
КÆМÆНДÆР, ДАН, Æ ХÆДЗАРÆ СУГЪДÆЙ ÆМА ДОН БА Æ СИНХАГИ КЪАПУНАБÆЛ КАЛДТА...
Эльчин САФАРЛИ, азербаджайнаг финсæг: «Цидæр æй, уæддæр нæййес раст 
кенæ æнæраст равзурст – ес, айдагъдæр дæхуæдæг ци равзарай, е æма уой 
фæстеугутæ. Е дин æй, аргъ искæнæн кæмæн нæййес, уæхæн дæхе фæл-
тæрддзийнадæ... Мах аци дуйнемæ æрбацудан айдагъдæр амонди туххæй. 
Айдагъдæр амондгун адæймаг æ алфамбулай парахат кæнуй хуарздзийна-
дæ...»

Цæун райдæдта 1993 анзи мартъийЦæун райдæдта 1993 анзи мартъий 0 +0 +

№10 (882) 2023 анзи 25 мартъи – кæрдæгæзмæлæни мæйæ Аргъ 1 туман

Цæгат Иристон немуцаг-
фашистон æрбалæборгутæй 
исуæгъдæ кæнуни 80 анзей 
туххæй идарддæр мухур кæ-
нæн 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 Иристон немуцаг-
фашистон æрбалæборгутæй 
исуæгъдæ кæнуни 80 анзей 
туххæй идарддæр мухур кæ-
нæн 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 .

НОМЕРÆН 

АХСГИАГ ГЪУДДАГ

http://gazeta-digora.ru    Е-mail: gazeta-digora@inbox.ru

 3

«ÆЦÆГДЗИЙНАДÆ «ÆЦÆГДЗИЙНАДÆ 
ХЪАЗАРДÆР ÆЙ!..»ХЪАЗАРДÆР ÆЙ!..»

Нарти кадæнгити хъаппæ 
Иристони ке фæззиндтæй, еци 
гъудий сæрбæл федарæй ке 
дзурдта Жорж Дюмезиль, уо-
мæй æ хæццæ кадæртæ арази 
нæ адтæнцæ. Уой фæдбæл 
номдзуд ахургонд æхуæдæг 
уотæ финста: «Зонун æй, мæ 
аци гъудитæ мухур кæнгæй, 
черкесæгтæ æма абхазаг æм-
бæлтти исмæстгун кæндзæ-
нæн. Фал æцæгдзийнадæ хъа-
зардæр æй: сæ бундори Нарти 
кадæнгитæ ’нцæ ирон… 

Уоди уæхæн федардзий-
надæ, наукон æцæгдзийнади 
сæрбæлтау гъæддухдзийна-
дæ ке ’вдиста, уомæ гæсгæ 
Жорж Дюмезили кадæ адтæй 
æма абони дæр æй бæрзонд 
æнæгъæнæ дуйней дæр. Уæл-
дайдæр ба, Нарти кадæнгитæ 
сæ уодварни хæзнатæ кæмæн 
æнцæ, еци адæмти ’хсæн. 

Æма ин абони æ рохс ном 
ке имисæн, уомæн нин хуарз 
равгæ ес – æ райгурдбæл 4 
мартъий исæнхæст æй фондз 
æма æхсæзинсæй анзи (1898-
1986). Уой фæдбæл абони 
мухур кæнæн (4-аг фарсбæл) 
Нарти хæццæ баст фарстатæ 
зундгонд æртасæг, историон 
наукити доктор, профессор Ци-
бирти Людвиги уац.

ÆМГЪУДÆЙ  РАЗДÆР ÆМГЪУДÆЙ  РАЗДÆР 
ФÆЛВАРÆНТÆФÆЛВАРÆНТÆ

Цæгат Иристони дæр, 
куд æнæгъæнæ Уæрæсей, 
уотæ æмгъудæй раздæр 
райдæдта Еумæйаг паддза-
хадон фæлварæнтæ дæт-
туни гъуддаг. Архайунцæ си 
49 рауагъдони, сæ фулдæр 
æнцæ, фарæ фæлварæнтæ 
ка нæ равардта, етæ.

Уруссаг æвзагæй фæлва-
рæнтæ дæттуйнаг æнцæ 25 
рауагъдони, 17 – профилон 
математикæ æма æхсæнадæ-
зонунадæй, 14 – историйæй, 11 
– биологийæй, 9 – химийæй, 8 
– англисаг æвзагæй, 6 – инфор-
матикæ æма ИКТ-æй, фæйнæ 
4 – литературæ æма физикæй. 
Æмгъудæй раздæр фæлва-
рæнтæ дæтдзæнæнцæ 20 
мартъийæй 19 апърели уæнгæ 
сæрмагонд нисангонд пункти 
Дзæуæгигъæуи 47-аг скъолай.

Ахурадæ æма науки мини-
страдæ еугур фадуæттæ дæр 
исаразта, цæмæй Еумæйаг 
паддзахадон фæлварæнтæ 
æнæкъулумпийæй рацæуонцæ.

Министради ахуради ху-
æрзгъæдæдзийнади хайади 
разамонæг Дзлиати Альбинæ 
куд радзурдта, уотемæй фæлва-
рæнти архайæг специалисттæ 
цæттæдзийнадæ райстонцæ 
сæрмагондæй арæзт еугуруæ-
рæсеуон мадзали рæстæг. 

Æмгъудæй раздæр фæл-
варæнтæ райдæдтонцæ 
географи æма литературæй, 
гъуддæгутæ куд конд цæунцæ, 
уомæ еудадзугон цæстдард ес 
ахурадæ æма науки министра-
ди ’рдигæй, ес си æхсæнадон 
цæстдаргутæ студенттæй. 
Фæлварæнти бæрæггæнæнтæ 
исбæрæг уодзæнæнцæ 3 апъ-
рели. Иннæ фæлварæн, урус-
саг æвзагæй, уодзæнæй 23 
мартъий. Ахурадæ æма науки 
министради Еумæйаг паддза-
хадон фæлварæнти фарстати 
фæдбæл косуй комкоммæ бас-
тдзийнади телефон: 59-49-40.

ЦЁРЁ ЁМА ЗЁРДИРАЙ УО, , 
НЁ КУРУХОН ЁНСУВЁР!..

Нæ бæсти æхсæнадон-по-
литикон цардарæзти аци анзи 
æрцæуйнаг гъуддæгути ’хсæн 
бæлвурд бæрæг дарунцæ 
дууæ цауи.

Уонæй еу – нуриккон Уæ-
рæсей æвзарæн системæбæл 
æнхæст кæнуй дæс æма ин-
сæй анзи. Аци цау цæйбæрцæ-
бæл агъазиау æма ахсгиаг æй, 
уомæн ирд æвдесæн иссæй 
е дæр, æма Цæгат Иристони 
Сæргълæууæги сæрмагонд 
Указæй (хуæрзæрæги, 8 фев-

рали нисангонд æрцудæй нæ 
республики æвзарæн системи 
косгути Бон). Бæрæггонд цæ-
удзæнæй 19 октябри – еци бон 
1993 анзи райдæдта Цæгат Ири-
стони Центрон æвзарæн къа-
мис аразуни куст. Абони нæмæ 
æвзарæн системи фæллойнæ 
кæнуй 3500 адæймагемæй 
фулдæр, етæ уодуæлдайæй 
архайунцæ 346 æвзарæн къа-
мисей куст гъæугæ хузи райа-
разунбæл. Æма син професси-
оналон бæрæгбон нисангонд 

ке ’рцудæй, е æй, сæ куст цæй-
бæрцæбæл ахсгиаг æма арфи-
аг æй, уой æвдесæн.

Иннæ æрцæуйнаг цау – куд 
алли анз, уотæ бабæй нæмæ 
фæззæги, бæлвурддæрæй ба 
10 сентябри рацæудзæнæй 
гъæлæскæнуйнади Еумæйаг 
бон. Еугур еци гъуддæгути 
фæдбæл æй нæ республики 
Центрон æвзарæн 
къамиси сæрдар 
Моргуати Жанни дзу-
банди.

«ФАДУАТ – ЦАРДГЪОНГÆНÆГ «ФАДУАТ – ЦАРДГЪОНГÆНÆГ 
ÆМА ГЪУДДАГ АРАЗÆГ!..»ÆМА ГЪУДДАГ АРАЗÆГ!..»

Æ ФÆЛЛÆНТТÆ – Æ ФÆЛЛÆНТТÆ – 
ЗУНДИ ХÆЗНАДОНÆЗУНДИ ХÆЗНАДОНÆ

«Исати Мæхæмæт агъази-
ау ахургонд ке адтæй, æма æ 
ном æ наукон æскъуæлхтдзий-
нæдти фæрци наукон æмвæ-
зади æностæмæ ке байзайд-
зæнæй, уобæл дзубанди дæр 
нæййес. Уогæ «байзайдзæ-
нæй», зæгъгæ, загъд бустæги 
раст нæй, растдæр уодзæнæй 
уотæ зæгъун, æма æностæмæ 
цæрдзæнæй  айдагъ нæ фиди-
бæстон нæ, фал дуйнеуон на-
уки цардарæзти. Цæрдзæнæй, 
уомæн æма е  ци бундортæ 
ниууагъта, етæ ахургæндтæн 
фæлтæрæй-фæлтæрмæ уод-
зæнæнцæ зунди хæзнадонæ, 
развæндаг рохсгæнæг цирагъи 
хузæн...»

Уотæ æнæгъæнæ дуйне-
бæл игъустгонд ахургонд Исати 
Измаили фурт Мæхæмæти тух-
хæй æ уацтæй еуеми финсуй 
æ зундгонд  ахурдзаутæй  еу – 
филологон наукити доктор, про-
фессор Тахъазти Харум. Æма 
уой хумæтæги не ’римистан – 5 
мартъий нæ номдзуд æмзæн-
хон Исати Мæхæмæти райгурд-
бæл исæнхæст æй финддæс 
æма цуппаринсæй анзи. Уой 
фæдбæл æрмæгутæ кæсетæ 
4-8-аг фæрстæбæл.
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25 мартъи - кёрдёгёзмёлёни мёйё 

Капитал-шоу «Поле чудес»-и программи равдиститæй еуеми æнæгъæнæйдæр 
дзубанди цæудзæнæй Республикæ Цæгат Иристон-Аланий автономий 100 анзей 
юбилейи туххæй. Равдист цæттæгонд æрцæудзæнæй 26 мартъий телецентр 

«Останкино»-й бæстихаййи. Уæрæсей Президент Владимир ПУТИНИ Указмæ 
гæсгæ нæ республики аци юбилей бæрæггонд цæудзæнæй федералон æмвæзади.

Уæрæсей культури косгути Бон бæрæггонд цæуй 25 мартъий. Зæрдиагæй арфæ кæнæн, нæ цардарæзти аци ахсгиаг къабази еугур косгутæн дæр!..Уæрæсей культури косгути Бон бæрæггонд цæуй 25 мартъий. Зæрдиагæй арфæ кæнæн, нæ цардарæзти аци ахсгиаг къабази еугур косгутæн дæр!..

АДÆМИ ÆНÆНЕЗДЗИЙНАДÆ ГЪÆУАЙКÆНУЙНАДИ ФАРСТАТÆМÆ – ЕУДАДЗУГОН ЦÆСТÆДАРД!..

ХУАРЗ ХАБАР – ЦИЙНАГ

Сергей МЕНЯЙЛО:
«Нæ абониккон æмбурди ци фарстати 

фæдбæл цудæй дзубанди, уони æнхæст 
кæнунæй комкоммæ ихæсгин ка ’й, етæ 
гъæуама гъæугæ хатдзæгтæ искæнон-
цæ, уавæри тæссагдзийнадæ лæдæргæй. 
Еумæйагæй арæзт æма æнхæстгонд æр-
цæуонцæ ахедгæ мадзæлттæ, цæмæй не 
’хсæнадæ, уæлдайдæр ба нæ фæсевæд 
наркотикти азарæй ервæзт уонцæ. Уой 
фæдбæл бæрнон кадæриддæр æй, уонæй 
карз дзуапп агурд цæудзæнæй».

ХУАРЗÆЙ – АРФИАГ, ХУÆЗДÆРБÆЛ 
БАЙАРХАЙУНÆЙ БА – ИХÆСГИНБАЙАРХАЙУНÆЙ БА – ИХÆСГИН

Гъе уотæ зæгъун æнгъезуй, нæ республики Хецауади Сæрдари хуæдæй-
йевæг Александр РЕУТОВ дзиллон хабархæссæг фæрæзнити минæвæртти 
хæццæ фембæлди рæстæг Цæгат Иристони æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуй-
нади къабази уавæри фæдбæл ци хабæрттæ фегъосун кодта, уони фæдбæл.

Æ радзубандий лæм-
бунæг æрлæудтæй адæ-
мæн фиццаградон ме-
дикон-социалон агъази 
фарстатæбæл. Етæ ба 
комкоммæ баст æнцæ по-
ликлиникити, диспансерти 
æма амбулаторити кусти 
хæццæ.

Евгъуд анз бундоро-
нæй исцалцæг кодтонцæ 
Горæтгæрон æма Кирови 
районти поликлиникитæ, 
аци мæйи кæронмæ ни-
сан кæнунцæ Хъарман-
Синдзигъæуи амбулатори 
байгон кæнун. Нæуæг ме-
дицинон пункттæ косунцæ 

Бехъани, Нæуæггъæуи 
æма Луковскаяйи станици.

Медицинон агъаз кæ-
нунцæ 10 цæугæ пункти, 
е уæлдай агъаз æй идар-
ддзæф гъæути цæргути 
æнæнездзийнадæн.

Республики Æнæ-
нездзийнадæ гъæуай-
кæнуйнади министрадæ 
фæстаг рæстæг уæлдай 
æргом здахуй диспансе-
ризаций ахедгæ кустмæ, 
нез æ райдайæнæй исбæ-
рæг кæнгæй е ’сдзæбæх 
кæнун æнцондæр фæууй.

Ахсгиаг æй, 56 нурик-
кон домæнти аккаг меди-

цинон косæнгæрзтæ ке 
бантæстæй балхæнун, е. 
Исефтонг си кодтонцæ 
Дзæуæгигъæуи 7-аг поли-
клиникæ æма Республи-
кон реабилитацион центр. 
Экономикон гæрæнтæ 
нæ фæззиндтæнцæ фæ-
сарæйнаг медицинон 
техникæ исамал кæнуни 
гъуддагбæл. Æнæнезд-
зийнадæ гъæуайкæнуй-
нади къабази информаци 
фадуат равардта сæйгити 
хæццæ куст фæййахедгæ-
дæр кæнун. «БАРС»-и уа-
гæвæрди фæрци сауæн-
гæ видеоконсультацитæ 

дæр ес кæнæн. Æ кусти 
ахид  исæвзуруй техни-
кон къулумпидзийнæдтæ, 
архайунцæ сæ райеуварс 
кæнунбæл.

Медицинон агъази 
къабæзтæмæ цæуй лæм-
бунæг каст. Райаразтонцæ 
Тагъд медицинон агъази 
станций куст, сæ архайд 
зингæ фæххуæздæр æй.

Республикон клини-
кон сæйгæдони мартъий 
кæрони искосдзæнæй 
«МРТ»-и аппарат. Ахедгæ 
’й тогдадзинтти незти Ре-
спубликон центри архайд, 
нуриккон косæнгæрзтæй 
идарддæр дæр цæудзæ-
нæй ефтонггонд.

Фæмминкъийдæр æй, 
зæрди æма дадзинтти не-
зтæй фæййагъаз кæнæн 
кæмæн нæбал фæууй, 
уони нимæдзæ, минкъий-
дæр мæлунцæ нæуæ-
гигурдтæ. Гъулæггагæн, 
уотæ зæгъæн нæййес он-
кологон сæйгитæй,  е ба 
уой фудæй æма нез æрæ-
гиау ке рабæрæг кæнун-
цæ, кенæ имæ аккаг цæст-
дард ке нæ фæууй, уой 
туххæй. Фулдæр кæнуй,  
ка си исдзæбæх æй, кенæ 
ба ’й дæргъвæтийнæ рæ-
стæг ка нæбал æргъуди 
кæнуй, уони нимæдзæ. 
90 миллион соми радех 
кодтонцæ онкологон сæй-
гæдонæн ефтонггæрзтæ 
балхæнуни гъуддагæн. 
Бундорон цалцæг æрцæ-
удзæнæй онкологон дис-
пансер, гемотологон хай-
ади куст фæййахедгæдæр 
уодзæнæй нæуæг роботти 
фæрци.

Федæни анз нисан 
кæнунцæ сувæллæнтти 

полоклиникитæ æма Су-
вæллæнтти республикон 
сæйгæдони соматикон 
бæстихаййи, Дзæуæгигъ-
æуи 1-аг æма 2-аг арæн-
дæнтти, уæдта Респу-
бликон  клиникон хайадæ 
исцалцæг кæнун. Гæнæн 
ес, æма бавналонцæ пе-
ринаталон центри арæзта-
дæмæ.

Кусти домæнтæн дзу-
апп нæ дæттуй Республи-
кон реабилитацион центри 
бæстихай, уой хинцгæй, 
2024 анзи райдайдзæ-
нæнцæ нæуæг азгъунст 
аразун.

Райараздзæнæнцæ 
эндокринологон служби 
куст дæр, фулдæр æргом 
здæхт цæудзæнæй сæй-
гити диспансерон цæст-
дардмæ.

Александр Реутов 
куд загъта, уотемæй æд-
зæллаг уавæрти косуй 
Республикон психиатрон 
сæйгæдонæ, федæни гъа-
вунцæ цалдæр бæстихай-
йи бундронæй исцалцæг 
кæнун.

Иннæ регионти хæц-
цæ рабаргæй, нæ респу-
блики медицинон косæн-
дæнтти дохтиртæ фагæ 
ес, фал 121 вакансий 
æнцæ уæгъдæ, нæ фагæ 
кæнуй гемотологтæ, уæд-
та ма цуппар хузи незтæ 
дзæбæхгæнæг дохтиртæ, 
уæлдайдæр – Мæздæги 
райони.

Аци анзæй фæстæмæ 
лæмбунæгдæр каст цæуд-
зæнæй, еци  дæсниæдтæй 
дохтиртæ уадзуни æма 
сæ республики поликлини-
китæ æма сæйгæдæнттæ-
мæ ’рветуни гъуддагмæ.

Дзæуæгигъæуи бабæй 
райдæдтонцæ трамвайтæ-
бæл экскурситæ аразун. 
Фиццаг уæхæн балций ра-
цæуни барæ æрхаудтæй, Лу-
гански     сахарæй абони Цæ-
гат Иристони ка цæруй, еци 
сувæллæнттæмæ. Етæ аци 
«цæугæ» мадзали фæрци 
базондзæнæнцæ берæ алли-
хузон цæмæдесаг хабæрттæ 
Дзæуæгигъæуи, уæдта Ири-
стони историйæй, сæ абони 
цардæй. Трамваййи экскур-
сий рабалци кодтонцæ Дзæу-
æгигъæуи скъолати дæс æма 
дууинсæй ахурдзауи. Уæ-
хæн экскурситæ кæстæртæн 
арæзт цæудзæнæнцæ сау-
æнгæ сæрди фæстаг бæнтти 
уæнгæ.

* * *
Уæллагири коми Цъæйи 

райдæдтонцæ аразун фусу-
нуæтти нæуæг комплекс. 
Абони уæнгæ бал си цæттæ 
’нцæ дæс уати – дууинсæй 
иуазæгей фагæ. 

Цæунцæ администра-
тивон уæттæ æма ресторан 
исфæлгонц кæнуни  кæ-
ронбæттæни куститæ. Ком-
плекс туристтæн гъæуама 
æ дуæрттæ байгон кæна 
майи бæрæгбæнттæмæ. 

Нуртæккæ ма куст цæуй 
«Мамисон», «Къæхтисæр», 
«Алания-парк», зæгъгæ, еци 
устур туристон проекттæ 
исæнхæст кæнунбæл дæр. 

* * *
Нæ  республики Сæргъ-

лæууæг байхæс кодта нæу-
æг ахури анзæй фæстæмæ 
скъолати ка косдзæнæй, еци 
ахургæнгутæн уæлæнхасæн 
феддонтæ иснисан кæнун. 
Дзубанди цæуй аци анз ахур-
гæнæндæнттæ каст ка фæ-
ууодзæнæй, еци ахургæнгу-
тæбæл. «Фиццаг анз æригон 
ахургæнгутæ æнæ разæн-
гардгæнæг феддонтæй ке 
косдзæнæнцæ, уой нимай-
гæй уæлæнхасæн феддонтæ 
син агъазгæнæг уодзæнæн-
цæ сæ куст нивæбæл уагæй 
æнхæст кæнунæн», – загъ-
та нæ республики ахурадæ 
æма науки министр Алибегти 
Эллæ.

* * *
Цæгат Иристони косун 

райдæдта  уалдзигон ла-
герь «Алайнаг фæранк». 
Байгон æй кодтонцæ, 
«Фæлмæн зæрдæ», зæгъ-
гæ, центри бундорбæл. Аци 
лагермæ æрбахондзæнæн-
цæ берæсувæллонгин æма 
агъазгъæуагæ бийнонтæй 
сабийтæ. Уонæн исаразд-
зæнæнцæ аллихузон фа-
дуæттæ дæр сæ рæстæг 
зæрдæмæдзæугæй æма 
пайдайæй рарветунæн.

Лагерь «Алайнаг 
фæранк»-и фарæ сæ фæл-
лад исуагътонцæ æма се 
’нæнездзийнадæ фæф-
федардæр кодтонцæ 250 
сувæллони Дзæуæгигъæу 
æма нæ республики район-
тæй.

КАРЗ ТОХ – НАРКОТИКТИ ÆНÆЗАКЪОН ЗЕЛДОХИ НИХМÆКАРЗ ТОХ – НАРКОТИКТИ ÆНÆЗАКЪОН ЗЕЛДОХИ НИХМÆ
Наркотиктæй пайда кæнуни 

æма уони æнæзакъон зелдохи фу-
дæй Цæгат Иристони ци уавæр 
исæвзурдæй, уобæл бæлвурд дзу-
банди цудæй, наркотикти нихмæ 
архайди фæдбæл арæзт респу-
бликон къамиси æмбурди.

Наркотикти нихмæ архайди 
къамиси разамонæг Луизæ Ле-
бедевай загъдмæ гæсгæ, уавæр 
кæд ма нерæнгæ дæр сагъæссаг 
æй, уæддæр 2021 анзи хæццæ ра-
баргæй, уоййасæбæл лæгъуздæр 
ба нæ фæцæй.

Æ радзубандий куд фегъосун 
кодта, уотемæй хигъди æвæрд 
æрцудæнцæ, «наркоманий» не-
зæй сахъат æй, зæгъгæ, диагноз 
фиццаг хатт кæмæн исбæлвурд 
кодтонцæ, уæхæн нæудæс æма 
æртинсæй адæймаги – 2021 анзи 
уæхæнтти бæрцæ адтæй дæс 
æма дууинсæй.  Зæранхæссæг 
наркотикон фæрæзнитæй ка пай-
да кæнуй, етæ иссæнцæ аст æма 
фондзинсæй адæймаги (2021 анзи 
– 116). Наркотиктæн дæлбарæ ка 
’й, етæ ’нцæ 774 адæймаги – 2021 
анзи хæццæ рабаргæй, е æй æр-
тиндæс адæймаги фулдæр.

Луизæ Лебедева ма куд рад-
зурдта, уотемæй зæранхæссæг 
наркотикон фæрæзнитæй ка пай-

да кæнуй, уонæбæл нæ республи-
ки нимад цæунцæ 200 адæймаги, 
еци фæрæзнити фудæй сæйгити 
нимæдзæ 68 адæймаги минкъий-
дæр фæцæй. 

– Сæйгити  бæрцæ бæлвурд 
кæнун еуæрдигæй статистикæ-
бæл кæд лæгъузæрдæмæ зиннуй, 
уæддæр хуарз æй, уомæн æма 
махæн статистики «хуæрзуиндæй» 
сæйрагдæр гъæуама уа адæймаги 
æнæзæрдæдзоргæ карнæ. Æма 
уæхæн сæйгитæ æгайтима рабæ-
рæг унцæ – уой фæрци фæззиннуй 
равгæ сæ фæййервæзун кæнунæн. 
Дзæбæх сæ кæнæн. Сæйгæ бар-
вæндонæй наркоманийæй æхе 
дзæбæх кæнунбæл ку исарази уй, 
уæхæн фæткæ нæмæ нурмæ ко-
суй, –  загъта къамиси разамонæг.

Е ма куд фегъосун кодта, уо-
темæй фарæ наркотикти æнæ-
закъон зелдохи хæццæ баст фу-
дракæндитæ исаразтонцæ 823 
адæймаги (еци фудракæндити 

бæрцæ 2020 анзæй фæстæмæ 
минкъийæй-минкъийдæр кæнуй: 
2020 анзи адтæй 976, 2021 анзи 
– 818). Æнæзакъонæй наркотикти 
зелдохи хæццæ баст администра-
тивон барадон ихæлдтитæ ба иса-
разтонцæ 1057 адæймаги. 

Æ радзубандий Сергей Ме-
няйло республики муниципалон 
искондти разамонгутæн, нарко-
тикти нихмæ муниципалон къами-
сти сæрдартæн, медгъуддæгути 
министради разамундæн байхæс 
кодта, цæмæй, æмбурди ци фар-
статæбæл цудæй дзубанди, уони 

кæрæй-кæронмæ исæнхæст кæ-
нунбæл гъæугæ  мадзæлттæ еу-
дадзугдæр аразонцæ.

Медгъуддæгути министра-
дæн бафæдзахста, цæмæй еугур 
барадæгъæуайгæнæг оргæнти 
хæццæ æ куст фæййахедгæдæр 
кæна наркотикти æнæзакъон зел-
дох бауорамуни туххæй, æ ирæзт 
ин фæууорамонцæ, æнæ дохтири 
финстæй наркотикæй пайда кæну-
ни равгитæ æгириддæр макæмæн 
маци хузи уа. Уой хæццæ ба ма 
уой дæр баханхæ кодта, æма фæ-
сарæнтæй нæмæ ци адæм æрба-
цæуй мигрантти хузи, уонæн сæ 
кæцидæр хай дæр архайæг  разин-
нунцæ наркотикти æнæзакъон зел-
дохи хæццæ баст фудракæндити. 
Уомæ гæсгæ ба еци æрбацæуæг 
адæми хæццæ дæр гъæуй бæл-
вурддæрæй косун, наркотиктæ 
æнæзакъон зелдохи гъæуама ма  
уонцæ.

Æмбурди ма æркастæнцæ, 
наркомани нæ нуриккон цардарæз-
ти уоййасæбæл сагъæссаг фарста 
ке иссæй,  уой фæдбæл æхсæна-
дон цæстингас бæлвурдгæнæг со-
циалон æртасæнти хатдзæгтæмæ, 
уæдта  ма фарстай фæдбæл æн-
дæр хабæрттæмæ дæр.

Нæ уацхæссæг
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 Уæрæсей Федераций национ гвардий æфсæдти Бон бæрæггонд цæудзæнæй 27 мартъий. Уой фæдбæл зæрдиагæй арфæ кæнæн, уони рæнгъити се  Уæрæсей Федераций национ гвардий æфсæдти Бон бæрæггонд цæудзæнæй 27 мартъий. Уой фæдбæл зæрдиагæй арфæ кæнæн, уони рæнгъити се 
’фсæддон ихæстæ ка æнхæст кæнуй, уонæн сæ еугуремæн дæр.’фсæддон ихæстæ ка æнхæст кæнуй, уонæн сæ еугуремæн дæр.

Уæрæсей Президенти Æнхæстбаргин минæвар Цæгат Кавкази федералон 
зилди Юрий ЧАЙКА æрæги ци æмбурд исаразта, уоми дзубанди цудæй, сæр-
магонд æфсæддон операций архайгутæн æма сæ бийнонтæн социалон æма 
æндæр гъæугæ  агъази фарстатæ цæмæй æнæгъæнæйдæр æма афойнадæбæл 
æнхæстгонд цæуонцæ, уой фæдбæл мадзæлтти туххæй. 

Нæ дзубанди Моргуати Жанни 
хæццæ ба райдæдтан арфитæй.

– Жаннæ, фиццагидæр дæ-
уæн æма нæ республики æв-
зарæн системи еугур косгутæн 

дæр хъæбæр æхцæуæнæй арфæ кæнæн 
уæ юбилейи фæдбæл, æма уин нæ зæр-
дæ зæгъуй, цæмæй уæ æнæмæнгæ гъæ-
угæ куст уа æнтæстгин, уæхуæдтæ ба си 
зæрдрохс куд уайтæ!

– Арфиаг уотæ, мах ба архайдзинан, 
цæмæй нæ куст æцæгæйдæр нæ Иристо-
нæн, нæ адæмæн пайдахæссæг уа.

– Жаннæ, нæ рагфидтæлтæ куд 
зæгъиуонцæ, цард цæуй æма фарнæ 
хæссуй, уотæ нæ республики æвзарæн 
системæ дæр, æруагæс ни кæнуй, æ дæс 
æма инсæй анзей карæмæ исфæрнгун 
æй, зæрдрохс ун кæмæй æнгъезуй, берæ 
уæхæн гъуддæгутæй, фæлтæрддзийна-
дæй. Идæрдтæбæл нæ дзордзинан, фал  
фæстаг рæстæгути хабæртти кой ракæ-
нун ба бунати уодзæнæй.

– Фиццагидæр мæ зæгъун фæндуй фа-
риккон æвзурстити туххæй. Уой дæр уæл-
дай æхцæуæнæй, уомæн æма рацудæнцæ, 
иннæ æнзти хæццæ рабаргæй, зингæ-зин-
гæ фулдæр æвзаргутæ си архайдтонцæ, 
уотемæй æвзаргутæн сæ 69% исгъæлæс 
кодтонцæ. Уомæ гæсгæ ба нæ бон æй фе-
дарæй уотæ, зæгъун, æма хецаудзийнади 
алли къабæзтæмæ æвзурститæ (æдеугу-
рæй адтæнцæ дæс æма авдинсæйемæй 
фулдæр) рацудæнцæ æнтæстгинæй. Лæ-
вæрд æрцудæнцæ 940 депутатон мандати, 
уонæй дæс æма æртинсæй – республики 
парламентмæ равзурст депутаттæн.

Фари æвзурститæн ма адтæй еу хе-
цæндзийнадæ – цудæнцæ, раздæр куд 
адтæй, уотæ еу бон нæ, фал дууæ боней 
дæргъи.

– Еубонон æма цалдæр боней дæр-
гъи æвзурстити ’хсæн ци хецæндзий-
нæдтæ ес?

– Куд зонæн, уотемæй æвзурстити уæ-
хæн фæткæ нисангонд æрцудæй коронави-
руси фудæй тæссаг санитарон-эпидемио-
логон уавæр ке исæвзурдæй, уомæ гæсгæ. 
Фал аци нæуæгдзийнадæ куд равдиста, уо-
темæй цалдæр боней дæргъи гъæлæс кæ-
нуни мадзал айдагъ медицинон æгъдауæй 
нæ, фал социалон ахедундзийнадæй дæр 
пайдахæссæгдæр æй. Уотемæй куд æвзар-
гутæн æма цæстдаргутæн, уотæ æвзарæн 
къамисти иуонгтæн дæр сæ куст хуæздæр 
æма æнхæстдæрæй цæуй.

Уотæ æнгъæл дæн, æма дууæ боней 
дæргъи ке цудæнцæ æвзурститæ, уомæ 
гæсгæ фæффулдæр æй æвзаргути нимæд-

зæ гъæлæс кæнуни бæнтти. Уæдта ма уой 
дæр æнæрæстæфгæ нæ фæцан, æма уо-
темæй цæйбæрцæбæл æнцаддæр адтæй 
æвзарæн рауæнти еумæйаг уавæр. Кæд 
алли бунатмæ дæр цалдæргай кандидати 
уидæ, уæддæр æвзурстити размæ агитаци-
он куст дæр æма æвзурститæ сæхуæдтæ 
дæр рацудæнцæ æнæ уæлдай хъоргæнæг 
миутæй, æнæ хæлхъойтæй. Уомæн агъаз 
адтæй е дæр, æма видеоцæстдард дæр 
цудæй æнæкъулумпийæй сутки æндæргъ-
ци закъонмæ гæсгæ. Еугур еци мадзæлттæ 
арæзт цудæнцæ, цæмæй æвзурститæ æм-
бæлгæ уагæбæл æма æнæ закъонихалгæй 
рацудайуонцæ, уомæн.

– Фал уæддæр аци нæуæг мадзали, 
дууæ боней дæргъци гъæлæс кæнуни 
фæтки хæццæ еугурæй арази нæ ’нцæ…

– Нæ кусти мах дзолгъа-молгъатæбæл 
нæ æнцойнæ кæнæн, фал комкоммæ дæн-
цæгтæмæ гæсгæ кæнæн хатдзæгтæ. Еци 
дæнцæгти хатдзæгтæн ба, сæ сæйрагдæр е 
æй, æма æвзурстити фæсте æртæ мæйей 
дæргъи тæрхондонæмæ еунæг гъаст дæр 
нæ бацудæй нæ архайди туххæй.

– Циуавæр нæуæгдзийнæдтæй ма 
пайдагонд цæудзæнæй æвзарæн систе-
ми?

– Цалдæр анзей дæргъи æнтæстги-
нæй пайдагонд цæуй механизм «Мобилон 
æвзарæг»-и хузи гъæлæс кæнуни мадза-
лæй. Е фадуат дæттуй, æвзаргутæй æвзур-
стити рæстæг æ еудадзугон цæрæн рауæ-
нæй æндæр кæмидæр идарди ка фæууй, 
уонæн уоми исгъæлæс кæнунæн.

Никки ба ма Уæрæсей Центрон æв-
зарæн къамиси сайти алли æвзарæги бон 
дæр æй базонун, ци æвзарæн участокмæ 
хаст цæуй, уоми æвзаргути номхигъди æй 
æви нæ, уой, уæдта ма æвзарæн мадзæлт-
ти æмгъудтæ æма гъæлæс кæнуни фæсте-
угутæ базонун.

– Аци нæуæг мадзæлттæ ести фæй-
йагъаз уодзæнæнцæ хумæтæг, фал ах-
сгиаг фарста ниллух кæнунæн, гъома, 
дæсгай æнзтæ еци-еу бæстихаййи ка 
цæруй, етæ æвзаргути номхигъдтæмæ 
хаст ку не ’рцæуонцæ æма уони бæсти 
сæмæ «мард уодтæ» хаст ку ’рцæуонцæ, 
уой нихмæ?

– Фиццагидæр, æвзаргути номхигъ-
дтæмæ ци æййивддзийнæдтæ хаст цæуй, 
уомæ еудадзугдæр цæстдард цæуй, фал 
ами уæддæр дæлбарæ ан паддзахадон ор-
гæнтæ нæмæ адæми цæрæн рауæнти тух-
хæй æма æндæр гъæугæ бæрæггæнæнти 
æцæгдзийнадæй. Аци рауæн мæ бон уотæ 
зæгъун æй, æма «Паддзахадон лæггæдти» 
портали хæццæ рабаргæй, еци бæрæггæ-

нæнти æма махæн нæхе бæрæггæнæнти 
æмхæлдехдзийнадæ хъæртуй 85 процен-
темæ, уогæ уой дæр нимайун гъæуй, æма 
еугур æвзаргутæ регистрацигонд не ’рцæун-
цæ номхигъдти…

Иннемæй ба аци анз еугур еци ном-
хигъдтитæ никкидæр ма бæлвурддæргонд 
æрцæудзæнæнцæ, Уæрæсей Федераций 
нимæдзти æма Уæрæсей медгъуддæгути 
министрадтæ нæмæ ци бæрæггæнæнтæ 
æрбадæттонцæ, уони бундорбæл æнцой-
нæгæнгæй.

– Аци анзи æвзурстити кой искодтай-
тæ. Кæми арæзт цæудзæнæнцæ?

– Дæсæймаг сентябри гъæуама æв-
зурст æрцæуонцæ фондз районеми ми-
нæвæртти æстдæс Æмбурдей 116 депута-
ти, аст гъæуеми ба разамонгутæ. Тæккæ 
устурдæр æвзарæн мадзæлттæ арæзт 
цæудзæнæй Ирæфи райони – ами æвзард-
зæнæнцæ райони минивæртти Æмбурди 
депутаттæ. 

– Фæсевæд цæйбæрцæбæл разæн-
гардæй архайунцæ æвзарæн мадзæлт-
ти?

– Нæ республики Центрон æвзарæн 
къамис устур æргом æздахуй, цæмæй 
фæсевæд лæмбунæгдæр ахур кæнонцæ 
æвзарæн-барадон æма æ электоралон 
культурæ. Уой туххæй берæ аллихузон мад-
зæлттæ арæзт цæуй – архайæн, фæсевæд 
цæмæй разæнгарддæрæй æма рауон-циу-
ондæрæй архайуонцæ æвзарæн мадзæлт-
ти. Уой туххæй республики районти арæзт 
æрцудæнцæ æма æнæкъулумпийæй косун-
цæ фæсевæдон-æвзарæн къамистæ.

Зæгъæн, евгъуд анзи æригон æвзаргу-
тæн арæзт æрцудæй «Аланий электоралон 
командæ», зæгъгæ, гъуддагон гъазт. Дууæ 
боней дæргъи фæсевæд гъæлæс кодтон-
цæ фæсевæдон парламентмæ æвзурстити. 
Æдеугурæй си архайдта 7,3 мин адæймаги. 
Хъæбæр цæмæдесæй пайда кодтонцæ ну-
риккон технологитæй.

– Аци анз ма циуавæр гъуддæгутæ 
исæнхæсткæнуйнаг айтæ æвзарæн къа-
бази архайди?

– Нуртæккæ нæмæ ци хайадон (æвза-
рæн участокти) къамистæ косуй, уони бара-
дон æмгъудтæ кæронмæ фæхъхъæртун-
цæ. Нæуæг къамистæ гъæуама федаргонд 
æрцæуонцæ аци анзи июни кæронмæ. Нæ 
бæсти æвзарæн системæбæл дæс æма ин-
сæй анзи ке æнхæст кæнуй, уой фæдбæл 
исфедар кодтан сæрмагонд мадзæлтти 
пълан. Уомæ гæсгæ арæзт цæудзæнæнцæ 
наукон конференцитæ, «тумбул стъолтæ», 
олимпиадитæ, викторинитæ, конкурстæ сту-
денттæ æма скъоладзаути ’хсæн. 

Нæ тæккæ сæйрагдæр ихæс ба ’й – 
анзи кæрони архайун райдайдзинан нæ бæ-
сти президент æвзаруни компани райаразун 
кæнунбæл.

– Нæ бæсти Президент дин дæ уоду-
æлдай фæллойни туххæй исаккаг кодта 
устур хуæрзеуæг – майдан «Фидибæ-
стæн устур лæггæдти бацæуни туххæй». 
Ци зæрдæй исæмбалдтæ еци æхцæуæн 
хабарбæл?

– Ке зæгъун æй гъæуй, устур æхцæу-
æндзийнади хæццæ. Уогæ еци хуæрзеуæг 
кæд комкоммæ лæвæрд æрцудæй, уæд-
дæр æй æз уотæ нимайун, æма е айдагъ 
мæн нæй, фал уомæн æ нисанеуæг æй нæ 
республики еугур æвзарæн къабази косгути 
устур байвæрд, уæдта æвзаргути архайдæн 
бæрзонд аргъгонди æвдесæн. 

Е æй развæлгъауи хуарзæнхæ, нæ 
бæсти Президенти ’рдигæй æууæнки ни-
санеуæг, махæн нæ еугуремæн дæр, нæ 
профессионалон дæсниадæ еудадзугдæр 
бæрзонддæр кæна, цæмæй нæ бæсти гъо-
мусадæ федардæр кæна, æма нæ исони-
бон зæрдæмæдзæугæдæр уа…

– Æвзурстити хæццæ фарстатæ уой-
йасæбæл берæ ’нцæ, æма уонæн сæ еу-
гурей фæдбæл еунæг хатмæ æрдзубан-
ди кæнунæн равгæ нæййес. Уомæ гæсгæ 
ба нæ зæрди ес, фæстæдæр дæр ма сæ-
бæл æрдзубанди кæнун. Абони ба ма уой 
зæгъæн, æма аци анзи æвзурститæмæ 
цæттæ кæнгæй ци бафæдзæхсуйнаг дæ 
нæ республики æвзаргутæн.

– Нæ рагфидтæлтæй нин байзадæй 
дессаги зундгин загъд: «Фадуат – цард-
гъонгæнæг æма гъуддаг аразæг!..» Мæнмæ 
гæсгæ, æвзурститæ дæр æнцæ, нæ абони 
цардарæзт цæмæй хуæздæр кæна æма 
нæ исонибон ба никки райдзастдæр уа, гъе 
уомæн тæккæ хуæздæр фадуат. Уой ни 
алкедæр раст ку лæдæра æма æвзурстити 
æ бартæй бæрнонæй ку пайда кæна, уæд 
цæйбæрцæбæл æнтæстгин уодзинан.

– Арфæ дин кæнун, Жаннæ, дæ зæр-
дæмæдзæугæ дзубандий туххæй.

КÆРОНБÆТТÆНИ БÆСТИ

Æвзурстити туххæй дзубандимæ гæсгæ 
зæрдæбæл æрбалæууй еу таурæхъон цау.

Цæветтонгæ, еу гъæуи, дан, еу зæронд 
лæг мæлуни къахбæл ниллæудтæй. Е ад-
тæй, раст нæуæг цардарæзт ку æрфедар 
æй, уæд. Е ’мгарæ зæронд лæгтæ æ алли-
варс бадунцæ æма ’й дзубандибæл дарун-
цæ.

– Мæлгæ уин кæнун, мæлгæ, мæ ли-
мæнтæ, – нæтгæй сæмæ дзоруй уæззау 
сæйгæ.

– Тухсгæ ма кæнæ, мах дæр дæ 
тагъд баййафдзинан. Дæумæ хицæ кæ-
нун гъæуй, аци нæуæг царди дессаги 
хабæрттæ нæ зæронд мæрдтæн фиццаг 
ка ракæндзæнæй, – зæрдитæ ин æвæ-
рунцæ лæгтæ.

– Ракæндзæнæн, фал Гогоцций лæгъуз 
гъæуихецау иссæй, е си уæддæр нæ ба-
руагæс уодзæнæй. Æма син еци хабар нæ 
ракæндзæнæн…

Аци цауи кой æвзарæн къамисти косгу-
тæй кæмæндæр ку ракодтон, уæд хъæбæр 
зæрдиагæй фæххудтæй, уæдта загъта:

– Уогæ ба ци не ’римисдзæнæнцæ 
адæм, уæлдайдæр ба цæмæй син сæхе 
мацæмæй фудгин кæнонцæ. Нур Гогоцций 
гъæуихецауæй сæхуæдтæ нæ равзурстон-
цæ? Æма ’й нæ уидтонцæ, ци æй, уой? 
Уомæ гæсгæ бæрнондæр зæрдихаттæй 
кæсун гъæуй æвзурститæмæ, ке æвзарæн, 
хецаудзийнади къабазтæмæ ке минæвар 
кæнæн, нæ цардиуаги хабæрттæ ке къохти 
уодзæнæнцæ, уомæ.

Раст æй æ загъд. Еугæр нин лæвæрд 
цæуй хецаудзийнади еугур къабæзтæмæ 
дæр нæ фæндонæй аккаг адæймæгутæ 
равзаруни барæ, уæд си æнхæстæй цæ-
мæннæ гъæуама испайда кæнæн!..

Æрмæг бацæттæ кодта
ХЕКЪИЛАТИ Маринæ.

«ФАДУАТ – ЦАРДГЪОНГÆНÆГ «ФАДУАТ – ЦАРДГЪОНГÆНÆГ 
ÆМА ГЪУДДАГ АРАЗÆГ!..»ÆМА ГЪУДДАГ АРАЗÆГ!..»

1

Нæ номдзуд финсæг Хъазбегти Хъаз-Нæ номдзуд финсæг Хъазбегти Хъаз-
бег кæддæр е ’мдзæвгитæй еуеми уотæ бег кæддæр е ’мдзæвгитæй еуеми уотæ 
финста:финста:

Мæ киунугæ – мæ хуарз æмбал,Мæ киунугæ – мæ хуарз æмбал,
Царди унæр – мæ фæтæг.Царди унæр – мæ фæтæг.
Ахур-косун – царди амалАхур-косун – царди амал
Нæ Цæдеси игъæлдзæг...Нæ Цæдеси игъæлдзæг...
Нæ зонæн, æ аци зæрдрохсдзийнадæ Нæ зонæн, æ аци зæрдрохсдзийнадæ 

ести барæ даруй æ доги æвзурститæмæ, ести барæ даруй æ доги æвзурститæмæ, 
фал уой ба бæлвурдæй зонæн, æма уæди фал уой ба бæлвурдæй зонæн, æма уæди 
советон цардарæзтити рæстæг æвзурсти-советон цардарæзтити рæстæг æвзурсти-
тæ адæмæн æхцæуæн уиуонцæ, æцæгæй-тæ адæмæн æхцæуæн уиуонцæ, æцæгæй-
дæр си дзиллонæй архайиуонцæ... Бæргæ дæр си дзиллонæй архайиуонцæ... Бæргæ 
хуарз уидæ нуриккон æвзурстити дæр хуарз уидæ нуриккон æвзурстити дæр 
адæм уотæ дзиллонæй ку архайиуонцæ – адæм уотæ дзиллонæй ку архайиуонцæ – 
кæд хуæздæр уавæртæмæ бæллæн, уæд кæд хуæздæр уавæртæмæ бæллæн, уæд 
нин етæ цæмæй бантæсонцæ, уобæл гъæ-нин етæ цæмæй бантæсонцæ, уобæл гъæ-
уама архайгæ дæр кæнæн...уама архайгæ дæр кæнæн...
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Рабиндранат ТАГОР (1861-1941), индийаг финсæг: «Æнамонд æй, æ евгъуд бæнт-
ти тиллæг ка нæ багъæуай кодта, еци адæмихатт, уомæн æма фæффудев-

гуд æй æ евгъуд бæнттæй дæр æма æ абонæй дæр. Байтаунæн имæ муггаг 
нæййес æма мæгургори баркъи райста, цæмæй судæй ма мæла. Мах гъæуама 
нæ зæрдæ дарæн, æ историйæй æнæхай ка фæцæй, еци адæмтæй ке нæ ан...»

«ÆЦÆГДЗИЙНАДÆ  ХЪАЗАРДÆР  ÆЙ!..»«ÆЦÆГДЗИЙНАДÆ  ХЪАЗАРДÆР  ÆЙ!..»

Жорж Дюмезиль райгурдæй 
французаг æфсади капитани (фæ-
стæдæр – инæлар æма францу-
заг тохæндзаумау – минометти 
– фиццаг фæлтæрти конструктор) 
Жан-Анатоль æма Маргаритæ Дю-
тьей бийнонти ’хсæн. Ахурадæмæ 
тулаваст уогæй ин берæ æнтæ-
стæй. Уой хæццæ ба имæ адтæй 
исфæлдистадон æма рæстмæ 
гъудий ацъагъуæ, æма уомæ гæс-
гæ ба ка имæ фæннихмæ уидæ, 
уæхæнттæ дæр минкъий нæ раз-
иннидæ. Зæгъæн, уæлдæр ахур-
гонддзийнадæ Парижи ку райста, 
уæд академион æмæхсæнади 
’рдигæй имæ æдзæстуарзонæй 
кæсун ке байдæдтонцæ, уомæ 
гæсгæ фæттæргай æй æма ран-
дæй Туркмæ, ахургæнæгæй куста 
Стамбули университети. Уоми 
фехцул æй кавказаг æвзæгтæбæл 
– Туркмæ XIX æноси ка рафтудæй, 
еци кавказаг адæмихатт убыхæг-
ти маддæлон æвзагбæл фæстаг 
дзоргути хæццæ дæр куста.

Зæгъун æнгъезуй уой, æма 
Дюмезилæн дуйнеуон зундгон-
ддзийнадæ дæр æрхаста, кав-
казаг адæмти цардарæзти æма 
уодварни фарстатæ  ’ртасунбæл, 
уоййасæбæл æновудæй ке фæй-
йархайдта, е. Уой хæццæ ба ма 
агъазиауæй ке фескъуæлхтæй 
алли адæмихæттити рагон тау-
рæхътæ æма индоевропаг адæм-
ти дин æртасунæй, уæдта æртæ 
функций Теорий æргъудигæнæг. 
Кавказаг фольклористикæбæл 
куститæ ниффинсунбæл, рагон 
таурæхътæ æма кавказаг адæм-
ти кадæнгитæбæл бакосунбæл 
исхарз кодта æноси æмбес, етæ 
иссæнцæ ахургæндтæ, берæ рæ-
стæгути еудадзугдæр ке кæсунцæ 
æма си агъазгæнæг  ка ’й, уæхæн 
киунугутæ.

Стамбули университети фæ-
сте 1935 анзæй 1968 анзи уæнгæ 
Дюмезиль куста Франций алли-
хузон ахургæнæндæнтти. Адыгти 

æвзаг æма фольклористики спе-
циалист уогæй, Дюмезиль бав-
налдта ирон æвзаг æма фольклор 
æртасунмæ, ирæнтти е нимадта 
скифти фæстаг фæлтæрбæл. Бу-
стæги цæмæдесаг ба ин иссæнцæ, 
æртæ функций Теорибæл ку куста, 
уæд.

Æ хатдзæгтæмæ гæсгæ на-
ртаг æхсæнадæ конд адтæй æртæ 
муггагемæй: Алæгатæ, Æхсæр-
тæггатæ æма Борæтæ. Сæ алкæ-
мæ дæр хаудтæй хецæн ихæстæ, 
сæ бунат бæрæг адтæй. Зæгъæн, 
Алæгатæ зундæй бæрæг дард-
тонцæ, Æхсæртæггатæ – хъаурæ 
æма лæгдзийнадæй, Борæтæ – 
гъæздугдзийнадæ æма фонсæй.

Жорж Дюмезилæн 1930 анзи 
æ къохи бафтудæй французаг 
æвзагбæл «Нарти кадæнгитæ» 
рауадзун, гъавта Нигулæни наукон 
æмæхсæнадæ Кавкази адæмти 
кадæнгити хæццæ базонгæ кæнун. 
Ахургæндтæй фиццагидæр е бун-
дор исæвардта нартæ æртæ муг-
гагебæл дехгонд ке цæунцæ, еци 
индоирайнаг бастдзийнадæн. Ху-
æрзæнхæст æхсæнадæ гъæуама 
еу кæна æртæ бæлвурд къуарей 
æмрахастдзийнадæ, кæлæн-дини, 
æфсади æма хæдзарадон архайд. 
Еци кусти Жорж Дюмезиль нарти 
туххæй дзурдта  уагæвæрди хузи, 
радех си кодта сæйраг (Урузмæг 
æма Сатанай, Созурухъо – Сосла-
ни, Хæмиц æма Батрадзи) æма 
дуккаг кезуй бæгъатæрти.

Жорж Дюмезили цуппарин-
сæй анзей бонмæ французаг æв-
загбæл мухури рацудæй Нарти 
кадæнгити еума киунугæ, скифти 
æма синхаг адæмти таурæхътæ. 
Абайти Васо уой фæдбæл æ ре-
цензий хъæбæр устур аргъ искод-
та ахургондæн æма æ фæллæнт-
тæн. 

Æ киунугæ «Таурæхътæ 
Нартæбæл»-и Жорж Дюмезиль  
куд финсуй, уотемæй айдагъдæр 
дууæ адæмемæн, комкоммæ 
черкестæ (адыгтæ) æма ирæнт-
тæн сæ бон æй Нарти кадæнгити 
исфæлдесгутæй сæхе нимайун. 
Фæстæдæр, æрмæг имæ фул-
дæр ку æрæмбурд æй æма рагон 
æхсæнади æртæ функций Тео-
рий ирæзтмæ гæсгæ, ахургонд  
æ гъудикæнуйнадæмæ бахаста 
циуавæрдæр æййивддзийнæдтæ. 
Гъома, Нарти кадæнгити фулдæр 
хай æма нарти фулдæр сорæт-
тæн ес алайнаг, сæрматти-скифти 

бундор, бæлвурдæй æнцæ ирон 
адæми.

Дюмезили наукон цæстинга-
си Нарти кадæнгитæ адтæнцæ 
дууинсæй анземæй фулдæри 
дæргъци. Нæуæг куститæ фин-
сгæй, теорион фæткити арфдæ-
рæй-арфдæр цæугæй, ахургонд 
хаста бæлвурд æййивддзийнæд-
тæ æма уомæй бæлвурддæр 
кодтонцæ æ хатдзæгтæ. Æма е 
адтæй æцæг исфæлдистадон 
сæрæндзийнадæ, уомæн æма 
е уой æвдесæн адтæй, номдзуд 
ахургонд цæйбæрцæбæл бæр-
нон æй. Уой фæдбæл Абайти 
Васо хумæтæги нæ баханхæ код-
та: «Еу фарстай дууинсæй анзей 
дæргъи ахургонд æ цæстингас 
нæ раййивта: æнæфенкъусгæй 
багъæуай кодта æ хатдзæг, гъо-
ма, ирæнтти Нарти кадæнгити 
сæйраг фонд æй рагон æма хегъ-
æдон, байзадæй син сæ гъæздуг 
скифаг-сæрматтаг æма алайнаг 
эпикон æгъдæуттæй…»

Фæстаг дæс анзей дæргъи 
цæгаткавказаг республикити Нар-
ти æма сæ кадæнгити хæццæ баст 
фарстати фæдбæл берæ киуну-
гутæ уагъд цæунцæ. Кæмидæрти 
си райгъусуй, Дюмезиль, дан, æ 
фæстаг куститæмæ æ раздæри 
цæстингас раййивта. Уотæ ка фин-
суй, етæ цæйбæрцæбæл æнæ-
раст æнцæ, уой раргом кæнуни, 

уæдта уони зундирахаст кæмæй 
æруагæс кæнуй, уонæн, æцæгæй 
куд æй, уой бавдесуни туххæй 
æрхæсдзинан Нарти кадæнгити 
фæдбæл Дюмезили финст киуну-
гутæй уруссаг æвзагмæ тæлмац-
гонд ка ’рцудæй, уонæй ист хецæн 
гъудитæ. 

«Фæххуæст дæн ирон тау-
рæхъти цалдæр сифебæл, урус-
саг æвзагмæ тæлмацгондæй 
(Парижи киунугути равдисти 
1926 анзи – Цибирти Людвиг). 
Мæ рæстæг еци тексттæ кæс-
гæй рарвистон, зæрдæскъæфт 
фæдтæн сæ гъудийæй. Ирон 
æвзаг бахизтæй мæ индоевропаг 
ахуртæмæ. Туйгъанти Махар-
беги статья «Ка ’нцæ Нартæ?» 
мин исфедар кодта, ирæнттæ 
сæ таурæхъти рагон индиаг хузи 
æнгæс социалон уагæвæрдтæ 
ке багъæуай кодтонцæ, еци гъу-
ди…» 

«Ирæнттæн дувæрæй сæ 
къохи бафтудæй, культурон бай-
вæрæни хæццæ се ’взаг нуриуæн-
гæ багъæуай кæнун, уой хæццæ 
си бæрæг даруй ирæзти фæстаг 
къæпхæнти скифаг цивилизаций 
уавæр. Мадта аргъ кæмæн нæй-
йес, архаикæй идзаг эпикон тау-
рæхътæ æгас æнцæ, кæд сæмæ 
бахъæрттæнцæ циуавæрдæр 
фольклорон темитæ, уæддæр 
бæгъатæрти сорæттæ ’нцæ 
хуæдбундор æма нæуæг. Уомæй 
уæлдай ма аци дзубандий хай сæ-
хемæ райстонцæ синхаг адæм-
тæ, ирон, скифæгтæн хæстæг 
ци адтæй, уони си æййевгæй…»

«Нарти кадæнгити хъаппæ 
фæззиндтæй Иристони, фал сæ 
синхаг адæмтæ (абхазæгтæ, 
черкестæ, цæцæйнæгтæ æма 
мæхъæлæнттæ) фæгъгъæз-
дугдæр кодтонцæ нæуæг фæз-
зелæнтæй, нæуæг бæгъатæр-
тæй…»

«Геродот ке исфинста, еци 
скифаг-сæрматтаг æгъдæут-
тæ, ирон нартæн ци зæрдиуагæ 
’вдесунцæ, уонæн сæ фулдæр 
æмхузæн æнцæ нури ирæнтти 
хæццæ…» 

«Ирæнттæ скифтæй фе-
дарæй багъæуай кодтонцæ 
æртæ функций структурæ, 
Нарти кадæнгити бæгъатæр-
ти æртæ муггагебæл дех кæн-
гæй: Алæгатæ, Æхсæртæг-

гатæ, Боратæ. Черкестæмæ 
æртæ функций структурæ 
фесавдæй, айдагъдæр ма сæмæ 
Алæгатæ байзадæнцæ. Бал-
хъайрæгтæмæ æма Цæцæнмæ 
байзадæнцæ Æхсæртæггатæ. 
Абхазаг эпоси æртæ функций 
структурæ æнхæстæй фесав-
дæй…»

«Ирæнтти фольклорон 
традицитæ кæрæдземæ лæ-
вæрд куд цæунцæ, рæстæг сæ 
куд æвзурста, уомæн рабарæн 
нецæй хæццæ ес…» «Æркæсæн 
ес, Хонсар Иристони фолькло-
рон традицитæ цардгъонæй куд 
байзадæнцæ, ирæнттæй Нарти 
кадæнгити хъаппæ ка райста, æ 
еци аллихузон адæмтæмæ дæр». 
«Ирæнттæй Нарти кадæнгитæ 
райсæг синхаг адæмтæй бæгъ-
атæрти сконд, æртæ функций 
теори куд неке багъæуай кодта, 
е дессаг æй. Кæцидæр темитæ 
райсгæй, æртæ функций гъуди 
нæ багъæуай кодтонцæ, бустæ-
гидæр æй раййивтонцæ, струк-
турæ фесафтонцæ».

«Зонун æй, аци гъудитæ му-
хур кæнгæй черкесæгтæ æма 
абхазаг æмбæлтти исмæстгун 
кæндзæнæн. Фал æцæгдзийнадæ 
хъазардæр æй: сæ бундори Нар-
ти кадæнгитæ ’нцæ ирон... Берæ 
синхаг адæмтæ сæ райстонцæ, 
цидæртæ си фесафтонцæ, цæ-
мæйдæрти сæ фæгъгъæздуг-
дæр кодтонцæ, сæхердигон циуа-
вæрдæр хуæрзæгъдауи фæлгонц 
си равардтонцæ...»

Номдзуд французаг ахургон-
ди аци загъд æй, дууинсæй анзей 
дæргъи нартамонунади сæрбæл-
тау хъазауати агъазиау исфæл-
дистадон хъаурæ æма рæстзæр-
дæдзийнадæ, зунди æма уоди 
федардзийнадæ ке бавдиста, уой 
дæнцæ. Æма уомæй си гъæуама 
боз уæн. Уæдта ма нæ зæрдæ 
дардзинан уобæл дæр, æма номд-
зуд ахургонди гъуди ке багъардзæ-
нæй, сæ рагфидтæлти уодварни 
хæзнадзийнæдти æцæгдзийнадæ 
æцæгæй сæйраг кæмæн æй, уо-
нæмæ. Æма уой фæдбæл дзилли 
размæ æ зæгъуйнæгтæ ка хæссуй, 
уонæн наукон-историон бæрнонд-
зийнадæ сæйраг ке исуодзæнæй, 
уобæл дæр. Фиццагидæр уомæн, 
æма Нартиади сæйраг нисан гъæ-
уама уа наукон æцæгдзийнадæ.
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Данте АЛИГЬЕРИ (1265-1321), итайлаг поэт: «А дуйнебæл алцидæр æма алке-
дæр тундзуй æхе багъæуай кæнунмæ... Æма адæми æвзагæн æ бон ку уайдæ 
естæмæ тундзун, уæд бæргæ тундзидæ æхе багъæуай кæнунмæ, гъома, 
архайидæ федар, гъомусгин унбæл...» Аци курухон зундгин загъд бæргæ ку 
багъаридæ нæ дзилли зæрдитæмæ

Æ Æ ФÆЛЛÆНТТÆ – ЗУНДИ ХÆЗНАДОНÆ!..

Уотæ ку зæгъæн, æма Исати 
Измаили фурт Мæхæмæти цард-
вæндаг гъæздуг æй берæ хиццаг 
æскъуæлхтдзийнæдтæй,  æ кар-
ни айдæнæ ба ’й рæсог донæй 
ивулæг сауæдони хузæн, уæд, 
баруагæс уи уæд, æгириддæр 
нæ фæррæдуйдзинан. Уомæн 
æма æцæгæйдæр уотæ адтæй, 
æма уæ уобæл бæлвурд цау-
тæ æма хабæрттæй баууæндун 
кæндзæнæнцæ, хуарз æй ка зуд-
та, æ хæццæ царди гъуддæгути 
архайгæ кæмæн рауадæй, етæ 
дæр. 

Мæхæмæт райгурдæй 1928 
анзи 5 мартъий Дзæуæгигъæ-
уи. Цалдæр мæйей фæсте сæ 
бийнонтæ æрцардæнцæ Леске-
ни. Æма ами рарвиста æ сæ-
бийбонтæ. Ардигон астæуккаг 
скъолай ахур кæнгæй, ахурбæл 
куд æновуд адтæй, уотæ раз-
æнгардæй архайдта æ карæмæ 
гæсгæ æхсæнадон гъуддæгути 
дæр. Зæгъун гъæуй уой дæр, 
æма уæлдай берæ уарзта лите-
ратурæ. Сауæнгæ ма разамунд 
дæр лæвардта скъолай сæмæ 
ци литературон къуар арæзт 
æрцудæй, уомæн. Ка ’й зонуй, 
уæд имæ фæззиндтæй филоло-
гимæ цæмæдесдзийнадæ. Уæд 
фегъуста нæ номдзуд ахургонд 
Абайти Васой кой дæр, базонгæ 
’й уомæн æ фæллæнттæй кæци-
дæрти хæццæ. 

Æма лескейнаг лæхъуæн 
Исати Мæхæмæт 1946 анзи æвд-
дæсанздзудæй ку бацудæй Ленин-
гради паддзахадон университети 
скæсæйнаг факультети ирайнаг 
хайадæмæ, уæд фиццаг бонтæй 
фæстæмæ уæлдай æвæллайгæй 
зонгæ кæнун райдæдта Абайти 
Васой кустити хæццæ,  æвæдзи, 
уомæ гæсгæ дæр, æма æхе бун-
дорон наукон кустмæ ке бæлдтæй 
æма ин уоми ба разагъди Васо 
развæндагамонæг  куд иссайдæ. 
Фал æй уой балæдæргæй, æрса-
бур кодтонцæ Васой хæццæ æм-
густгæнæг профессортæ. Гъуддаг 
уой медæгæ адтæй, æма Абайти 

Васомæ бацæун гъудæй кенæ 
ести наукон идейи, кенæ ба цæттæ 
наукон кусти хæццæ.

Анзи ’рдæги фæсте æй Абай-
ти Васой хæццæ базонгæ кодтон-
цæ, æма Мæхæмæт Ленингради 
паддзахадон университет каст ку 
фæцæй, уæд æй Васо æхемæ 
æрбакодта аспирантурæмæ. Æм-
гъудæй раздæр финст фæцæй æ 
диссертаци æма косун райдæдта 
Уæрæсей наукити Академий æв-
загзонунади институти. 1973 анзи 
Исати Мæхæмæт иссæй филоло-
гон наукити доктор, 1978 анзи ба 
ин лæвæрд æрцудæй профессори 
ном. Адтæй цалдæр академий ака-
демик.

Исати Мæхæмæт ниффинста 
дууæсæдемæй зингæ фулдæр на-
укон куститæ, сæ хæццæ финддæс 
монографий. Уони рахецæнгæнæн 
ес æртæ хаййебæл. Иранисти-
кæ (сæйрагдæр иронзонунадæ), 
социолингвистикæ (сæйрагдæр 
Советон Цæдеси æма Уæрæсей 
фарстатæ), интерлингвистикæ 
(сæйрагдæр эсперантологи).

Исати Мæхæмæти наукон 
исфæлдистадæбæл бæрæг зин-
нуй Абайти Васой тæвагæ. Е 
уæлдай хъæбæрдæр бæрæг æй, 
нæ маддæлон æвзаги туххæй 
е ’ртасæн кустити. Аци рауæн е 
’ргом фулдæр æздахуй фонети-
ки, фразеологий, диалектологий, 
социологий æма историографий 
фарстатæмæ. Маддæлон æвзаги 
мурон арæзти туххæй ахургонд 
ниффинста монографион куст 
«Ирон литературон æвзаги фоне-
тики очерк». 

Исати Мæхæмæт уæлдай 
фулдæр уарзта фразеологий фар-
статæбæл косун. Æ кандидатон 
диссертаци дæр финст адтæй аци 
фарстай туххæй, уой хæццæ ба ма 
æ монографи «Очерки по фразео-
логии осетинского языка» (Орджо-
никидзе, 1964 анз).

Исати Мæхæмæтæн берæ 
бантæстæй диалектологий дæр. 
Устурдæр ахедундзийнадæ ес, 
ирон æвзаги диалектон хецæнд-
зийнади фарстатæ фæббæлвурд-
дæр кæнуни туххæй кæми финсуй, 
æ еци куститæн. Уонæй уæлдай 
зингæдæр иссæй æ монографи 
«Дигорский диалект осетинского 
языка. Фонетика. Морфология». 
(Мæску. «Наукæ». 1966 анз). Е æй 
фиццаг дигорон грамматикæ.

Еци кусти ахедундзийнадæ 
фæстаг æнзти никки фæббæр-
зонддæр æй. Литературон æвзаги 
туххæй берæ æнзти дæргъи алли-
хузон буцæутæ цудæй, уони ракъ-

ахгутæ «литературон» худтонцæ 
айдагъдæр ирон диалектбæл фин-
суйнадæ. Æма уомæй нæ национ 
литературæн кæд еуцæйбæрцæ-
дæр знаггадæ æрхастонцæ, уæд-
дæр сæ фудвæндитæй ба неци 
рауадæй – дигорон финсуйнадæн 
адтæй æма ес, уæдта уогæ дæр 
уодзæнæй зингæ литературон ни-
санеуæг. Дууæ диалекти æмбарæ 
ке ’нцæ, е федаргонд æрцудæй 
Республикæ Цæгат Иристон-Ала-
ний Конституций. Цубурдзурдæй, 
нæ еумæйаг национ культури 
фæлгæти цардгъон æнцæ æма 
ирæзунцæ дууæ литературон æв-
заги – ирон æма дигорон.

Æвзаги фарстатæй уæлдай 
ма Исати Мæхæмæт разæнгар-
дæй фæййархайидæ Иристони 
еугур культурон-æхсæнадон гъуд-
дæгути дæр. Уомæн устур аргъ 
кæнунцæ нæ республики еугур 
цæргутæ дæр. Уобæл дзорæг æй 
е дæр, æма ин æ берæ наукон 
фæллæнтти туххæй 1987 анзи лæ-
вæрд æрцудæй Цæгат Иристони 
науки æскъуæлхт архайæги ном.

Абайти Васой зæрдæмæ 
хъæбæр фæццудæй, æ гъомбæл-
кæнуйнаг Исати Мæхæмæт ин ку 
загъта, æ зæрди ке ес нæ маддæ-
лон æвзаги истори ниффинсун, 
æма исарази æй еци ахсгиаг ку-
стæн бæрнон редакторæй ниллæ-
уунбæл. Исай-фурт ци наукон куст 
бацæттæ кодта, е хецæн киунугæй 
рацудæй Дзæуæгигъæуи 1974 
анзи, хундтæй «Очерки по истории 
изучения осетинского языка».

Исати Мæхæмæти истори-
ографион кустити ’хсæн зингæ 
бунат ахæссуй æ киунугæ «Абай-
ти Васо» (Орджоникидзе, 1980), 
кæци финст æрцудæй, номдзуд 
ахургондбæл цуппаринсæй анзи 
ке исæнхæст æй, уой фæдбæл.

Абай-фурти хæццæ Исати 
Мæхæмæт усхъæй-усхъæмæ 
фæккуста æноси æмбесæй фул-
дæр. Е æ фарсмæ адтæй Абай-
фурти тухст бæнтти рæстæг дæр 
æма имæ дардта хеуони зæрдæ. 

Ленингради паддзахадон уни-
верситети ахур кæнгæй, уæдта 
æвзагæртасæг Институти косгæй, 
Исати Мæхæмæт базонгæ ’й берæ 
зундгонд ахургæндти хæццæ. Ев-
гъуд æноси 60-аг æнзти наукон 
Совет «Закономерности развития 
национальных языков в связи 
с развитием социалистической 
нации»-йи ахургонд секретарæй 
уогæй, фæрсæй-фарсмæ куста 
игъустгонд академик В.В. Виногра-
дови хæццæ.

Аци устур ахургонд, иннæ 

профессортæ æма академикти 
хæццæ æмбæлгæй, Исати Мæ-
хæмæтæн фулдæрæй-фулдæр 
кодтонцæ æ зонундзийнæдтæ 
æма æфтудæй æ наукон кусти-
тæбæл. Æригон ахургонди къохи 
бафтудæй, хестæр ахургæндтæ 
устур аргъ кæмæн искодтонцæ, 
уæхæн берæ наукон куститæ 
ниффинсун. Уони ’хсæн зингæ-
дæр бунат байахæстонцæ «Сто 
тридцать равноправных» (М., 
«Наука», 1970), «О языках наро-
дов СССР» (М., «Наука», 1978), 
«Язык и нация» (М., 1973). Еци ку-
стити фиццаг хатт нæ бæсти æв-
зæгтæ нимад æрцудæнцæ нæуæг 
хигъдæй, алкæцимæн дæр си бæ-
рæггонд æрцудæй æ энциклопе-
дион медес. Ахургонди куститæй 
беретæ тæлмацгонд æрцудæнцæ 
англисаг, французаг, персайнаг, 
эстойнаг, таджиккаг æма æндæр 
æвзæгтæмæ.

Æ социолингвистикон кусти-
тæй беретæ финст æнцæ уруссаг 
æвзаги ирæзти æма, нацитæ кæ-
рæдзебæл ке бæттуй, уой туххæй. 
Уруссаг æвзагæн устур аргъ ке кæ-
нуй, æ ирæзти туххæй берæ гъæз-
дуг æрмæгутæ ке ниффинста, уой 
туххæй ин æ бæрни бакодтонцæ 
хъæбæр ахсгиаг куст – 1990 анзи 
æй иснисан кодтонцæ журнал 
«Русский язык в национальной 
школе»-й сæйраг редакторæй. 
Анзи фæсте журналæн равард-
тонцæ нæуæг ном: «Русский язык 
в СССР». Уой фæсте, Советон 
Цæдес ку фехалдæй, уæдта жур-
нал исхудтонцæ: «Русский язык в 
СНГ», фæстæдæр ба – «Родной 
язык». Аци журнали редактор æ 
еугур хъауритæ æма зонундзий-
нæдтæ дæр æнæвгъауæй лæ-
вардта уруссаг æвзаги ирæзтæн, 
урух пропагандæгонд цудæй Уæ-
рæсей Федераций æма фæса-
рæйнаг бæстити цæрæг адæмти 
’хсæн.

Исай-фурти социолингвисти-
кон кустити ’хсæн уæлдай зингæ-
дæр бунат ахæссуй е ’стур моно-
графи «Языковое строительство в 
СССР» (М., «Наука», 1979). Уоми 
автор науки медæги фиццагидæр 
равдиста нæ бæсти алли адæ-
михæттити æвзаги фарстати ахе-
дундзийнадæ.

Исати Мæхæмæт интерлинг-
вистики зингæдæр фарстатæмæ 
е ’ргом æздахун байдæдта евгъуд 
æноси 60-аг æнзти. Е ба баст æй, 
нæ бæсти эсперантон æзмæлд 
ку рапарахат æй, уæд уой хæц-
цæ, кæци уой размæ 30-аг æнзти 
дæргъи цудæй сосæггонд. Аци 

æзмæлд рапарахатгæнгути хæц-
цæ еци рæстæг адтæнцæ æри-
гон искурдиадæгин ахургæндтæ 
А.И.Берг æма профессор-интер-
лингвист Е.А. Бокарев.

Исати Мæхæмæт адтæй Е.А. 
Бокареви наукон фæллæнттæ 
идарддæр хъæртунгæнæг. Уой 
хъæппæресæй 80-аг æнзти арæзт 
æрцудæй советон эсперантти Ас-
социаци, æ президентæй ба ин 
цалдæр хатти равзурстонцæ не 
’мзæнхон ахургонди. Фал Советон 
Цæдеси фехæлди фæсте фехал-
дæй аци ассоциаци дæр.

Исати Мæхæмæт еци рæстæг 
аккаг æвæрæн бахаста интерлинг-
вистики ирæзтмæ. Еци кустити 
’хсæн уæлдай бæрæгдæр дарун-
цæ æ брошюрæ «Эсперанто» (М., 
Наука) æма З.В Семеновай хæц-
цæ еумæ ци киунугæ рауагътон-
цæ, е.

Исай-фурти разамундæй 
эсперантологон темæмæ гæсгæ 
диссертацитæ багъæуай код-
тонцæ цалдæр адæймаги. Æ на-
укон кустæй уæлдай ма Исати 
Мæхæмæт æновудæй архайдта 
æхсæнадон царди дæр. Ахури 
рæстæг разамунд лæвардта фæ-
скомцæдесон æма профцæдесон 
организацитæн, къуар хатти æй 
равзурстонцæ Мæскуй, Фрунзей 
æма Краснопресненски райсовети 
депутатæй.

Адтæй Уæрæсей Федераций 
сабурдзийнадæгъæуайгæнæг 
Комитети сæргълæууæги хуæ-
дæййевæг æма Уæрæсей адæм-
ти уодварни Æхсæндуйнеуон 
еугонди фонди вице-президент. 
Куд адæмон дипломат æма са-
бурдзийнадæбæл тохгæнæг, уотæ 
Исай-фурт берæ хæттити адтæй, 
тогниккалди нихмæлæууæнтæ 
кæми рауайидæ, еци рауæнти 
– Хонсар Иристони, Цæцæни, 
Мæхъæли, Горæтгæрон райони, 
Таджикистани, Цæгат Ирландий.

*  *  *
Редакцийæй. Тахъазти Ха-

руми уаци хæццæ ма кæронбæт-
тæни хузи уой зæгъуйнаг ан, æма 
номдзуд ахургонд æма адæмæн 
уарзон ка адтæй, Иристони еци 
номдзуд лæг Исати Мæхæмæти 
райгурдбæл финддæс æма цуп-
паринсæй анзи ке исæнхæст æй, 
е нæ национ наукон æма культу-
рон царди ахсгиаг цау æй æма 
нæ зæрдæ дарæн, уой фæдбæл 
федауцæ номерæн мадзæлттæ 
арæзт ке ’рцæудзæнæй, Исай-
фурти рохс ном нæ дзиллæ ак-
кагæй ке исцитгин кæндзæнæй, 
уобæл. … 

ИСАТИ Мæхæмæт:ИСАТИ Мæхæмæт:
«Гъæуама, мах фæлтæр ма бауадзæн не 

’гъдæутти хуæздæрти фесæфун. Лæг алкæд-
дæр æгъдауæй лæг адтæй. Айдагъ мулкæй нæ...

Не ’гъдæутти хæццæ хъæбæр баст æй не 
’взаги хъисмæт дæр. Уотæ дессаг æууæлтæ ес 
не ’взаги, æма æ рартасунбæл косунцæ берæ 
бæстити дæр: Америки, Англий, Франций, Гер-
маний, Чехтæ æма Словакти бæсти, Венгрий, 
Норвегий, Швеций, Ирани æма æндæр берæ 
бæстити. Берæ рагон гъуддæгутæ байзадæй 
мах æвзаги (бустæгидæр ба дигорон – маддæ-
лон æвзаги)».лон æвзаги)».

ТАХЪАЗТИ
Харум,
филологон 
наукити доктор,
профессор

 ИСАТИ Мæхæмæт æма æ ахургæнæг АБАЙТИ Васо.  ИСАТИ Мæхæмæт æма æ ахургæнæг АБАЙТИ Васо. 
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25 мартъи - кёрдёгёзмёлёни мёйё 

Театри Æхсæндуйнеуон бон бæрæггонд цæудзæнæй 27 мартъий. Цæгат Иристони театралон аййевади еугур къабæзти архайгутæн дæр уой фæдбæл зæр-Театри Æхсæндуйнеуон бон бæрæггонд цæудзæнæй 27 мартъий. Цæгат Иристони театралон аййевади еугур къабæзти архайгутæн дæр уой фæдбæл зæр-
диагæй арфæ кæнæн.диагæй арфæ кæнæн.

Даниил ГРАНИН (1919-2017), финсæг: «Нæ фидтæлтæй нин байзадæй, 
аргъ кæмæн нæййес, уæхæн æвеллонгæ лæвар: æвзаг. Райгурæн бæ-
стæ нæ зæрдæмæ куд арф есæн, уотæ арф есæн æвзаг дæр. Е цæуй 
фæлтæрæй-фæлтæрмæ, мади æхсири хузæн нæ бауæри, нæ тоги 

рагъаруй. Фал имæ еудадзуг зелун гъæуй, гъомбæл кæнун æй гъæуй 

НЁ ДЗУБАНДИ НЁМА ФЁЦЁЙ...
Лиагъæ нæ фидтæлтæ сæ сæрмæ 

некæд хастонцæ. Сауæнгæ ма бонгинтæн 
дæр сæхе æрдæлæмæ кæнун нæ уагътон-
цæ. Малити Геуæргий загъдау:

Æнцæ дигорæ хецмæрез,
Кæсуй æлдар сæмæ стур нез...

Ахургæндтæ агорун байдæдтонцæ нæ 
адæмæн сæ уедæгтæ, сæ бундор. Мæнæ 
сауæдонæн æ фейгурæн бунат куд агорай, 
уотæ æсгарстонцæ историй къумтæ. Æма 
’й ку иссирдтонцæ, уæд нæуæг цийни де-
сæй бацудæнцæ...

Куд рабæрæг æй, уотемæй мах фид-
тæлтæ адтæнцæ дуйнебæл игъустгонд 
адæмихатт – алантæ. Никки фулдæр деси 
бацудæнцæ ахургæндтæ фæстæдæр. Куд  
рабæрæг æй, уотемæй алантæн ба сæ 
фидтæлтæ адтæнцæ никки игъустгонддæр 
скифтæ æма сæрматтæ (мæнмæ етæ кæ-
сунцæ ирæ æма дигори хузæн – æмхузон 
дæр æнцæ, фæйнæхузи дæр æнцæ).

Уотемæй – нæ фидтæлтæ алантæ! Уо-
темæй нæ фидтæлти фидтæлтæ скифтæ 
æма сæрматтæ!.. Не ’взаг ба – скифаг æма 
сæрматаг – алайнаг – оссаг (ирон æма ди-
горон еумæ райсгæй).

Куд нæ уæн мах сæрустур? Куд нæ уа 
не ’хæс бæрнон, уæхæн истори нин уогæй?

Фал, нæхе Къоста нин хумæтæги нæ 
фæдзахста:

Дæ фыдæлтæ – рухсаг,
Дæхæдæг мын бæзз...

Æма гъæуама абони нæхемæ æркæ-
сæн, цæйбæрцæбæл рæстзæрдæй æн-
хæст кæнæн Къостай аци фæдзæхст.

ДИГОРОН ÆВЗАГИ ИСИРÆЗТ – 
НЕ ’НККÆТЕЙ ИХÆС

Ке зæгъун æй гъæуй, нæ адæмихатт 
еу æй. Не ’взагæн дæр æ адæмон бундор 
еу æй, фал берæ цæмæйдæрти ба уæд-
дæр дехтæ кæнуй. Æ устурдæр хъуæл-
тæ æнцæ ирон æма дигорон диалекттæ, 
кæцитæбæл рагæйдæр адтæй финсуй-
нади фæлтæрддзийнадæ. Фал уæдмæ 
ралæудтæй уæхæн рæстæгутæ, æма нæ 
республики хецæуттæ ницæггаг æнцæ уо-
бæл, цæмæй нæмæ айдагъдæр уа  еунæг 
литературон æвзаг. Æма уæхæн æнæраст 
«гъуддаг» исаразунбæл архайд цудæй 
берæ рæстæгути дæргъци. Еци «еумæйаг 
литературон æвзагæн» бундорæн ба рай-
стонцæ ирон диалект. 

Куд æй зонæн, уотемæй еци рæстæг 
фулдæр гъуддæгутæ конд цудæнцæ, уæ-
лиау бадæг хецæутти куд фæндадтæй, 
уотæ. Раст уæнтæ, ма уæнтæ – уони дзурд 
«закъон» адтæй.

Нур нæуæг рæстæг разилдæй æма 
нин нæуæг фадуæттæ фæззиндтæй. Диго-
рон диалектæн æ хъур тухбегарайæй баст 

кæмæй адтæй, еци рæвæйнæ райхалæн! 
Уадзæ æма уобæл дæр æмбарæй ирæзæд 
литературон æвзаг.

Уæхæн цаутæ дуйней берæ ес. Зæгъ-
æн, еу адæмихатт уогæй мордвамæ иси-
рæзтæй дууæ диалектебæл дууæ литера-
турон æвзаги. Хуннунцæ эрзя æма мокшæ. 
Марийæгтæмæ дæр уотæ: ес сæмæ хуæн-
хаг-марийаг æма будуйрон-марийаг литера-
турон æвзæгтæ.

Еу адæми цардарæзти дууæ хъаурæгин 
литературон æвзаги ку ирæза, уæд уой на-
цион культурæ дууæ хатти хъаурæгиндæр 
уодзæнæй. Зæгъæн, дигорон зартæ цæмæн 
тæлмац кæнæн ирон диалектмæ? Кенæ ба 
дигорон косгутæ æма зæнхкосгутæ цæмæн-
нæ финсонцæ газеттæмæ, журналтæмæ 
сæхе маддæлон æвзагбæл? Уадзæ æма 
ирæнттæ дæр игъосонцæ дигорон дзурдтæ, 
ахур сæбæл кæнонцæ сæхе. Етæ дæр сæхе 
адæмон еумæйаг æвзаги лексикæй æнцæ. 
Дууæ диалекти, дууæ литературон æвзагей 
хузтæ кæрæдзей гъæздуг кæнæнтæ.

Нурмæ дæр ирон дзурдтæ хизтæн-
цæ дигоронмæ, дигорон дзурдтæ ба ирон 
литературон æвзагмæ. Æмбарæ ку ису-
онцæ, уæдта еци процесс фæккарздæр 
уодзæнæй. Дууæ диалектемæй ци дууæ 
литературон æвзаги рантæстæнцæ, етæ 
гъæздугдæр æма кæрæдземæ хæстæгдæр 
кæндзæнæнцæ. 

Мадта ирон литературон æвзаг ка 
фæгъгъæздугдæр кæна, уæхæн дзурдтæ 
ба дигорæнттæмæ берæ минтæ ’нцæ...

Еузагъдæй, дигорон литературон æвзаг 
идарддæр исирæзуни нихмæ архайунæн 
нецибал рæуонæ ес. 

Мадта ин фадуæттæ дæр куд нæ 
уодзæнæй?!. Уонæн сæ сæйрагдæртæ 
’нцæ нæ дигорон литератури бунтæ. За-
манай искурдиадæгин финсгутæ Блаш-
ка, Геуæрги æма Созур сæ аййевадон 
исфæлдистади исфæлгонцгонд сорæт-
тæй ниввардтонцæ федар бундор нæ 
дигорон литературæ æма литературон 
æвзагæн.

Гурджибети Блашкайæй мах, дзил-
лæ, устур ихæсгин ан. Е дессаги адæймаг 
адтæй берæ гъуддæгути, æ берæ лæг-
дзийнæдтæй. Уонæбæл дзоруни фадуат 
нин нур нæййес. Зæгъун гъæуй айдагъ-
дæр уой, æма Блашка ке адтæй фиццаг 
дигорон поэт. Уой рæстæги ирæ æма 
дигорæ сæ еумæйаг ном феронх кодтон-
цæ. Блашка ба сæ аллихузи дæр кæрæд-
зебæл баста, сæ рагон ном «оссаг» син 
æримисгæй:

Оссаг! Раги райстай сæребарæ,
Исдæ паддзахæн йевгет...

Уотæ финста е ’мдзæвгæ «Сæребари 
манифест»-и. Хецæнтæй дæр сæмæ æхе 
бахатуй æ еума æмдзæвги дæр:

Уæ, дигорон, уæ, ирон,
Идзулетæ уæ бари...

Къостай е берæ уарзта. Уой номæй 
дæр оссæгти кæрæдзебæл баста. Къоста-
мæ дзоргæй, финста::

Фæсмæрунцæ ’й хонх, будури
Ирæ ма Дигорæ дæ ном.

Блашкай ном берæ рæстæгути не 
’гъустæй куд æнгъезуй, уотæ. Уомæн е 
’сфæлдистади тæвагæ дигорон дзиллæн æ 
пайдай хай лæвæрд не ’рцудæй афойнадæ-
бæл.

Мадта дзурдти гъæздугдзийнадæй ба 
Блашкай уадзимистæн аргъ нæййес. Царди 
нур ке феронх ан, уæхæн лексикæ финсæг-
мæ берæ ес. 

Блашкай къохæй нæ дигорон литератури 
туруса бафтудæй дессаги поэтикон къохмæ, 
Малити Геуæргимæ. Геуæргий хузæн поэттæ 
берæ нæййес! Уой æрдзон искурдиадæ, уой 
æмдзæвгитæ æма поэмити зæлланг æвза-
гæн Абайти Васойæй æндæр фагæ аргъ не-
кема искодта. Уони туххæй Васо уотæ фин-
ста: «Раньше, чем доходит до сознания их 
смысл, они уже покоряют своим чарующим 
ритмом и звучанием. Когда читаешь такие 
стихи, невольно приходят на память слова 
Белинского, сказанные им о стихе Пушкина: 
«Что это за стих! Он нежен, сладостен, мягок, 
как рокот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, 
как молния, прозрачен и чист, как кристалл...»

Уомæй хуæздæр ма куд ес исаргъ кæ-
нæн æмдзæвгитæн!.. Цæмæй ибæл берæ 
ма дзорон, уой туххæй мæн дæр фæндуй 
рабарун. Кæд мæмæ нæ оссаг литератури 
Къоста фæккæсуй Пушкини хузæн, уæд мин 
Геуæрги ба нæ литератури иссирдта Лер-
монтови бунат... Æма, æцæгæйдæр, райсæ-
нæй Геуæргий рæнгъитæ:

Сугъзæринæ сурх дзиккотæ
Фелаунцæ далæ дони!..

кенæ ба ма мæнæ аци рæнгъитæ:
Уой цæхъалтæ кæрæдземæн
Десæ-дзорæ фæккодтонцæ...

Зæрдæбæл куд не ’рлæууонцæ Лер-
монтови рæнгъитæ:

Волна на волну набегает
Волна нагоняет волну...

Цъамар рæстæги лæгмартæ фемир 
кодтонцæ нæ дессаг болæмæргъи...

Багъæрати Созур дæр берæ байар-
хайдта, цæмæй нæ дигорон литератури зинг 
ма ниххусса, ма исуа нæ нæуарзонти фæн-
дæуагæ. Фал е дæр раги рандæй цардæй. 
Е ’сфæлдистадæн ба аккаг хузи аргъгонд 
нæма ес нерæнгæ дæр.

Созури исфæлдистадæн устур аргъ 
искодтонцæ нæ аййевадон литератури 
зингæдæр архайгутæй беретæ (Цомахъ, 
Нафи, Тетцойти Таймураз). Кадæртæ ба, 
гъулæггагæн, фагæ аргъ ин искæнун сæ нæ 
бафæндадтæй, уомæ гæсгæ ба аллихузон 
æнæбунати фаутæ имистонцæ: æууæндун 
кæнунцæ киунугæкæсгути, гъома, дан, Со-
зур æнахургонд адтæй, æма, дан, берæ 
рæдудтитæ имæ иссерæн ес. Фал си еунæг 
дæр Созури еци «рæдудтитæ» комкоммæ 
байамонунмæ ба нæ исарæхстæй.

Дигоронау 30-50-аг æнзти ка финста, уо-
нæй зингæдæр бунат ахæстонцæ Хъазбегти 
Хъазбег æма Бесати Тазе. Хъазбег финста 
фулдæр æмдзæвгитæ, Тазе ба фулдæр – 
прозæ. Уæдта иронау дæр æвзурста. Куд 
æй лæдæрун, уотемæй æ «мæгурбонæй» 
райдæдта иронау финсун. Дигорон уадзи-
мистæ ниммухур кæнунбæл берæ гъезæма-
рæ кæнун гъудæй аллихатт дæр..

* * *
Исати Мæхæмæт æ зæгъуйнæгти 

кæронбæттæни ракодта, Хъазбегти 
Хъазбег æма Бесати Тазейæй уæлдай ма 
сæ литературон уадзимистæ дигорон æв-
загбæл ка финста, уони кой дæр.

Уæдæй нурмæ рацудæй рæстæг, 
æма, дигорон æвзагбæл ка финсуй сæ 
аййевадон уадзимистæ, уони бæрцæ зин-
гæ фæффулдæр æй, уагъд син цæунцæ 
хецæн киунугутæй, дигорон литератури 
сæрбæлтау æнтæстгинæй архайуй жур-
нал «Ирæф»... Фал уæддæр, дигорон æвза-
ги карнæбæл дзоргæй, ес ма æнæмæнгæ 
райаразуйнаг фарстатæ, рæстæгæй-рæ-
стæгмæ фæкъкъæрт унцæ сæ дзæнгæ-
датæй æ нихмæдзоргутæ æма архайгу-
тæ. Уомæ гæсгæ ба Исати Мæхæмæти 
уацæн ниууагътан æ кæддæри сæргонд 
– «Нæ дзубанди нæма фæцæй...»

 ИСАТИ Мæхæмæт (астæуæй) иристойнаг ахургæндтæ, финсгутæ æма журналистти хæццæ ахид рабалци кæнидæ хуæнхбæстæмæ. ИСАТИ Мæхæмæт (астæуæй) иристойнаг ахургæндтæ, финсгутæ æма журналистти хæццæ ахид рабалци кæнидæ хуæнхбæстæмæ.

Нæ маддæлон æвзаги карнæбæл дзоргæй, æма æ 
зæрдæмæдзæугæдæр исонибони сæрбæлтау уоду-
æлдайæй хъазауат кæнгæй, Исати Мæхæмæт еудад-
зугдæр æ уодæй-уод кодта, цæмæй æ дууæ къабази – 
ирон æма дигорон æвзаги – æмхузонæй æма æмбарæй 
цардгъон уонцæ æма ирæзонцæ. Еци фарстай фæд-
бæл кæдæй æма кæдæй ардæмæ цудæй аллихузон, цæ-
мæйдæрти ба æведауцæ  æма æнæбунати дзубанди-

тæ. Æма фудзундти дзæнгæдатæ цæйбæрцæбæл 
нецæййаг æнцæ, уой æвдесуй царди æцæгдзийна-
дæ – нæ маддæлон æвзаги дууæ къабази дæр цæ-
рунцæ, адæм си æдзæстхезæй пайда кæнунцæ, 
сæ дууебæл дæр ес цардгъон литературæ.

Мæнæ дæлдæр мухур кæнæн Исати 
Мæхæмæти кæцидæр гъудитæ, иси-
стан сæ æ кæддæри финст уацтæй. 
Кæд раги загъд æрцудæнцæ æма кæд 
уæдæй нурмæ не ’хсæнадон культури 
зингæ æййивддзийнæдтæ ’рцудæй, 
уæддæр нин абони дæр расагъæс кæ-
нуни аккаг æнцæ...
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Зæнхæ багъæуай кæнуни Бон бæрæггонд цæудзæнæй 30 мартъий. Бæргæ, дзиллитæ еци бон ку байархайиуонцæ нæ Зæнхæ багъæуай кæнуни фæд-Зæнхæ багъæуай кæнуни Бон бæрæггонд цæудзæнæй 30 мартъий. Бæргæ, дзиллитæ еци бон ку байархайиуонцæ нæ Зæнхæ багъæуай кæнуни фæд-
бæл агъазиау мадзæлттæ исаразунбæл.бæл агъазиау мадзæлттæ исаразунбæл.

Зундгонд ахургонд, æвзагзонунади 
наукити академик Исати Мæхæмæт рай-
гурдæй 5 мартъий 1928 анзи рæстæмбес 
цæрæг берæ бийнонти ’хсæн æвдæймаг 
сувæллонæй. Ахур кодта æма исгъомбæл 
æй Лескени гъæуи. Адтæнцæ цуппар хуæ-
ри æма цуппар æнсувæри. Сæ фидæ Из-
маил (Смел), ниллæгутæ бæзæрхуг лæг, 
адтæй дессаги зæрингурд. 

Уой конд æрхи тас, хъувган кенæ го-
гойнæ ку фæууидтайсæ! Се ’рттевæнти 
дæхе бауидтайсæ! Сæ рæсугъддзийнади 
дæ зæрдæ байзадайдæ. Мадта, нæхемæ 
хъæматæбæл ци орнаменттæ æвардта, 
етæ ба кефæнди дæр деси бафтудтайу-
онцæ, еци æнахургонд саугосæг лæгмæ, 
кæд ин Хуцауæй лæвæрд нæй, уæд уæ-
хæн устур ацъагъуæ кæцæй ес æ къохи, 
цæсти тегътæ ка есуй, уæхæн аййев дзау-
мæуттæ исаразун ин куд æнтæсуй, зæгъ-
гæ.

Мæхæмæти мадæ Фатъимæт, имона-
уæй æй Гага худтонцæ, адтæй хъуранар-
гъуд, зæрдхæлар, адæмуарзон, косагæ, 
рæдау силгоймаг. Еунæг иуазæги дæр сæ 
хæдзарæй æ къохи ци адтайдæ, уомæй 
æнæфæххинцгæ нæ рауагътайдæ, еунæг 
æрбацæуæг дæр си æнæ табедзæй нæ 
райервазтайдæ. Гага уарзта рæстдзий-
надæ, сабур, æнæхæлхъой цард, адæми 
хæццæ федауцæй цæрун.

Æгустæй некæд некæми неци адтæй 
æма Исати бийнонтæ хестæрæй-кæстæ-
рæй дзæгъæлбадæ некæд кодтонцæ. 
Хæдзари дæр, колхози дæр кустонцæ 
зæрдиуагæй. Мæхæмæтмæ дæр минкъий 
кустæгутæ не ’нгъæл кастæй. Сæ фæсте 
бæрзонд æма рæсугъд тегъæй къохуæр-
дун æма бундзонæгъæй айдагъ согæй ке 
ласта, етæ дæр еу лæгæн æгæр адтæн-
цæ. Хуцауи фæрци донмæ цæун изолмæ 
нæ гъудæй: сæ тæккæ хæдзари рази ад-
тæй заманай цъай.

Мæхæмæт, кæд æ хæдзари куститæй 
хъурмæ адтæй, уæддæр æ сæйрагдæр 
ихæсбæл нимадта ахур кæнун, хуарз 

ахур кæнун. Æ уроктæ искæнунмæ ’й бо-
нæй ку нæ райевдæлидæ, уæд æхсæви 
æнафæнттæмæ фæббадидæ фæтæгени 
цирагъ кенæ цъилингай рохсмæ. Кенæ 
бабæй сæумæцъæхæй фæггæпп кæнидæ 
æма æ киунугутæбæл, æ финсуйнæгтæ-
бæл исбадидæ.

Мæхæмæт æмдзæвгитæ, статьятæ 
финсун раги райдæдта, кæд сæ фиццаг 
рæстæги æвдесгæ некæмæ кодта, уæд-
дæр.

Тугъди размæ, уæдта æ фæсте дæр 
скъолай литературон къуари куст некæд 
банцадæй. Еу рæстæги имæ цудæнцæ 
Икъати Бисолтан, Саукуйти Солтан, Са-
байти Сулейман, Асети Барис, Амилаху-
анти Хизир, Цъеути Замæдин, Хъаирти 
Аслæнбек, Исати Мæхæмæт, Цорионти 
Хæмиц æма æндæртæ. Исуиуонцæ 10-12 
адæймаги. Ахиддæр зуймон даргъ изæрти 
скъолай кълæстæй еуеми бамбурд уиуон-
цæ, æркæсиуонцæ берети нæуæг финст 
æмдзæвгитæмæ, рæнгъæй сæ равзари-
уонцæ, байамониуонцæ алкæмæн æ рæ-
дуд æма ’й исраст кæниуонцæ. Хуæздæр 
æмдзæвгитæ рартасиуонцæ, скъолай син 
«æригон таланттæ», зæгъгæ, ци фарси га-
зет цудæй, уоми сæ рауадзиуонцæ. 

Литературон къуарæн разамунд лæ-
вардта нæ еугурей уарзон ахургæнæг 
Сагети Рамазан. Рамазани фæрци бере-
тæ базудтонцæ поэзий сосæгдзийнæдтæ, 
беретæ ниххуæстæнцæ æмдзæвгитæ 
финсунбæл. Уонæй сæ еу адтæй Исати 
Мæхæмæт. Мадта Сабайти Сулеймани 
дæр дигори дзиллитæн амонун нæ гъæуй, 
зундгонд поэт æй.

Устур Фидибæстон тугъд Мæхæмæти 
цардмæ дæр, иннæ адæми хузæн, баха-
ста устур æййивддзийнæдтæ. Æ дууæ 
хестæр æнсувæри Илас æма Иса тугъди 
будурмæ рандæнцæ. Хæдзари уæзæ нур 
ба еудадзугдæр Мæхæмæти рагъбæл 
æрæнцадæй.

«Ракæнайи» цома иссæй. Уæддæр 
бафæлладтæн, мæ бон нæбал æй, зæгъ-
гæ, Мæхæмæт некæд разагъта. Тугъ-
ди рæстæги немуцаг фашисттæ скъола 
æрдæгихæлд никкодтонцæ æма тугъди 
фæсте ба цалцæг кæнуйнаг иссæй. Берæ 
кустæгутæ си адтæй, æма си Исати Мæ-
хæмæт æхе некæд райеуварс кодта. 
Аллирауæн дæр æй фæууидтайсæ. Е 
’мбæлтти разæнгард кæнунмæ Мæхæ-
мæтмæ кусти ци хъаурæ адтæй, уой 
ин ахургæнгутæ бафеппайдтонцæ æма 
’й, 9-аг къласи ахурдзау уогæй Лескени 
скъолай фæскомцæдесонти комитети се-
кретарæй исæвзурстонцæ. Мæхæмæти 

разамундæй фæскомцæдесонти комитет 
устур æргом æздахта ахури гъæдæ фæб-
бæрзонддæр кæнунмæ, скъоладзаути 
æгъдау, косæнуæтти кæдзосдзийнадæ 
хуарз уагæбæл ниввæрунмæ.

Мæхæмæт дæсни адтæй хузæ кæнун-
мæ дæр. Ахиддæр кодта Пушкин, Къоста 
æма Ленини хузтæ. Дессаг адтæнцæ Мæ-
хæмæтæн æ конд карикатуритæ дæр, ай-
дагъ се ’ркасти нæ, фал сæ арф гъудийæй 
дæр. Æмбурд сæ кодта хецæн альбоми. 
Сæ еуетæ скъолай фарси газети кенæ ба-
бæй гæгъæдибæл устурдæр кондæй фар-
сбæл ауигъдæй фæззинниуонцæ.

Мадта скъолай драмон къуари кустæй 
дæр Мæхæмæт еуварси нæ лæудтæй. 
Лескейнæгтæй нур дæр ма беретæ æри-
мисунцæ, 1944 анзи скъолай сценæбæл 
Бритъиати Елбиздихъой пьесæ «Хазби» 
æвæрд куд æрцудæй, уой. Айдагъ скъо-
ладзаутæ нæ, æнæуой адæмæй скъолай 
еци агъазиау зали бацæуæн нæбал уидæ. 
Сауæнгæ къæрæзгитæй дæр ма имæ ка-
стæнцæ.

Мæхæмæти уæди цардбæл сагъæс 
кæнгæй, адæймаг нур дæр деси бацæуй, 
алцæбæл куд хъæрдтæй, зæгъгæ. Фал 
си дессагæй неци адтæй. Хуцауæй боз, 
æ берæ хъиамæттæ дзæгъæли нæ фе-
савдæнцæ. Фиццагидæр Лескени скъолай 
сугъзæрийнæ майдан ка раста, е адтæй 
Исати Мæхæмæт. Æ хуарз ахур, æгъдау 
æма æхсæнадон кустæн ин устур аргъ-
гонд æрцудæй. Æвæдзи, æ гъæу, хъæ-
бæрдæр ба æ гъæуккæгти уомæй берæ 
уарзта. Æвæдзи, Лескени гъæдтæ æма 
будуртæ, сувæллонæй кæми гъазидæ, 
еци рауæнтæ ин уæлдай адæ уомæй кæ-
ниуонцæ. Æвæдзи, æ фунти Лескени уо-
мæй бафтуйидæ.

Мæ финсти кæронбæттæни мæ еу 
хабар æримисун фæндуй. Е адтæй, Мæ-
хæмæт Нальчикки пединститути ку ахур 
кодта, уæд. 1946 анзи, рагуалдзæги.

Цæветтонгæ, уордæмæ Ленинградæй 
лекцитæ кæсунмæ иссудæй æвзагзону-
нади устур ахургонд Г.Ф. Турчанинов. 
Дессаг адтæнцæ ахургонди лекцитæ еу-
гурæйдæр, фал нин Зеленчукки ци дорин 
циртдзæвæн иссирдтонцæ, уой хабар ку 
ракодта, уæд Мæхæмæт æ бунати нæбал 
лæудтæй. Дес кодта, уæхæн рагон финст 
ка бакастæй, кутемæй æй бакастæй. Циу-
авæр дамугъатæй æма кæд финст адтæй, 
дигоронау си ци дзурдтæ адтæй, зæгъгæ.

Мæнмæ гæсгæ, Мæхæмæтæн Турча-
нинови хæццæ æ еци фембæлд равардта 
фиццаг æсхуст æвзагзонунади надбæл 
ниллæуунмæ.

Мæхæмæтæн æ хуарздзийнæдтæн 
сæ банимайун дæр зин æй...

¨ ÕÓÀÐÇÄÇÈÉÍ¨ÄÒ¨ – ¨Ã¨ÐÎÍ...
ИСАТИ Мæхæмæт Иристони уогæй æнæ фембæлгæ нæ фæууидæ ИСАТИ Мæхæмæт Иристони уогæй æнæ фембæлгæ нæ фæууидæ 
ахургæндти хæццæ.ахургæндти хæццæ.

ЦЪЕУТИ
Замæдин
(1927-2020),
финсæг, 
публицист

ИСАТИ Мæхæмæтæн е ’носон бунат ИСАТИ Мæхæмæтæн е ’носон бунат 
иссæй Дзæуæгигъæуи Кади Аллейæ.иссæй Дзæуæгигъæуи Кади Аллейæ.

ИСАТИ МÆХÆМÆТИ 
ЗÆРДÆРГОМ 
САГЪÆСТÆ...

Исати Мæхæмæт хъæбæр зæр-
дæхцæуæнæй ке хæццæ фембæ-
лидæ Иристонмæ иссæугæй, æма 
зæрдæргом дзубандитæ ке хæццæ 
фæккæнидæ, уонæй еу адтæй зунд-
гонд журналист æма финсæг Æгъу-
зарти Саукуй. Уæлзæнхæбæл æхцул 
цард кæнгæй, æрæнцадæнцæ еумæ 
се ’носон дуйней дæр. Æмгæрттæ 
нæ уогæй – Саукуй си финддæс анзи 
кæстæр адтæй, – уæддæр æмга-
рæ æрдхуæрдти хузæн цардæнцæ. 
Æгъузари-фурт æ курухон хестæри 
гъудити бундорбæл цалдæр æрмæги 
дæр бацæттæ кодта, æ рæстæги 
мухури рацудæнцæ. Уонæй еу – мæнæ 
дæлдæр ке мухур кæнæн еци новел-
лæ, ниффинста ’й Мæхæмæти зæр-
дæргом дзубандитæмæ гæсгæ.

* * *
Æз куд берæ уарзун Ири къурфæ! 

Æз уотæ берæ уарзун Ири къум æма ин 
мæ сæр нивонд фæууæд!

Уотемæй ба кадæртæ таус рауагъ-
тонцæ, махæрдигон, дан, нæй. Бафæр-
сайтæ мадта Лескени къулдунтæ, æз 
бæгъæнбадæй кæми фæтътъæбæртт 
кодтон.

Бафæрсайтæ фæсалгун рæгътæ, æз 
уæриккитæ кæми хизтон.

Бафæрсайтæ...
Мæ алли тоги æртæх, мæ алли ису-

олæфт дæр ирон æй, дигорон æй. Мадта 
æз нæхемæ ку фæуун, уæд донгон мæтъ-
æл зарæ цæмæн фæккæнуй? Нæбал мæ 
базонуй, кенæ ба мæ бафæсмæруй, æма 
мин мæ хорсугъд бауæр æнтæф бони 
куд рæвдудта, уой æримисуй...

Цал æвзаги зонун, цал æвзагебæл 
исæмбалдтæн, ирон-дигорон дзурдæн си 
æмбал нæййес. Мади губунæй дæ хæц-
цæ ци æвзаг рахæссай – хæзнати хæзна-
дæр, еугуремæй хъазардæр.

Мæ дзæбæх кæстæр! Дæ сæрбæл 
бæрзонддæр исхуæцæ æма зонæ: алан-
ти нæртон тог æмбохъула кæнуй дæ 
дадзинтти. Æма кæд агъаззаг фæккиуд-
тан, уæддæр лæдæрун: нæ фесæфдзи-
нан, Къоста æма Туйгъанти Махарбеги 
хузæнттæ кæми игуруй, Исси ном кæми 
нæруй, Васой фæллæнттæ кæми ахур 
кæнунцæ, Балой алæмæти гъæлæс еу-
гур дуйнебæл кæми игъусуй, еци адæ-
мæн мæгурæй тас нæй.

Æригъосун: лæги хузæн лæг нæмæ 
нæбал ес. 

Ирæ лæг гъæуагæ некæд адтæй. 
Æма нæмæ кæд лæгæн æ тог еске ни-
уазта, уæд мах нæхуæдтæ. Ири къурфи 
райгурдæй æмбесонд: «Мæсуг æхе до-
рæй ихæлуй...» Е дзæгъæли нæй. Æма 
фесæфæд еци устур фудæнхæ нæ то-
гæй!

Дуйней Исфæлдесæг! Кæрæдзей 
хуæрунæй нæ бахезæ, æлгъиститæн 
сæ карздæр мах адæми ма фæууæд! Ка 
дæн, цирдигон дæн æма кæмæй дæн, 
уой ба, ку нæбал уон, уæд балæдæрдзи-
найтæ...

ÆГЪУЗАРТИ
Саукуй
(1943-2013),
финсæг, публицист

сауæнгæ æ райгурдæй фæстæмæ... Фидибæстæ базонуни гъуддаг 
райдайуй æвзаг базонунæй... Æз хъæбæр боз дæн мæ ахургæнгутæй, 
дзурдæй пайда кæнун мин ке байамудтонцæ, айдагъ уой туххæй нæ, 
фал, фиццаги-фиццагдæр, уой туххæй æма мин дзурдæн æ азæлд, æ 
адæ, æ хуæрздæф ке бавзарун, ке бауарзун кодтонцæ...»
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Нæ газетæй ист æрмæгæй пайда кæнун æнгъезуй, нæ редак-
ций аразийæй. Уæдта гъæуама бæрæггонд уа, нæ газетæй ист 
ке æй, е. 
Финстæгутæ, къохфинститæ, хузтæн рецензи нæ дæттæн, 
уæдта сæ автортæмæ дæр фæстæмæ не ’рветæн.
Газети ци æрмæгутæ рацæуа, уонæбæл бæрнондзийнадæ 
хæссунцæ сæ автортæ.

Рæхги рацæудзæнæй нæ национ фæсевæдон æма сабийти театри æркаст 
«Амирани рохс-2023». Аци исфæлдистадон мадзали фæрци æригæнттæн  

равгæ ес сæ искурдиадон гæнæнтæ æнхæстдæрæй раргом кæнунæн. Мадзал 
арæзт цæуй æвдæймаг хатт. Аци анз си архайдзæнæнцæ фондз сæдæ æри-

гон адæймагемæй фулдæр республики еугур  рауæнтæй дæр.   

ИСАТИ Мæхæмæт айдагъ наукон æма æхсæнадон архайдæй нæ фескъу-
æлхтæй, фал ма имæ адтæй литературон искурдиадæ дæр: финста 
аллихузон аййевадон уадзимистæ. Уой хæццæ ба ма дигорон æвзагмæ 
тæлмац кодта зундгонд финсгути уадзимистæ дæр. Зæгъæн, æ фæрци 
дигоронау «исдзурдта» Владимир Маяковский æ зундгонд æмдзæвгæ «Ци 
’й лæгъуз æма ци ’й хуарз?»-æй. Абони уой дæр мухур кæнæн Исай-фур-
тæн æхе финст æмдзæвгити хæццæ.

«ДАВУЙ ИЗОЛМЁ Ё СОНТ СЁР ЕУНЁГДЗИЙНАДЁЙ И СИРД ДЁР...»

ИИСИ АТТИ Мææхæææмæт айдааагъъ наукон ææммаа æхсæнадоон архайдæй нæ фескъу-
ææлхттæй, фааал ма имæææ аадтæй лиитеературон иискурдиадæ дæр: финста
аааллиихузоон аайа йевадон уауадзимисттæ. Уой хæцццææ ба ма дигорон æвзагмæ
тттæллмац кодддта зундгггоннд финсгуутии уадзимисстæ дæр. Зæгъæн, æ фæрци 
дддиггоронанау «««исдзурдттта»» Владиммир Маяковскиий æ зундгонд æмдзæвгæ «Ци 
’йй ллæгъууз ææмæ а ци ’й хууарз?»-æйæй. ААбони уой й дæр мухур кæнæн Исай-фур-
ттæтæн æххе ффиф нст æмммдддззæвгити хææццæ.

ИСАТИ Мæхæмæт алайнаг конгресси архайæг ИСАТИ Мæхæмæт алайнаг конгресси архайæг 
уогæй фæлладуадзæн рæстæги.уогæй фæлладуадзæн рæстæги.

Мадæмæ
Зæрди ку ’рбафтуис, мæ мадæ…
Цæстити размæ æвеппайди
Хорау ку ’рбастуй дæ сорæт,
Нæбал рауинун уæд рæстæгмæ
Мæхе, гъæунгтæ ма хæдзæрттæ,
Адæми ма егъау горæт.
И сау цæститæ сæ ирд касти
Ку фæккæнунцæ дæу мæнгуиндæ
Идзулд, æнкъардæй, е кæугæй…
Зæрдæ байгъæлдзæг уй де ’дзулдмæ,
Æхе æрбалвасуй де ’нкъардмæ,
Кенæ байзайун сах лæугæй…
«Æмбаргæ уо, мæ хор, мæ радæ!
Ма уо де ’нгæртти ’хсæн æгадæ!»
Райгъосун дин æдзох дæ дзурд.
Фæззæгъун мæ дзуаппи
Некæд байзайуй нæ гъуддаги
Фæстаг, æгадæй дæ фурт!

Ленинград, 1947 анз.

* * *
Мæ райгурæн, дæуæй
Имистон, цит, мæ зарти
Дæ цитгин ном фæрнæй.
Надтæ некæд иронхи
Дæ ном кодтон кадгин.
Адтæй дæ куст, дæ тонхи,
Де ’гъæлдзæгæй хайгин.
«Ирон фæндур» æрбайсгæй
Цагъта тæмæс Къоста.
Геуæрги æ бæрнæхстæй
«Ирæфи» зар кодта.
Етæ некæд иронхи
Нæ уагътонцæ, нæ, дæу.
Адтæн дæ куст, дæ тонхи,
Номдзуд Дзæуæгигъæу!

Ленинград – Лескен, 1947 анз

Еунæг
Давуй изолмæ æ сонт сæр
Еунæгдзийнадæй и сирд дæр.
Хонхæй рансонуй, цит, æхе,
Байзайгæй æнæ ’къай, сикъе.
Ледзгæй цæугæдон еунæгæй,
Ниууадзуй хуртæ бæгънæгæй.
Бæрзонд къæдзæхбæл и мæсуг,
Калуй æ реубæл цæстисуг,
Зæрдæ ку ’сунгæг уй хатгай,
Неке разæгъуй:
– «Ци кодтай?»
Еунæг æноси мæгурæй,
Мæгур алкæддæр,
  еунæг æй...

Ленинград, 1948 анз.

* * *
Тæходуйтæ, зæрди хурфæ,
Уинун фæтгæ ку фæцайдæ!
Уæд абони мæн финсунтæ
Турхъæ-мурхъæй нæ гъудайдæ,
Нæ гъудайдæ
Дзурдæвзарæ –
Æнарæхсгæ куст равзарæ –
Зæрди хурфæн æ хузист
Æрцæйцудайдæ æрвист!

* * *
Æфсад æзнагмæ ку æмпурса,
Фæууй нифсхаст æма гъæддух.
Æрмæст фесафгæй æ туруса,
Никкæндзæнæй æзнаг уой пурх.
Уоййау лæг дæр æ царди бонти
Не ’ронх кæнуй некæд бунтон
Е ’гъдау, фæллæнттæ, фудæбæнттæ,
Кæцитæ ’нцæ уомæн æ ном.

Æмбалмæ
Кæд нæй не ’стæг æрвадæ,
Кæд нæй нæ тог æмхуз,
Еуæй магъзæн – æ адæ,
Æмхуз зæрдæн е ’схуст.

Ленинград, 1948 анз.

* * *
Нурданти ма и дуйнебæл,
Уæхæн фæтгæ ку фæцайдæ:
Зæрди фæндон æнæдзебæл
Æ нисанмæ ку тахтайдæ!

Ку тахтайдæ!
Тæхгæ маргъау!
Уæд абони мæ даргъ аргъау,
Фæрресунгæнгæй мæ сæр,
Нæ багъудайдæ мæн дæр.

* * *
Зæрди фæндон, сæри гъуди
Æрвистай нæ уæ дæ размæ,
Цубур рæстæгмæ – се ’мгъуди –
Нихъхъæрдтайонцæ Кавказмæ,
Нæ Кавказмæ!
Мæ тæлæнтæ!
Кезугай дин мæ хабæрттæ
Кодтайонцæ, о, ме ’мбал,
Дæтгæй мæнæй мæ салан…

Владимир МАЯКОВСКИЙ
Ци ’й лæгъуз æма 
ци ’й хуарз?
Минкъий биццеу
  æ бабай
ку рафæрсуй
  карз:
– Æргомæй мин, 
 цæй, зæгъай,
ци ’й
 лæгъуз
  æма ци ’й
   хуарз.
Римæхстæй си
  неци ес,
нæ цъигъинтæ
  цæй, игъосгæ
мæ дзуапмæ
  цæмæдес,
нихъхъел кæнетæ
  уæ гъостæ.
– Хæдзари сæр
  ку истонуй
бурдæн дунгæ,
  и мургъуз,
уæхæн рæстæг
  ка нæ хонуй
тезгъо кæнунмæ
  лæгъуз?
И уарун
 нур
  фæссабур æй,
ракастæй хор
  карз
зæгъдзинан мах
  хуæд цубурæй –
«нæ рæстæг
 æй хуарз».
Еу биццеуæн
 æ цæсгон
ку уа
 лæкъæрдæй
  хуæрз игъæнст,
исхонун
 æй уой
  мæ бон

æцæгдæр
 лæгъуз
  æрмæст.
Ку уарза
 биццеу
  сапойнæ,
дæндæгутæ
 ку æхсна,
хуарз номæй
 ду уой
  исхонæ –
уæхæн биццеу
 æй хæзна…
Хиликъун биццеу
 кæстæрти
Ку æфхуæра
 æгæрон,
рахездзинан
 мах
  æ сæрти –
нецæмæн гъæуй
 æ ном!
Аци биццеу ба
 кæстæртæн
ниллæууй
 алкæд
  сæ фарс –
аргъ кæнунмæ
 ку æрхъæрдтæн,
исхондзинан уæд
 уой
  хуарз!
Дæ гъазæнтæ, 
 дæ киунугæ
ку кæнай
 алкæд
  къуæхтæ,
ма дин уæд,
 биццеу,
  фургъигæ –
неке дин зæгъдзæй
 «хуарз дæ».
Косун берæ
 ку уарза
сæ хæдзари æнæзеу,
 киунугутæ ка кæса,
фæххонунцæ ’й
 хуарз биццеу.
Æ валинкитæ,
 къалостæ
ка кæдзос кæнуй
  алкæд,
некæд равдесгæй
  æ бостæ,
рауайдзæй
 уомæй
  хуарз лæг.
Баууæндæ
 ду 
  мæнбæл:
хъибилау
 цъидих
  ку уа,
æнæгъдау
 æма
  дæнгæл,
рауайдзæнæй
 си тускъа.
И биццеу нæй
 нур 
  мургъуз.
Ци нæ кæнуй
  карз –
базудта, ци ’й 
  лæгъуз,
базудта, ци ’й
  хуарз.
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