. 
хIусамненан а, йоьIан а да-
гара хиъча, шен йоI цаьрга 
дIайигийтира дас. 

шена хIумма а ца йийхира 
дагмана. захалша беанчу 
томах а, деллачу  урдонах а 
кIеззиг хIума кхечира цунна. 
амма цо леткъамаш ца бира. 
Цунна гора шен дас ахча 
даккха гIерташ хьоьгуш долу 
къа. дагманна цунах къахе-
тара. ша маре яхча мелла а 
хилла а цунна атта хир ду, ша 
цуьнан «кочара» ер ю аьлла 
хетара.

кестта захалонаш тIекхехьа 
долийра жимаха йолчу йиши-
на хазманна а. хьал-бахам 
болчу кегийрахошка бен 
дIахьожуш а, ешаш а яцара 
иза. нанас а кест-кестта хье-
харш дора: «Вехаш волчуьнга 
бен маре ма гIолахь. къечу 
хьан дега а еана ас хьоьгуш 
болу бала ца го хьуна. хьан 
йиша, Iовдал, хIара ца гуш 
сана, къечуьнга яха. хIинца 

хуур ду цунна…». шен нене 
ла а доьгIна, хьал долчу жи-
мачу стаге маре яхара хазман.

  шераш дIаоьхура. шина 
йишин доьзал болабелира. 
Цхьана дийнахь, чIогIа са а 
гатделла, шен децIа еара даг-
ман, шен хIусамдеца цхьаьна. 
хIорш дIакхаьчча, дагманан 
да а, нана а уьйтIахь цхьана 
хиъна Iаш дара. йоIах бIаьрг 
кхетча хазахетта да, хьала а 
гIаьттина, цунна тIевеара, нуц 
чувийхира. амма нана меттах 
ца елира. шена тIееанчу йоIе: 
«къен хила а хилла хьо, къел-
ла лийр а ю хьо»,–элира цо.

халла цхьа буьйса а яь-
ккхина, доьхначу дагца шен 
хIусаме юхайирзира йоI. ша 
къелла хьоьгуш хиллехь а 
шен бераш оьзда, гIиллакхе, 
ийманехь кхиадора дагмана. 
йоьхь ца йохура дуьненан 
аьтто ца хуьлуш лелачу шен 
хIусамден. уьш чIогIа бер-
тахь бехара. марзо яра царна 
юкъахь. ткъа къелла гIорасиз 
ю бертахь бехачу доьзалан 
чам бохо, царна юккъе херо 
йоло. иштта дара дагманан 
доьзалехь а. 

амма хазман зовкх хьоь-
гуш яра, ша хIун дуур ду а 
ца хууш, ша хIу духур ду а 
ца хууш. Цунна хIинца шен 
нана а йицъеллера, оццул 
хьоме ша кхиийна йолу. Цун-
на иза оьшуш яцара. дукха 
хан ца ийшира иза гучадала 
а. Цхьана дийнахь, хазманна 
са а гатделла, и йолчу яхара 
нана. шен цунах бIаьрг ма 
кхеттанехь йоIа нене элира, 
хьал-де а ца хоттуш, чу а ца 
кхойкхуш: «хьо хIунда еана, 
хьо ловзош Iан йиш ма яц сан. 
Бераш ду Iалашдан дезаш…».

  корта а оллийна, бIаьргех 
лиэша хиш ца совцуш, юха 
цIа кхечира иза. хьомечу 
йоIа дог дохийнера цуьнан.  
Цул тIаьхьа дукха хан ялале 
цIеххьана хIусамда кхелхира 
цуьнан. ша а лазаро леци-
ра. Жимаха йолу йоI гуча а 
ца елира. къинхетаме йол-
чу дагмана нана ша йолчу 
дIайигира: «мама, дика а, 
вуон а цхьаьна хьоьгур ду 
вайшимма, схьайола соьца, 
цхьаьна Iийр ду вай»,–аьлла. 
шен ненан дика дола дора цо. 
Цхьана а хIуманна тIехь вас 
ца йора, дахар «моз» ца хил-

лехь а. шен берашка а цуьнан 
дог оьцуьйтура, гIиллакхаш 
леладойтура массо а хIуманна 
тIехь.

 иштта дIаоьхура хан-зама. 
Жимаха йолу йоI цкъа а ца 
еара шен ненехь хIун хьал ду 
хьажа. дахьа меттиг йоцуш 
рицкъа хиллехь а, цуьнна 
цкъа а я мача а, я коч а, ур-
атталла коьрта тилла йовлакх 
а ца ийцира, цкъа кхаллал 
кхача а ца беара. хама бар 
доцуш, далла хастам бар 
доцуш, тIалам бар доцуш 
хьал-бахам дIасаластош бара 
хазманан доьзал.

шена хьоме хетта йоI кхин 
гучу а ца йолуш бакъдуьнена 
дIаяхара нана. иза дIаерзош, 
юхалург кIеззиг ахча лахьара 
ахь аьлла, шега дехар дича 
хазмана элира: «Вайн нана 
елла яьлла. Цунна хIумма а 
ца оьшу. со бераш когахIитто 
дезаш ю. дац сан хьуна а, 
цунна а дала ахча. айхьа цхьа 
лол тоха ахь». Цо и лол тоха а 
туьйхира. наха баркалла а бо-
хуш, шен нана дIа а йоьллира. 

дагахь а доцуш, кертахь, 
арахь лелолчух беркат хуь-
луш, дахар тодала доладелира 
дагманан. уьстагIий деба 
дуьйладелира, жерчаша шиш-
ша Iахар беш. Воккхаха волу 
кIант дена дика накъост хилла, 
юххе дIахIоьттира. куьйгана 
говза вара иза. Цхьамма цкъа 
деш гинарг схьалоцура цо, 
цIокъболато эчиг санна. Цу-
нах юьртахь, кIоштахь вевзаш 
тIулгботтархо, гIишлошъярхо 
хилира. хIинца шена гIоьнна 
юххе ваьккхина шел жимаха 
волу ваша а вара цуьнан. 
дала шен къинхетам бинера 
дагманах а, цуьнан доьзалх а. 
Жимачохь дуьйна гIело хьег-
на йолу иза тахана екхаелла, 
йоккхаюьйш, хаддаза далла 
хастам беш, шукра деш яра. 
Барт а, беркат а, ирс а дара 
доьзалехь.

 амма оццу хенахь хаз-
ман шен доьзалца цхьаьна 
хьал-бахам дIасаластийна а 
яьлла, къоьллин чам бовза 
йолаелира. доьзалехь барт 
бацара, вовшех тешам баца-
ра, вовшашка ларам бацара. 
Цуьнан доьзалехь аллахI 
дагавогIуш стаг а вацара. ша 
дIатеснарг дIатосуш ву-кх 
хастам хиларг.

Кхоччучу барамехь шен дегIана дола далуш воцчу стаге, 
цунна гIо а деш, ламаз эцийта мегар дуй?

мегар ду. гIора доцчуьнга куьг а, ког а, юьхь а юьлуш ламаз 
эцийта, хьалха шен куьгаш цIан а дина, нажжаз дуй а хьожуш.

   ЦIахь цахилар бахьанехь лийча аьтто бац шен, амма хи шорт-
та ду. ткъа хи долуш тема дан ца оьшу олу. Ламазна хIун дан деза 
ша: ламаз Iаддуьтур ша, я тема а дина дийр ду?

ишттачу меттехь эвхьаза долу хIуманаш нехан межлисехь лело 
аьтто цахиларна теманца шен лийчар дIадойур ду цо. Цу меттехь 
хи лело тарлуш цахиларна, тема дина, шен ламаз дан бакъо йина.

амма шен цIа а веана, паргIатваьлча, оцу кепара дина долу 
ламазаш, хаза лийча а лийчина, доькхуш юхадийр ду цо.

Хьекъална эшна болчу цомгашчу нахана ламаз дар тIехь 
дуй?

Ламазан дозалле хьаьжна, делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аьлла: «Ламаз доза ду, бусалбанна а, 
керстанна а юккъехь». нагахь ламазехь шу нисделла делахь, 
кхийолу Iамал нислур ю шун, нагахь ламазехь шу нисделла 
дацахь, кхийолу Iамал ял йоцуш хир ю шун, аьлла вайн Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда цунна). иштта деза дуьйцу 
ламаз, цхьанна тIехь дац ала адамийн гIора кIезиг ду. и санна 
долу гIуллакх юьртан къедано къасто дезаш ду. Цуьнга ала деза, 
шайн цомгашверг мелла а тергалвина, цуьнан хьекъал зуьйш, 
цхьацца хаттарш а деш, оцу цомгаш волчунна хIумма а тоса а ца 
долуьйтуш, цуьнан лазар мел генадаьлла ду билгалдаккхахьара, 
аьлла. Ламаз тIера долуш долу белхаш хууш верг къеда ву юьр-
тахь. Цундела и билгал а даьккхина дIаалар цу къеданна тIехь ду.

ламаз эцар квартирехь болчу нехан ванни чохь хуьлу, 
цунах лаций алахьара.

таро-аьтто хилча, цIанвала воьду а, лийча воьду а, ламаз эца 
воьду а меттигаш шаьш йолуш хилар ду оьздангалло лоьхуш 
дерг. шариIатан ахькамашкахь, хьаштагI чохь хилча, къуръанах 
йолу хIума ма йоьшийла аьлла. ткъа ванни а, туалет а цхьана 
хоьттина йолчохь карахIат хуьлу. оцу туалета тIе негIар тоьхча, 
цуьнан «туалет» боху цIе дIаяккхар ду и. тIаккха шен ламаз 
оьцур ду цо. иштта ас а эцна, наха а эцна. «ма-товв ца хилча, 
ма-торру», – аьлла.

юьртахь, докъан ламаз а дина, стаг дIавоьллина пIерасканан 
буьйсана, тIаккха пIераскан дийнахь рузбанехь, юха а хьенеха-
на докъан ламаз до вай аьлча, докъа ламаз дийр дуй?

иштта оха ца дина. ткъе итт шо хан ю вайн маьждигаш схьа-
делла долийна, дуьххьара цхьа маьждиг Жимачу-атагIахь схьа 
а доьллуш. хIетахь дуьйна оцу юккъехь ву со. Iеламнаха барт 
бира, оцу юьртахь белла болу нах, юьртан охIлугнахь ламаз 
дой, дIабухкуш, цунна юха докъан ламазаш маьждигехь ца деш, 
дехьа-сехьа ярташкахь кехат дохьуьйтий, оцу ярташкахь докъан 
ламазехь кхачам беш. оха иштта лелош схьадеана и хIума, тахана 
вай дIакхехьча, и некъ бакъоне хета суна, нийса хета суна.

ламаз дечу хенахь сужуде вахча, хьаж лаьттах кхеташ ца 
хилча, хIумма а дуй?

хьан коьртан мас дегIан цхьа дакъа ду, и духар лоруш дац. Ла-
мазна тесна болчу кузана хьан мас юккъе нисъяларх, цо зен дийр 
дац. амма бакъду, куй а, цуьнан коьртаца хьала-охьа лелош йолу 
чалбанаш а, уьш юккъехь долуш, хьаж охьакхеташ ца хилча, ламаз 
дац цуьнан, хьаж гуш хила деза. масала, коьртара чалба схьаяста-
елла цуьнан, цхьа меттиг лаьттахь Iуьллуш йолуш, и хьалатаьIча 
а, охьатаьIча а, цу тIе хьаж кхетарх, ламаз духур дац цуьнан.

Цундела шен коьртахь соцур йолу хIума а тиллина, дан деза 
ламаз. еха лаба йолу куй я шляпа коьртахь йолуш, суждане 
воьдуш лаба латтана а, хьажна а юккъе нисъелча, ламаз хир дац 
цуьнан. Цундела ларвала веза. зударийн хьал божарийн санна 
дац, церан, йовлакхца дIа а хьулйина, цхьа а мас хила ца еза гуш.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаТТаРш а, жоЬпаш а – шаРиIаТца

ахьмадан кхо кIант вара: 
«хьамзат, хьасайн, хьусайн. 
ша кхалхале хьалха воккхах 
волчу шен шина кIантана – 
хьамзатана а, хьасайнна а 
цIенош дан, зударий бало, 
бовваьккхина, охьахао кхиира 
иза. ЦIеххьана лазаро лацарна 
жимах волчу хьусайнна зуда 
яло ца ларийра. делахь а вок-
кхах волчу шина вашас тесна 
ца вуьтура хьусайн. юкъахь 
лелош латта дара церан. Цхьаь-
на, бертахь, вовшашца йохье а 
буьйлуш, оцу лаьтта тIехь кIа 
а, хьаьжкIаш, кхиайора цара. 
сарралц болх бина чубирзича, 
цкъа хьамзат волчу доьзалехь, 
юха хьасан волчу доьзалехь 
церан хIусамнаноша пхьор 
кечдора вежаршна.

Цкъа иштта пхьор а диъ-
на хьусайн шен чу садаIа 
дIавахча, хьамзата элира: 
«ялта чудерзийна даьлча оцу 
кIантана зуда а ялийна, чу-
верзо веза вайшимма, иштта 

Iийна вер вац иза. Вайн да 
дийна велахьара цо вуьтур ва-
цара иза зуда ца ялош. Цо деш 
хилларг дан деза вайшимма а. 
Вайшинан декхар ду иза… Цу 
тIехь барт хилира цу шинннан.

ялта чудерзийна делира. и 
чохь долу сайра кхаа вешин 
бошмийн шунашна юккъе 
дIахIоттийра. нийсса кхо 
дакъа деш дIасадийкъира 
вежарша шаьш чудерзийна 
ялта. Цхьана буьйсанна шен 
вежарий дIабийшина хир бу 
аьлла хеттачу хенахь араве-
лира хьамзат. шайн сайри тIе 
вахара иза. шен декъа тIера 
ялта схьа а аэцна хьусайнан 
декъе охьадоьхкира: « хIара 
ша цхьаъ Iаш ву. къона а ву. 
къоналлехь оьшург дуккха а 
хуьлу», – аьлла. хьамзат чу-
вахана дукха хан ялале сайри 
тIевеара хьасан. шен воккхах 
волчу вашас диннарг деш, 
шен ялтех цхьа дакъа жимах 
волчу вешина дIадоьттира.

ЖIаьла а, котам а дIатийначу 
хенахь, шен воккхах волу ши 
ваша набаро Iехийна хирг 
хиларх тешна, вижинчуьра 
гIаьттина сайра болчу вахара 
хьусайн а. шена дIакъастийна 
долчу ялтий тIера схьаэцна, 
шина вешин ялти тIе ялта доьх-
кира цо: «сан доьзал а бац, сан 

бахам а бац, суначул дукха цар-
на оьшур ду хIара. Церан доь-
залш бу, бахамаш бу», – олуш.

Вовшашка олуш, дуьйцш 
хIума доцуш вовшашна ишт-
та дика деш бара вежарий, 
вовшах къинхетам беш а, 
вовшийн ларбеш а бара. ЭхI, 
ма мерза, аьхна яра-кха церан 

юкъаметтиг! Цундела дала 
царна шаьш лелочух беркат 
дора. Церан ялта а хьоькъу-
ра, хIора а шарахь, бахам а 
стамлора. даьхний а дебара. 
доьзалш ийманехь а кхуьура.

…шаьш барт бина ма-
хиллера, хьамзата а, хьасана 
а дикачу цIентера зуда ялийра 
шайн жимаха волчу вешина. 
Цул тIаьхьа кхин а тоеллехь 
бен, хийца ца елира вежарийн 
юкъаметтиг. сарралц хьанал 
къа а хьоьгий, суьйранна 
доьзалш цхьанхьа вовшах 
а кхетий, самукъадоккхуш, 
марзо оьцуш Iара. Лулахой а, 
юьртахой а хьоьгуш вехара 
кхо ваша. хIора гуьйран-
на, ялта чудерзийна даьлча, 
хьалха а санна сайри тIе 
къайлах некъаш  дора вежар-
ша, цунна церан цхьаьннан а 
хIума а ца эшадора дала. ма 
хаза гIиллакх дара иза, шеца 
цIархазманан мискъалазар-
раттал хIума а доцуш.

Дадаев Сайд-Хьасан


