
ХЕСТÆРТИ НАМУС ÆМА КÆСТÆРТИ ГЪОМУС ÆНЦÆ НÆ РАЗМÆЦУДИ ХЪАУРÆ!..
Ленингради блокади рæстæг аци сахар гъæуайгæнгути æма æ цæр-
гути уодфедардзийнадæбæл дзоргæй, Владимир Путин загъта: «Мах 
ихæсгин ан уобæл архайунæй, цæмæй еци хабæртти, нæ историй еци 
рæстæги сифти финст цаути æцæгдзийнадæ хъæртунгонд цæуонцæ 
нæ исонибони фæлтæртæмæ...»
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Цæгат Иристон нему-
цаг-фашистон æрбалæбор-
гутæй исуæгъдæ кæнуни 80 
анзей туххæй идарддæр мухур 
кæнæн æрмæгутæ. Нæ газети 
абониккон номери 6-7-аг фæр-
стæбæл кæсетæ Фидарати 
Æхсари имисуйнæгтæ, Устур 
Фидибæстон тугъди рæстæг æ 
райгурæн гъæу Будури Дæр-
гъæвси ци цаутæ æрцудæй, 
уони фæдбæл .

ЦÆГАТ ИРИСТОНИ РАЗАГЪДИ ЛÆГТÆ ÆМА АХСГИАГ ЦАУТÆ ЕВГЪУД ДОГÆМÆ РАКÆСГÆЙ, ДÆ ФИДТÆЛТÆН ДÆ СÆРÆЙ НИЛЛÆГ РАКОВÆ!..

ПАМЯТЬ

ЕЦИ ДЗОЛИ КАРСТ ИССÆЙ УОДФЕДАРИ ÆВДЕСÆН... ЕЦИ ДЗОЛИ КАРСТ ИССÆЙ УОДФЕДАРИ ÆВДЕСÆН... 

Васо МАЛИЕВ

ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
МАЛЬЧИШКИ
Я плакал оттого,
Что есть хотелось очень,
Последний съеден был
Чурек
Два дня назад.
Мне говорила мать:
Ну, потерпи, сыночек,
Соседи чем-нибудь
Нас, может, угостят.
Но от соседей мать
Не принесла ни крошки.
Я плакал, а она
Твердила мне:
«Сынок,
Я к мельнику схожу,
Ты потерпи немножко –
Ведь нам он даст муки,
Чтобы испечь пирог».
А мельник на войну
Ушел.
Я знал об этом. 
А мельница была
Врагами сожжена.
Твердила мать: «Не плачь!
Отец вернется летом
И хлеба принесет,
Вот кончится война...»
Но не пришел отец,
Лишь весть порою зимней
О гибели его
К нам постучала в дверь.
Сказала мать: «Крепись! 
Будь мужественным,
сын мой, –
Мужчина в доме ты
Единственный
Теперь!»
Я плакал, смысла слов
Не понимая этих...
«Стыдись! – однажды мать
В сердцах сказала мне, –
А в Ленинграде как
Живут в блокадном дети
Не слышал?
Значит, ты
Не знаешь о войне.
Ведь там и день, и ночь
Взрываются снаряды,
Нет пищи, нет воды,
Бомбежки, холода.
И все ж назло врагу
Не плачут там ребята!»
...И больше я с тех пор
Не плакал никогда.

Перевел с осетинского
Сергей ВОЛЬСКИЙ.

Устур Фидибæстон тугъди хабæрттæ æма цаутæ 
сæ рæстæгмæ гæсгæ кæд идардæй-идарддæр кæнун-
цæ, уæддæр нæ дзилли нури кæстæртæн идæрдтаг 
нæ ’нцæ, зæрдтагонæй сæ имисунцæ. Уомæн еума 
ирд æвдесæн иссæй, Ленинградбæл немуцаг-фаши-
стон æрдонгтæ ци блокадæ исаразтонцæ, уой бато-
нуни 80 анзей фæдбæл арæзт Еугуруæрæсеуон акци 
«Блокади дзол». Уоми архайдтонцæ нæ республики 
скъолати ахурдзаутæ дæр. Еци мадзали рæстæг саби-

йтæн дзурдтонцæ блокади бахаугæй æдеугурæй 125 
граммей бæрцæ дзол кæмæн лæвæрд цудæй æма ма 
берæ æндæр æверхъаудзийнæдтæ ка бавзурста, еци 
ленинградæгти уодфедардзийнади туххæй. Æвдистон-
цæ син еци цаути фæдбæл документалон кинонивтæй 
скъуддзæгтæ.

Акций рæстæг ма скъоладзаутæн бæгъатæрдзий-
нади уроктæ аразтонцæ нуртæкки сæрмагонд æфсæд-
дон операций архайгутæ дæр.

Ёнёбасётгё ЛенинградЁнёбасётгё Ленинград

Цуппаринсæй анзей размæ (1943 анзи 12-18 январи) Ленинградаг æма Волховаг фронтти æфсæдтæ Сурхтурусагин Балтийаг Цуппаринсæй анзей размæ (1943 анзи 12-18 январи) Ленинградаг æма Волховаг фронтти æфсæдтæ Сурхтурусагин Балтийаг 
флоти хæццæ æмархайд кæнгæй ратудтонцæ, немуцаг-фашистон æрдонгтæ Ленинград ци блокадæй уодхар кодтонцæ, уой. (Еци флоти хæццæ æмархайд кæнгæй ратудтонцæ, немуцаг-фашистон æрдонгтæ Ленинград ци блокадæй уодхар кодтонцæ, уой. (Еци 
блокадæй æнæгъæнæй ба уæгъдæгонд æрцудæй 1944 анзи 27 январи). Уой фæдбæл æрмæг кæсетæ 4-5-аг фæрстæбæл.блокадæй æнæгъæнæй ба уæгъдæгонд æрцудæй 1944 анзи 27 январи). Уой фæдбæл æрмæг кæсетæ 4-5-аг фæрстæбæл.
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Маддæлон капитали бæрцæ 1 февралæй фæстæмæ фæффулдæр 
уодзæнæй 11,9 %. Фиццаг сувæллони райгурди фæдбæл феддон 

исуодзæнæй 587 мин сомемæ хæстæг, дуккаги фæдбæл ба – 775,6 
мин сомемæ хæстæг. Хабæрттæ бæлвурддæрæй базонуни туххæй 

телефон: 8-800-600-03-71.

Фондз æма фондзинсæй анзей размæ (1918 анзи 25 январи) Мæздæги арæзт æрцудæй Терки цæрæг адæмихæттити Фиццаг съезд. Архайдтонцæ Фондз æма фондзинсæй анзей размæ (1918 анзи 25 январи) Мæздæги арæзт æрцудæй Терки цæрæг адæмихæттити Фиццаг съезд. Архайдтонцæ 
си 400 адæймагемæй фулдæр.си 400 адæймагемæй фулдæр.

ÆНÆНЕЗДЗИЙНАДÆХУАРЗ ХАБАР – ЗÆРДРОХСГÆНÆГ

АДÆМИ УОДÆНЦОЙНÆН ХУÆРЗАУОДÆН ХУАЙРАГИ КУСТАДÆ
Фарæ агъазиау куст æнхæст-

гонд æрцудæй Дзæуæгигъæуи 
берæуæладзугон хæдзæртти 
адæмласæн лифттæ нæугутæй 
баййевунбæл – уой фæрци æй-
йивд æрцудæнцæ сæдæ лифти. 

Аци анз дæр еци куст идарддæр цæуй – 44 нæуæг лифти 
исæвæрдзæнæнцæ еума 24 берæфатерон хæдзареми. 
Гъæуама 2024 анзи кæронмæ ба æййивд æрцæуонцæ 
210 лифти. Нæуæг лифттæ æнæгъæнæйдæр дзуапп 
дæттунцæ æдасдзийнади дуйнеуон домæнтæн, конд 
æнцæ æнæизгæ æндонæй, косунцæ æнæстуфæй, еф-
тонггонд æнцæ LED рохскæнуйнади  цирæгътæй, уæдта 
зæлон игъосункæнуйнади фæрæзнитæй.

Лифттæ исаразтонцæ Цæгат Иристони бундорон 
цалцæгкæнуйнади Фонди сæрмагонд курдиадæмæ 
гæсгæ. Проекти еумæйаг аргъ æй 117 миллион соми.

Республики нæуæггонд 
цæунцæ скъолати хуæрæн-
дæнтти равгитæ æма гæ-
нæнтæ. Кæд æма раздæр 
ниййергутæ гъаст кæниуонцæ, 
скъолати хуæрæндæнтти ци 
хуæруйнæгтæ дæттиуонцæ 

ахурдзау сабийтæн, уæд нур ба уотæ гъæуама мабал 
уа, уомæн æма еци хуæрæндæнтти ес еугур гъæугæ фа-
дуæттæ дæр аллихузон зæрдæмæдзæугæ хуæруйнæгтæ 
цæттæ кæнунæн. Еугурæйдæр æнцæ нуриккон нæуæг 
техникæй ефтонггонд федералон программи фæрци. Рæ-
стæги домæнтæмæ гæсгæ хуæрæндæнтти æвæстеуатæй 
фæззиннуй аллихузон нæуæгдзийнæдтæ. Сувæллæнт-
ти æнæнездзийнадæбæл ауодгæй, ами пайда кæнунцæ 
авгин æма фарфор-фаянси тæбæгътæй, пластикон дзау-
мæуттæн си бунат нæййес. 

Евгъуд анзи дæс мæйемæ 
Цæгат Иристони рауагътонцæ 
рæзæ æма халсарти консервти 
5478 мин дзурдмæ бæрцуати 
(гъома, фæлвари еци рæстæги 
хæццæ рабаргæй, 70 процен-
ти фулдæр). Халсартæй æма 

рæзæй консервтæ цæттæ кæнуни гъуддаг ци æртæ ку-
стуати (æнæнхæст бæрнондзийнади æхсæнадæ «Агро-
фирма «Казбек», «КАРАГР» æма «Чико»), етæ уадзунцæ 
хуæргæнаси, пъамидори, цивзи, наси æма фæткъуй кон-
сервтæ. Анзæй-анзмæ сæ продукций номхигъд урухдæр 
кæнуй. Кæд нæмæ нури уæнгæ уæйæгонд цудæй æн-
дæр рауæнтæй ласт продукци, уæд нур ба нæмæ фул-
дæрæй-фулдæр кæнуй бунæттон консервуадзгути про-
дукци, кæций адæм берæ æхцæуæндæрæй æлхæнунцæ, 
уомæн æма си æ хуæрзгъæдæдзийнадæ баруагæс æй…

Æрдзон газ кæронбæттæн уагæй 
уадзуни программæмæ гæсгæ аци анз 
Цæгат Иристони бауадздзæнæнцæ 
æртæсæди æма инсæйæй фулдæр 
хæдзаремæ. Еци гъуддаг фарæ нæ ре-
спублики æнхæстгонд цудæй æнтæстги-
нæй – газ уагъд æрцудæй 1,4 мин хæдза-
рей арæнти уæнгæ. Бæрæггæнæнтæмæ 
гæсгæ хаст æрцудæй нæ бæсти еци гъ-
уддаги раздзæугути номхигъдмæ.

* * *
Сахар Беслæни 2004 анзи ци 

уæззау фудракæндæ ’рцудæй, уоми 
фæммард æнцæ 334 адæймаги, уо-
нæй – 186 сувæллони. Еци æверхъа-
удзийнадæ цæмæй иронх ма уа, цæ-
мæй фæлтæрæй-фæлтæрмæ дуйней 
дзиллитæ къæрцгъос уонцæ æма 
сабур цард ихалгути фудвæндитæн 
нихкъуæрд дæттонцæ, уой нисане-
уæгæй нæ бæсти разамунд рахаста 
унаффæ Беслæни Дуйнеуон культу-
рон гъомбæладон центр исаразуни 
туххæй. Æ исаразуни еумæйаг аргъ 
æй 200 миллион сомемæй фулдæр. 
Нуртæккæ уой арæзтадæ фæуунтæ-
бæл æй, æнæгъæнæй гъæуама ис-
цæттæ уа аци анзи апърели.

* * *
Нуртæккæ сæрмагонд тугъдон опе-

раций ка архайуй, еци тугъдонтæн хуæд-
толгити æййевæн хæйтти тукани хецау 
Антон Гурин балæвар кодта, внедорож-
ник ке хонунцæ, уæхæн хуæдтолгæ. 
Зæгъун гъæуй, æма аци адæймагæн ес 
еудадзугон бастдзийнадæ нæ тугъдонти 
хæццæ, берæ цæмæйдæрти син фæй-
йагъаз кæнуй, зæгъæн, айразмæ дæр 
син рарвиста аллихузон æфсæддон 
фæрæзнитæ æма гъæугæ дзаумæуттæ. 
Арфиаг уо, Антон!..

* * *
Дзæуæгигъæуи Туйгъанти Ма-

харбеги номбæл аййевадон музейи 
байгон æй камерон равдист «Ирон-
хуати байзайæг нæмттæй». Экс-
позици æвдесуй, иронхуати берæ 
рæстæгути æма берæ фæлтæрти ке 
карни хабæрттæ нæ зонунцæ, уæхæн 
дууæ адæймагей цардвæндаг æма се 
’сфæлдистадæ. Фæсарæнти парахат-
тæй ке куститæ ’вдистонцæ (фал син 
сæ райгурæн бæстæ Советон Цæдеси 
цæрæг адæм аккаг аргъ не ’скодтон-
цæ), еци дууæ адæймагемæй еу æй 
скульптор Дмитрий Цаплин. Дуккаг 
æй дзиллитæй феронхуæвæг дæс-
ниæдтæ багъæуайгæнæг хузæгæнæг 
Мæлтъизти Ольгæ.

Равдисти фæууинæн ес Дмитрий 
Цаплини арæзт цуппар скульптури 
æма Мæлтъизти Ольги арæзт еуæн-
дæс дорин сорæти.

МЕДИЦИНОН КЪАБАЗИ МЕДИЦИНОН КЪАБАЗИ 
ГЪÆУАМА ÆРЦÆУА ХУАРЗ ГЪÆУАМА ÆРЦÆУА ХУАРЗ 
ÆЙЙИВДДЗИЙНÆДТÆÆЙЙИВДДЗИЙНÆДТÆ

Куд нисангонд цæуй, уотемæй 
Цæгат Иристони куст цæудзæнæй 
цалдæр медицинон косæндонебæл: 
пульмонологон Центр æма онкологон 
диспансери райарæзт, Дзæуæгигъæуи 
2-аг ниййарæндони бундорон цалцæг, 
уæдта Мæздæги райони центрон сæй-
гæдони фæзуати ниййарæндонæ, 
Хонсайраг поселокки сувæллæнтти 
тарнези сæйгæдонæ (45 бунати си 
уодзæнæй), тагъд медицинон агъази 
клиникон сæйгæдони инфекцион нез-
ти хайади бæстихай (100 бунати) æма 
Горæтгæрон райони фельдшерон-аку-
шерон пункт Дачныйи гъæуи исараз-
ун…

Зæгъун гъæуй уой дæр, æма нæ 
республики æнæнездзийнади гъæуай-
кæнуйнади къабази райрæзтæн аци 
анз дехгонд æрцудæй 1,2 миллиард 
соми. Етæ гъæуама харзгонд æр-
цæуонцæ нæуæг медицинон косæн-
дæнттæ исаразун æма раздæри ко-
сæндæнттæ нури домæнтæмæ гæсгæ  
иснæуæг кæнунбæл. Уой фæдбæл 
архайди нисан æй адæмæн медици-
нон агъази хуæрзгъæдæдзийнадæ 
фæббæрзонддæр кæнун: медицинон 
объекттæ райаразун, хуастæй сæ 
исефтонг кæнун, хуарз цæттæгонд 
специалисттæ сæмæ æрветун.

*  *  *
Дзæуæгигъæуи арæзт æрцæуд-

зæнæй   иуæнгтæ æма нервити систе-
мити незтæй гъигæдардцæуæг адæми 
медицинон реабилитаций амбулато-
рон хайадæ. Аци æма никкидæр ма 
ци гъуддæгутæ арæзт æрцæудзæнæй 
нæ республики, етæ комкоммæ ахед-
гæ хузи фæббæрæг уодзæнæнцæ 
адæмæн медицинон лæггæдти хуæрз-
гъæдæдзийнадæбæл. Уомæ гæсгæ ба 
уони царди рауадзунæн республики 
’рдигæй агъазгонд цæудзæнæй, ци 
гæнæн æма амал уа, уомæй.

Медицинон реабилитаций ам-
булаторон хайадæ исаразуни ихæс 
æхемæ райста компани «Премиум-
Строй-Инвест».

*  *  *
Сæрмагонд тугъдон операций ар-

хайгæй ка фæццæф æй, еци æфсæд-
донтæн социалон-медицинон æгъ-
дауæй фæййагъаз кæнунæн нæмæ 
фæззиндзæнæй сæрмагонд хайæд-
тæ. Арæзт æрцæудзæнæнцæ хецæн 
бригæдтæ дохтиртæй, психологтæй, 
юристтæй æма социалон косгутæй.  

Цæгат Кавкази хуæрзмуггаг картофи 
селекцион центр æрæги байгон кодтонцæ 
Цæгат Иристони æнæнхæст бæрнæдзий-
нади æхсæнадæ «Фат-Агро»-й. Авд гекта-
ри фæзуатбæл æрбунæттон æнцæ, еугур 
нуриккон домæнтæн дзуапп ка дæттуй, 
уæхæн диагностикон лабораторитæ, кар-
тофи минкъий муггæгутæ кæми зайун кæн-
дзæнæнцæ, гъаруæтти уæхæн комплекс 
æма 10 мин тонни картоф кæми уодзæнæй, 
уæхæн нуриккон æфснайæнтæ. Хуæрзмуг-
гаг картофи селекцион центр æй компанити 
къуар «Бавари»-й дæлхайæдтæй еу, ефтон-
ггонд æй куд уæрæсейаг, уотæ фæсарæй-
наг нуриккон косæнгæрзтæй.

Æрæги центр кадгин уавæри æ дуæрт-
тæ байгон кодта. Ци берæ иуазгутæ ’рба-
цудæй, уони хæццæ адтæнцæ Уæрæсей 
Президенти Æнхæстбаргин минæвар Цæгат 
Кавкази Юрий Чайка, Республикæ Цæгат 
Иристон-Аланий Сæргълæууæг Сергей Ме-
няйло, Уæрæсей гъæууон хæдзаради ми-
нистри хуæдæййевæг Иван Лебедев, банк 
«ВТБ»-й Цæгат Кавказаг филиали разамо-
нæг Александр Дыренко, картофи муггæгу-
тæ æртасæг федералон Центри директор 
Сергей Жиров, уæдта «Фат-Агро»-й æмгу-
стгæнгутæ Ярославли, Костромай, Дæллаг 
Новгороди æма æндæр облæсттæй.

Селекцион центр байгон кæнуни фæд-
бæл арæзт цитгин мадзали рæстæг радзу-
банди кодтонцæ Юрий Чайка æма Сергей 
Меняйло. Æма етæ куд баханхæ кодтонцæ, 
уотемæй аци центр гъæууон хæдзаради 
райрæзтæн устур агъаз ке уодзæнæй, е 
дузæрдуггаг нæй. Е фадуат ратдзæнæй 
2025 анзмæ 40 мин тонни хуæрзгъæдæ 
муггаг æрзайун кæнунæн, е ба æй 14 мин 
гектари фæзуатæй тиллæг исесуни фагæ. 
Хуæрзмуггаг картоф ку зайун кæнæн, уæд 

уодзинан ерисгъон, фæззиндзæнæй фадуат  
инвесторти æргом нæмæ раздахунæн.

Æнæмæнгæ зæгъун гъæуй уой дæр, 
æма цæмæй нæмæ ауæхæн Центр фæз-
зиндтайдæ, уой фæдбæл хъæппæрес бав-
диста нæ республики раздæри разамонæг 
Битарти Вячеслав. Уой Сергей Меняйло 
дæр æ радзубандий баханхæ кодта:

– Фæлварæ нæмæ Битарти Вячеслави 
хæццæ дзубанди адтæй кустуати райрæзт-
бæл. Селекцион центр исаразуни туххæй 
инвестицион бадзурдбæл бакустан. Мæ 
бон зæгъун æй, Уæрæсей картофи хуæрз-
гъæдæ муггæгути хузтæн сæ 20 проценти 
уагъд цæудзæнæнцæ центрæй. Е æй, нæ 
бæсти Президент нæ размæ ци ихæс æв-
æруй – хуаллаги базаради æдасдзийнадæ 
æма фидибæсти уагъд продукци фæффул-
дæр кæнун – уой æнхæст кæнуни фæдбæл  
нæмæ бæлвурд архайд ке цæуй, уой æвде-
сæн. Арфæ кæнун, аци хуарз æма гъæугæ 
гъуддагбæл ка бакуста, уонæн.

Компанити къуар «Бавари»-й коллек-
тиви номæй Битарти Вячеслав райарфæ 
кодта еугур иуазгутæн дæр æма баханхæ 
кодта, аци дессаги центр цубур рæстæгмæ 
исаразун ке бантæстæй фиццагидæр еу-
мæйаг хъауритæй æмархайди фæрци: . 

– Уæрæсей гъæууон хæдзаради Ми-
нистради, нæ республики разамунд æма 
гъæууон хæдзаради Министради, банк 
«ВТБ»-й Цæгат Кавкази филиали агъазæй 
исаразтан нуриккон лабораторитæ æма гъа-
руæтти комплекс, бацæттæ кодтан 2030 анзи 
уæнгæ картофи муггаги райрæзти програм-
мæ. Уой бундорбæл 2025 анзмæ æрзайун 
кæндзинан, æмбал кæмæн нæййес, уæхæн 
картофи 40 мин муггаги. Уонæй «Садон», 
«Спринтер» æма «Алания» нуриуæнгæ зун-
дгонд æнцæ гъæууон хæдзаради косгутæн.

БÆРЗОНД ТИЛЛÆГÆРЗАДÆН БÆРЗОНД ТИЛЛÆГÆРЗАДÆН 
УОДЗÆНÆЙ ХУАРЗ БУНДОРУОДЗÆНÆЙ ХУАРЗ БУНДОР
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Нæ республики æнæнездзийнади къабази косгутæн 1 февралæй 
фæстæмæ фист цæудзæнæй сæрмагонд социалон феддон. Æ бæр-
цæ уодзæнæй 4,5 мин сомемæй ба 18,5 мин сомей уæнгæ – гъома, 
медицинон косгутæй кæмæн циуавæр сæ категори е æма циуавæр 
ихæстæ æнхæст кæнуй, уомæ гæсгæ.

ССР Цæдеси фиццаг Конституци федаргонд æрцудæй 1924 анзи 31 январи ССР Цæдеси Советти дуккаг съезди.ССР Цæдеси фиццаг Конституци федаргонд æрцудæй 1924 анзи 31 январи ССР Цæдеси Советти дуккаг съезди.

Недзамайнаг Македоний пад-
дзах, номдзуд балхон Александр Ма-
кедойнагæн æ дæлбарæ æмтохгæн-
гутæй кадæртæ унаффæ кодтонцæ, 
не ’знæгтæмæ, дан, æхсæвигон бам-
пурсæн. Е син равардта дзуапп: «Æз 
уæлахез давгæ нæ кæнун!..» 

*  *  *
Бæргæ-бæргæ, уæхæн зундихаттæй хайгин ку 

уиуонцæ, нури доги нæмæ хецаудзийнади бæллуйнаг 
рауæнтæмæ ка тундзуй, еци «бæдæйнæгтæмæ». Фал 
кæми!.. Ци æведауцæ, берæ цæмæйдæрти ба илгъаг 
миутæ ба нæ аккаг кæнунцæ сæхецæн уæлахезмæ 
бæлгæй. Уæхæн «уæлахезæй» давæггагдæр ма ци уа!..

Шведаг Кристинæ (1626-1689), 
Швеций къарол: «Хестаугутæ бæгъ-
атæр нæ фæуунцæ, бæгъатæртæ 
хестауæг нæ фæуунцæ…»

*  *  *
Нури хецауеуæггæнгутæй ба 

беретæ, æнæмæнгæ райаразуйнаг 
гъуддаги фæдбæл еунæг белгон 

исесдзæнæнцæ æма уайтæкки цъеувæдес исаразун-
цæ, мæнæ, дан, куд фескъуæлхтан. Æма нæ абони 
цардиуаги берæ нæхъæртондзийнæдтæ дæр уой фу-
дæй æнцæ, æма уæхæн «бæгъатæрти» фудæй нæмæ 
исаразуйнæгтæ æрдæгарæзтæй ке райзайунцæ…

в

Кæддæр, дан, еу лæг,  
исхондзинан æй Иванов, Пи-
тери ниуазæндæнттæй еуеми 
уоййасæбæл фæррасуг æй 
æма фудцъухæй æлгъетун 
байдæдта, бауорамæнтæ 
ин нæ адтæй. Ниуазæндони 
уæйæгæнæг дæр æй бæргæ 
гъавта æрсабур кæнунмæ, 
бауайдзæф ин кодта:

– Бафсæрми кодтайсæ – 
паддзахи хузæй.

Æма райамудта фарс-
бæл паддзахи хузæмæ. Æма дин уæд еци расуг лæг ку 
ниццæлхъ ласидæ:

– Æма паддзахи хузæ ба мин ци ’й?.. Ту ибæл 
кæнун!..

Адтæй нæ адтæй, уæддæр еци хæлхъойгæнæги 
исмедæг кодтонцæ кумæ гъудæй, уордæмæ.

Хабар, гъай-гъайдæр, исæмбалдæй паддзахбæл 
дæр. Ка ин æй фегъосун кодта, етæ æнгъалдтонцæ, гъо-
ма, еци сæргъæн лæг карз æфхуæрд баййафдзæнæй е 
’наккаг миуи фæдбæл. Фал... Паддзах хъæбæр ниххуд-
тæй æма  загъта:

– Еци Ивановæн фегъосун кæнетæ, æз дæр ибæл ке 
ту кæнун, уой æма ’й рауадзетæ сæхемæ...

* * *
Нури доги ба? Уæлдай бæрзонд хецауеуæггæнгу-

ти кой нæ кæндзинан, фал зингæ ниллæгдæр ка бадуй, 
уæхæн «разамонгутæй» дæр еске туххæй æфхуæрæн 
нæ, фал уотид уайдзæфи хузæн ести ниффинсай æма 
дæ финстæг дзиллон рауæни ниййауиндзай!.. Дæ фин-
стæг дин еци «зæрдихудтфæккæнæг» паддзахи хузæн 
æ нихмæ финстæг ниллæгдæр нæ æресун кæндзæ-
нæй, цæмæй адæмæн æнцондæр уа æ бакæсун, фал æй 
æ хъозæнттæ фæддунд кæндзæнæнцæ, æ бунати ба 
дин дæхе æрауиндздзæнæнцæ, гъома, цийфæнди раст 
ку уай, уæддæр дин уотитæ бакæндзæнæнцæ æма 
фæффæсмон кæндзæнæ, уогæ финсун-дзорун дæ бон 
ке ’й, уобæл дæр.

ЗУНДГИН ЗАГЪДМÆ МА ИГЪОСÆГ КУ УИДÆ!..

АДÆМИ ЦÆСТÆ УИНАГÆДÆР ÆЙ!..

Централон телеуинунадæй 47%
Социалон хизæгтæй æма блогтæй 42%
Адæми хæццæ дзубандитæй  40%
Интернети сайттæй 36%
Бунæттон телеуинунадæй 31%
Централон мухурæй 20%
Бунæттон мухурæй 20%
Централон радиойæй 14%
Бунæттон радиойæй 12%

Цæмæй нæ бæсти экономикон 
размæцуд идарддæр æнтæстгин-
дæрæй ирæза, уой туххæй аразт 
æрцудæй сæрмагонд национ про-
екттæ, кæцитæ æнхæстгонд цæу-
дзæнæнцæ сауæнгæ 2024 анзи 
уæнгæ. Уой фæдбæл нисангонд  
еумæйаг бюджет хъæртуй 25,7 
триллион сомемæ, сæ фулдæр 
æмбес æнцæ федералон фæрæз-
нитæ. Еумæйаг гъуддагмæ сæ бай-
вæрд хæссунцæ регионтæ дæр. 
Цæгат Иристон архайуй еуæндæс 
национ проектеми. Бæлвурдæй 
циуавæр æнцæ, сæ фæстеугутæ 
цæмæ хъæртунцæ, аци анз нæмæ 
ци нисантæ ес? Аци æма уæхæн 
фарстати фæдбæл дзиллон ха-
бархæссæг фæрæзнити ахид цæуй 
дзубанди.

Абони ба уæ зонгæ кæнæн кæ-
цидæр хатдзæгти хæццæ, кæцити 
туххæй æ гъудитæ зæгъуй Цæгат 
Иристони национ проекттæ æнхæст-
гæнæг Управлений сæргълæууæг 
Томайти Фатимæ.

– Циуавæр национ проектти 
архайдта нæ республикæ евгъуд  
анзи? Цæйбæрцæ фæрæзнитæ 
син дехгонд æрцудæй?

– Фарæ республики социалон-
экономикон райрæзти нисанеуæгæй 
архайдтан 11 проектеми, сæ еумæй-
аг фæрæзнитæ иссæнцæ 12,2 мил-
лиард соми. Уонæй 9,8 миллиард 
соми дехгонд æрцудæй федералон 
бюджетæй, 2,2 миллиард соми – ре-
спублики, уæдта ма муниципалон 
арæзтæдти бюджетти ба – 0,2 мил-
лиард соми. 

– Национ проекти ес сæрма-
гонд хайгонд «Демографи». Ести 
агъаз æй е, цæмæй нæмæ нæуæги-
гурд сувæллæнтти нимæдзæ фул-
дæр кæна, уæдта хестæр кари 
адæмæн сæ царди уавæртæ фæх-
хуæздæр кæнуни гъуддаги?

– Гъулæггагæн, абони уæн-
гæ дæр нæ республики демогра-
фион уавæр нимад цæуй вазуггин 
æма сагъæссагбæл. Анзæй-анзмæ 
нæуæгигурд сувæллæнтти нимæд-
зæ минкъийдæр кæнуй 500 уæнгæ. 
Зæгъæн, фæстаг фондз анзей дæр-
гъи нæуæгигурд сабийти нимæдзæ 
фæмминкъийдæр æй 20 процен-
тей бæрцæ. Уой хæццæ ба уавæр 
уæхæн æй, æма нæмæ алли анз дæр 
сæхе ка бахатуй регионалон проек-
тмæ гæсгæ социалон агъази фæд-
бæл, уонæн ба еци агъаз лæвæрд 
цæуй. Зæгъæн, фарæ уæхæн агъаз 
кæнуни пълан æнхæстгонд æрцу-
дæй уæлдайгунтæй. Фиццаг 
сувæллон кæмæн исæнтæ-
стæй, уони бæрцæ рауа-
дæй 481 бийнонти фулдæр. 

ЕУ АНЗИ ХУÆРЗТÆ – ИСОНИ ЕУ АНЗИ ХУÆРЗТÆ – ИСОНИ 
ÆНТÆСТИТÆН НИФСДÆТТÆГÆНТÆСТИТÆН НИФСДÆТТÆГ

6

АЛКЕДÆР НИ ÆХЕ АМОНДÆЙ ЦÆРУЙАЛКЕДÆР НИ ÆХЕ АМОНДÆЙ ЦÆРУЙ
Нæ адæми нæуæганзон ракувдтити уотæ загъд ес: 

«О, зæлдагæ закъæгин уæларвон Уасгерги! Зæнхæмæ 
нæ адæммæ Хуцауи разæй æртæхис, æма де ’рбадæн бу-
нæттæ алли рауæн дæр кувддонтæ иссæнцæ!.. Нæ адæм-
мæ цитгин дæ, сæхе дæбæл фæдзæхсунцæ, æма сæ дæ 
хуарзæнхæ уæд!..»

Уотæ раковгæй ни алкедæр æнгъæл æй, нæуæг анзи 

алли бон дæр ин зæрдæмæдзæугæдæр ке уодзæнæй, 
æруагæс ни кæнуй, нæ зæрдтагон бæлдитæ тæккæ æх-
цæуæндæр хузи ке исæцæг уодзæнæнцæ, е. Æма уæддæр 
адæм цæмæ æнгъæлмæ кæсунцæ нæуæг, 2023 анзи? Еци 
фарста социалон æрфæрститæ аразгутæй уæрæсейæгтæй 
кæмæ равардтонцæ, уони дзуæппитæ еумæйагæй рауа-
дæнцæ мæнæ ауæхæн (проценттæй нимайгæй). 

Аци бæрæггæнæнтæ исбæлвурд кодта Левада-центр, кæци Уæрæсей нимад цæуй фæсарæйнаг агентбæл.

Отто Бисмарк (1815-1898), 
гермайнаг паддзахадон архайæг: 
«Уæрæсей нихмæ макæд маци 
исфæндæ кæнетæ, уомæн æма уин 
уæ цийфæнди хийнæ миуæн дæр 
дзуапп ратдзæнæй æдули миуæй…»

*  *  *
Аци загъд цæйбæрцæбæл раст 

æй, уой Уæрæсей нихмæ хийнæ 
æма фудракæндæ исаразун ка багъавидæ, етæ цал 
æма цал хатти бавзурстонцæ сæхебæл – уой дæр 
бæрзæйсæттæн нихкъуæрдæй. Уогæ Бисмарк еуемæй 
раст нæй: Уæрæсе æ нихмæ фудвæндæ аразгутæн 
аккаг дзуапп æдули миутæй нæ дæттуй, фал æ адæ-
ми лæгдзийнадæ æма хесæрустурдзийнадæй. Уой, 
æвæдзи, нæ лæдæрунцæ, мæнæ нур нæ Фидибæсти 
нихмæ фудмиутæ ка аразуй, æма син сæ еци æдулид-
зийнадæ ба хъæбæр фæсмойнаг фæууодзæнæй…

2023
56% 70%70%
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БИЙНОНТИ ÆМА ХЕ ЦАРДИ БИЙНОНТИ ÆМА ХЕ ЦАРДИ 
Æнгъæл æнцæ, 2023 анз амонд-Æнгъæл æнцæ, 2023 анз амонд-
гундæр ке уодзæнæй 2022 анзæйгундæр ке уодзæнæй 2022 анзæй

Федарæй æруагæс хуæздæр ке Федарæй æруагæс хуæздæр ке 
уодзæнæйуодзæнæй

Нимайунцæ, лæгъуздæр ке Нимайунцæ, лæгъуздæр ке 
уодзæнæйуодзæнæй

КÆСУНЦÆ ИСОНИБОНМÆКÆСУНЦÆ ИСОНИБОНМÆ
ЗæрдæдаргæйЗæрдæдаргæй

ГузавæгæнгæйГузавæгæнгæй

Тæрсгæ-резгæйТæрсгæ-резгæй

ЭКОНОМИКОН ЦАРДИЭКОНОМИКОН ЦАРДИ
Аци анз нæ экономики райрæзт Аци анз нæ экономики райрæзт 
тухгиндæр уодзæнæй тухгиндæр уодзæнæй 

Нæ экономикæ уодзæнæй Нæ экономикæ уодзæнæй 
сæрбонзонгæйсæрбонзонгæй

 

ПОЛИТИКОН ЦАРДИ
Уодзæнæй итинггондУодзæнæй итинггонд

Уодзæнæй сæрбонзонгæйУодзæнæй сæрбонзонгæй

Бæлвурд дзуапп раттун мæ бон Бæлвурд дзуапп раттун мæ бон 
нæйнæй
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Ленингради блокадæ батонуни фæдбæл нисангонд операци 
исхудтонцæ «Æскъæрнæг». Сталин, дан, загъта: «Уадзæ 

æма «Æскъæрнæгæй иссодзæд пеллон!..» Уой фæсте блока-
дæ батонуни архайæг Волховаг фронти командæгæнæг

Уойбæрцæбæл берæ тух-
тæ фашистон Германий раза-
мунд Ленингради ’рдæмæ уомæ 
гæсгæ исаразта, æма сæ фæн-
дадтæй, Советон Цæдеси цит-
гиндæр сахар уотид нæ райсун, 
фал æй бунисæфт бакæнун, 
зæнхи цъарæбæл æ фæд дæр 
куд нæбал байзайа, уотæ.

Гитлер æ хъозæнтти хæццæ 
21 сентябри ци доклад бацæттæ 
кодта «О блокаде Ленинграда», 
уоми уотæ загъд адтæй «...мы 
блокируем Ленинград (гермети-
чески) и разрушим город, если 
возможно, артиллерией и авиа-
цией... остатки «гарнизона кре-
пости» останутся там на зиму. 
Весной мы проникаем в город... 
вывезем все, что осталось жи-
вое, в глубь России или возьмем 
в плен, сравняем Ленинград с 
землей...»

Уæхæн уавæрти Ленинград 
багъæуай кæнун куд зин адтай-
дæ, уой бæргæ лæдæрдтæнцæ 
бæсти разамунд дæр æма са-
харæн æхе цæргутæ дæр. Фал 
уæддæр фæндæ ба еу адтæй: 
немуцаг-фашистон æрдонгти 
æрбалæборæги къах гъæуама 
ма ’рлæууа Ленини сахари зæн-
хæбæл...

Æнæмæнгæ уотæ нæ уод-
зæнæй, уобæл Ленинград гъæу-
айгæнгутæ федарæй æууæнд-
тæнцæ... Знагæй е æруагæс 
дæр нæ кодта, æма сахарбæл 
ку ’ртухстæй ниххорх æй кæну-
ни фæндæй, уæд уотæ æнгъæл 
адтæй æма ленинградæгтæ сæ 
гъезæмæрттæн нæ бафæразд-
зæнæнцæ, саст æрцæудзæнæн-
цæ, фал е фæраздзæнæй: цал-
дæр мæйей дæргъи (1941 анзи 8 
сентябрæй 1943 анзи 18 январи 
уæнгæ), еци хорæлвæстæ ци са-
хар фæддардта, уой байсун сæ 
бон уæддæр нæ бацæй – е нæ, 
фал сæхебæл бæрзæйсæттæн 
цæф æрцудæй, ледзæг фæцæн-
цæ. Советон æфсæдти тугъдон 
операци «Искра»-й фæрци 1943 
анзи 18 январи Ленинградбæл 
æртухст тунд æрцудæй, Ладо-

ги цадæ æма фронти рæнгъи 
’хсæн фæззиндтæй «къæридор» 
(æ фæтæ адтæй 8-11 киломе-
три). Уобæлти 17 суткей дæргъи 
арæзт æрцудæй æфсæн æма 
автомобилон нæдтæ. Сахармæ 
цæун байдæдтонцæ поездтæ 
æма уæзласæн хуæдтолгитæ 
хуæлци, тохæндзаумæутти 
æма æндæр гъæугæ дзаумæут-
ти хæццæ. Немуцаг-фашистон 
командæкæнуйнади фæндæ 
Ленинград блокади фæрци них-
хорх кæнун æма ’й уотемæй бай-
сунæй неци рауадæй. 

Блокади рæстæги уобæл 
абони дæр ма дуйней рæстзæр-
дæ дзиллитæ дестæ кæнунцæ, 
сæ уодти нæбасæттондзийна-
дæн син сæ сæртæй ниллæг 
ковунцæ.

Еугур еци хабæрттæбæл 
мах дæр нæ газети финстан. 
Фал сæ уæддæр нæ ихæсбæл 
нимайæн æримисун абони дæр 
– еуемæй бæрæггонд цæуй, 
Ленинград блокадæй исуæгъдæ 
уни 75 анзей бон, иннемæй ба 
ихæсгин ан, Фидибæстæ хъæ-
бæр устур фидбилизи уавæри 
ку бахаудтæй, уæд нæ адæм 
еумæ куд исистадæнцæ æма 
куд уодуæлдайæй тох кодтон-
цæ æ сæрбæлтау – æхе сагъæс 
си неке кодта, сæ царди берæ 

ахсгиаг гъуддæгутæ дæр райеу-
варс кодтонцæ, уотемæй. Е æй 
дæнцæн кæстæртæн – уотæ ку 
нæ уа, уæд исонибони нæ Фи-
дибæсти сæрбæл исдзоргутæ ку 
нæбал уа, уомæй тæссаг æй.

* * *
Ленингради немуцаг-фаши-

стон æрдонгтæй багъæуай кæну-
ни тугъдтити æма уонæми архай-
гути туххæй, ку зæгъæн, амæй 
размæ дæр мухур кодтан. Зæгъ-
æн, тугъди æма фæллойни вете-
ран, отставки болкъон Толпарти 
Александри уац дæр. Е уоми куд 
финста, уотемæй цалдæр боней 
дæргъи карз тугъдтити фæсте 
немуцаг æфсæдтæн бантæстæй 
Лужски гъæуайкæнуйнадон тæл-
мæ батонун, æма сæ них иса-
разтонцæ Ленингради ’рдæмæ. 
21 августмæ знаг байахæста 
сахар Чудово æма ралух кодта 
Октябри æфсæнвæндаг, Ле-
нинградмæ ибæл бацæуæн куд 
нæбал адтайдæ, уотæ. 30 авгу-
сти ба знагæн бантæстæй сахар 
Мга байахæссун, æма уотемæй 
Ленинград хецæнгонд æрцудæй 
бæсти хæццæ бæттæг фæстаг 
æфсæнвæндаг.

Фашисттæ 8 сентябри бай-
ахæстонцæ г. Шлиссельбург. 
Еци бонæй фæстæмæ Ленин-
град бахаудтæй æртухсти. 900 

бони æма æхсæви сахар адтæй 
блокади.

Еци бæнтти фельдмаршæл 
фон Лееб фæдздзурдта е ’фсæд-
тæмæ: «Салдæттæ, уæ размæ 
’нцæ большевикон æфсади 
байзайæггæгтæ. Еунæг фæстаг 
цæф æма къуар «Цæгат» 
бæрæг кæндзæнæй уæлахез. 
Тагъд рæстæги фæууодзæнæй 
Уæрæсей хæццæ тугъд». Уотæ 
гъуди кодтонцæ фашистон Гер-
маний разамунд æма е ’фсади 
командæкæнуйнадæ. Советон 
бæсти разамунд æма æ адæм 
ба æндæр хузи гъуди кодтонцæ.

Ленинград цæттæ кодта æхе 
багъæуай кæнунмæ. Æвæрд 
æрцудæй 25 километри дæргъ-
æн баррикадитæ æма танкити 
нихмæ цæлхдортæ, арæзт – 
4100 ДОТ-и æма ДЗОТ-и.

Цæргутæ æма фронти æф-
сæдти хуæлцади уавæр цæх-
гæрмæ фæллæгъуздæр æй, 
уæлдайдæр ба знаг Бадаевски 
хуайраги скълæдтæбæл ку бан-
дзарста, уæд. Уоми адтæй хуай-
раги агъазиау æвæрæнтæ. 1942 
анзи райдайæнмæ еу адæйма-
гæн сутки дæргъи дзол лæв-
ардтонцæ 125-150 грамми, æф-
сæддонтæн фæйнæ 300 грамми. 
Дзоли хуæрзгъæдæдзийнадæ 
фæнниллæгдæр æй.Дзанкъисти Амурхани Дзанкъисти Амурхани 
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Ёнёбасётгё Ленинград
ЕТÆ ГЪÆУАЙ КОДТОНЦÆ 

ЛЕНИНГРАД...

Цуппаринсæй анзей размæ (1943 
анзи 12-18 январи) советон æф-
сæдтæ ратудтонцæ, немуцаг-фа-
шистон æрдонгтæ Ленинградмæ 
бацæуæнтæ ци блокадæй æрæхгæд-
тонцæ, уой... Аци цау зæрдæбæл-
даруйнаг айдагъ ленинградæгтæн 
нæй, фал раздæри Советон Цæдеси 
еугур адæмтæн дæр. Уомæн æма 
уони минæвæрттæ дæр уодуæл-
дайæй гъæуай кодтонцæ Ленини 
номхæссæг цитгин сахар. Се ’хсæн 
адтæнцæ Иристони хъæболтæ дæр. 
Беретæ си сæ цард иснивонд код-
тонцæ уоми. Уонæй еу, мæнæ нур 
ке фæскомцæдесон билет уинетæ, 
е – Хамихъоти Морат. Бæгъатæр ни-
гæд æй Ленингради Пискареви уæл-
мæрдти, уоми музейи æвæрд æй æ 
фæскомцæдесон билет.

Еугур рæстæгути еугуремæй карздæр æма æв-
ерхъаудæр тугъд – Устур Фидибæстон тугъди æн-
зтæ Уæрæсей историмæ бацудæнцæ, куд нæ бæсти 
цæрæг адæмти устур лæгдзийнадæ æма бæгъатæрд-
зийнади æнзтæ. 1941 анзи гитлерон Германи Сове-
тон Цæдесмæ ку ’рбалæбурдта, уæд фашистон æф-
сæдтæ æмпурстонцæ æртæ агъазиау къуаремæй 
– Цæгаттаг, Центрон æма Хонсайраг. Еци рæстæг-
мæ Германи байахæста европаг берæ бæститæ.

Фашистон æфсæдти Цæгаттаг къуар æмпурста 
Ленингради ’рдæмæ, е ’сконди адтæнцæ 16-аг æма 18-
аг æфсæдтæ æма 4-аг танкити къуар, æдеугурæй 500 
мин тугъдони кæми адтæй, 29 уæхæн дивизий. Къуари 
сæргъи адтæй инæлар-фельдмаршæл фон Лееб. Еци 
къуармæ лæвæрд æрцудæй Германий фиццаг уæлдæ-
фон флот, кæцими адтæй 760 хуæдтæхæги. Уонæй 
уæлдай ма цæгати ’рдигæй нæ бæстæмæ ’мпурстон-
цæ финнæгти авд дивизий.

Цуппаринсæй анзей размæ (1943 анзи 2 феврали Сталингради тугъди советон æфсæдтæ ниддæрæн кодтонцæ немуцаг-фашистон æрдонгти агъа-Цуппаринсæй анзей размæ (1943 анзи 2 феврали Сталингради тугъди советон æфсæдтæ ниддæрæн кодтонцæ немуцаг-фашистон æрдонгти агъа-
зиау къуæртти.зиау къуæртти.
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Уавæр адтæй карз, бæсти 
уæди разамонæг Сталини за-
гъдау «бæлахи уавæр». Уомæ 
гæсгæ е фæдздзурдта Г.К. Жуко-
вмæ. Ленингради уавæри туххæй 
дзоргæй ин балæдæрун кæнгæй, 
загъта уой дæр, æма еци бæлахи 
уавæрæй фæййервæзунæн ал-
цидæр исаразун ке гъæуй, уой. 
И.В. Сталин зудта, еци уавæртæй 
сахар ке фæййервæзун кæндзæ-
нæй айдагъдæр Г.К. Жуков. Ста-
линæн загъта, кæд уавæр уотæ 
вазуггин æй, уæд цæттæ ’й Ле-
нингради фронтæн командæгæ-
нæгæй рандæ унмæ, зæгъгæ.

Æма 1941 анзи 13 сентябри 
Г.К. Жуков инæлар-лейтенант 
М.З. Хозини хæццæ æма инæ-
лар-майор И.И. Федюнинскийи 
хæццæ ратахтæй блокадон Ле-
нинградмæ. Смольныймæ ку 
бахъæрттæй, уæд комкоммæ ба-
раст æй фронти командæкæнуй-
надæмæ, маршæл Ворошило-
ви косæнуатмæ. Еци рæстæги 
уоми цудæй фронти Æфсæддон 
Совети æмбурд. Дзубанди ад-
тæй сахар багъæуай кæнунбæл 
нæ, фал æ раттунбæл. Жуков 
балæвардта Ворошиловмæ 
Сталини финстæг. Ворошилов 
æмбурди ка адтæй, уонæн неци 
загъта финстæги туххæй. Жуко-
вæн æхе багъудæй, Ленингради 
фронти командæгæнæгæй æй ке 
иснисан кодтонцæ, уой туххæй 
фегъосун кæнун, загъта, цæмæй 
Æфсæддон Совети æмбурд æх-
гæд æрцæуа. Еци-еу рæстæги 
баханхæ кодта, цæмæй Ленин-
град багъæуай кæнуни туххæй 
арæзт æрцæуа еугур гъæугæ 
мадзæлттæ дæр.

Балтий флоти наутæ адтæн-
цæ минæфтуд. Жуков бардзурд 
равардта минитæ уордигæй 
рандæ кæнун æма наутæ са-
хармæ хæстæгдæр æрбакæну-
ни туххæй, цæмæй сæ тохæн-
гæрзтæй фæййагъаз кæнонцæ 
фронти æфсæдтæн сахар багъ-
æуай кæнуни гъуддаги. 

Еци æма æндæр цæхгæрмæ 
мадзæлтти фæрци Ленинградмæ 
хæстæг уавæр фендæрхузи æй. 
Дууердигæй дæр нихмæлæууæг 
æфсæдтæ æрæнцадæнцæ, карз 
тугъдтити фæсте сæ къохи ци 
бафтудæй, уомити. Жуков цубур 
рæстæгмæ æ домбай баргъому-
сæй æрбайеу кодта еугурей дæр, 
исразæнгард кодта æфсæдти 
æма адæми, æ нифсхастдзий-
надæ æма æхсарæй æма бундо-
рон æййивддзийнæдтæ ’рцудæй 
Ленингради фронти.

Ленинград багъæуайгæнгути 
рæнгъити уогæй, знаги нихмæ 
карз тугъди устур арæхстдзий-
надæ равдистонцæ Иристони 
мингай хъæболтæ. Уони хæццæ 
æртæ ирон инæлари: Бæройти 
Михаил, Хъарати Геуæрги æма 
Цæликкати Хъантемур, Советон 
Цæдеси фараст Бæгъатæри: Би-
цати Сергей, Бунимович Юрий, 
Гæджити Александр, Коняхин 
Василий, Бзарти Геуæрги, Се-
лютин Аркадий, Мнацаканов 
Александр, Пасынков Григорий, 
Цоколати Геннадий.

Еци тузмæг æнзти сахар 
багъæуай кæнуни гъуддагмæ 
хе сæрмагонд байвæрæн ка ба-
хаста, уони ’хсæн адтæй 26-аг 
гвардион дæрæнгæнæг авиаци-
он полкки штаби хецау Абайти 
Михал. Уой полкки афицерти 
къуари бакуста радиолокацион 
станцæ «СОН»-и фæрци знаги 
хуæдтæхгути нихмæ аллиху-
зи уавæрти æхсæвæ дæр æма 
бонæ дæр тох кæнуни нæуæг 
системæбæл. Уомæй æнтæст-
гиндæрæй пайда кодтонцæ Ле-
нингради арви, уæдта тугъди 
æнзти бæсти еугур кунæггæнæг 
авиаций дæр.

Санкт-Петербургмæ хæ-
стæг гъæутæй еу хуннуй Джати-
ево. Æма ’й ами цæргутæ уотæ 
ба исхудтонцæ, ногираг лæхъ-
уæн Дзаттиати Дмитрийи ном 
исцитгин кæнуни фæдбæл. Ле-
нинград багъæуай кæнуни ту-
гъдтити рæстæг ба батальони 
командир майор Дзаттий-фурт 
ами, цæгаттаг столицæмæ хæ-
стæг, равдиста знаги нихмæ 
тохи устур арæхстдзийнадæ. 
Фæммард æй карз тугъдтитæй 
еуеми.

Кæрдзинигъæуккаг Сло-
нати Алибег ци лæгдзийнадæ 
æма æхсардзийнадæ равдиста, 
уомæн ба æмбал нæййес. Е 
æ дæрæнгæнæг хуæдтæхæги 
базурбæл тохи будурæй, фа-
шистон æфсæдти æртухстæй 
раскъафта æ эскадрилий коман-
дир капитан Н.И. Свитенкойи, 
кæци, радон ихæс исæнхæст 
кæнгæй æма фæстæмæ здæх-
гæй, æ цæф хуæдтæхæг æр-
бадун кодта будуйрон ихæлд 
аэродроми кæрони. Ирон цæр-
гæси еци бæгъатæрдзийнади 
кой райгъустæй еугур дуйнебæл. 
Алибег дæр æма æ командирæн 
дæр бæргæ гъавтонцæ Советон 
Цæдеси Бæгъатæри ном раттун, 
фал цæмæдæр гæсгæ бæгъ-
атæрдзийнадæ равдесæг ирон 

лæхъуæнмæ æрхаудтæй айда-
гъдæр Ленини орден.

Ленингради блокадæн æ хай 
кæд æма 1943 анзи 18 январи 
тунд æрцудæй, уæддæр æнæгъ-
æнæй ба ист æрцудæй 1944 анзи. 
Советон æфсæдти Ленингра-
даг-Новгородаг размæмпурсæг 
операций фæрци – цудæй 1944 
анзи 14 январæй ба 1 мартъий 
уæнгæ. Æ нисан – немуцаг æф-
сæдти къуар «Цæгат» ниддæрæн 
кæнун, Ленинградæй блокадæ 
æнæгъæнæй дæр исесун æма 
Ленингради облæст знагæй 
исуæгъдæ кæнун æнтæстгинæй 
æнхæстгонд æрцудæй. Советон 
æфсæддонти агъазиау тугъдон 
хъиамæттæ æма фæразондзий-
нади, советон æфсæддон раза-
монгути дæснидзийнади фæрци, 
немуцаг-фашистон æрдонгтæй 
уæгъдæгонд æрцудæнцæ айдагъ 
Ленинград æма Ленингради об-
лæст нæ, фал ма Калинингради 
облæсти зингæ хай дæр.

Толпарти Александр æ ими-
суйнæгти уотæ финсуй:

– Кæд сæбæл бæрзæйсæт-
тæн цæфтæ æруадæй, уæддæр 
гитлеронтæ нæ састæнцæ, фе-
дар хуæстæнцæ алли тохæн 
бунатбæл дæр. Æз мæхуæдæг 
дæр архайдтон еци уæззау ту-
гъдтити. Нæ дивизий командир 
Ф.С. Хатминскийи разамонæг 
пункт цалдæр сæдæ метри ме-
дæгдæрæй уæлдай нæ адтæй 
фронти раззаг ханхæй. Мах, опе-
ративон къуари афицертæ, сут-
кæгæйттæ хуссæги гъæстæ нæ 
фæцан. Æхсæвæй-бонæй игъ-
устæй дзармадзанти æма æн-
дæр артиллерион тохæнгæрзти 
гæрæхтæ, цудæй пулеметти æма 
автоматти къæр-къæр. Уавæр 
фронти раййевæ-баййевæ кодта 
еудадзуг. Мах къуари афицер-
ти гъудæй дивизий хæйтти рази 
нæуæг ихæстæ æвæрун æма 
синхаг авиацион еугæндти хæц-
цæ æма зæнхæбæл цæуæг æф-
сæдти хæццæ æмархайд нивæ-
бæл аразун. Цалдæр бони адтан 
Ленинградæй 30-35 километри 
æндæдæр поселок Гореловойи 
райони. Еунæг хæдзарæ дæр си 
æнæгъæнæй нæбал байзадæй. 
Мах еци уазал зумæги кустан 
æма цардан блиндажти æма 
пурхæгонд хæдзæртти къумти, 
знаги еудадзугон гупп-гæрæх-
тæмæ игъосгæй. Фал еунæг хатт 
дæр не ’рцудæй мæ гъостæбæл 
лæгъуз уавæртæй æма æрдæг-
стонг ке адтан, уомæй гъаст 
кæнуни хабар. Алке устурдæр 

бæллец адтæй æнæуинон знаги 
тагъддæр ниддæрæн кæнун.

Толпарти Александр æ ими-
суйнæгти кæронбæттæни уотæ 
загъта:

– Аци бæнтти гъæуама 
æримисæн, адæймаги зæрдæн 
æ уиндæй, æ бакастæй, æ ай-
йевдзийнадæй æма бæрзонд-
дзийнадæй æхцæуæндзийнадæ 
æма уæлтæмæнадæ ка хæссуй, 
еци сахар ка багъæуай кодта, æ 
сæрбæлтау æ цард ка нæ бавгъ-
ау кодта, æма си абони уодæгас 
ка ’й, аци сахарæн æ карни æно-
сондзийнадæ фескъудайдæ, æ 
фæд зæнхи цъарæбæл нæбал 
байзадайдæ. Еци лæгæвзарæн 
бæнтти æ сæрбæлтау ка тох 
кодта, уони уодуæлдайдзийнади 
фæрци еци бæлах не ’рцудæй, 
æ фарнæ абони дæр цæруй æма 
æносмæ цæрæд!

Арази ан Толпари-фурти аци 
гъудий хæццæ. Мах, Ленингра-
ди сæрбæлтау тохгæнгути хъи-
амæтти уæлеуæгдзийнадæ ба 
иронх ма уæд, абони фæлтæртæ 
дæр куд фæразонцæ, айдагъдæр 
сæхе пайда æма хуарзæн нæ, 
фал Фидибæсти сæрбæлтау неци 
æвгъау кæнгæй хъиамæт кæнун. 

ХÆМИЦАТИ Морис

ЕТÆ ГЪÆУАЙ КОДТОНЦÆ ЛЕНИНГРАД...

Мамсурати АлександриМамсурати Александри
фурт Хъазбегфурт Хъазбег

Хæмицати Базей Хæмицати Базей 
фурт Иоанфурт Иоан

Цæрикъати АфæхъойЦæрикъати Афæхъой
фурт Агубефурт Агубе

æфсади инæлар К. Мерецков Ленинград æ гъезæмарæдзий-
нæдтæй фæййервæзуни фæдбæл уотæ загъта: «Æскъæр-
нæг»-и æрттивд фестадæй кæронбæттæни фейерверк – 
224 дзармадзаней инсæй æмæхстей салют...»

Астинсæй анзей размæ (1943 анзи 2 феврали) ССР Цæдеси Сæйраг Совети Президиуми Указмæ гæсгæ фæззиндтæй майдан «Фидибæстон тугъди Астинсæй анзей размæ (1943 анзи 2 феврали) ССР Цæдеси Сæйраг Совети Президиуми Указмæ гæсгæ фæззиндтæй майдан «Фидибæстон тугъди 
партизанæн», дууæ къæпхæни ин, уотемæй.партизанæн», дууæ къæпхæни ин, уотемæй.
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Советон Цæдеси Бæгъатæр Филько Иван Алексейи фурти райгурдбæл 1 феврали æнхæст кæнуй аст æма фондзинсæй анзи. Райгурдæй 1915 анзи Советон Цæдеси Бæгъатæр Филько Иван Алексейи фурти райгурдбæл 1 феврали æнхæст кæнуй аст æма фондзинсæй анзи. Райгурдæй 1915 анзи 
Мæздæги райони станицæ Павлодольскийи, уоми скъола абони хæссуй æ ном.Мæздæги райони станицæ Павлодольскийи, уоми скъола абони хæссуй æ ном.

Зундгонд куд æй, уотемæй фарæ нæ республикæ райста нæуæг 
65 автобуси, уонæй 40 пайдагонд цæудзæнæй муниципалон, 25 ба 

регионалон маршруттæбæл бæлццæнтти ласунæн. Еци транспор-
тон фæрæзнитæ æнæгъæнæй дæр дзуапп дæттунцæ нуриккон до-
мæнтæн, адæмæн уодзæнæнцæ алцæмæй дæр зæрдæмæдзæугæдæр.

ЕУ АНЗИ ХУÆРЗТÆ – ИСОНИ ÆНТÆСТИТÆН НИФСДÆТТÆГ
3

Æма гъæугæ агъази хай 
син лæвæрд æрцудæй 
– феддонтæ райстонцæ 
7531 бийнонти.

Æртигай сувæллæнттæ кæ-
мæн исæнтæстæй, уони нимæд-
зæ ба исхъæрттæй нисангонд 
бæрцæ 86 бийнонти фулдæрмæ. 
Æдеугурæй ба сæ бæрцæ иссæй 
8665 бийнонти. Æрдзон æгъда-
уæй зæнæг кæмæн не ’нтæсуй, 
уæхæн бийнонтæн дæр агъазгонд 
цæуй, цæмæй ЭКО-й хæрзтæ 
нихгæнонцæ, уомæн. Еци мадза-
ли фæрци нæ республикæбæл 
бафтудæй 136 нæуæгигурди.

Хестæр кари цæргутæн сæр-
магондæй арæзт æрцудæй ре-
гионалон проект «Хестæр фæл-
тæр». Уомæ гæсгæ фæззиндтæй 
сæрмагонд центр, 2 хайади æма 
8 медицинон къæбинети алли-
хузон медицинон уагæдæнтти. 
Уой фæрци се ’нæнездзийнадæ 
геронтологон рауæнти фæффе-
дардæр кодтонцæ 378 адæймаги.

Кустгъони карæй ка ра-
хизтæй, уæхæн – 58872 адæйма-
гемæн лæвæрд æрцудæй алли-
хузон агъаздзийнадæ. Ести нез 
кенæ се ’нæнездзийнади уавæри 
æййивддзийнæдтæ кæмæн ис-
серунцæ, уонæмæ дæр цæуй 
цæстдард. Уæхæн адæймæгутæ 
нæмæ нерæнги ес 85587 бæрцæ.

Районти гъæути ка цæруй æма 
медицинон косæндæнттæмæ æхе 
къахæй иссæун ке бон нæ фæууй, 
етæ ба уордæмæ ласт цæунцæ 
сæрмагонд хуæдтолгити, цæмæй 
сæмæ медицинон æгъдауæй каст 
цæуа сахари, уой туххæй. 

– Æнахсгиагдæр нæй 
цæрæн фатерти фарста дæр. 
Еци къабази ба уæмæ циуавæр 
æнтæстдзийнæдтæ ес?

– Еци къабази фарстатæ лух 
кæнуни гъуддаги нæмæ республи-
ки арæзт æрцудæй цалдæр наци-
оналон проекти. Уонæмæ гæсгæ 
алли анз дæр гъæуама арæзт 
цæуа тæккæ минкъийдæр 120 
миллион квадратон метри бæрцæ 
цæрæнуатон хæдзæрттæ.

Ахсгиагдæр æй сахарти 
цæрæн хæдзæртти алфамбулай-
тæ исаййев кæнуни фарста дæр. 
Зæгъæн, айдагъ сахар Дзæуæги-
гъæуи æма иннæ районти айй-
евгонд æрцудæй 42 æхсæнадон 
æма 74 бунæттон фæзуати. 
«Минкъий сахарти территоритæ 
исаййев кæнуни» еугуруæрæсеу-

он конкурси архайгæй, нæ проект-
тæ нимад æрцудæнцæ 2021 анзи 
раззагдæртæбæл, бæлвурдæй 
ба Алагири аргъауæндони æма 
Æрæдони цæугæдон Тæргайдони 
алфамбулайтæ исаййев кæнуни 
проекттæ.

Проект «Кæдзос дон»-бæл 
дæр куст 2022 анзи цæун райдæд-
та. Нæуæгæй æййивд æрцæуд-
зæнæнцæ 2024 анзи кæронмæ 
Алагири донуадзæн хæтæлтæ. 
Абони уæнгæ бал æййивд æрцу-
дæй 10,3 километри.

Цæрунæн тæссаг уавæр ци 
хæдзæртти исæвзурдæй, уæхæн 
30 хæдзаремæй гъæуама зæр-
дæмæдзæугæ цæрæнбунæт-
тæмæ ракæнæн 682 адæймаги, 
кенæ 241 бийнонти. Уомæн ба 
гъæуй нæуæг фатертæ – 11177,2 
квадратон метри. 

– Æнæнездзийнадæ æма 
ахуради къабæзтæ алкæддæр 
адтæнцæ æма нерæнгæ дæр ма 
æнцæ нæ республики цæргути 
тæккæ ахсгиагдæр фарстатæн 
сæ сæйрагдæртæ. Еци гъудда-
ги ба нæмæ ци арæзт цæуй?

– Проект «Æнæнездзийна-
дæ гъæуайкæнуйнади» дæр 2022 
анзи фæсте нæ байзадан. Ирæфи, 
Дигори æма Горæтгæрон районти 
сæйраг сæйгæдæнтти рази арæзт 
æрцудæй фиццаградон меди-
ко-санитарон агъази центртæ. 
Республики клиникон сæйгæдони 
æвæрд æрцудæй томограф. Лæв-
ар хуастæй ефтонггонд æрцудæй 
3011 адæймаги, ци 23840 рецепти 
си финст æрцудæй дохтиртæй, 
уонæбæл 2022 анзи аллихузон ху-
астæй æнхæст кæнуни нимæдзæ 
исхизтæй 99,84 процентмæ, пълан 
95 проценти уогæй.

Республики онкологон по-
ликлиники æвæрд æрцудæй 20 
хузи медицинон ефтонггарзи. 
Уой уæлæнхасæн ба ма нæ ре-
спублики медицинон уагæдæнтти 
æвæрд æрцудæй аллихузон еф-
тонггæрзтæ – 56 бæрцæ. Меди-
цинон тагъд агъази автопаркбæл 
ма никкидæр бафтудæй фараст 
нæуæг хуæдтолги.

Арæзт нæмæ цæунцæ нæуæг 
фельдшерон-акушерон пункттæ, 
ци гъæути нæ адтæнцæ, уонæми, 
уæхæн медицинон косæндæнттæ 
кæми ес, уонæми бундоронæй 
цæунцæ цалцæггонд, уотæ еф-
тонггонд цæунцæ дохтирти лабо-
раторитæ дæр.

Националон проект «Аху-
ради» дæр ес, боз цæмæй уæн 
уæхæн æнтæститæ. Зæгъæн, 
Горæтгæрон райони Чермени-
гъæуи æма Мæздæги райони 
Дзæрæстей гъæуи арæзт æрцу-
дæнцæ æма косун райдæдтон-
цæ 560 бунати кæми ес, уæхæн 
нæуæг скъолатæ.

Сахар Дзæуæгигъæуи ма 
арæзт цæуй дууæ еумæйаг аху-
радон скъолай азгъунститæ. 
Алкæмидæр си уодзæнæй 550 
бунати, Беслæни дæр 2023 
анзи кæронмæ фæззиндзæнæй 
нæуæг скъола. Устур цаубæл 
банимайæн ес, уæлдай искурди-
адæгин сувæллæнттæн ци сæр-
магонд центр арæзт æрцудæй 
«Вершина», зæгъгæ, уой, уæдта 
Дзæуæгигъæуи 4-аг скъолай бун-
дорбæл арæзт сувæллæнтти тех-
нологон парк «Кванториум». 

Авд еумæйагахурадон скъ-
олайеми бундоронæй цалцæг-
гонд æрцудæнцæ спортивон 
залтæ, æвæрд си ес нæуæг 
ефтонггæрзтæ, фондз профес-
сионалон-ахурадон уагæдонеми 
нæуæггонд æрцудæй материа-
лон-техникон базæ, арæзт си æр-
цудæй 12 æрмадзи.

– Нæ еугурейдæр фæндуй 
кæдзос уæлдæфæй уолæфун. 
Национ проект «Экологи» æн-
хæст кæнуни ба нæмæ нуртæк-
кæ ци æнтæститæ ес?

– Национ проект «Эколо-
ги»-мæ гæсгæ нисангонд мад-
зæлттæ æнхæст кæнуни гъуддаги 
дæр æнæнтæстгин нæ ан. Бун-
доронæй кæдзосгонд æрцудæй 
Бехъани цадæ. 2023 анзи ба 
кæдзосгонд æрцæудзæнæй Мæз-
дæги цадæ. Бугъгалæндæнттæ 
кæдзосгонд æрцæудзæнæнцæ 
Æрæдони, Алагири, Дигорай, Бес-
лæни. Æрбаластан контейнертæ 
бугътæн цалдæр хузти, цæмæй 
фæйнæхузон æрмæгутæ калд 
цæуонцæ хецæн рауæнтæмæ, 
уой туххæй. Нæуæг талатæ сагъд 
æрцæудзæнæй 146 гектареми. 

– Устур æма рæстæмбес ку-
стуæттæ кæмæ ес, еци амалгъ-
он адæмæн ци хузи агъаз лæв-
æрд цæуй?

– Еци адæми, дзубанди дæр 
ибæл нæййес, уæлдай ахсгиа-
гдæр гъæуй паддзахадон агъ-
аз. Нæ республики экономикон 
райрæзти Министради ’рдигæй 
арæзт цæунцæ аллихузон конкур-

стæ гранттæ рамолуни туххæй. 
Зæгъæн, 2022 анзи уæхæн хузи 
агъаз лæвæрд æрцудæй 69 фер-
мерон хæдзарадемæн. Арæзт 
син цæуй семинартæ, цæмæй сæ 
зонундзийнæдтæ фулдæр кæнон-
цæ, уой туххæй.

– Национ проект «Куль-
турæ»-мæ гæсгæ архайди ба ци 
бафтудæй нæ къохи?

– Æргом ку зæгъæн, уæд 
еци къабазæн алкæддæр, гъу-
лæггагæн, дехгонд æрцæуй тæ-
ккæ минкъийдæр фæрæзнитæ. 
Фал уæддæр республики гъæути 
арæзт æма цалцæггонд цæунцæ 
аллихузон культурон-дзиллон 
уагæдæнттæ. Капиталон æгъда-
уæй цалцæггонд æрцудæй æри-
гон театрдзаути театри азгъунст, 
æвæрд си ес тæккæ нæуæгдæр 
ефтонггæрзтæ. Аллихузон музы-
калон гæрзтæй æнхæстдæргонд 
цæунцæ культури уагæдæнттæ, 
аййевадон скъолатæ æма учили-
щетæ.

Алагири райони музейон-рав-
дистон комплексæн дехгонд 
æрцудæй æнæмæнгæгъæугæ 
техникон æма æвдесæн ефтон-
ггæрзтæ.

– Туризми къабази ба 
нæмæ ци ес нæуæгæй?

– Дигоргоми Чиколайæй 
ба Мæцутæ-Коми-Арти уæнгæ 
арæзт æрцудæй над. Æ еумæйаг 
дæргъæ – 21,33 километри. Уор-
дигæй ба ма исæздæхæн ес ли-
гъз надбæл Гæлиатмæ.

– Æнæ хуæрзæнхæст нæд-
тæй туризм нæ, фал æнæуой 
ракъахдзæфгæнæн дæр не-
кумæ ес. Гъæуй нæ, æдасæй 
цæуæн кæбæл уа, уæхæн 
нæдтæ.

– Фарæ нæмæ идарддæр 
конд цудæнцæ нæдтæ – араз-
æн куститæ. Дзæуæгигъæуи 
бундоронæй цалцæггонд æрцу-
дæнцæ сæйраг гъæунгти еу хай 
(Марковай, Ватутини, Ленини, 
Бутырини, Тамай-фурти, Весен-
няя, Московская, Калинини ном-
бæл гъæунгтæ). Етæ рагæй дæр 
некæдбал адтæнцæ цалцæггонд 
æма бустæги æдзæллаг уавæр-
мæ æрхаудтæнцæ. Цалцæггонд 
æрцудæй Дзæуæгигъæу, Æрæ-
дон, Чикола æма Лескенмæ над, 
æ дæргъæ 27 километри (гæп-
пæлтæгай нимайгæй).

Хуæнхаг районтæмæ ка 
цæуй, еци нæдтæбæл хедтæ дæр 
бацалцæг кодтан. Бацалцæг код-
тонцæ Мæздæги райони Дæллаг 
Курп æма Хоригъæуи ’хсæн нади 
дууæ хаййи. Æрæдони райони 
Мичурини гъæубæл еуварсгæ-
нæн над дæр арæзт цæуй æма 
гъæуама фæууа 2023 анзи кæ-
ронмæ. Нæуæг анзи нæмæ ци 
æнхæсткæнуйнаг куститæ æнгъ-
æлмæ кæсуй, уонæн бал абони 
уæнгæ дехгонд æрцудæй 8,3 
миллиард соми, уонæй 6,7 мил-
лиард федералон бюджетæй. 
Еузагъдæй, разæй нæ кустæгтæ 
минкъийдæр нæ ’нцæ. Æма нин 
аци анз хуарзæй цидæриддæр 
бантæстæй, уонæй гъæуама 
уотид боз ма уæн, фал нин етæ 
гъæуама исуонцæ нифсдæттæг 
æма разæнгардгæнæг, цæмæй 
нин идарддæр никки фулдæр 
бантæса, агъазиаудæр уонцæ 
нæ архайди хатдзæгтæ.

Æрмаг мухурмæ бацæттæ 
кодта   КОЛИТИ Витали



ÄÈÃÎÐ¨ №3. 2023 àíç. 
28 январь - ёнсури мёйё 77

 Алли анз дæр 1 феврали Америки Еугонд Штатти бæрæггонд цæуй къерей Бон «Запеченная Аляска». Махмæ цæмæннæ ес уæхæн бæрæгбон нæ цитгин,  Алли анз дæр 1 феврали Америки Еугонд Штатти бæрæггонд цæуй къерей Бон «Запеченная Аляска». Махмæ цæмæннæ ес уæхæн бæрæгбон нæ цитгин, 
æнæгъæнæ дуйнебæл игъустгонд къерети кадæн!..æнæгъæнæ дуйнебæл игъустгонд къерети кадæн!..

Еу давæг хæрæг радавта æма, цума æхе æй, уотæ ’й базармæ ра-
кодта уæйæ кæнунмæ. Фал ин æй уоми радавтонцæ. Уой фæсте 
æй æ зонгитæ, дæ хæрæг цæйбæрцæбæл рауæйæ кодтай, зæгъгæ, 
ку бафарстонцæ, уæд син загъта: «Æхе аргъбæл: пайда дæр мин не 
’рхаста æма зæран дæр...»

Православные праздники и посты в 2023 году

МусульманскийМусульманский календарькалендарь нана 20232023 годгод
23 марта – по мусульманскому календарю  нача-

ло месяца Рамадан (девятого месяца Исламского 
календаря) и начало поста Рамадан (Ураза). Рама-
дан является самым важным и почетным для мусуль-
ман. В этот месяц пророку Мухаммеду было ниспосла-
но первое священное послание, которое впоследствии 
вошло в священную для всех мусульман книгу – Коран. 
Его начало и конец определяются по мусульманскому 
Лунному календарю.
Рамадан – месяц обязательного для мусульман 

поста и один из пяти столпов ислама. Пост во вре-
мя Рамадана – это время для внутреннего очище-
ния, посвящения Богу и время самоконтроля. Пост 
длится 30 дней. Рамадан (по-арабски). Этот месяц 
является самым важным и почетным для мусульман. 
В течение всего месяца соблюдается строгий пост 
(«ураза»). В этот период правоверные мусульмане в 
дневное время отказываются от приема пищи, питья, 
курения и интимной близости. Пост начинается с на-
чала рассвета и заканчивается после захода солнца. 
Полный отказ от простых человеческих нужд дает 
возможность мусульманам продемонстрировать 
силу своей веры.
Помимо внешней чистоты в этот месяц постящие-

ся старается строже соблюдать чистоту внутреннюю 
– освобождение от всех мыслей и действий, осквер-
няющих человека. Мусульмане считают, что соблю-
дение духовного и телесного поста в месяц Рамадан 
чрезвычайно позитивно воздействует на их души. В 
этот месяц мусульмане читают Коран, совершают 
добрые дела, раздают добровольную и обязатель-
ную милостыни.

21 апреля (первый день месяца Шавваль) – 
начало праздника Ид-аль-Фитр. Отмечается он в 
честь  окончания поста священный месяц Рамадан. 
Называется он Ид-аль-Фитр или по-турецки Ура-
за-байрам. Ураза-байрам – один из двух главных 
дней исламского календаря. Традиция празднования 
для разговения ведет свое начало со времен пророка 
Мухаммеда с 624 года. Верующие поздравляют друг 
друга. Накануне и в день праздника собирается обя-
зательная милостыня. Собранные средства идут в 

пользу общины (малоимущим, путникам и др.) В день 
праздника мусульмане совершают праздничную ри-
туальную молитву, надевают лучшую одежду, гото-
вят традиционные блюда, а после праздничной мо-
литвы накрывают праздничные столы, приглашают в 
гости соседей, родственников и друзей, совершают 
ответные гостевые визиты с подарками, радуются и 
веселятся. 

27 июня (девятый день месяца Зуль-хиджа) – 
День Арафа – последний день хаджа. Отмечается 
примерно через 70 дней после окончания месяца Ра-
мадан. В этот день участники Хаджа посещают гору 
Арафат возле Мекки и совершают намаз у ее подно-
жия. День Арафа является самым памятным из дней 
Аллаха.
Согласно мусульманской религии, в этот день воз-

награждение или кара мусульманам за благие или 
греховные поступки увеличивается  многократно.  
Равно как и  вес грехов в этот день увеличивается 
в несколько раз. До заката солнца верующие стоят и 
замаливают грехи. Пост в день Арафа считается са-
мым важным из тех поступков, которые приближают 
верующих к Аллаху.
День Арафа отмечается в День посещения участ-

никами Хаджа горы Арафат возле Мекки, где палом-
ники совершают намаз у подножия горы Арафат.

19 июля (десятый день месяца Зуль-хиджа) – 
праздник жертвоприношения Курбан-байрам. От-
мечается через 70 дней после праздника Ураза-бай-
рам в память жертвоприношения пророка Ибрахима. 
Курбан-байрам  один из 2 главных дней исламского 
календаря. Согласно Корану, Архангел Джабраил 
явился к пророку Ибрахиму во сне и передал  ему 
повеление Аллаха принести в жертву сына.
Ибрахим отправился в  долину Мина к тому   ме-

сту, где ныне стоит Мекка и начал приготовления. 
Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, так как 
был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось 
испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти 
принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог 
резать, и тогда ангел Джабраил (Архангел Гавриил 
дал пророку Ибрахиму  в качестве замены барана). В 

день жертвоприношения принято ходить в гости и по-
здравлять друг друга с праздником. Праздник жерт-
воприношения Курбан-байрам (или Ид уль-Адха) 
является частью мусульманского обряда паломниче-
ства в Мекку. Отмечается праздник в долине Мина 
вблизи Мекки в 10-й день, 12-го месяца мусульман-
ского лунного календаря Зульхиджа и длится 3-4 дня.

19 июля (первый день месяца Мухаррама) – на-
чало 1445 года по Хиджре.

28 июля (десятый день месяца Мухаррама) – 
День Ашура. День скорби 4 мусульман,  поминове-
ния пророков и посланников Аллаха. На этот день, 
согласно Корану, приходится сотворение Небес, 
Земли, ангелов, первого человека – Адама. В то же 
время, это день – день траура. В этот день погиб внук 
Пророка Мухаммеда – Хусейн. Светопредставление 
(апокалипсис, конец света) также наступит в день 
Ашура.
У мусульман суннитов в этот день желателен пост.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ (ПАСХА) – 16 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА
ДВУНАДЕСЯТЫЕ НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
• 7 января – Рождество Христово
• 19 января – Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля – Сретение Господне
• 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа – Преображение Господне
• 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря – Введение во храм Пресвятой 
Богородицы.

 
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ 
• 9 апреля 2023 г. – Вход Господень в Иерусалим
• 25 мая 2023 г. – Вознесение Господне
• 4 июня 2023 г. – День Святой Троицы. 
Пятидесятница.

 
ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
• 14 января – Обрезание Господне
• 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
• 12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября – Усекновение главы Иоанна 
Предтечи

• 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

ЦЕРКОВНЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
• 27 февраля – 15 апреля 2023 г. – Великий пост
• 12 июня – 11 июля 2023 г. – Петров 

(Апостольский) пост

• 14-27 августа 2023 г. – Успенский пост
• 28 ноября 2023 г. – 6 января 2023 г. – 
Рождественский пост.

ЦЕРКОВНЫЕ ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
среда и пятница всего года, за исключением 
сплошных седмиц и Святок
• 18 января – Крещенский сочельник
• 11 сентября – Усекновение главы Иоанна
   Предтечи
• 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
 
СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
• 7-18 января – Святки
• 6-12 февраля 2023 г. – Мытаря и фарисея
• 20-26 февраля 2023 г. – Сырная (Масленица)
• 17-23 апреля 2023 г. – Пасхальная (Светлая)
• 5-11 июня 2023 г. – Троицкая.
 
ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
• 18 февраля 2023 г. – Вселенская родительская 
суббота

• 11, 18  и 25 марта 2023 г. – Субботы 2, 3, 4-й 
седмиц Великого поста

• 25 апреля 2023 г. – Радоница
• 9 мая – Поминовение усопших воинов
• 3 июня 2023 г. – Суббота Троицкая
• 28 октября 2023 г. – Суббота Димитриевская.
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Фидибæстæ гъæуайгæнæги Бони хуæдразмæ косгæ къуæре уодзæ-
нæй æдеугурæй æртæ бони – 20, 21, 22 феврали. Уæлдай фæлладу-
адзæн бон хаст цæуй 1 январæй (хуцаубонæй) 24 февралмæ (май-

рæнбонмæ). Æхсæзбонон къуæре кæми ес, уоми сабат, 25 февраль 
уодзæнæй косгæ бон.

Фондз æма фондзинсæй анзей 
размæ – 1918 анзи 24 январи – УСФСР 
(Уæрæсей Советон Федеративон Со-
циалистон Республики)  Адæмон Ко-
миссарти Совет рахаста унаффæ, 
цæмæй Уæрæсей республикæ рахеза ни-
гулæн-европаг къæлиндармæ. Уой фæд-
бæл дзиллон-хабархæссæг фæрæзнити 
рæстæгæй-рæстæгмæ æрмæгутæ 
фæззиннуй, уонæмæ гæсгæ бацæттæ 
кодтан, мæнæ дæлдæр ке мухур кæнæн, 
еци уац.

ФУДФУНИ ХУЗÆН
Уæ медзæрди рагъуди кæнайтæ: 31 

январи æхсæвæ бафунæй айтæ, иннæ бон 
сæумæй ба ку райгъал айтæ, уæд æнгъæл 
адтайтæ, 1 февраль ралæудтæй, зæгъгæ, 
фал телевизорæй игъосетæ: «Абони æй 14 
февраль, рæстæггай уардзæнæй…»

Æрра гъудитæ? Фудфун? Сæ еу дæр 
нæ æма иннæ дæр. Мадта, баруагæс уи 
уæд, Уæрæсей кæддæр гъе уæхæн хабар 
æрцудæй. 1918 анзи 31 январи фæсте 
1 февраль нæ ралæудтæй, фал… 14 фев-
раль.

Гъуддаг уой медæги адтæй, æма раст 
фондз æма фондзинсæй анзей агъоммæ 
УСФСР-и Адæмон Комиссарти Совет ра-
хаста унаффæ, нигулæн-европаг къæлин-
дармæ цæмæй рахезæн, уой фæдбæл. 
Уæдæй фæстæмæ, уой размæ цаутæ æма 
хабæрттæ ци æнзти æма бæнтти ’рцудæн-
цæ, уони кой кæнгæй, фæббæлвурд кæнæн: 
«нæуæг нимадмæ гæсгæ» кенæ «зæронд 
нимадмæ гæсгæ», зæгъгæ.

«КУЛЬТУРОН ÆГЪДАУÆЙ 
РАЙРÆЗТ АДÆМИХÆТТИТÆБÆЛ 
НÆХЕ БАЙЕУ КОДТАН!..»

Зундгонд куд æй, уотемæй 1918 анзи 31 
январи размæ Уæрæсе цардæй, юлиайнаг 
ке хонунцæ, еци къæлиндармæ гæсгæ, Ев-
ропи паддзахæдти фулдæр хай ба сауæнгæ 
1582 анзæй фæстæмæ архайдта григо-
рианскаг къæлиндармæ гæсгæ.  Се ’хсæн 
хецæндзийнадæ сæдæ анзей дæргъци 
фулдæр кодта еу суткæ æма XX æноси рай-
дайæнмæ исхъæрттæй 13 бонемæ. Раст ку 
зæгъæн, уæд уæрæсейæгти цардбæл еци 
хецæндзийнадæ фуддæр æрдæмæ уоййа-
сæбæл  нæ фæззиндтæй, айдагъдæр фæ-

сарæйнаг гъуддæгути фæдбæл гæгъæдити 
бæлвурд бæнттæ æвæрд цудæнцæ дууæ 
хузи. Уомæ гæсгæ ба уотæ рауайидæ, æма 
Европæй нæмæ, зæгъæн, анзи райдайæни 
æрвист гæгъæдитæ, исæмбæлиуонцæ уой 
размæ анзи кæрони. Фал адæймаг алцæ-
бæл дæр исахур уй.  

Советон пропагандисттæ евгъуд æно-
си 20-аг æнзти куд финстонцæ, уотемæй: 
«Анзнимади еци æййивддзийнадæ советон 
хецаудзийнадæ адæмти историй фæб-
бæлвурд кодта, уруссаг адæми капитали 
фудхуæрæнадæ æма хецауеуæггадæй ке 
исуæгъдæ кодта, уой… Уæдæй фæстæмæ 
Советон республикæ хаст æрцудæй еугур 
дуйней культурон адæмихæттити нимæд-
зæмæ».

ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВИ 
ÆРТИККАГ АРХАЙД

Къæлиндар баййевуни фарстамæ тæк-
кæ фиццаг хатт каст цудæй 1830 анзи. Гри-
горианаг къæлиндари нимадмæ рахезуни 
фарс адтæй Уæрæсей наукити Академи. 
Еци фарстабæл буцæутæ цудæнцæ дæсгай 
æнзтæ. Паддзæхтæ нæ тагъд кодтонцæ еци 
бæрнон гъуддагмæ ’ркæсунмæ, уæрæсейаг 
рæстæгнимади туххæй бæрнон унаффæ 
рахæссунмæ. Гъуддаг размæ ку нæ цудæй, 
уæдта еци ихæс æхемæ 1893 анзи райста 
Уæрæсей астрономион æхсæнадæ. Къæ-
линдар раййевуни фæдбæл арæзт сæр-
магонд къамиси иуонгти номхигъдмæ хаст 
æрцудæй Д.И. Менделеев дæр. Уотемæй, 
номдзуд химик айдагъ периодикон систе-
мæ æма уруссаг водки формулæ не ’ргъуди 
кодта, фал ма зæрдиагæй архайдта нæуæг 
къæлиндармæ рахезуни гъуддаги дæр. 
«Нуртæккæ ци юлиайнаг къæлиндарбæл 
цæрæн, е раст нæй, – нимадта Д.И. Мен-
делеев, – григориайнаг дæр бустæги раст 
нæй. Уомæ гæсгæ ба нæ гъæуй исбæлвурд 
кæнун, никки æнхæстдæр дзуапп ка дæтта 
нуриккон науки домæнтæн, уæхæн нимад-
мæ рахезуни мадзал...»

«Къæлиндари къамис» куста 1911 анзи 
уæнгæ, фал сæ унаффитæ уотид гæгъæ-
дибæл байзайиуонцæ. Айдагъдæр боль-
шевиктæн, сæ разæнгарддзийнадæ аци 
гъуддаги дæр бавдесгæй, бантæстæй 1918 
анз æнæгъæнæ 13 боней бæрцæ фæццу-
бурдæр кæнун.

Еци реформæ неци уоййасæбæл тингун-
дзийнадæ расайдта æхсæнадон цардиуаги. 

Реформитæй æнаразийæй байзадæй 
æма нерæнгæ дæр ма ’й уруссаг киристон 
дзиуарæ, гъома, зæрдхъурмæ кодта зæронд 
фæткæбæл, уомæ гæсгæ нæ, фал æй нæ 
фæндадтæй æ еудадзугон фæткитæ æма 
æгъдæуттæ æнхæст кæнуни рæстæгутæ 
нæуæг нимадмæ гæсгæ æнхуæрсун. «Боль-
шевикти рахаст унаффитæмæ кæсун гъæуй 
уæлæнгай цæстингасæй, уомæн æма хъор 
дарунцæ дини уагæвæрдтитæ», – уæхæн 
адтæй сæ гъуди диникустгæнгутæн. 

Æма, æцæгæйдæр, киристон дин нæ 
райста еци декрети фæткæ. Ци нæ син 
фæккодтонцæ Уæрæсей æдасдзийнадæ 
гъæуайгæнæг оргæнтæ, уæддæр, куд сæ 
æнхæст кодтонцæ, уотемæй байзадæнцæ. 
Уомæ гæсгæ ба абони уæнгæ дини бæрæг-
бæнттæ æнхæстгонд цæунцæ дугай ни-
мæдзтæмæ гæсгæ.

Октябри революци ба кæд 25 октябри 
æрцудæй, уæддæр ин æ бæрæгбон ба 
нæуæг анзнимади декретмæ гæсгæ бæрæг 
кæнун райдæдтонцæ ноябри.

МÆ НАНА ÆМА ПОЭТ ПУШКИН
Уæрæсей цæргутæ, адтæй нæ адтæй, 

уæддæр исахур æнцæ нæуæг къæлиндар-
бæл. Мæ нана райгурдæй къæлиндари ре-
формæ ку фæззиндтæй, уой размæ, æма 
æ райгурæн бон финст æрцудæй 26 майи, 
фал уæддæрæ райгурæн бон ба фæб-
бæрæг кæнуй 20 июни. Цитгин уруссаг поэт 
А.С. Пушкин дæр райгурдæй 1799 анзи 26 
майи. 1918 анзи фæсте, уой райгурæн бон 
дæр бæрæг кодтонцæ 8 июни, æртиндæс 
бони ма ибæл бафтаугæй. Фал 1923 анзи 
ба Советон хецауадæ нæуæгæй унаффæ 
рахаста юлиайнаг æма григориайнаг къæ-
линдарти ’хсæн ци хецæндзийнадæ ес, уой 
исбæлвурд кæнун. Уотемæй еци хецæнд-
зийнадæ рауадæй еуæндæс бони. Уомæ 
гæсгæ ба А.С. Пушкини райгурæн бон хаст 
æрцудæй 6 июньмæ. Фал игургæ ба уæд-
дæр майи ракодта…

Уой фудæй историон хабæрттæй берæ 
кæцидæртæ ниххæлæмулитæ æнцæ. 
Еуæй-еу ахургæнæн киунугути бакæсæн 
ес, зæгъæн, Бородиной тугъд æрцудæй 8 
сентябри, иннæ киунугути ба еци бон нимад 
цæуй Куликови тугъди бонбæл.

Нæ нæуæг бæрæгбон – адæмон еуд-
зийнади Бон – бæрæггонд цæуй 4 ноябри, 
ци цаумæ гæсгæ ’й иснисан кодтонцæ, еци 
бонбæл – 1612 анзи 22 октябрьбæл – кæн-

гæфтуд æртиндæс бони бакæнгæй. Уоте-
мæй ба XVII æноси (кæцими анзнимæдти 
хузти æхсæн хецæндзийнадæ адтæй дæс 
бони) хорнигулæйнаг хронисттæ (цаутæ 
æма хабæрттæ финсгутæ) Мæскуй исуæгъ-
ди бонбæл нимайунцæ 1 ноябрь.

Еци раййевитæ-баййевитæ пайдахæс-
сæг ку уиуонцæ… Мадта уæд советон 
Уæрæсей цæргутæ ба 1918 анзи кутемæй-
ти исарæхстæнцæ, феврали ци æртиндæс 
бони фесавдæнцæ, уонæми син ци гъуд-
дæгутæ æма хемæрайст ихæстæ нисангонд 
адтæй, уони исаразунмæ?

Хъæбæр æнцонтæй. Адæмон Комис-
сарти Совет рахаста унаффæ, цæмæй 
«уой размæ къæлиндармæ гæсгæ 1 æма 14 
феврали æхсæнмæ, куд бадзубандигонд, 
уотæ закъонмæ гæсгæ дæр, ци хемæрайст 
ихæсти рæстæгутæ нисангонд адтæнцæ, 
етæ æнхæстгонд цæуæнтæ 14 æма 27 фев-
рали ’хсæн, алке нисангонд рæстæгбæл 
æртиндæс бони æфтаугæй. Раздæри къæ-
линдармæ гæсгæ 1918 анзи 14 февралæй 
1 июли уæнгæ ци хемæрайст ихæсти рæ-
стæг нисангонд адтæй, уони æнхæст кæну-
ни æмгъудтæ ба бæрæггонд æрцæуæнтæ 
бадзубандигæнгути æмунаффæмæ гæсгæ, 
æнхæстгонд æрцæуæнтæ æртиндæс бони 
фæстæдæр – æмгъудмæ…»

Сæ кусти фæдбæл мизди еу хай 
(аванс) 1918 анзи фæллойнæгæнгутæй 
беретæ кæд æма алли мæйи 15-аг бони 
райсиуонцæ, уæд нур ба си фæффудев-
гед æнцæ. Адæмон Комиссарти Совети 
бадзурдæй гъæуама еугуремæн дæр  
лæвæрд æрцудайдæ «23 февраля 1918 г. 
получаемую ежемесячную сумму за выче-
том 13/30 оной».

Нæкæси, «фесæвд 13 боней гъуддаг» 
нерæнгæ дæр ма рæстæгæй-рæстæгмæ 
исдзурдтаг уй. Сауæнгæ Паддзахадон Думи 
депутатон къуæрттæй исдзурдтонцæ, цæ-
мæй раздæхæн раздæриккон уæрæсейаг 
къæлиндармæ. Еци фæндæ уогæ, ка ’й 
зонуй, уоййасæбæл дзурдтаг дæр цæмæн 
фæккæса, кæд æма нæ бæсти нури рæ-
стæгути берæ историон цаутæ æма хабæрт-
ти фæдбæл цæйбæрцæбæл æнæлæдæрд 
æййивддзийнæдтæ æнхæстгонд æрцудæй, 
уой нимайгæй. 

Бæргæ сæбæл арази уианæ, еци рай-
йевитæ-баййевитæ пайдахæссæг ку уиуон-
цæ, уæд…

Еудзурдæй, дуйней адæмихæттити 
культурæ баййафтан.

ЁРТИНДЁС БОНИ КУТЕМЁЙ ФЁДДУНД ЁНЦЁ...
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