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Æ РАФИНСУНИ АРГЪ 2023 
АНЗИ ФИЦЦАГ ÆМБЕСÆН 

ÆЙ 344 СОМИ 52 КЪАПЕККИ. 
(ТУГЪДИ ÆМА ФÆЛЛОЙНИ 

ВЕТЕРАНТÆН БА – 
305 СОМИ 64 КЪАПЕККИ) 

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» – 
АЛЛИ БИЙНОНТÆН!

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» 
РАФИНСУН 
ÆНГЪЕЗУЙ 

«УÆРÆСЕЙ ПОЧТИ»
ЕУГУР

ХАЙÆДТИ ДÆР

«ÆЗ ЗАРДТОН – НÆ 
АГУРДТОН ХУÆРЗЕУÆГ, 
ЦИТÆ ÆМА НОМ...»

Уотæ е ’мдзæвгитæй еу-
еми финста нæ номдзуд поэт 
æма публицист Хъодзати Мæ-
хæмæти фурт Æхсарæ. Æма 
æцæгæйдæр уотæ ке адтæй, 
е ба ни æргомæй-æргомдæ-
рæй æруагæс кæнуй æ царди 
хабæрттæй, кæцити бæлвур-
дæй зиндтæй æ уодиконди 
кæдзосдзийнадæ, æ  гъудити 
рæсогдзийнадæ, æ бæлдити 
сæруæлдзийнадæ, æ фид-
тæлтиккон уæзæгбæл æма нæ 
адæми уодварни цæрæццæгти 
сæрбæлтау æновуддзийнадæ. 
Зудта ’й: е æнцон нæй.
Ис алцыдæр царды: 

фыдраконд,
тыхмитæ, гадзрахат, адзал, –
уотæ финста е ’мдзæвгитæй 
еуеми, фал уæддæр æ уæгæ 
нæ мардæй, уомæн æма зудта 
уой дæр:
Ис ноджы ныфс æмæ 

хæрзамонд,
æууæнк æмæ ноджы мадзал...

Æма ин еци гъуди лæ-
вардта хъаурæ, разæнгард æй 
кодта... Уомæн ба æвдесæн 
ан мах нæхуæдтæ – е ’мдо-
гонтæ. Гъулæггагæн, Æхсарæ  
абони не ’хсæн нæбал æй, 
фарæ фæззигон тарбæнтти 
банæхстæр æй е ’носон дуй-
немæ. Æма абони нæ хъонци 
зинæй æй æнхæст нæма лæ-
дæрæн, фал рæстæгутæ куд 
евгъуйгæ цæуонцæ, уотæ ’й 
æргомдæрæй лæдæрдзинан, 
цæйбæрцæбæл алæмæти 
дессаги æма нæ дзилли гъæу-
гæ адæймаг нин фæгъгъудæй, 
цæйбæрцæбæл нин нæ фагæ 
кæндзæнæй нæ аразуйнаг 
гъуддæгути, цæйбæрцæбæл 
ахсгиагæй нæ гъæудзæнæй æ 
нæртон загъд, æ рæствæндаг-
гæнæн унаффæ... 

Æ цардæгасæй æ ихæстæ 
æнхæстæй-æнхæстдæрæй ке 
размæ бафиста, нæ еци уар-
зон Иристон сæрæгас æй æ 
рæстзæрдæ дзилли фæрци 
æма ’й етæ, федарæй ни æру-
агæс кæнуй арфиагæй имисд-
зæнæнцæ.

Уомæн æвдесæн иссæй, 
Хъодзати Æхсарæ Дзæуæ-
гигъæуи Коцой-фурти номбæл 
гъæунги  ци берæуæладзу-
гон хæдзари цардæй, уой 
фарсбæл ин æрæги 
номерæн къæйдор 
æвæрд ке ’рцудæй, 
еци цитгин мадзал 
дæр. 

Фæууй уæхæн адæймæгутæ æма сæ хæццæ уоййасæ-
бæл зонгæ дæр нæ уодзæнæ, уотемæй ба æ фарсмæ 
айдагъдæр еу усми бæрцæ ку ралæууай, уотид имæ 
еу гæзæмæ ку байгъосай, уæд дæ æ разæй дæ къах 
хæсгæ дæр нæбал кæндзæнæй. Цидæр алæмæти 
æнахур хемæлвасундзийнади устур, балæдæрæн 
дæр, уæдта цæстæй æстæфæн дæр кæмæн нæ 
фæууй, уæхæн тухæй дæ æхемæ хæстæг кæндзæ-
нæй, æнæуингæ рохсæй дæ тавдзæнæй.

Еци ефстаг адæймæгутæй еу æй нæ еумæйаг 
Иристони зингæдæр минæвæрттæй æма ахсгиагдæр 
бæдæлттæй еу, не ’хсæнадон царди æма науки рæ-

буйнагдæр цæгиндзити устурдæр æма федардæр зæр-
дæдарæн Цибирти Алексейи фурт Людвиг. Нæ цитгин хе-

стæрбæл æрæги, 19 ноябри исæнхæст æй дæс 
æма цуппаринсæй анзи. Æма ин уой фæдбæл   
хъæбæр æхцæуæнæй арфæ кæнæн. Æнæнез 
æма нин зæрдрохс уо, нæ хъазар Людвиг!.. 

ЁЦЁГ НЁРТОН ЁЦЁГ НЁРТОН ––  
  ЁЦЁГ КУРУХОН  ЁЦЁГ КУРУХОН



ÄÈÃÎÐ¨22 №43. 2022 àíç. 
26 ноябрь - геуёргобай мёйё 

Æнæнхæст бæрнондзийнади æхсæнадæ «Газпром-межрегионгаз 
Дзæуæгигъæу»-и фæлхасгæнгути нимæдзæ аци анз фæффулдæр 
æй æртæ адæймагей бæрцæ. Уонæй 2800 æнцæ физикон иуонг-
тæ, 259 – промышленнон фæлхасгæнгутæ, 14 ба – бюджетон 

организацитæ.

ФИДИБÆСТИ БÆГЪАТÆРТÆХАБÆРТТÆ, ЦАУТÆ...

Номдзуд паддзахадон архайæг, Цæгат Иристони раздæри разамонæг (1961-1982 æнзти) Хъæбæлоти Емæзай фурт Билари райгурдбæл 24 ноябри Номдзуд паддзахадон архайæг, Цæгат Иристони раздæри разамонæг (1961-1982 æнзти) Хъæбæлоти Емæзай фурт Билари райгурдбæл 24 ноябри 
исæнхæст æй фондз  æма фондзинсæй анзи (1917-2009).исæнхæст æй фондз  æма фондзинсæй анзи (1917-2009).

СÆ РОХС НÆМТТÆ – СÆ РОХС НÆМТТÆ – 
ÆНОСТÆМÆ ИМИСУЙНАГ…ÆНОСТÆМÆ ИМИСУЙНАГ…

Нæ абони царди уавæрти нин 
кæд æма сагъæссаг хъæбæр берæ 
хабæрттæ ’нцæ, уæддæр нæ еугур 
дзиллæн дæр уæлдай зæрдхъурмæ ’й, 
сæрмагонд тугъдон операций рæстæг 
не ’мзæнхон æфсæддонтæй цардгъæ-
уагæй ке фæммард унцæ, е. Уонæн 
сæ бæгъатæрдзийнади туххæй сæ 
фæсмæрдæ ци паддзахадон хуæрзеу-
гутæ аккаггонд æрцæуй, уони син нæ 
республики æма æфсæддон разамунд 
раттунцæ сæ хеуæнттæмæ.

Æрæги бабæй уæхæн хуæрзеугу-
тæ лæвæрд æрцудæнцæ, сæрмагонд 
тугъдон операций рæстæг ка фæм-
мард æй, еци тугъдонти хеуæнттæмæ. 
Зиангинти хæццæ фембæлди рæстæг 
син нæ республики Сæргълæууæг 
Сергей Меняйло хъæбæр зæрдхъур-
мæй ратæфирфæс кодта:

– Дуйнебæл нæййес уæхæн дзурд-
тæ, кæцитæ уин уæ зæрдрист фæн-
нидæндæр кæндзæнæнцæ... Уæ зин 
кæд æгæрон æй æма уæ цардбæнт-
ти уæ зæрдити нæ банцайдзæнæй, 
уæддæр уин уой зæгъуйнаг дæн, æма 
уæ фурттæй, уæ цардæмбæлттæй, 
æнсувæртæй, фидтæлтæй гъæуама 
сæрустур уайтæ – етæ се ’фсæддон 
ихæс æнхæст кæнгæй, бавдистонцæ 
алæмæти лæгдзийнадæ æма уодуæл-
дайдзийнадæ. Гъулæггагæн, сæ цард 
иснивонд кæнгæй. Мах син алкæддæр 
имисдзинан сæ рохс нæмттæ, цитгин 
сæ кæндзинан…

Республики разамонæг федарæй 
зæрдæ байвардта, тугъдонти бийнон-
тæн идарддæр дæр алцæмæйдæр 
агъазгонд ке цæудзæнæй, уомæй.

Се ’фсæддон ихæс æнхæст кæн-
гæй, лæгдзийнадæ, бæгъатæрдзий-
надæ æма уодуæлдайдзийнадæ ке 
бавдистонцæ, уой фæдбæл Уæрæсей 
Федераций Президенти Указæй Лæг-
дзийнади орден аккаггонд æрцудæй 
(фæсмæрдæ):

– дæлболкъон Данилов Валентин,
– сержант Хугати Артур,
– сержант Джантемиров Ширвани,
– хестæр лейтенант Фæрниати Олег,
– лейтенант Хъæцмæзти Эдуард,
– прапорщик Арапов Юрий,
– рæнгъон Бойко Максим,
– рæнгъон Цхурбати Роланд,
– рæнгъон Тотити Таймураз,
– рæнгъон Хъалати Валерий,
– рæнгъон Хъантемурти Заур,
– рæнгъон Мацкевич Андрей,
– рæнгъон Очеретлов Дрес.

Æдзард тугъдонти хуæрзеугутæ 
лæвæрд æрцудæнцæ сæ хеуæнттæ-
мæ.

Кустуат «Автоколоннæ-1210» 
сбербанк-лизинги хæццæ фондз ан-
зей æмгъудæй ци бардзурд бафин-
ста, уомæ гæсгæ аци анзи кæронмæ 
гъæуама райса 40 бæлццæнттæ-
ласæн хуæдтолгитæ «ПАЗ-Вектор-
NEXT», уæдта цуппар китайаг хуæд-
толги «Higer». Дууæ хуæдтолги ба ма 
райсдзæнæй 2023 анзи райдайæни.

* * *
Куд нисангонд цæуй, уотемæй 

Цæгат Иристони хецаудзийнади 
къабæзтæ 19,1 миллион сомей 
аргъ нæуæганзон лæвæрттæй ба-
рæвдаудзæнæнцæ куд берæсу-
вæллонгин æма цубуркъох бий-
нонти кæстæрти, уотæ сæрмагонд 
тугъдон операций ка архайуй, еци 
æфсæддонти æма хайон фæд-
здзурдмæ гæсгæ æфсадмæ ке бай-
агурдтонцæ, уони бийнонти дæр.

* * *
Цæгат Иристони 125 миллион 

соми дехгонд æрцæудзæнæй 8-17 
анзей кари сабийтæ, кæци бийнонти 
ес, уонæн аллимæйон феддонтæн. 
Нæуæг феддон аци анзæн райсдзæ-
нæнцæ 30 мин бийнонтемæй фул-
дæр. Æдеугурæй ба еци социалон 
агъазæн нисангонд цæуй федералон 
æма регионалон бюджетæй 5,2 мил-
лиард соми радех кæнун.

* * *
Дзæуæгигъæуæн аккаггонд 

æрцудæй Уæрæсей Хецауади рæ-
бун финансон университети преми 
– «Экологон фалдзоси хуæрзгъæ-
дæдзийнади раздзæуæг», зæгъгæ, 
номинаций. Аци хабар æхцæуæн 
бæргæ ’й, фал дессагæн – кæд 
мах республики сахар æ экологон 
берæ  гъæндзийнæдти хæццæ ху-
æздæрбæл нимад æрцудæй, æма 
ке разæй фæцæй, уæд уонæми ба, 
мæгурдæйрагдæрти, уавæр циху-
зæн æй?..

* * *
Цæгат Иристони аци анзи рай-

дайæнæй æрцудæй 1098 иссугъди. 
Уонæми фæммардæй фондз адæй-
маги. Иссугъдтитæн сæ фулдæр 
(910) æрцудæнцæ æдзæрæг рауæн-
ти, уæлдайдæр ба сор кæрдæг сод-
зуни фудæй.

* * *
Нæ республики ЗАГС-и Управ-

лений игъосункæнуйнагмæ гæсгæ, 
аци анзи фараст мæйей бæрæггæ-
нæнтæ куд æвдесунцæ, уотемæй 
Цæгат Иристони силгоймæгтæ 
дууадæс анзи фулдæр цæрунцæ 
нæлгоймæгтæй: силгоймæгтæн сæ 
царди дæргъвæтийнæ ’й 76 анзи, 
нæлгоймæгтæн ба – 64 анзи.

ÆНÆНЕЗДЗИЙНАДÆ АХУРАДÆ КУЛЬТУРÆ
Æрæги Æрæдони райони 

Къостайгъæуи цитгин уавæри 
байгон æй нæуæг амбула-
торий азгъунст. Нæуæг ме-
дицинон косæндони ес еугур 
фадуæттæ дæр еу бонмæ 50 
адæймагемæн балæггадæ 

кæнунæн. Лæггадæ ба си кæндзæнæнцæ куд хестæр 
кари адæймæгутæн, уотæ сабийтæн дæр. Еума хабар: 
Беслæни 2023 анзи бавналдзæнæнцæ медицинон ре-
абилитаций центр аразунмæ. Уой туххæй федералон 
æма бунæттон бюджетæй радех кæндзæнæнцæ 120 
миллион соми. Никки ба ма  реконструкцигонд æрцæ-
удзæнæй Рахесфарси райони поликлиникæ – уомæн 
ба федералон æма бунæттон бюджетæй дехгонд æр-
цæудзæнæй 757 миллион сомемæ хæстæг. Куститæ 
райдайдзæнæнцæ иннæ анз.

Уæрæсей рохсади Мини-
страдæ куд игъосун кæнуй, 
уотемæй иннæ ахури анзи 
нæ бæсти еугур астæуккаг 
скъолати дæр фæззиндзæ-
нæй райдайæн æфсæддон 
цæттæдзийнади курс. Уæ-

хæн курс скъолати æма профессион-техникон ахур-
гæнæндæнтти ахурадон программитæмæ бахæссуни 
фæдбæл хъæппæрес хуарзбæл банимадта Уæрæсей 
гъæуайкæнуйнади  Министрадæ, исарази ибæл æнцæ 
Паддзахадон Думи еугур парламентон фракцитæ дæр.
Райдайæн æфсæддон цæттæкæнуйнади курс баха-
стонцæ æдас цардархайди фæдбæл скъолати ахура-
дон дæсниадæмæ. Нæ бæсти рохсади министрадæ 
цæттæ ’й курс фæуурухдæр кæнуни гъуддагбæл фæ-
стæдæр æрдзубанди кæнунмæ.

Цæгаткавказаг кинохро-
ники студий нæуæг объектти 
проекттæ аразуни мадзал 
райдайдзæнæй 2023 анзи.

Зундгонд куд æй, уоте-
мæй кинохроники студи аци 
анз июли мæйи хаст æрцу-

дæй Цæгат Иристони есбонадæмæ. Студи фæстаг 
æнзти ци æдзæллаг уавæри адтæй, уомæн кæронгонд 
æрцудæй – æ еугур ихæстæ дæр фист æрцудæнцæ 
республики бюджети фæрци. Нуртæккæ си цæуй æ 
бæстихаййæн экспертизæ. Ес уæхæн гъуди, æма уой 
барæвдзитæ кæнуни бæсти пайдадæр уодзæнæй сту-
дий нæуæг бæстихæйттæ исаразун. Куд нисангонд 
цæуй, уотемæй киностудий фæзуатæй пайдагонд цæ-
удзæнæй  комкоммæ æ нисанеуæгмæ гæсгæ, гъома, 
кинонивтæ есунæн.

Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйло архайдта, Цæгат Кавкази 
федералон зилди Уæрæсей Президенти Æнхæстбаргин минæвар Юрий Чайка ци 
урух видеоконференци исаразта, уоми. Дзубанди си цудæй экономикон райрæз-
ти фарстатæн сæ ахсгиагдæрти фæдбæл, сæрмагондæй ба æрдзурдтонцæ Цæ-
гат Кавкази федералон зилди регионти индустриалон (промышленнон) парктæ 
исаразуни гъуддагбæл.

Юрий Чайка æмбурди райдайæни 
куд фæббæрæг кодта, уотемæй уæхæн 
фембæлд арæзт æрцудæй федералон 
зилди субъектти разамонгути хъæппæре-
сæй. Гъуддаг уой медæги ’й, æма регион-
ти минæвæрттæ фарста исæвардтонцæ, 
цæмæй федералон Хецауадæ регионтæн 
нæуæгæй сæрмагонд субсидитæ дæттун 
райдайа индустриалон æма технологон 
парктæ аразунæн. Президенти минæвари 
загъдмæ гæсгæ, еци курдиади фæдбæл е 
сæрмагонд финстæг рарвиста Уæрæсей 
Федераций Хецауади Сæрдар Михаил
Мишустини номбæл. Уой хæццæ, фæн-
дон хаст цæуй, цæмæй федералон зил-
ди уæхæн промышленнон парктæ игон 
кæнунæн субсидитæ лæвæрд цæуонцæ 
нисанмæ арæзт паддзахадон программæ 
«Экономикон райрæзт æма инновацион 
экономикæ»-йи фæлгæти.

– Нæ курдиади фæдбæл Михаил 
Мишустин бæлвурд амунддзийнæдтæ 
равардта экономикон ирæзти министра-
ди разамундæн. Æма бал хаст æрцудæй 
унаффæ, цæмæй федералон акционе-
рон æхсæнадæ «Кавказ. РФ»-ий фаду-
æтти фæрци куст райдайа федералон 
зилди субъектти индустриалон парктæ 
аразуни куст. Хæстæгдæр рæстæг «Кав-
каз. РФ»-ий специалисттæ сæ хатдзæг-
тæ кæнун райдайдзæнæнцæ индустри-
алон паркти проектти фæдбæл. Уомæй 
уæлдай, регионалон технопарктæ ара-
зуни гъуддагмæ се ’ргом раздахдзæ-
нæнцæ æндæр профилон федералон 
ведомствитæ дæр, – бафеппайдта Юрий 
Чайка.

Уой фæсте æмбурди радзубанди код-

тонцæ Цæгат Кавкази регионти сæргъ-
лæугутæ. Етæ лæмбунæг радзурдтонцæ, 
индустриалон парктæ исаразунбæл ци 
организацион куст цæуй, уой туххæй.

Уотæ, Сергей Меняйло куд фегъосун 
кодта, уотемæй нуртæккæ республикæ 
косуй раздæри завод «Фронтон»-и бæ-
стихæйтти промышленнон парк исара-
зунбæл. Уæхæн проект æнхæст кæнуни 
хъæппæрес равдиста компани «Ирсто-
ун». Уой хæццæ, республики Хецауадæ 
æма инвестор уæхæн технопарк исаразу-
ни туххæй бадзурдбæл бадзубанди код-
тонцæ.

– «Фронтон»-и бæстихæйтти техникон 
уавæр фадуат дæттуй, цæмæй уоми фе-
дæни фæззинна индустриалон парк. Уой 
хæццæ, нæуæг æууæлтæ хинцгæй, про-
екти инвестормæ фæхъхъæртун кодтан 
паддзахадон субсиди райсуни фæдбæл 
нæуæг уагæвæрди туххæй еугур инфор-
маци дæр. Нæ зæрдæ дарæн, республи-
кон индустриалон парк исаразуни проект 
компани «Кавказ. РФ»-ий минæвæрттæ 
хуарзбæл ке банимайдзæнæнцæ, уобæл, 
– загъта Сергей Меняйло.

Идарддæр республики разамонæг 
куд радзурдта, уотемæй технопарк иса-
разуни проектбæл ба республикæ косуй 
паддзахадон корпораци «Ростех»-и хæц-
цæ. Республикæ цæттæ кæнуй æндæр 
цæмæдесаг проекттæ дæр.

Æмбурди кæронбæттæни Юрий Чай-
ка еугур регионти минæвæрттæмæ дæр 
бахадтæй, цæмæй урух испайда кæнон-
цæ, индустриалон парктæ аразунæн фе-
дералон Хецауадæ ци уæлæнхасæн фа-
дуæттæ исаразта, уонæй.
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Иоганн ГЕТЕ (1749-1832), нему-
цаг финсæг: «Уæхебæл æууæндун 
байдайетæ æма уайтæккæ базонд-
зинайтæ, куд цæргæ уин æй, уой...»

* * *
Германий нури разамонгутæн 

сæ номдзуд æмзæнхони аци загъд 
зундгонд нæй, æндæра, ка ’й зонуй, 
сæхемæ æркæсиуонцæ æма ’й балæдæриуонцæ, сæ 
абони политикон фæливд миутæ, уæлдайдæр ба Уæ-
рæсей нихмæ зæранхæссæг фиццагидæр сæхецæн, 
сæ адæмæн æнцæ.

Михаил САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
(1826-1889), финсæг: «Ес æгæнон-
ти æнæгъæнæ æфсæдтæ, кæци-
тæн сæ цъухи «паддзахадæ», сæ 
гъудити ба – къере къазнай хар-
зæй гахи хæццæ...»

* * *
Æма нури Уæрæсей ба уотæ 

нæй? Паддзахади харзæй гахгун къеретæй хуæрзæф-
сес ка адтæй, еци «æфсæддонтæ» паддзахади сæр-
бæл исдзорунмæ ку багъудæнцæ, уæд фæйнердæми-
ти фæлледзæги ’нцæ...

Дмитрий ПИСАРЕВ (1840-
1868), публицист, литературон 
критик: «Кæцидæр адæмæн а дуй-
небæл цæйбæрцæбæл æнцондæр 
æма уæгъдебарæдæр уа æ цард, 
уоййасæбæл е хъæбæрдæр уар-
зуй æ райгурæн бæстæ...»

* * *
Аци гъуди, бæргæ, ку багъаридæ нæ нуриккон 

хецауеуæггæнгутæмæ æма адæми патриотизми 
фæдбæл уотид нецæмæй ихæсгингæнæг дзубандити 
бæсти, фулдæр архайæнтæ бæсти медæгæ адæми 
цардиуагæ зæрдæмæдзæугæдæр кæнунбæл. Уæд, 
баруагæс уи уæд, æ Фидибæстæбæл æновуд ун æма 
æ сæрбæлтау уодуæлдайæй архайунмæ æгæрон 
берæ дзиллæ разæнгарддæр уодзæнæнцæ.

Еу мæгур  зæнхкосæг  æ 
фурти хæццæ, марамæлай 
къæбæр амал кæнгæй, сæ 
бæнттæ æрвистонцæ. Еууæ-
хæни фурт æ фидæн уотæ: 
«Баба, æмамонд хабар: нæ урс 
фесавдæй...» Фидæ ин загъта: 
«Æма е æнамонд хабар æй?.. 
Бангъæлмæ бал кæсæн...»

Цæйбæрцæдæр рæстæ-
ги фæсте урс фæззиндтæй, 
æ хæццæ ба ма емеллек дæр 
æрбакодта. Тæрна æ фидæмæ цийнæгæнгæй бауадæй: 
«Амондгун хабар: нæ бæх емеллеки хæццæ æрбаздах-
тæй!..» Фидæ бабæй загъта: «Уотæ æнгъæл цæмæн дæ 
æма е амондгун хабар æй? Бангъæлмæ бал кæсæн...»

Тæрнай бафæндадтæй емеллекбæл рабадун. Бæх 
æ фæстæгутæбæл ислæудтæй æма ’й разуввут ласта. 
Æма æ фидæн гъаст кæнуй: «Æнамонд хабар: мæ къах 
расастæй...» Фидæ бабæй зæгъуй: «Е дæмæ æнамонд 
хабар цæмæн кæсуй? Багæдзæ бал кæнæ...» Тæрнайæн 
æ фиди загъд уоййасæбæл æхцæуæн нæ адтæй, фал 
дзоргæ ба неци искодта.

Еу къуар боней фæсте императори лæгтæ еци гъæ-
уи фæсевæди гъæуама ракодтайуонцæ цидæр тæссаг 
гъуддаг æнхæст кæнунмæ. Зæнхкосæги хæдзарæмæ 
дæр бацудæнцæ, фал тæрна цæунгъон дæр нæй, уой ку 
фæууидтонцæ, уæд æй æнцад ниууагътонцæ.

Гъе уæд æй фурт балæдæрдтæй: амонд æма æна-
монд кæрæдзебæл баст æнцæ, берæ хæттити амонд æ 
фæдбæл æнамонд расайуй, æнамонд ба – амонд. Цæ-
веттонгæ, зин сахатти алцæмæй дæр хуæздæр хуасæ – 
бангъæлмæ кæсун.

* * *
Кæд æцæгæйдæр, амонд æма æнамонд кæрæдзей 

хæццæ баст æнцæ, кæд, æцæгæйдæр, æнамонди фæ-
сте æнæмæнгæ фæззиннуй амонд, уæд, еци китайаг 
зæнхкосæги зундамундмæ гæсгæ мах дæр, уæрæсейаг 
хумæтæг дзиллæ, арази ан никкидæр ма багæдзæ кæ-
нунбæл. Уогæ нур цæйбæрцæ бухсæн не ’намонддзий-
нæдтæн, фал нæмæ амонд ба некæцæй зиннуй, кæми-
дæр радзебæл æй. Æма кæдмæ æнгъæлмæ кæсдзинан? 
Кедæр загъдау: «Атемæй ба кутемæйти?..»

ЗУНДГИН ЗАГЪДМÆ МА ИГЪОСÆГ КУ УИДÆ!..

Ниййерæги капитали бæрцæ иннæ анз зингæ фæффулдæр уодзæ-
нæй: фиццаг сувæллони фæдбæл паддзахадон агъази бæрцæ ису-
одзæнæй 590 мин соми, дуккаг сувæллони туххæй ба – 780 мин 
соми. Маддæлон капитали туххæй сертификаттæ алли анз дæр 
райсунцæ миллиони бæрцæ бийнонтæ.

Нæ республики Сæргълæууæг 
Сергей Меняйло Хецауади иуонгтæ 
æма муниципалиттети разамонгу-
тæн ци алликъуæреон æмбурд иса-
разта, уоми дзубанди цудæй Цæгат 
Иристони абони цардарæзти æма 
æ идарддæри социалон-экономи-
кон райрæзти нисанти хæццæ баст 
фарстатæбæл.

Æмбурди райдайæни æ радзу-
бандий сæйрагдæр æргом раздахта, 
аллихузон вазуггин программитæ, ах-
сгиаг социалон объекттæ аразун æма 
цалцæг кæнуни куститæ сæ нисан-
гонд æмгъудтæмæ куд æнхæстгонд 
цæунцæ, уомæ. Куд баханхæ кодта, 
уотемæй Уæрæсей Федераций Хе-
цауади Сæрдар Михаил Мишустини 
унаффæй Цæгат Иристони идарддæ-
ри социалон-экономикон райрæзти 
мадзæлтти пъланмæ уæлæнхасæн 
хаст æрцудæнцæ Мæздæги æма 
Горæтгæрон районти æнæмæнгæгъ-
æугæ 45 объекти. Уони арæзтадæ 
æма бундорон цалцæгæн федералон 
бюджетæй 2026 анзи уæнгæ уæлæн-
хасæн радех кæндзæнæнцæ 6 мил-
лиард сомей бæрцæ. Уой фæдбæл 
Сергей Меняйло загъта:

– Ке зæгъун æй гъæуй, уæхæн 
унаффитæ æма уæлæнхасæн финан-
сон фæрæзнитæ хуæздæр фадуæт-
тæ ратдзæнæнцæ аци районти социа-
лон æма коммуналон инфраструктури 
объектти идарддæри нивæбæладæн. 
Цæмæй еци нисантæ нисангонд æм-
гъудти арæзт æрцæуонцæ, уобæл 
усхъæфæсонтæй бакосун гъæуй 
еугур профилон ведомствитæ æма 
муниципалитетти дæр. Уой хæццæ, 
сæрмагонд æргом раздахун гъæуй, 
амунд пълантæмæ ци нæуæг объек-
тти арæзтадæ бахастонцæ, уонæмæ. 
Аци гъуддаги районти разамонгутæ 
комкоммæ ихæсгин æнцæ, цæмæй 
рагагъоммæ иснисан кæнонцæ, еци 
объекттæ кæми æрбунæттон уод-
зæнæнцæ, уæхæн зæнхи хæйттæ. 
Хецауадæ æма республикон профи-

лон ведомствитæ ба афойнадæбæл 
гъæуама бацæттæ кæнонцæ амунд 
объектти проектон-хæрзти докумен-
таци. Зæгъæн, аци анзи кæронмæ 
федералон ведомствитæмæ гъæуа-
ма бадæттæн 14 аллихузон объекти 
проектон-хæрзти документаци. Респу-
блики идарддæри социалон-экономи-
кон райрæзти мадзæлтти пъланмæ 
уæлæнхасæн ци иннæ объекттæ хаст 
æрцудæй, уони арæзтади фæдбæл 
проектон документацибæл ба бакосун 
гъæудзæнæй иннæ анзи.

Горæтгæрон æма Мæздæги рай-
онти ирæзтбæл дзоргæй, æмбурди 
архайгутæ куд фегъосун кодтонцæ, 
уотемæй 2026 анзи уæнгæ аци муни-
ципалитетти гъæуама арæзт æрцæ-
уонцæ физкультурон-дзæбæхгæнæн 
комплекстæ, спортивон залтæ, гъа-
зæн фæзтæ, культури Хæдзæрттæ, 
фельдшерон-акушерон пункттæ æма 
æндæр социалон-культурон косæн-
дæнттæ. Уомæй уæлдай ма дууæ 
районеми дæр райараздзæнæнцæ 
донæфсесади системитæ.

Сергей Меняйло комкоммæ Цæ-
гат Иристони Хецауади Сæрдари ху-
æдæййевæг Александр Реутовæн 
бафæдзахста, цæмæй исбæлвурд 
кæна, адæми еуæй-еу къуæрттæн 
льготон хуастæ куд лæвæрд цæун-
цæ, уой. Республики разамонæги дзу-
бандимæ гæсгæ, цалдæр адæймаги 
рагъаст кодтонцæ, афтекти льготон 
хуастæ фагæ ке нæййес, уой туххæй.

– Æнæдзебæлæй «Росздрав-
надзор»-и республикон управлений 
минæвæртти хæццæ еумæ лæмбунæг 
æркæсетæ, адæми льготон категори-
тæн афтекти хуастæ куд дæттунцæ, 
уомæ, – бафæдзахста республики 
разамонæг. – Льготон хуастæ дæтту-
ни фæткæмæ кæд ести æййивддзий-
нæдтæ бахæссун гъæуа, уæд бæл-
вурд фæндæнттæ æрбадæттетæ.

Транспорт æма нæдти инфра-
структури министр Солити Тариэл 
æмбурди куд фегъосун кодта, уоте-
мæй æрæги республикæмæ исхъæрт-

тæнцæ æхсæнадон транспорти нæу-
æг фæрæзнитæ – 13 уæрæсейаг æма 
12 китайаг фирмити уагъд автобустæ. 
Нæуæг техникæ æлхæнунæй уæлдай 
ма идарддæр куст цæуй  транспортон 
хизæги идарддæри райрæзтбæл.

Еци архайд хуарзбæл бани-
майгæй, Сергей Меняйло Хецауа-
ди Сæрдари фиццаг хуæдæййевæг 
Æгъузарти Муратæн байхæс кодта, 
цæмæй хæстæгдæр рæстæг фар-
стамæ бардарæг еугур ведомствити 
минæвæрттæн дæр исараза сæрма-
гонд косæг æмбурд.  Уоми ба бабæ-
стон кæнун гъæудзæнæй нуриуæнгæ 
арæзт гъуддæгути фæлтæрддзийна-
дæ, уæдта иснисан кæнун транспорти 
къабази идарддæри архайди нисан-
тæ. Æ загъдмæ гæсгæ, фиццаги-фиц-
цагидæр, бахузæнон кæнун гъæуй му-
ниципалитеттæ æма регионти æхсæн 
транспортон бастдзийнади маршру-
тон хизæгтæ. Уой хæццæ ба, рæстæги 
домæнтæ æма нуриккон уавæртæмæ 
гæсгæ æййивддзийнæдтæ гъæуама 
хаст æрцæуа еугур нормативон-бара-
дон акттæмæ дæр. Уæхæн архайдæн 
æ сæйрагдæр нисан гъæуама уа къа-
бази куст зингæ фæххузæнондæр кæ-
нун, транспортон лæггæдтæй ка пай-
да кæнуй, еци бæлццæнттæн гъæугæ 
фадуæттæ исаразун.

Æмбурди рæстæг Цæгат Ири-
стони арæзтадæ æма архитектури 
министр Моргуати Константин æ рад-
зубандий фулдæр æргом раздахта, 
ахурадон косæндæнтти арæзтадæ 
æма цалцæги хæццæ баст фарстатæ 
куд æнхæстгонд цæунцæ, уомæ. Куд 
фегъосун кодта, уотемæй республики 
фондз астæуккаг скъолайеми фæуун-
тæбæл æй сæ бундорон райарæзт. 
Анзи кæронмæ кустгъон ци ахурадон 
уагæдæнттæ гъæуама уонцæ, уони 
æхсæн уодзæнæй Дзæуæгигъæуи 
11-аг скъола дæр. Уомæй уæлдай, 
куд нисангонд цæуй, уотемæй хæ-
стæгдæр рæстæг дзæуæгигъæуккаг 
микрокрайон «Нæуæг сахар»-и рай-
дайдзæнæй еумæйагахурадон скъо-
лай арæзтадæ. 

– Паддзахадон экспертизи спе-
циалисттæ хуарзбæл банимадтонцæ 
нæуæг скъолай проектон-хæрзти до-
кументаци, – баханхæ кодта министр.

Министрадтæ æма ведомствити 
разамонгути  радзубандитæн хат-
дзæгтæ кæнгæй, Сергей Меняйло 
Хецауади бæрнон косгутæн байхæс 
кодта, цæмæй байархайуонцæ су-
вæллæнтти рæвдауæндæнтти бун-
дорон цалцæги программæ исаразун-
бæл. Æ загъд адтæй: 

– Нæуæг рæстæг нин нæ размæ 
берæ домæнтæ æвæруй ахуради си-
стеми райарæзти гъуддаги. Нæуæг 
рæвдауæндæнтти арæзтадæбæл ке 
архайæн, е хуарз æй. Фал сæрма-
гонд æргом раздахун гъæуй, рагæй ци 
гъомбæладон уагæдæнттæ косунцæ, 
уони техникон уавæрмæ дæр. Бæл-
вурд фæндитæ æрбадæттетæ сувæл-
лæнтти рæвдауæндæнтти бундорбæл 
цалцæги программи фæдбæл.

НУРИ РÆСТÆГИ ДОМÆНТÆМÆ ГÆСГÆ НУРИ РÆСТÆГИ ДОМÆНТÆМÆ ГÆСГÆ 
РÆВДЗÆДÆР КОСУН ГЪÆУЙ... РÆВДЗÆДÆР КОСУН ГЪÆУЙ... 
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ХЪОДЗАТИ Æхсарæ е ’мдзæвгитæй еуеми уотæ финста: «Кæмæдæр-
ты – уæладзгуытæ-галуантæ, Кæмæдæрты – сызгъæринтæ, милу-

антæ. Цы и дæумæ та? У сыгъдæг дæ арм. Дæумæ та ис æхсар æмæ 
æфсарм, Æппæт хæрзтæн сæ ахадгæдæр – фарн...» Æма æхуæдæг 

дæр æ царди архайдта еци фарнæй хайгин унбæл...

Архайдтонцæ си, нæ национ 
уодварнондзийнадæ æцæгæй 
зæрдтагон кæмæн æй, æма уой 
сæрбæлтау хъазауатæй ка тох 
кодта, сæрбонс нин ка адтæй, 

нæ еци Æхсари ном цитгийнаг кæмæн æй, 
еци дзиллæ. Мадзали рæстæг радзубан-
дити райгъустæй берæ зæрдæмæдзæугæ 
гъудитæ æма зæгъуйнæгтæ.

«Ё АЙЙЕВ ПОЭЗИЙ ЁРВОН ЗАР 
НИН УОДЗЁНЁЙ ЁНОСОН...»

Паддзахадон телерадиокомпани 
«Алани»-й тематикон равдистити редак-
тор Къадзати Станислав æ хестæр æмсес 
хæлари туххæй загъта: 

– Æцæг поэти амонд Хуцауæй лæвæрд 
фæууй, æма си æнхæстæй хайгин адтæй 
Хъодзати Æхсарæ. Æ царди алли бони 
зæрдиаг исфæлдистадон кустæй ауодудта 
ирон дзурди хуарзæнхæбæл. Лæмбунæг 
сæбæл косгæй, æма хецæн киунугутæй 
уагъта национ лирератури классикти, æма 
Устур Фидибæстон тугъдæй ка нæбал 
исæздахтæй Иристонмæ, еци æдзард ис-
курдиадæгин фæсевæди исфæлдистадæ. 
Исаразта ирон поэзий антологи. Афгайнаг 
æмбесонд амонуй: «Кæд дæ тагъд цæун 
фæндуй, уæд цо еунæгæй. Кæд дæ идард 
цæун гъæуй, уæд цо адæми хæццæ». Уо-
темæй поэт фæххæссуй дууæ уаргъи. Е 
’сфæлдистадон æрмадзи гъæуама содза 
еунæг-еуемæй. Царди ба усхъæй-усхъæ-
мæ гъæуама цæуа æ адæми æмрæнгъæ. 
Еци ихæс Æхсарæ æнхæст кодта тæккæ 
бæрзонддæр æмвæзадæбæл. Аргъæутти 
æфхуæрæги сосæг ном куд базудтонцæ? 
Тæвдæ цæкутæ нилхъевиуонцæ арми, æма 
уотемæй рагъæр уидæ æцæгдзийнадæ. 
Хъодзати Æхсарæн, цума рæстæг æ къохи 
цæкути бæсти стъалутæ æлхъивта, уотæ 
кæддæриддæр æ дзурд адтæй рæстдзий-
надæбæл. Ами ма мæ æрхæссун фæндуй, 
поэт æхуæдæг номдзуд ахургонд Абайти 
Васой туххæй ци уац ниффинста, уомæн 
æ эпигрæф: «Еу æ тоги мæцуй, иннæ ба, 
гæнахи хузæн æй æнæсæттон». Некæд код-
та  козбау дзубандитæ, æргомæй дзурдта 

нæ размæцуд нин ци къулумпи кæнуй, еци 
аййеппитæбæл. Уотемæй, ци уодведар раз-
индтæй,  цæйбæрцæ сагъæстæ æма рист 
ниффæразта е нæрæмон зæрдæ. Æ зæр-
дæ, цирагъи хузæн, сугъдæй нæ маддæлон 
æвзаги æностæмæ цæрайæн. Ниууолæф-
тæй си æ зæрийнæ зæрдирай, æма нæмæ 
нæ абони дæр æма нæ исонибони дæр æ 
уодрохсдзийнаи фæрци игъусдзæнæй æ 
аййев поэзий æрвон зар...

«Ё ПАРАХАТ ЗЁРДИ 
АЛКЁМЁН ДЁР АДТЁЙ 
АККАГ БУНАТ...»

Уæрæсей финсгути Цæдеси прав-
лений секретарь, литературон аййева-
дон æма æхсæнадон-политикон журнал 
«Ирæф»-и сæйраг редактор Скъодтати 
Эльбрус, номерæн мадзали рæстæг æ 
радзубандий уотæ баханхæ кодта:

– Æхсарæ  æцæг поэт ке адтæй, е, 
фиццаги-фиццагидæр, уомæй бæрæг 
æй, æма е ’сфæлдистадæ æма е ’хсæ-
надон архайдæй уарзон адтæй адæмæн. 
Ауодудта исфæлдистадон фæлтæрбæл. 
Зудта  искурдиадæн аргъ æма кадæ кæ-
нун. Е нæ дех кодта нæ адæми ирæнттæ 
æма дигорæнттæбæл, хонсайрæгтæбæл 
æма цæгаттæгтæбæл. Æ парахат зæрди 
алкæмæн дæр адтæй аккаг бунат. Журнал 
«Ирæф»-и редакци ин æрмæг ниффинсун 
ку бабарæ кæнидæ, уæд нин нæ фæндæ-
бæл цæхгæрмæ дзурд некæд загъта. Е 
’мдзæвгитæ æма публицистикон æрмæгу-
тæ ин мухур кодтан разæнгардæй.

Хъодзати Æхсарæ журнал «Мах 
дуг»-и сæйраг редактор ци берæ рæстæг 
фæцæй, уой дæргъци æ еузæрдиуондæр 
æмгустгæнгутæй иссæй зундгонд поэт 
æма тæлмацгæнæг Мамукъати Хъазбег 
дæр. Æ хестæрдзийнадæ æма курухонд-
зийнадæ Хъазбегмæ хъæбæр бæрзонд 
цæстиварди адтæнцæ, æма нерæнгæ 
дæр æнцæ, æ цæстуарзон зундамонæг-
бæл æй нимадта æма ’й нимайуй. Уой 
Хъазбег (абони æй киунугæуадзæн «Ир»-и 
редактор)  ирдæй равдиста, æ рæстæги  
Æхсари туххæй ци цалдæр æмдзæвги 

ниффинста, уонæми дæр. Уонæн сæ еуей 
бакастæй номерæн мадзали рæстæг дæр.

ХЪОДЗАТЫ ÆХСАРЫ МИДМОНОЛОГ
Уæд усы кæрдæны мыггагмæ фæхæт!..

Къоста
Мæ фыдæлтæ, æхстуадæй уæм 

æрцыдтæн,
Ныббарут мын – мæ фæдтыл судзы арт...
Хъæуы мæ здæхын – Иры дзыхъхъ, мæ ард,
Кæны æвдæлон йе стыр кад, йæ цытæй...
Æрцыдтæн уæм – уæ уаз фæнд мын 

зæгъут, –
Куы сæфы не ’гъдау, не ’фсарм æмæ 

не ’взаг!..
Куы басгуыхтыстæм не стыр фарнæн йе

 знаг,
Кæрдæныл – оххай! – баивтам нæ худ?!.
Æрцыдтæн уæм уæлдунейæ лæгдыхæй, –
Зынггур, ныфсгур, æхсаргурæй хæтын
Æмæ уæ курын фат æмæ æрдын –
Æхсары фат, ныфсы æрдын, зынджы хай!
Ныббарут мын, æркодтон уæм æхстуад,
Фæлæ... фæлæ мæм Ир фæдисмæ дзуры,
Фæлæ... фæлæ мæ ныфс, лæгдзинад куры
Ирон æвзаг – мæ зынджы хай, мæ арт!..

Сæрмагондæй ба ма уой туххæй дæр 
зæгъун гъæуй, æма Хъодзати Æхсарæн 
номерæн къæйдор æхе хъæппæресæй 
исаразта искурдиадæгин скульптор Хайти 
Ибрагим. Уæхæн хуæрзæгъдаудзийнадæ 
ба хумæтæги нæ бавдиста: æ бийнонтæ – æ 
фидæ, номдзуд скульптор Хайти Владимир 
æма æ мадæ – номдзуд зартæгæнæг Би-
лаонти Долорес – берæ æнзти дæргъи аци 
хæдзари хуæрзсинхонæй фæццардæнцæ 
Хъодзати бийнонти хæццæ. Æма зæгъун 
æнгъезуй: дууæ бийнонтей æхсæн алæмæ-
ти хæларзæрдæдзийнади уавæрти гъомбæл 
кодта Ибрагим. Æхсарæ ин уотид уарзон 
синхон нæ адтæй, фал курухон æма цит-
гийнаг хестæр. Æма æ боздзийнадæ Хайти 
лæхъуæн равдиста аци мемориалон къæй-
дор ин исфæлдесгæй. Æ еци  хуарздзийнади 
фæдбæл ин зæрдиагæй арфæ кæнæн...

Мемориалон къæйдор игон ба бакод-
та Æхсарæн æ бæдоли бæдолæ Коцойти 
Арсен...

«ЁМА НЁМЁ ХУЁЗДЁР ЗУНД 
КУД ЁРЦЁУА...»

Хъодзати Æхсарæн номерæн къæйдор 
игонгонд ке ’рцудæй, уой фæдбæл мадзали 
рæстæг берети зæрдитæбæл, æвæдзи, æр-
балæудтайуонцæ, кæддæр ке ниффинста, 
еци рæнгъитæ:

Сирвæзт ирон зарæг, арвмæ фæцæуы,
Сирвæзт изæрдарты. Уаз къохы уазæй.
Бархи бæлæстимæ ’рзади бæласæй...
Амæй хуыздæр амонд уды нæ хъæуы.
Гъо, алæмæти арфиаг гъуддаг æй, 

нæ номдзуд поэт, публицист, æхсæнадон 
архайæг Хъодзати Мæхæмæти фурт Æх-
сарæн æ рохс ном æносонгонд ке ’рцудæй 
мемориалон къæйдорæй. Фал уомæй агъа-
зиаудæр ба е уодзæнæй, æма нæ дзиллæ 
ин сæ зæрдитæмæ ку есиуонцæ æ курухон 
фæдзæхститæ, уонæмæ гæсгæ ку ауодиу-
онцæ нæ фидиуæзæгбæл, æ исонибонбæл. 
Еци фæдзæхститæй уин уæ зæрдæбæл 
æрлæууун кæндзинан еу. Кæд æй нæ нури 
æноси тæккæ райдайæни ниффинста, уæд-
дæр æ уæдиккон гъудитæ ку бакæсайтæ, 
уæд нæ хæццæ исарази уодзинайтæ, нæ 
нури дзамани дæр ахсгиаг æма расагъæс 
кæнуни аккаг ке ’нцæ, уомæй...

Алли хæдзардзин лæг дæр фæззæги æ 
фæллæнттæ ку æрæфснайуй, уæд бахин-
цуй: цæйбæрцæ бæркадæ имæ æрæвзур-
дæй æ бакустæй, ци гъæуагитæ ма æййа-
фуй, ци исаразун ма ’й гъæуй исонибонмæ. 
Никки ма ракæсуй æ синхæгтæмæ (адæм 
кæрæдзей фæрци цæрунцæ) – ци бафту-
дæй кенæ ци нæ бафтудæй уонæн ба сæ 
къохи, цæмæй сæ ес бафæнзæн, цæмæй 
син æй æхуæдæг бафæнзуйнаг?

Мах дæр гъæуама уæхæн хæдзардзин 
лæги хузæн æркастайанæ, кæд дууæ мин 
анзей дæргъи нæ, уæдта уæддæр инсæй-
æймаг æноси ци исаразтан, ци нин бантæ-
стæй, цæмæйти ан цох, уонæмæ. Гъæуа-
ма равзурстайанæ нæ уоди, нæ зунди, нæ 
къохти, нæ гъомуси фæллæнттæ (уæлдæр 
ке кой кодтон, етæ айдагъдæр сæ еу хай 
æнцæ), бабийнонуг сæ кодтайанæ æма сæ 
уотæ æвзæрстæй равдистайанæ нæхе æма 
æндæриккон адæмтæмæ, цæмæй къæнд-
зæстуг æма къагъдилæуд ма уæн.

Мах уой нæ бакодтан. Хуарзæй нæмæ 
ци адтæй, уомæн аккаг аргъ искæнун нæ ба-
фæразтан. Лæгъузæй нæмæ ци адтæй, уо-
бæл лæгъузи игакæ нæ исæвардтан. Не ’взаг 
багъæуай кæнунæн неци исаразтан, нæ киу-
нугæ – æвæгæс, æнæфæххуæцæг, не ’гъдæ-
уттæ фудæгъдæуттæй баййивтан, хестæр, 
кæстæр нин нæбал ес, кæстæр-ахидбæл 
нæбал косæн, æма нæ муггаг исæфуй, никки 
ма кæрæдзей цæгъдæн, зудæ æма нæбæл 
кæрæфдзийнадæ бафтудæй. «Кæдæмдæр 
ма хилæм куырмæй...» Фондзинсæй анзе-
мæй фулдæрей размæ куд загъта Къоста, 
уомæй абони никки фуддæр уавæри ан. Куд-
дæртæй æртулдан XX æноси кæронмæ. Лæ-
ууæн нæуæг æноси къæсæрбæл. Нæ еуетæ 
сæ фурхъалæй (давæггаг мулкæй!) Хуцауи 
сæ фæстаг къæхтæй цæвунцæ, нæ иннетæ 
ба – уæнгсаст æма сæргубур.

Нæ Исфæлдесæг нин еци амонд рат-
тæд æма нæмæ æртиккаг минанзони хуæз-
дæр зунд куд æрцæуа!.. Хъодзати Æхсари 
аци фæдзæхстмæ гæсгæ бафæрсун æнгъе-
зуй: «Цума ’й фегъосдзинан?..»

Æрмæг мухурмæ бацæттæ кодта
БИЧИЛТИ Алетæ

«ÆЗ ЗАРДТОН – НÆ АГУРДТОН 
ХУÆРЗЕУÆГ, ЦИТÆ ÆМА НОМ...»
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ХЪАЗИТИ Мелитон, Иристони финсгути Цæдеси æмсæрдар, 
профессор: «Цибирти Людвиги лæггæдтæ Иристонæн берæ 
’нцæ, фал, баруагæс ни уæд, æ алцæмæйдæр агъазиаудæр лæг-
гадæ ’й, Иристони мæсуг æхе дорæй ихæлун ке нæ бауагъта 
æма æрра берæгъти амæттаг ке нæ фæцæй…»

Историон наукити доктор, 
профессор, Уæрæсей 
Федераций науки æскъу-
æлхт архайæг, акаде-
мик… Нуртæккæ Цибирти 

Людвиги кадгин нæмттæ нимайун 
ку райдайæн, уæд нин хъæбæр 
радаргъ уодзæнæй сæ номхигъд. 
Еумæйагæй ба ахсгиаг æнцæ уо-
мæй, æма æвдесунцæ, Цибири-
фурт нæ адæмæн ци берæ хуæрз-
тæ æма лæггæдти бацудæй, уой. 

Сæрмагондæй ба ма уой дæр 
зæгъун гъæуй, æма уоййасæбæл 
агъазиау гъуддæгути архайгæй, 
уоййасæбæл агъазиау гæнæнтæ 
æма равгитæ æ къохти уогæй, æ 
уодиконди менеугутæй кæцидæр-
тæ, ка ’й зонуй, еуцæйбæрцæдæр 
фендæрхузон æнцæ, уæддæр 
æгириддæр ин нæ фендæрхузон 
кодтонцæ æ сæйрагдæр уодигъæ-
дæ – хумæтæг адæймагдзийнадæ, 
цæстуарзондзийнадæ, рæстдзий-
надæ. Некæд æма некæци гъудда-
ги имæ ес æнæбунати «сау-уорс» 
кенæ «мæн-дæу», æмхузон уарзон 
æма зæрдтагон ин æнцæ Иристони 
дууæ хайей адæм еугурæйдæр. 
Æ бон ци æй, æ хъауритæ æма е 
’сфæлдистадон фæггæнæнтæ куд 
амонунцæ, уотæ кæддæриддæр 
лæггадæ кодта æма кæнуй абони 
уæнгæ дæр нæ национ наукæ, нæ 
адæми фарнæ бæрзонддæр кæ-
нунбæл.

Уæхæн гъуддæгути ка архай-
уй, уонæн лæдæрд уодзæнæй: е 
æнцон нæй. Байгъосæнай Людви-
гæн æ хуæрзæрдхуард æма архай-
æг, Хонсар Иристони паддзахадон 
университети профессор Плити 
Гацирмæ. Е уой фæдбæл уотæ 
зæгъуй:

– Мæ бон æй федарæй уотæ 
зæгъун, æма Цибирти Людвиг 
гургъахъ нæдтæбæл рацудæй, 
берæ си адтæй урдугтæ, фулдæр 
ба – хæрдитæ. Зæгъун гъæуй уой 
дæр: царди нæдтæй некæд фæт-
тарстæй, лæгæрста сæбæл, кодта 
сæбæл уæлахез...

* * *
Цибирти Алексейи фурт Люд-

виг райгурдæй 1932 анзи Зари гъæ-
уи фæззæги фæстаг мæйи. Астæук-
каг скъолай фæсте ахур кæнунмæ 
бацудæй Цæгат Иристони паддза-
хадон педагогон институти истори-
он-филологон факультетмæ. Ахур 
кодта æновудæй, уой хæццæ ба 
ма разæнгардæй архайдта инсти-
тути æхсæнадон царди дæр. Уомæ 
гæсгæ фиццаг æвзурст æрцудæй 
факультети, фæстæдæр ба инсти-
тути фæскомцæдесон организаций 
секретарæй. Фал уæддæр æригон 
æвзугъд лæхъуæни æхемæ сайд-
тонцæ науки бæрзæндтæ æма ба-
цудæй Цæгат Иристони наукон æр-
тасæн институти аспирантурæмæ. 
Æцæг æй кæронмæ каст фæуун ба 
æ къохи нæ бафтудæй – бийнонтæ 
фæккæсунгъæуагæ ке адтæнцæ, 
уомæ гæсгæ ин æздæхгæ рауадæй 
сæхемæ. Косун райдæдта Цхинва-
ли Туйгъанти Махарбеги номбæл 
аййевæдти училищей ахургæнæ-
гæй, еци-еу рæстæг ба ма куста 
Хонсар Иристони паддзахадон му-
зейи историон хайади сæргълæуу-
æгæй дæр. 

Æ кустмæ гæсгæ имæ ци ихæ-
стæ хаудтæй, уони гъæугæ хузи 
æнхæст кодта, уотемæй ба æ зæр-
дæ дзурдта наукон исфæлдиста-
дæмæ. Æма æ бæлдæ исæнхæст 
кæнунбæл архайгæ дæр кодта 

– архайдта аллихузон наукон мад-
зæлтти, мухури фæрæзнити дæр 
рæстæгæй-рæстæгмæ фæззинни-
уонцæ æ финст æрмæгутæ. Уомæ 
гæсгæ ба лæхъуæни арæхстдзий-
нæдтæ куд нæ рагъæр адтайуон-
цæ. Æма косунмæ хунд æрцудæй 
наукон-æртасæн институтмæ. Æ 
агъазиау искурдиадæ æма сæ-
рæндзийнадæбæл дзорæг æнцæ 
æ берæ наукон æма зонадон 
æскъуæлхтдзийнæдтæ. Зæгъæн, 
æ кандидатон æма докторон дис-
сертацитæ иссæнцæ цæмæдесаг 
фæззинд историон науки.

Æ цардвæндаги æма фæл-
лойни алли рæстæг дæр бæлвурд 
дзубандий аккаг æй, уомæн æма 
си алкæцидæр идзагæй-идзаг-
дæр æй аллихузон арфиаг гъуд-
дæгутæй. Фал нин уомæн равгæ 
нæййес, уомæ гæсгæ ба цубурæй 
иской кæндзинан 1967-1993 æнз-
ти туххæй. Еци æнзти дæргъци 
Цибири-фурт наукон-æртасæн 
архайди хæццæ ма æнтæстгинæй 
æнхæст кодта ахурадон-гъомбæ-
ладон куст бунæттон педагогон 
институти студентти хæццæ: рай-
дайæни куд фæсаууонмæ хайади 
декан, уой фæсте адтæй бони хай-
ади историон-филологон факуль-
тети декан, 1989-1993 æнзти ба 
адтæй ректор. Людвиг кади хæц-
цæ хаста университети ректори 

берæ вазуггин æма агъазиау ихæ-
стæй ихæсгингæнæг кадгин ном.

* * *
Царди æцæгдзийнадæ уæхæн 

æй æма адæймагæн æ фæсонæр-
хæги дæр ка нæ фæууй, уæхæн 
æййивддзийнæдтæ ин хæссун 
байдайуй æ карни фæлдесондмæ. 
Цибирти Людвигæн дæр, кæд ал-
лихузон æхсæнадон гъуддæгути 
æма мадзæлтти ахид архайгæ рау-
айидæ, уæддæр, æвæдзи, уой æн-
гъæл ба нæ адтæй, æма политикæ 
æ карни уоййасæбæл агъазиау хай 
исуодзæнæй. Фал… 

Нæ цитгин Советон Цæдес 
е ’дзæстуарзонти, æ медбæстон 
æма æндагон знæгти фудвæндæй 
ку фехалдæй, уæд тогниккалди 
æма гъезæмæртти рæстæгутæ 
ралæудтæнцæ, кæддæр хæларæй 
ка цардæй еци адæмтæбæл, фæк-
кæрæдземæ ’нцæ, æма си ке бон 
куд адтæй, уотæ иннети, сæхецæй 
æнæхъаурæдæрти гъезæмарæ 
кæнун байдæдтонцæ. Уæхæн рау-
адæй Хонсар Иристони уавæр дæр 
– Гурдзий фашистон разамунд бав-
налдта æ нихмæ геноцид аразун. 
Æма Хонсари цæрæг рæстзæрдæ 
дзиллæ балæдæрдтæнцæ – гъæуй 
сæ, еци фидбилизхæссæг рæстæг 
рæстзæрдæ, сæ фидиуæзæгбæл 
æновуд æма æ сæрбæлтау уоду-
æлдайæй архайунмæ цæттæ ка 

уодзæнæй, уæхæн раздзæуæг. 
Берæ рагъуди-багъуди кæнун сæ 
нæ багъудæй – байагурдтонцæ Ци-
бирти курухон Людвиги. Е дæр æй 
куд нæ лæдæрдтæй, цæйбæрцæ-
бæл уæззауæй-уæззаудæр уаргъ 
æма бæрнондзийнадæ райсунæй 
ихæсгин кæнунцæ адæм. Уæддæр 
исарази æй, лæдæрдтæй æй: гъæ-
уй, æнæмæнгæ гъæуй!.. 

Цибирти Людвиг Хонсар Ири-
стони сæргъи ци рæстæг адтæй, 
уой, дзубанди дæр ибæл нæййес, 
адтæй æгæрон уæззау, тасдзий-
нæдтæ æма æверхъаудзийнæд-
тæй идзагæй-идзагдæр... Уидта 
уони Людвиг, фал æ нифс некæд 
басастæй, аллирауæн дæр алли 
хатт дæр адтæй æ тухст æма ар-
хайд адтæй адæми æма еумæйаг 
фидиуæзæги сæрбæлтау.

Цудæй рæстæг, æма уой æй-
йивддзийнæдтæмæ гæсгæ æййив-
ддзийнæдтæ цудæй республики 
паддзахадон арæзти дæр. Сæйраг 
Совети æма æ Президиуми бæсти 
багъудæй Парламент, ралæудтæй 
Президент æвзаруни догæ. Людви-
ги æнæзæрдихудт куст ка лæдæрд-
тæй æма ин рæстуодæй ка аргъ 
кодта, уони фæндадтæй, цæмæй 
Президент е иссайдæ. Æма сæ 
фæндæ рацудæй…

Цибирти Людвиг Хонсар Ири-
стони Президентæй ци фондз 

анзи фæккуста, уони дæргъи ин ци 
бантæстæй, уобæл нуртæккæ нæ 
дзордзинан – адæм сæ уотемæй 
дæр хуарз зонунцæ. Æнтæсгæ ба 
ин, баруагæс уи уæд, берæ бакод-
та. Фал цæмæдæр гæсгæ иннæ 
президентон æвзурстити рæстæг 
фæууæлахез æнцæ æндæртæ...

Нæ зонæн, уой фæдбæл ка 
куд гъуди кæнуй, махмæ гæсгæ 
ба, уоми хуарздзийнадæ зингæ 
фулдæр ес. Уомæн æма Цибирти 
ахургондæн фæцæй равгæ æ на-
укон искурдиадæ агъазиау æскъу-
æлхтдзийнæдтæй раргом кæнун. 
Æ исфæлдистадон фæллæнттæ 
(дууинсæй киунуги, фондзсæде-
мæй фулдæр зонадон уаци) уомæн 
æнцæ ирд æвдесæн. Сæ кæци-
дæрти ранимайдзинан: «Ирон адæ-
мон бæрæгбонтæ», «Кавказы пери-
одикон мыхуыр Ир æма ирæттыл» 
(7 киунуги), «Ирон хъæуы социалон 
культурæ» (1969), «Осетинское на-
родное жилище» (1970), «Тради-
ционная культура осетин» (2008), 
«Осетинская Нартиада» (2016) 
æма æндæртæ. Людвиги фæрци 
абони нæ къохи ес «Осетинская эт-
нографическая энциклопедия». 

Зæгъун ма гъæуй уой дæр, 
æма Цибирти Людвиг, куд æцæг 
искурдиадæгин адæймаг, уотæ ’й 
берæ аллихузон лæгигъæдти хе-
цау: æй историк, этногрæф, публи-
цист, литературон критик… 

Профессор Цибири-фурт 
ахид архайуй аллихузон дуйнеуон 
уæрæсеуон æма республикон на-
укон конференцити, конгрессти, 
æй Цæгат Иристони Хетæгкати 
Къостай номбæл паддзахадон 
университети диссертацитæ гъæ-
уайгæнæг къамиси Совети иуонг, 
Владикавкази наукон центри Пре-
зидиуми иуонг. Абони дæр ма иуон-
грæуæгæй косуй Цæгат Иристони 
гуманитарон-социалон æртæстити 
институти этнологий хайади сæргъ-
лæууæгæй.

Фæнди науки къабази, фæнди 
æхсæнадон архайæг, Людвиг Алек-
сейи фурти алкæддæр хецæн кæ-
нуй гъуддагмæ бацуди æ бæрнон 
рахаст, уомæн æма ци фарстатæ 
райсуй æхемæ, етæ сæхуæдтæ 
фæуунцæ ахсгиаг æма бæрнон.

* * *
Аци бæнтти Ири дзиллæ науки 

æма культури къабæзти архайгу-
тæ, æхсæнадон фронти косгутæ, æ 
хеуæнттæ, хуарз æй ка зонуй, етæ 
ин арфитæ кæнунцæ æ дæс æма 
цуппаринсæй анзей бæрæгбони 
фæдбæл. Е иссæй еума æвдесæн, 
Иристон, Кавказ, Уæрæсе, фæса-
рæйнаг ахургæндтæ ци устур аргъ 
кæнунцæ нæ хъазар юбилярæн, 
уомæн. Иристон лæгау лæгбæл ке 
нимайунцæ, Иристони исонибони 
аразгути раст надбæл ка ’фтауй, 
нæ истори æма нин нæ лæгдзий-
нæдтæбæл нин гадзирахаттæй ка 
цæуй, уонæн аккаг дзуапп ка дæт-
туй, не ’стур гъуддæгути устур æма 
разагъди фæдесонбæл ке нимай-
æн, е æй нæхе курухон лæгау лæг 
Цибирти Людвиг.

Мах, газет «Дигори» редакций 
косгутæ нæ газеткæсгути хæццæ 
дин, Людвиг, зæрдиагæй арфæ 
кæнæн. Адæм ма дин æнгъæлмæ 
кæсунцæ дæ берæ нæуæг лæггæд-
тæмæ, æма дин бантæсæд. Дæ-
хуæдæг æнæнез æма зæрдрохс 
уогæй!..

Æрмæг мухурмæ бацæттæ 
кодта КОЛИТИ Витали.

ЁЦЁГ НЁРТОН –– ЁЦЁГ КУРУХОН



ÄÈÃÎÐ¨66 №43. 2022 àíç. 
26 ноябрь - геуёргобай мёйё 

КЪУСРАТИ Анатолий, Уæрæсей наукити Академий Дзæуæгигъæуи наукон центри 
разамонæг, профессор: «Евгъуд æноси 90-аг æнзти райдайæни Хонсар Иристон 
зин уавæри ку бахаудтæй, тугъди тæмæнæй сабурдзийнадæмæ надбæл разæн-
гардæй цæунмæ ку æрлæудтæй, уæд еци ахсгиаг рæстæг республики сæргъи æр-
лæудтæй Цибирти Людвиг. Æма фидтæлтæй байзайгæ хебæлхуæцундзийнадæ

 Фондз æма æртинсæй анзей размæ (1957 анзи 15 ноябри) нæ номдзуд ахургонд Абайти Ивани фурт Васойæн лæвæрд æрцудæй Цæгат Иристони  Фондз æма æртинсæй анзей размæ (1957 анзи 15 ноябри) нæ номдзуд ахургонд Абайти Ивани фурт Васойæн лæвæрд æрцудæй Цæгат Иристони 
АССР-и науки æскъуæлхт архайæги кадгин ном.АССР-и науки æскъуæлхт архайæги кадгин ном.

Еугур адæмти историй дæр 
уидæ сæ карни истахт æма æр-
хауд, исæндедзуни æма раууати 
рæстæгутæ. Историй недзаманти 
хабæрттæ рафæлдахæ-бафæл-
дахæ нæ кæнгæй, зæгъун гъæуй 
уой, æма XIX æноси дуккаг æм-
бес æма XX æноси райдайæн ис-
сæнцæ нæ адæми культурæ æма 
нæ национ гъудикæнуйнадæн æ 
Исæндедзæн догæ. Национ хе-
лæдæрунади ирæзтбæл гъуди 
кæнгæй, цæститæбæл рауайунцæ 
берæ наукон, уодварнæбæл гъу-
дигæнæг, тугъдон интеллигенций 
минæвæрттæ. Етæ лæудтæнцæ 
нæ финсуйнади, скъолай ахуради, 
рохсади, æ истори æма культурæ 
ахур кæнуни райдайæни. Уонæй 
еуетæн (Æгъузати Иуане, Колити 
Аксо, Дзасохти Гино) этнос адтæй 
хеуон, иннетæн (Шегрен, Пфаф, 
Миллер...) – æцæгæлон, æ хæц-
цæ фембалдæнцæ фиццаг хатт. 
Фал уæддæр, хатгай сæ цардæн 
тæссаг уогæй, къурцдзæвæнти 
сæрти хезгæй, кустонцæ нæ адæ-
ми хуарздзийнадæн, талингæй 
æй рохсмæ кодтонцæ, культурæ, 
ахурадæбæл æй æфтудтонцæ, 
зиндзийнæдтæ ’взаргæй.

Андрей Шегрен Иристони ху-
æнхти æрмæгутæ æмбурдгонд 
ку фæцæй, уæд мæнæ ауæхæн 
зæрдæмæгъаргæ гъуди загъта: 
«Æз Кавказæй зæрдирайæй ран-
дæ дæн, ци гæнæнтæ мин адтæй, 
етæ мæ къохи ке бафтудæнцæ, 
еци нифси хæццæ. 1837 анзи кæ-
рони Петербургмæ æрбаздахтæн, 
мæ еу цæстæй æгириддæр нæ-
бал уингæй, мæ къæхтæ æма мæ 
къохтæ басудæнцæ, уотемæй. 

Фал æрæмбурд кодтон берæ 
гъæздуг æрмæгутæ ирон æвзаги 
грамматикон арæзти туххæй...»

Рагъуди кæнетæ, æрцæуæг-
гаг, æцæгæлон бæстаг ахургонд 
нæмæ ’рцудæй, æхе дæр ма 
фæссæйгæ кодта, фал уæддæр 
æ рæстуодæй нин ци хуарздзий-
надæ исаразун исфæндæ кодта, е 
æ къохи бафтудæй.

Размæцуд интеллигенций 
минæвæрттæн сæ хъиамæттæ 
дзæгъæли нæ фæцæнцæ, æн-
тæстдзийнæдтæ сæ къохи баф-
тудæй. Уаруни фæсте зокъотæ 
куд фæззиннунцæ, уотæ сауæнгæ 
идард хуæнхаг гъæутæй дæр кæ-
мидæрти фæззиндтæнцæ скъо-
латæ. Уой фæсте фæффулдæр 
æй, кæсун-финсун ка базудта, 
уони нимæдзæ, интеллигенций 
бæрцæбæл зингæ хузи бафту-
дæй. Дæнцæнæн райсæн тугъдон 
къабазæ. XIX æноси кæрони бæ-
рæггæнæнтæмæ гæсгæ, Иристо-
ни алли 130 мин цæрæгемæй 
рацудæй 2580 афицери, уонæй 52 
иссæнцæ уруссаг æфсади инæ-
лартæ. Айдагъ дууæ мæздæггаг 
гъæуемæй – Ново-Осетинская 
æма Черноярскайæй рацудæй 12 
инæлари, 29 болкъони æма Геор-
гий дзиуари 300 кавалери.

Уæлдæр æрхаст цæветтонтæ 
’нцæ ефстаг æвдесæнтæ нæ адæ-
ми раздæри культури ирæзти тух-
хæй. Е адтæй Иристони советон 
цардарæзт æрфедар уни размæ. 
Иристони еци рæстæг лæмбунæг 
æвдист æрцудæй наукон-публи-
цистон литератури, æма ибæл 
нуртæккæ нæ дзордзинан. 

Инсæйæймаг æноси 20-аг 

æнзти хабæртти туххæй нуртæк-
кæ ку дзорæн, уæд, нæ гъудимæ 
гæсгæ, уонæмæ æртасгути ’рди-
гæй дæр гъæуама уа фулдæр 
гъосдард.

Аци рауæн мах зæгъуйнаг ан 
айдагъдæр Цæгат æма Хонсар 
Иристони интеллигенций минæ-
вæртти æмгустдзийнади туххæй 
еумæйагнацион ахсгиаг фарстати, 
кæцитæ адтæнцæ: финсунадæ, 
ахургæнæн киунугутæ исаразун, 
æнахургонддзийнадæ райеуварс 
кæнун, скъолай ахурадæ ирæзун 
кæнун, фольклорон æрмæгутæ 
æмбурд кæнун... Советон царда-
рæзт æрфедар уни размæ Цæгат 
æма Хонсар Иристони адæми ме-
дастæу бастдзийнадæ лæмæгъ 
адтæй; æмбалдæнцæ айдагъдæр 
адæми хецæн минæвæрттæ. Уой 
дæр сæрдигон æфцæгти сæрти 
хезгæй. Цæгати ци устур æмбурд-
тæ арæзт цæуидæ, уонæми хон-
сайраг минæвæрттæ ахид нæ уиу-
онцæ. Фулдæр сæ фембæлдтитæ 
адтæнцæ Тифлис æма Гури. Аци 
сахарти сæхецæн агурдтонцæ куст, 
ахурдзийнадæ райсуни бунæттæ. 
ХХ æноси фулдæр уиуонцæ Тиф-
лиси ци ирон Рауагъдон æхсæна-
дæ æма драмон къуæрттæ фæз-
зиндтæй, уоми адтæнцæ цæгатаг 
æма хонсайраг ирæнтти нæмттæ.

Советон цардарæзт æрфедар 
уни фæсте Цæгат æма Хонсари 
æмгустдзийнадæ исхизтæй нæу-
æг, бæрзонддæр æмвæзадæмæ, 
хъæбæрдæр косун райдæдтонцæ 
æнахургонддзийнадæ райеуварс 
кæнуни, адæми культурон æмвæ-
задæ фæууæлдæр кæнунбæл.

Кæд Иристони дууæ хаййи 

аллихузон цæдесон республики-
тæмæ хаст æрцудæнцæ, уæддæр 
сæ рахастдзийнæдти фæззинд-
тæй фулдæр æмæзмæлд. Æнгом 
æмгустдзийнади нæуæгдзаутæ 
иссæнцæ нæ финсгутæ. 1927 анзи 
Хонсар Иристони цæун райдæдта 
журнал «Фидиуæг». Е иссæй Ири-
стони еу рауагъдадон оргæн. Фин-
сгути хъауритæ куд байеу æнцæ, 
уомæн æвдесæн æй Иристони 
финсгути еугонд съезд арæзт ке 
’рцудæй, е дæр. Арæзт ба æрцу-
дæй Цæгат æма Хонсар Иристони 
исфæлдистадон æмгустдзийнади 
туххæй гæнæнтæн æвдесæн æй 
Ирон историон-филологон æхсæ-
нади æма Наукон-литературон 
æхсæнади архайд.

Ирон историон-филологон 
æхсæнадæ фæззиндтæй 1919 
анзи апърели Дзæуæгигъæуи. Уой 
искондмæ бацудæнцæ Дзагурти 
Губади (фиццаг сæрдар), Æлбор-
ти Барис, Бекъойти Георги, Дза-
найти Никъала. Е адтæй адæмон 
ахуради хайади исконди медæгæ. 
Æртæ анзей фæсте æй банимад-
тонцæ Уæрæсей дæр.

Хонсар Иристони интеллиген-
ций минæвæрттæ, ке зæгъун æй 
гъæуй, зудтонцæ аци æхсæнади 
исарæзти æма архайди туххæй, 
æма сæ фæндадтæй уæхæн æх-
сæнадæ Хонсари дæр исаразун. 
Фал Ирон историон-филологон 
æхсæнади исарæзти фиццаг 
æртæ анзи (1919-1921) Хонсар 
Иристони æрцудæй карз цаутæ: 
советон хецаудзийнадæбæл тох 
рахизтæй граждайнаг тугъдмæ. 
Уомæ гæсгæ Хонсари уæхæн гæ-
нæнтæ нæма адтæй.

Граждайнаг тугъд æнхæст 
нæма фæцæй (Хонсар Иристони 
автономон облæст Гурдзий ис-
конди исаразунæй мæйæ раз-
дæр), уотемæй 1922 анзи 2 фев-
рали уæхæн организаци арæзт 
æрцудæй Хонсар Иристони дæр 
– исхудтонцæ ’й «Наукон-лите-
ратурон æхсæнадæ». Æ исараз-
гутæ адтæнцæ интеллигенций 
зундгонддæр архайгутæ, (сæй-
рагдæр Цхинвали педагогон тех-
никуми минæвæрттæ) Уанети 
Захар, Бегизати Чермен, Хъулати 
Созурухъо, Тедети Герас, Кости 
Бидзина, Санахъоти Гаврил, Хæ-
никъати Никъа. Фиццаг æмбурди 
федаргонд æрцудæй устав, рав-
зурстонцæ разамунд (Уаней-фурт, 
Санахъой-фурт, Дзаттиай-фурт), 
ревизион къамис, уомæй бундор 
æвæрд æрцудæй Хонсар Иристо-
ни наукон æма литератрон нисан-
мæарæзт архайдæн.

Идарддæр дууæ æхсæнади 
кодтонцæ æмгуст, кæрæдзей лæ-
дæргæй. 1924 анзи арæзт æрцу-
дæй Цæгат Иристони автономон 
облæст, æма нæуæг нисантæ-
мæ гæсгæ, историон-филологон 
æхсæнадæ Ревкоми унаффæй 
æййивд æрцудæй æма ’й исхуд-
тонцæ «Ирон центрон наукон-æр-
тасæн бæстæзонæн институт». 
Аци институт 1925 анзæй фæстæ-
мæ иссæй бюджетон организаци. 
Æ исаразуни гъуддагмæ агъазиау 
байвæрæн бахастонцæ: Бутати 
Хъазбег, Абайти Васо, Кокити 
Георги, Евгений Крупнов, Борис 
Скитский, Евгения Пчелина.

Еци анз Наукон-литературон 
æхсæнади ном æййивд æрцу-
дæй æма иссæй Цæгат Иристони 
бæстæзонæн æхсæнадæ. Дууæ 
анзей фæсте, 1927 анзи, еци 
æхсæнади бундорбæл Хонсар 
Иристони Центрон æнхæстгæнæг 
комитети унаффæй исæвзурдæй 
Хонсар Иристони бæстæзонæн 
наукон-æртасæн институт. Анзи 
фæсте æй исхудтонцæ «Хонсар 
Иристони наукон-æртасæн ин-
ститут. 1944 анзи конд æрцудæй 
Гурдзий наукити Академий систе-
мæмæ. Абони ба е æй, аци рæн-
гъити автори хъæппæресæй, хæс-
суй Уанети Захари ном.

Æхсæнади ихæстæ æмхузон 
ке адтæнцæ, уомæ гæсгæ правле-
ний иуонгтæ косгæ дæр кодтонцæ 
еумæ, архайдтонцæ еумæйаг на-
цион гъуддæгутæ (фиццагидæр, 
ахуради къабази), кæрæдзей 
худтонцæ се ’мбурдтæмæ, еуæй-
еу хонсайрæгтæ ба бацудæнцæ 
Ирон историон-филологон раз-
амунди искондмæ. Зæгъæн, 1920 
анзи æхсæнади разамунди ис-
кодмæ бацудæй Къостай «Ирон 
фæндур»-и цензор Джиоти Никъ-
ала. Е иссæй правлений зингæ 
лæг. Зундгонд æнцæ, æхсæнади 
правлений æмбурди ци дууæ до-
клади искодта, етæ.

Æ фиццаг доклад «Ири-
стон æма ирæнттæ (географион 
очерк)» адтæй уоййасæбæл устур 
æма байахæста æхсæнади дууæ 
æмбурди.

Æ доклади Джиоти Никъала 
байамудта Иристони арæнтæ Кав-
кази хуæнхтæн æ дууæ фарсбæл, 
æ зæнхи асæ, цубурæй зонæнд-
зийнæдтæ æрхаста æ æрдзигъ-
æди, цæрæгойти туххæй. Доклад-
гæнæги гъудимæ гæсгæ, Хонсар 
Иристонмæ æнгъæлмæ кæсуй 
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æвдесгæй, е равдиста æхе, куд идардбæл сагъæсгæнæг политик æма разамо-
нæгæй æма лух кодта республики ахсгиагдæр фарстатæ. Аст анзей дæргъи 
Республикæ Хонсар Иристони æрцудæй, царди алли къабази дæр берæ æнæмæн-
гæгъæугæ хуарзæрдæмæ æййивддзийнæдтæ. Цибири-фурт политикон олимпæй 
ку ’рхизтæй, уæд æнтæстгинæй бабæй бавналдта наукон-æртасæн кустмæ.

зæрдæмæдзæугæдæр исонибон, 
кæд æфцæги сæрти над арæзт 
æрцæуа Даргъ-Къох-Зæрæмæг-
Къарели ’рдæмæ, уæд.

Ами докладæй еуварс рахе-
зæн æма нæхецæй бафтауæн. 
Революций размæ рæстæгути 
Иристони Цæгат æма Хонсар кæ-
рæдзей хæццæ æмдзæхдон нæ 
кодтонцæ, айдагъдæр дууерди-
гæй хуæнхрæбунти гъæути еугай 
цæргутæ кæрæдзей хæццæ æм-
балдæнцæ, фал еци фембæлд-
титæ уоййасæбæл ахедгæ нæ ад-
тæнцæ, нециуавæр гъуддагбæл 
зиндтæнцæ.

Цæгаттаг ирæнттæн сæ фул-
дæр хуарз цæстæй нæ кастæн-
цæ хонсайрæгтæмæ (ка ’й зонуй, 
фурмæгур сæ ке æнгъалдтонцæ, 
уæдта сæ национ хуæдхузæд-
зийнадæ фесафтонцæ, зæгъгæ, 
гъудимæ гæсгæ). Еци уавæр 
зундгонд адтæй докладгæнæг 
Джиоти Никъалайæн, æма цæ-
мæй уотæ нæ адтайдæ, уой тух-
хæй æ доклади фæннисан кодта: 
«Хуæнхти фæсте æрдæгстонг 
æрдæгирæнттæ нæ цæруй, фал 
хузæнон цæрун ка фæразуй, 
уæхæн æцæг ирæнттæ. Етæ сæ 
цардиуагæ æма æгъдæуттæ, са-
уæнгæ сæ адæмон дзурдиуагæ 
дæр багъæуай кодтонцæ кæдзо-
сæй...» Джиой-фурт ци дæнцитæ 
æрхаста, етæ еуæй-еу иуонгтæн 
иссæнцæ æцæг æргомзæрдæд-
зийнадæ. Джиой-фурти доклади 
фæдбæл æ гъудитæ загъта Гæз-
дæнти Л. Æ радзубандий е ’ргом 
раздахта доклади æртæ цæвет-
тонемæ: хонсари цæргутæ еугу-
рæйдæр ирæнттæ ке ’нцæ, ирон 
æвзаги кæдзосдзийнадæ, фæзи 
æрцæруни тундзундзийнадæ. XX 
æноси райдайæнмæ, фæсхонх 
цæргутæ багъæуай кодтонцæ се 
’взаг, еумæ ци бунæтти цардæн-
цæ, айдагъ уоми нæ, фал гурдзи-
æгти хæццæ ци гъæути цардæн-
цæ, уоми дæр.

Джиоти Никъалай дуккаг до-
клад хундтæй «Цæгат æма Хон-
сар Иристони культурон-эконо-
микон æмрахастдзийнæдтæ». Ка 
имæ игъуста, уонæмæ исæвзурун 
кодта устур цæмæдесдзийнадæ 
æма буцæу дзубанди.

Бустæги æнгомæй дууæ 
æхсæнади кустонцæ 1922 æма 
1923 æнзти. Архивон гæгъæди-
тæмæ гæсгæ, еци цирендзийна-
дæ баст æй Тибилти Александри 
ном æма архайди хæццæ. Е ис-
сæй зингæ архайæг, куд Цæгат 
Иристони, уотæ Хонсар Иристо-
ни æхсæнади дæр… 1920-1933 
æнзти е адтæй Цæгат Иристони 
æма зæрдиагæй архайдта Ирон 
историон-филологон æхсæнади 
гъуддæгути. 1924 анзи разамунд 
лæвардта Хонсар Иристони на-
укон-литературон æхсæнадæн. 
Æ разамундæй æхсæнади иу-
онгтæ устур куст бакодтонцæ нæ 
адæмон исфæлдистади гъæз-
дугдзийнæдтæ æмбурд кæнуни, 
нæуæг алфавит исаразуни, нæ 
национ æвзагзонунади фарста-
тæ æртасуни гъуддаги.

Гуманитарон фарстатæй уæл-
дай Хонсар Иристони æхсæнадæ 
иситинг кодта бунæттон æрдзи 
гъæздугдзийнæдтæ ахур кæнуни 
фарстатæ. Æхсæнади хъæппæ-
ресæй Хонсар Иристонмæ ра-
балци кодта зундгонд ахургæндти 
къуарæй арæзт комплексон экспе-

дици. Уой фæрци наукон æгъда-
уæй бæрæггонд æрцудæнцæ нæ 
региони æрдзи гъæздугдзийнæд-
тæ, æрмæгутæмæ гæсгæ уагъд 
æрцудæнцæ æртæтомон киуну-
гæй – «Хонсар Иристони кустадон 
тухтæ». Æхсæнади хъæппæре-
сæй Хонсар Иристонмæ хунд æр-
цудæнцæ ахургæндтæ Фæскав-
казаг наукон ассоциацийæй. Етæ 
дæр рауагътонцæ киунугæ «Тру-
ды ЗНА. Юго-Осетия» (Тифлис 
1925 анз). Уордæмæ бацудæнцæ 
Г.Чурсини зундгонд этнографион 
очерк «Ирæнттæ», Меликсет-Беки 
статья «Туаллаг Иристони этноло-
ги æма археологи» æма æндæр 
æрмæгутæ.

Цæгат æма Хонсар Иристо-
ни Æхсæнæдти æмбурдти фиц-
цаг æнзти докладтæ кодтонцæ 
æвзагзонунади фарстати фæд-
бæл. Уотæ ку зæгъæн, æма ев-
гъуд æноси инсæйæймаг æнзти 
æвæрд æрцудæй наукон иристой-
наг зонунадæн, уæд е устур загъд 
нæ уодзæнæй. Уомæн æма æцæ-
гæйдæр уотæ адтæй, уой фæд-
бæл берæ дæнцитæ æрхæссæн 
ес. Зæгъæн, Туйгъанти Махарбег 
бавдиста æ проект нæ маддæ-
лон æвзаги графики туххæй, фал 
си фагæ бундорон хатдзæгтæ ке 
нæ адтæй, уомæ гæсгæ фулдæр 
рахуæстæнцæ латинаг графики 
фарс. Æхсæнади æмбурди ахсги-
аг адтæй фарста æвзаги туххæй. 
Байгъустонцæ профессор Æлбор-
ти Бариси докладмæ «Эволюция 
осетинских письмен: примерная 
осетинская графика» æма студент 
Абайти Васой (æ фиццаг наукон 
доклад) «Цавд ирон æвзаги», Дза-
гурти Губадий «Нæуæг иристойнаг 
графикæ латинаги бундорбæл».

Æнæзæгъгæ нæййес, Тибил-
ти Александр ирон литературон 
æвзагбæл ци уацтæ ниффинста, 
уони туххæй: «Ирон орфографи», 
«Ирон орфоэпий фарстатæ», 

«Ирон æрхуæцæн нисæнтти тух-
хæй»… 

Æвзагзонунади тематикæй 
фæстæмæ ма Æхсæнади æм-
бурдти дзубанди кодтонцæ Кунду-
хати Мусси, Мамсурати Темирбо-
лати поэзий, æхсæнадон бунæтти 
уруссаг æвзагæй ирон æвзагмæ 
рахезуни туххæй (Æмбалти Цоц-
ко). Æхсæнадæ куста ирон те-
атралон аййевадæ, адæмон 
музыкæ, аййевадон литератури 
уадзимистæ æртасунбæл…

Æхсæнади иуонгтæ Иристони 
Хонсари дæр æма Цæгати дæр 
устур куст бакодтонцæ цъухæйд-
зоргæ адæмон исфæлдистади 
бундайрадæ æмбурд кæнунмæ. 

Нæ адæми уодварни культури уо-
нæн адтæй аккагдæр бунат. Уомæ 
гæсгæ нæ национ фольклористи-
ки фиццаг æртасæн куститæ дæр 
Нарти эпоси туххæй адтæнцæ: 
«Ка ’нцæ Нартæ» (Туйгъанти Ма-
харбег), «Нæртон зарти равзур-
ди фарстай туххæй» (Къубалти 
Александр), «Нарт æма Нарти 
кадæнгити фарстай фæдбæл» (М. 
Рклицкий), «Термин «Нарт» (Æл-
борти Барис).

Фольклорон æрмæгутæ æм-
бурд кодтонцæ Хонсар Иристони 
дæр. Еци кустæн ами разамунд 
лæвардта æма зингæ æнтæсти-
тæ æ къохи бафтудæй Тибилти 
Александрæн. Æ редакцигондæй, 
раздзубанди æма комментарити 
хæццæ мухури рацудæнцæ фоль-
клорон уадзимисти æртæ томи: 
«Нарти кадæнгитæ», «Даредзанти 
таурæхътæ, мифтæ æма бунæт-
тон кадæнгитæ», «Аргъæуттæ 
æма бацеу-бацеутæ». 1936 анзи 
рацудæй æмбурдгонд «Хонсар 
Иристони фольклор».

Дууæ æхсæнади дæр фоль-
клорон æрмæгутæ бунæтти æм-
бурд кодтонцæ æхсæнади еугур 
иуонгтæ. Цæгат Иристони уой 
фæдбæл Дзæуæгигъæумæ хунд 

цудæнцæ зундгонд таурæхъгæн-
гутæ: Сланти Гаха, Хъалæгати 
Иналдихъо, Хъубадти Елхъан, 
Уæдати Хъубади æма æндæр-
тæ. Уони радзубандийæй тау-
рæхътæ финстонцæ Дзагурти 
Губади, Гарданти Михал, Æм-
балти Цоцко æма æндæртæ. 
Еци нисани хæццæ Цхинвалмæ 
дæр æрбахудтонцæ кадæнгитæ-
гæнгутæ Джусойти Кудзай, Гу-
бати Дзаккой, Бегизати Леуани, 
Гаглойти Яши, Абайти Цицкай 
æма æндæрти. Сæ таурæхътæ 
син финстонцæ Бегизати Леуан, 
Гæззати Лади, Карсанати Васи-
ли, Гæдиати Петр. Е адтæй устур 
патриотон гъуддаг.

Æ фиццаг декреттæй еуеми 
советон хецаудзийнадæ наци-
онализаци искодта скъола. Еци 
фарстабæл дзубанди кодтон-
цæ Æхсæнади правлений. Ирон 
историон-филологон æхсæнади 
æрмæгути аци фарстай фæдбæл 
загъд ес: «Фарста ист æрцудæй 
Советон хецауади декретмæ 
гæсгæ маддæлон æвзагбæл ахур 
кæнуни туххæй æма ибæл загъд 
æрцудæй алливæрсугæй Хонсар 
Иристони минæвæртти хæццæ». 
Æмбурди архайгути гъудимæ 
гæсгæ, национализаци гъæугæ 
гъуддаг æй политикон, педагогон, 
национ-культурон æгъдауæй. Фал 
техникон зиндзийнæдтæ хинцгæй, 
(нæййес ахургæнæн æрмæгутæ 
маддæлон æвзагбæл, нæ фагæ 
кæнуй ахургæнгутæ) национали-
заци кæнун гъæуй минкъийгай, 
маддæлон æвзаги равгитæ тух-
гиндæр кæнгæй.

Дууæ æхсæнади дæр 1922 
æма 1923 æнзти дæргъи кустон-
цæ Советон Цæдеси Центрон 
Æнхæстгæнæг Комитети фарсмæ 
арæзт нæуæг алфавити Еугурцæ-
десон комитети амундмæ гæсгæ, 
исаразтонцæ нæ маддæлон æв-
заги алфавит латинаг графики 

бундорбæл. Уомæн адтæй устур 
нисанеуæг, цæмæй æнахургон-
ддзийнадæ кунæггонд æрцæуа, 
фæббæрзонддæр уа адæми куль-
турæ. Ахиддæр цæгаттæгтæ сæ 
унаффитæ æрвистонцæ Хонсар-
мæ, хонсайрæгтæ ба – Цæгатмæ, 
рецензитæ сæбæл финстонцæ, 
сæ гъудитæ зæгъиуонцæ. 1922 
анзи райдайæни цæгаттæгтæ 
ирон графики проект ку райстон-
цæ, уæд сæ Хонсар Иристони 
æмкосгутæ ба уомæн дзуапп ра-
вардтонцæ сæ финстæгæй, про-
ектбæл æнæгъæнæй исарази 
уогæй, бахастонцæ сæхе æййив-
ддзийнæдтæ.

Латинаг графикæмæ рахе-
зунмæ Цæгати æма Хонсари 
фæззиндтæнцæ фиццаг абети 
киунугутæ. Æхсæнади еу æм-
бурди уонæн Тибилти Александр 
искодта лæмбунæг критикон æр-
каст. Дууæ æхсæнадей еумæйаг 
куст уотæ æвæрд æрцудæй, æма 
1924 анзи сæ зæрди адтæй еу-
гонд съезд исаразун Цæгат æма 
Хонсар Иристони автономон об-
лæсти адæмон ахуради фарстати 
фæдбæл. Фал Ирон историон-
филологон æхсæнадæй Цæгат 
Иристони наукон-æртасæн инсти-
тут исаразун ке исфæндæ кодтон-
цæ, уомæ гæсгæ еци фарстабæл 
нæбал дзурдтонцæ.

Кæронбæттæни нæ бон 
зæгъун æй: инсæйæймаг æноси 
20-аг æнзти Цæгат æма Хонсар 
Иристони национ интеллигенций 
хуæздæр минæвæртти архайд ад-
тæй æнтæстгин. Арæзт æрцудæй 
национ алфавит латинаги бундор-
бæл. Уомæй пайдагонд цудæй 
1937 анзи уæнгæ, Цæгат Иристо-
ни уруссаг алфавит федаргонд 
æрцудæй, Хонсари ба – гурдзиаг. 
Арæзт æрцудæнцæ дамугъа-
тæ æма ахургæнæн киунугутæ, 
грамматикæ, растфинсуйнади 
æгъдæуттæ. Æмбурдгонд æрцу-
дæнцæ адæмон исфæлдистади 
берæ æрмæгутæ, дзурдуæттæ… 
Æхсæнадти архайдæн устур аргъ 
искодта Абайти Васо: «Еци æх-
сæнадтæ бакодтонцæ ахсгиаг 
æма агъазиау куст, æма ин гъæ-
уй аргъ кæнун. Еци кусти фæрци 
Цæгат Иристон æма Хонсар Ири-
стони автономон облæсти цубур 
рæстæгмæ маддæлон æвзагбæл 
æнахургонддзийнадæ нæбал ад-
тæй».

Уомæй уæлдай, Æхсæнадти 
устур æнтæстдзийнадæбæл бани-
майæн ес, фольклорон æрмæгутæ 
æрæмбурд кæнунбæл уодуæлдай 
куст ке бакодтонцæ æма сæ на-
укон æгъдауæй ке бабийнонуг 
кодтонцæ, уой. 1925 анзи уагъд 
æрцудæй фольклорон æрмæгути 
фиццаг том. Анзи фæсте еци киу-
нугутæ æрвист æрцудæнцæ, Со-
ветон Цæдеси киунугутæн Пари-
жи ци равдист адтæй, уордæмæ. 
Равдистмæ æрбацудæй фран-
цузаг мифолог Жорж Дюмезиль. 
Киунугути æрмæгути хæццæ ку 
базонгæ ’й, уæд е æ царди иссæй 
цæхгæрмæ фæззелæн рæстæг: е 
’ргом раздахта Нарти кадæнгитæ-
мæ æма иссæй сæ зундгонддæр, 
номдзуддæр æртасæг. Абони 
нартзонунади наукæн æнæ Дю-
мезили наукон куститæ, æвæдзи, 
базонæн дæр нæ уидæ.

ЦИБИРТИ Людвиг, 
историон наукити доктор, 

профессор.

Нæ номдзуд хузæгæнæг ДЗИУАТИ Батраз æ аци хузæ исхудта «Байзайæггæгти хæццæ дзубанди». Нæ номдзуд хузæгæнæг ДЗИУАТИ Батраз æ аци хузæ исхудта «Байзайæггæгти хæццæ дзубанди». 
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ни райдзастдæр исонибони, нæ исуйнаг фæлтæрти амонди сæрбæлтау.ни райдзастдæр исонибони, нæ исуйнаг фæлтæрти амонди сæрбæлтау.
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ЁРТЁ ’НГАРИ
Еу гъæуи адтæй æртæ ’нга-

ри, лæхъуæн-лæгтæ; еумæ иси-
рæзтæнцæ æма сæ фуруарзо-
нæй кæрæдзебæл бухст дæр нæ 
фæразтонцæ. Биццеутæй еумæ 
гъазтонцæ, ку исирæзтæнцæ, 
уæддæр еумæ хаттæнцæ. Хуарз 
ракæнунмæ уæд, лæгъуз ракæ-
нунмæ уæд – сæ еу иннемæй ху-
æздæр адтæй. Еу кæми адтæй, 
уоми сæ еу иннебæл гъæунги 
фембалдæй, æма исфæндæ 
кодтонцæ се ’ртиккаг лимæни ба-
бæрæг кæнун. Иссудæнцæ ин æ 
хæдзарæмæ æма имæ багъæр 
кодтонцæ. Сæ гъæрмæ рауадæй 
æ уосæ æма син загъта:

– Уæ лимæн ами нæй, гъæ-
дæмæ рандæй, фал æ хæдзарæ 
ба ами ’й, æма рацотæ медæг-
мæ.

Басæхудта хæдзарæмæ 
æма сæ хуарз фæууидта. Баху-
ардтонцæ, баниуазтонцæ, рай-
арфæ кодтонцæ æма рандæнцæ 
сæ хæдзæрттæмæ. Уалæнгæ сæ 
лимæн дæр гъæдæй æрцудæй 
æма ин æ уосæ загъта:

– Дæ лимæнтæ дæбæл нæ-
бал бухстæнцæ æма дæ агурд-
тонцæ. Æз сæ медæгмæ бакод-
тон æма сæ, мæ бон куд адтæй, 
уотæ фæууидтон.

Лæг ниххудтæй æма загъта:
Æз мæ лимæнти зонун: са-

бур бадунæй бауæгæ ’нцæ æма 
лæгъуз ракæнун сæ зæрдæбæл 
æрифтудæй. Зæгъæ, ами ку бад-
тæнцæ, уæд цирдæмæ фулдæр 
кастæнцæ?

– Фулдæр тохонамæ кастæн-
цæ, зæгъгæ, – загъта уосæ, – 
цума æфсæрми кодтонцæ, уотæ.

Лæг ниххудтæй æма загъта:
– Æз зонун мæ лимæнти 

æма етæ дзæгъæлкаст тохона-
мæ нæ кæндзæнæнцæ. Æресæ 
цæхгун фарс уордигæй æма ’й 
кири баримæхсæ, кенæдта ’й, 
исон ку æрбон уа, уæд нæбал ис-
сердзæнæ.

Уосæ фарс æриста ма ’й кири 
нихгæдта. Æрæхсæвæ ’й, æма 
лæг æма уосæ ниххустæнцæ. 
Дууæ лимæни ка адтæнцæ, етæ 
æдæуагæ исфæндæ кодтонцæ 
цæхгун фарс радавун æма си 
исæхсæвæр кæнун. Бахизтонцæ, 
цалæнмæ сæ лимæн бафунæй 
æй, уæдта иссудæнцæ æма сæ 
еу исхизтæй тохонамæ, – уоми 
агорун байдæдта цæхгун фарс. 
Ку нæй иссирдта, уæд æ зæрдæ 
фæггурусхæ ’й, байримахстонцæ, 

зæгъгæ. Æрлæстæй тохонайæй 
хæдзарæмæ æма талинги тух-
хæй иссирдта лæг æма уоси сæ 
хуссæни. Сабургай сæмæ бабур-
дæй, æхе æркъолæ кодта æма 
сосæггай уосæн æ гъоси дзоруй:

– Ци фæккодтай нæ фарс, 
байримахстай, æви байронх дæ?

Уосæ хуссигъæлдзæгæй 
кæми базудтайдæ, æ лæг æй 
фæрсуй, æви нæ, æма дзоруй:

– Нæ байронх дæн. Байри-

махстон кири, æма ’й нихгæдтон. 
Е дæр бабæй æй фæрсуй:

– Дæгъæлтæ ба кæми ’нцæ, 
кæми сæ баримахстай?

– Уæртæ къелабæл, – зæгъ-
гæ, имæ дзоруй уосæ. Къæрних 
сабургай бацудæй къеламæ, 
райста дæгъæлтæ æма кирæй 
цæхгун фарс исласта: ислæстæй 
бабæй фæстæмæ тохонай, æма 
е ’мбали хæццæ сабургай ра-
фардæг æнцæ. Къæрних ку фен-
дæ ’й, уæд хæдзари хецауи дæр 
Хуцау фегъал кодта æма æ уоси 
исхуайуй:

– Кæми ’й нæ фарс, байри-
махстай? – зæгъгæ. Уосæ ра-
мæстгун æй æма ибæл фæгъ-
гъæр кодта:

– Ниммæуадзæ хуссун. Нур-
тæккæ дин ку загътон, байримах-
стон, зæгъгæ. Лæг фæггурусхæ 
’й æма рагæпп кодта æ хуссæ-
нæй, бауадæй кирæмæ æма си 
ци иссирдтайдæ?

Ниффинстонцæ ’й 
Туккати Солæман æма 
В. Миллер. Æ радзорæг 

бæрæг нæй.

ЁХСЁУУОН 
ЁМА НАРОН 
КЪЁРНЁХТЁ

Еу æхсæууон æма дууæ на-
рон къæрнæхи фæййерис æнцæ, 
ка ни кæмæй радавдзæнæй, зæгъ-
гæ, уобæл.

Æхсæууон къæрнæхмæ ад-
тæй тохъули æма ’й нивгарста, æ 
фидтæ ин кири бафснайдта æма 
ибæл къума исæвардта, дæгъ-
æлтæ ба æ мадæмæ ниууагъта 
æма æндæр гъæумæ давунмæ 
рандæй. Еци хабар нарон къæр-
нæхтæ фегъустонцæ, æхсæвæ 
Æхсæуæмæ иссудæнцæ æма æх-

сæууон къæрнæхи хæдзарæмæ 
тикиси уаст бакодтонцæ.

Мадæ дæр еу усмæ неци 
исдзурдта, ку нæбал си фæразта, 
уæдта сæбæл фæгъгъæр кодта:

– Уцит, дæ бундар фæдтæ, 
фидтæ сумах рази уагътон, æрба-
уасетæ, зæгъгæ. Етæ дæр бабæй 
бауастонцæ, е дæр бабæй нæуæ-
гæй:

– Уцит, нæ тохъули фидтæ 
кири, дæгъæлтæ ба мæ нивæр-
зæни ниввардтон, сумах исонмæ 
дæр уасетæ, – зæгъгæ, æхуæдæг-
ка ниффунæй æй.

Къæрнæхтæ дæр бацудæнцæ 
æма уоси нивæрзæнæй дæгъæл-
тæ райстонцæ, кирæ исигон код-
тонцæ æма фидти хæццæ ниф-
фардæг æнцæ.

Æ фурт ку ’рцудæй, уæдта ин 
радзурдта:

– Тикистæ мин мæ фидтæ ба-
зудтонцæ æма мæ цард нæ уад-
зунцæ.

Уой лæг ралæдæрдтæй æма 
дæгъæлтæ агорунбæл иссæй, 
фал фидтæ уоми нæбал адтæн-
цæ.

– Хуцау ди ма исбоз уæд, – 
зæгъгæ, æма къæрнæхти фæсте 
уайунмæ фæцæй æма еу рауæн, 
сæ еу фæснадмæ куд ниххизтæй, 
уотемæй æй ниййафта. Бауадæй 
имæ æма, цума æхе æмбал ад-
тæй, уотæ талинги æ фидтæ ра-
сайдта: рабал дæ æййевон, зæгъ-
гæ.

Нарон фидтæ æхсæууонмæ 
ниууагъта, æхуæдæгка дæлнад-

мæ ниххизтæй æхе гъуди.
Æхсæууон ба фидтæ фæстæ-

мæ исхъæртун кодта.
Наронтæ дæр уой куд нæ ба-

лæдæрдтайуонцæ æма кæрæдзе-
мæ ниццæнцæ. Æхсæууон ба æ 
мадæн ниффæдзахста:

– Мабал баууæндæ, – зæгъ-
гæ.

Иннæ æхсæвæ бабæй æхсæ-
ууон рандæй æндæр гъæумæ. На-
ронтæ ба иссудæнцæ æма уосæн 
фиццаг æхсæви куд бакустонцæ, 
уотемæй бабæй ин æ фидтæ ра-
давтонцæ.

Уæд бабæй æхсæууон уой ку 
базудта, уæд сæ фæсте рандæй 
æма сæ Мæцути ниййафта æма 
унаффæ кодтонцæ, æхсæвæ æма 
бон кæрæдземæй куд цох кодтон-
цæ, уотæ:

– Фæббон æй æма бал мæнæ 
еци уобаймæ балæсæн, зæгъ-
гæ. Æхсæууон, етæ ци уобаймæ 
загътонцæ, уордæмæ балæстæй 
æма æхе марди хузæн никкодта, 
æ цæсгон ба сикъитæй ниххурста.

Наронтæ уобаймæ бацудæн-
цæ æма фезонгутæ кæнунбæл 
истумугъ æнцæ, сæ цирагъ ба еци 
марди гъæлæси ниццавтонцæ. Еу 
рæстæг сæбæл ку рацудæй, уæд 
æхсæууонбæл цирагъи къеуæ 
æртагъдæй æма е ’цæгæй «уæу», 
зæгъгæ, нигъгъæр кодта.

Наронтæ фæттарстæнцæ, 
мæрдтæ исæрра ’нцæ, зæгъгæ. 
Ледзуни фæцæнцæ æма уобайи 
дуарбæл ниххастæнцæ.

Æхсæууон ба сæбæл лæги 
хъæппæлтæй хæфтитæй ралæуд-
тæй, уæдта райервазтæнцæ. Æх-
сæууон ба фидтæ фæстæмæ рай-
ста, æма имæ уæдæй фæстæмæ 
нарæнттæ нæбал бандиудтонцæ.

УЗУНИ УАЙДЗЁФ
Изæдтæ еумæ хæдзарæ ис-

кодтонцæ, дуйнебæл хуæздæр 
хæдзарæ некæми адтæй, уæхæн 
хæдзарæ. Изæдтæ кувд искодтон-
цæ, æма дуйней адæмтæ æрæм-
бурд æнцæ.  Хæдзари фæххæти-
уонцæ æма ибæл дес кодтонцæ. 
Уæд æрæгиау узун æрбацудæй 
æма берæ фæххаттæй хæдзари. 
Хатт ку фæцæй, уæдта ’й бафар-
стонцæ:

– И, куд, æй,узун, хæдзарæ? 
Узун æнай-æной фæккодта:
– Цæй хæдзарæ ’й, Сафа 

кæми нæййес, Майрæн кæми нæй-
йес, цæй хæдзарæ ’й?

Иннæ адæм ниддес æнцæ, 
уой ци хонуй, зæгъгæ. Уæд син еу 
загъта:

– Сафа хонуй рæхис – агæ 
æвæрæн, Майрæн ба хонуй уосæ 
– хæдзари æфсийнæ.

– Загътонцæ:
– Узун нæбæл фæхъхъæбæр-

дæр æй.
Ниффинста ’й ТЕМИРАТИ 
Данел. Æ радзорæг бæрæг 

нæй.

НАЛАТ АДЁЙМАГИ МИУТЁЙ ДЁХЕ ГЪЁУАЙ КЁНЁ...
Нæ газети раздæр дæр ма куд финстан, уотемæй нæ рагфидтæлтæ сæ таурæхъти æма æмбе-

сонди хабæртти æвдесиуонцæ царди æцæгдзийнæдтæ æма хецæнæй адæймаги уодиконди ме-
неугутæ. Уой дæр уомæ гæсгæ, цæмæй сæ цардарæзт алцæмæй дæр æнхæст уа, цæмæй, ци сæ 
бахъор кæна, уомæй сæхе гъæуай кæнунгъон уонцæ, цæмæй си фæлтæртæ зунди хай есонцæ, сæ 
карнæ æнтæстгинæй æма федауцæй аразунгъон уонцæ. Æма нæ газети рæстæгæй-рæстæгмæ ци 
таурæхътæ ниммухур кæнæн, етæ дæр, махмæ гæсгæ, зундамонæнæн бæззунцæ. Зæгъæн, мæнæ 
абони ци дууæ таурæхъи бакæсдзинайтæ, уони хузæн. Исистан сæ, «Ирон адæмон исфæлдиста-
дæ», зæгъгæ, æмбурдгонди дуккаг киунугæй (æмбурдгонд бацæттæ кодта Салæгати Зойæ). Мухур 
сæ кæнæн, уоми куд финст æрцудæнцæ, уотемæй.

НÆ ФИДТÆЛТИККОН ЦАРД – ХУЗÆГÆНÆГИ ЦÆСТИНГАСÆЙ

Нæ адæммæ ци берæ æгъдæуттæ æма фæткитæ адтæй, етæ аллихузон адтæнцæ: кæцидæртæ си Нæ адæммæ ци берæ æгъдæуттæ æма фæткитæ адтæй, етæ аллихузон адтæнцæ: кæцидæртæ си 
дзилли зæрдæмæ цудæнцæ, кæцидæртæ ба сæмæ фауйнаг кастæнцæ. Е уæлдайдæр рабæрæг дзилли зæрдæмæ цудæнцæ, кæцидæртæ ба сæмæ фауйнаг кастæнцæ. Е уæлдайдæр рабæрæг 
уидæ еумæйаг мадзæлтти рæстæг. Уæхæн мадзæлттæй еуæй æ хузæгонди равдиста нæ зундгонд уидæ еумæйаг мадзæлтти рæстæг. Уæхæн мадзæлттæй еуæй æ хузæгонди равдиста нæ зундгонд 
хузæгæнæг АБИСАЛТИ Юрий. хузæгæнæг АБИСАЛТИ Юрий. 


