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ХУАРЗÆЙ  ХУАРЗ ЗÆГЪÆ, ÆМА ХУÆЗДÆР ИСУОДЗÆНÆ!
Виктор ГЮГО (1802-1885), французаг финсæг: «Æндæр ескæ-
мæн ци   хуарздзийнадæ ракæнæн, е зæрдæскъæфæн уомæй æй, 
æма цийфæнди рæстæг ибæл ку райевгъуйа, уæддæр, куд иннæ 
æрттевгитæ, уотæ нæ ивайуй, фал нæмæ æрбаздæхуй никки 
ирддæрæй...»

НОМЕРÆН
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№18 (844) 2022 анзи 19 май – ханси мæйæ                                                                         Аргъ – уæгъдебарæ  

ФЁЗЗЁГ
УЁЛЛАГКОМЫ 
 
Дæттæн сæ дугъуад
                       фæкъаддæр, 
Сæппытыл фæсал фæбур. 
«Бафснайут зад хуымтæ
                        тагъддæр» – 
Сиды уæллаг комæй хур. 

Атахти зæрватыкк фатау, 
Сырддонцъиу гонмæ
                      нымдзаст... 
Уæртæ æвзыгъд акробатау 
Кауыл æрцауындзæг нас. 
 
Фыстæ ыстыхсынц
                  сæ фистæй, 
Фыййау сæ уисæй «хынцы»... 
Мæлдзыг йæ уæззау
                    уаргъ систа, 
Узгæ дæлдзæхмæ тындзы... 
 
Мæйрухс та луары
                      йæ тынтæ, 
Кæмттæ нæ кæнынц
                             фынæй, 
Хъуысы ирон цагъд
                      Къæмынтæй, 
Хъуысы ирон зард Дымтæй. 
 
Фынг у ирон царды скъола – 
Дзыллæйы кад æмæ рад. 
Фысымтæ кувынц:
                    «Ныккола...» 
Чындзхонтæ курынц:
                         «Бæркад...» 

Нæ  Иристон кæд естæмæй 
тухгин æма цæрунгъон адтæй 
æма нерæнгæ дæр æй, уæд, 
фиццаги-фиццагидæр, æ дзил-
лæй – уодиконди ездондзийна-
дæй æнхæст ка ’й, лимæндзий-
надæ бæрзонд цæстиварди кæ-
мæн æй, цардæн æ хæзна дæр 
æма æ цубурдзийнадæ дæр ка 
лæдæруй æма ’й арфиаг гъуд-

дæгутæй банхæст кæнунмæ 
æвæллайгæй ка тундзуй, ций-
фæнди лæгæвзарæнтæбæл 
дæр æхсаргинæй ка æмбæлуй, 
уонæй. Уомæ гæсгæ адæм уæл-
дай боз фæуунцæ, хумæтæги 
сæрустурæй нæ фæззæгъун-
цæ: «Æ рæстуоди талатæй рай-
рæзтæй фарни рæзбун..» Уæ-
хæн адæймаг адтæй Легойти 

Къæлæмурзи фурт Анатолий. 
Гъулæггагæн, хуæрзæрæги не 
’хсæнæй фæгъгъудæй... Хъæ-
бæр зæрдристæй бахъонц код-
тонцæ нæ дзиллæ еци уæззау 
цауи фæдбæл... Абони æ ра-
мæлæтбæл æнхæст кæнуй дуу-
инсæй бони, æма ин æ рохс ном 
ерæн сæрмагонд æрмæгæй 
(кæсетæ ’й 4-5 фæрстæбæл).

ÆРДЗОН ГАЗ
ХÆДЗÆРТТÆМÆ 
ЛÆВАР БАУАДЗУНИ 
РАВГÆ
фæззиндтæй Цæгат Ири-
стони цæргутæн. Уой тух-
хæй сæрмагонд курдиадæ  
æма гъæугæ документтæ 
барветун гъæуй мæнæ ау-
æхæн электрон адресбæл: 
vladikavkaz@yandex.ru

Хабæрттæ бæлвурддæ-
рæй базонуни туххæй бад-
зорæн ес мæнæ ауæхæн 
телефонмæ: 8-800-550-09-04 
кенæ ба ка кæми цæруй, уоми 
ООО «Газпромраспределе-
ние – Владикавказ»-и клиен-
тон центртæмæ. Уомæн æма 
аци лæггадæ исаразуни гъуд-
даги берæ исбæлвурдкæнуй-
наг фарстатæ ес.

АХСГИАГ ФАРСТА

2

АДÆМÆН САГЪÆССАГ 
ФАРСТАТÆМÆ – 
УÆЛДАЙ ÆРГОМ!..

Нуртæккæ адæми уæлдай 
хъæбæрдæр ци тухсун кæнуй, 
уонæн сæ тæккæ сагъæссаг-
дæр æй æргъти ирæзт, уой 
дæр уомæ гæсгæ, æма фул-
дæр хæттити фурбæрзонд ра-
унцæ, уомæн рæуагæ æгирид-
дæр нæ уогæй. Уомæ гæсгæ 
ба нæ республики разамунд 
хецæнæй фембæлдтитæ ара-
зунцæ базаради æма адæмæн 
лæггæдтæ æнхæстгæнæг къа-
бæзти разамонгути хæццæ, 
æрдзубанди кæнунцæ, цæ-
мæй æргътæ адæмæн гъезæ-
майраг ма уонцæ, уой туххæй 
райаразуйнаг мадзæлттæбæл.

Æргътæ уотæ ке бæрзонд 
кæнунцæ, уомæн ахиддæр 
рæуонæ фæууй, гъома, ху-
æдтолгитæн артаги æргътæ 
æгæр бæрзонд ке ’нцæ. Æма 
æцæгæйдæр уотæ ке æй, 
уомæ гæсгæ нæ республики 
Сæргълæууæг Сергей Ме-
няйло фембалдæй, газимото-
рон  артаг ласун æма 
уæйæ кæнуни гъуд-
даги ка архайуй, еци 
амалгъонти хæццæ. 

Ё РЁСТУОДИ ТАЛАТЁЙЁ РЁСТУОДИ ТАЛАТЁЙ
РАЙРЁЗТЁЙ ФАРНИ РЁЗБУН...РАЙРЁЗТЁЙ ФАРНИ РЁЗБУН...

 ГАЗЕТ 2022 АНЗИ ДУККАГ 
ÆМБЕСÆН РАФИНСУНИ АРГЪ 
ÆЙ 323 СОМИ 64 КЪАПЕККИ 
(ТУГЪДИ ÆМА ФÆЛЛОЙНИ 
ВЕТЕРАНТÆН БА – 
288 СОМИ 96 КЪАПЕККИ)

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» – 
АЛЛИ БИЙНОНТÆН!

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» 
РАФИНСУН ÆНГЪЕЗУЙ 
«УÆРÆСЕЙ ПОЧТИ» 
ЕУГУР ХАЙÆДТИ ДÆР, 
УÆДТА МУХУР ИУАРÆГ 
ПОСТХÆСГУТÆМÆ ДÆР

* * *
Номдзуд ирон поэт, тæл-

мацгæнæг, драматург æма 
литературон критик Гагити 
Бариси фурт Геуæргий рай-
гурдбæл 20 майи  æнхæст 
кæнуй дæс æма цуппарин-
сæй анзи. Уой фæдбæл æр-
мæг кæсетæ 6-7-аг фæрстæ-
бæл.
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Номдзуд æфсæддон архайæг, инæлар-лейтенант Хъусати Тегай фурт Инали райгурдбæл 18 майи исæнхæст æй финддæс æма астинсæй анзи (1847-Номдзуд æфсæддон архайæг, инæлар-лейтенант Хъусати Тегай фурт Инали райгурдбæл 18 майи исæнхæст æй финддæс æма астинсæй анзи (1847-
1918).1918).

Григорий ПОМЕРАНЦ (1918-2013), уруссаг философ: «Еугуремæй æнай-
йепдæр, æнхæстдæр æхсæнадæ æй, æ гъæуагæдзийнæдтæ ка лæ-
дæруй æма сæ рæстæгæй-рæстæгмæ ка исраст кæнуй, уæдта еу 

рæдудæй иннемæ хезгæй, размæ ка цæуй, е. Хуарз уавæрти ци адæм 
цæрунцæ, уонæмæ утопи нæ бахъæртдзæнæй...»

ХУАРЗ ХАБАР – НИФСДÆТТÆГ!..
Чиколай ци физкультурон-дзæбæхгæ-

нæн комплекс арæзт цæуй, уоми уодзæнæй 
уæгъдебарæ æма классикон гъæбесæй-
хуæсти, дзюдой, волейболи, баскетболи, 
уæззау атлетики æма спорти æндæр хузти 
хайæдтæ.

***
Мæскуй 26-29 майи рацæудзæнæй кон-

курс «Уæрæсей раздзæугутæ»-йи кæронбæт-
тæн æркаст. Уоми ци 300 разамунддæттæг 
адæймаги архайуй, уони хæццæ Хуæнхон пад-
дзахадон аграрон университети архайдæн ба-
радон фадуæттæ аразуни управлений хецау, 
Цæгат Иристони паддзахадон университети 
хестæр ахургæнæг.

***
Цæгат Иристони паддзахадон медици-

нон академий анестезиологий, реанимаций 
æма интенсивон терапий кафедри косгути 
хъæппæресæй æмбурдгонд æрцудæнцæ 
æхцай фæрæзнитæ. Уонæй балхæдтонцæ 
медицинон фиццаг агъази аптечкитæ, ху-
астæ æма харзгæнæг æрмæг, кæцити рар-
вистонцæ Донбасси сæ профессионалон 
ихæс æнхæстгæнæг медиктæн.

***
Калинингради облæсти 10-12 июни цæуд-

зæнæй фестиваль «Уруссаг музыкæ Балтики». 
Æма си фиццаг хатт архайдзæнæй нæ номд-
зуд коллектив – кафти Паддзахадон ансамбль 
«Алан» дæр.

***
Нæ республики 18-20 майи гастролти 

уодзæнæй Мордовий Паддзахадон уруссаг 
театр. Спектакльтæ æвдист цæудзæнæнцæ 
Ирон театри сценæбæл. Нæкæси, Ирон те-
атр аци мæйи райдайæни æртæ боней дæр-
гъи гастролти адтæй Сарански – Мордовий 
сæйраг сахари.

***
Федералон программæмæ гæсгæ дууæ 

анзей дæргъи Цæгат Иристони капиталон 
æгъдауæй цалцæггонд æрцæудзæнæнцæ 63 
скъолай.

***
«Æдас цалх» – уотæ хундтæй нæ респу-

блики нæдтæбæл цæуни æдасдзийнадæмæ 
цæстдарæг æригон инспекторти конкурс. 
Архайдтонцæ си 12 скъолайей къуæрттæ. 
Уæлахезонтæ иссæнцæ Беслæни, Æрæдо-
ни æма Чиколай скъолати минæвæрттæ.

***
Дигори райони æригон натуралистти 

станций сувæллæнтти экологон театр, пе-
дагог Елбайти Агнесси разамундæй бабæй 
(цуппæрæймаг хатт) сахар Дигорай æртиккаг 
астæуккаг скъолай бавдиста спектакль «Али-
Баба æма æрдзи дууинсæй гъæуайгæнæги». 
Уой фæсте æригон артисттæ сæ спектакль ма 
равдистонцæ райони иннæ ахургæнæндæнтти 
дæр.

ДЗУБАНДИ РЕСПУБЛИКИ ЦАРДИУАГИ 
АХСГИАГ ФАРСТАТÆБÆЛ

СÆ ФИЦЦАГ балци Сау денгизи бил-
гæронмæ цæгатиристойнаг сувæллæнт-
тæн уодзæнæй 31 майи. Аци анз денгизи 
билгæронмæ рарветдзæнæнцæ 1400 су-
вæллони.

Уой туххæй аппаратон æмбурди 
фегъосун кодта Республикæ Цæгат Ири-
стон-Аланий Хецауади Сæрдари хуæ-
дæййевæг Туйгъанти Ларисæ. Æмбурд 
амудта Республикæ Цæгат Иристон-Ала-
ний Сæргълæууæг Сергей Меняйло.

Премьер-министри хуæдæййевæг 
куд фæббæрæг кодта, уотемæй фæл-
лойнæ æма социалон ирæзти Министра-
ди косæг къуар бабæрæг кодтонцæ  еци 
объекттæ, цæмæй бунати уавæртæ фæу-
уинонцæ. Мадта Цæгат Иристони бунæт-
тон лагерти цæттæдзийнадæ дæр бæрæг 
кæнуй къуар, бахудтонцæ имæ еугур 
гъæугæ ведомствити минæвæртти дæр.

Республики Сæргълæууæг куд загъ-
та, уотемæй гъæуама фарстамæ лæмбу-
нæг цæстингас уа. 

– Сувæллæнттæн лагерти, денгизи 
билгæрон бунæтти  гъæугæ уавæртæ 
исаразун гъæуй. Дзæбæхгæнæн афонæ-
бæл цæмæй хузæнонæй исæмбæлонцæ, 
уой туххæй нæ еугур фадуæттæй дæр ис-
пайда кæнун гъæуй. Еугур организацитæ 
дæр сæрдигон афонæмæ гъæуама цæт-
тæ уонцæ. Скъолати сæрдигон лагертæ 
куд косдзæнæнцæ, уобæл нæ рагъуди 
кæнун гъæуй, еуæй-еуетæми си цалцæг-
гæнæн куститæ цæудзæнæнцæ», – фæб-
бæрæг кодта Сæргълæууæг.

Фæсевæди сæрдигон куститæбæл 
бафтауни фæдбæл разамонæг бафæд-
захста арæзтадæ æма архитектури æма 
ахурадæ æма науки Министрадтæн, цæ-
мæй студентон къуæртти паддзахадон 
контракти бундорбæл арæзтадон гъуд-
дæгутæмæ æрбахононцæ. Сæрди кани-

култæ ку райдайуонцæ, уæд студентон 
къуæрттæ аразунмæ бавналдзæнæнцæ.

Социалон инфраструктури объектти 
арæзтадæ æма цалцæг кæнуни куститæ 
конд цæудзæнæнцæ национ проекттæ 
æма паддзахадон программити фæрци. 
Гъæуама бæрнон адæймæгутæ Сæргъ-
лæууæгмæ бадæттонцæ  графиктæ æм-
гъудти хæццæ. Хецæнæй фæббæрæг 
кодтонцæ, Уæрæсей Президент Влади-
мир Путин ци проекттæ бафæдзахста, 
уони. Сæ еу – Фиййагдони пульмоноло-
гон центри арæзтадæ, гъæуама си ис-
цалцæг кæнонцæ рагон бæстихай æма 
исаразонцæ нæуæг бунат. Уони еугурæй 
дæр бафæдзахста нæ Президент.

Сергей Меняйлой дзубандимæ гæс-
гæ, гъæуама аци анз исцæттæ уа про-
ектон хæрзти документаци. Арæзтадæ 
æма архитектури ведомстви разамонæг  
Моргуати Константин куд байамудта, 
уотемæй еугур документаци исараздзæ-
нæй Самари проектон-хæрзти компани. 
Етæ ма бацæттæ кодтонцæ Тагъд агъази 
клиникон сæйгæдони инфекцион хайади 
бæстихаййи проект.

Дзæуæгигъæуи бунæттон хеунаф-
фæйади разамонæг Милдзихти Вячеслав 
куд радзурдта, уотемæй сахари æхсæна-
дон бунæттæмæ зелунцæ. Фæскомцæде-
сон парки, Дони станций куститæ цæун-
цæ графикмæ гæсгæ. Хетæгкати Къостай 
номбæл фæлладуадзæн парки нисан-
тæмæ бавналдзæнæнцæ, бонирахаст ку 
фæррæвдзæдæр уа, уæд. Жуковскийи 
номбæл парк банивæбæл кæндзæнæн-
цæ июли.

Республикæ
Цæгат Иристон-Аланий 

Сæргълæууæги æма Хецауади 
пресс-службæ

ЦУБУРДЗУРДÆЙ...

– Цæгат Иристони нисанмæ-
арæзт регионалон инвестицион 
программи уагæвæрдтæ æнхæст 
кæнунæн рагагъоммæ федаргонд 
фæткæмæ гæсгæ 2022 анзи нæ 
республикæн дехгонд æрцæуд-
зæнæй 396,4 миллион соми, 2023 
анзи – 800 æма 2024 анзи – 713  
миллион соми. Еци программæмæ 
гæсгæ цалцæггонд æма арæзт цæ-
удзæнæнцæ ахсгиаг социалон æма 
коммуналон объекттæ.

Олег 
БЫКАДОРОВ, 
республики 
экономикон ирæзти 
министри фиццаг 
хуæдæййевæг:

Мæскуй А. Бакулеви номбæл зæрди æма тогдадзинтти хирургий национ 
медицинон æртасæн центри специалисттæ 250 цæгатиристойнагемæн (се 
’хсæн  200  – сувæллæнттæ) сæ амунддзийнæдтæй фæййагъаз кодтонцæ..

– Цæгат Иристони цуппæрæймаг хатт ан. Сувæллæнтти клиникон 
сæйгæдони косунцæ дæсни медиктæ. Иристони уогæй нæмæ агъазгор ка 
æрбацæуй, еци адæмæй дæс проценти равзарæн нæ центри син бæлвурд 
операцитæ искæнунæн. Амæй фæстæмæ дæр ардæмæ æнæмæнгæ æрба-
цæудзинан, – зæгъуй амунд центри директори хуæдæййевæг, профессор 
Константин Шаталов.

Адæми æнæнездзийнадæ фæннивæбæл кæнуни фæдбæл программæ 
исæнхæст кæнунæн, æмгуст кæнунбæл æрæги сæ фембæлди рæстæг бадзубанди кодтонцæ Цæгат 
Иристони Хецауади Сæрдар Дзанайти Барис æма Константин Шаталов.

Рæхги ба, 28 майи республикон онкологон диспансери арæзт æрцæудзæнæй сæрмагонд акци, 
кæций рæстæги фембæлæн уодзæнæй уæрæсейаг раззагдæр специалистти хæццæ. Уой туххæй ра-
гацау хе ниффинсун гъæуй. Хабæрттæ бæлвурддæр базонунæн  бадзорун гъæуй мæнæ ауæхæн 
телефонмæ: 8-985-791-49-44, сæуми 10 сахаттемæй ба 17 сахаттей уæнгæ.

Фембæлдмæ  хунд адтæн-
цæ  Цæгат Иристон-Аланий 
прокурор Александр Морозов, 
экономикон ирæзти министр Ку-
чити Заур, цæрæнуатон-комму-

налон хæдзарадæ, артаг æма энергетики 
министр Тамати Майрæн, монополити 
нихмæ цæгатиристойнаг управлений 
разамонæг Плити Алан, медгъуддæгути 
министри хуæдæййевæг Цибирти Тай-
мураз, стандартизаци, метрологи æма 
фæлварæнти паддзахадон центри дирек-
тор Мамсурати Владимир.

Сергей Меняйло куд баханхæ кодта, 
уотемæй адæм гъаст кæнунцæ, иннæ 
регионти хæццæ рабаргæй, махмæ гази 
аргъ бæрзонддæр ке æй, уомæй. Æма 
загъта, цæмæй еумæйаг архайдæй 
арæзт æрцæуонцæ мадзæлттæ уавæр 
фæррæвдзæдæр кæнунæн. 

Сергей Меняйло ма куд бафеппайд-
та, уотемæй нуртæккæ артаги аргъ еугур 
бæсти дæр ниллæггæнгæ цæуй, экспор-
ти нæбал архайæн æма уæд медбæстон 
æлхæнæги туххæй гъæуама тох кæнæн.

Республики разамонæг куд фæббæ-
рæг кодта, уотемæй газимоторон  артаги 
аргъи ирæзт æруадзæн нæййес, фæн-
ниллæгдæр гъæуама уа. Цæгат Кавкази 
федералон зилди республикити рæстæм-
бес æмвæзадæмæ гъæуама æрхауонцæ. 
Кучити Заур радзурдта базаради уавæри 
туххæй. Республики ес 135 артагæвгæ-
нæн станций, 10 нефтебази. Фулдæр 
уæзæ æнцайуй 8 агъазиаудæр хизон ком-
панитæбæл.

Æ дзубандимæ гæсгæ, артаги аргъ 
махмæ æй бæрзонд – 23,67 соми, нæ 
фарсмæ регионти ба, зæгъæн, Дагестани, 
Кæсæг-Балхъари, Цæцæни республикити 
æй 20 соми, Хъæрæсе-Черкесий респу-
блики – 21,75 соми, Стъараполи крайи – 
21,42 соми. Сергей Меняйло фæсседтæй 
цæстдарæг оргæнти разамонгутæмæ, 
цæмæй сæ куст аци базаради къабази 
хæццæ фæттухгиндæр кæнонцæ. Гази-
мотори артаги фарста абони æй еугуре-
мæй ахсгиагдæр.

РЕДАКЦИЙÆЙ: Аци æмбурди фæ-
сте республики ирæзти министради 
специалисттæ бабæрæг кодтонцæ 
барæуадзæдæр компанитæй цалдæр 
артагæвгæнæн станций. Æма си æргъ-
тæ адтæнцæ 21,9 сомемæй ба 22,4 
сомей уæнгæ, кæд æма уой разæй си 
рæстæмбес аргъ адтæй 23,67 соми. 
Эксперттæ куд зæгъунцæ, уотемæй 
æргътæ никки ниллæгдæргонд цæуд-
зæнæнцæ. Уомæ цæстдард цæудзæнæй 
министради æма æндæр бæрæггæнæг 
ведомствити ‘рдигæй.

АДÆМÆН САГЪÆССАГ 
ФАРСТАТÆМÆ – 
УÆЛДАЙ ÆРГОМ!..
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Æ х с а р г и н 
тæхæг СМИР-
НОВ Николай 
Федори фурт, 
райгурдæй 1915 
анзи 22 майи 
нури Иванови 
облæсти, сахар 
Кинешли косæг 
бийнонти ’хсæн. 
Устур Фидибæ-
стон тугъди ар-
хайдта æ тæккæ 
р а й д а й æ н æ й 

фæстæмæ. Фæскавказаг фронти 4-аг уæл-
дæфон æфсади 219 бомбитæгæлдзæг ави-
адивизий 366-аг авиаполкки звеной коман-
дир хестæр лейтенант Николай Смирнов 
1942 анзи ноябри уæнгæ 300 хатти истах-
тæй уæлдæфмæ тугъдон ихæстæ æнхæст 
кæнунмæ. Уонæй 153 хатти айдагъ бомби-
тæ знаги бунæттæбæл гæлдзунмæ нæ, фал 
знаги фæскъилдуни ци куд æй, циуавæр 
æфсæддон тухæй имæ кæми ци ес, уони 
исбæлвурд кæнунмæ дæр.

Мæздæги алфамбулай тугъдтити рæ-
стæг 1942 анзи 21 августи Смирнов, раз-
ведки уогæй, исбæрæг кодта, знаги мото-
механизацигонд колоннитæ Пятигорскæй 
Хонсарæрдæмæ куд æмпурстонцæ, уой. 
Смирнов æрбатахтæй нæ аэродроммæ, 
хуæдтæхæг «байефтигъта» бомбитæй, 
фæстæмæ балæудтæй знаги колоннити 
сæрмæ æма сæбæл æргæлста бомбитæ. 
Знагбæл æрцудæй устур зиантæ.

Николай Смирнов 5 сентябри исбæрæг 
кодта, фашисттæ Мæздæгмæ хæстæг Тер-
ки сæрти хедтæ кæмити аразтонцæ, уой. 
Фæстæмæ ’здæхгæй, Мæздæгæй минкъий 
æндæдæр Смирновбæл сæхе рандзарстон-
цæ дууæ немуцаг хуæдтæхæги. Еци тугъди 
си æргæлста еу «Фоке-Вульфи». Æхуæдæг 
фæстæмæ сæрæгасæй æрбаздахтæй нæ 
аэродроммæ. Фæстæдæр Смирнов æ зве-
ной хæццæ ниппурхæ кодта, Мæздæгæн æ 
хонсарæрдигæй знаг цæугæдони сæрти ци 
хедтæ райаразта, уони.

Смирнов 1942 анзи октябри кæрони 
уæлдæфæй исиста, Солдатскаяйи станици 
фарсмæ знагæн ци аэродром адтæй, уой 
хузæ. Æма си ци 50 хуæдтæхæги адтæй, 
уони еци бон нæ хуæдтæхгутæ ниппурхæ 
кодтонцæ.

Гизæли фарсмæ тугъди архайгæй ба 
Смирнов 1942 анзи ноябри дæрæн кодта 
знаги танкитæ æма хуæдтолгитæ. Еубон 
ниппурхæ кодта фондз танки æма цуппар 

хуæдтолги. Æдеугурæй ба тугъди алли 
фронтти ниппурхæ кодта 55 танки æма 300 
хуæдтолгемæй фулдæр, æфсæнвæндаги 
45 вагони фашистон æфсæддонтæ æма 
техники хæццæ. Устур бæгъатæрдзийнадæ 
ке равдиста, уой туххæй ССР Цæдеси Сæй-
раг Совети Президиуми Указмæ гæсгæ 1943 
анзи 1 майи Н.Ф. Смирновæн лæвæрд æр-
цудæй Советон Цæдеси Бæгъатæри ном.

Тугъди фæсте Н. Смирнов службæ код-
та æфсæддон авиаций. Каст фæцæй Æф-
сæддон-уæлдæфон академи (1949 анзи). 
Генштаби Æфсæддон академи (1956 анзи), 
фæстæдæр ба ахургæнæгæй куста Ю.А. 
Гагарини номбæл Æфсæддон-уæлдæфон 
академий. Болкъон Н.Ф. Смирнов æ уæл-
зæнхон цардæй рахецæн æй 2000 анзи 4 
январи, байвардтонцæ ’й Мæскуй облæсти 
сахар Мониной Гарнизонон уæлмæрдти.

***
А З А Р О В 

Сергей Семени 
фурт райгурдæй 
1915 анзи 25 сен-
тябри Брянски 
облæсти гъæу 
Соколовой зæнх-
косæг бийнонти 
’хсæн. Устур Фи-
дибæстон тугъди 
рæстæг Цæгат 
Кавкази немуцаг-
фашистон æр-

донгти нихмæ тугъдтити архайгæй бавдиста 
агъазиау лæгдзийнадæ. 1942 анзи сæрди 
гитлерон æфсæддон разамунд Цæгат Кав-
казмæ æрбагæлста сæ номдзуд тæхгути, 
худтонцæ сæ «Асы». Сæ фæззинди фиццаг 
бæнтти пайда кодтонцæ «психикон атаки-
тæй», кæцити худтонцæ «Нихæй-нихмæ 
таран», «Таран-Туй». Еци атакитæн не 
’схъаурæ кæниуонцæ нæ æригон тæхгутæ, 
сæ фуркатайæй рæдудтитæ æруадзиуон-
цæ æма уой фудæй фæммард уиуонцæ. 
Уомæ гæсгæ ба фæлтæрдгундæр тæхгутæ 
федарæй исунаффæ кодтонцæ: «Тохмæ 
айдагъдæр «зæрæндтæ» цæунцæ!.. Æри-
гæнттæ ба бал зæнхæбæл ахур кæнæн-
тæ!..» Фашистон «сау хъæрццигъати» фæз-
зинди цуппæрæймаг бон сæбæл уæлдæфи 
комкоммæ исцурæвæрæ ’й Сергей Азаров 
дæр. Уонæй еу, цъидагъи хузæн сау-сауид, 
уотемæй Азарови хуæдтæхæги нихмæ ний-
йарцæ ‘й. Фал си е æгириддæр нæ фæттар-
стæй, комкоммæ имæ исаразта æ машинæ. 
Бустæги бахæстæг æнцæ кæрæдземæ, уæд 

тарсти тарст ба фашистон тæхæг фæккод-
та. Уайсахат æ них фæххæрдмæ кодта, 
æма уотемæй е ’нæгъæуайгонд «губун» 
фергом кодта… Æма дæ балгъетæг уотæ!.. 
Немуцаг тæхæгæн ма тухамæлтти бантæ-
стæй парашюти хæццæ рагæпп кæнун… 
Дууæ боней фæсте Сергеймæ фæдздзурд-
тонцæ фронти штабмæ. Уоми фæууидта 
еци уацари бахауæг тæхæги – разиндтæй 
болкъон, Рыцæйраг дзиуарæ, зæгъгæ, фа-
шистон Германий уæлдæр хуæрзеуæг хæс-
сæг. Уæди уæнгæ æ лæгдзийнæдтæй сæр-
бæрзонд уогæй, хъæбæр æрмæтъæл æй, 
уоййасæбæл æригон тæхæг (Азаровбæл 
уæд цудæй авд æма инсæй анзи) тæхæг æй 
ке ’ргæлста, уой базонгæй.

Цæгат Кавказ немуцаг-фашистон æр-
донгтæй исуæгъдæ кæнуни сæрбæлтау 
тугъдтити Сергей Азаров ма берæ хæттити 
фескъуæлхтæй. Авд æма дууинсæй хатти 
уæлдæфи знаги авд хуæдтæхæги æргæл-
ста, е ’мбæлтти къуари хæццæ еумæ æмтох 
кæнгæй ба – никкидæр ма аст хуæдтæхæ-
ги. Цуппар хуæдтæхæги ба ниппурхæ кодта 
знаги аэродромти. 

Сергей Азаров ци 57-аг кунæггæнæг 
авиаций адтæй, уой 1943 анзи апърели 
раййивтонцæ Краснодармæ æма уоми ар-
хайдта немуцаг-фашистон æрдонгти нихмæ 
карз тугъдтити. Уой туххæй еугур хабæрттæ 
ракæнуни равгæ нин ке нæййес, уомæ гæс-
гæ ба си уæддæр еуей кой ракæндзинан. 
Эскадрилий командир, гвардий капитан 
В.Солдатов, гвардий хестæр лейтенант 
æма ма дууæ тæхæги ратахтæнцæ стани-
цæ Абинскийи алфамбулайти сæрмæ уæл-
дæфи знаги бомбæгæлдзгути нихмæ. Фрон-
ти рæнгъæмæ хæстæг сæ багъудæй знаги 
æхсæз кунæггæнæги нихмæ тохи бацæун. 
Знаги хуæдтæхгутæ дæрæн кæнгæй, Аза-
ров еу рæстæг рауидта, Солдатови хуæд-
тæхæгбæл фашистти хъæрццигъатæ куд 
исфарс æнцæ æма ’й куд æргæлстонцæ. 
Азаров æхе фæййеуварс кодта е ’мбæлт-
тæй æма æ них исаразта, Солдатов пара-
шюти фæрци кæми æрбадтæй, уордæмæ. 
Уоми æрбадгæй, Солдатови райвардта æ 
хуæдтæхæги, æма ’й уотемæй фæййервæ-
зун кодта знаги дзæмбутæмæ бахаунæй. 

Сергей Азаров аэродроммæ ку ’рбахъ-
æрттæй, айдагъдæр уæд базудтонцæ е 
’мбæлттæ, æхуæдæг дæр уæззау сугъдти-
тæ ке ’й, уой. Уайтæккæдæр æй госпитæл-
мæ бæргæ бахъæртун кодтонцæ, фал… 
Уоми дууæ боней фæсте - 1943 анзи 10 
майи рамардæй…

ССР Цæдеси Сæйраг Совети Президи-
уми Указмæ гæсгæ ин æ фæсмæрдæ 1943 
анзи 2 сентябри аккагонд æрцудæй Советон 
Цæдеси Бæгъатæри ном. Кустадон еугонд 
«Брянски машинæаразæн завод»-и фæзуа-
ти ин æвæрд æрцудæй циртдзæвæн.

***
Цæгат Ири-

стони зæнхæбæл 
немуцаг-фаши-
стон æрбалæ-
боргути нихмæ 
тугъдтити рæ-
стæг устур бæгъ-
атæрдзийнадæй 
фескъуæлхтæй 
К У Ч Е Р Я ВЫЙ 
Герасим Евсейи 
фурт. Е райгур-
дæй 1903 анзи 4 
мартъий Ново-
сибирски облæсти нури Тæтæйраг райони 
гъæу Николаевки. 

Цæгат Кавкази тугъдтити архайдта 1942 
анзи августи мæйæй фæстæмæ. Герасим 
устур лæгдзийнадæ бавдиста, Алханчурти 
дæлвæзти ци устур тугъдтитæ цудæй, уоми.

Не ’фсæдтæ знаги нихмæ атаки бацу-
дæнцæ. Гъæуама нимпурстайуонцæ. Фал е 
хъæбæр зин адтай – сæр исдарæн нæ ад-
тæй знаги нæмгутæй. Хайади командир ку 
фæммард æй, уæд  уой рауингæй Герасим 
Кучерявый нигъгъæр кодта: 

– Мæ фæдбæл, размæ!.. 
Æма нæ тугъдонтæ еци разæнгардæй 

нимпурстонцæ фашистти раззаг позицитæ-
бæл. Етæ дæр ледзæги фæцæнцæ. Æртей 
ба си Герасим уацари райста.

Никкидæр ма еу къуар æвдесæни Гера-
сими бæгъатæрдзийнади туххæй. 1942 анзи 
октябри карз тугъдтити рæстæг æнæбауо-
рамгæ æбуалгъ сæлфунæг кодта, еу уæхæн 
уодхæссæг бони фашисттæ еу инней фæд-
бæл аразтонцæ атакитæ, фал син лейтенант 
Синельникови ротæ аллихатт дæр карз них-
къуæрд раттидæ. Фондз сахаттей дæргъи 
æнæрæнцайгæй цудæнцæ тогкалæн тугъ-
дтитæ æнæном обаубæл. Махонти  æнæгъ-
æнæ гарнизонæй ма цардæгасæй байза-
дæнцæ айдагъдæр дууемей – пулеметчиктæ 
Герасим Кучерявый æма Николай Ветчинин. 
Дууемæй дæр адтæнцæ цæфтæ, фал сæ еу-
дæр тугъди будур нæ ниууагъта. Знаги æф-
сæдтæ кунæгæй-кунæгдæр кодтонцæ.

Пулемети гилдзитæ ку фæцæнцæ, уæд 
Герасим æма Николай райстонцæ топпитæ 
æма се ’хсунæй не ’нцадæнцæ. 

Фашисттæ цæмæдæр гæсгæ бангъалд-
тонцæ, пулеметчиктæ фæммард æнцæ, 
зæгъгæ, æма гъæргæнгæ се ’мпурст исараз-
тонцæ æнæном обаумæ. Раст еци рæстæг 
Герасим æма Николай æмæхст фæккодтон-
цæ, æма дууæ фашистти зæнхæмæ æрха-
удтæнцæ. Фал уæддæр немуцæгтæ размæ 
тундзтæнцæ. Николай Ветчинин фæммард 
æй. Обаубæл ма байзадæй айдагъдæр 
Герасим. Аллирдигæй ибæл знаги æфсæд-
донтæ æмбурд кæнун райдæдтонцæ, гъав-
тонцæ бæгъатæр æфсæддони уодæгасæй 
уацари райсунмæ. Гъæр имæ кодтонцæ, 
дæхе раттæ, зæгъгæ. Фал бæгъатæр æф-
сæддон еу къахдзæф дæр фæстæмæ нæ 
ракодта. Знаги æфсæддонти хæстæг æр-
бауагъта, гранат исрæмугъта æма ма си ра-
мардта цуппарей. Фæммард æй æхуæдæг 
дæр…  Еци æверхъау хабар æрцудæй 1942 
анзи 11 ноябри... Æфсæддон цитæ исараз-
гæй æй, байвардтонцæ Горячеключевский 
райони станцæ Пятигорскийи.

Герасим Кучерявыйæн ССР Цæдеси 
Сæйраг Совети Президиуми Указмæ гæсгæ 
1943 анзи 31 мартъий æ фæсмæрдæ лæ-
вæрд æрцудæй Советон Цæдеси Бæгъатæ-
ри ном. Сахар Горячий Ключи гъæунгтæй еу 
хæссуй æхсаргин тугъдони ном. Ци обауи 
сæрбæл тох кодта е ’мтугъдон æмбæлтти 
хæццæ, уоми игонгонд æрцудæй Æнæном 
мемориалон комплекс.

Советон Цæдеси Бæгъатæр Герасим Ку-
черявый ци æфсæддон хаййи службæ кодта, 
уой номхигъдмæ æ ном æностæмæ баха-
стонцæ, æфсæддон хаййи музейи æвæрд 
æрцудæй æ бюст, ами æнцæ æ бæгъатæрд-
зийнадæ æвдесæг документтæ дæр.

Юрий ВЯЗЕМСКИЙ, историк, финсæг: «Бæстæн æнцон æй нури фæсе-
вæди хæццæ уæхери кæнун? Фал бафæрсæн ес æндæр хузи дæр: æма 
фæсевæдæн хестæр фæлтæри хæццæ цæрун æнцон æй? Алкæддæр 
дес фæккæнун, нæ кæстæртæмæ, мæнæ фæсдзæуинттæмæ ци цæ-
стæй кæсай, уæхæн цæстæй ке кæсæн, уобæл».

Сæдæ анзей размæ (1922 анзи 19 майи) арæзт æрцудæй В.И. Ленини номбæл нæуæгдзаути Еугурцæдесон организаци.Сæдæ анзей размæ (1922 анзи 19 майи) арæзт æрцудæй В.И. Ленини номбæл нæуæгдзаути Еугурцæдесон организаци.

КАВКАЗБÆЛ ТОХИ БÆГЪАТÆРТÆ

Устур 
Фидибæстон тугъди 
рæстæг Цæгат 
Иристони зæнхæбæл 
немуцаг-фашистон 
тогмондаг æрдонгти 
нихмæ карзæй-карздæр 
тугъдтити æгæрон 
бæгъатæрдзийнадæ 
бавдистонцæ 
нæ бæсти еугур 
адæмихæттити 
минæвæрттæ дæр. 
Хъæбæр беретæ 
си уоййасæбæл 
фескъуæлхтæнцæ 
æма син аккаггонд 
æрцудæй нæ Райгурæн 
бæсти тæккæ уæлдæр 
хуæрзеуæг – Советон 
Цæдеси Бæгъатæри 
цитгин ном. Уони 
рохс нæмттæ абони 
дæр иронх нæ ’нцæ 
нæ адæмæй. Æма уин 
си цалдæрей туххæй 
радзоруйнаг ан абони.
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Иван ТУРГЕНЕВ (1818-1883), уруссаг финсæг: «Иннети сæрбæлтау 
мæхе нивондæн æрхæссон, зæгъгæ, æ меднимæр уотæ ка исфæндæ 
кæна, фал рагацау алцидæр ка фæррабарæ-бабарæ кæна, е æ уод 

исуæлдай кæнунмæ исарæхса? Дузæрдуггаг æй... Бæрзонд нисанмæ 
ка тундза, е гъæуама æхе уоди къоппабæл ма гъуди кæна...»

Дзурддзæугæ лæгтæй еу уотæ бахъонц 
кодта, гъома, уæлдай зæрдиаг ка ’й, уонæй 
еске ку рамæлуй, уæд мæ зæрди дæр еу 
къæрт фегуппæг уй... Æма æцæгæйдæр 
уотæ ке ‘й, уой æз мæхуæдæг дæр мæхе 
уодбæл бавзурстон... Æма бабæй мæнæ 
нур дæр уоййасæбæл зæрдрист фæдтæн 
– Легойти Къæлæмурзи фурт Анатолий 
ке фæззиан æй, уомæй. Хъæбæр хъазар 
адæймаг мин адтæй, хæстæгдæр æййаф-
тан, фал уомæй уæлдай ба ма хуæрзæрд-
хуæрдтæ адтан, дууæ хуæрзæнсувæрей 
хузæн адтан кæрæдземæн.

Хъæбæр зин мин æй Анатолийи тух-
хæй «адтæй», зæгъгæ, хузи дзорун. Фал 
мин æнæзæгъæн дæр нæййес – ка ’й зуд-
та, етæ ’й, федарæй ми æруагæс кæнуй, 
имисдзæнæнцæ, æ рохс ном си иронх не-
кæд уодзæнæй. Фал рæстæг цæуй, фæл-
тæртæ фæлтæрти æййевунцæ, æма исони-
бони ка фæззиндзæнæй, етæ дæр гъæуама 
базононцæ – нæ адæми уой хузæн фурттæ, 
цийфæнди рæстæгутæ ку райевгъуйа, уæд-
дæр гъæуама нæ дзиллæй иронх ма уон-
цæ. Гъе уомæ гæсгæ мæ бафæндадтæй 
мæ зæгъуйнæгтæ нæ газет «Дигори» рар-
гом кæнун. Ка ’й зонуй, мæ дзубандий еу-
гур гъуддæгутæбæл нæ рахъæртдзæнæн, 
фал, мæ зæрдæ дарун, ци мин нæ бантæса 
ракой кæнун, уони зæгъунæн дæр мин фæ-
стæдæр ма равгæ уодзæнæй...

***
Е ‘носон дуйнемæ банæхстæр уогæй, 

Анатолий уоми куд не ‘сæмбалдæй, æ раз-
æй уордæмæ æ зæрдтагон хеуæнттæй ка 
бацудæй, уонæбæл дæр – æ ниййергутæ-
бæл, е ‘нсувæртæбæл, æ хуæртæбæл... 
Нæ Исфæлдесæгæй уæлдай æй неке зо-
нуй, циуавæр рауадæй сæ исæмбæлд, 
фал федарæй ба уобæл æууæндæн, æма 

етæ дæр хъæбæр зæрдристæй ке бахъонц 
кодтайуонцæ, е æ уæлзæнхон цардæй ке 
фæххецæн æй, уобæл... Хъæбæр хæлар, 
кæрæдзебæл æхцул бийнонтæй  фæццар-
дæнцæ, кæрæдземæн хъазар æма уарзон 
адтæнцæ... Æма, нур, Анатолийи туххæй 
дзоргæй, куд нæ æримисæн уони дæр... 
Фиццагидæр, æ ниййергути – æ фидæ Къæ-
лæмурзæ æма æ мадæ Бабулини...

Æз сæ мæхуæдæг дæр еу гъæуи цæр-
гæй, куд нæ зудтон, фал мæ фæндуй, аци 
хъиамæтгун ниййергути бийнонти туххæй 
сæ хуарз зонгæ, тугъдон лæг, номдзуд жур-
налист Тегати Сулейман кæддæр ци уац 
ниффинста, уомæй дæнцæ æримисун. Е 
уотæ финста:

– Легойти Къæлæмурзæ... Уæхæн лæг-
мæ сæ идардæй зиннунцæ евгъуд царди 
хабæрттæ, æ фæллойни гургъахъ нæдтæ. 
Уæлдайдæр ба æ тугъдон хъиамæттæ.

Устур Фидибæстон тугъд ку райдæдта, 
уæд Легойти Батæрбеги фурт Къæлæмур-
зæ дæр ранæхстæр æй фронтмæ. Хуæрз-
бон загъта æ бийнонтæн – æ цардæмбал 
Бабулинæн (Перисати Майрæни кизгæ) æ 
фондз сабийемæн – еу иннемæй минкъий-
дæр. Нæ зонæн, дууæ  ниййерæги уæд 
цæбæл дзурдтонцæ, циуавæр зæрдитæ 
æвардтонцæ кæрæдземæн, фал уотемæй 
дæр лæдæрд адтæй, цæйбæрцæбæл зин 
уодзæнæй æригон мадæн уал фæккæсуй-
наг сувæллоней хæццæ. Фал уомæ лæги 
бæрцæ хъаурæ æма фæразондзийнадæ 
разиндтæй, ниффæразта еугур зиндзий-
нæдтæн дæр. Куд иннетæ, уотæ аци бий-
нонтæ дæр сæ равгитæмæ гæсгæ сæ царди 
хабæрттæ  аразтонцæ. Адтæй уæхæн цау 
дæр: нартихуари зæнхитæ æхсæдуни рæ-
стæг ку ‘рхъæрдтæй, уæд Бабулинæ дæр 
иннæ силгоймæгти хæццæ рацудæй Сил-
танухъи будурмæ æ сувæллæнтти хæццæ:

– Бабулини куст нæ нæбал гъæуй, æ  
сувæллæнттæмæ кæсæд! Еу бон баунаф-
фæ кодтонцæ бригади адæм.

– Мæ сæрмæ не ‘рхæсдзæнæн æнцад 
бадун. Нæ лæгтæ  тугъди будури сæ тог ка-
лунцæ, уонæн махæй зиндæр æй. Æз дæр 
гъæуама бафæразон, мæ сувæллæнттæ-
бæл дæр хъæртдзæнæн. 

Æма фæллойнæ кодта Бабулинæ. Хуа-
сæ кæрдунмæ дæр æхецæй хуæздæр неке 
арæхстæй.

Радаргъ æнцæ Къæлæмурзи тугъдон 
нæдтæ дæр. Уæлдай карз уавæрти баха-

удтæй Севастополь багъæуай кæнуни тугъ-
дтити. Немуцаг-фашистон æрдонгтæ сæ 
сонт лæбурдтитæй гъавтонцæ аци сахар 
байсунбæл.

Фал син советон тугъдонтæ карз них-
къуæрд лæвардтонцæ. Уони æмрæнгъæ 
знаги нихмæ бæгъатæрæй тох кодтонцæ 
Легойти Къæлæмурзæ æма е ‘нсувæр Муса 
дæр. Дууемæй дæр еу дивизий адтæнцæ, 
фал син кæрæдзей хæццæ фембæлуни фа-
дуат ба нæ фæцæй. Къæлæмурзæ пулеме-
тæйæхсæг адтæй.

Советон тугъдонтæ бæргæ бæгъатæ-
рæй гъæуай кодтонцæ Севастополь, фал 
уæддæр аци намусгин сахар рæстæгмæ 
уадзгæ рауадæй.  Тугъд тугъд æй, æма си 
алци адæймаги фæндон нæ рауайуй. Уотæ 
рауадæй Легойти æнсувæрти карнæ дæр.

Къæлæмурзæ бахаудтæй тугъдон го-
спитæлмæ. Е ‘нсувæр Муса ба Севастопо-
ли рази тугъди будурæй нæбал исæздах-
тæй. Иннæ æнсувæр Сергей ба фæммард 
æй уорсфиннæгти тугъди.

– Мæхуæдæг куд фæййервазтæн, уо-
бæл дес фæккæнун, – дзурдта мин Къæ-

лæмурзæ. – Æртæ цæфи фæдтæн, сæ еу 
иннемæй уæззаудæр. Равардтонцæ мин 
хуæрзеугутæ дæр.

Æрцудæй Уæлахези бон, æма æ хæд-
зарæмæ исæздахтæй Къæлæмурзæ.

Нур дæ фæллад гъæуама исуадзай, 
тугъдон лæг! Дæ гъæдгинтæ дæр гъæуама 
байгас уонцæ. Фал тугъдон лæг нæ бакумд-
та æнцад бадун, æ зæрдæ ристæй тугъди 
фæстеугутæмæ кæсунæй. Æма косун рай-
дæдта бригадирæй. Уайтæккæ Къæлæ-
мурзи бригади уæлахези хабæрттæ райгъ-
устæнцæ гъæубæстæбæл. Къæлæмурзæ 
æхуæдæг алли анз дæр никкæрдидæ æма 
ферми тургъи хуасæ исамайидæ æнæгъ-
æнæ рæгътæ. Колхози къæбецмæ сæ 
хумзæнхитæй бригади иуонгтæй фулдæр 
нартихуар неке æрбаласидæ, æма уони 
туххæй Къæлæмурзи сорæт нæбал хецæн 
кодта колхози, уæдта райони Кади фæйнæ-
гæй. Ахид æй бахæссиуонцæ республики 
Кади фæйнæгмæ дæр, равардтонцæ ин 
майдантæ.

Уæдмæ рагъомбæл æнцæ Къæлæмур-
зи цæуæт. Сæрди мæйти етæ дæр  рацæ-
уиуонцæ будуйрон куститæмæ. Фидæ æ 
цæуæтæн райсун кæнидæ къæпетæ кенæ 
ба цæвгутæ, æхсирфтæ. Уæдмæ ‘й æрæ-

стæфтæй: сæ цæуæти хестæрти еци кусти-
тæй æгæр ке исуаргъгин кæнуй, е сæ ахур-
бæл лæгъузæрдæмæ зиннуй, куддæр ибæл 
устурзæрдæ кæнунцæ.  Æма уæд ниййер-
гутæ сæ цæуæтмæ  æнгомдæр æрбалæуд-
тæнцæ, сæ хæццæ син дзубанди байеудагъ 
æй. Æма Легойти цæуæт еугурæйдæр каст 
фæцæнцæ скъола. Сæ царди хабæрттæ 
тæккæ хуæздæр хузи аразтонцæ, алкæмæн 
дæр си фæззиндтæй бийнонтæ...

Уогæ уой фæдбæл бæргæ федауй 
лæмбунæгдæрæй рахабæрттæ кæнун, фал 
абони нæ дзубанди Анатолийи туххæй ке 
æй, уомæ гæсгæ ба бæлвурддæрæй уой 
туххæй дзордзинан.

Анатолий райгурдæй 1942 анзи янва-
ри Дигоргоми устурдæр гъæутæй еуеми – 
Дзинагъай. Фæстæдæр сæ бийнонтæ сæ 
цæрæн бунат раййивтонцæ Чиколамæ, 
æма идарддæри ахури хабар кодта ами 
астæуккаг скъолай. Каст фæцæй Цæгат 
Кавкази хуæнхон-металлургон институт, 
райста инженер-аразæги дæсниадæ. Æ 
профессионалон фæллойни над ба рай-
дæдта Садони издий-цинки комбинати 
цалцæггæнæн-арæзтадон управлений ма-
стерæй. 1972 анзи косун райдæдта еугонд 
«Межколхозстрой»-и æфсæнбетон кон-
струкцитæ уадзæг заводи хестæр инжене-
рæй, фæстæдæр ба ‘й иснисан кодтонцæ, 
уæд аци еугонд поселок Заводтаги ци æф-
сæнбетон конструкцити завод исаразта, уой 
сæйраг инженерæй.

Легой-фурт куд имиста, уотемæй уæди 
рæстæгути сæ завод иссæй тæккæ устур-
дæр æма гъомусгиндæр кустуæттæй еу. 
Кустонцæ æртигай сменитæй. Ци продукци 
уагътонцæ, уомæй пайдагонд цудæй ай-
дагъ нæхе сахари æма республики арæз-
тæдти нæ, фал æнæгъæнæ Цæгат Кавкази 
регионтæ дæр ластонцæ ардигæй цæттæ 
арæзтадон æрмæг.

Аци кустуати коллектив цæйбæрцæ-
бæл амалгъон æма арæхстгин адтæй, уой 
туххæй æрхæсдзæнæн еу дæнцæ – уой тух-
хæй дæр æ уаци Тегати Сулейман финста.

Цæветтонгæ, Дзæуæгигъæуи Гугкай-
фурти номбæл гъæунги Хæлардзийнади 
монумент ку æвардтонцæ, уæд æ исфæл-
гонц кæнунæн гъудæй хъæбæр гранит æр-
лухтæ кæнун. Æма æмбурдтæй еуеми уой 
фæдбæл, гъома, еци гъуддаг исаразунмæ 
хуæздæр ка исарæхсдзæнæй, зæгъгæ, дзу-
банди ку рацудæй, уæд республики колхоз-
ти арæзтадон еугонди правлений сæрдар 
Гусати Олег уотæ:

– Нæ еугонди завод æригон ке æй, 
уомæ ма кæсетæ, рахæссетæ уæ хъæбæр 
гранит, уой ралух кæнунмæ мах специ-
алисттæй хуæздæр неке исарæхсдзæнæй.

Æма хъæбæр гранит æрбарвистонцæ 
еугонди æфсæнбетон конструкцити завод-
мæ. Уоми ахсгиаг куст æнæгъæнæй дæр 
бабарæ кодтонцæ Легойти Анатолийæн. 

Ё РЁСТУОДИ ТАЛАТЁЙЁ РЁСТУОДИ ТАЛАТЁЙ
РАЙРЁЗТЁЙ ФАРНИ РЁЗБУН...РАЙРЁЗТЁЙ ФАРНИ РЁЗБУН...

КÆЛУХТИ
Артур,
фæллойни
ветеран

Устур Фидибæстон тугъди хъазауатон Устур Фидибæстон тугъди хъазауатон 
Легойти Батæрбеги фурт Къæлæмурзи Легойти Батæрбеги фурт Къæлæмурзи 
номерæнæн Дзæуæгигъæуи æвæрд номерæнæн Дзæуæгигъæуи æвæрд 
æй сæрмагонд баннер. Къари: еци æй сæрмагонд баннер. Къари: еци 
баннери размæ лæууй Къæлæмурзи баннери размæ лæууй Къæлæмурзи 
фурт Ермак.фурт Ермак.

Б. Легойти – Перисати Бабулинæ æ цæуæти хæццæ: æ рахес фарсæй – Б. Легойти – Перисати Бабулинæ æ цæуæти хæццæ: æ рахес фарсæй – 
Алибек, æ галеу фарсæй ба Анатолий; сæ фæсте лæуунцæ Зойæ æма Олег.Алибек, æ галеу фарсæй ба Анатолий; сæ фæсте лæуунцæ Зойæ æма Олег.
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Æма еци ихæст тæккæ хуæздæр хукзи æн-
хæстгонд æрцудæй.

Раст загъта Гусати Олег сæ завод кæд 
æригон адтæй, уæддæр æ гъуддæгутæ уо-
мæй «хестæрдæр» кустуæтти гъуддæгутæй 
лæгъуздæр нæ цудæнцæ. Социалистон 
ериси дæр сæ ахид фæууадзидæ æ фæсте. 

Еуцæйбæрцæдæр рæстæги фæсте 
уæди еугонд «Севосетинпромстрой»-и раз-
амунд Легой-фурти сæхемæ байагурдтонцæ 
сæ заводи (Дзæуæгигъæуи æфсæнбетон 
конструкцити заводи) сæйраг инженерæй. 
Дууæ анзи бакуста еци бунати, уæдта ‘й (1987 
анзи) иснисан кодтонцæ директорæй æма си 
фæккуста æ царди фæстаг бони уæнгæ... 

Разамонæг исуогæй, Легой-фурт фицца-
гидæр архайун байдæдта, кустуати равгитæ 
æма гæнæнтæ æнæгъæнæй дæр иснæуæг 
кæнунбæл – завод арæзт æрцудæй 1953 анзи 
æма си берæ цидæртæ нæуæг рæстæгути 
домæнти, куд фæззæгъунцæ, нæбал æййаф-
тонцæ, уомæ гæсгæ ба си куст къулумпитæ-
гонд цудæй. Цидæр адтæй, уæддæр кустадæ 
реконструкцигонд æрцудæй. Уой фæрци син 
берæ фулдæр æнтæсун байдæдта...

Зæгъун гъæуй уой дæр, æма евгъуд 
æноси 90-аг æнзти уæнгæ куста æхсæвæй-
бонæй, æ косгути нимæдзæ хъæрттæй 520 
адæймагей уæнгæ.

Фал уæдмæ ниддæлæлæй кодтонцæ 
еци сæргъæн «перестройки» миутæ, æма, 
куд нæ бæсти еугур рауæнти, уотæ Цæгат 
Иристони дæр гъуддæгутæ усхъуммитæ 
кæнун байдæдтонцæ. Берæ заманай ку-
стуæттæ бунихæлд фæцæнцæ. Уæззау 
уавæри бахаудтæй Дзæуæгигъæуи æф-
сæнбетон конструкцити завод дæр. Фал æ 
коллективмæ, сæ сæргъи Легойти Анато-
лий, уотемæй хъаурæ æма арæхстдзийна-
дæ разиндтæй еци уæззау уавæрти дæр 
бафæразунæн, сæ кæддæри гъомусгин ку-
стуат фæккеун нæ бауадзунæн.

Æма  абони дæр завод нимад æй, 
нури доги уавæрти æнтæстгинæй ка ар-
хайуй, еци кустуæттæн сæ раззагдæрти 
хæццæ, сæ продукций хуæрзгъæдæд-
зийнадæ ба уоййасæбæл бæрзонд æй, 
æма ‘й зæрдиагæй есунцæ айдагъ нæхе 
республики нæ, фал ма сауæнгæ синхаг 
регионти арæзтæдтæн дæр. Цæрæн æма 
промышленнон арæзтæдтæн ци дзаумæ-
уттæ уадзунцæ, еци номхигъди ес сæдæй 
фулдæр номхунди.

***
Легойти Анатолий цæйбæрцæбæл ис-

курдиадæгин, алцæмæй дæр æнхæст раза-
монæг адтæй, æма уой туххæй дæр, уæдта 
æ хуæрзæгъдаудзийнади туххæй, цæйбæр-
цæбæл устур кадæ ин адтæй айдагъ нæхе 
республики нæ, фал ардигæй хъæбæр 
идард рауæнти дæр, уомæн мæхуæдæг 
æвдесæн дæн. Анатолий разамунд кæмæн 
лæвардта, еци завод цемент æма æндæр 
æрмæгутæ иста алли рауæнтæй. Æма сæ 
исласиуонцæ Дзæуæгигъæуи æфсæнвæн-
даги станцæмæ. Æз ба уæд уой разамонæ-
гæй кустон. Æма ’й хуарз гъуди кæнун, ести 
къуæхцæ ку фæззиннидæ, уæд нæ дзорун 
кумæ багъæуидæ, уоми ку базониуонцæ 
гъуддаг Легой-фурти гъæуй, зæгъгæ, уæд, 
баруагæс уи уæд, уайтæккæдæр алцидæр 
тæккæ хуæздæр хузи арæзт æрцæуидæ. 
Гъе уæхæн цæстиварди адтæй...

Мадта æ хуæрзæгъдаудзийнади тух-
хæй дæр æрхæсдзæнæн уæхæн дæнцæ, 
Мæскумæ мæ ку раййивтонцæ æма нæ 
бæсти æфсæнвæндæгти министради цен-
трон аппарати косун ку райдæдтон, уæд мæ 
мадæ ба ами поселок Заводтаги цардæй. 
Æма кæд неци гъæуагæ адтæй, уæддæр æй 
Анатолий еудадзуг рабæрæг кæнидæ, æхе 
мади хузæн ибæл ауодудта. Æма уæхæн 
гъуддæгутæ ба адæймаг æ зæрдæбæл куд 
нæ бадардзæнæй.

***
Фæллойнадон  коллективи разамонæги 

æнтæстгин æма арæхстгин айдагъдæр уæд 
исхонун æнгъезуй, æма  ин æ еудадзугон 
архайди æмхузон ахсгиаг ку уонцæ, куд ку-
стадон фарстатæ, уотæ косæг адæймагбæл 
ауодун дæр. Уой сагъæстæ ин лæдæрд ку 
уонцæ æма ин æ уодæнцойнæн равгитæ ку 
араза, уæд е дæр, баруагæс уи уæд, зин-
гæ зæрдиагдæрæй æнхæст кæндзæнæй æ 
ихæстæ, архайдзæнæй къæндзæстуг нæ 
унбæл. Æма еци менеугутæй ба дессаги 
æнхæст адтæй Анатолий. Архайдта заводи 
косгути социалон фарстатæ гъæугæ хузи 
аразунбæл. Зæгъæн, уæртæ ма рæстæгу-
тæ берекетгундæр ку адтæнцæ, уæд анзмæ 
8-10 фатери лæвæрд æрцæуидæ косгутæн. 
Адтæй сæмæ, бийнонтæй кæми цардæн-
цæ, уæхæн æмдзæрæн. Мадта фæлладу-
адзуни хабæрттæ дæр хуарз æнхæстгонд 
цудæнцæ – косгутæй берети рарветиуонцæ 
фæлладуадзæн æма хедзæбæхгæнæн ра-
уæнтæмæ. Уомæ гæсгæ коллектив æнæгъ-
æнæй дæр боз адтæнцæ сæ разамонæ-
гæй. Уой фæдбæл косгутæй еу сауæнгæ 
æмдзæвгæ дæр ма ниффинста. Ка ‘й зонуй, 
исфæлдистади барæнтæй уоййасæбæл 
æнхæст нæй, фал зæрдтагонæй финст æй 
æма ‘й уомæ гæсгæ мухур кæнæн.

«И ДЕЛА ТВОИ ВИДИТ НАРОД!..»
Посвящается

Легоеву Анатолию Каламурзаевичу

Ты пришел в свой родной коллектив
В тот момент, когда он зарождался,
Наш завод был тогда – негатив,
Но ты трудностей не испугался.
Ты отдал себя делу, труду,
Днем и ночью решая проблемы,
Никогда не сказал: «Не могу»!
От бессилья не прыгал на стены.
И своим плодотворным трудом
Ты поднял свой завод до вершины,
И завод тебе стал как свой дом,
Для завода ты стал его сыном.
Сыном тем, кто за домом следит,
Кто ему процветанья желает,
Кто в работе все время горит,
И о лучшем все время мечтает.
Ты вложил свои силы в завод,
Здесь оставил частицу здоровья,
И дела твои видит народ, 
Ведь ты жертвовал, чуть ли не кровью.
Ты уходишь сегодня от нас
На другую большую дорогу
Пожелаем тебе без прикрас
Дел великих и крепких порогов.
Ты ведь наш Анатолий, на век,
Ты товарищ и брат наш по крови,
Будь всегда как сейчас человек,
И не хмурь ты без нас свои брови.

С великим сердцем ДУЛАЕВ А.Н.
***

Кустуати фæллойнæгæнгутæй уæлдай 
ма хуæрзауодундзийнадæй беретæ хайгин 
адтæнцæ нæ республики – куд еугай адæй-
мæгутæ, уотæ хецæн коллективтæ дæр, 
уæлдайдæр ба исфæлдистадон къабази ка 
архайдта, уонæй. Арфгиаг си æй нæ газети 
редакци дæр. Æ загъд уотæ адтæй:

– Хъæбæр æхцæуæнæй исæмбæлæн 
газет «Дигори» алли номербæл дæр. Æ ба-
кастæй дæр зæрдæ райдзаст кæнуй, аййев 
фæлгонцгонд фæууй аллихатт дæр. Хъæ-
бæрдæр ба уомæн, æма си бакасæн фæу-
уй, адæймаги зæрдæ кæмæ фæдздзоруй, 
газеткæсæги сагъæсти ка бафтауй, æ берæ 
фарстатæбæл ин æнхæст æма  бæлвурд 
дзуапп ка раттуй, уæхæн æрмæгутæ. 

Æцæг – газети уавæр абони сагъæссаг 
æй. Æма цæмæй æ карнæ æнæзæрдæдзор-
гæ уа, уой фæдбæл фарстатæ ба айдагъ 
хецаудзийнади ‘рдигæй  аразгæ нæ ‘нцæ. 
Гъай-гъай, уони бон дæр æй берæ цидæртæ 
исаразун, газети тираж цæмæй фæффул-
дæр уа, фал гъуддаг хъæбæрдæр ба нæ-

хецæй (Дигори дзиллæй) аразгæ ‘й. Еумæ, 
æнгомæй, кæрæдзей фарс хуæцгæй æрба-
лæууæн «Дигори» фарсмæ.

Æма еци загъд зæрдиагæй ке адтæй, 
уомæн бæлвурд æвдесæн æй: ци гæнæн 
æма амал адтæй, уомæй нин берæ гъуддæ-
гути фæййагъаз кæнидæ. Æма ин арфиагæй 
имисæн æ рохс ном...

Анатолий анзи рæстæгутæй уæлдай 
фулдæр уалдзæг уарзта. Æрдзæ æ зуй-
мон фунæййæй ку райгъал уидæ, æ цъæх-
цъæхид фæлустæй æхе ку исаразуй æма 
си сæнттадитæ кæнун ку байдайуй, уæд ин 
уæлдай æхцæуæн уидæ æ дзæхæрадони  
уалдзигон зелæнтæ кæнун, сабийи хузæн 
дестæ-тæмæстæ кæнидæ æ алфамбулай 
дессæгтæбæл. Берæ уарзта уалдзæг... Æма 
зæрдæ уæлдай хъæбæрдæр исресуй уомæй, 
æма ин аци уалдзæг æ фæстаг уалдзæг ке 
иссæй. Нæ Исфæлдесæги, æвæдзи, уотæ ба-
фæндадтæй  æма ин æ уæлзæнхон цардæн 
кæрон дæр уалдзæгмæ исæмгъуд кодта...

Æма раседзæр æй æ дзæхæрадонæ. 
Æ фæлмæн къохи рæвдуд нæбал бавзард-
зæнæй уоми зæнхæ, уоми рæзæ бæлæстæ, 
деденгутæ, халсартæ...

Фал седзæр нæй æма некæд уодзæнæй 
æ уæлзæнхон царди дзæхæрадонæ. Уоми 
цардгъон талатæй райрæзтæнцæ, æ рæсту-
одæй ци арфиаг гъуддæгутæ исаразун ин 
бантæстæй, етæ. Æнæгъæнæ рæзбун, кæ-
ций рæзæй адгинæй хинст æнцæ хъæбæр 
берæ адæм. Æма уони зæрдити æ рохс ном 
цæрдзæнæй хуæрзимисуйнæгтæй.

Æ рохс ном æма æ кадæ, федарæй ни 
æруагæс кæнуй, цæрдзæнæй æ кæстæр-
ти фæрци. Æ цардæмбал Нини (Биазæрти 
Хъанамати кизгæ) хæццæ исгъомбæл код-
тонцæ дууæ кизги æма фурт, уонæн абони 
сæхецæн дæр ес бийнонтæ, кæстæртæ. 
Æма зæрдрохс уæнтæ сæ фидæ æма сæ 
баба син ци хуæрзтæмæ бæлдтæй, уомæй 
хайгин уæнтæ.

Бальтасар ГРАСИАН (1601-1658), испайнаг прозаик, философ: «Дæхе 
туххæй ку дзорай, уæд дæ кенæ хе æстаун багъæудзæнæй – уæд 
дæ æнахъæл æма хъуæлæгсæр исхондзæнæнцæ, кенæ хе фаун – е 
ба тæрсаги менеуæг æй. Хе койтæ кæнун зунди нисан нæй, уæдта 
дæмæ ка игъоса, етæ ди истухсдзæнæнцæ. Сауæнгæ хуæздæр æм-
гæртти ’хсæн дæр дæхе кой ма кæнæ...»

ЛЕГОЙТИЛЕГОЙТИ Анатолий е ’мбæлтти хæццæ æ райгурæн бони фæдбæл Анатолий е ’мбæлтти хæццæ æ райгурæн бони фæдбæл
фембæлди рæстæг.фембæлди рæстæг.

ЛЕГОЙТИ ЛЕГОЙТИ Анатолий æма Нинæ сæ Анатолий æма Нинæ сæ 
кизгæ Альбини (астæуæй) хæццæ.кизгæ Альбини (астæуæй) хæццæ.

ЛЕГОЙТИЛЕГОЙТИ Анатолий æма Нинæ сæ  Анатолий æма Нинæ сæ 
кæстæрти кæстæрти хæццæ.кæстæрти кæстæрти хæццæ.
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Поэти карнæбæл æнæфæззингæ нæй 
æ хуæдбундор искурдиадæн, е ’рдзон ис-
фæлдистадон хъаурæ, æ зундирахаст, ци 
рæстæги цæруй, уой хуæрзтæ æма коми-
уолæфтæн. Æцæг поэт æма æ догæ арф 
уедæгтæй фæуунцæ баст, нæ син ес кæ-
рæдземæй фертасæн. 

Гагити Геуæргий цард æма исфæлди-
стадæ иссæнцæ 50-70 æнзти литературон 
процесси еу хай. Гъулæггагæн, нæ хуарз 
лимæн, устур искурдиади хецау, берæ нæ 
фæццардæй, фал æ бон иссæй ирон лите-
ратурæмæ агъазиау æвæрæн бахæссун. 
Æ поэтикон дзурд адтæй кæдзос, зæлланг-
гæнагæ. Е ’сфæлдистадон фæлтæрæнтæ 
равзурдæнцæ е ’мзæнхонти сагъæстæ 
æма бæлдитæй, национ культурæ æма 
маддæлон æвзаги хæзнатæ ин бахсистон-
цæ æ зæрдæ, æ зунд, æ берæвæрсуг ис-
фæлдистадæ. Лæхъуæнæй бæрæг адтæй 
поэти курдиадæ, æма Кировигъæуи скъо-
ла каст ку фæцæй сугъзæрийнæ майдани 
хæццæ, уæд æй финсгути Цæдеси сæрдар 
Мамсурати Дæбе ахур кæнунмæ рарвиста 
Мæскумæ, Горькийи номбæл Литературон 
институтмæ.

Уруссаг поэзий номдзуддæр ми-
нæвæртти исфæлдистадон семинарти 
базудта поэтикон дæсниади сосæгдзий-
нæдтæ, дуйнеуон литератури гъæздуг-
дзийнæдтæй исефтонг æй, æма æ рай-
гурæн бæстæмæ исæздахтæй æнхæст 
лæгæй, дæсни поэт æма критикæй, дзур-
даййевади уодуæлдай фудæбон кæнун-
мæ ка бавналдта, уæхæн сæрæнигурдæй.

Къуар анзи еумæ фæккустан «Мах 
дуг»-и редакций. Геуæргий бæрнæхсти 
адтæнцæ критикæ æма публицистики 
фарстатæ, фал еци-еу рæстæг прозæ 
æма поэзий уадзимистæ дæр цæттæ код-

та. Æ арæхстдзийнадæ, æ фæлтæрддзий-
надæ журнали медесбæл рæстæрдæмæ 
фæззиндтæнцæ. Уой фæсте куста театри 
литературон хайади хецауæй, финсгути 
Цæдеси консультантæй, Цæдеси сæр-
дари хуæдæййевæгæй. Берæ хъауритæ 
равардта æхсæнадон куст æма гъуддæгу-
тæбæл. Нæ уарзта æвæлмон архайд, нæ 
хатир кодта сайд миутæ, ахсгиаг гъудда-
гæй æхе еуварс некæд раласта, æгадæ 
æ сæрмæ не ’рхастайдæ. Финсгути къуар 
æма ин кæстæртæ устур аргъ кодтонцæ 
æ лæдæргæ дзурд, æ цæстуарзон феп-
пайуйнæгтæн, æ поэзий кæдзосдзийнадæ 
æма æхсæнадон темпераментæн.

Поэти исфæлдистадон æвналæнтæ 
адтæнцæ ахедгæ, цæстуингæ, бæллец-
цаг. Лимæнæй цардæй, æмзундæй куста 
театралон æма музыкалон аййевади дæс-
ни архайгути хæццæ, некæд некæмæн 
бавгъау кодта æ зонундзийнæдтæ. Алли-
хузон жанрти финста æ уадзимистæ, фал 
æ царди дæр æма е ’сфæлдистади сæй-
рагдæр адтæнцæ поэзи, критикæ æма 
драматурги.

Геуæргий фиццаг киунугæ мухури 
фæззиндтæй 1956 анзи. Уой фæсте еу 
инней фæдбæл рауагъта æмдзæвгити 
цалдæр æмбурдгонди ирон æма уруссаг 
æвзæгтæбæл Дзæуæгигъæуи æма Мæ-
скуй – «На солнце и в тени», «Æмгары 
зæрдæ», «Подснежники на Казбеке», «Гу-
тон æмæ стъалытæ». Е ’мдзæвгитæ ахид 
фæззинниуонцæ Уæрæсей газеттæ æма 
журналти, æ берæ лимæнтæ сæ тæлмац 
кодтонцæ гурдзиаг, украинаг, цæцæйнаг, 
болгайраг, венгриаг æма æндæр æвзæг-
тæмæ.

АГУРДТА ДЗУРДИ ФАРНÆН 
ЛÆГГАДÆ КÆНУН

Æхецæй дæр æма е ’мбæлттæй дæр 
агурдта дзурди фарнæн лæггадæ кæнун, 
уомæн уотæ ахид финста рецензитæ æма 
критикон уадзимистæ нæ поэттæ æма 
прозаикти киунугутæбæл. Æ радзубанди-
тæ финсгути æмбурдти, æ критикæ æма 
публицистики Геуæрги æ зæрдæ некæд 
исæййивта царди рæстадæбæл, финсæги 
дæсниадæ æма хузæгæнæги граждайнаг 
нисанеуæгбæл. Æ зæрдæбæл цæйбæр-
цæ дардта дуйнеуон классикти уадзими-
стæй, е алкедæр деси æфтудта. Ци бака-
стайдæ, е си некæдбал феронх адтайдæ. 

Е адтæй е ’сфæлдистади искурдиадæ 
æма си дзæбокæ æма хъæсдаргъ игъу-
стæнцæ.

Æ искурдиадæ æма дæсниадæ Геуæр-
ги парахаттæй равдиста аййевадон тæл-
мацти дæр. Берæ раййивта ирон æвзагмæ 
классиктæ æма нуриккон поэтти, драма-
тургти уадзимистæй. Уой дæр ма зæгъун 
æнгъезуй – æ зæрдæ дзурдта аллихузон 
дзаманти ка цардæй, аллихузон исфæлди-
стадон нисантæбæл хуæст ка адтæй, уони 
литературон бунтæмæ, æма сæ исдзорун 
кодта æ маддæлон æвзагбæл, зæлланггæ-
нагæ ирон дзурди бауагъта идард бæстити 
поэтти уадзимисти азæлд.

Пушкин, Лермонтов, Блок... Геуæр-
гий уарзон поэттæ дзорун байдæдтонцæ 
рагон аланти æвзагбæл. Иннæ уæхæн 
драматургий классиктæ: Островскийи 
«Гъæдæ», Лопе де Вегай «Кæфтити ахур-
гæнæг», Пиранделлой «Виолæ» кенæ 
Чингиз Айтматови «Мади будур», Нодар 
Думбадзей «Техалæг думги евгед», Уруй-
мæгти Езетхани «Арвнæрди агъоммæ», 
уæдта ма советон поэзий зæрингурдтæ 
Николай Тихонов, Расул Гамзатов, Хъай-
сын Кулиев æма æндæрти уадзимистæ 
Геуæргий искурдиади фæрци иссæнцæ 
хеуон ирон кæсгутæн.

Геуæргий искурдиадæ берæвæрсуг 
ке адтæй, уомæн ма никкидæр еу æвде-
сæн – æ драматурги. Райдæдта минкъий 
формæтæй – финста еуактон пьеситæ 
телеуинунадæн, аййевадон хехъæппæ-
ресадон коллективтæн. Уой фæсте рахиз-
тæй драматургийи устурдæр хузтæмæ, 
фулдæр комедий жанрмæ. Плити Христо-
фори хæццæ еумæ исфæлдистонцæ цал-
дæр музыкалон комедий. Театрдзаутæ 
æма игъосгути зæрдити байзадæнцæ сæ 
дæсни арæзт сюжеттæ, сæ цардбæллон 
мотивтæ æма сæ хуæрзаййев мелодити 
фæрци.

Еу æвзагæй дзурдтонцæ поэт æма 
композитор æма сæ къохи бафтудæй 
устур æнтæстдзийнадæ, нæ аййевади 
нæуæг хузæ фиццаг къахдзæфтæ ку код-
та, уæд. Сæ комеди «Нæ усгур алыгъд»-и 
син раййивтонцæ нæ бæсти адæмти 
берæ æвзæгтæмæ, исæвардтонцæ ’й æн-
сувæрон республикити театрти. Геуæргий 
иннæ комеди «Зары Терк»-æй ба байгон 
æй 1972 анзи нæ музыкалон театри сезон.

Поэти исфæлдистадон портрет фæ-

луст æй аййевади хуæрзтæй, ирд хуарæн-
тæй, бæллеццаг æнтæстдзийнæдтæй. 
Хумæтæги си нæ раппæлдтæнцæ уруссаг 
поэзий разагъди минæвæрттæ Николай 
Тихонов æма Ярослав Смеляков, Михаил 
Светлов æма Михаил Дудин. Хумæтæги 
нæ тæлмац кодтонцæ Геуæргий æмдзæв-
гитæ зундгонд поэттæ Марк Максимов, 
Вероникæ Тушнова æма æндæртæ.

Æ фиццаг киунугæ «Æхсæрдзæн» 
цæсти ахедуй лирикон хъайтари æнкъа-
рæнтæ æма сагъæсти кæдзосдзийнадæй. 
Æмдзæвгити ес царди растдзийнадæ, 
устур æцæгдзийнадæ, æнæнцойнæ гъу-
дитæ адæймаги карнæбæл, æфсæрмæ-
бæл, æригон фæлтæри зинтæ æма ций-
нæбæл.

Искæд бон мæм удисæг фæзындзæн,
Дурзæрдæ мын ахæсдзæн мæ уд,
Фæлæ мын уæддæр мæлæт нæ уыдзæн,
Искæмæн та райгуырдзæн лæппу.

Поэт æ фæлтæри карнæ уинуй æх-
сæрдзæни размæмпурсти, цъетедони тах-
ти, табу кæнуй ниййерæг зæнхæн:

«Фыдыбæстæ, – мæ цард æмæ мæ 
бон», «Ды, Ирыстон, судзгæ ’хсидав дæ». 
«Нæ фæндаг зын у, æмгар, даргъ у, нæ 
цард та æнæуый цæй цард у?» – фæрсуй 
поэт. Е ’мдогонтæмæ фау хæссуй, уæгъ-
дебарæй ку радзæгъæл унцæ, уæд:
Циу, цы ’рцыд? Уæ поэзи куыд бастад?
Хъуамæ уæ куыд фæуыдаид рох,
Карз хæсты цы стыр рæстдзинад байстам,
Уый сæрыл кæй нæма фæци тох?
Бюрократтæн не сыскъуыд сæ мыггаг,
Мещантæ нæма фесты æвæд...
Æви уый æппындæр нæу уæ хъуыддаг? –
Аппарут уæ фыссæн систæ уæд!..

Еци æнзти уарзондзийнадæбæл куд-
дæр уайсадæгау дзурдтан. Геуæрги уой 
æ сæрмæ не ’рхаста. Æвæлмæцгæй фин-
ста адæймаги рæсугъд æнкъарæнтæбæл. 
Уотæ зæгъæн ес, æма æ фиццаг киунуги 
поэт исниванзта уарзондзийнади кадæн-
гæ, æ уоди арф æвæрæнтæ хорæргомæй 
равдиста е ’мдзæвгитæ «Дæу фарстон», 
«Уæд чидæртæ», «Райсом», «Бурдзалыг 
чызг», «Зымæгон дæ федтон», «Ехх, мæ 
зæрдæ», «Ды хъусыс», «Цæмæн мын 
къахыс мæ фæлмæн зæрдæ» æма æн-
дæрти. Цубурдзурдæй, поэт æ фæлтæр-
мæ дзоруй æргомæй, цæстуарзонæй, лæ-
гæй-лæгмæ, сæрустурæй.

ЦАРДИ ИН ЦИДÆРИДДÆР 
ХЪАЗАР АДТÆЙ, УОНИ
РАВДИСТА Æ ЛИРИКИ
Цуппар поэтикон циклæй арæзт æй 

Геуæргий киунугæ «Æмгары зæрдæ». Нæ 
раййивта е ’сфæлдистадон уагæ, царди 
ин цидæриддæр хъазар адтæй, уони рав-
диста лирикон хъайтари сорæти. Фиццаг 
цикли æмдзæвгити тематикæ рауадæй 
фæйнæхузи, фал сæ кæрæдзебæл бæт-
туй поэти дуйнелæдæрундзийнадæ. Нæма 
банцадæй тугъди азæлд сабий æма мади 
зæрдити – «Мæ фæлтæр», «Мад», гъæр-
зуй зæрдæ æмгари исæфтæй – «Æмгари 
мæлæт». Æ маст рæдовуй фæливд æма 
мæнгард адæймаги уиндæй – «Фырт». Фи-
дибæсти сæрбæлтау ка фескъуæлхтæй, 
уой цæра кæнуй – «Сæйраг конструктор».

«Сусæг уарзт» – уотæ исхудта поэт 
киунуги дуккаг цикл. Цума Геуæрги æ фиц-
цаг киунуги мотивтæ раидарддæр кодта 
æма дзæвгарæ фæгъгъæздугдæр æнцæ. 
Æмдзæвгити ес юмор æма ирони, уарзти 
цæхæр æма мæтъæл сагъæстæ, сæнттæ 
æма бæллецтæй дæр хайгин разиндтæй 
лирикон хъайтар, адæймаги уодисконди 
цидæриддæр ес, е æй æндавуй. Никки ма 
еу хуарзæнхæ: æмдзæвгитæ уотæ аййев 
æнцæ, æма кæсæгмæ фæззиннуй æнахур 
гъуди – уадзимисти музыкалон рахастæй 

Николай ТРУБЕЦКОЙ (1890-1938), æхсæнадон архайæг: «Хуæдхузæ на-
цион культурæ агъаз æй, национ адæймæгутæ цæмæй сæхе балæдæ-

ронцæ, базононцæ, уомæн. Е син фæййагъаз уй сæ еумæйаг национ 
характери индивидуалон бæргутæ, психикæ æма æрдзон менеугутæ 
рабæрæг кæнунæн. Уомæн æма æцæг национ культури ес уæхæн æуу-

æлтæ, хецæн адæймæгутæ сæхе медæгæ дæр ке иссерунцæ.
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æнæмæнгæ равзурдзæнæй зартæгæнæг 
поэт, æма æцæгæйдæр уотæ рауадæй. Фæ-
стæдæр берæ зартæ ниффинста Геуæрги.

Æртиккаг цикл «Нæ фыдæлты туг-
вæд» иссæй киунуги бундор, æ федар цæ-
гиндзæ, æ медеси уæзæ уобæл æнцайуй. 
Цикли дзубанди цæуй нæ адæми исто-
рибæл: æ уæззау карнæбæл, æ царди 
хъурдохæнтæ æма уодæвзарæнтæбæл. 
«Хæрзбон, хæхтæ!», «Алайнаг фæйнæг-
фарс лæппутæ», «Аланты саударæг чыз-
джытæ», «Фыдæлты æгъдау», «Зæронд 
хæстон» æма æ иннæ балладити игъусуй 
нæ рагфидтæлти цард, æ уагæ æма исто-
рикон колорит бæрæг дарунцæ.

Поэт зонуй историй ругæйдзаг сифтæ 
кæсун, уæдта нуриккон адæймаги зунди-
рахастæй ефтонг ке æй, е амудта раст 
над е ’сфæлдистади, е æй æркодта рæ-
стаг гъудитæ æма хатдзæгтæмæ.
Сахъ фыдæлтæм хорз æгъдæуттæ уыд,
Иутæ нын дзы – абон дæр фæзминаг,
Хъуамæ скæуой буц ныййарæг, фыд
’Рмæстдæр ууыл, чи вæййы кæуинаг.

«ФИДИЗÆНХÆ МИ НЕКÆД 
АДТÆЙ ИРОНХ»

Уотæ зæгъуй поэт, идард балцæй 
æрæздæхгæй. Киунуги цуппæрæймаг 
цикл дæр уотæ исхудта. Фæндаггон лæг 
дуйнебæл æрзилдæй, берæ дессæгтæ 
фæууидта, берæ сагъæсти бахаудтæй, 
гъæумæ æрæздахтæй уæззау уаргъи 
хæццæ – æнахур гъудитæ æма сагъæ-
сти хæццæ. Париж, Копенгаген, Стамбул, 
Каир... Кумæфæндидæр æй рахæссидæ 
æ даргъ над, æхе æнкъаруй ирон зæнхи 
минæварæй, ирон лæгæй.

Уæззау кустæй ка истухстæй, еци мæ-
гуртæ содзгæ маст бауагътонцæ поэти 
зæрди. Ниййерæг зæнхæй ка фæххауæц-
цаг æй æма имæ идардæй ка ковуй, еци 
æмзæнхонти катаййæй нигъгъæрзуй. Па-
рижаг ирон, турккаг ирон – куд ма фæууй 
уомæй æгадæдæр карнæ. Мастæй туппур 
æнцæ аци æнахур дзубандитæ, адæйма-
ги зунд син зинтæй рартасуй се ’лгъистаг 
медес.

Æ зартæ Геуæрги киунугæмæ фиццаг 
хатт бахаста 1982 анзи, æ равзурст уадзи-
мис «Готон æма стъалутæ» ку рауагъта, 
уæд. Готондари фурт æма поэт, æ киуну-
гæн ма хуæздæр ном кæми иссирдтайдæ! 
Цæбæл финсуй, цæбæл заруй Иристони 
еузæрдиуон хъæболæ? Хæран æма поэ-
зи хъæмалвæстæй федаунцæ, æма поэт 
табу кæнуй поэзийæн, хæранбæл зинг 
æфтауй:
Гъей-джиди, цæй тыхджын дæ, поэзи,
Гъей мæгуыр, цæй æдых дæ, хæрам!

Поэт заруй райгурæн зæнхæбæл, 
Фидибæстæбæл, хуæнхтæ æма æхсæрд-
зæнтæбæл, е ’мбæстон адæмбæл, Къо-
стабæл, хъазар ин ци æй æма фæста-
гæнттæн ци фæдзæхсуй, уобæл.

Куд ма ’й загътан, киунуги берæ ес за-
ртæ. Хæларæй цардæй поэт Берити Али-
беги хæццæ, Плити Христофори хæццæ, 
Кокойти Аслани хæццæ, Суанти Федæри 
хæццæ, Хаханти Дудари хæццæ. Æ зарти 
байвардта æ кæдзос уоди гъар, æ фæл-
мæн зæрди цæхæр, æ сагъæсти азæлд, æ 
рæсог сауæдæнттæ, æма сæ композитор-
тæ хъæбæр разæнгардæй раййивтонцæ 
лирикон музыки æвзагмæ.

Эстради артисттæ ахид фæззарунцæ 
Геуæргий зартæ, фал ин æхе кой некæд 
искæнунцæ. Æгайтима æ зартæ цæрунцæ 
æма цæрдзæнæнцæ, æцæг сæ автори 
ном дæр иронхгæнгæ нæй. Куд ес, мæнæ 
уæхæн рæнгъитæ ка ниффинста, уомæн е 
’сфæлдесæги ном нæ зæгъун:
Иу изæр куы нæ фенай дæ уарзоны, –
Æхсæв дæм фæкæсдзæнис æнус.
Дард балцы ку цæуа, уый куы базонай, –
Атайдзæн дæ сау цæстыты рухс.

О мæ зæрдæ, ма райхал дæ карз фæндтæ, –
Сусæг удхар раппæлинаг нæу.
О, фæлтау куы нæ нæ уаиккой уарзæттæ,
О, фæлтау куы нæ федтаин дæу.
Урс бæрзбæлас цады былыл мæйрухсы
Къулсæрæй зыд уылæнтæм кæсы...
Искуы мын куы бауарзай æндæр чызджы...
О мæ къона, уымæй дын тæрсын.

Сæрмагондæй зæгъун æнгъезуй Гад-
жити Геуæргий критикон уацти киунугæ, 
«Лирикæ æма базургин æнзтæ», зæгъгæ, 
уой туххæй. Киунуги ахедундзийнадæн 
балæдæрæн ес мухури кæд фæззиндтæй 
æма критик ке исфæлдистадæ æртасуй, 
уой зæрдæбæл ку дарæн, уæд. Киунугæ 
рацудæй 1963 анзи. Уæд ма æстæн ад-
тæнцæ нæ литературæртасгути моногра-
фитæ, критикти фæллæнттæн ба сæ кой 
дæр нæма адтæй, гъома, сæ хецæн киу-
нугутæбæл цæуй дзубанди.

Ахсгиаг ихæс райста æхемæ Геуæр-
ги, ниффинста Плити Гриши, Цæрукъа-
ти Александри, Джусойти Нафий, Плити 
Хадой æма Калоти Хазбийи литературон 
портреттæ. Зонади абони бæрзæндтæй 
кæсгæй, очерктæ алцæмæй æнхæст 
æнцæ, уотæ зæгъун, æвæдзи, нæ бон нæ 
бауодзæнæй. Дзубанди уобæл нæ цæуй. 
Фиццаг фæлтæрæнтæ адтæнцæ æма 
цæсти дуар уомæй ахедунцæ. Берæ си ес 
рæстаг хатдзæгтæ æма гъудитæ, цæмæ-
дессаг феппайуйнæгтæ.

Нæ поэзий зæрингурдти исфæлдиста-
ди хуæдбундор менеугутæ æртасуй цæ-
стуарзонæй, байамонуй алкæмæн дæр æ 
бунат вазуггин литературон процесси. Уой 
дæр ма зæрдæбæл дарун гъæуй, æма 
Гриши нæ къумух вульгаризатортæ берæ 
æнзти дæргъи искæсун нæ уагътонцæ, 
алцитæ ибæл имистонцæ, æма Геуæрги 
ракодта нивæбæл дзубанди æ курухон хе-
стæри туххæй. Мадта Александри поэзи-
мæ дæр гъосдард нæ адтæй, фæсвæди 
æй дардтонцæ, æ кой ин нæ фегъустай-
сæ мухури дæр, æмбурдти дæр. Геуæрги 
еци æнæраст гъуддагбæл æ къох исиста 
æма устур поэти ном рæнгъæмæ раха-
ста. Калоти Хазби æма Джусойти Нафий 
исфæлдистадæбæл дæр аккаг дзубанди 
фиццагидæр ракодта Геуæрги.

Бæрнон цæстæй кастæй Геуæрги ре-
дакторти кустмæ дæр. Еу æма дууæ фин-
сæгемæн нæ фæййагъаз кодта, цæмæй 
сæ уадзимистæ рохс фæууидтайуонцæ. 
Санати Уарий искурдиадæ алкедæр деси 
æфтудта. Хъæрæу финсæг хуарз зудта 
нæ разагъди лæгти тох æма карнæ. Чер-
мен æма Бæтæйи фуртти таурæхътæ уо-
мæй фегъустан. Дзурдаййевади рæбуйнаг 

адтæй, æ хъайтарти фæлгонцтæ аразта 
дæсни, гъæздуг, нивæфтуд ирон æвза-
ги æвæрæнтæ æма хæзнатæ лæмбунæг 
æвзурста. Зинги стъæлфæнти хузæн – 
æ дзурди уагæ, цæхæркалгæ – æ дзурд. 
Фæстагмæ финсæг рахизтæй нуриккон 
цардæй ести сюжеттæмæ, æма ин, ке 
зæгъун æй гъæуй, косун фæззиндæр æй. 
Ниффинста дууæ уаци – «Партизантæ» 
æма «Тогвæндаг». Рохс фæууидтонцæ 
Геуæргий агъазæй. Е сæбæл бакуста, уой 
фæрци раргом æй хъæрæу финсæги ис-
курдиадæ, æ стилистикæ нæ фехалдæй. 
Уари Уарийæй байзадæй.

ФÆЛМÆН КЪОХ АДТÆЙ
ГЕУÆРГИЙÆН

Геуæрги æхе зундæй, æхе хъаурæй 
исаразта æригон финсгути устур къуар. 
Æнæгъæнæ Цæдеси куст æхемæ райста. 
Кизгуттæ æма лæхъуæнтæ финстонцæ 
дууæ æвзагебæл, ахид фæззинниуонцæ 
сæ фиццаг киунугутæ дæр. Аразта син 
литературон изæртæ æма фембæлдтитæ 
сæ кæсгути хæццæ. Æ дзубанди, æ унаф-
фæбæл дууæ некæд неке загъта, æновуд 
ибæл адтæнцæ сæ еугур дæр, уомæн æма 

син лæдæрдтæй сæ зæрди уагæ, сæ искур-
диади менеугутæ. Абони дæр æй хуарзæй 
имисунцæ. Алли финсæг дæр æ фæсте 
уæхæн фæд ку ниууадзидæ, уæд арфиаг 
уайдæ. Поэт æй æхуæдæг ку загъта:
Кæстæр дæм кæстæрау куы хъуса,
Куы ’мбара дæ зæрдæйы рис,
Дæ фарсмæ уæхскуæзæй куы куса, –
Хуыздæр амонд царды цы ис?

Е адæй поэти бæлдæ, æма ’й æнхæст 
дæр искодта æ уодвæллойнæй.
Куы бафидон дæ буц рæвдыд дæуæн,
Фыдыбæстæ мæ удæнцой, мæ бон!
Мæнæн æнæ дæу иу бон цард дæр нæй,
Мæнæн æнæ дæу рухс дуне – зындон.

Е адтæй поэтæн æ цард æма исфæл-
дистади устурдæр нисан æма медес.
Поэт мæнгард куы фысса,
Куы нæ уа табугонд æ ном,
Уæд уый нæу дзыллæйы тырыса.
Уæд уый нæу дзыллæйы цæсгом.

Е ба адтæй Гаджити Геуæргийæн æ 
фæдзæхст, æ нистауæн фæстагæнттæн.
Æдзардæй рахецæн æй не ’хсæнæй. Æ 
ном иронх нæй æма некæд феронх уод-
зæнæй.

2007 анз.

Зундгонд ахургонд, филологон наукити доктор, профессор Гагкайти Егори фурт Константин (Хъазани) райгурдбæл 22 майи æнхæст кæнуй дæс æма Зундгонд ахургонд, филологон наукити доктор, профессор Гагкайти Егори фурт Константин (Хъазани) райгурдбæл 22 майи æнхæст кæнуй дæс æма 
фондзинсæй анзи (1912-1986).фондзинсæй анзи (1912-1986).

Хуæдхузæ национ культурæ хецæн адæймæгутæн фадуат фæддæт-
туй сæ «æз» багъæуай кæнунæн, уæдта сæ адæми хæццæ еу гъуддаг 
аразунæн... Æма «æхе ка базудта», æхе «æз» ка иссирдта, уæхæнт-
тæ цæйбæрцæ фулдæр уа, уойбæрцæ æнтæстгиндæрæй цæудзæнæй 

куст хуæдхузæ национ цæсгон иссерунбæл, уæдта æцæг национ 
культурæ аразунбæл...»

ГАДЖИТЫ Георги

МÆРЗОЙТЫ Сергейæн

Хæларæй фæцардыстæм иумæ,
Æфсымæр дæ загътон мæхицæн.
Кæй никуы дыл рацыдтæн хинæй,
Дæхи зæрдæ уымæн – æвдисæн.
Æмгарæй æз бирæ нæ домын, –
Кæй хъæуынц козбаубын ныхæстæ?
Æрмæст – иу зын сахат, тыхст боны
Мæ фарсмæ æрбалæуу æдæрсгæ.
Мæ сагъæс, мæ мæт-иу мын бамбар,
Æмæ мын-иу авæр ныфсытæ,
Къостайы зарæг-иу мын азар, –
Фæкъаддæр уыдзысты мæ зынтæ.
Хæларæй фæцардыстæм иумæ,
Æфсымæр дæ загътон мæхицæн.
Кæй никуы дыл рацыдтæн хинæй,
Дæхи зæрдæ уымæн – æвдисæн.
Ныр дæр ма цы рæстæг фæцæуæм,
Уым хъуама уæхски-уæхск фæцæрæм,
Нæ фæндаг та зын æмæ даргъ у,
Нæ цард та æнæ уый цæй цард у?

Мæрзойти Сергей æма Гагити Геуæрги, куд загътан адтæнцæ цæстуарзон 
æмархайгутæ, нæ национ литератури райрæзти фæдбæл гъуддæгутæй 
беретими адтæнцæ разæйцæугутæ. Мадта уой хæццæ ба се ’хсæн адтæй 
хæлардзийнади рахастдзийнæдтæ. Кæрæдзей хуарз лæдæрдтæнцæ, кæрæд-
земæн æгъдау лæвардтонцæ царди æгъдæуттæй, уæдта сæ исфæлдистади 
дæр. Сергей лæмбунæг цæстингасæй кастæй æ кæстæр æмбали исфæлди-
стадон архайдмæ, Геуæрги дæр æ хестæрæн устур аргъ ке кодта, уой равди-
ста  æ поэзий.  Æвдесæн ин æй мæнæ дæлдæр ци æмдзæвгæ мухур кæнæн, е.

Иристони номдзуд финсгутæ (галеуæрдигæй рахесæрдæмæ):Иристони номдзуд финсгутæ (галеуæрдигæй рахесæрдæмæ):
ДЗАХÆТИДЗАХÆТИ Игорь,  Игорь, ГАГИТИГАГИТИ Геуæрги,  Геуæрги, ХОСТИХЪОТИХОСТИХЪОТИ Зинæ,  Зинæ, ХÆБЛИАТИХÆБЛИАТИ
Сафар. Гъулæггагæн, абони си цардæгас некебал æй...Сафар. Гъулæггагæн, абони си цардæгас некебал æй...

Мæрзойти Сергей (галеуæрдигæй) æма Гагити Геуæрги (се ’хсæн ка лæууй, Мæрзойти Сергей (галеуæрдигæй) æма Гагити Геуæрги (се ’хсæн ка лæууй, 
е ба бæрæг нæй).е ба бæрæг нæй).
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Уæхæн хевæндæ цæмæн дæ, зæгъгæ, хæрæги ку бафарстон-
цæ, уæд ниддес æй: «Æз дæн хевæндæ? Æз нæ, фал лæг æй хе-
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инæ æма æнгъæлмæ кæсинæ...»

МÆРГЪТÆ ЦИ
ФÆЦÆНЦÆ?
РАЗДÆР аллихузон мæргътæ ахид 

уидæ нæ алфамбулай æрдзон æма цæ-
рæн бунæтти. Уалдзæг æма сæрди мæй-
ти адæймаг сæ зартæмæ игъосунæй не 
‘фсастæй. Нур ба ахид мæргъти гъæлæс 
нæбал игъусуй сауæнгæ нæ дзæхæрати 
дæр. Æма ци фæцæнцæ нæ базургин 
лимæнтæ? Æви зарун нæбал зонунцæ?

Аци фарстайæн дзуапп раттун зин 
нæй. Уæхуæдтæ расагъæс кæнайтæ, 
гъæууонхæдзарадон кустуæтти хум-
тæ маргæй идзаг химикаттæй куд ахид 
пурхæгонд цæунцæ, уобæл. Мадта си 
рæзæдæнттæ дæр гъæуагæ нæ фæу-
унцæ. Дæс-дууадæс хатти бæласæ еци 
химикаттæй ку бапурф кæнай, уæд ма 
ибæл маргъ астъонæ куд искæна? Ку 
си искæна, уæдта  æ бæдæлттæ цагъди 
фæуунцæ. 

Еузагъдæй, пайдамæ æнгъæлмæ 
кæсгæй, нæхебæл зиантæ дæр уадзæн. 
Мæргътæ аллихузон золкъитæ æма 
хъæбузатæ цæгъдунцæ, махæй ба сæ 
хуарздзийнадæ феронх æй, æма нæ 
рæзæ кæлмхуæрд æма æмбудæй бæ-
лæстæй æгъзæлун райдайунцæ сæрди 
мæйти. Фæстаг рæстæг сауцъеу, болæ-
мæргъæ, дугоппон сирддонцъеу, æндæр 
мæргътæ дæр ахид берæгæйттæй  нæ 
фæууиндзæнæ гъæдæхгæд рæгътæ 
æма нæ рæзæдæнтти дæр.

Мæргътæ айдагъ хумти æма дзæ-
хæрати нæ цагъди кæнунцæ. Зуймон 
будурти хуаллаг ку нæбал фæййерунцæ, 
уæд сæхе байсунцæ адæймаги цæрæну-
æттæмæ. Сирддонцъеутæ уæлдай ахид-
дæр фæуунцæ хуардæнтти, хуаллаги 
продукттæ æма промышленнон товарти 
скълæдти.

Аци бæстихæйтти миститæ æма 
урутæ цæгъдунæн алли хатт дæр 
æвæрд цæуй марги хæццæ хуаллæгтæ. 
Мæргътæ си фегъæстæ унцæ æма сæ-
бæл цæуй зиантæ.

Мадта еуæй-еу  цауæйнæнттæ сау-
æнгæ таунæги бадуни афони дæр нæ ау-
æрдунцæ бæлæутæ æма æндæр мæргъ-
тæ цæгъдунбæл. Гъæуккаг сувæллæнттæ 
ахид фехалунцæ цъеути астъæнттæ, сæ 
бæдæлтти ба син ниммарунцæ.

Уæхæн фидбилизтæ раздæр мин-
къийдæр адтæнцæ. Сахартæ æма гъæ-
ути сувæллæнттæ цæттæ кодтонцæ 
«Мæргъти бонмæ». Фæйнæгути гæбæз-
тæй астъæнттæ æма хуаллагдæнттæ 
аразтонцæ æма етæ ауигъд цудæнцæ 
дзæхæрати.

Нур æрдзæбæл  ауодундзийнадæ 
берæ рауæнти иронх кæнун райдæдтон-
цæ. Нæ республики, фулдæр – астæук-
каг скъолати сувæллæнтти экологион 
гъомбæладæ хузæнон æвæрд ке нæй, 
уобæл дзубанди дæр нæ цæуй. Æз уотæ 
сагъæс кæнун, æма, кæд нæ алфамбу-
лай æрдзæ гъæуай кæнунбæл тухсæн, 
уæд, фиццагидæр, байархайæн  нæ ба-
зургин лимæнти æнæнез цардбæл, цæ-
мæй нин пайда хæссонцæ.

Юрий КОМАРОВ,
биологон наукити кандидат.

САУ ХЁЛЁРДЗИСАУ ХЁЛЁРДЗИ

Хæлæрдзи хауй дорсæтгути (камне-
ломковых)  къуармæ. Æ къотæрти бæр-
зæндæ хъæртуй 1-1,5 метремæ. Æ зæн-
гæй къалеутæ кæмæн рацæунцæ, уæхæн 
бæласæ нæй. Гъо, фал аци рæнгъити 
финсæг 1940 анзи Сæйраг Тяньшани ху-
æнхти фæууидта агъазиау бæласхузæ 
ка ‘дтæй, сау хæлæрдзий уæхæн хузтæ 
дæр. Сæ бæрзæндæ адтайдæ 3-4,5 метри 
æма уæхæн бæлæстæй æртониуонцæ 2-3 
къибилай гагатæ. Уæхæн хæлæрдзи ма 
фæууидтон Бæрзæфцæги дæллæй Хъоди 
коми дæр. Уоми устур доррæдзæгъдтæ-
бæл задæй æма нур дæр фæууинæн ес 
бæласæнгæс уæхæн агъазиау хъæлæрд-
зитæ. Уомæ гæсгæ, æвæдзи, хæлæрдзий 
райгурæн бунæттæ ‘нцæ Кавказ æма Тянь-
шани хуæнхтæ.

Берæ ахургæндтæ куд бафеппайдтон-
цæ, уотемæй сау хæлæрдзи циуавæр мæ-
рон климатон уавæрти зайуй, уомæ гæсгæ 
си фæууй 4-12 проценти сæкæр, 2,9-3,8 
проценти уæгъдебарæ тауæггæдтæ, 4 
процентей бæрцæ пектини бауæргъæдтæ, 
0,39 – 1,4 проценти азоти бауæргъæдтæ, 
0,33-049 проценти æлдугъон (дубильные) 
бауæргъæдтæ, 0,60-0,95 проценти фунук.

Хæлæрдзий гагатæ хуарз æнцæ ху-
фæг, цæсти незтæ  æма ахсæнтъæнгти 
незтæ дзæбæх кæнунæн. Уой туххæй ху-
æрун гъæуй нæуæгтунд гагатæ, æ сифтæ 
æма къубæрттæй фунх дон. Æ сифтæй ин 
ахид пайда кæнунцæ хуæргæнасæ цæхгун 
кæнгæй. Гагатæй аразунцæ вареннæ, на-
ливкитæ, желе, сæнæ, ликертæ æма æн-
дæртæ.

Тæккæ хъазардæр æй, сау хæлæрд-
зий гагай цингай нихмæ ци  витамин С ес, 
е. Æ муггаг æма кæми зайуй, уомæ гæсгæ 
гагати 100 граммеми еци витамин фæууй 
100-400 мг. Мандарини хæццæ рабаргæй 
си витамин С си ес 2,5-3 хатти фулдæр, 
хъалгъæнæй  3,5 хатти  фулдæр, мæ-
нæргъæй ба 8,16 хатти фулдæр. Сау хæ-
лæрдзий еци дессаги менеугутæ зудтонцæ 
рагдзаманти дæр. Адæймаг хумæтæги не 
‘взурста гъæддаг зайæгойти хуæздæр 
хузтæ æма сæ кодта хæдзарон. Нæ ре-
спублики сау  хæлæрдзи зайун кæнунцæ, 
рæзи куст ка уарзуй, уæхæн хецæн адæй-
мæгутæ.

Къотæрæнгæс гагарæзæй уалдзæг 
тæккæ раздæр сау хæлæрдзи базмæлуй. 
Гъар рæстæг 5-8 градусмæ ку исхъæр-
туй, уæд æ къубарæ райдайуй нæрсун 
æма ихæлун. Уомæ гæсгæ къотæртæмæ 
зелуни куститæ гъæуй рагацау райдайун. 
Фариккон талати 1,2 кенæ 1,3 хаййи гъæуй 
фæццубурдæр кæнун, лæмæгъ къалеутæ 
ба бустæгидæр ракъуæрун. Хуарз рæзæ 
хæссæг анздзуд къалеутæй еу къотæри 
4-5-æй фулдæр ниууадзун не ‘нгъезуй. 
Уой фæсте ралух кæнунцæ 6-7- анздзуд 
къалеутæ, уомæн æма фæззæронд унцæ, 
тиллæг хуæрз минкъийæй æндæр нæбал 
ратдзæнæнцæ.

Хæлæрдзи æхсæдгæй æнæмæнгæ 
расагъæс кæнун гъæуй, цæмæй алли 
къалеуæн дæр фагæ уа хори рохс. Уой 
хæццæ син сæ рæбунтæ искæдзос кæнун 
фæгъгъæуй хæмпæлгæрдæг æма бугъ-
тæй, уæдта сæмæ базелун гъæцæнтæй. 
Алли къотæрбæл дæр гъæуй никкæнун 
40-50 грамми аммиаки селитрæ, кенæ ба 
3 къотæребæл еу къибила фунуки хæццæ 
тæнæг фагус æма бундзæфхади алливарс 
8-10 см æрфæн мæрæ ниффæлмæн кæ-
нун.

Сау хæлæрдзи уомæл уарзагæ ‘й. Сор 
мæрæ æма сор уæлдæф ин бæззунцæ. Æ 
уедагæ дæр æй уæлæнгай. 

Уомæ гæсгæ ‘й аразун гъæуй гъæздуг 
мæри. Ци мæри ‘й аразæн, е гъæуама уе-
дæгти ирæзтæн фадуат дæтта, фагæ си 
уа уомæладæ.

Сау хæлæрдзийæн ахид æркæлуй 
æ деденæг. Е уарун бæнтти фуд фæууй, 
уæлдайдæр деденæг æфтаун афонæ  ку 
фæууаруй, кенæ асуст рæстæги фудæй 
мудибиндзитæ лæгъуз ку фæттæхунцæ 
æма  ругдзуд хуарз ку не ‘рцæуй, уæд.

Деденгутæ æрæзгъæлунцæ, зайæ-
гойтæмæ лæгъуз зилд ку цæуа, уæддæр. 
Цæветтонгæ, хæлæрдзитæн сæ сортмæ 
гæсгæ еуейти деденæгæн æ ругфæдтæй 
иннетæ арф æнцæ деденкъурфи, иннетæ 
уæлæнгай. 

Хæлæрдзи аразгæй, рагъуди кæнун 
гъæуй æма аразун гъæуй, кæрæдзей ху-
арз ка ругдзуд (опыление) кæна, уæхæн 
муггæгтæ. Хуæздæртæбæл нимад æнцæ 

мах мæрон-климатон уавæрти Лия пло-
дородная, Боскопский великан, Восьмая 
Девисона, Голиаф, Крупноплодная, От-
борная, Память Мичурина.

Цæмæй хъæлæрдзий къотæр хуарз 
рауайа, уой туххæй ибæл косун гъæуй 3-4 
анзи, 16-18  алли кари талатæ си куд уа. 
Еугуремæй фулдæр тиллæг дæттунцæ 
2-3- анзиккон талатæ.

Куддæр гагатæ тунд æрцæунцæ, 
уотæ къотæр райдайуй нæуæг къубарæ 
аразун æма еци куст фæццæуй сауæнгæ 
фæззæгмæ. Еци, цæстæй нæуингæ, кусти 
рæстæг равзурунцæ генеративон (гага-
дæттæг) æма вегетативон (рæзæдæттæг) 
къубæрттæ. Нивæбæл зилд ку нæ цæуа 
къотæртæмæ, уæд федæни тиллæг уод-
зæнæй бæрæг минкъийдæр, уæдта тала-
тæ дæр рæзæ нæ ратдзæнæнцæ.  Уотæ 
цæмæй ма рауайа, уой туххæй къотæртæ-
мæ сæрдæ æма фæззæги хуарз базелун 
гъæуй. Уедаг рæбунти мæри еу квадратон 
метрмæ бахæссун гъæуй 20 грамми амми-
аки селитрæ, 30 грамми суперфосфат, 15 
грамми калийи цæнхæ, зæронд фагус ба 
3-4 анземæ еу хатт 2-3 килограмми. Гъæ-
цæнтæ мæрæмæ бахæссун æнгъезуй æ 
искъахуни размæ. Уомæй уæлдай уалд-
зæг деденæг ракалунæй 15-20 бони раз-
дæр, кенæ фæстæдæр бахæссун гъæуй 
квадратон метри фæзуатмæ 15-20 грамми 
азот.

Алли анз дæр, гагатæ ци къалеутæ-
бæл гъæуама æрзайа, уони фæгъгъæуй 
½, ¼ фæццубур кæнун – иннæ къалеутæ 
ба ралух кæнун.

Нæ республики æрдзон уавæртæ 
хинцгæй, сау хæлæрдзи аразунæн хуарз 
æнцæ фæззæги мæйтæ октябрь æма но-
ябрь, уалдзæги ба мартъи æма апърел. 
Ниййаразуни размæ мæрæмæ базелунцæ 
гъæцæнтæй. 100 квадратон метри фæзу-
атбæл никкæнунцæ 300 кг æмбуд фагус, 
3 кг азоти гъæцæнтæ, 4-5 кг суперфосфат 
æма 1,5-2 кг калийи цæнхæ. Хуарз сæ ис-
хæлæмулæ кæнунцæ æма еу белгоми 
æрфæн искъахуни размæ æмвæтæнæгæй 
никкæнунцæ мæрæбæл. Рæзикустгæн-
гутæ еци гъæцæнтæ ахид никкæнунцæ, 
хæлæрдзи ци къахти аразунцæ, уоми. 30-
40 см æрфæн 50-60 см уæрхæн къахти  
никкæнун гъæуй 3-5 кг æмбуд фагус, 30-40 
гр. суперфосфат, 15-20 гр. калийи цæнхæ. 
Тала аразун гъæуй, æ уедæгти къобалгонд 
8-10 см æрфæн зæнхи куд уа, уотæ. Уой 
фæсте ибæл никкæнун гъæуй 4,5 литри 
дон. Къотæртæ  кæрæдземæ й гъæуама 
уонцæ 1-1,25-1,5 метри идарддæр арæзт.

Рæзикустгæнгутæ ахид нæ фæззонун-
цæ, аразæн æрмæг кæми иссеронцæ, уой. 
Беслæни, Дигори æма Мæздæги питом-
никтæ уæхæн куст нæ кæнунцæ. Фал си ес 
къалеутæ ракорун æнгъезуй. Кæронбæт-
тæни зæгъун уой, æма аразæн æрмæг-
бæл гъæуама косонцæ рæзикустгæнгутæ 
сæхуæдтæ. Циуавæр мадзæлттæй фул-
дæргæнгæ ‘нцæ гагарæзи къотæртæ, уой 
туххæй ба бæлвурддæр базонæн ес, аци 
уацхъуди автор ци киунугæ ниффинста 
«Ягодные культуры», зæгъгæ, уомæй.
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кандидат.


