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2004-чу шеран май беттан 9-чу дийнахь дукха адам дара Соьлжа-гIаларчу 
стадионехь Толаман Де даздан гулделла. Гуттар а ша ма-воггIура, тIеман 
дакъалацархой декъалбан а, цаьрца хазахетар декъа а веанера Нохчийн 
Республикин Президент Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. БIаьстенан декхначу, 
оцу дийнахь ямартло, тешнабехк кечбинчара дахаран некъ хадийра Ахьмад-
Хьаьжин (Дала гIазот къобалдойла цуьнан), машаре дахар дезачийн цIена 
хилла ойланаш а кхолош. Оцу тешнабехках ирча хаам баьржира ярташкахула, 
гIаланашкахула, пачхьалкхашкахула, Ахьмад-Хьаьжа вевзачийн, нохчийн 
къоман кханенан, кхолламан ойла мел ечеран дог а дохош. Нохчийчохь 
декачу адамийн уггар а хьалха кхолладелла хаттар цхьаъ дара: «Юха а тIом 
марсаболу-те, хIун хила доллу-те?» Иштта хаттар кхолладалар ларамза а 
дацара, хIунда аьлча Ахьмад-Хьаьжас олуш дара: «Со тIом сацо гIерташ 
вац, со тIом гуттаренна а вайн махкара дIабаккха гIерташ ву». Иштта Iалашо, 
дог-ойла йолу Ахьмад-Хьаьжа Нохчийчуьра тIом ца сацийта, нохчийн къам 
кхидIа а хьийзо Iалашо йолчарна новкъа вара. Халкъана веза дела, махкана 
оьшу дела новкъа вара иза мостагIашна. Ахьмад-Хьаьжа санна болу нах 
наггахь бен ца бовлу халкъалара. Церан сий-пусар дан а, уьш ларбан а 
кхетам, хьекъал цатоарна дуккха а бохамаш баьхкина дуккха а мехкашка, 
вайна тIе а. Шен доьналла, хьекъал, кхетам болу къонахий бовза, уьш лара, 
ларбан а ца хууш долу къам дехха сингаттамехь деха, ша иштта дахаран 
бахьнех тIаьхьа бен ца кхеташ. Вайн къоман исторехь яха йисна дуккха 

СУМБУЛАТОВ Дени

Кадыров Ахьмад-Хьаьжин – 66 шо

Шен халкъан а, шен мехкан а дуьхьа ваьхнарг
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а сийлахьчу, доьналла долчу адамийн цIераш. Царалахь хилла эвлаяаш, 
Iеламнах, тIеман баьччанаш. Заманан некъо голатухучу хенахь, дахаран 
къилбанах тилла, муьлхачу новкъа дIадаха деза ца хууш, ша дисначу хенахь, 
халкъо къобалвеш, шена хьалхавоккхуш хилла баьчча, тхьамда. Иштта хьал 
хIоьттинчу хенахь, къоман кхетамал хьалха шайн кхетам а кхиъна, халкъан 
тхьамданаш хIиттинарш а бац кIезиг. Цара шайн хьехаршца, дахаран-Iеран 
масалшца къам вовшахтухуш а, махкана а, халкъана а тIебеанчу тIамна 
дуьхьалдоккхуш а хилла. Иштта хиллачу баьччанех ву БухIан-Юьртара 
схьаваьлла Iеламстаг, тIеман баьчча Шайх-Мансур, тIеман баьччанаш: 
Таймин Биболат, Симсарара Iаьлбаг-Хьаьжа, Шерипов Асланбек; политик 
Эльдарханов Таьштамар, Iедалан харцо а ца лайна, обаргалла дIакхехьна 
Зеламха. Царах хIора а шен заманан турпалхо ву. Царах хIораммо а, шайн 
синош ца кхоош, къийсам латтийна бакъонехьа, халкъан маршонехьа, шаьш 
дехачу хене а, юкъараллин-политически хьоле а хьаьжжина. Церан агIо 
лаьцнарш а, царна тIаьхьахIиттинарш а дукха хилла, толамийн дай уьш мел 
бу. Бакъду, церан некъ эшаме бирзича, тайп-тайпана цIераш тохкуш, церан 
сий-ларам лахбан гIертарш а ца хилла кIезиг. Юкъараллин-политически 
хьал хийцаделча, вер-ваккхар, кхерам дIабаьлча, цхьаболу «историкаш» 
буьйлало цхьана замано билгалбаьхначу, хьалхатиттинчу баьччанийн 
дахаран некъан маххадо, шайна хетарш а дуьйцуш.

Тахана а историкашлахь дIабоьдуш бу и къийсам. Царех бакъ-харц дерг 
замано а, кхетам болчу адамаша а къастор ду, халкъана а, махкана а оцу 
баьччанашкара кхаьчна диканиг, пайдениг тидаме а оьцуш. Баккъала а волу 
Iу-да воцу къам тобанашка декъало. Иза ю къам дакъазадаларан хьалха-
ра гIулч. И гIулч  къоме цхьаболчу «политикаша» яккхийтина масех шо 
даьллера. Эзарнаш адамаш дайина, гIаланаш, ярташ, Нохчийчоь йохийна, 
цхьайолу ярташ яссаелла, къам тобанашка декъаделла, царалахь мостагIалла 
даьржина хан а, зама а яра Ахьмад-Хьаьжа Нохчийчохь Администрацин 
куьйгалле хIоттийнарг. Ахьмад-Хьаьжас, ша-шен хьала а ца воккхуш, ша 
Куьйгалхо волуш элира «…Со нохчийн халкъан паччахь вац, со нохчийн 
къоман цIарах машаран векал ву». Иза цуьнан амалан дика агIо яра, и агIо 
яра халкъо цуьнгахь къобалйийриг – машар, маслаIат дIакхайкхор. Ахьмад-
Хьаьжа нохчийн къоман хиллачу массо а баьччанех, куьйгалхойх дуьххьар-
лерниг вара дахар маслаIатечу, машаречу новкъа даккха араваьлла, дуьхь-
дуьхьал лаьттачийн амал а евзаш, цара къуьйсург хIун ду а хууш, юкъарал-
лин-политически хьал а девзина. Иза герз карахь ца гIаьттира мостагIчунна, 
некъах тиллачарна дуьхьал, ткъа бакъонан дашца гIаьттира, шен дахаран а, 
Iалашонан а коьрта кхайкхам: «Дала бакъо толайойла!» – болуш. Цундела 
сирлачу вастехь вехаш ву Ахьмад-Хьаьжа халкъан дагалецамашкахь. 

Вайн нохчийн къоман историн некъе, цуьнан кхолламе бIаьргтоьхча, 
хиллачун а, леллачун а леррина ойла йича, билгалдолург цхьаъ ду: башха а, 
къиза а дахар хилла нохчийн халкъан. Историн некъан муьлхха а мур схьа-
эцча, оцу муьрехь хиллачу куьйгалхочун я тIеман баьччан кхолламе хьаьж-
ча, билгалдериг: декъаза кхоллам хилла церан, шайн халкъан санна. Хьалха 
хилла а, тахана долу а юкъараллин-политически хьал вовшех тера а ду, во-
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вшех къаьсташ а ду. Вовшах уьш къаьсташ хиларан коьрта билгало: хьал-
халерачарал таханалера адам кхетам мелла а лакхара хиларца къаьста. ХХI-
гIа бIешо долало хан Нохчийчохь хала а, къиза а юкъараллин-политически 
хьал долуш мур бара Къаьсттана куьйгалхо хила хала дара, хIунда аьлча 
хийла вайн дайша сийлахь лийринарг сийсаздина, бехкамех бехказлонаш 
йина, шайна атта а, нахана ницкъбеш а тобанаш яра Нохчийчохь. ГIиллакх-
оьздангалла, нохчалла хьаьшнера.  И хала, чолхе хьал Нохчийчохь долуш, 
нохчийн къам иттаннаш дакъошка, партешка, боламашка декъаделча, къам 
ша-шен хIаллакдаран зил тIе кхаьчча, йиша-ваша а вовшашца ийгIина, гер-
гарлонаш хедачу хенахь, доьзалш а бухучу, стагана ша-шех а жоп дала хала 
долчу хенахь вара куьйгалхо Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. Дукха къахьийгира 
цо ша Куьйгалхо  волуш а, хилале хьалха а Нохчийчохь тIом ца болабалий-
та а, сацо а гIерташ. ГIаланашкахь, ярташкахь гуламашка адамаш кхойкхуш 
Дуьненахь, Россихь, Нохчийчохь долуш дерг ма-дарра дIадуьйцуш, зула-
ман дай бовзуьйтуш, кхетош-кхиоран болх бора цо. Зуламан орам мичхьа 
бу, цуьнан дай муьлш бу а дуьйцура цо, цIераш а йохуш. Иза кхоьрура юха 
а вайн махкахь тIом марсабаларна. ТIом марсабаккха лаам берш кIезиг ба-
цара. Цундела цо кхайкхам бора тIеман цIерга халкъ кхосса гIертачаьрга: 
«Шуна къа хIунда ца хета хIинцца тIамна бухара дала гIертачу халкъах? 
Шаьш охIла доцчух байракхаш йина, вайн дайша бIешерашкахь лелийна 
бусулба дин, Iадаташ, ламасташ емал а дина, шу хIун пачхьалкх кхолла 
гIерта? Дита лулара къаьмнаш шайн лаамехь даха! Бертахь, маьрша даха 
хууш доцу, вовшашлахь уьйр-марзо барт а боцу шу, хIун дика, хIун дин 
эцна даха дохку луларчу ДегIаста?» – бохуш.

Цуьнан кхайкхаме, цуьнан дехаре ла ца дуьйгIира. Историн йохаллехь 
нохчийн лаьтта тIера цхьа тоба ца яхнера кхечу къоме тIом хьебан. Тайп-
тайпанчу къаьмнийн векалех вовшахкхетта тIемалойн тобанаш Нохчийчуь-
ра луларчу ДегIастана яхара. Оцу хенахь дерриге а дуьне а ладоьгIуш дара, 
нохчийн муьлхачу политико хьан хIун олу-те, бохуш. Бух а болуш, беркате 
тIаьхьало а йолуш къоман цIарах дош ала стаг оьшуш мур бара иза. Доь-
налла оьшура: харцо харцо ю ала а, бакъдерг бакъ ду ала а. Ахьмад-Хьаь-
жас, цхьана а кепара, дIа-схьа а теIар а доцуш, ма-дарра халкъана, махка-
на а, Дуьненна а дIахаийтира: ДегIастана тIамца бахнарш нохчийн къоман 
цIарах бахна цахилар, къомаца церан цхьа а зIе цахилар а.

Эвлаяашна а луьйчу заманахь Куьйгалхо хила доьналла къаьчначу Ахь-
мад-Хьаьжина резабоцурш бара, къам, мохк бохамах кIелхьарадаккха иза 
араваьллашехь. Халкъ хIаллакдечарна дуьхьалвала, бакъо толо хIоттар бара 
Ахьмад-Хьаьжин толам. Кхин а хIун толам бара Ахьмад-Хьаьжас баьккхи-
нарг? Къоман «маршонехьа» гIевттинчийн Iалашонаш, ойланаш ма-ярра 
шена евзича, цо къомана вацар, цунна гIуллакхдар, цуьнан лазамаш, ле-
хамаш, сатийсамаш, дегайовхонаш шен яр. Царех дуьйзира цо шен дахар. 
Цунна къеггина тоьшалла ду референдумехь хIоттийна хаттар: «Хьуна 
муьлхачу пачхьалкхехь даха лаьа, нохчийн къам?» – аьлла.

Оцу хаттарна халкъо жоп деллачул тIаьхьа, адамийн дагахьдерг хIун ду, 
дог-ойла муха ю хиъначул тIаьхьа, шен хьекъал, кхетам, ницкъ, доьналла а 
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тIехьажийра мохк юхаметтахIотторна, синкхачанан хьостанаш цIандарна, 
уьш халкъе дIакхачорна. Ахьмад-Хьаьжин къамелах тешна, герз охьадилли-
на, маьршачу дахаре юхабирзира эзарнаш нохчий тIемалой, сацийра ярташ 
йохор, бехк-гуьнахь доцу адамаш лечкъор. Ахьмад-Хьаьжа куьйгаллехь во-
луш юхаметтахIотто йолийра къоман культура, дешар. Махка цIаерзийра 
иллиалархойн тобанаш, юхакхоьллира ансамблаш: «Вайнах», «Нохчо», 
«Даймохк»; театраш: нохчийн, оьрсийн, тайнагийн; музейш, библиотекаш. 
МеттахIоттийначу телевиденехь нохчийн къоман Iадаташна, гIиллакхашна 
лерина передачаш вовшахтоха йолийра. Лоькхура эшарш, дIаолура иллеш. 
Уьш, къоман синан а, амалан а хьостанаш, билгалонаш, дихкина дара «нох-
чийн пачхьалкх» ян арабевллачара. Хиндерг шена хууш санна, Ахьмад-
Хьаьжа сиха вара адамашца цхьаьнакхетарш дIадахьа. Цхьаьнакхетарш-
кахь ша деш долу къамел, церан хаттаршна ша луш долу жоьпаш бух бо-
луш а, тIаьхьало а йолуш, Iаьвшшина  хуьлура цуьнан. Iаламат дукха болх 
бира Ахьмад-Хьаьжас мухIажарш цIаберзо, уьш дIатарбан гIерташ, кхерам 
а боцуш церан дахар хилийта Iалашо йолуш. Цуьнан гIоьнца а, тергонехь а 
схьайиллира иттаннаш ПВР-аш, гIо-накъосталла дира бIеннашна, эзарнаш-
на гIорасиз, заьIап долчу адамашна. Цуьнан бала бара Iилманчийн, спор-
тсменийн, студентийн дахар-Iерца, церан сатийсамашца, ойланашца. Цо ца 
элира Iилманчашка: «Хьостамаш де!». Цо ца битира пенсионераш: «Шун 
пенсех герз эцна…», - аьлла. Ца элира хьехархошка: «Шайна лаахь, болх 
бе, ца лаахь - школашкара дIадовла, шуна дала алапа дац сан…» Ахьмад-
Хьаьжас цаьрга массаьрга а кхайкхам бира, ша куьйгалле хIоьттина масех 
кIира даьлча: «Махкахь а, махкал арахьара Iилманчаш, кхетам, хьекъал 
долу, хIокху халкъаца, махкаца а бала болу нах! Шуьгара гIо оьшу халкъа-
на, махкана, суна а Нохчийчохь дахар юхаметтахIотто. Вай массара а ларда 
деза хIара къам бохамех, цундела хIораммо а шен ас-со дIататта деза, дарба 
лаха деза къоман лазамечу чевнашна. Нагахь гIо дан шаьш кийча дацахь, 
новкъарло цаяр доьху ас…» Къам декъа а ца доькъуш, хIара дика ву, хIара 
вон ву а ца бохуш, хIара дехьа хилла, хIара сехьа хилла а ца бохуш, барт 
бан нигат а дина, вехаш хилар гора цуьнан хIора а дашехь, цо йоккхачу 
гIулчехь. Нохчийн къоман дахарехь цкъа а цахилларг дара Ахьмад-Хьаь-
жас динарг: спортсменашна, артисташна, яздархошна деза совгIаташ дира. 
Гуьмсехь вовшахтоьхна дIадаьхьира А.Айдамировс «Еха буьйсанаш» ро-
ман язйина 30 шо кхачар даздаран хьолехь, яздархоша, Iилманчаша, жур-
налисташа докладаш а еш (2002 шарахь). И цхьаьнакхетар дIадерзийча А. 
Айдамировна «Волга» машен елира. Махкахь а, махкал арахь а дика вев-
зачу Х.Нурадиловн цIарахчу театран а, кинон а актеран Д.Омаевн 60 шо 
кхачарна лерина даздарш дIадаьхьира Гуьмсерчу Берийн кхоллараллин 
ЦIийнахь. Оцу цхьаьнакхетарехь «Волга» машенан догIанаш дIаделира 
Дагунна. Иштта «Волга» машенаш елира халкъан илланчина В.Дагаевна, 
актерана С.Дакаевна. «Терек» командин хIора декъашхочунна машенаш 
яларан тешаш хилира вай. БIеннаш заьIапхошна, тIеман ветеранашна ма-
шенаш елира. Дарбане сатуьйсу эзарнаш адамаш (дуккха а харж еш) Мо-
сква, кхечу гIаланашка а хьовсийра; эзарнаша бераша садаьIира РФ-чу тоь-
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ллачу курорташкахь, санаторешкахь, лагершкахь. Ахьмад-Хьаьжа куьйгал-
лехь волуш, цо оьшшучу барамехь ахча хилийтарна, схьайиллира школаш, 
лакхара дешаран заведенеш. Уьш дерриге а вайна гина, вайна девза дика 
гIуллакхаш ду. Ткъа мел дара кхин а, вайна ца девза, цо дина диканаш! Ха-
лачу, адамийн догIмашна а, синошна а чевнаш йинчу заманахь дехаш дара 
вай. Хала дара ишттачу хенахь Куьйгалхо хила, нагахь и Куьйгалхо къоман 
а, мехкан а дуьхьа вехаш велахь. Ахьмад-Хьаьжа къонах а, хьекъале по-
литик а вара. Цо Россихь а, кхечу пачхьалкхашкахь а дехачу халкъашна 
дIахаийтира терроризман орам, зуламан дай а Нохчийчохь цахилар. Евро-
пехь, Iаьрбийн пачхьалкхашкахь шен хиллачу цхьаьнакхетаршкахь, еллачу 
интервьюшкахь Ахьмад-Хьаьжас дийцира политикашна, журналисташна 
Нохчийчохь долу карзахе, тIеман хьал кхолладаларан бахьнех, оцу халачу 
хьолера халкъ, мохк а баккха шен болу лаам бовзуьйтуш. Iеламстаг хила-
ре терра, цо ша боккху ког, олу дош нисдора бусулба динан мехаллашца. 
Муьлххачу а къоман дахаран ойла йича, цуьнан леррина тидам бича, иэсехь 
карлаюьйлу тайп-тайпанчу политикийн цIераш. Царна юкъахь бу зуламан 
дай, зовкхе, беркате дахар дIахIоттийнарш, къомана дикане боьду некъ бил-
галбинарш. Царах уггаре а сий-ларамечу тIегIанехь ву – адамаша хазачу, 
ларамечу дашца цIе йоккхург, иэсехь виснарг. Делахь-хIета, Ахьмад-Хьаь-
жа дикачу дашца шех дагалецамаш бита а, къоман иэсехь виса а кхиъна, 
ша къоман дуьхьа дина дика гIуллакхаш бахьнехь. Сийлахь-боккхачу Дай-
мехкан тIеман дакъалацархошца цхьаьна хазахетар декъа вахханчохь теш-
набехк бира Ахьмад-Хьаьжина. Цуьнан дахаран некъ хадийначеран ницкъ 
ца кхаьчна халкъан дикане сатийсар, НР-ка юхаметтахIотто цо билгалбина 
некъ хадо. Дала декъалвойла, шен са а ца кхоош, халкъан дуьхьа ваьхна 
Ахьмад-Хьаьжа!
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Нохчийн зудчун денна
АРСАНУКАЕВ Шайхи

Моьттура суна сайн къанъелла нана
Ехаш ю, ца бевзаш Дуьненан бала,
Доьзалан дезарша хьулйина ане,
Ца хаьа заманах ойлане яла.

Амма, цкъа сатоссуш, хезна цхьа тийна
Шабарш, со дIахьаьжча: хIоьттина гуора,
ДоIанехь, куьйгаш шен стигла кховдийна,
Ницкъболчу АллахIе дехарш цо дора.

Iара со тап-аьлла, ненах цецваьлла,
Дехарехь дегочу озе ладоьгIуш.
Ткъа нана-м, хьесталуш Везачу Далла,
 Йоллура, даггара къинхетам боьхуш.

Адамашна гечдар цо доьхура Деле,
Къинхетам боссабар дегнаш чу церан.
Доьхура нисбар некъ, гIуллакх дан меле,
ШайтIанша Iехийна, галбевллачеран.

Доьхура, даггара Делах шен тешна,
Дицдар Цо адамашна зуламаш, девнаш,
Iалашбар бисинарш цхьалха, деэшна,
Доьхура, мацаллех лардар цо бераш.

Доьхура меттахь Цо латтабар кхетам,
Дуьненан паччахьийн, тхьамданийн, къанойн.
Доьхура дIабаккхар Цо тIеман кхерам,
Цабелхор шаьш бинчу кIенташна наной.

Ца ехи нана-м сан цул тIаьхьа еха,
Амма ду дехаш и цуьнан доIа-дехар.

Ненан доIа
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Хьан сирла сурт

Нагахь со велхьара художник говза,
Ас дуьллур дара хьан нур сирла сурт,
Ас дуьллур дара и басаршца ловза.
Нагахь со велхьара музыкант говза,
Ас дуьллур дара хьан зевне и сурт,
Ас дуьллур дара и аьзнашца ловза.

Амма вац художник – йиш яц сан дилла
Басаршца ловзу хьан нур сирла сурт.
Вац со я музыкант – доьгIна ца хилла,
Аьзнашца ловза а хьан зевне сурт.
Делахь а, хьожур ву со хьан сурт дилла,
Iийр вац со диллаза хьан сирла сурт!

Зевнечу стихашца хьожур ву яздан
Хьан сурт со, дешнашца йоккхуш сайн тир.
Стихаш сайн хьожур ву, хьо санна, хазъян,
ТIаккха уьш, теша со, хьоьх тера хир.
Ницкъ кхачахь, сайл тоьлла, хьоьх тера яздан,
Стихаш сан, хьо санна, исбаьхьа хир!

Сан стихийн бIаьргаш а хир бу сов сирла,
Хьан ши бIаьрг санна, нур сан дагна луш.
Цу стихийн зевне аз хир ду сов сирла,
Хьан аьхна аз санна, сан даге луьйш.
Цу стихийн довха дог хир ду сов сирла,
Хьан догу дог санна, сан дагах уьйш.

ХIан-хIа, со Iалур вац хьан сирла амат
Кхоллаза, стихашца яздаза и.
И сурт ас дуьллур ду, ца кIордош Iама.
Цул хаза сурт хир дац дуьнен чохь кхин.
Дуьллур ду тIаккха ас хьан сурт, хьан амат –
Сайн деган баьрччехь дIауллур ду и!
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ДАКАЕВ СаьIидбек

ДИКАЕВ Мохьмад

Нохчийн йоIе

Хьол хаза йоI суна ца гина

Суьйрана вайша ца гахь,
Суна хьан аз ца хазахь,
Тийналло хорам бина, 
Лелар ву со буьйсана.

Хьол хаза йоI 
Суна ца гина,
Цхьанна а кIантана 
Нанас ца йина.

Хьагвелла, шовда молуш,
Ца гур-те хьан сирла сурт,
Седано лепош стиглахь
Дуй теша хьан бIаьргийн нур?

Ламанца хьо лохур ю,
Стиглахь юй со хьожур ву,
Дуьненна гуо баьккхина,
Хьо йолчу со кхочур ву.

Iад санна, дуьйлина
МаргIала дуткъа дегI,
Хьо йогIу, дайдина
ГIургIезан болар.
БIаьрг тилош, маьлхан нур
Даьржина хьуна тIехь –
Малхана лиъна-те
Яккха шен дола?
Зезагал хазъелла,
Нохчичун тешамехь
Хьо кхиъна хьекъалах,
ГIиллакхах юьзна.
ДогцIенчу хьежарехь,
Хьан деган эшарехь
Вацара хьоьгара
Шога дош хезнарг.
Дозаллех ларйина,
Амалех марзйина, 
БIаьстенах тарйина,

ЛадоьгIу хьоьга.
БIаьргкхеттарг хьегавеш,
Йовхонах вагавеш,
Нуьре бос багабеш,
Хьан беснеш йогу.
ГIенашка Iийдалуш,
КIенташа, Iехалуш,
Хьан безам муьйлу. –
Ойлано ийзавеш, 
Саготте хьийзавеш,
Сатийсам къийзабеш,
Хьо даг чу къуьйлу.
Дахаро ирс хьехна,
Безамо некъ лехна,
Нус хилла юссур ю
Хьо цхьанна-м керта. –
Дуьненах йоккхаеш, 
Доьзалах хIоттаеш,
Къонахчун хIусамехь
Ехийла бертахь!
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АЛИЕВ ГIапур

* * *

Цхьамма хьо ю, боху, массарел хаза,
Кхечо шен иллешкахь хьо хестайо.
Са мере кхаччалца, шена хьо еза
Бохуш, цуо, гIарваьлла, латкъамаш бо.

Цхьамма хьо аййина 
  седанал лекха,
Совнаха седанах хьо тарйина.
Кхечо, хьо ю бохуш, зезагах тера,
Аренийн ярех хьо дIаэйина.

Цхьамма, хьо ца юьтуш 
  нохчийн йоI хила,
ХIуьрлаIа ю бохуш, 

хьо хьийзайо.
Хьуьнхарчу экханах 

кхечо тарйина,
Хьо акха ю бохуш, сан сагатдо.

Суна-м хьо ца хетта массарел хаза –
Суна-м хьо массарел а дукхаеза.

ЦУРУЕВ Шарип
* * *

Хьо йовзар суна бала хили,
Хьо еза суна мегаш дац.
Ас даг чохь цхьанхьа хьо дIайилли–
Кху лаьттахь вайна меттиг бац.

Ца хаьа хьуна цхьа а хIума,
Ца девза дог сан, гIайгIа сан.
Хьо тIаккха соьга хьоьжу хIунда 
Цхьа башха, башха....къайлаха?

Дагара дийца кханеш йоьхкуш,
Со-м и хир доций хууш ву.
Вайшиннан юкъаметтиг йоьхкуш,
ГIиллакхо тоьхна доза ду.

Аланза диси безам-илли –
Цуьнан аз цхьанне хезар дац.
Ас даг чохь цхьанхьа хьо дIайилли,
Хьо суна цкъа а йицлур яц.
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АХМАДОВ Муса

Ненан йовлакх

Нана

Мохк хьовзийча тIамо гатте,
Долош къиза охана,
Шен кхерч ларбан нана гIаьтти,
ТIедоьлхучу догIанах.

Шен корталин тIемаш даржий,
Мохк дIахьулбеш, шелчу Iай.
Цоьстуш тIеман бода Iаьржа,
Хьийзи, хилла аьрзу кIайн.

Массо тохар цунна дуора.
Цуьнан дагна – массо даш.
ХIетте, бен цо Iалашбуора,
Мел чIагIдаларх буьрса дарц.

Стигал этIош шен маьхьарца,
Аьрзу хьийзи хIаваэхь.

Дуьнене а дохуш орца,
Самадохуш адмийн эхь.

Кеманашна дуьхьал гIуьттуш,
Аьрзуно шен битти тIам.
Цу доьналлин тешаш хIуьттуш,
Инзарбийла хийла лам.

Байнарш лоьхуш шахьарш телли,
Къорчу дегнех етташ зIок.
Лаьтте берзош мехкан кIентий,
Дилхи, лилхи ненан дог.

Нохчийн нанас шен кIайн йовлакх
Даьккхи, барте кхойкхуш нах.
ХIай къонахий, гIовтта, бовзий
Цу йовлакхан боккха мах!

Вайн цхьаьнакхетарш тIаьхь-тIаьхьа
Хуьлу-кха чам болуш къаьхьа.
ХIун дийр ду ца хууш кхана,
Хьан бIаьргаш кхоьлина, нана.

Сайн дагах гIайгIано ша беш,
Со воьду, хезаш хьан шабарш:
«Хьо Iалашвойла вайн Дала,
Хьо Iалашвойла вайн Дала!»

Сан некъаш дIаэхарх пана,
Хьан доIа соьца ду, нана,

Со ларвеш харцонан чоьвнех,
Со ларвеш зуламийн оьрнех.

Зама ю цхьа тешнабехке –
Гуьйренца хийци цо аьхке.
Сан даго мохь бетта: «Нана,
Къайла ма ялалахь кхана!»

ГIенаша язйина Iуьйкъе,
Сахьийзаш, тIекхаьчча Iуьйре,
Ахь санна олу ас: «Нана,
Хьо Iалашйойла вайн Дала!»
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Дегабаам

Цхьа хIумма а доцург дара, цунах 
цхьа бахьана далла, – хиллера-кх, дара 
аьлча а – дов дала я дегабаам бан  я хIума 
хила хIумма а, хиъна Iаш цхьацца алар 
бен, я гондIа дIасахьажар, я иштта цхьа 
къамелаш, я хабарш, къийсадаларш…

Цунна-м цхьаъ ца тайра, хIета, юха  
хьуна – кхин, юха цунна ахь аьлларг 
тIаккха, я хьан вистцахилар, хьан 
ойланаш, вицвалар…

Дахделира, ловзар санна, бегаш санна, 
гена а долуш, шуьша вовшийн кхета а 
моьттуш, шаьш бийриг бегаш буйла…

Хьуна моьттура, бегаш бу я цунна иза 
бен а ца хета, ахь дуьйцург бакъ а дина, 
цунах цхьа бахьана далла….

Долу-долуш, дIа генадаьлча, юхадерза 
некъ ца карийра: дегабаам Iаьира тIаккха, цунах болу я хьайх, я шуьшинна 
вовшех, хьуо цунна дика цавовзарна, цакхетарна, хьуна ша мел хьоме ю, 
мел еза хеташ, цхьаъ бен йоцу…

  
Я иза цуьнан бехк а бацара, иза жима яра, ткъа шо дуза кхо шо оьшуш: 

цунна гушдерг бен ца гуора, шена ган луъург бен, безамо шега бохург бен 
я шена иштта ду моьтту цхьаъ бен доцу бакъдерг шен….

Шо хьалха дара, дуьххьара хьуна иза гучу дийнахь, светофорана хьо 
сацавелча – автобусан социйлехь, – хьоьжуш лаьттачу нахалахь тайниг 
санна къаьстара иза, дуккха а йолчу ловзаргашна юккъехь къаьста ловзарг 
санна. Лекха яра чIогIа, синтар санна, кура айелла, духарца бIаьрла, ши 
бIаьрг бен, гуш хIума а доцуш, нанас юзош кхиийна, баца тIехь йина 
буьхьиг санна, сонта юсийна батт а йолуш, хьаж тIехула, лергийн яххашца 
детин Iаьржа кIозарш а хьаьдда, кIарула Iаьржа кхозу кIозарш, беснеш 
тIехь хIазарх хьаьвзаш, баьллех ховха къаьста балдаш а. 

Хьо сецира, дехьа а ваьлла, йоIа хIун до хьажжалц, соцуш. 
Хьо автобусан тIехьарчу неIарх хьалавелира, социйлехь автобус моссаза 

соцу, йоI охьайолу, ца йолу хьожуш.

Проза

БЕКСУЛТАНОВ Муса
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ЙоI тIаьххьалц дIаяхара, тIаьххьарчу социйлехь, автобус юхаерззалц.
Охьаелира, цхьацца ког а боккхуш, сиха йоцуш, меллаша, хIара дуьне а, 

латта а шена ког ловза кхоьллича санна, цхьана дезачу дозаллийца, иштта 
шортта дIа а йолалуш, хIора а ша ког ловзарехь латта декхарна дуьгуш 
санна. 

Цуьнан дерриг а лерина дара, цхьана бараме куц кечдарца, сиз тоьхча 
санна, нийса нисдина, оркестрах дIахIоттийна, куога буьххьера коьрте 
хьала хIора мIаьрго тидамехь а йолуш. 

Иза цициг дара, кура цициг, цхьаъ бен доцу акха цициг, догIа деанчу 
Iуьйрана, тхьире тIод ца тIададойтуш, баца тIехула доладала дагахь нанна 
юххера баца тIе даьлла. 

ДIа а яхара иштта меллаша, цхьаьнца  а йоцуш, ша цхьаъ, хьалха 
буьйлурш хьалха а буьйлуш, цхьанхьа а кхача сиха а йоцуш, шен тодинчу 
курачу боларца, хебаршка уьду Iаьржа еха юбка яйчу тулгIешца дIаса 
а лесташ, ког ловзарца, мас а  тохалуш, букъ буьззина шера охьахецна 
варкъаца мерца Iаьржа мас.

Хьо генна цунна тIаьхьа соьцура, цуьнан тидам ца хилийта, бIе я ши бIе 
метр.

Лекха ков долчу керта улло дIанислуш, белшаш тIехула схьакъаьрзира, 
деха  цкъоцкъамаш ирх а довдуш. Хьажар дукха сонта дара, дукха генара, 
лакхара охьа.

Чуяхара, схьа а ца хьожуш. 
Ков меллаша тIекхийтира, де буьйсано ма-къовллара, коьвл тIехьара 

сатийсам берриг а хьуна дIа а къовлуш.

КIира делира, я кхо бутт, я кхо шо, абаде, шуьша дуьххьара дистхиллалц, 
цIе хатталц, довззалц.

КIира, бутт баьлча  я ахшо, некъан кафехь хиъна Iаш, уллохула дIаса 
нах а лелаш, къена даккхийчу дитташна кIелахь, цхьацца дуьйцуш, забарш 
еш, дIасахьоьжуш, дуьйлуш Iаш, цIузамца стакана чуьра мутт муьйлуш 
Iаьчу цуьнан, Iоьттича санна, сецна хьажар, бIарзделча санна, лацалуш.

Хьо бегаше, хьайн забаршца, цунна цхьаъ дуьйцуш, дIасахьоьжуш, 
цхьаццанга байн корта таIош, ца кхуьуш, ца кхеташ, пхиъ, итт, пхийтта 
минот яьлча:

– Ваьллий хьо х1инца? – хаьттира цо.
– Муха ваьллий?
– Иштта, айхьа дийриг дина, хьайна хетарг!
– Со ца кхета, – элира ахь, вела а велла, дагадан я дагадаийта гIорта 

цхьа а хIума а доцуш дагахь.
Цо цхьаъ-м элира т1аккха, юьхь а, чаккхе а йоцу цхьа хIума, хьо духе 

цакхуьург.
Ахь юха кхин, айхьа олург хIун ду а, хIунда олу а ца хууш. Цо юха а 

дуьхьал цхьаъ, ловзаргахь пхьа баста йоIа кIанте я кIанта цуьнга луш долу 
хала хаттар санна.
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 Цхьа хIумма а доцург дара я хIума хила хIумма а.
Дахделира, ловзар санна, бегаш санна, гена а долуш, шуьша вовшийн 

кхета а моьттуш, шаьш бийриг бегаш буйла.
ТIаккха юха иштта ца кхеташ, ца моьттуш, ца хьежнарш я дагахь а 

ца хилларш оццула долчу дуьненахь, аша шаьшшинна кхоьллина долчу, 
шуьшиъ бен, кхин воцчохь, хир а воцчохь, хилла а цкъа а, шун гIенех 
лаьтта дуьне я хьегамех, сатийсамех, абаде цхьа буьйса хилча – шун 
ойланийн мIаьрго – буьйса, – мIаьргоннал кIезга дуьне, цкъа хьажжалц, 
бIаьра хьажжалц, цкъа вовшийн бIаьра хьажжалц ца тоьъна хилла маьлхан 
де а…

– Са ма  лозу сан, – элира цо, цхьа кIира даьлча, дуьххьара, дуьххьара 
соьга йистхуьлуш, – хIун ди-кх ахь суна… суна иштта хала ма ца хилла… 
хьо кIира хьалха… маца, стомара…хьо цхьаьнга, цхьана йоIе, хьо 
дIахьаьжча, суна уллора цуьнга дIахьаьжча…

– Муха?! Маца?! Хьаьнга д1ахьаьжча… ахь…ахь хIун дуьйцу, ахь хIун 
йоI, мила йоI…

– ХIун бен ю, цхьана йоIе… – балда дегийра, бухара балда, дуьненах 
цадашшал кура дусаделла сонта хилла балда, кIаьгнашка уьдуш, хебаршка, 
юха горглуш, хецалуш…сецна ши бIаьрг а, беттан буьйса санна, хин 
тIадамаш а, деза, даккхий, мохк бегош санна хиэташ, наггахь цхьацца 
лаьтта бужу.

Со дуьххьара, сайн дахарехь, сайн дахарехь дуьххьара – ца кхеташ санна 
кхийтира, йоьIан сих – безамо ойла хьаьшначу сих – са кхуьуш, йоьIан сих 
дуьнен чохь цхьа а кхетта а я кхетар а воцийла цкъа а… 

2017 шо, июнь
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Саза, хьуна…

… Юрт жима хуьлу, кераюккъал, хьо гинарг гина валале – гIан хадарх, 
са хьаьвзича, – самаваларх бала хуьлуш, генара марха уллора гуш дохк 
хуьлуш ма-хиллара…

…хьуна гIаланаш сица лозура, даккхий шуьйра урамаш церан, са тIаьхьа 
кхойкху цIерпоштанаш, дайчу боларца техка мехкарий….

… со юьртара вада кхиира, берхIитта шо хьалха а уьдуш, къоьжа 
анайист цIарца эккхале, кIайн дуьне довза хьагарца, цхьа безам, Iожалла 
зен, цхьана дийнахь цкъа мукъ лаца, юха хIумма а доцуш виса, хиллачух 
цкъа хаьддарг бен, ирсах ца кхиъний хаа…

…со некъахо хила хьаьдира, цхьалха некъахо я назманча, суо вовза 
я къайле яста, синан хьогалла яйа сайн, деган буйнахь дуьне къовла, 
жоьжагIатах цкъа чекхвала, дахар ган, къизалла лан:

«Сайца стихийн кочар а эцна, пIаьлдиг чохь  мерза чагIар, баьпкан цуьрг 
а киснахь сайн», – Хаяман дешнаш мукъамехь а декаш, некъан боларца чан 
гIитто…

…сан безам – лазам бара, хьегаран боьлху мукъам, цуьнцара сан маьрза  
девнаш, цуьнан бIаьрхиш, дегабаамаш, цабезам – бекхам а болуш, шаьлтан 
дитт – мостагIа санна….

…цхьанна, аьлла, ваха, цхьана мукъамна цхьаъ бен боцу цхьа могIа 
кхолла…

…хьо сох цкъа а ца тешара, хIетахь дуьйна, хIинца а, сан дайначу денойх 
бен, бIарлагIех а тиллачу сан…

…ахь некъашца яхь къуьйсура, мацах ас идийначу, ас хин къурд бинна-
бинчу шовданна дегабаамаш а беш...

…хьо ерриг а лазам бара, тIаьххьара къурд сан ирсан, хьо цунах а ца 
кхетара….

…хIетте а, амма, хьуна ца кхетта сан безам гIайгIанца бара, сайца, 
цхьаллийца, сайн некъашца, жималлин бIаьрхишца Iана декабрехь 
ворхIалгIачу маьхьарца хьан гIаьттина са сан некхехь хьул а луш…

…хьо ерриг а коча, экама, хьо марзо, лазам сан, кег-кеглуш, атаяла санна, 
малхах уьду 1индаг1 санна, 1аьржа б1аьргаш, месаш а 1аьржа, хенашкара 
къехка болар, юткъа, айелла, т1ома г1атта санна, хи т1ехула гила кема 
санна, ахкъевлинчу б1аьранег1аршца, дегала, кура, аьрха хьажар, хьуо 

МогIа а цхьаъ…
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бен, кхин йоций хаа, хьуо цхьаъ бен,  хир а йоций, т1аьххьара зовкъ сан 
шерийн, сан марзо, лазам сан...

…лам баккхарца кхочу-кх бохь, дегабаамашца – безам а хьан, суна хьуо 
кхин а Iаткъийта санна, кхин а лазийта, къила вахьа санна….

…хьо даим лезна-кх сан, дуьнен чу а валале дуьйна, сан тIаьххьарчу 
гIенашна елха, дагалецамашца юхаеха….

….ирс цхьаннан ца хилла-кх, декъашхо воцуш цхьаьна, я цхьалла а шен 
цхьаннан, ойланца цхьаьнца йоькъуш бен…

…со къера ву-кх, къен а ву-кх со, цхьа а бехк боцчу къеллийца сайн, 
хьо бен, кхин ца хиларца, хьо цхьаъ бен, иштта экама, беран дегабаамашца 
хьайн, балда дусош, бIаьрхи додуш, юха ела а хьодуш суна…

…хьанна ю-кх иза Iожалла маьрза, мисканна бен, ша цхьаъ волчу, улохь 
кхин улеш а боцуш, эхартахь шена тIекхайкха…

…цхьаллехь суо сайца цхьаь висча, сайн гIелонна вилхина-кх со, 
могIанна меха дуьне хоьржуш, дуьненан меха могIа а цхьаъ….

…хьанна оьшу-кх тера кхолларш, суьртан сурт, йилбазмохь, тера 
долучуьнца кхин а тардар…цкъа а доцург а кхоллахь цкъа, цахиндерг цул 
тIаьхьа цкъа а…

…цхьалхха цхьа буьйса гина-кх суна, дуьне сецна, лацаделла сахьт, 
хьалхара буьйса, дуьххьарлера, со цхьаъ а волуш, дуьне а цхьаъ, цхьа 
буьйса а ша цхьаъ хилла…

…суна бода го, сийна-сира бода, лила санна сийна, кIайчу бIаьрхишца- 
седарчашца, кIайчу цинцашца, кIац санна, кIайн, дети Iенна кIайн тачанаш, 
маьлхан кIелахь бецан тхир санна, стиглан бога зIаьнаршца къегаш, 
седарчийн мехийшца дуткъа… Iаьржа бода а – лаьттара хьала, диттийн 
Iаьржа таьIна хьоькхнаш а, сан са а – сецна, сан кхетам а, цхьа къайле 
хIинц-хIинца йовза…хьозан «цкъийцкъ», тIемийн «фррр», коран куьзга 
санна аталуш, сан когашка хаьрца дуьне, самаяьлла буьйса, мох гIаттар, 
заманан болар а юха…

…сан бIаьрхиш цу буьйсана, сан велхар, тийжар сайна, сайн кхолларца 
кхалхар гича, самаваларца – тхьовсар… 

… дукхалло хIун кхоьллина-кх, харцо бен, гIело, цIеран мехаш, беран 
бIаьрхи, бIешерийн херцарш а…

…хьо цхьаъ хила, хьуо-хьайца цхьаъ, цхьаллехь кхуллу хазна ерриг а: 
поэзи а, мукъам а аьрха, Сезаннан басарш а кIеда…

…дукха, бохург, дукхалла яц-кх, хуьллушехь иштта дукха хилла, 
цхьаннах хилла терра цхьацца бен, цу терачух дуьххьарлера цхьаъ кхин 
юхахир а доцуш, цхьаъ долу цхьаъ дисар бен, шен цхьаллехь цхьаъ хилла…

…мел лаарх я гIортарх, я валарх, дош лоьхуш, дIаяха, аьлла, дIайирзинчу 
ахь геннара белшаш тIехула схьакхоьссинчу хьажаран зовкх кхин яз а ца 
делир-кх соьга, дерриг са дIалоцуш, эккха санна, накха лазбар бен, и зовкх 
дукха доккха хиларна, безам а хьан сан цIийца кхехка…

…дешнашца дог ца дастало-кх, бIаьрхишца чов а ца ерзало, ма кIезга 
ду-кх эзар шо а ирсан цхьа мIаьрго гайта, кхин цхьаммо а кхуллур доцу  
хьан васташ безамца сан…
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…ткъесан маьхьарх сиз кхолла-кх, механ IиндагIехь хьан гIан хьеста, 

зовкхехь хьан са хиэдачохь,хьан ирсан амат хила…
…васташ ду-кх дуьсурш тIаьхьа, ойлан сурт хенан иэсехь, хьох терачу 

эзарчийн дегнашкахула эзарнашка…
…хьайх тешахь, хьайца хетачух, нехан гучух а ца Iехалуш…вуьзна а ма 

хила-кх хьо, са меца бен, хазчух вуьзна…
…мацалло лоху-кх некъ, иттанах шен цхьа хатI, шений бен, кхечунна 

цкъа а гина а я гур а йоцу кеп…
…ма дукха бу-кх сийлахьберш, шайн маттахь, махкахь шайн, мотт 

боцчо хIун мохь ала, мотт бицбинчу махкахь шен, мича орцанца, дешнашца 
мича…

…кхин богIур-кх, моьттуш, Iийна, сатуьйсуш, тилла некъаш…кхин 
богIурш – кхин хир бу-кх, къоналлехь къанбелла хуьйшуш, кхечу маттаца, 
дешнашца кхечу, цхьана тайпана, гарах дуьйцуш, хьоьца юкъара мехкан 
шу боцу биэхаза хьуна ховшош берш…

…гIорасиз хир-кх хIурдан гIайре а, тIехдолучу олхазаро кийра бассо 
тесинчу хIух шен йоцу яр коьшкала яьлла, цу коьллаша хьулйина лаьтта…

…лам бисир-кх сох иштта цкъа, ненан кийра а вазале со, бийцарехь 
цкъа сох буо деш, цуьнан инзаречу маршоно, цуьнан айбелла латтаро а 
юха, цхьа ша цхьаъ, цхьаьнца а боцуш, цхьа айбелла, курра дIа а таьIна, 
стигала бохь хьекхалуш шен…

…синмаршо яйра-кх шуьца – шух къастаро, хадаро шух, – къонахчуьн 
тешаме таж, сан лаьмнаш, гIенийн гIовла, бIаьрла бIарлагIа, деган 
мукъам….

…шух къастаро, тхан лаьмнаш, шух дахаро гIелдир-кх тхо, яхь-доьналла 
шуьца а дуьсуш, аренан меца писалла сих а, тIамарх а дIа а летта, эшарца 
йийца йоI ца кхуьуш, илли кхолла – къонах а цхьаъ….

…кхузткъара ваьлча, ткъа шарца санна, похIмалла ца хуьлу хьоьца, 
жимчохь санна, цIий а ца кхехка, ирсах дагалецам а хуьлу…

…сагIадоьхург велар-кх со, сагIа деххала сонталла йоцуш я некъахо, 
цхьалха ваьлла лела, кхечунна шех со хила лиъна Делан цхьа декъала 
лай….

…сан лорах елха тIаьхьа йиса хьо а, бIаьрхишца сан доIанаш тоьгуш, 
сан когийн кIажин лар юзуш хьайн коган буьхьигца…

…дIавахар а хуьлда-кх иштта, дIахьочул совнаха кхин дита а я декъа а 
доцуш, суо дIаваха веъний а хиъна, юхавогIур воций а кхин….

…малъе архаш, боху ас сайга, малъе архаш, хеций йита, хьайн коша 
чохь хьуо ву хьо, могIа а цхьаъ, хьох биснехь…

…могIа а цхьаъ, цхьа мукъам а, безам а цхьаъ, Iожалла а…

I9.05.20I7 шо 
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Аганан йиш
Iуьйрана, къеггина кхеттачу бIаьстенан 

малхе а хьоьжуш, цхьацца ойланаш еш 
IуьйтIахь лаьтта Шемал, шен ойланех вохош, 
чуьра схьакхайкхира нана.

– Шемал, ахь чайнан стака а ца молу, хьо 
ишта латтахь, автобусана тIаьхьавуьсар ма ву, 
ткъа хьан хьехамаш буьтийла дуй, могуьйтур 
дуй-те хьуна?

– Мага-м могуьйтур дац – бакъдолуш, 
делахь а со-суо а ма вац тIаьхьависа лууш.

– ТIаккха, ма Iехьа, хIума кхаллахьа.
– Суна еза-м ца еза, гIалахь кхоллур ю ас, 

нана, – аьлла, тIаьххьара ша аьлла дешнаш 
цунна хезна моьттуш, дIавахара Шемал.

– Вай, муха ца еза, сарралц хьехамашкахь Iан ца деза хьан? Цигахь мукъна а 
цхьа хIума кхаллалахьа, – аьлла, ша де гIуллакх саца а дина, кIант дуьхьал вист 
ца хилча, ладоьгIна, сецира Амнат.

– Шемал, во Шемал, – аьлла, юха а кхайкхира нана. КIанта шена жоп ца делча, 
ара а яьлла, дIасахьаьжначу цунна шен кIант, лахха ваьлла, карахь киншканийн 
тIоьрмиг а болуш, сихвелла, автобусан социйле воьдуш гира. 

– Сан кIант, хьо воьду-вуьту а доцуш, дIа ма ваха, ахь цкъа а дина хIума ма дац 
хIара, могуш-маьрша Дала цIа валавойла-кх хьо! – аьлла, ша дуьйцург кIантана 
хезаш санна, и шега вист ца хуьлуш дIавахарна, гIеххьа дегабааме элира нанас. 

– Зуда, хьо хьаьнга луьйш яра, и кIант дIавахарий? – аьлла, бешахь цхьаъ деш 
волу Жунайд, уьйтIа веара.

– Со яра иза-м, цу кIанте луьйш. Воьду-вуьту а доцуш, чайнан стака а ца 
молуш, дIаваха-кх иза.

– КIеззиг кхаьллича а тоам хуьлуш, мел кIадваларх, гIелваларх, жимма 
садаьIча, дегI метта а догIуш, жима хан ю, эцца гIалахь, цхьанхьа, кхоллур яра 
цо-м, дукха хьайн са ма даа, аьлла, жоммагI схьа а эцна, селхана ша тоьхна дага 
цаста волавелира Жунайд.

– Ма паргIат синош ду-кха шун божарийн, ма нанойн санна, кIеда дац-кха 
шун дегнаш, ма чорда ду-кх шун уьш! 

– Зуда, ахь хIун леладо, хьо гал-м ца яьлла?
– Гал ца яьлла со-м, аса-м шу ишта паргIат хIунда хуьлу-те бохура, да вац 

хьо, жимма а шен доьзалхочух дог лозуш ца хуьлу? – аьлла, шен гIуллакхаш 
дан чуяхара Амнат. Цецваьлла, шен хIусамнанна тIаьхьахьажжинчохь висира 
Жунайд. Ненан даго паргIато лоьхура. БIарзделлера иза. Цунна, мохь туххуш, 
делха лаьара. Хьаьнгга балхийна а, шена ца бевза бала балхо лаьара цунна. Чохь 
сабIарзделла, араелира Амнат. Пурха а хIоьттина, хIаваъ ца тоьаш, даккхий 

АЛИЕВ Мохьмад
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синош даха хIоьттира иза. 

– Зуда, хьуна во-м ца хилла, ахь хIун до?
– Стаг, сан са ма чIогIа бIарзделла-кх, схьаоьккхуш доллу-кх хIара!
–ХIумма а хир дац, оццул хьайн са ма даахьа, цIа вогIур ву, неханаш а ма бу, 

и санна, денна гIала а боьлхуш, цIа а богIуш, лелаш. Даима а цу кIантана тIаьхьа 
а яьлла ю-кх хьо, воккхахила витахьа и!

– Ас хIун до цунна? Нехан санна шортта белхьара, сапаргIат хила а тарлора, 
сан и цхьаъ бен вац, цундела саготта ю со, нанна шен бер цкъа а доккха хуьлуш 
дац хьуна! – аьлла, шен бIаьргех хьаьвдда хиш, йовлакхан тIам хьаькхна дIа а 
даьхна, хIусамдас шега баьккхинчу бехканна дегабаам а хилла, чуяхара Амнат.

 Хьехамаш чекхбевллачул тIаьхьа, жимма библиотекехь цхьацца язъеш, 
киншканашна тIера шена оьшург схьаоьцуш, хьен а велла: буьйсана чиркхаш 
летча, дийнахьчул а хаза ма ю хьо гIала-м, бохуш, шена и дуьххьара гуш санна, 
дIаса а хьоьжуш, цуьнан хазаллех чам оьцуш, цIа ваха тIаьхьависарна, нене 
зIетоьхна, ша гIалахь соцуш хилар а хаийтина, дейиша йолчохь буьйса яккха 
воьдучу Шемална, дехьо мохь хьоькхуш, орца доьхуш, йоьIан аз хезира.

– И орца дохург йоI ма ю, и гIо оьшуш а ма ю, – аьлла дIахьаьдда воьдучу 
Шемална, цхьана шина стага машенна чуийзош, йоI гира.

– Делора яц ашшима и йоI сан докъа тIехула яьккхина бен, цхьанхьа а юьгур, 
чехкка дIахецал иза! – элира Шемала, ша тIе ма кхоччура.

– ДIаяла кхузара, бератIоз! ВаллахIора, ас ватIор ма ву хьо! – аьлла, дера 
вистхилара цу шиннах цхьаъ. 

– Хьожур хьо, хьайчух хIун хуьлу, – аьлла, шен карара киншканаш чохь йолу 
тIоьрмиг охьабиллира Шемала.

– Анзор, хIара-м, хьанора, ву вайшиннах лата воллуш, – аьлла, кхуьнах 
ца вешаш вела а луш, Шемална чукхассавелира зуламхо. Юьртахь, мангал а 
хьокхуш, дечиг а доккхуш белхаш беш къахьега марзвеллачу Шемала, кхин тIе 
а боксан секце лелла а волу, дIа а оьккхуш, буй тоьхна кхетамчуьра а ваьккхина, 
вожийра зуламхо. Чухьаьдда вогIу шолгIаниг а, тоьхна, вожийра. ТIаккха, хIумма 
а ца хилча санна, шен тIоьрмиг схьа а эцна, кхераелла, цу зуламхойн машенна 
улле а лахъелла, егош Iачу йоIе элира: «Яло, дIадоьду вайшиъ». Кхераеллачу 
йоьIан багара аз а ца долура. «Хьо хьалагIоттий?», – аьлла, юха а шега Шемал 
вистхилча, халла хьала а гIаьттина: 

– Уьш муьлш бу? – хаьттира йоIа, Шемална уьш бевзаш санна.
– Суна-м ца бевза уьш, хьуна а ца хаьа, уьш муьлш бу?
– Ца хаьа. Бакъду, кху деношкахь сих-сиха и машен га-м гора суна. 
– Хьо стенгара йогIуш яра, наггахь бен адам ца лелачу кху новкъа? 
– Боккхачу новкъа, готесна яха мало а йина, дийнахь кхузахь адамаш хуьлу 

дела, хIинца а нах хир бац-те дIасалелаш аьлла, хIоккхехула схьайогIуш яра со. 
ХIорш со ларъеш хиллачух тера ду-кх. Со мехкадаьттан институтехь доьшуш ю. 
Библиотекехь хьееллера со, кхоьруш йогIуш-м яра хьуна со, – аьлла, йилхира йоI.

–Хьо елхарх меттахIотта хIума дац, уьш хьо тергалъеш, хьо ядо шайна меттиг 
лоьхуш хилла. Яло, дIадоьду вайшиъ, – аьлла, дIаволалучу Шемалан, аьтту агIо 
цхьана хIумано багийра, бIаьргашна дуьхьал бода беара, ирахь латта гIора а ца 
хилла, когаш тIе лахвелира иза. ЙоьIан мохь белира. Юхахьаьжначу Шемална, 
карахь тапча а йолуш, машенна чухууш цу шина зуламхочух цхьаъ гира. Иза 
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кхийтира, цара шена тапча тоьхна хиларх. ТIаккха, царна хозуьйтуш, цо элира:

– Кхин нах дац-кха шу, – олуш, кхетамах велира иза. 
«Орца дала!», – бохуш йоIа хьоькху мохь а хезна, дехьо цIа чуьра цхьа жимха 

тIевеара. Хиллачух кхетта, цо сихха лоьрашка орца даьккхира, цIий дIа ца эхийта 
чуьра киса а деана, Шемалан чов дIайихкира. Хьен а ца луш схьаеанчу лоьрийн 
машенахь больнице бахара уьш. Машенахь а чIогIа йоьлхура йоI: «Со бахьана 
ду, со бахьана ду», – бохуш. ЦIа хаам а бина, шена саготта дIасахьаьлхина лела 
шен нах, кхайкхина, больнице схьабалийра йоIа. Шемалан телефон тIера зIе а 
тоьхна, хилларг цуьнан цIерачаьрга дIахаийтира чов йихкинчу кIанта. 

И сингаттам шайн йоI бахьана долуш хилла хиларна, цуьнан тайпанан нах 
больницехь бара.

И гIуллакх муха нисделла хиъначу Амната, ша схьа ма-кхаьччинехь йоI 
мичахь ю аьлла, хаьттира. 

Адам дукха дара больницехь. Ткъа йоI дехьо, массарна гена а яьлла, цхьана 
сонехь лаьттара: «Со бахьанехь хили-кх хьуна иза, хьуна цхьаъ хилахь, ас 
хIара дуьне муха даа деза-те?» – бохуш, йоьлхуш. Цу хенахь, цхьамма ховхачу 
куьйгашца меллаша схьаерзийра йоI: 

– Сан йоI, цIе муха ю хьан? – аьлла, хаьттира и схьаерзийначу зудчо.
– Сан цIе Iайшат ю, – элира, и Шемалан нана юй хуучу йоIа, кхин а чIогIа 

бIаьргех хиш а хьовдуш.
– Деци, со еллехьара ма дика хир дар-кха, цунна цхьаъ хилахь, ас хIара дуьне 

муха дуур ду-те? – элира йоIа
– Нана яла хьан, сан йоI, ма жима яра хьо, ишта ойланаш хила. Ма оьзда йоI 

кхиийна-кх хьо кхиийначу дас-нанас. Цунна хIумма а хир дац хьуна, вайшиннан 
дуьхьа. Дала вайшинна юхалур ву хьуна иза. Дела къинхетаме ма ву. Эхь дера 
дара, Iайшат, иза хьо кIелхьара а ца йоккхуш, тIехваьлла, дIавахнехьара. Ас ишта 
долчу гIуллакхна, цхьаъ бен воцуш, валарна-висарна а кхоьруш, хала кхиийнера 
иза. Со тахана йоккхайоь сайн кIантах. Хала-м ду нанна, иштаниг дийца. Дог 
делхахь а, со паргIат ю тахна. 

Амната, ишта къамел дича, Iайшат, цIеххьана мохь хьокхуш, цунна 
маракхийтира. ТIаккха, Iен а ца елла, нахах бехк лоьцуш Iийна Амнат а йилхира. 

Шен хIусамнана а, Iайшат а, мар-мара а кхетта, йоьлхуш гина Жунайд, 
тIевеана, кхаьршинна гIеххьа довдо кеп хIиттош а волуш, тIевеанчу лоьро элира: 

– Операци дика чекхъяьлла. Бакъду, чов дIайихкина кIант лоьран говзалла 
йолуш хилла, цо динчу гIоьно цIий дукха дIа ца эхийтина цуьнан. Кхара дечу 
къамеле ла а доьгIуш тIехьа лаьттачу, Шемална гIодинчу кIанте вистхилира 
Жунайд:

– Аслан, Дела резахуьлда хьуна. Лоьран дешар дешна-м вац хьо?
– Массарна а хуьлда Дела реза. Кху шарахь вайн лоьраш кечбо институт 

чекхъяьккхина волуш ву со, 
– Дела резахуьлда хьуна, Аслан, доккха вошалла дина ахь тхан кIантана. Хьо 

ца хиллехь, хIун хир дара а хаац цунах, – аьлла, кIантана мара а иккхина, цунна 
баркалла аьлла, схьа а йирзина :

– Гой хьуна, Iайшат, ас элирий: «Къинхетаме ву Дела». Вайшиннан дог ги-
кха цунна! – элира Амната. 

 Дукха дилхина, цIарула цIийделла долу йоьIан бIаьргаш деладелира. Амма 
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сихха юха а хиш хьаьвдира охьа. Уьш къаьхьа бIаьрхиш дацара, уьш хазахетаран 
бIаьрхиш дара. 

 КIантана кхераме хIумма а дац аьлла, лоьраша шен са паргIатдаьккхича бен 
тидам а ца бира Амната Iайшатан хазаллин. 

– Хастам бу хьуна, тхо кхоьллина Дела, ма хаза кхоьллина хила-кх Ахь, 
хIара! – аьлла, нахана ца хозуьйтуш, йоI мара а йоьллина, шен бер санна, доггаха 
хьаьстира цо иза. 

 Дерриг чекхдаьлла моьттуш, берриг а паргIатбевллачу хенахь, лоьраш 
дIасаида буьйлабелира. Хаттарна жоп луш цхьа а вацара, берриг а сиха 
тIехлелхара. Шемална вон хиллий а, уьш цунна гIо дан гIерташ дIасаидарх 
кхийтира хIорш. Жимма хан яьлча, лор аравелира. Берриг а цунна тIегулбелира. 
Тийналла хIоьттира.

– КIентан хьал дика дац. Ас шух цкъачунна лачкъийнера цуьнан хьал. ХIинца 
ца аьлча ца долу: шокъали, аьтту агIор чу а яхна, букъа сурта тIехь сецнера. 
Схьа-м яьккхина оха иза, делахь а букъан тIум лазийна цо. МеттавагIахь а, 
меттахь виса тарлуш хьал ду цуьнниг. Букъ суртан суртдаккха деза. МРТ – олу 
цунах. Цо гойтур ду дерриг. Ткъа хIинца иза меттаххьевойла дац. Делан диканах 
дог дуьллур дац вай. Цкъачунна дика хьал дац цуьнгахь, со ма-дарра ца аьлча ца 
волу шуьга, бехк ма билла.

– Хьан цIе муха ю? – аьлла, хаьттира Амната лоьре
– Сан цIе Бексолта ю.
– Бексолта, со цуьнан нана ю. Со тIеяхийтахьа цунна, ас гIоли йийр яр-кх 

сайн кIантана. 
Цецваьлла, дIаса а хьаьжна:
– Ахь муха гIоли йо цунна, тхоьга а ца ялун? Хьо хIун дан йоллу? – элира 

лоьро.
– Со нана ю. Ас цхьаъ бен а воцуш, хала кхиийна ву иза. 
Ненан дагах кхетачу лоьро элира:
– Реанимацехь ма ву иза, ткъа цу чу ваха бакъо ма яц.
– Хьуна и кIант товала лаьий? – элира Амната, шен бIаьргех оьху хиш дIа а 

хьокхуш.
Амната ишта аьлча, дог кIадделлачу лоьро элира:
– Дера лаьа, товала муха ца лаьа.
– ТIаккха, суна бакъо лохьа тховса цуьнца Iен.
– Яло, делахь, тховса ас цуьнца юьтур ю-кха хьо, – аьлла, Амнатица лор 

чувахара. Цу буса цхьа а стаг больницера дIа ца вахара. Шен нанас мел теярх, 
йоьлхучуьра ца соцуш, буьйса чекхъелира Iайшатан. 

Iуьйрана, ела а къежаш, чуьра араелира Амнат. Массо а цуьнга хьажначохь 
висира. ХIораннан а ойла кхоллаелира: кIантана цхьаъ хилла, я телхина-кх хIара, 
– аьлла. Амма и ишта дацара. 

– КIант метта веана, и дика а ву, – элира цо шега ладоьгIна Iачу нахе. ТIаккха, 
схьа а йирзина: «Iайшат, суна хаьа, хьан бIархиш лекъний. Уьш лекъначохь 
диталахь, кхи хи ма далийталахь, ас могуьйтур дац хьуна. Иза соьга вист а хилла, 
хIинца дика а ву», – элира нанас

– Нана, гора нана-яI, ма дарбане ду-кха хьан дог. Ахь хIун дина цунна? – 
аьлла, шега хаттар луш а хезна, дIайирзинчу Амнатана, сахиллалц шеца кIантана 
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юххехь а Iийна, сахуьлуш, хиъна Iаччохь наб озийна, ша меттах ца воккхуш 
витина лор гира, тIехьа лаьтташ.

– ЧIогIа дукхаезара цунна, ша воккхахилча а, куьг схьа лоций, ас шена жима 
волуш локхуш хилла аганан йиш, и йиш а лоькхуш, набкхетталц шена юххехь 
Iахьара хьо, – олура цо соьга. Цуьнан мукъамехь наб а кхетара цунна. Куьг схьа а 
лаьцна, и тхаьшшинан аганан йиш яр-кха ас цунна сийсара лекхнарг. Цо цуьнца 
наб а йира, Iуьйрана, ша могуш волуш санна, сама а вели-кх иза. 

– Дан а ду ненан дог массо а хIуманал дарбане. Хьалха – Дела, шолгIа – хьо 
бахьана долуш меттавеа иза. КхидIа кхузахь Iийна дан хIума дац аш. Цхьа-шиъ 
саца а саций, диснарш дIагIо, – аьлла, шен бIаьргех девлла хиш дIа а хьаькхна, 
чувахара лор.

Цул тIаьхьа, дено-дено гIоли хуьлуш, вола а луш, меттавогIура Шемал. 
Лоьраш а баккхийбера цуьнан когаша, ледаро бахь а, болх бина. Царна хаьара, 
жимма бина а когаш болх бан буьйлабелча, кхидIа уьш меттабогIур буй. Асланах 
дика доттагI хилира Шемалан. Iайшатца къийсалуш санна, сих-сиха вогIура иза 
Шемал волчу, шен нана а ялош. Шемал волчу йогIура Iайшат а. Хала хир дара 
цаьршиннан гергарло яхьана, юьхьана ду ала. Гергарло-м дара иза, делахь а 
безамо шен йийсаре дигнера и шиъ, и гора массарна а, и цара къобал а дора. 

Мел чIогIа лехарх, и зуламхой ца карош бисира. Цкъа нанас шега аьлча: 
«Шемал, ма бала хьийги-кх ахь, Дала цхьана йоле дуьллийла-кх ахь хьегнарг, 
лайнарг а», – аьлча, Шемала элира:

«Нана, хьегнарг, лайнаргга-м дицлора, кхидIа ирсе дахар го-кха суна сайн», 
– аьлла. ДIа а йирзина, елакъежира Амнат, цо бохучух кхетта. Цо дуьйцург шен 
Iайшатца долу дахар дара. Шен дагахь: «Дала цхьана а тоьхна, ирсе дахар лойла-
кх шуьшинна!» – элира нанас. 

Цул тIаьхьа, дукха хан ялале, ша Шемална лекхна аганан йиш лекхира Амната, 
дерриг а дуьне дохьуш веъначу Шемалан а, Iайшатан а кIантана, Мохьмадна.
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ДIадахьийтаза кехаташ
Хьо кест-кеста вогIу со йолчу, гIаларт а 

хуьлий, гIенаха санна. Цкъацкъа, цецйолий, 
юьсу со. Ткъа хьо Iадда лаьтта, вист а ца 
хуьлуш. Со гIелйо хьан хьажаро. Дукха 
деза ду иза. Вайн къастаран бехко ягайо 
со. Со къорра йоьлху. Коран бIаьргаш чохь 
лешбоцчу безаман аматаш хIуьтту.

Со йоьлху. ДIаэца сан бIаьрхиш – 
шекъанан метта цаьрца илли яздийр ду ахь. 
ЦIена хир хьуна ахь цуьнца буьйсина могIа, 
мел лазаме и хилахь а.

Хьан бIаьргаш чу IиндагIаш хIиттина. 
ХIетахь, вай цхьаьна долчу хенахь, ахь 
бIаьргаш дIакъовлура, суна уьш ца гайта. 
Амма, хIетте а соьга дешалора царна чохь 

тамашийначу хьаьркийн йоза. Ткъа цул тIаьхьа-м моссазза берд боьхна. Дахаро 
дуккха а шен харцонаш зийначух тера ду хьуна тIехь. Сан хьоме илланча, 
хIетахь хьуна моьттура, дуьне сов цIена ду, цхьа а йилбазан мохь а хазаза, цкъа а 
шайтIанан мох а хьакхаза…

Мел дукха вахарх декъала хир вац хьо. ХIунда алий аса? Хьуна хьуо дага а 
ца вогIу дела. Хьуна хьайн лозург дицлора, цхьаъ гIийла вайча. Хьан син тезет 
дукха йоккха хуьлура. Хьо массарна а дика дан орцахволура. Ткъа хьуна велха 
стаг вацара. «Хьо цхьаъ бен вац, кхачалур ву хьо, жимма собарде, садаIа», – ца 
олура хьоьга цхьаммо а, я ала дага а ца догIура. Хьо тIулгах вина моьтту хир дара 
царна.

Суна гора дерзанчу дагна, цхьалхачу синна хуьлу ницкъ. Ткъа хьо, йоьлххучохь 
со а юьтий, къайлаволура.

Со кхин а чIогIа йоьлхура, вайн хIусаман пенах детталора сан белхаман 
аьзнаш. Ас аьрцнашка мохь беттара, ас хьаннашка орца доьхура. Деле воьхура 
хьо. Ло санна кIайн марха хиира цу буса сан белшаш тIе. Сан дагах чекхъелира 
цуьнан шело. «Ма елха», – хезира суна, – эвлаяийн дакъа дIакхехьа хала ма ду. 
Цуьнан тховса илли хуьлу буьйса ю кху дуьненчохь».

Лаьмнашкахьа дIайоьду кIайн марха. ДIаболало мукъам: «КIайн пIелгаш 
анайистан пиллигашна тIедохкуш…». Ас ладоьгIу хьоьга… ЛадоьгIу…

ГАЙТУКАЕВА Бана
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Къоьжа IиндагIаш
ДIаоьху со меллаша. ДIаоьху жима йолуш хезна назманаш денлучу кхерча. 

Ас сица садоIу, со денло кху новкъа яьлча. Ас дагца дог оьцу, дIаоьхуш кху 
лаьмнийн новкъа. Суна аьтто агIор цхьа гIаларт хIутту. Кхерало со, амма 
йоха ца юху. Хотту ас: «ХIун ю хьан цIе, мичара яьлла хьуна бакъо, сан хенах 
ха тухуш, хIотта?» Дист а ца хуьлуш, лаьтта иза. Юха а хотту ас изза. Цуьнан 
бIаьргаш чохь къоьжа IиндагIаш го. Эххар а: «Со шун цIийнан гIайгIа ю, – 
эли цо. – Со лела дукха хан ю, хьан тидам беш, дистхила ца хIуттуш хьоьга…» 
Доккха садоккху цо. Цхьа лерана хьожу иза соьга. Ас ойла йо: «Мичахь гина-
те суна и къоьжа IиндагIаш? ДагадогIу – сан ден месийн басахь ду-кх уьш.

Со оцу, къоьжа IиндагIаш севцначу, бIаьргийн къайле еша хIутту. Ма 
шийла ду церан йоза. Иза соьга ца дешало. Сан даг чохь бутт лаьцна (малх?). 
Сан са лазадо. Со мохь тоха гIурту. Аз ца долу сан кийрара. Со дIайолаяла 
гIурту. Сан когаш лаьтто дIалаьцна. ГIаларто меллаша сан белшаш тIе куьг 
дуьллу. И деза куьг! Сан белшаш тIе дазло лекха лаьмнаш.

Со гIелло. Со когаш тIехь хала лаьтта. Со меттахъяла кхоьру, кхоьру и 
лаьмнаш чухерцарна, и бIаьвнаш дIашаръяларна. ТIаккха духур ду сан дуьне, 
соцур ду сан илли, юха а дIадовр ду дуьнена чуьра и къоьжа IиндагIаш.

Кхоьру со. Со Iадда лаьтта. Цхьа тамашийна дела озадо къоьжа IиндагIаш. 
Сан белшаш тIера куьг дIадолу. Сан даг тIера чхар охьабужу. «Сатесна вайна, 
Iодикайойла», – къайлайолу сан цIийнан гIайгIа.

«Собар дехьа! – доьху ас. – Ца го хьуна, хIокху йоццачу хенахь, сан дагна 
хиллачу ницкъанна сан месаша эцна хьан бIаьргаш чуьра IиндагIийн бос?

БIаьвнийн сийлалле, лаьмнийн локхалле кхийдина сан дог ма лахдехьа. 
ЦIий а цхьаъ ма дара вайн. Собар дехьа! Хьуна вевзарий сан денда? Мичхьа 
ду цуьнан каш? Цо шен тIаьххьара бIаьрг бижош, хIун дийхира хьоьга, сан 
цIийнан гIайгIа? Собар дехьа! Со теша, цуьнан са кху лаьмнашкахь хирг 
хиларх. Тхан бабас даима олура: «Иза гена новкъа волуш – лаьмнашка а 
хьожий, новкъа волура». Цуьнан доIа – Нохчийчоь, цуьнан жайна, цуьнан 
бисмалла церан цIарах хилла хилча, цуьнан са а кхуза цIа деъна хир ду 
сийначу Сибрехара. «ДегIах дIакъаьстича, са паргIат, шен лаамехь хуьлу», –  
ма олу. Хезий хьуна, собар дехьа цкъа, жоп лохьа суна. Амма и къайладолу, 
сан дехарна къора хилла. Къайладолу къоьжачу лаьмнашна тIейийшинчу 
мархашна юккъехь.

Тап-аьлла, тийна хьоьжу соьга къоьжа, собаре лаьмнаш: «ЙоI, хьо тхан 
йоI елахь, тхох Iама собаре хила», – бохуш санна.

Ас белшаш нисйо. Курра корта хьалаойу. Деттало дог. Дика ду шу сан 
долуш, лаьмнаш. Шу мукъане а сайн долуш, йоккхае-кх, дендас а, дас а куьг 
лаьцна, оцу лаьмнашка ялар сайн ца хиллехь а. Шу сайн долуш, йоккхае-кх…

***
Гой шуна сан Нохчийчоьнна хуьлу ницкъ. Гой шуна? ТIаккха сан са а ма 

ца Iало лазанза. Сан са санна, декъаза Нохчийчоь. ХIун дича, байлур бара-те 
хьан бала? ХIун дича, яйлур яра-те хьан гIайгIа? Сан сийлахь Нохчийчоь! Со 
бIаьрзе ю-те? Со тIаьхьайисна-те? ХIун ду-те хIара? Ма ца оьшур-кха вайна 
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тIом, хьагI-гамо. Вайна барт-собар оьшур-кха. Со кхоьрург хуьлуш лаьтта-
кх, сан Нохчийчоь. Дала дакъазадаьхна адамаш, питанаш туьссуш, гIуьтту. 
Стамлуш ю церан тоба. Дала бIаьрса лойла шуна, царна тIаьхьа хIуьтту 
декъаза адамаш, Дала самадохийла шу, Дала къинхетам лойла шуна, Дала 
эхь-ийман лойла шуна!

***
ЭхI, ма хала ду-кх суна, хьо яьржина, йоьхна гуш… Ма лазаме ду-кх 

суна. Бешерийн, лешдолчу бIешерийн, аса ю-те, Нохчийчоь, хьан бIаьвнийн 
когех хьерчарг?

Маршой?... ТIаккха цуьнан юьхь хIунда яц къаьсташ? Мичхьа ду цуьнан 
юьхь-сибат?

Нохчийчоь, хIун хила доллу-те кху дуьненах? ХIун хир ду-те хьох кхана? 
Ма кескаш юьйлуш ю-кх хьох, Нохчийчоь. Со хьанна тIетевжар ю-те кхана. 
Нохчийчоь, со хьанах тешар ю? Хьаьнга кхойкхур ю, Нохчийчоь?

Нохчийчоь… сан ден чурт… сан ненан къежъелла месаш… сан ненан 
месийн бос бу-кх сан лазаман… сан барма… сан тIаьххьара синпаргIато… 
Цуьнан тIемаш а кегди-кх, цу тIе а кхечи-кх цIийх бен ца Iебачу къизачу 
нехан куьйгаш… Я АллахI Дела, хIун ду-те хIара…

Нохчийчоь… сан барман генаш…

Дорцехь богу чиркх…
Гуьйре. ГIаш лаьтта тIе оьгуш. Цхьа шийлачу маьхьарца, цхьа гIийлачу 

маьхьарца. Цу маьхьарца а хаало-кх дахаре безам, дахаре тешам. Мел эшаме 
делахь а, мел синхьийзаме делахь а, цхьана иллин мукъам. Цхьа илли… 
Дахаран меха, цкъацкъа дахарал доккха – илли… Цхьа илли – гуьйренан 
дерзашлахь. Десачу урамашкахула лела цхьалха са; дуьненан лазамаша, 
дахаран эшамаша, безачийн къестарша дардина, кIаддина цхьа илли. – 
Цхьалхачу син – тогIенашкара дека цхьа илли… Цхьалха са. И цхьалха долу 
дела гIерта иза серлонна тIе а. Амма оцу серлоно тIемаш а дагадой, лаьтта 
дожадой, лаьттахь, гуьйренан дерзашлахь лела дуьту, десачу урамашкахула 
шен илли садаIа социйла лоьхуш. Юха а чиркх хаалой, цхьалха са герга 
гIурту. Герга гIурту…

ХIаъ, сайн са ду ас дуьйцург, суна дуьненал адамаш дезалахь, даима 
цхьалха лела сайн са дуьйцу. Гой хьуна, дахар – дахар ма ду. Дахар ду… 
Дорцехь лета богу чиркх санна, со герга ийзийна хьан бIаьргийн йовхо хаало. 
Йовхо… Со даима хьегна йовхо… Со даима кхийрина йовхо. ХIаъ, кIорггера 
ойла йича, сан хьегамал а алсамбуьйлу сан кхерам. ЭхI, цхьалха са… Цхьалха 
са… Боккъал а декъаза ду-те хьо?... ХIокху дуьненнал безам хьайн хилча, хьо 
кхера хIунда делира? ХIунда кхераделира? Iехалохьа хьо а… Iехалохьа, со 
яларг!... Хьо дуьненчу кхолларан бахьанах ца кхиъначу хьан хIун бакъо ю 
сел маьрша, сел кура хила? ХIун бакъо ю?

Цундела кхоьру хьо Iехадаларна?
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***
Гуьйре… Дерз… ГIаш оьгу шийлачу маьхьарца лаьтта тIе. Сан миска са… 

Сан цхьалха са лела десачу урамашкахула. … Дарцехь чиркх богу… Хьан 
бIаьргийн йовхоно со герга ийзайо. Амма со кхоьру, кхоьру – сайн са цIеначу 
серлонахь хьегнашехь, цхьа а шеко йоцуш тешшал со Iехаеллашехь, кхоьру 
со. ХIокху дуьненнал боккха безам ас дIатеттина, къа хьарчийнашехь. Со 
кхоьру цу йовхонна уллехь саца. Сан са тIехдуьйлу дарцехь леттачу чиркхана. 
Амма цу йовхоно сан букъан тIум ягайо. Сан са тодеш, серло йогIу. Иштта 
богу дарцехь латийна чиркх. Амма сан са тIехдуьйлу цунна, ша йовхонах 
дукха хьегна дела, ша серлонах дукха къихкина дела. ТIехдуьйлу.

Гуьйре… Дерз… ГIаш оьгу сан яхьийначу синтогIийн бердаш тIе.
Са дайна. Суна сайн са схьакарадо тхайн неIсагIехь доьлхуш лаьтташ…
Са дайна. Со сайн дайна туьйра лаха арайолу.
Гуьйре… ГIаш… Дерз… Сан цхьалха са… Цхьа илли… Дарцехь богу 

чиркх… Дуьненнал боккха безам… Хьан бIаьргийн йовхо… Са дайна… Со 
кху денойн хьесап дан йицъелла… Сан иллин садаIасоцийла… Со сайн дайна 
туьйра лаха дIа ара йолу…

Догу бIаьргаш… Цу йовхоно сан букъ бохбо, сан месаш тIера кIац яшайо.
… Дарцехь богу чиркх – сан дайначу туьйран лар…
Дарцехь богу чиркх… Дарцехь богу чиркх… Сан дайна лелла туьйра, сан 

тилла лелла туьйра, стенна тIера дIадоладе ас хьо? Стенна тIера? Гой хьуна 
дарцехь богу чиркх? Гой хьуна…

Гуьйренан илли
ТIекхечи бIаьсте а. Далла харцахьа а ма хетийла и, суна бIаьсте хIинца ца 

еза. ХIинца самукъа а ца долу бIаьстенах. Хьалха дара и… дара-те… Ткъа 
хIинца дIадаьлла. Хьуна, сайна хьалха санна, бIаьсте еза ца моттийта, дIаяздо 
аса хIара ишта. Бехк ма билла суна, сан сийлахь адам!

ДагадогIу: ахь соьга хаьттира: «Хьуна муьлха хан дукхаеза?» – аьлла. 
Аса хьайга: «БIаьсте!» – аьлча, цхьа гIайгIане хьаьжира хьо соьга. Бакъдерг 
хIунда ца дуьйцу, хIетахь со ца кхийтир хьох, ницкъ, хьекъал ца тоьира цу 
хьажаран маьIна дан.

Суна гуьйренах, Iаьнах бIаьсте таръеллера. Иштта хан ма яра иза. БIаьсте 
самукъане ма ю, шортта хаза эшарш, шортта бес-бесара зезагаш… зазанна 
Iанадахана маьлхан дуьне… бIагор… мерза бIагор а хьаьвзий, мархийн 
техкар, юха сенчу бацалахь дуьжий Iуьллу. Хаттарийн рагI соьгахь яра.

Хьо юха а хьалхавелира: «Суна гуьйре дукхаеза», – элира ахь. Юха а са ца 
тоьара сан хьох кхета. ХIаъ, хьох кхета!

Иштта ма яра и – сан кура бIаьсте, и – сан сонта бIаьсте, и – сан хаза 
бIаьсте.

ХIинца сан даг тIе цхьа гIайгIа, сингаттам боссабо бIаьстено. Цхьа 
тамашийна,суьртан тIех яккха юьгуш санна, кхерамо дог огу. Ойла йо ас: 
«ванах, хIун ду-те, сел сан са дагош дерг? – олий. Ойлано суна хьоьхург сан 
дог-ойла цкъа мерцина кхерам бу-кх.

БIаьста ма девзира вайша. ХIаъ, бIаьста гIаьттира сан даг тIехь заза. 
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Амма…амма дукха боца хиллера цуьнан кхоллам, дукха къиза хиллера 
цуьнан оьмар. Дахьийра сан даг тIера заза. Иза ца кхиира стоьмашка дерза.

ХIетахь Iадийра, кхерийна со. ХIетахь дуьйна бисира и кхерам сан даг 
тIехь, сан кхетамехь. ХIетахь дуьйна, бIаьсте тIейогIуш лаза болало сан 
кхетамехь и кхерам, сан даг тIера, къастаран лазамах бисина моьнаш санна.

ХIоразза, бIаьсте тIееъча, заза схьаделладелча, кхоьруш хьоьжу со 
зазашка. Со кхоьру, цIеххьана еъначу шелоно и дIадахьарна. Кхоьру, зазашна 
малх ца тоарна. Ас Деле доIа до, доIа до, мацах къастар, хьо сайн даг тIе 
схьакхача доладелча санна: «Веза, Сийлахь Дела, хIара ахьа делла Iаламан 
исбаьхьа беркат доьза ма дайалахь, ларделахь и шелонах, вочу бIаьргех, 
малх ма кхоабелахь айхьа деллачу кху беркатна, тхан къиношна оьгIазло а 
яй. Стоьмашка дерзаделахь и, Веза Дела!» – олий. Со кхераелира, Дахаран 
Хазалла яхьорна. ТIаккха лийр ма ду дахар, духур ма ду дуьне. Суна дика ма 
хаьа и хьал. Сан даг тIера заза а ма дахьийра бIаьстена юккъехь. Дахьийра, 
суна сел хьоме хетачу хьан бIаьргийн шело лан ницкъ а ца тоьъна. Царна 
чохь хьалха баьгна малх цхьаммо-м лачкъийра. Цхьа седарчийн тайпа, цхьа 
кIегий дисира царна чохь хIинца, соьга хьийса. Церан йовхо кIезиг яра малхе 
кхийдачу бIаьстенна. Цу бIаьстено кхоьллинчу Зазашна Малх, Серло, Йовхо 
оьшура дахаран мерзачу Стоьмашка дерза. Ишттий бен хила йиш ма яц дахар. 
Я хила яздинчух вала а ма лур вац…

Хьо а дIавахара илли а хилла, хьайн гуьйренан дерзашка ладегIа со а 
йитина. Суна тIаьхь-тIаьхьа къахьлора бIаьстенаш. Суна гуьйре езаелира, 
цхьа сан дагна гергара, тера амалш яра цуьнан. Сан лозучу, йогучу чевнех 
шен дахкаран киса хьерчадора гуьйренан къоьжачу суьйренаша.

Аса гуьйренан шийлачу дерзашлахь лоьхура хьан иллин садаIа социйла. 
Дахкарлахь юха а дIадоьдура цуьнан некъийн асанаш. ХIетте а дIагIертара 
со. Хьан иллийн мукъамийн аьзнаша тIаьххье дIаоьхура, дIагIертара…

ХIинца ас бIаьстенал а чIогIа ларйо гуьйре. Цуьнан хIора дийнан боларехь 
лоьху хьан вахаран, хьан варан некъаш.

… ЦIеххьана схьахеза гIаргIулийн илли. ГIаргIулийн доьлхучу бIаьргийн 
гIайгIа дуьхьалхIуьтту суна.

ДIайолало сан гуьйре. ДIадолало сан дахар. ДIадолало сан гIаргIулийн 
илли, сан синмерзах пиллагаш а хьоькхуш, даьккхина сан мерза, сан къаьхьа 
илли…

Сан анайист
Сан анайист… сан мискачу безаман чаккхе.
Сан декъазчу безаман сужда. Сан гIайгIа, сан лазам.
Сан анайист… Ма гена ца хиллер-кх хьо. Ма сиха чекхбели-кх хьуна тIе 

богIу беха некъ. Сан анайист… сан анайист…
Ас хIинца гурахь синтарш доьгIна кхузахь вайшиннан цIарах. ХIора 

дийнахь, хи а дуттуш Iуналла до ас цу синтаршна. Хезий хьуна? Ахь ма 
кхоьллира сан цаьрга безам. Ахь кхоьллира…

ДагадогIий хьуна? Ахь олура: «Вайшимма беш югIур ю, тIаккха цу 
тIехь стоьмаш кхуьур ду»… Ас,юкъаиккхина, элира: «ТIаккха вайшимма и 
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стоьмаш духкур ду, вайна шортта ахча хир ду». Хьан балдаш тIера беттан 
нур дIадайра. Дуьне кхоьлира суна. Со-суо а кхераелира сайн дешнех. Суна 
хета, хIетахь цу дешнаша цхьа лазаме томмагI дитира хьан си тIехь. ТIаьхьа 
делахь а, къинтIеравала суна, ас хIетахь хьайн цIеначу синна йинчу восанна. 
КъинтIеравала. Гой хьуна, со а хийцаелла. Кхин ю со, кхин… хIинца со беш 
кхиош ю.

… БIаьсте тIекхочур ю. Зазанна Iана гIур ду дуьне, хIетахь вай девзачу 
муьрехь санна. Амма сан са дахьор дац цу бIаьргийн Iехадаларо. Мелхо а со 
ларлур ю хила тарлучу бохамах. Ас Деле доIа дийр ду: «Сан миска заза, сан 
цIена заза стоьмашка дерзадахьара!» – аьлла. Дала жоп доцуш дуьтур дац сан 
доIа. Со а ма ю цхьалха стаг.

ДIагIур бIаьсте а «лайн чимал цIена, бIаьццарчу гаьннех стоьмаш а 
охкийна»

ТIекхочур ю сан миска гуьйре. Шортта стоьмаш лур ду цо. ХIан-хIа, 
аса базарахь духкур ду уьш. Аса царах сагIа дийр ду. СагIа дийр ду вайн 
беллачу безамна тIера. СагIа дийр ду дахаран хьашташа, къизачу кхиэло 
вовшех мел къастийначу адамашна тIера. Ша-ша къаьстина дехачу, 
вовшашка сатуьйсуш къежделлачу адамийн декъазчу синошна тIера сагIа 
дийр ду ас. «СагIа дийр ду къонахий хIиттинчу пхьоьгIанашкахь базарш 
хIитточу адамашна тIера, кху хьерадаьллачу дуьненна тIера сагIа дийр 
ду – вовшашка хьовса, вовшашка мерза дош, довха дош ала йиш йоцуш 
сихбелла, са хаьдда бехачу наханна тIера сагIа дийр ду… «Суна хIумма а 
ца оьшу, хIумма а ца оьшу, хIумма а ца оьшу! Баркалла ала. БIаьргаш чу а 
хьовсий, шун йовхо ца тоьуш шелделлачу деган гIура ясталур ма ю тIаккха. 
Я, ца лаахь, иза а ма ала. Со Iемина а яц, айса диначу диканах баркалла хила. 
ХIумма а ца оьшу суна дуьхьал. Амма сан сагIина тIех ма довла, адамаш, 
аьлла, дIадоькъур ду ас вайшиннан бешара стоьмаш. ТIаккха… тIаккха 
дерзинадевллачу диттийн гаьннаш тIе хуур ду сан цхьалха са. Цо туьйра 
дуьйцур ду стоьмех цхьалхадевлачу дитташна: «Цхьа дезаш вовшахкхетта 
кIант-йоI даха хиъна, боху. Цара шайн кора хьалха кхор боьгIна хилла. Иза 
боккха хилла. Цу тIе стоьмаш латош хилла. Амма уьш бицлуш хилла цу 
стоьмех сагIа дан. Эххар а цхьа дар-дацар а хилла, дIасакъаьста и шиъ. 
КIант пана махка ирс лаха воьду. Дакъало дитт. Цу тIехь стом а ца латабо, 
хIинца лулара бераш а ца оьху уьш лечкъо. Амма бIаьсте йолу. Цу диттана 
гонаха евллачу маргIалех синтарш кхуьу, царна тIехь заза латадо. Цецдовлу 
адамаш. ДIа ладоьгIча, хIора сарахь цу дитта тIе хуьйшуш эшарш лекхна 
олхазар, оцу кIанта йитинчу йоьIан са хилла. Цу йоьлхучу йоьIан сих Дала 
бина къинхетам хилла иза». Ас иштта туьйра дуьйцур ду вайн бешан. 
ТIаккха, дитташ доьлхур ду, соьга ладоьгIуш, шайн тIаьххьара дисина 
можа бIаьрхиш лаьтта а Iенош. Дитташна схьабийца адамийн мотт ца хаахь 
а, уьш дика ма кхета адаман лазамах, гIайгIанах. Сан синна новкъа хир дац 
гуьйренан дерзаш, дохк. Новкъа хир дац. Иштта ехар ю со.
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Сан ненан нур догу ЗазаргIан... 
Суна-м ца хаьа, стенна тIера дIадолор дара аса хIара сайн дийцар - я 

хIинца 90 шо а кхаьчна, йоккха хилла, массо хIума диц а делла, шен хаза 
бералла бен кхин хIума дага ца догIуш йолчу сайн ненах лаьцна дуьйцур-
те, я туьйранечу ЗазаргIанах, дIаяханчу цуьнан ирсечу, сирлачу бераллех... 

Суна суо дага мел йогIу юьйцура нанас и юрт – ЗазаргIан. Шен да, 
нана, ваша, кхиболу гергарнаш, юьртахой дагалоьцура цо, тIаккха елха а 
йоьлхура, царах къастар а, цул тIаьхьа мел лайнарг а дага а догIий. Сан 
бIаьргашна дуьхьалхIуттура цхьа шатайпа, туьйранашкахь я иллешкахь 
юьйцуш ерг санна хаза юрт, лаьмнашна а, хьаннашна а юккъехь лаьтташ 
йолу, уллехь охьадогIуш шийла Вашдар а долуш. Цу хийисте богIура 
кегий нах, мехкарий. Хеталора, сайна хезаш санна, цара до къамелаш, еш 
йолу забарш. Цу юьртара массо а нах самукъане, ирсе хетара оцу суна 
дуьхьалхIуьттучу суьртехь.

ТIаьхьо хиира суна, со ехаш йолчу МахкатIе юьртана генайоццуш 
хиллий и ЗазаргIан. Цигара ирсе дахар дуьйхира, I944-чу шарахь февраль 
баттахь нохчийн къам махкахдаьккхича.

ХIара могIанаш доьшучунна тамашена хетар ду, аса сих-сиха олуш 
долу «ирсе дахар» дешнаш дешча. Вайна массарна а ма хаьа, мел хала Iаш 
хилла 30-40-чу шерашкахь адамаш. Баккхийчара дуьйцуш хезна вайна оцу 
заманах. Амма, тхан ненан дийцаршка ладоьгIча хаьара, цуьнан дахарехь 
уггаре а хаза хан и хиллий. Цо ца лайнера хало, шело, мацалла.

Цуьнан да МаIаш дуккха а даьхни долуш стаг хилла. Тхан нана Хедий, 
цуьнан ваша Муний бен кхин бераш ца хилла кхеран доьзалехь. Чохь 
шортта кхача а, тIеюха диканиг бедар а хилла, гергарчарна массарна а 
дукхадезаш, хьоьстуш лелош хилла и шиъ. Кхаьрца цхьаьна Iаш бара 
цомгуш меттахь волу деваша Мовса а, бIаьрзе дейиша Ногу а.

Йиъ классан школа а схьайиллина ЗазаргIанахь. Хьехархой МахкатIера 
ворхIшеран ишкол чекхъяьккхинарш богIуш хилла. 

Ненан дийцаршкара суьрташ дуьхьалхIуьтту суна, сайна боккъал а гуш 
долуш санна.

...Едда ишколера цIа йогIуш ю жима Хеда. Кхеран цIенна уллехь, 
дечиган гIантахь, хиъна Iаш ю кхуьнан бIаьрзе дейиша Ногу. Меллаша, 
ког байбина, тIе а йогIий, цуьнан бесни тIе чемхалг хьокху йоIа. Куьг а 
ластадой, юха а шен ойланашка йоьду йоккха стаг. Юха а чемхалг хьокху 
йоIа цуьнан беснех. «Вай, ма чIогIа хьийза шу мозий?! Дала генадахарш,» - 
бохуш, куьйгаш лестадо дейишас. ЙоI, гIад а йоьдий, йоьлу, ткъа йоккхачу 
стага, ела а къежаш, корта лестабо, хIара шеца забарш еш юй хууш.

САИДОВА Лайлаъ
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...Вашдарна йистехь, басахь, гулделла ловзуш ду бераш. Хеди а ю 

царна юкъехь. Зуькарш до, назманаш олу шаьш бохуш, охьахевшина, « 
Йо Дели, хьо орцахвала!» – бохуш, кхуьйкхуш бу уьш. ЦIеххьана басахь 
гучуваьллачу ЗазаргIанара вахархо Висхас мохь туху: «ДIадовла цигара! 
ХIун дуьйцуш дохку шу? Хилларг хIумма а доцуш, орца кхачахь, хIун ала 
дохку шу цуьнга?!»

Оцу Висхех къаьстана ала лаьа суна. Цуьнца доьзна дуккха а хIуманаш 
дуьйцура нанас.

И ша Iаш хилла. Зуда а, доьзал а ца хилла цуьнан. Цхьа пекъар стаг 
хилла иза, шегахь шайтIаналла доцуш.

...Цхьа котам, цхьа нIаьний лелош хилла Висхас. Кхин сов цкъа а 
хуьлуш ца хилла цуьнан уьш. Цкъа, цхьана Iуьйрана, деанчу куьйрано 
дIахьуш хилла котам, нIаьна кертахула уьдуш, екаш хилла. Котам а хьуш 
доьдуш долчу куьйранна тIаьхьа а хьаьжна, аьлла Висхас: «Шек дIа а ма 
яла хьо, нIаьна, со Куьсина йина йоI ю хьуна, аса тахана сарале хьуна улле 
котам ца хIоттаяхь!»

Чохь шортта кхача боллушехь, тхан ненавешина чIогIа езаш хилла 
Висхас ахьарах йина, пешан товхи чохь еттина тоьпаш. Буьйса юккъе 
яхча а, Iуьйкъа хенахь а, мичча хенахь а йоьхуш хилла цо и топ. Нанас ша 
йинарг елча а, и ца юуш, воьлхуш хилла: «Висхин топ еза», – бохуш. И ги 
а вуллий йоьдуш хилла тхан ненан нана Висха волчу. Ткъа цуьнан мичча 
хенахь а лаьтташ хилла товхи чохь йовха топ, и валош багIахь а, олий.

Цкъа, дуьйцу нанас: «Буьйса юккъе яханчул тIаьхьа цхьамма неI етташ, 
самадевли тхо. НеI схьайиллича, Висха ву лаьтташ. – Ва Майса, со леш 
ву-кха, гIо дехьа суна, кийра дIалаьцна, са ца даккхало соьга, – боху цо.

– ХIун йиънера ахь, сел чIогIа цатам хила? – аьлла, хаьттира нанас 
цуьнга.

– Кхин хIумма а ца йиънера, цхьа герка вета доцург, – гIийло жоп 
делира Висхас

– Ой, даьтта а тоьхна, кечдина диънерий ахьа и? – аьлла, хаьттина 
нанас цуьнга.

– Кечдан а дезара и? – аьлла, цецваьллера Висха.
Цу дийнахь, МахкатIе базара вахча, массара а оьцуш гина, эцна хилла 

цо и вета. Ткъа и, кеч а дина, дууш хуьлий хууш а ца хилла цунна. Даьтта 
дох а дина малийтина Майсас мискане. Цул тIаьхьа гIоли хилла цунна. 

– Дела реза хуьлда хьуна, Майса, лечуьра кIелхьараваьккхи ахь со! – 
бохуш, дIавахна Висха цIа.

ДIадохадале шен хилла дахар дуьйцуш, диканиг а, самукъанениг а бен 
ца дуьйцу нанас: деца-ненаца оьцуш хиллачу марзонах, синкъерамех, 
цигахь лелаш хиллачу гIиллакхех, забарех, лекхначу эшарех.

Цу заманахь ЗазаргIанахь бехаш хилла сан ненан шичой – нохчийн 
шира иллеш пондарца олуш йолу Кусум а, ша дешнаш а дохуш, царна 
мукъам а балош, забаре эшарш лоькхуш йолу Йоту а. Цо лекхна эшарш 
хIинца а дагайогIу тхан нанна, ЗазаргIанна шен сагатделча:
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Сайн бераллехь дуьйна нанас и эшар лоькхуш хазарна хетара-те суна 
ЗазаргIан боккъал а тIехула нур догуш, сирла, хаза, инзаре-тамашена? 
ХIунда йижна-те и юрт, хIинца ян а йоцу, сан даг чу? Хьуьно дIахьулйина 
юрт а, кешнаш а дагадаьхкича хIунда Iийжа-те сан дог? Мичхьа яйна-те 
цигахь баьхначеран лараш? Муха хилла-те уьш: I00 шо сов ваьхна волу 
сан ненан дендеда Тхьамаз, денда Бамад? Оцу хаттаршна жоп дала цхьа 
а воций хаьа суна. Делахь а, дагара ца бовлу уьш – догцIена Висха; сан 
ненан шичой – оьзда Ану, самукъане Совдат, церан да Халад, дика Кусум, 
хаза Йоту.

Сан ненан хаза бералла хадош деара и де – I944-чу шеран 23-гIа 
февраль. Тахана санна дагайогIу шена, олий, юьйцура цо и Iуьйре, нанас 
ша самайоккхуш, шийла шад легашка а хIуттуш. Кечам бан а, оьшург 
схьаэца а хан луш яцара кертахула баьржинчу салташа, хIетте а ненан нана 
ларийра дакъийна жижиг, ахьар, бедарх хIума, гали дуьззина тIаргIанан 
тайнийн уьйригаш схьаэца. Сан ненан 9-I0 шо хилла цу хенахь.

Меттахь цомгуш болуш буьссуш бара деваша а, дейиша а, хIетта 
йовхарш кхетта, могушвоцуш воьжна волу да МаIаш а. Уьш дIабуьгур бац, 
аьлла, схьахаийтира кхаьрга. ХIорш белха буьйлабелча, уьш битина гIур 
дац шаьш аьлча, эпсаро элира: «Iедал Iовдал дац. ХIара шу цомгуш болу 
нах некъ ловр болуш бац, уьш больнице а бигна, царна дарба а дина, цул 
тIаьхьа шуна тIе дIабалор бу!». Царах а тешна, дIабаха дийзира кхеран.

Шайн хIуманаш машенаш тIе хьала а йохуш, новкъабовла кечбала 
буьйлабелира нах, ткъа тхан ненаваша Муна, I6-I7 шо долу жима стаг, 
шаьш дIадуьгу аьлчахьана ара а иккхина, бежнаш, уьстагIий арахеца 
волавелира. Цул тIаьхьа, уггаре а тоьлла долу стерчий, арсаш а хьоькхуш, 
тило волавелира, шеца накъостий а болуш. И жижиг новкъа даьккхира, 
массарна дIаса а декъна.

Машен тIе хьалаяьлла нана а йолуш, цуьнга хIуманаш хьалакхийдош 
яра Хеда. Уьйригаш чохь долу гали тIаьххьара схьаэцна кхо, амма салтичо 
кхуьнгара схьа а даьккхина, бертал а дерзина, охьадассийра и. Охьаэгна, 
майданехула дIасадаьржина цIен, сийна, можа, баьццара басарш дина 
уьйригаш. Бела а боьлуш, когашца, буьрканаш санна, дIасакхуьссуш, уьш 
ловзо буьйлабелира салтий. Жима Хеда, гали схьа а эцна, елха а йоьлхуш, 
уьш схьалехьош яра, гали чу а туьйсуш.

– Дошу, схьайола! Дита уьш, хьалаяла машен тIе, – бохуш, кхуьйкхура 
нанас. Цхьа ах гали уьйригаш схьалахьийна, хьалакховдо ларийра Хеда 
шен нене.

Дукха хан ялале шийлачу ГIиргIазойн махка дIакхаьчча, ийшира кхарна 
и тIаргIа, Майсас шайна а, нахана а пазаташ а, каранаш а дира царах.

ГIиргIазе хIорш дIакхаьчна дукха хан ялале, цхьана Iуьйрана ша 

Йо, Дела, хIун ду-те и,
ЗазаргIанахь юьйлу серло?
Я ша йогуш цIе ю те и
Я сан деган нур ду-те и?

ЗазаргIанахь нур ма догу,
КIорни хаза долу дела,
ЗазаргIанахь серло юьйлу, 
Тхан юрт хаза йолу дела.
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самаяьлча шен нана гIийла йоьлхуш гира Хедина. 

– Майса, хьо хIунда йоьлху? – аьлла, хаьттира кхо.
– Шун да а, кхиберш а, вайн цIахь биснарш, дIакхелхиний хии суна. 

ГIенах ги суна уьш, – аьлла нанас.
Цу дийнахь шен цIера схьаеана йисначух сагIийна хIума а луш, зударша 

тIе а богIий, кадам а беш, адам делча санна, боьлхуш Iийра хIорш. 
 ...Цул тIаьхьа I3 шо даьлча бен цIа ца бирзира нах, амма ЗазаргIана 

2-3 доьзал бен ца баьхкира, кхиберш МахкатIехь, УьстаргIардойн-Эвлахь 
(Аргун), Теркайистехь баха охьахевшира. ТIаьххьара ЗазаргIанара  Халад 
вара. Иза ша Iара цигахь, шен хIусамненаца бежнаш, уьстагIий а лелош, 
шена эшна хIума эца а, воне-дикане а МахкатIе охьа а вогIуш. Сан 
жималлин мерза хьеший бара цуьнан ши йоI-сан ненан шичой – Ану а, 
Совдат а Дала декъалбойла уьш массо а!

 Дуккха а ЗазаргIанара бахархойн доьзалш Iийна тхан МахкатIехь, амма 
жималлехь хьекъал ца кхаьчна сан цаьрга дийцийта цу юьртах лаьцна. Ткъа 
хIинца уьш дуьненахь бац, цуьнах лаьцна дийца хьалхалера иэс сан ненан а 
дац, делахь а шен ЗазаргIан-м ца йицло цунна, кхин мел дерг дицдаларх а.

 – ХIун Iалашо йолуш яздина-те хIара дийцар, башха корматалла а 
йоцуш? – аьлла, хаттар кхолладала тарло хIара дешначеран. «Сан ненан 
берийн бераша а, церан бераша а безамца беша там бу-кх хIара могIанаш…» 
бохучо ойлано а, дегайовхоно а са тедо сан. Кхин цхьа сатийсам а бу-кх 
сан: оцу юьртахь доьхначу са цIеначу адамех, церан цIена, хаза хиллачу 
уьйр-марзонех кхечара а яздийр дацар-те… Цхьаммо а кхин дош ца олуш, 
цхьа а лар йоцуш, бIешерийн боданехь дIайовр ю-те сан ненан нур догу 
ЗазаргIан?
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Поэзи

ВАРИН ТЕПСАРКЪИН Юсуп

*  *  *
Хьо геннара йогIу гича,
Улло кхочуш, хьох бIаьрг кхетча,
Йа Рабби, хIай Везан Дела!
Дуьне гатло, эккха санна.

Хьо тIехъяьлча уллохула,
Хьо дIаяйча, дIатIехъяьлла,
Мохо патар санна, диэгош,
Дуьне леста, тIекIелдолуш.

Хьох вайн нускал хир дац, аьлча,
Кхечуьнца хьо дуьхьалтесча,
Ойла бIарзло, бода хIуттуш,
Дуьне буйнахь хьаккхол доцуш.

2.04.20I7 шо

*  *  *
Юха а бер хилла
Ловза ца мегачу,
ХIун дуора дахарах,
Нахах тарвеллачу.

Малх соьца гIоттура,
Ловзара сарралца,
Сан корехь хьоьжура,
Со самаваллалца.

ТIаккха ас берашца
ГIаланаш юттура,
Ченашлахь некъашца
Машенаш хоьхкура.

Ненан мохь кхочура,
ХIума яа кхойкхуш,
ДIавогIу, олура.
Алале вицлуш.

Я де – де дацара,
Я буьйса – буьйсанаш.
Сан дахар гIан дара,
Йоцуш кхин ойланаш.

ХIун дора дахарах,
Нахах тарвеллачу,
Юха а бер хилла
Велха ца мегачу.

*  *  *
Беттаса ду хи чохь луьйчуш,
Ялхой – седарчий ду гуонах,
Сахьто цхьацца сиконд Iуьйшу,
Берзан угIар хеза орцах.

Дуьне сецна, тийна, дижна,
Нана санна, шен доьзалца,
Валар доцуш санна хиэта,
Хьо цхьаь висча кху буьйсанца.

ЙоIа кIантана лекхна йиш

Хьо тIехвели, хьо дIаваха,
Сан дог аьрха тохадели,
Хьо сан даге ма ца хьаьжи,
Сан даг тIера ша ца баший.

Хьо тIехваьлча, хьо дIавахча,
Зарзар бешахь, къарлуш, сеци,
ГIала ломахь сенах къаьсти,
ТIома кхокха лаьтта буьжий.

Хьо дIаваха, хьо тIехвели,
Сахьтан цхьамза юхахьаьвзи,
ХIордаш лекъи, лаьмнаш хирци,
Сан дог гIийла, гIийла дилхи….

II.04.20I7 шо

Хьо суна езалур хилча...
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*  *  *
Бен доцуш хилахьа,
Шек воцуш, ваха,
Дерриг чекхдердолчу
Дахарах тиэша,
Хьенан хIун дисна вайн,
Мила ву тоьлларг,
Мел мерза йиънарг а
Хуьлуш шех эшнарг
Долчу кху дуьненахь
Сой-асий баха…
Хьенан хIун кхаж баьлла!
Валлалца ваха
Веъний бен цхьа а вац, 
Де тIаьхьа доцуш,
Совнаха де даккха, 
Янне йиш йоцуш…
Цундела боху ас, 
Бен доцуш хила,
Ма ехка кханенаш,
Тахане лаца,
Хьоьга хIун хIоьттина
Сел челакх ида,
ТIаьхьало йоцчу кху
Дуьненна ваца…
ТIе ладар ца даллал
ТховкIело хилча,
Кад-пхьиэгIаш кегаян
Цхьа зудчун – бахьна,
Ма гIерта бохь баккха,
Ма хIитта холча,
ХIора а керла де
ТIаьххьара даккха.

6.04.20I7 шо

Къаьхьа синкъерамаш,
КIажъоьху пондар,
ЦIийх дуьзна балдаш хьан,
Кхечунна къиэжар,
Жимчу ас шун тойнехь,
Хьо еззал воцуш,
Мел лайнарг даг чохь сайн,
Буйнахь са къуьйлуш…
Ханъяьлча, заманца,

Шераш дIатилча,
Жималле лестина
Са карзахдаьлча,
Хьо кхета хьажалахь,
Сан метта хIуттуш,
ХIинцарчу хьайн хьолехь
Со дагалоьцуш.

6.04.20I7 шо.

Хьо суна езалур хилча,
Езалур яра-кх хьо суна,
Ойланехь деха хьан амат
Шерашца дуьсур дуй хиъча.

Хьо суна езалур хилча,
Езалур яр-кха хьо суна,
Хьох хьерча сан ойла санна,
Хьо ирсе хир юйла хиъча.

Хьо суна езалур хилча,
Езалур яр-кха хьо суна,
Къоналлехь санна вай вовшийн
Ханъяьлча оьшур дуй хиъча.

Хьо суна езалур хилча,
Езалур яр-кха хьо суна,
Со воцуш, йисича кхана,
Хьо соьца ехар юй хиъча.

*  *  *
Буьйса, цхьалла, сахьтан гIовгIа,
Хьан неI тоха цхьа а вац.
Меллаша беснех керча довха
БIаьрхиш лечкъо хьашт а дац.

Денош – шийла, шераш – доца,
Сатийсамаш кхин хир бац,
Хьо – сан, со – хьан, хьоьга баьхна
БIаьсте юхахьаьвзар яц.

Хилларг – тилла, лелларг – дайна,
Юхадеха хIума дац,
Малх дIабуьзна, бутт а белла,
Хьо а веха хьелур вац.
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ДОМБАЕВ ХЬУЬСЕЙН

Седарчаша уьйр латтош,
Къайлах бIаьргаш теIадо.
Бераллехь цкъа хезна туьйра
Лоьхуш, цаьрга хьоьжу со.
Хоьтту аса Чухчахьере:
«Мичхьа ю-те наьртийн юрт?
Мичхьа бу и оьзда береш?
ДоьгIний-техьа царна чурт?»

Майра Пхьармат нанас вуьйцуш,
Хийла тийна Iийна со.
Хезна туьйра хьуна дуьйцуш,
Хьоьга цунна дехна гIо.
Алахь: «Диний цунна азат?
Я йийсарехь висна и?
Вахний цхьа а, къиза Iазап
Дайдан цунна, эцна хи?»

Чухчахьеро гIийла керчаш,
Буьллу стиглахь керла гуо.
Шен седарчийн лепар хаьрцаш,
Соьга нуьрца боху цо:

«ХIан-хIа, кхалхац наьртийн тоба,
Иза-м денна кхуьуш ю,
Хьалха санна, мехкан-гIопан
Доза лардеш, лаьтташ ю.
Церан инзаречу ницкъо
Йохку керла гIаланаш,
Пана махкахь кхуллу рицкъа,
Дендо тIулгийн ламанаш.

Нагахь дагIахь буьрса денош,
Эшац халкъо деха гIо.
МостагIчуьнан гIора эшо
Кийча хир бу майра бIо.
Кийча хир бу, лаьттах ийна,
Халкъан дуьхьа доьза бан.
Зуламхочун куьг сацийна,
Пхьармат хилла Iазап лан»

Хоьтту аса, мацах санна,
Некъ бо хьеро, керчаш дIа,
Беттан дато дуткъа лан а
Соьга хьоьжуш, тийна Iа.

* * *
Герз дайна дошло ву накъостах хаьддарг.
Урх йоьжна бере ву, уьш тесна воьдург.
Лаьррера, ваьзнера, замано ваьккхи,
Яздинехь гур, бохуш, ма вийца доттагI.
Замано-м ша хьуш дерг юхалург ца оьций,
Ахь тахна хервинарг хир вац кхин хьоьца.

Чухчахьер
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Аьрха бекъа

Аьрха расха бекъа хилла
Со идийна сан къоналла,
Со витина, некъах тилла,
Яха, дайчу боларца.

Генна-геннахь халла хезаш,
Нагга-наггахь зевне терсаш,
Со кхайкхича, къаьхкий, уьдуш,
Йоьду иза маьрша кхерста.

Сатийсаман олхазаро,
Хан ца туьдуш, тIома хьийзаш.
Iехаварна лиънарг каро
Соьга кхойкхуш, диси тийжаш.

Маржа-яI хьо, сан жималла!
ДегIах къаьсташ даг чохь сецна,
ДIаяьхьи ахь сан хазалла,
Къоьжаллин мах белла эцна.

Мичхьа ду и сийна хьоза?
Мичхьа ду зил боцу доза?
Цунна дехьа расха бекъа
Яйдакх лела, цоьстуш некъаш.

ДогIа ломахь

Ламанийн даккъашкахь соьцуш,
Дохк-мархаш догIанах Iена.
Шен кIорнеш тIома кIел лоьцуш,
Аьрзу дIатевжина бенахь.

Бухарчу Iаннашлахь гуллуш,
ДогIан хи шовданах кхехка.
Мартанан тулгIешкахь хьуллуш,
Лахенга дIауьду чехка.

Зезагаш тIадонехь луьйчуш,
Язъелчу бацалахь техка.
Басенаш шайн туьйра дуьйцуш,
Йисина, тар тесна, Iахка.

Макхъелчу стигланан йистехь,
Анайист зIаьнаршца кхалош,
СтелаIад хIоьттинчохь дисна,
Iанаеш жовх1арийн алу.

ДоттагIашка

Аренаш гуьйрено мажйина Iохку,
Шийлачу мехаша олхазарш лоьхку.
Вайн гиччош, йис санна, кIайделла догIу,
Дегнаша-м къоналлин назманаш боху.

Вай къена къанлур ду,
Дуьне вайх дуьсур ду,
Вайн гергарло
ТIаьхьено дуьйцур ду!

ДIадевлларш, хилладерш вовшашка хьехадеш,
Цкъа мацца догмерза вай шуьне хуьйшур ду.
Тахненан ирсан стом дийцаршкахь лехьабеш,
Яхначу замане вай юхахьуьйсур ду.
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Вай къена къанлур ду,
Дуьне вайх дуьсур ду,
Вайн гергарло
ТIаьхьено дуьйцур ду!

Мел динарг диканийн цацанца луьттуш,
Толамийн, эшамийн жамIаш деш Iийр ду.
Хоттаза дисинарш дийцарехь хуьттуш,
Ваьш Iехош, доггаха къамелаш дийр ду.

Вай къена къанлур ду,
Дуьне вайх дуьсур ду,
Вайн гергарло
ТIаьхьено дуьйцур ду!

ДIабевлчу къонахчу доттагIийн гIиллакх,
ТIекхуьъчу тIаьхьенан дезаршкахь дайча,
Тишделчу дегнашна мерза кхаъ хилла,
Вай хIуьттур дуй-техьа кхана юьхькIайча?

Вай къена къанлур ду,
Дуьне вайх дуьсур ду,
Вайн гергарло
ТIаьхьено дуьйцур ду!

Маршоно кхиинчух лай валур вац

Гоъ байчу йоргIанца бецан тхи эгош,
Шуьйрачу некха тIе яржаеш кхес,
Хьайн бергийн татанца ирзонаш дегош,
Масаллехь хиллера хьох Iаьржа ткъес.

Къоначу терсарца генна хьун екош,
Идадеш басешца чаболан дур,
Зевнечу озаца хьуьнахой чехош, 
Баьхьнера раьгIнашца  ахь ирсе мур.

Хийлазза шовданаш ловзарца кхехкош,
Тийначу варшашкахь набарна туьйш,
Леллера хIинццалца адамех къаьхкаш,
Ламанийн басенаш ладоьгIуш, зуьйш.

Ткъа тахна, тем боцуш, кхойкху хьо цаьрга,
Берг етташ, ийаеш, тIулгашца буц.
Эрна ду хилар хьо кху кертахь аьрха –
Адамашна хазделла хьан тайна куц.
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Цундела сийсара цанашлахь кIело
Йинера хьо лаца кечбина муш.
ХIинца цо тоъала йинийла гIело
Схьагойтуш, хьан логкIел цIен арс бу гуш.

Хьо лаьцнарш, геннара бIаьрг бетташ хьоьга,
Лаьтташ бу, баккхийбеш : «Гора дин яI!» –
Хьо-м царна тIехула лаьмнашка хьоьжу,
Хоуьйтуш царна хьуо биснийла цхьаъ.

Хьуна дан гIо доцуш, мархашлахь лечкъош
Шайн къоьжа кортош уьш, дог таьIна Iа.
Ахь гоъ тIехь идийна малх тахна чIечкъаш,
Зоьрзачу кирхьалахь лечкъаш бу дIа.

Амма яц маршонах дог дуьллуш йийсар.
Шуьйрачу некхаца йожаеш керт,
Лечашха хадий цо Iазапца къийсар,
Шен дегIан чорханна деш керла дерт.

Гац цунна тIонаш тIехь шен Iийжа чевнаш,
Ша бай тIе эгадо цIен бесан тхи.
Го цунна маршо схьадаржийна кевнаш,
Дуьхьала схьахьада ца къаста кхи.

Эрна ду, адамаша дой хехкар чехош,
Дин-бекъа цаьрга кхи лацалур яц.
Эрна ду, кхайкхар а йоцу цIе хьехош –
Маршонехь кхиинчух лай валур вац.
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КУСАЕВ Iадиз

Бералла

Бералла – 
Кохкаршца вихкина, 
Аганахь техкор
Я, ховха схьаэцна, 
Хьестар карахь,
Шадерриг, вон хетарг, 
Сох а дIакъехкор, 
Аганан йиш лекхар 
Нанас сарахь.

Бералла –
Со аркъал тIе вижош,
Валтица гIайба,
Уьш декъа латтадеш,
Кхабица сиппа…
Наб йора, ца хууш
Цхьа а гIайгIа,
Синтеме бетталуш
ХIор жима синпха. 

Бералла –
ДIаса бIаьрг тоха со 
Тем боцуш гIиттар,
Куьйгашца схьалоьцуш
Аганан гIаж,
ТIаьхьо со, нанас гIо
Деш, ирахIиттар. 
Лехьадеш зезагаш
Я дашо гIаш.

Бералла –
Бухкарца вихкина,
Ненан гихь набъяр,
И йоьдуш асар дан 
Тхан кха тIе гIаш,
Цо охьавилча, бай
Хуьлура назбар, 
Со набъеш IиндагIан
Аьхналлехь Iаш.

Бералла – 
Нийсархойн тобанехь 
Самукъне ловзар
Лечкъаргех, дIаловчкъа
Къайленаш лоьхуш, 
Iаьржачу буьйсанца 
Майралла къовсар, 
Кешнашка куй билла 
Я схьабан воьдуш.

Бералла –
Хан яларх, цкъеллиг цкъа 
Диц ца лун сурташ,
Мел хала хиллехь а, 
И хан ю хьоме…
Мел чIогIа сатийсарх, 
Дукха дарх къурдаш, 
Доьрзийла хир дац вайн 
Бераллин хьоле! 

ТIаьххьара де
ТIаьхь-тIаьхьа со дукха ойлане вуьйлу:
«Ванах, цкъа мацца а соъ лийр ву те?»
Дахарах воккхавеш, ас маракъуьйлу,
Цхьа хаза кхаъ санна, хIор деъна де.

Кхин Iуьйре цагарна суо кхоьру дела,
Со дика дан сихло, са дуьллий чу …
Ма дика ду, Ахь ца хоуьйтуш, Дела,
ТIаьххьара де маца, муьлха хир ду.
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ТIаьхь-тIаьхьа со чIогIа ойлане вуьйлу,
ГIенаш а тIаьхь-тIаьхьа бес-бесар го -
Цкъа ялсаманехь ас Замзам хи муьйлу,
Цкъа дегIах цIе тосу жоьжахато.

Сатуьйсуш ялсманин 
                        бошмашкашкахь лела, 
Диканиг дан сихлуш со самах ву…
Ма дика ду, Ахь ца хоуьйтуш, Дела,
ТIаьххьара де маца, муха хир ду.

ТIаьхь-тIаьхьа ойлане гIийла со вуьйлу,
ХIор долуш санна, сайн тIаьххьара де,
Дика до даггара, къинош ца кхуьйлу,
Цхьанне вон дина, ца йожош цIе.

Сиррат тIайх суо вериг 
                                    хиларх цундела
Бу дегайовхонан сан кийрахь суй…
Ма дика ду, Ахь, ца хоуьйтуш, Дела,
ТIаьххьара де хьанна, муха гур ду.

Хиъча, де тIаьххьара Ахь маца делла,
Сагатдеш, хеназа вай лахьти чу
ГIур дара, цундела дика ду, Дела,
Ахь билгал ца дина тIаьххьара де. 

Хьо гаре сатуьйсуш…

Хьо гаре сатуьйсуш, хийла 
  некъ хьоьшуш,
Хийисте хIиттина, беш дагна там…
Ма латта, юьртахо, 
  хин бIаьра хьоьжуш,
Юьхьдуьхьал ийзабеш 
  гуьлмаьндин тIам.

Хьо хIунда ца яьхьа шеконаш эшо?
Кхечарал эшна со хетта-те хьуна?..
Хьо хIунда ца яьхьа сох безам тешо,
Хьоьца бен сайн дахар 
  ца гушшехь суна?

Кхечеран курачу дешнех ца ваьшна,
СовгIатна бохьучех седа я лам…
Цундела лаьттий-те, 
  хин бIаьра хьаьжна 
Беснеш тIе ийзабеш гIабалин тIам?

Лаьа-те безаме со веха хьежо,
Толлуш, ву я вац со тешаме хьуна?..
Хьо хIунда ца яхьа безам сох тешо,
Хьоьца бен сайн дахар 
  ца гушшехь суна?

Хаьржина хьо даго, 
  цхьаннех ца хьоьгуш,
Бан лууш даима безаман хам…
Хьо еха лаьттий-те, 
  хин бIаьра хьоьжуш,
Ца кховдош соь йовлакх, 
  лаьцна кIайн тIам.

Хьо хIунда йоллу-те 
  хьайн бIаьрхиш лешо,
ГIенах со дуьхьала мел хIутту хьуна?
ХIунда хьо ца яьхьа сох безам тешо,
Хьоьца бен сайн дахар 
  ца гушшехь суна? 

БIаьсте

Схьакхечи, бай къарзбеш, бIаьсте,
Шелонах латта дIакъаьсти,
Зевне бу бекарган бутт,
ТIедухуш соьналлин хутт.

«Ахархо, сихое» – олий,
Зазанца аренаш кхолий,
Схьакхочу оханан бутт,
Хаздина Даймехкан сурт.

Зезагаш массанхьа къегош,
Дахаран рицкъанаш дебош,
Кхочур бу хIутосу бутт,
Ма-барра къорза хIуттут.

Со болх бан Iамийна…

Со болх бан Iамийна 
Бераллехь дуьйна,
Цундела даима 
Сиха со ву,
Сайн са чу диллина,
КIайн кехат аха, 
Ахархочо санна, 
Дуьйш дешнийн хIу.
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Со болх бан Iамийна 
Сан хьехархоша,
Iамийна масалца 
Сан нанас, дас.
Цундела дахарехь 
Болх баран хьолал
Суна кху дуьненахь 
Доккха хьал дац.

Со болх бан Iамийна, 
ХIор дийнахь хьоьхуш,
Сихачу, чолхечу
Замано сан,
Цундела, кехато 
ТIе воьхуш, сихло,
Оханан харш санна,
МогIнаш нисдан.

Со болх бан Iамийна, 
Ца кхоош суо,
Дуьненахь лар йита
Сатийсаро,
Цундела «садаIа
Цкъа мукъне», – аьлча,
Жоп ло ас: «ДоIур
Кошахь кхано».

Со болх бан Iамийна
Балхо. И даим
Дахаран, лараран,
Ирсан хьост ду…
Кхуьур ду хьан похIма,
Тийсарца говза
МогIанийн хорша чу
Ахь дешнийн хIу.

Ахь дуьне дуур ду,
Харц рицкъа доккхуш,
Хьайн безчу бахамах 
Хьегор бу нах…
Хьан хIун юьхь хир ю-те,
Коше ког боккхуш?
Эхартан ойла ахь
Йой-те, ванах?

Ламазаш дийр ду ахь 
Нахана гуччохь,
Вайн Деле кхийдор ду
Харц доIанаш…
Амма хьо хир вуй-те
Нахана луччохь
Ялсманин ков доьллу
И догIанаш?

Ахь адмаш Iехор ду,
Бууш харц дуйнаш,
Дагахь цхьаъ, багахь кхин
Даим долуш…
Сиррат-тIайх вер вуй-те
Дика нах бовлуш?
Хир вуй-те Замзам хин
Йистошца гуш?

Хьо ваха хуур ву 
Марханаш довлуш,
Лахбаран меттана, 
ТIетоьхна мах…
Сатуьйсур ду-те ахь, 
Цуьрриг шеквоцуш,
Ялсманин ниIмат ган
Цецбохуш нах?

Тахана карахь хьайн
Сом хилчахьана,
Баа хьо кийча ву
Хьайн къера дуй…
Эхартахь дохко хьо
Верий-те кхана?
Хаац-те и тIаьхьа
ТIаккха хир дуй?
Ма тIаьхьа хир ду и, 
Ма вер ву дохко
Бусулбан бIарлагIа 
ХIитторна яйн…
ХIай адам, хьайн эхь ахь
Соьмах ма дохка –
Эхартехь къинойн мохь
Ма базбе хьайн!

Хир дуй- те тIаьхьа?
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Суна-м хьо езнера…

Суна-м хьо езнера, сих, иэсах ваьлла,
Ас хьуна йиллира сайн деган беш.
Ойланийн къайленаш хьоьга дIаелла,
Хьо яра къастийнарг – сан деган теш.

Суна-м хьо езнера цхьа шалхе йоцуш,
Лиънера сайн кхоллам дIахIотта хьох.
Ас хьайна хIоттийна гIала а харцош,
Яхара, ца ешаш, кхаьрдина сох.

Суна-м хьо езнера хьурматан бешахь,
Сан деган иллеша хьистира хьо.
Беттасахь хьаьъначу шовдан хоршахь
ХIуттучу хьан суьрто дог тохадо.

Суна-м хьо езнера, сих, иэсах ваьлла,
Ас хьуна йиллира сайн деган беш.
Ойланийн къайленаш хьоьга дIаелла,
Хьо яра къастийнарг – сан деган теш.

***
Гуьйренан шийла дерз серса,
Мажделла оьгуш ду гIаш.
Ойланийн дарц даг чохь терса,
Сох дина шелделла даш.

Дахаран чам, марзо йоцуш,
Шерийн чот ягарйо ас.
Хьох къастар цкъа дицлуш доцуш,
Хала ю ловш йолу вас.

Шерийн некъ бахбелла вахарх,
Токхенийх са Iебаш дац.
Тезачу ирсан чам бовзарх,
Цкъа цунах со Iаьбна вац.

Кхаьънеха, зовкхах цецваьлла,
Ас ирсах ца бина къурд.
Синхаам хьоьга шелбелла,
Ца ги-кха кхин ирсан урд.

***
ХIай, сан кхоллам, юхалохьа суна
Дог айдина, цкъа тIееъна Iуьйре.
Цкъа евзинарг, даг чу йижнарг суна,
Юхалохьа йицлушйоцу суьйре.

Юхалохьа дог дагийна алу,
Цу алоне вагавайтахьа.
Ас сатуьйсу берриг кийра батIо,
Цу чохь хьовзо сан гатделла са.

Юхалохьа, син карзахаллин тулгIеш,
Вахийтахьа цаьрга со цхьанхьа,
Сайн ойланийн лекха, еха раьгIнаш
Тоттур яра ас хьо йолчу дIа.

ХIай, сан кхоллам, кхин цхьа суьйре лохьа,
Хьан бIаьргаш чохь йогу серло ган.
Цхьана ханна ирсан догIа лохьа,
Цхьана муьргехь даг чу вожа хьан.

САЙДУЛЛАЕВ Хьасан
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КIеззиг хьисти

Тховса а юссур ю гуьйренан буьйса,
Цхьаналлин хорамо хьийзор ду са.
УьйтIара таьллингаш лестар ю куьйса,
Чуван стаг ца висна уьйрашлахь сан.

Сан шерийн хедда кес 
  мурдоьлла Iуьллу,
Кешнашкахь баьрзнаш ду 
  доттагIийн гуш.
ГIайгIа ойланийн синIаткъамо къуьйлу,
Замано хедош бу оьмаран муш.

Гора яI! Безамийн, марзонийн токхехь,
Ма йоца хилла-кха вай йоккху хан.
Буьйсанаш яцлора доттагIийн гонехь,
Ца дицло, шир ца ло и башха гIан.

Хи доцчу Iома чохь къоьжа шач санна,
Сан шераш, аша байлахь хIунда вити?
Декъазниг къастало къизачу ханна,
ХIай кхоллам, ахьа-м со кIеззиг хьисти.

* * *
Гуьйренан буьйса ю юкъах тIехъяьлла,
ГIов хуьйцуш, набаро дегI теIадо.
Карзахчу ойланийн дарц марсадаьлла,
Къоналлин шовкъ гIоттий, дог тохало.

Дахаран шовкъечу некъашка волий,
Луьсту ас чот йоцуш хьерчийна муш.
Дийлинчу гIалатийн лараш тIе кхочий,
Iенадо бекхаман Iийжаме хиш.

Синхаам хьаьъначу Iома чу вужий,
Чов огу ойланаш тIе ца гулло.
Сатийсам боьхучу шовдане кхочий,
Юха а синъайам сан тохало.

Башха ю дахаран, кхолламан къайле,
Схьаоьзна, дIаелла неI карош яц.
Цхьана а буьйсанна 
   хуьлий-техь хьере?
Ойлаярх цуьнан ков со карош вац.

Гуьйренан буьйса ю юкъах тIехъяьлла,
ГIов хуьйцуш, набаро дегI теIадо.
Карзахчу ойланийн дарц марсадаьлла,
Къоналлин шовкъ гIоттий, дог тохало.

* * *
Ойланийн самалкхаш дагна язъелла,
Аша тховса синхаам сан Iийжабо.
ГIов хуьйцуш, гIотту со набархаваьлла,
Стиглара седарчий довш суна го.

Шерийн муш бахбелча, 
  шеддашца леIаш,
Кхолламийн чевнаша Iийжадеш даI.
Нийсарша сан кертан 
  ков цIовзош доцуш,
Хала ду боцуш Iен доттагIийн кхаъ.

Хала ду деган вас даима къийла,
И йохъян, и хьаста ца хилча барч.
Дог догIуш, ца догIуш нахана къежа,
Ца гойтуш дог ору кийрара дарц.

Ойланийн самалкхаш дагна язъелла,
Аша тховса синхаам сан Iийжабо.
ГIов хуьйцу, буьйсанаш, 
  шу ма яхъелла,
Деган чов ахь хIунда со тийжаво?

Со хIунда веъна-те?

Со хIунда гIерта-те бехказавало,
ХIун гIуда хьаьрчина бехке ван со.
Дахаран некъаша кхолламан кхача
Тазбина чомана, и суна го.

Со хIунда хиъна-те дахаран нуьйра,
Ницкъ боцуш схьалаца аьрхаллин урх.
Дайн оьзда ламасташ хилла сан къилба,
Сан дайша ларбина дайх бисна бух.

Со хIунда веъна-те дуьнен чохь ваха?
Мел бу-те оьмаран бохаллин мур?
Дахаран кхаш лаьтта сан дезаш аха,
Со валлалц туьйсур бу туьнкалго кIур.
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Со хIунда веъна-те дуьнен чохь ваха,
Iийжамийн, чолхенийн синтемаш зуьйш,
Кхолламо ца тахкош ховхаллин ага,
Дуьненан синхьийзам 
  даг чохь ца туьйш.

* * *
Сийначу стиглано лил Iенош лаьтта,
Седарчий уьдуш го цхьаццанхьа дIа.
Тийналла ятийна буьйса а лаьтта,
Яьсси-хин тогIе а тапъаьлла Iа.

ХIай буьйса, хьуна гахь 
  кханенан кхоллам,
Хьайн оьмар хадале алахьа соь:
Муха дIашерши-те кхолламан къолам,
И кагбели-те ирс довзале?

Ишхера бухдуьйлуш Яьсси хин тулгIеш
Лун бердах етталуш, аталуш ю
Ца хаьа, сан Яьсси, дахаран тIулгаш
Аьгнадерш тIегулдан мел хала ду.

Iуьйранна, юха а де серла даьлла
Хьийзар бу гIовгIане дуьненан пал,
Сийсарчу буьйсанах дог 

даьгна даьлла,
Хьоьстур ду ойлано цхьа дисна тал.

Сийначу стиглано лил Iенош бIаьргех.
ХIай, латта, хьо къинойх цо 
   цIандийр ду.

Тилкхазчу ойланийн ватталуш цIергахь,
Шеконийн некъаша со хьийзош ву.

* * *
Бехказлонаша аьгна хир ду
    сан къоналлин некъаш,
Синхаамийн карзахаллаш
    ас къийлина яц.
Ваьхнарг вуй-те кху дуьненахь
    гIалаташ а доцуш?
Къинойн бартех, сан уьш хиллехь,
  со валалур вац.
Со дахаро дIаийзира
  ша даьккхинчу хорша,
Цуьнан марзонах Iехавелла,
  зовкхо хьисти со.
Мур баьккхира ас цхьа хаза
  доттагIаллин варшахь,
ХьагI-боданан юьхь ца евзаш,
  йоцуш ямартло.
Цкъа со дашца я гIуллакхца
  гIиллакхах ца воьхна,
Куралла ян бахам, дарж
  цкъа сан хилла дац.
Адамийн сакхташ, анташ дуьйцуш
  со цкъа а ца лелла,
Сайн адамаллин лекха седа
  ас лахбина бац.
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АХМАДОВ Муса

Драматурги

I сурт

Пхьар, Элси. ПхьалгIа.
Элси ву цхьаъ деш, ша ечу шаьлтанна жIов тухуш, тоеш. ЧувогIу Пхьар, 

иза тергалвеш лаьтта.
Э л с и (пхьерах бIаьрг а кхетий). Iуьйре дика йойла хьан, Ваши! 
П х ь а р. Далла везийла, Элси! ХIун гIирс бу-техьа ахь кху чохь беш 

берг, сатасале кхуза чу а оьхуш?
Э л с и. Ахь айхьа а ма олу, Ваши: «Iуьйрре гIаьттинчу жаIуьнан жий 

шала бехкина».
П х ь а р. Бакъду иза… Iуьйрре гIаьттинчуьнан ка йолу балха тIехь… 

Тахна-м цкъа а ца вогIучу кепара хьалххе веара хьо… Са а тасале, етта йо-
лийра ахь кху пхьалгIахь жIов…

Э л с и. Тахана дIабирзи ас кху тIехь беш болу болх. Хьажал, Ваши, мах 
хадабел ас бинчу белхан.

(Шаьлта дIало)
П х ь а р (шаьлта схьа а оьций, леррина цуьнга хьоьжуш). МашаАллахI! 

МашаАллахI! Ма доккха хIума ду хIара!
Э л с и. Реза вуй хьо? ХIун ду доккха хIума?
П х ь а р. Доккха хIума ду-кх, и говзалла хьуна сел сиха караерзар! Дика 

ГIойсум
Бахьа
МаIаш
I кIант
II кIант
I жима стаг
II жима стаг
III жима стаг
Iабди
Маса
Пхьар Байбетар
1 зуда
2 зуда

Элси
Амата
Нажа
Къайсар
I Орцанхо
II Орцанхо
I Кхиэлахо
II Кхиэлахо
III Кхиэлахо
Куьйра
ГIовда 
Берд

Дакъалоцурш:

Лаьмнел а лекха
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йина, Элси, шаьлта! Хьох бакъволу пхьар хилла!

Э л с и. Баркалла, Ваши. Сох пхьар хиллехь, хьо бахьанехь хилла.
П х ь а р. ХIинца дуьйна кху пхьалгIахь болх бийр бу ахь. Со хIинца 

воккха ву, хIара болх кхин а дIакхехьа.
Э л с и. Хьо уллехь ца хилча, суна бан хуур дац.
П х ь а р. Хуур ду. Хьайн кхин накъост лаца, Iамаве иза. Шаьлта а дика 

ю батта чохь латтош… Ботт йиэ ахь хIинца.
Э л с и. ХIаъ, ботт ян дIаволалур ву со тахханехь, Ваши.
П х ь а р. Амма и шаьлта баттара ма яккха, цхьа чIогIа эшча бен. Иштта, 

чIогIа эшначохь бен, дош а ма ала.
Э л с и. Дика ду, иштта хила хьожур ву хьуна со, Ваши. Со воьду.
П х ь а р. Стенга воьду хьо, мегарг са а даржале?
Э л с и. ХIара шаьлта, шовдан хихъяккха воллу со, дуьххьарлера маьл-

хан зIаьнарш цу шовдан чу кхетале.
(Элси дIавоьду) 
П х ь а р. Вало т1аккха, вало кхаъ баккха дуьнене.

II сурт

Шовдан йист. Элси шовдана йисте кхочу. Шен шаьлта шовдан хи чу 
юьллу цо.

Э л с и. ХIинцца лома буьххьехь гучубер бу малх. Цуьнан дуьххьарлера 
зIаьнарш кху шовдан чу кхеташ схьакхочур ю и.

(Малх схьакхетарца гучуйолу Амата)
А м а т а. Iуьйре беркате йогIийла, Элси!
Э л с и. Далла езийла, Амата! Малх схьакхетий, денло Iалам, шелонах 

хебаш буьйсанна гIайгIане Iенна шовда, маьлхан серлонехь къега, масадо-
лу цуьнан болар, бода дIабаллалц коьллашлахь, диттийн гаьннашлахь теб-
на Iийна олхазарш, шайн зIакаршца маьлхан зIаьнарш, шовда санна муьй-
луш, малхе маршаллаш хоьттуш, дека долало… Малх гучубаьлча, Iаламехь 
хуьлу хийцамаш, хIокху сан дагца хуьлу-кх, Амата, хьо гучуяьлча.

А м а т а. Доккха хIума ду-кх, Элси, хIора Iуьйранна керла-керла хаза 
дешнаш карадо-кх хьуна. Уьш муха карадо хьуна? 

Э л с и. Уьш лехча каро цхьанхьа а дац. Уьш ша-шах кхоллало сан даг чохь.
А м а т а. Оцу пхьалгIахь ахь кхин хIун говзалла Iамийна-м а ца хаьа 

суна, дош аларан говзалла-м лакхаяьлла хьан…
Э л с и. Куьйган говзалла а Iамийна хьуна ас. Хьажал хьо! 
(Шаьлта дIагойту)
А м а т а. ХIара хIун шаьлта ю?
Э л с и. Шаьлта ю-кх, ас дуьххьара йина.
А м а т а. Шаьлта… ма хаза а ю.
Э л с и. Пхьеро ГIанис хастий сан болх… Сох хIинцца бакъволу пхьар 

хилла боху, сайн долахь пхьалгIа хила йиш а йолуш…
А м а т а. Делахь, эрна ца хилла ахь пхьалгIахь хьегна къа.
Э л с и. Ворх1 шо дIа-м дели со цу пхьалгIа оьху а, кху шовдан йисте 
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хIуьтту а… Амата, хIара сайн дуьххьарлера шаьлта йина яьлча, ас эр ду 
бохуш, цхьа ши дош дара сан хьоьга ала лерина.

А м а т а. Алахь х1ета, Э л с и. И ма чIогIа ши дош хила деза, ворх1 ша-
рахь даг чохь къийлина долу.

Э л с и. Дош ло суна… тахана кхузахь, шовдана йистехь, дуьненан 
тIаьхьалонна дош луо.

А м а т а. И хIун дош ду? И ма деза дош хила деза, дуьненан тIаьхьалонна 
луш долу дош?!

Э л с и. Деза дош ду… Хьуо соьга кху гурахь йогIур ю алий, дош ло 
суна…

Амата (йоьлуш).Дика ду-кх, хьо тур деш ца хилла… Тур деш хиллехь, 
кхин а дукха хьелур ма вара хьо, и дешнаш соьга ца олуш… 

Э л с и. Ас дуьйцург бегаш тIе даккха а ца гIерташ, дош лохьа суна.
А м а т а. Со-м яц бегаш беш… Со бехк боккхуш ю-кх. Шаьлта йина 

яллалц ца Iаш, ала мегар ма дара ахь и дешнаш… Ло-кха ас хьуна дуьненан 
тIаьхьалонна дош. Хьоьга ца еъна, со хьаьнга гIур яра? Хьо воцург мила ву 
со оьшуш хIокху доккхачу дуьненахь?

Э л с и. Баркалла, Дела реза хуьлда хьуна, Амата! ХIара ду сан ирс. Вай-
шимма цхьана латор ю вайн кхерчахь цIе.

А м а т а. Со йоьду Элси. Тахана дуьйна дан дезарш алсамдевр ду…
(ДIайоьду)
Э л с и (ша-шега). Иштта хуьлуш хилла-кх ирсе дахар. Хастам бу хьуна, 

Везан Дела! Сан сатийсам кхочушхилийтарна! (Шовдан хи молу)
Сан ирсан шовда, мел мийларх Iебар вац-кха хьох!

III сурт

ГI о й с у м. Я АллахI-Дела ! Диканна делахь хIара сан хьийза са! Цхьаъ 
хила доллуш санна, цхьа тамашийна синхьехам бу-кх! Ларделахь тхо 
юьхьIаржонах! Вуочу нехан, вуочу жинийн зенах, зуламах! 

( Кертал чоьхьа волу воккха ши стаг: Бахьий, МаIашший) 
Б а х ь а. Ассалам Iалайкум, ГIойсум! Хьеший тIеоьций ахь?
ГI о й с у м. Ва Iалайкум ва салам! ТIе муха ца оьцу, шуьга кхайкхина 

суо Iаш хилча! Шу марша догIийла! 
М а I а ш. Делера маршалла хьуна а хуьлда!
ГI о й с у м. Схьа сехьадовла. Кхуззахь рагIу кIелахь охьаховшур вай, 

лакха вала ший а, Бахьа хьо кхуза хаа, ткъа хьо, МаIаш – кхуза.
(Охьаховший, дIатарло)
Б а х ь а. Муха воллу хьо, ГI о й с у м. Могашалло са-м ца гатдо?
ГI о й с у м. АльхьамдулиллахI. ДIадевллачу шерашка хьаьжча, тоьар ю 

могашалла а. Шуьшиъ муха ву?
М а I а ш. АльхьамдулиллахI, Дала дика кхобу.
Б а х ь а. ГIойсум, лаа дуй-техьа ахь тхо дийнан делккъехь кхайкхар? 

Сингаттаме хIума-м дац?
ГI о й с у м. ХIумма а дац. Цхьа бутт хьалха шуьшиъ вахийтар-кха ас, 



49

Орга - 2017 (3)
Лаха-Юккъехь веха Элаха волчу…

Б а х ь а. Вахийтира дера, Элахас хаза юьхь а йина юха а ма ваийтира.
ГI о й с у м. Шуьша дIадаьхьнарг дIадийца дика говза ца хиллехь, Элахас 

шун юьхь йийр яцара.
М а I а ш. Тхойша говза лийна аьлла, хилла, хьаха, дацара и… Элаха 

оьзда стаг волу дела хилла дара.
ГI о й с у м. Иза а бакъ ду, ах цундела хиллера, важа ах шуьшиъ бахьа-

нехь хиллера.
Б а х ь а. Иштта аьлча, нийса хир ду…
ГI о й с у м. И мухха хиллехь а, ашшимма дIадолийна гIуллакх дIадерзош, 

Элахин йоI Амата схьаяло бахна кегийрхой… Цундела, шуьшиъ кхузахь 
хилар бакъахьа хеташ, кхайкхинера ас.

М а I а ш. Бакъ кхайкхина, бакъ кхайкхина. Вайн хIун хан ю хьуна, 
ГIойсум, аьлча, бахьана хилча а, ца хилча а вовшахдеттадала дезаш хан ю. 

ГI о й с у м. И стенна бохура ахь, МаIаш?
М а I а ш. Дера боху, ГIойсум, вайн хенара нах къесташ, хилла гонаш 

хедаш, нилхадовлуш довлу дела, вай цхьаьна яккха йисна хан, мел юй ца 
хаьа дела.

ГI о й с у м. Дала яхйойла иза, вай могаш-маьрша цхьаьна йоккху хан!
Б а х ь а. Амин! Уьйраш йолуш дуьне мерза ду, уьйраш хедча дуьне а 

къахьло.
(Чуволу ши кIант, цхьанна карахь, хи чохь долуш гIуммагI а, тас а ду, 

вукхо дохьуш жима стол а, кегий гIанташ ду)
I кI а н т. Де дика дойла шун!
М а I а ш. Далла везийла шуьшиъ а.
ГI о й с у м. ТIехила, куьйгашна хи кхаьрзина, кхачанах кхетар ду вай. 
(Шина хьешо а, тIаккха ГIойсума а куьйгаш дуьлу, кIанта хи а дуттуш. 

Вукху кIанта кхача чубохьу текхачохь… Иза стоьла тIе хIоттабо.)
ГI о й с у м. ТIехилал шуьшиъ, кхачанах кхета.
(ТIехуьлу ший а)
Бахьа, ахь болабе кхача.
Б а х ь а. ГIойсум, ахь болийча бакъахьа дара, Делан Iилма дукха Iамийна 

ву хьо.
ГI о й с у м. Шу сан хьеший ду… ДIадоладе ахь кхачанах кхетар.
Б а х ь а. БисмиллахIиррохьманиррохьим, Дала ийман, беркат ма эша-

дойла кху кертахь!
М а I а ш. Амин! Дала тIаьхье беркате йойла таханлерчу гIуллакхан, 

Дала беркате йойла кху цIен тIе йогIу нус!
ГI о й с у м. Баркалла. Дела реза хуьлда! 
Иштта, зуда ялош нах вовшахкхеташ бу аьлла хезча, суо гуттар а жима 

волуш тхан дедас ГIубнакъас, иштта хIинца вай санна, шен нийсархошца 
хиъна Iаш, дийцина цхьа шира дийцар дагадогIу суна.

Б а х ь а. ХIун дийцар ду-техьа иза, ГIойсум?
ГI о й с у м. И дера ду тамашийна дийцар, хIетахь, вайн генара дай беха-

чу заманчохь а, вайна юккъехь къинхетам а, собар а, вовшийн доггах дезар 
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а хилла хилар гойтуш долу дийцар. Шуьшиъ цуьнга ладогIа резавелахь, ас 
шуна и дуьйцур а ду-кх иза.

М а I а ш. Реза ву дера, ГI о й с у м. Дийца ахь.
Б а х ь а. Дийца дера, пайде доцург ахь дуьйцур а дац. Ткъа нахана пайде 

долу хIума дийцар , мела ма бу. Иза тхойшинначул хьуна дикахо хаьа, ГIойсум.
ГI о й с у м. Делахь, ладогIа ткъа. 
(Серло йов. Серло летча, гучудовлу ширачу заманахьлера сурташ)

IV сурт 

К ъ а й с а р. Сийдолу Нажа! Тайпа – и цхьа хи ду ломах схьадаьлла… 
Ткъа хина, даьржина, тIулгашлахь, гIамарлахь дIа ца дан, оьшу цхьа бер-
даш, оьшу цхьа апари, оьшу цхьа харш… И тайпа бердаш ду дайх дисна 
гIиллакхаш,тайпанан адамаш шайн хоршахь латтош. Мало ца толуьйтуш, 
къийсамна кийча, уьш даим хилийта оьшу и бердаш.

Н а ж а. ГIиллакхаш кхоьллинарш адамаш ду, Къайсар, шайн хенахь 
хиллачу дахаре хьаьжжина… Ткъа дахар лаьтташ дац, хIоьттина цхьанхьа. 
И гуттар хийцалуш ду. Дахаре хьаьжжина вай а хийца деза, цкъа мацах 
хIиттийна шираллин гIиллакхаш… 

К ъ а й с а р. Дайн гIиллакх – иза кхетам бу IаIийнарг наха, дуккха а ше-
рашкахь. Дайшкахьчул сов хьекъал вайгахь ду ахь бахахь, харц ву хьо… И 
цкъа а тIеоьцур дац Мехкан кхиэло… Хьо цхьаъ ву иссанах и иштта хеташ…

Н а ж а. Со теша, уьш алсам боьвр бу-кха, шо-шаре долуш.
К ъ а й с а р. Иза а гойтур ду замано… Ткъа хIинца тIейогIу кхайкхаман 

Iуьйре… Летае бIаьвнаш чохь орцанан цIераш, кхайкхийта орцане уггаре 
зевне аз долу кIентий… Гу лекхчу бовлийта, бIаьвнаш тIе бовлийта.

Н а ж а. Уьш-м кийчча лаьтташ бу, вайн омране хьоьжуш…
К ъ а й с а р. Делахь, дIадоладе орцане кхайкхар. 
(Хеза орцанхойн аьзнаш)
I О р ц а н х о. Ва-орца дала! Ваа, орца дала! Махкана тIелетта, цхьа къи-

за бIо! Массо а схьагулло!Массо а лекха бIов лаьттачу майдана вала!
II О р ц а н х о. Ва-а, орца дала, ва-а, орца дала! 
(Божарий майдана гулло)
К ъ а й с а р. Гуллуш бу, гуллуш бу яхь йолу кIентий… Къизачу 

мостагIашца шаьш тIаме хIитта… Мила хир тIаьххьарниг кху лекхачу 
лаьмнашна, кIоргачу Iинна шех ижу хила боккъал а хьакъ верг? Мила ву 
тIаьххьарниг? ХIай, сема орцанхой, аша билгалваккха.

Н а ж а. ДIо тIаьхьависина вогIуш ву бере.
К ъ а й с а р. Схьавалаве, кхиэлана хьалха дIахIоттаве иза. Мила ву во-

взийта, махкана кхерам тIехIоьттича, шен хеннахь орцах ца волуш, хьевел-
ларг. Массарна вовзийта.

(Схьавалавой, дIахIоттаво Куьйра)
I К х и э л а х о. Хьо мила, мичара ву, вовзийта тхуна. 
К у ь й р а. Дала дика дойла шуна, лераме къаной, хIара сирла сатасар… 

Со ТIулгийн-басара Iаламан кIант Куьйра ву. 
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II К х и э л а х о. Дикачу ден кIант ву хьо!
III К х и э л а х о. Хьоьгахь товш дацара, орцане кхайкхича, тIаьхьависар.
Н а ж а. ХIун бахьана хилла-техьа хьо тIаьхьависа?..
К ъ а й с а р. Бахьана хIуъу хиллехь а, хIун бен ду… Чукхосса иза уг-

гар а лекхачу берда буьххьера кIоргачу Iина... Цуьнан декъаза кхаж баьлла 
кIоргачу Iинан, лекхачу лаьмнийн ижу хилла, кхелхина дIаваха.

I К х и э л а х о. Собарде, Къайсар, сих ма луо. Кхиэлана мехала ду массо 
а хIума. Дийца ахь, жима къонах, хьуо тIаьхьависаран бахьана.

К у ь й р а. Кхин бахьана дац сан дийца. Мерзачу набаро Iехийна висна, 
набаро къардина хилла сан лерса.

Б е р д. Аша бехк ца биллахь, лераме къаной, вистхир вара со масех 
дош олуш.

III К х и э л а х о. Цкъа хьалха вовзийта, хьо мила ву.
Б е р д. Со а ву и волччу ТIулг-басе пхьедара. Шух ала там ца хеташ, 

кхуо лечкъош къайле ю.
К у ь й р а. Ца оьшу…
Н а ж а. Схьадийца… ХIун ду кхуо лачкъийна латтош дерг.
Б е р д. Сан лулахь вехаш ву и К у ь й р а. ВорхI шарахь ша тIехьийзина, 

шен даго къастийна йоI сийсара ялийна, чувирзина иза. Цундела ду иза хье-
валар. 

Н а ж а. И-м доккха бахьана ду…
К ъ а й с а р. И бахьана дац, Нажа, махкана тIе кхерам хIоьттича, къиза 

бIо тIелетча, къийсаме ца хIуттуш, юьстаха виса.
I К х и э л а х о. Бакълуьйш ву К ъ а й с а р.
II К х и э л а х о. Суна а хета и бакъ…
III К х и э л а х о. Орцане кхайкхича, бахьана цхьа а дац.
III К х и э л а х о. ЦIийнах цIе яьлча, хи дан мало еш верг, ледара бере ву. 
К ъ а й с а р. Делахь, массеран вайн цхьа барт бу. Чукхосса кIоргачу, 

лекхачу бердах…
К х о й к х у р г. Собарде, собарде, цул тIаьхьависнарг ву вогIуш…
К ъ а й с а р. Вуй-ца, кхуо хIун леладо, моьлкъа кулла тIе баьллачу хе-

нахь…
К х о й к х у р г. Цхьа паргIат вогIу и, шен дин ца чехош… Моьттур ду, 

ловзарга и вогIуш ву.
Н а ж а. Тамаше еана хIара Iуьйре тахана… ДIаваста и лаьттарг. Iаламан 

Куьйра, хьо маьрша ву.
(ДIавосту)
К х о й к х у р г. Схьакхечи веана массарел а тIаьхьависнарг.
К ъ а й с а р. Валаве и кхуза, хIоттаве хьалха.
I К х и э л а х о. Дийцийта бахьана…
К ъ а й с а р. Оьший-те эрна хан яйа. И паргIат леларехь гуш ду, мел 

кIезиг лору цо дайн шира гIиллакх.
Н а ж а. Сихалла дика яц цхьана а хIуман тIехь… Жима къонах, вовзийта 

хьуо къаношна ахь.
ГI о в д а. ТIаьхьависнарг ю-кх сан цIе… Со вовзарх аша хIун до?
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I К х и э л а х о. Кхузахь хаттарш дан бакъо ерш бу кхиэлахой… Вовзий-
та хьуо.

ГI о в д а. Дабин кIант ГIовда ву… ТIулг басахь ваьхна тахханналц.
II К х и э л а х о. Мохк орцане кхайкхича хьуо тIаьхьависаран бахьана 

дийца…
ГI о в д а. Со гуттар а тIаьхьавуьсуш хилар ду бахьана… Иштта ю-кх 

сан амал. Со тIаьхьависна сатасаран билгалонаш стиглахь гучуйовлучу хе-
нахь гIатта, баца тIе, зезагаш тIе диллина ша-тайпа архьаш йолу дарбане-
чу тхих, маьлхан зIаьнарша и дIа малале, сайн дог Iабо, со тIаьхьависина, 
тIаьхьависна шаша, луоно хьулбинчу ломан буьххье даьллачу зезагна тIе 
кхача…

I К х и э л а х о. Мотт хаза буьйцу цо, мотт говза буьйцу… Кхоам бу-кх 
цуьнан, кIоргачу Iинан ижу хилла вовр волчу…

Н а ж а. Хьан кхечу меттигашка тIаьхьависаршца бала бац кхиэлахойн, 
хьо тахана тIаьхьависаран хIун бахьана ду дийцахьа?..

ГI о в д а. Ас хIинцца дийцинарш, суна ца луъушехь, сан ницкъ ца кхо-
чуш хилла тIаьхьависарш дара. Тахана виса а лууш, висна со тIаьхьа…

К ъ а й с а р. Орцане схьакхача массарал а тIаьхьависинчуьнга хIун хьоь-
жу ца хаьа хьуна?

ГI о в д а. Хаьа… ХIетте а тIаьхьа виса лиира суна.
II К х и э л а х о. Дуьххьара хезаш ду и тайпа къамел… Алахьа, жима 

къонах, хIун бахьана ду кIоргачу Iинан ижу хила хьан лаам кхоьллинарг.
ГI о в д а. Сан цкъа а ца хилла и тайпа лаам… Сан лаам хилла цу кхожах 

кхин кIелхьараваккха.
Н а ж а. Ткъа хIун ду хьо тIаьхьа сацийнарг?
ГI о в д а. ХIун пайда бу иза, мухха а хилча а, аша йийр йолу кхиэл мас-

сарна а хаьа.
I К х и э л а х о. Цхьанна а ца хаьа, муха хир тхан кхиэл… Схьадийца 

бакъдерг ахь, кхиэлахойн терзан тIе дилла хьайн бахьана…
ГI о в д а. Лераме кхиэлахой! Шуьца долу эхь-бехк лоьрийла Дала. Шух 

хIора а хилла цхьана хенахь къона, шуна хIоранна а хазделла хIара маьлхан 
дуьне… ТIаьххьарчу ворхI шарахь сан ойла къагийнарг, суна дуьне хазди-
нарг, ас мел даккхий хьуьнарш гайтарх, сан тидам ца беш, сийсара яхнера 
кхечуьнга… ХIунда и лечкъадо, сан даг чохь гIаьттира оьгIазе, дегабааме 
тулгIенаш… Сайчарел хIун амалш тоьлла ю-техьа ахь ирсе ван хьакъ хил-
лачу кIентан?.. Аз доцу мохь бетташ, дог карзахдуьйлура… Чов хилла борз 
санна, со дIасахьийзаш, сан лере кхечира орцане аз. Кечам бан велира со, 
сихонца кху майдана кхача.

Амма со сацийра сан деган озо. Тахана ахь хийла сатийсинарг шен керта 
йоссийнарг вуьсур ву тIаьхьа. «Висахь вуьсур ву-кх, шена хьакъдерг ду 
цунна кхочуш», – кхечира цхьа ойла… Амма, и йохаеш, гIаьттира кхин 
ойла. И тIаьхьависахь, ирс дайна юьсу-кха СийнабIаьрг… И лаьий, дог хьу-
на? «Ца лаьа», – элира даго. «Ца лаахь, вай тIаьхьадуьсур ду», – сайн даге 
а аьлла, лома кIоже веана, сайн дин сацийна, коьллаш юккъехь со лаьттира, 
кхуза кхача хьаьдда вогIучу Куьйрин дин тIехбаллалц… 
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(Тийналла хIутту)
I К х и э л а х о. Тамашийна хIума ду кху кIанта дуьйцург.
II К х и э л а х о. Со къена къанлуш, хезна дац и тайпа къамел.
II К х и э л а х о. Сих ца луш, цо аьлларг дуьстина, оьзна, цхьа сацам 

тIеэца беза вай.
Н а ж а. Вовшех дагадовлуш, вай кхеташо ян еза…
I К х и э л а х о. ХIай орцанхой, хIара Дабин кIант ГIовда дIо бIоьвна 

чохь латтаве… Мехкан кхиэлан кхеташо чекхъяллалц.
(Кхиэлахой гулло)
II К х и э л а х о. ХIинца хIора а вистхила шайна хетарг олуш.
К ъ а й с а р. Цу кIанта дуьйцучо гойту, мел гIийла тIаьхье ю вайн хьа-

лакхуьург. ХIун къамел ду дуьйцург? Алийша, басахь дежа са, стешха лу 
лаца де доцуш борз гиний шуна?! И хIун къамел ду, йоьIан дог ца дохо, 
ша тIаьхьависнера?! Виснехь, чувахийта лекхачу бердах, кIоргачу Iинах. И 
пекъар хьакъ ву Iаьржачу Iинан ижу хила.

I К х и э л а х о. Реза вац ахь дечу къамелана со.
II К х и э л а х о. Со а вац реза.
Н а ж а. Аша бакъо лахь, ас эр дара. Вай тахана теш хилларг ду доккха 

хIума, тамашийна хIума, вайна а, я вайл хьалха баьхначу вайн вархIе дена 
а гина дац и тайпа хIума. Шен маьIница вайн кIоргачу Iинал а кIорга хIума 
ду иза, шен сийлаллийца вайн уггар лекхачу Теболт-ломал а лекха ду иза.

II К х и э л а х о. Нийса къамел ду ахь дийриг, Н а ж а.
I К х и э л а х о. Нийса къамел, дагна там беш ду. Бакъ дош ду тахана ахь 

мел олург…
III К х и э л а х о. Со реза ву хьан хIора а дашна… Сацаран дош ала, Н а ж а.
Н а ж а. И Дабин кIант ГIовда санна сийдолу къонахий вайна юккъехь 

хилча, и тайпа яхь йолу кIентий вайна юккъехь хилча, вайна кхераме вац 
цхьа а мостагI. Цундела вай – Мехкан кхиэло, юкъара дIадаккха деза и ада-
маш бердах кхуьссу шира къиза гIиллакх.

I К х и э л а х о. Нийса боху.
II К х и э л а х о. Кхин дийца ца оьшуш, бакъ дош ду и.
III К х и э л а х о. Тахана хьан маттаца нийсо ю луьйш.
К ъ а й с а р. Собарде, сих ма ло. Шайна йогIу ижу дIа ца лахь лекхачу 

Бердана, кIоргачу Iинна, цхьа бекхам боцуш вай дуьтур дац…
I К х и э л а х о. Iин иза бода бу, ткъа лекха берд тIулг бу. Вай царах 

кхоьруш дац.
К ъ а й с а р. Собарде… Вайн шира гIиллакх…
II К х и э л а х о. Нагахь хьо тIе ца тахь Мехкан кхиэлана, мукъа ву хьо 

кхиэлахочун декхарех…
К ъ а й с а р. ХIун дийр ду. Шуна т1е ца товш ваха меттиг яц сан-м.
II К х и э л а х о. Нажа, ахь дIакхайкхабе Мехкан кхиэлан сацам.
(Нажа нахана тIе схьавогIу)
Орцанхо. ЛадогIа, ладогIа нах! ЛадогIа Мехкан кхиэлан сацаме.
Н а ж а. ХIай нах! ХIай нах! Мехкан кхиэлан иштта сацам хилла. ХIара 

Дабин кIант ГIовда санна къонахий вайн къома юккъехь хилча, вайна кхе-
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раме вац цхьа а къиза, тешнабехке мостагI! Цундела оха тахана вайн юк-
къера дIадоккху, тIаьхьависнарг Iаьржачу Iинна ижунна лекхачу бердах 
чукхуссуш хилла гIиллакх. (Хазахетаран аьзнаш)

– И боккъал хьекъале сацам бу!
– Декъал хуьлда мехкан кхиэл!
Н а ж а. Ткъа хIинца дIасадоха! Массаьрга а дIакхачабиэ Мехкан кхиэ-

лан сацам. Дала хIара санна беркате йоуьйтийла вайна массо а Iуьйре!

V сурт

(ГIойсуман хIусам)
ГI о й с у м. Дукха ду, нисделла вайн къоман дахарехь тамашийна х1ум-

наш. И шира дийцар дукха жима волуш хезна суна. Тайп-тайпана хилла сан 
цунах лаьцна хетарш. Цкъа хьалха ца тешара дог. Муха дийр дара и тайпа-
ниг къонахчо? Массо ву гуттар толаме кхача гIерташ! Ткъа иза ша-тайпа 
къонах хилла! И тайпанаш дукха ца хуьлу. Адамийн цхьаъ, шиъ чкъор 
хийцало, и тайпа къонах гучу ца волуш. Хастам бу-кх хьуна, Везин Дела! 
Доккха хIума ду-кха, ахь адмийн даг чохь кхоьллинчу ойлано адам иштта 
хийцар. Шен эшаман кIурд бина, шен езачун ирсана некъ а буьтуш, шен 
дахаран некъ сацо кийча хилар.

М а I а ш. Ма таханлерачу адмаша дийр долуш хIума дац иза.
Б а х ь а. Мухха делахь а, кегийрхошна масал эца хаза хIума ду-кха иза.
(Гучуволу I кIант) 
I кI а н т. Дада, пурба ло хьайга вистхила!
ГI о й с у м. Вистхила!
I кI а н т. Юьртара кегийрхой бу ловзар дIахIотто лууш… Бакъо лой аша 

царна и дан?
ГI о й с у м. Бахьа, МаIаш, шуьшинна хIун хета?
Б а х ь а. Бакъо яла еза!
М а I а ш. Еза дера, зуда ялочу дийнахь ца дича, маца дийр ду ловзар. 

ДIахIоттаде ала ловзар. ГIарадаккхий, дIахьуо ала.
ГI о й с у м. Вало, дIаала кху шимма бохург.

VI сурт

(Ловзар. Кегийрхой хелхабуьйлу. Герз долуш хеза)

I ж и м а с т а г. ХIинца новкъа бевлла хьуна уьш.
II ж и м а с т а г. Делахь, вай хелхарш маса дохур ду. Пондарча айа ахь 

хелхарийн йиш. Вотанча, ахь а ма кхоае хьайн вота.
(Мехкарша йиш локху. Схьадаладо нускал)
II з у д а. БIаьрг ма хуьлда кху ловзарна!
I ж и м а с т а г. Iаьржа ницкъаш, Iаьржа дегнаш гена довла!
(Топ кхуссу)
II з у д а. Диканиг дохьуш еана хуьлда!
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(Хьалха куз тосу, нускало куз хьалаоьцу)
III з у д а. Мазал мерза хуьлда хьан мотт! Хуьлда иза даим барт беш!
(Моз кхалладо)
II з у д а. Беркат дохьуш еъна хуьлда! Оьзда хIу хьо даржош хуьлда!
(Нускална кара кIант ло)
II з у д а. Тоьар ду и сецор, кирхьан кIел кхачийта нускал!
(Нускал кирхьана тIехьа хIоттадо, хелхаран йиш локху. ЦIеххьана и 

йиш а къаръеш, мохь болу)
III ж и м а с т а г. Ва орца далийша, ва-а орца дала!
I кI а н т. ХIун мохь бу ахь хьоькхург, вайна хIун хилла?
III ж и м а с т а г. Вийна, вийна!
II кI а н т. Мила вийна?
III ж и м а с т а г. Шун ваша!
I кI а н т. Мила ваша?
III ж и м а с т а г. Шун воккхахверг, ГIойсуман Тойсум.
II кI а н т. Ахь хIун дуьйцу? Тойсумна ялийна зуда кирхьанна тIехьа 

лаьтта, ткъа и ша хила веза дIо декхнийн ирзехь долчу оти чохь…
III ж и м а с т а г. Цу ирзехула кху ловзарга догIура тхо, хьаьвзина бу аь-

лла, новкъа ца догIуш. Цу ирзехь болчу боккхачу кхура кIелахь, шаьлтанаш 
яьхна, леташ воллучу цу шинна тIекхечира тхо.

I кI а н т. Мила вара и шиъ ?
I а б д и. Аьчкапхьар Элсий, Тойсуммий вара.
М а с а. «Тхуна юкъа ма гIорталаш!», – элира Элсис. Изза элира Тойсума а.
III ж и м а с т а г. Цара бохург деш, тхо севцина лаьтташ, Элсин ка а яь-

лла, цо шаьлта тоьхна, вожийра Тойсум. ГIарасин кIант Элси, тхох бIаьрг 
кхетча, хьуьн чу дIахьаьдира. Амма каде хьаьвзинчу сан накъосташа схьа-
лаьцна, вихкина, валийна кхуза иза…

ГI о й с у м (схьа юкъа а волуш). Мила ву вихкинарг? Мила ву схьавалийнарг?
III ж и м а с т а г. Дала гечдойла цунна, хьан кIант Тойсум вийнарг ву, 

оха схьалаьцна валийнарг. Шаьлтанашца леташ вара и шиъ ирзехь, кхуьнан 
ка яьлла, вожийра кхуо Тойсум, суна а, сан ши накъостана а гуш.

ГI о й с у м. Мичахь ву и шиъ?..
М а с а. Кхузахь ву, ГI о й с у м. Дала ийманца собар лойла хьуна!
I а б д и. Со а ву кхузахь ГI о й с у м. Дала гечдойла Тойсумна!
ГI о й с у м. Ашшимма тоьшалла дой шайн накъоста дуьйцург бакъ хи-

ларна.
М а с а. Бакъдерг ду иза, ГI о й с у м. И зуламхо оха лаьцна схьавалийна.
ГI о й с у м. Схьавалаве, суна хьалха дIахIоттаве и, хаттар ду сан цуьнга 

дан.
(Кегийчу наха Iуттуш, тухуш, валавой, ГIойсумна хьалха дIахIоттаво 

ГIарасин Элси)
I а б д и. ХIара ву иза.
М а с а. ХIара ю цо Тойсумна тоьхна шаьлта.
I кI а н т. Дада, ахь бакъо ло чIир эца вешин…
ГI о й с у м. Сих ма луо, сан кIант! Хаттар ду сан кхуьнга! Дийцахьа, 
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Элси, хIун динера хьуна Тойсума? ХIун бахьана дара ахь иза виэн? Ма док-
кха бахьана хила деза бехк боцу адам диэн.

(Цхьа хан йолу Элси вист ца хуьлуш)
Э л с и. ХIуъу бахьана хиллехь а, хIун бен ду. Даьлла-кх и соьгара. Шайн 

чIир дIаэца аша.
ГI о й с у м. Бахьана дийца ахь, тхо чIирана сих ца деш…
(Вист ца хуьлу)
М а I а ш. Вистхилий вала! Дийца ахь бахьана.
Э л с и. Бахьана цхьаъ дара… Тахана кху керта Тойсумна ялийна йоI… 

ВорхI шарахь со тIехьийзина, цхьа бутт хьалха соьга йогIур ю аьлла, дош 
делла яра… Амма кIира хьалха, аша еха нах а бахкийтина, цу йоьIан дас, 
хьо, ГIойсум, наха лоруш дика стаг ву аьлла, дехарна жоп деллера… Шен 
ден дош ца дохош, йоI цунна тIетайра, шен даго хаьржинарг а витина… И 
лан ца луш, бIарзвелла, ас лехира Тойсум. 

Б а х ь а. Хьо йоккха юьхьIаржо! И лан хьо стаг вацахь, хьакъ вац хьо 
ваха а!

М а I а ш. ГIойсум, Дала хьуна ийманца собар лойла!.. Доккха хIума ду-
кх иза, кIантана зуда ялош хIоьттина ловзар тезете дирзина бохург…

Б а х ь а. Амма хьан Дала бина аьтто бу, зуламхо зуламна генавалале 
схьалаьцна хилар. Шен шаьлтанца цхьаьна…

М а I а ш. ХIинца хьан аьтто бу-кх, ГIойсум, Дала хьайна бакъо елла ма 
хиллара, цо зулам динчу герзаца хьайн кIентан чIир эца.

(Шаьлта кховдайо ГIойсуме)
ГI о й с у м (Шаьлта схьа а оьцуш). 
Бахьа, МаIаш. Сан нийса нийсархой, нах! Суна жимчохь дуьйна бак-

кхийчара олуш хезнера: кху дуьненчохь уггаре а лан хала дерг, шен дегIе 
вахана шен доьзалхочух къастар ду олуш. Тахана хии-кх суна уьш бакъ 
хиллийла. Ма бакъ хилла-кх уьш! Кхин а чIогIа хала хилла, иштта хьайн 
дегIе волуш хьалакхиъна доьзалхо нехан карах кхалхар. 

Дала хIара дуьне адамаш зиэн кхоьллина ду. Таханлера де Дала со зу-
ьйш делла ду суна! ЭлхьамдулиллахI, Далла бу хастам! Реза ву-кх со цуь-
нан кхиэлана. Бахьа, МаIаш, суна хаьа, сайна Дала сайн кIентан чIир эца 
бакъо еллийла. И диэн соьга сан даго а боху. Амма буй-техьа кху суна 
тIехIоьттинчу киртиг юккъера вала кхин а тоьлаш некъ? Ас собар дийр ду. 
Ас ойла йийр ю, ас Деле доIа дийр ду. Со теша, Дала хьоьхур бу суна нийса 
некъ. Ткъа хIинца, дIавастий, дIавахийта и ГIарасин кIант Элси! Иза лаьт-
тах чу а гIур вац, стигла хьала а вер вац. Вайна эшахь, карор ву вайна иза. 
Кху керта тахана ялийна йолу Элахин йоI Амата шен цIа дIакхетае, хIинца 
маьрша ю-кх иза шен даго къобалбина некъ харжа.

Кегий нах дIадерзаде ловзар, дIахIоттаде тезет. Иштта хилла-кх дуьне-
нан Iедал: ловзарна гулбелларш тезета хIитта дезаш.

(Кегийрхоша ловзаран коьчалш дIахьо: кирхьа, пондар, вата, стоьлаш. 
Тезетан коьчалш дIахIиттайо: шина агIор хIиттийначу гIанташ тIе охьа-
ховшу нах, тIеоьху нах, доIанаш до… Тезет)
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VII сурт

ГIойсум ву, ламаза тIехь доIа деш.
ГIойсум. Я АллахI-Дела! Хастам бу-кх, хIай АллахI-Дела! 

ЭлхьамдулиллахI, реза ву-кх со Хьан кхиэлана! Ма доккха хIума ду-кх ахь 
кхоьллина муьлхха а хIума, бецахелигна тIера седарчашна тIекхаччалц. Оцу 
Бецахелигна дахар а тоьар дар-кха ойла ечу стагана, Хьо массо а хIуманна 
ницкъ кхочуш, массо хIума кхуллуш, массо хIума гуш, хезаш, Айхьа кхоь-
ллинчех цхьана а хIуманах тера воцуш хиларх доггах теша. Оцу бецахе-
лиган дахар а тоьар дар-кха мел йоккха ю, адам тIаьхьакхиа йиш йоцуш 
йоккха ю хьан къайле.

Ткъа мел доккха хIума ду Ахь кхоьллинчу муьлххачу а хIуманан дахар 
хадор. Къаьсттина адаман дахар хадор. Хьан дош ду-кх: «Цхьа адам дер – 
дуьненчохь мел хилла а, мел долу а, мел хир долу а адам дер санна, къа ду» 
– аьлла. Я АллахI-Дела, Хьан дош ду-кх: « Хьайн дуьхьа виэн хьакъволу 
чIирхо хьалхавитинчунна, цунна гечдиначунна Айхьа а гечдийр ду», – аь-
лла. Амма цу кIанта кхиндIа а зуламаш дан ма тарло. Цундела и хIинццехь 
сацор гIоле дац? Везандела, гIо делахь суна тахана нийса сацам тIеэца.

VIII сурт

(Дуккха а нах богIу ГIойсуман керта, хьалхаваьлла воккха стаг Байбе-
тар а волуш. ГIойсум гучу ма велли, коьртара куйнаш а дохуш, горхIуьтту 
уьш)

ГI о й с у м. ХIай нах, хIай, сан дехар ду шуьга! ХьалагIовтта!
(Цхьа Байбетар хьалагIотту)
Б а й б е т а р. Хьан дехарна жоп луш, со хьалагIаьтти. Пурба ло суна 

хьайга вистхила!
ГI о й с у м. Пурба ду хьуна. 
Б а й б е т а р. Дала кхоьллинчу адаман дахаран мах мел беза бу, цуьнга 

шайн лерам мел боккху бу гойтуш хIиттина и нах гуора! Кхузахь вайн юьр-
тара нах хилла ца Iа, кхузахь вайн луларчу ярташкара а, генарчу ярташкара 
а нах бу, хIара диканца дIадерза мел луург кхайкхаза схьавеана кхуза. Уьш 
массо веана хьоьга дехаре, шайтIано Iехийна, оьгIазалло бIарзвина зулам 
дина волу ГIарасин Элси чIирах хьалхавита ала. И декъаза стаг, чIогIа до-
хковаьлла ву, са чохь велахь а, дуьненах чам дIабаьлла, веллачун хьесапе 
вирзина. Цундела валийна оха иза кхуза, марчо юкъа а хьарчийна, барми 
тIе а виллина.

ГI о й с у м. Къамелаш кхин а дийр ду вай, Байбетар, оцу нахе хьалагIовтта 
ала. Суна товш дац, суна чIогIа эхье хIума ду нах гор а эгийтина, хIоьттина латта. 

Б а й б е т а р. И нах гIовттур болуш бац, ГIойсум, ахь шайн дехарна жоп 
даллалц.

ГI о й с у м. Жоп лур ду-кх ас, уьш хьалагIевттичахьана.
Б а й б е т а р. Дела реза хуьлда хьуна, ГIойсум, хьалагIовтта нах!
(Нах хьалагIовтту)
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ГI о й с у м. Байбетар, хIоккхул хIара нах ца хьийзош, хьо хьуо схьавеъ-
нехь а тоьар ма дара, ши-кхо накъост тIаьхьа а хIоттийна. Делахь а, аша 
лелийнарг шайн гIиллакх ду, шайн лерам бу, Дала диканца бекхам бой-
ла шуна. Юьртахой! Лераме нах! Ма дика ду-кх шу долуш, иштта вонехь, 
диканехь орцахдоьвлла дIахIийтта шу долуш ду-кх дика! ХIара бохам, со 
зуьйш, Дала сайна беллийла а хууш, ас еха ойланаш йина, кху юккъера вала 
гечо лоьхуш. Дала суна хьеха а хьехна и гечо. Вай кхоьллинчу, вай кхалхор 
долчу Делан дуьхьа ас чIирах хьалхавуьту и ГIарасин кIант Э л с и. Цуьнга 
кху юьртара дIавала а ца боху ас. Шен дIо гу тIехь гучу пхьалгIи чохь къа 
а хьоьгуш, ваха боху. Амма герзаш дар ас доьхку кхунна, балхана оьшуш 
болу гIирсаш биэ. Ас витарх, Делан кхиэл ю кхунна тIехь лаьтташ, вайн 
массарна тIехь санна. ДIадаста цунна хьарчийна марчо. И юха хьайн дег1ах 
хьарчадале, къа чIогIа хьега деза ахь, ГIарасин кIант Э л с и. Къахьега!

(Нахе белхарш довлу)
Аь з н а ш: – Дала сий де хьан, ГIойсум!
– Эвлаяъ ву-кх! Эвлаяъ ца хилча, далур дац и тайпа къамел.
– Цуьнан да Къосам а вара эвлаьяан дакъа долуш.
– Цуьнан денда Iуса а-м вара, нахана дарбане стаг, хазачу дашца муь-

лххачу а стеган сингаттам дIаайа ницкъ болуш.
– Шен орамах терра ву, кхечу кепара хила йиш яцара цуьнан.
Б а й б е т а р. Дела а, Делан Салам хиларг Элча а реза хуьлда хьуна ГI 

о й с у м. Тахана ахь тхан йина юьхь кхана догIу долчу Къемата-дийнахь 
Дала йойла хьан!

(Наха назма йолайо. ЧIирхочунна хьарчийна марчо дIадосту. ГIойсуман 
цхьана кIанта маж дIайошу лурвоьлчуьн. Назма чIагIло)

IX сурт

ГIойсум ша ву. Хезаш ю Элсис пхьалгIахь етта жIов.
ГI о й с у м (ша-шега). Юха а етта жIов. Буьйсанна пхьалгIи чохь сецча 

а, набаран тар тесча а, ца сеца даг чу етта жIов. Лан хала ю иза. Лан хала ю 
хенакIуьран зIок а, и хаддаза хьан коьрта чу етталуш хилча. Саца дог, соьга 
сайн нийат дохадайта гIерта хьо? Ма карзахдели хьо, караIамоза айгIар сан-
на. Ца сацахь, ас саца-м дийр ду хьо, айгIарна санна, бага дуьрста а тесна. 
«Къонах, собар кхачийча а собар карош хила веза», – олура дас. Диканиг 
дан-м хала дац, олура цо, и дика доха а ца деш, чекхвала ду хала. Везан 
Дела, лолахь суна ницкъ а, собар а сайн нийатана хьанал а вуьсуш, Хьайна 
дуьхьал ван!

(Мукъам)

Элси ша ву пхьалгIи чохь. ЦIаьххьана карзахволий, дIасахьоьвза иза. 
Варзап а етташ, шен бIаьрг тIе сецна массо а хIума йохош,отуш.

Э л с и. ГIойсум! ГIойсум, дIаэцна елара ахь хьайн кIентан чIир, со кху 
бале а ца вуллуш! ДIаэцна елара ахь хьайн чIир… (охьавужу)
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II дакъа

Дакъалоцурш:

Улби
Улбин нана Амата
Полколаг
Элси
I салти

II салти
I вахархо
2 вахархо
I гIалгIазкхи
2 гIалгIазкхи

ГIуьмки
Суьйли 
Нохчи 
нах

I сурт.

Улбин а, цуьнан ненан Аматин а хIусам.
Амата (урчакх а хьовзош). 

Гу лекхачу лома юьйлуш, 
Бай шерачу охьахуьйшуш, 
Адам доцчу къайлаюьйлуш,
Елха езара, везнарг хьуна.

У л б и. И гIийла йиш локхура-кх ахь, нана, со жима волуш…
А м а т а. Суна хьо хIинца а ма ду бер. ДIатовжий, садаIахьа.
У л б и. Нана, цкъа мукъне а самукъане йиш лакхахьа.
А м а т а. Самукъане йиш а локхур ю.
У л б и. Маца локхур ю ахь?
А м а т а. Ахь кху керта нус ялийчахьана.
У л б и. Дика ду, нана, со хIинцца хьуна яло нус лаха араволу.
А м а т а. Нус генахь леха оьшуш яц… Кху юьртахь а карор ю, тидам беш 

хилчахьана…
У л б и. Дика ду, нана, тахана со цкъа аравер ву… ТIаккха, ахь бохург 

дийр ду ас.
А м а т а. Улби, дита дезар-кха ахь и хIонце эхар…
У л б и. Нана, дага ца догIу хьуна, жима волуш айхьа со хьистина: «Обарг 

Вара санна, яхь йолуш хир ву, обарг Вара санна, ка йолуш хир ву, обарг 
Вара санна, дог майра хир ву», – бохуш… Цкъа йокъана а хIоьттина, вайн 
ялта ца кхиъна, мацалла хIоьттича, ахь олура: «Обарг Вара ву хIонцана 
вахана, иза орцахвер ву вайна!» Иза орцах а велира вайна... Оцу обарган 
Варин некъ дIакхоьхьуш ву-кх со, нана.

А м а т а. Хаьа суна, кIант, айса и дийцинийла хаьа… ХIинца наха хьох а 
олу изза дош. «Улбига кхочуш кIант вац махкахь!» Дера и сан дагна хаза а 
ма хета. Амма суна ца лаьа, ахь кхин дIа и гIуллакх леладойла.

У л б и. Стенна, нана?
А м а т а. Хьан да Устарха хьан цхьа а шо а кхачале кхелхира цIеххьана 

коьрте хьаьддачу лазарх. Хьо, сайн цхьаъ бен воцу доьзалхо кхиош, хьан 
ден кертахь яьхна со, нехан цIентIе яхана хьан дог а ца дохош. Суна ца лаьа, 
хьо тIаьхье йоцуш вайта… Обарга Варин хIун чаккхе хилла хаьий хьуна?
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У л б и. Хаьа. Ша тешначара тешнабехк а бина, паччахьан салташа вийна.
А м а т а. Суна ца лаьа хьан а и чаккхе хуьлийла. Цундела, хьайн кхин 

гIуллакх лаха.
У л б и. ХIун гIуллакх лаха, нана.
А м а т а. Масане ду уьш… Эцца вайн эвла юккъехь йолу пхьалгIа схьа-

елла… Иттех шо ду и къоьвлина лаьтта. 
У л б и. Хьан къоьвлина иза.
А м а т а. Цу чохь болх беш хиллачу ГIарасин Элсис. ГIойсум валлалц 

болх бира цо. ТIаккха дIавахара.
У л б и. И велча, дIа хIунда воьдуш ву?..
А м а т а. Ас масийттаза дийцина-кх хьуна иза…Стаг веллера цуьнан 

карах…
У л б и. Х1а-а, ша т1ехьийзина йо1 кхечуьнга маре елча, и вийнарг вуй иза?.
А м а т а. Х1аъ и ву.
У л б и. И ма доккха хIума ду. ЙоI маре яхна аьлла, стаг муха вуьйр ву?
А м а т а. Вийра… ТIаккха, дукха нах бахара ГIойсуман керта, иза вита 

аьлла. ГорахIиттина, дехар дира цара… ГIойсума витира шен кIант вий-
нарг, оцу пхьалгIи чохь болх бар цунна тIе а дуьллуш.

У л б и. Ткъа оцу йоIах хIун хилира?
А м а т а. Иза ца яхара ГIарасин Элсига. Иза масех шо даьлча, вайн лула 

юьрта кхечу стаге маре яхара. Амма шена везнарг вицлуш ца хиллера цун-
на. цо локху бохура иштта йиш ша йисначохь: 

Гу лекхачу лома юьйлуш,
Бай шерачу охьахуьйшуш,
Адам доцчу къайлаюьйлуш,
Елха езара, везнарг хьуна…

У л б и. Ой, д1аяха езаш хиллера-кх, цунна и эшарш ца лоькхуш.
А м а т а. Сан к1ант, йо1ан безам и ангали пхьег1а ма ю, ца хууш куьг 

кхетахь, йоьхна д1айолуш. Цуьнан даг чохь юьйхи и пхьег1а.
Ткъа цунна везнарг, хIетахь дуьйна адаме вист ца хуьлуш, ткъе итт 

шарахь кху пхьалгIахь жIов а йиттина, ГIойсум дIакхелхича, цхьанхьа 
дIавахана вайра. Иттех шо а ду цу пхьалгIахь цIе латоза, ахь хьалалатае и 
сан кIант. Аьчгапхьар оьшуш ву юьртахь.

 У л б и. Дика ду, нана. Ас дийр ду хьуна ахь бохург. Тахана диэ ма ала. 
Иштта цIеххьана тешаме доттагIий а, цаьрца ас идадо некъаш дита атта ма 
дац. Амма ас дош ло хьуна, нана, со вер ву хьуна ахь бохучу новкъа.

А м а т а. ТIаьхьа ма висахьара хьо, нана яларг. ТIаьхьа ма висахьара хьо.
У л б и. Дала мукъалахь, вуьсур вац со тIаьхьа. Ткъа хIинца со дIакхача 

веза йиллинчу метте.
А м а т а. Дала Iалашве хьо, сан кIант!
У л б и. Са ма гатделахь, нана, со дукха хьелур вац хьуна.
(ДIавоьду)
А м а т а. Дала Iалашве хьо, сан кIант! Дала Iалашве хьо!
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II сурт

(ГIизларан гIалин майда. Гулбелла нах. ДIахIиттош ю тангIалкхаш)
I  с а л т и. ДIасахила нах, дIасахила!
1  в а х а р х о. Алахьа, салти, хIун хир долуш ду!
II  с а л т и. Кхин доккха хIума а дац, оцу нохчийн обаргех цхьаъ ву ка-

равеана.
2  в а х а р х о. ХIун дан гIерта шу цунна.
I  с а л т и. Цунний? Дан деззарг.
1  в а х а р х о. ХIун ду иза?
II  с а л т и. Кхин доккха хIума а дац… ирхъолла гIерта берзан кIеза.
I  ГI а л а гI а з к х и. ХIай нохчи! И хьайн дечиг полколагна стенна ца 

духку ахь?
Н о х ч и. Полколагана стенна оьшу сан дечиг?
II  ГI а л а гI а з к х и. Шун обаргаш ирхъохка, тангIалкхаш ян оьшу-кх! 

(воьлу).
Н о х ч и. Хьо сох велахь а, сан дечиг ца хилча, шун муцIарш гIорор-м ю.
I  ГI а л гI а з к х и. МуцIарш йохъян-м молха дара тхан, хьан дечиг ца 

хилча а. ХIай, гIумки, етт къона буй хьан?
ГIумки. Бу-у, сол пхи шо жима бу…
I  ГI а л гI а з к х и. Ой, шура мукъане а лой цуо?!
ГIумки. Ло, гурралц оьзча, иттех литар.
I  ГI а л а гI а з к х и. Уой, иштта етт базара стенна балийна ахь?!
ГIумки. Вуо болу дела, дIабохка.
(Нах буьйлу) 
II  ГI а л а гI а з к х и. Паша, Iаддабита и ламарой, хьийза а ца беш, цара 

беламе воккхур ву хьо.
I  ГI а л а гI а з к х и. Хьийзорах, хьаьвзар болуш бац хьуна хIорш-м 

(суьйли а гой). ХIинца хIара суьйли а схьакхечи хьуна, шен туьха дохьуш. 
ХIай, суьйли, туьха бен хIумма а яц хьан йохка ян. Ахь мел кхоьхьу туьха 
дIаэцахь, баI санна, дурлур ю-кх хIара ГIизлара, хьа-хьа-хьа (воьлу)

Суьйли. Хьо хIун ала гIерта сан туьханна, ва къорза гIалагIазкхи. Сан 
туьха ца хилча, шун хьелийн шура догIанан Iовраш ю.

(Нах буьйлу)
I  с а л т и. ДIасахила, дIасахила.
2  в а х а р х о. Валош ву, валош ву!
ГIумки. Кара муха вахана-техьа иза?
II  ГI а л а гI а з к х и. Цуьнан говр йожийна салташа, топ тоьхна… 

ТIаккха, шен карара герз кхоьссина ваьлча, лаьцна схьавалийна.
(тоьттуш-1уттуш, схьавалавой дIахIоттаво У л б и.Полколаг волу 

хьалха)
П о л к о л а г. ДIадаккха цуьнан коьртара гали. (Гали дIадоккху)
У л б и. Хастам бу хьуна, Везан Дела, кхин цкъа а маьлхан серло ган 

аьтто би-кх ахь сунна!
П о л к о л а г. ХIун дуьйцуш ву хьо айхь-хьайга? Мохь тоьхна ала мегар 
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ду хьуна хьайн дагахь дерг. Кхул тIаьхьа хIумма ала аьтто хир бац хьан.

У л б и. Со-м Далла хастам беш вара, хIара маьлхан серло кхин цкъа а 
Цо суна гайтарна.

П о л к о л а г. Хьайна и тIаьххьара гуш юйла хаьий хьуна… 
У л б и. Хаьа, П о л к о л а г.
П о л к о л а г. Хьуна а, хьан накъосташна а моьтту хир дара шаьш тало-

раш а деш, элийн даьхни а лоьхкуш, пачхьалкхан хазнаш кхоьхьуш, иштта 
дIа дуьйладелла лелар ду.

Тхан оьрсийн кица ду: «Мел бехачу муьшан чаккхе ю». Ахь ма чIогIа 
корта айина? Эхь хета сох а, кху нахах а.

У л б и. Чаккхе-м массеран а ю, П о л к о л а г. Ас, цхьаннах эхь хета, эьхье 
хIума ца дина. И тхаьш лоьхку даьхни, кхоьхьу хазнаш а оха дIасайоькъура. 
Аша а, шун Iедало а латтанаш дIадаьхна, шайн сискал яккха аьтту боцуш, 
къийбеллачу, гIаддайначу нахана доькъура оха тхаьш даьккхинарг. Тхо 
тхайна цунах бахам гулбеш дацара.

П о л к о л а г. Нах къен хир бац, болх бахь. Болх бан беза, нехан хьоле 
са а ца туьйсуш!

У л б и. Аша тхуна дитинарш тIулгаш ду… ТIулгаш тIехь, мел къахьегча 
а, ялта ца кхуьу!

П о л к о л а г. Сацийта! Ялтех хIуъу хилахь, хабар-м хьекъаш ду хьан. 
Хьайн ала делахь, тIаьххьара дош алий вала!

У л б и. Ала дош-м дацара сан, дехар дара сан тIаьххьара хьоьга дан!
П о л к о л а г. ХIун дехар ду иза? Схьаалий вала!
У л б и. Сан дехар ду хьоьга, полколаг, со цхьана денна цIа вахийтахьара 

ахь, кхана хIара хан хилале, со юхакхочур вара хьуна, ахь кхайкхина кхиэл 
тIеэца!

П о л к о л а г. Ахь хIун дуьйцу, со хьераваьлла хета хьуна? Я Iовдал 
хета?

У л б и. Ца хетта. Мелхо а хьан цIе яхна Кавказехь, нийсо езаш, къонах 
стаг ву бохуш, вуьйцуш ву хьо.

П о л к о л а г. Со милла велахь а, борз хьуьнха дIахеццал хьекъалх 
тилла-м вац со.

У л б и. Тхан юьртара Тима-м тешнера хьуна барзах.
П о л к о л а г. И хIун ду ахь дуьйцург? Муха тешнера барзах?
У л б и. Иштта. Хотехь жа дажош воллучу Тимина тIееънера къена борз, 

шена цхьа уьстагI лахьара ахь, акхарошна талла гIора а дацара шен аь-
лла. Тимас аьллера, хIара уьстагIий шен дац, жадега ца хаьттича, бакъо 
яц шен хьуна уьстагI бала. Делахь, цIа а гIой, хаттахьа. Хьо схьаваллалц 
уьстагIашка со хьожур ю хьуна – аьллера барзо. «Ахь хIун дуьйцу, хьох, 
барзах, муха тешор ду ас жа?», – цецваьллера Тима. «Шен хьаша неIаре 
хаийна, баьрчехь Iаш волу хIусамда хуьлда шех, ша хьан жа Iалашдийр 
дацахь!» – дуй биънера барзо.

Цо биъна дуй чIогIа а хетта, Тима жеда волчу вахнера. Аьллера цо: ишт-
та, борз ю еана, шена женна тIера сагIина цхьа уьстагI боьхуш. Бакъо лой 
ахь и цунна бала?
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– Ахь хIун дуьйцу?! Хьаьнца дитна ахь жа? – чуьраваьллера жеда.
– Барзаца, – аьллера Тимас.
– Хьо хьераваьлла ?! Барзах муха тешадо жа? – мохь хьаькхнера жедас.
– Шен хьаша неIаре хаийна, баьрччехь Iаш волу хIусамда хуьлда шех, 

ша хьан жа Iалашдийр дацахь! – аьлла дуй биира цо.
– Уой, иштта бохура цо? Со хилла-кх цо вийцинарг. ТIаккха хьеше: – 

ХьалагIаттал хьаша, баьрчче валал, хьан меттиг кхузахь ю, – аьлла, ша 
неIаре ваьллера хIусамда. Ткъа Тиме аьллера: «ДIагIуо, Тима, и борз ша-
тайпа борз хилла. УьстагI бала мегар ду хьуна цунна». Тима схьавеъча, 
уьстагIий шаьш хиллачохь дежаш хиллера, барзо цхьа а юьстах а ца болу-
ьйтуш, Iалашдеш…

П о л к о л а г. Хаза туьйра ду иза-м!
У л б и. Полколаг, барзах а теша мегар ду хьуна наггахь, барзо а кхочуш-

до хьуна ша делла дош.
I  с а л т и. Шен Iожалла тIаьхьататта гIерташ баснеш а юьйцуш.
П о л к о л а г. ГIовгIанаш! Со ву кхузахь вистхуьлуш верг. Дика ду, бер-

зан кIеза. Ас лур ду ахь боху дехар, нагахь кху гулбеллачу нахана юккъехь 
хьуна тешамна хIотта стаг каравахь, нагахь хьо айхьа йиллинчу хенахь схьа 
ца вагIахь, хьан метта кху тангIалкхашна тIехь Iожалла тIеэца кийча а во-
луш. Нах, вуй и тайпа стаг шуна юккъехь?! Велахь, схьа гучувала.

(Цхьа а вист ца хуьлу) 
У л б и. Ва-а, ма доккха хIума ду хIара. Кху йоккхачу майданахь цхьа а 

нохчи вац?! (тийналла лаьтта) Вац цхьа а нохчи?!
(Элси нахана юккъара схьаволу)
П о л к о л а г. Хьо кийча вуй кхунна тешамна хIотта.
(Элсис корта таIабо)
Полколог. Хьо вистхуьлуш а ма вац ! Мотт ца хууш-м вац хьо. (Элсис 

корта ластабо) Вацахь, вистхила. Мила ву хьо?
(Элсис корта ластабо)
П о л к о л а г. ХIара вевзаш стагга а вуй кхузахь?!
Н о х ч и. Суна вевза иза. Иза Нежнийн дукъара аьчкапхьар ву. Вист ца 

хила нийат дина ву иза.
П о л к о л а г. Вист ца хилча а мегар ду, хIара дIадуьйцучух кхеташ хил-

чахьана. Нагахь хIара обарг хIоккху хенахь… ХIинца маса даьлла вайна? 
(сохьта тIехьожу) ШийтталгIачух ах даьлла. ХIаъ, кхана шийтталгIачу ах 
долуш кхуза схьа ца кхачахь, кхуьнан метта ирхъуллу верг хьо ву хьуна… 
И хууш вуй хьо?..

(Элсис корта таIабо)
У л б и. Дала сийде хьан, яхь йолу къонах. Ас дохор дац хьуна сайн дош.
Н о х ч и. Дала ницкъ ло хьуна, Улби, хьайн даш т1ехь чекхвала.
 П о л к о л а г. Сацийта хабарш! Вайн барт хили. Салтий! ДIахеца и 

обарг, дIавахийта! Цуьнан метта набахти чуволла хIара декъаза нохчо. 
Хьовсур вай, мел мах бу обарган дешан.

(Салташа дIалоцу Э л с и. Улби дIа а хоьций, дIавохуьйту)
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III сурт

Элси набахти чохь.
Э л с и. Я Аллах1 Дела, схьакхача хьевалийталахь и к1ант. Г1елделахь 

цуьнан говран болар, некъахьовзам белахь цунна. (хаза долало тата). Ул-
бин говран бергийн тата ду-техьа иза? Сатесна а ма дац х1инца а… х1ан-
х1а , иштта хьалхе кхочур вац иза… И х1ун тата ду ткъа?...Сан пхьалг1ин 
тата ду… ас цу чохь йиттина ж1оьвнан тата сан кхетамехь юха а декаш… 
иттех шо ма дара и сан лерера д1адаьлла, амма даг чуьра цкъа а д1адаьлла 
дацара… ас цу чохь етта ж1ов сайн дагах етташ яра… Г1ойсум, ахь дахар 
дитира суна, амма и дахар суна та1азар дара. Адам дацара соьца бала бо-
луш… д1атеттира со Аматас а… ма галваьлла хиллера со, цу зуламна ара-
волуш суна х1унда ца хаьара, стаг вийначу стаге иза г1урйоцийла? Собар 
ца хиларо, сихалло дохийра сан дахар а, цуьнан ирс а, хийла дена сингаттам 
латтийра, хийла ден дог 1овжийра.

Ма яхъели хьо буьйса… иштта еха яра-кх, кхана нах со витийта Г1ой-
сумна т1ег1ур бу аьлла, ас яьккхина буьйса а. Х1умма а дац, кестта чекхъер 
ю буьйса, кестта чекхдер ду дахар а…

Хьан цхьаъ бен воцу к1ант ирх а оллийтина, юха а хьан дог ца дохадай-
та, Амата, ас т1еоьцур ю 1ожалла…

Я Аллах1 Дела, тахана сан дахар д1аэций , гечделахь суна ас летийнчу 
къиношна. Къинхетам белахь сох, Г1ойсум! Хезий хьуна, Дала мукълахь , 
тахана вер ву со кху та1зарх. Тахана марша вер ву со гуттаренна а!

1-ра  С а л т и. Х1унда мохь хьоькху ахь? Мотт кхобуш верг, хьо ма ч1о-
г1а шарвелла? Дохко ваьлла моьтту суна декъазниг...

IV сурт

П о л к о л о г (Сахьта тIе а хьоьжуш). Гергакхочуш ю вай йиллина хан. 
Схьавалаве обаргана тешамна хIоьттинарг. Кхин иттех минот яьлча, йил-
лина хан тIекхочу – шийттаннах ах долу. ХIетале схьа ца кхачахь и берзан 
кIеза, цунах тешна со Iовдал вуьсу. Ткъа цунна тешамна хIоьттина волу и 
декъаза нохчо кхозур ву тангIалкхан муьшах.

(Салташа схьавалаво ГIарасин Элси)
I  с а л т и. Волало, ког баккха, декъаза Н о х ч и.
 (ХьаргIанаш гучуйовлу стиглахь. Уьш Iоьху)
II  с а л т и. ХIан, хIара хьаргIанаш а схьахьевдда хьуна, Iожаллин хьожа 

а кхетта.
П о л к о л а г. ХIа-ан, ГIараси кIант Элси! Хьевелла схьакхача обарг. 

Дохковаьллий хьо?
(Элсис корта ластабо)
П о л к о л а г. Нохчийн цхьа кица ду, суна хазахеташ: «Яла хьаьхна борз, 

гу буьххье а яьлла, уьгIна», – бохуш. И ду хьуна хилларг а. Алахьа соьга, 
Элси, хIун бахьана дара хIара майда юьззина болчу нахана юккъера, коьр-
тах а ваьлла, цу обаргана тешамна хьо хIотта?
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(Элси вист ца хуьлу)
Н о х ч и. Цхьа некъахьовзам хилла висна хир ву. Иштта-м шен дош до-

хор долуш стаг вац шуна У л б и.
(Элсис корта таIабо) 
П о л к о л а г. Дера, Iовдал нохчо, оцу барзо хьо а, со а Iехийна ма моьтту 

суна. Хьуьнха дIахецна борз юха муха йогIу?
Н о х ч и. Цхьа некъахьовзам хилла хир бу, цуьнах боьзна боцуш.
П о л к о л а г. Цунна хIуъу хиллехь а, кху мотт кхобучунна-м хилла 

хьуна некъахьовзам. Чекхъели хан! Кхул тIаьхьа кхачахь а, тIаьхьависна-кх 
иза. Ирхъолла хIара Iовдал Н о х ч и.

(Элсис ши куьг лоций доIа до.Салташа, тIехьовдий, схьа а лоций, муш 
коча а тосуш ирхъуллу Э л с и. Эццахь нахах цхьаьнга мохь болу)

1  в а х а р х о. ВогIуш ву, вогIуш ву.
2  в а х а р х о. ВогIуш ву, обарг Улби вогIуш ву!
П о л к о л а г. Велахь, схьаваста иза, декъазниг, са дегIах къастале!
(Элси муьшах паргIатвоккху. ВогIуш лаьтташехь, говра тIера вуссуш, 

тIевогIу Улби)
У л б и. КъинтIеравалалахь, сан ваша, говр чIогIа гIелъеллера, чехка ца 

йогIура… Беха некъ бу иза!
1  в а х а р х о. Говр юьйжи… Ахь хихкина, са кхачийна хилла цуьнан. 

Ели говр.
У л б и. Маржа яI! Сан лорах лелаш ю-кх Iожалла. Полколаг, со кийча ву 

хIинца хьан кхиэл тIеэца.
П о л к о л а г. Сих ма луо обарг, Iожаллин караваха. Цхьа хаттар ду-кха, 

сан са кIамдеш. Хьо цунна жоп ца луш дIаводахь, дерриге дахарна дагахь-
баллам буьсур бу суна…

У л б и. ХIун хаттар ду иза, хIай оьрсийн П о л к о л а г.
П о л к о л а г. Алахьа, берзан кIеза, сел чIогIа и дехар дина, хIара декъ-

аза нохчо хьайн тешамна а хIоттийна, хIара, Iожаллин зила тIе а хIоттийна, 
хIун нисдан вахнера хьо вехачу юьрта?

У л б и. Ахь хIун до цуьнах? Стенна оьшу иза? 
П о л к о л а г. Ас жоп делла хьан цхьана дехарна. Ахь суна а ло сан де-

харна жоп!
У л б и. Дика ду… Нана ю сан йоккха стаг. Масех де хьалха цо хIонцана 

эхар дихкинера сунна: хьо цига водахь, ша къинтIераер яц хьуна аьлла. 
Нана къинтIера а ца йоккхуш, дIакхалхар – цул йоккха докъазалла хила 
йиш ма яц стагана тIекхача. Цундела, сайн нана къинтIераяккха вахнера со.

П о л к о л а г. ТIаккха, елин хьуна нана къинтIера?
У л б и. Ас хIонце эхар даиманна дитна хьуна аьлча, къинтIераели.
П о л к о л а г. Тахана хьайна хиндерг, хьайга кхочург дийцирий ахь 

цуьнга.
У л б и. ХIан-хIа, и дийцина, дог ца дохийра ас цуьнан … Сох хилларг 

наха дуьйцур-кха цунна… Со хIинца кийча ву сайн кхиэл тIеэца.
П о л к о л а г. ЧIогIа дика ду хьо кийча волуш. ХIинца ладогIа сан къа-

меле хIей, нах, хIей! Шуна гира-кх тахана вай цхьана зуламна цхьа стаг 
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хьалауллуш… Цхьана зуламна ши стаг хьалауллуш Iедал дац сан. Цундела 
ас маьршаволуьйту х1ара обарг Улби, хIунда аьлча со теша кхуо шен нанна 
делла дош кхин цкъа а дохор цахиларх. 

Маьрша ву хьо, Улби, хьайна кхин некъ лаха.
(Хеза илли. Улби дIахоьцу)

V сурт

Элсий, Улбий шайн юьртарчу пхьалгIи чувогIу. Цу шимма хьалалатайо 
цIе. И шиъ болх бан дIаволало. Юха а ека йолало пхьалгIанан гIовгIа.

\
(Мукъам хеза. Кирхьа)
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Сайдуллаев Хьасанан – 70 шо

Деган мерзашца лекхало поэтан дош...
Сайдуллаев Хьасан вовзале дуккха а хьалха девзина суна цуьнан Дош. Цуьнан 

исбаьхьчу жовхIаршца кхелинчу Дешан са девзина суна. «Ленинан некъ» газетан, 
«Орга» журналан агIонаш тIехь араюьйлу цуьнан стихаш йоьшуш, воккхавийна цо 
кхоллараллехь бохучу кхиамех. Ткъа цуьнан «Iуьйренан нур», «Iуьйренан аьзнаш» 
- стихийн гуларш ас а, поэзиезархоша а хазачу кхоаца тIеэцна. ЦIеначу нохчийн 
маттахь, халкъан синан мукъамехь язйина байташ езаш тIе ца эца бахьна а дацара. 
Ламанах схьадолу цIена шовда санна, Iаламан эшарехь, нохчийн халкъан меттан 
мукъамехь ека Хьасанан стихаш . Оцу эшаран мукъам къаьсттана лерса хьоьстуш 
бу безамах, Даймахках, доттагIаллах язйинчу стихашкахь, воккхаверан тIегIанера 
гIайгIанечу тIегIане а буьйлуш. Зевнечу мерзашца лекхало дош сингаттамечу, 
гIайгIанечу мукъаме, узаме доьрзу поэтан. «Йоьшучун дагна а оццул ницкъ беш 
долчу хIокху дешнаша поэтан экамчу дагна ма чIогIа ницкъ бина а хир бу-кх?» - 
ойла  кхоллайолуьйту цара. Алархьама дош олучу а, яздархьама дош яздечу а поэтех 
Хьасан цахилар хаало цуьнан стихийн синехь, цуьнан ирачу бIаьрсино схьалецначу 
васташкахь. Массарна а ган а, хаза а ца доьгIна поэтана гуш а, хезаш а дерг. Поэт, 
цундела ву поэт, цунна хица, хьаннашца, тархашца, бердашца, лаьмнашца къамел-
дан хаьа дела, церан дахар, амалш цунна евза дела. Дала Дуьненахь баха синош 
кхуллуш, цхьа шатайпана синош делла хиларна бу поэташ хIуманан тидам, терго, 
эс дан хууш, шайн тидам тIехь сецнарг дешнашца схьадийца корматалла, похIма 
долуш. И говзалла, похIма Дала шена деллачех хиларна ю Хьасанан стихаш говза 
язйина, йоьшучийн синошка дIакхочуш, хаза, цIена ойланаш кхуллуш а.

Юбилей

АБУАЛИЕВ Дени
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Нохч-ГIалгIайн Республикехь къоначу яздархошлахь I982 шарахь 

дIакхайкхинчу къовсамехь Хьасанна шолагIа меттиг ялар цундела ларамза 
а дацара. Оцу муьрехь зорбанера араевлира поэтан стихийн кхин керла гу-
ларш а: «Даймехкан тешам», «ДоттагIий тIекхойкху кхерч», «Зевне бердаш», 
«Нана – Нохчийчоь». «Сатийсаман кхоллам» цIе йолу керла книга араяьлла 
Хьасанан. Йиъ бIе кхузткъе йиъ агIо йолчу оцу книгина юкъаяхийтина авто-
ро шен дуккха а керла стихаш, поэма, яздархочун Iабдулхьамид Джуда Ас-
саххарас язйинчу «Истории о пророках» цIе йолчу книган гочдина хьалхара 
дакъа, лирикан эссе, Молла-Несартах забаре дийцарш, дийцарш-этюдаш. 
Шен «Нохчийн мукъам» стихотворехь доьху поэто: 

Мукъам лойша суна,
Нохчийн мукъам лойша – 
Сан бераллин туьйра, гIенаш
Хийла хаза хьаьстина!
Дорцан арахь со шелвелча,
Дог сан кхерча кхачийна,
Езачуьнга безам буьйцуш,
Синхаамаш кховсийна,
Бутт йийсарелаьцна марха,
Яшош, лаьтта Iанийна,
КIант веллачу ненан даьIнаш
Тийжош, хьостуш, дерзийна
Мукъам лойша Даймохк хесто,
Нохчийн мукъам лойша! 

«Доггах вилхинчун бIаьргех цIий даьлла», - кица ду вайнехан. Делахь-
хIета, поэто доггах, говза дехарна Дала делла жоп ду, аьлла хета, цул тIаьхьа 
мел йолу стихотворени а. Халкъера ша схьаэцначу цIеначу нохчийн маттахь, 
оцу меттан бен боцчу мукъамехь, халкъан синан мукъамехь, язйина стихаш 
узамехь, назман мукъамехь, ненан дехаре аз а хаалуш, вайн синойх дIаоь, 
вайца уьш еха вайна хийра цахиларна, уьш вайх а, вайн дахар а хиларна. 
ДегаIийжамечу дешнех хилла хораме къаьхьа къурд бу хеназа кхелхинчу 
доттагIчун Умаров Абукъасаман безамна язйина стихотворени: 

Дуьненахь шаьш кIезиг хьаьстинарг,
Хьостуш, шу гIойша,
ХIара дуьне-м массарех
Дуьсуш ма дай.
Меллаша гIойша, адамаш,
Меллаша гIойша,
Ма сихбе доттагIчун
ТIаьххьара некъ.
Сан дагалецамийн къаьхьа
ДаI паргIат аша хьойша,
Доьлхуьйтуш гIойша шу, чевно сан
Iийжадо дог… 

Адамаш дикане, дикалле, адамалле, къинхетаме кхойкхуш, синан, ойла-
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нийн цIеналле доьхуш, гIорасиз мел волчунна орцах а вуьйлуш, шена делла 
цхьа дахар, декъна, массарна а кхачо гIерташ, хIинцца дуьне довза, ког баккха 
Iемачу жимачу адамна-берана гIо-накъосталла даре кхойкху поэто лаьтте, сти-
глане, бIаьстене, Ал-зезаге, дерриге а адамашка: 

Лаьттан букъ, чIагIлохьа, чIагIло,
Бер догIу дожарна кхоьруш,
Стигал, хьо цIанлохьа, цIанло,
Бер доьлху, хьан бIаьра хьоьжуш.

Ал-зезаг, даржахьа, даржа,
Беран куьг хьуна тIе кхийда,
Маьлхан нур, къагахьа, къага,
Iемаш ду бер хьоьга хьежа.

Къоналла а, къаналла а дешнашкахь о аз а озе дерзар бен, кхин гIайгIа яцахьара, 
оцу хийцамо ойланаш язйина ца Iаш, когийн голаш язъеш яцахьара, бевза-безачех 
дIакъастийна, ша цхьа-а вуьтуш вацахьара, «Ойланаш къоьжачу даккъаш тIехь 
яжар…» иштта синна чов хуьлуш, лазаме а тIеоьцур дацара поэто. Дахаран цхьана 
зилан, жамIан мур хиларна воху цо ойлане, гIайгIанечу ойланашка. 

Говзачу вастехь аьлла поэто хан-зама дIаяларца тIееанчу къаналлех:
Ойланаш къоьжачу даккъаш тIехь ежа,
Суьйренга тевжина оьмаран малх.
Дог, хьуна-м кIордадац лакхешка кхийда,
Хьайца дIаиеш кIадъелла чалх. 

ПохIмечу суртдиллархочо, бIаьрг хьосту, аьхна басарш а ца кхоош, Iаламан 
диллина сурт хьалха хIоттадо хIокху могIанашца поэто:

Седано Iома тIехь латийна буьйса,
Беттан нур муьйлуш ду бецан кIайн тхиш,
Карзахчу ойлано суй туьйсу хIунда,
Ца хезаш, аьхкенан туьйранан йиш? 

ДIадаханчу бIешеран 60-70-гIий шерашкахь стихаш язъян буьйлабеллачийн 
кхоллараллехь гуттар а хаалуш ю гIайгIане тема: Даймахке сатийсар. Генахь, 
хийрачу мехкашкахь, шаьш хан токхуш, дай-наноша, баккхийчара шега сатий-
сина, мукъамашкахь, узаршкахь, узамашкахь, назманашкахь шайна юхабех-
начу Даймехкан сурт шайн ойланехь а долуш цIа баьхкинчара (М.Мамакаевс, 
М-С.Гадаевс, I.Мамакаевс, А.Айдамировс, А.Сулеймановс, М.Сулаевс, 
М.Дикаевс, С.Гацаевс, Ш.Рашидовс, I.Юсуповс…) дуккха а, доггах а, говза а  
язйора дайн лаьттах стихаш. Дукха ю ГIиргIазойн махкарчу Ош-гIалахь дуьне 
девзинчу, шен дай баьхна мохк генахь, малхбузехьа, буйла а хууш, бералла 
дIаяхначу Хьасанан а Даймахках стихаш. Цундела боху поэто: 

Ойланийн уьйрагех корта базбелла,
Са оьхкуш, хьирчича шеконийн дохк,
Лелла со хийлазза, лелла гатвелла,
Дог дилла, сихвелла, хьоьга, Даймохк. 

Поэтана лаьа, шен са хьистинчу Яьссин-хин тогIенашка вийла, тулгIенашка 
шен дагарадийца: 
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Гора яI, Яьссин-хин тогIе,
Бераллехь ихкина берд… 

бохуш, шен дог даста, цуьнах синхаам хиларца.
Ирс долуш ву-кх хIокху дуьненахь хьал-бахам гулбар, даржехь хьалавалар 

коьрта Iалашо а йоцуш, шена кIезиг а доьхуш, адамашна дуккха а дIадала лууш 
вехарг. Оцу ирсан дакъа кхаьчначийх ву Хьасан. Цо ца доьху шена хIумма а, 
иза дерриге а комаьршша дIадала кийча ву, синлазам шена а буьтуш:

Кху дуьненчу со цецвийла веъна,
Дуьне цIандан, луьттуш дегах чекх.
Комаьршалла шуна, адамаш, екъна,
Сайца буьтуш синлазаман бехк. 

Шех вон дош ала некъ а ца буьтуш, шен къоман гIиллакх-оьздангаллин до-
занаш лардеш, ваха лууш ву поэт:

Кху дуьненчу со цецвийла веъна,
ДоьгIна делахь, мала сирла ирс.
Лаьттан безам массо меттехь лехна,
Дала делла суна хьекъал, эс.

Кху дуьненчу со цецвийла веъна,
НеIалт доцуш оьмар яккха сайн.
Нохчийн махкахь гIиллакх лоруш дайн,
Оьздангаллехь нохчи санна ваха. 

Шена дукхабезачу Даймахкана йина чевнаш хала лов поэто, уьш шен 
дегIанна, синна йича санна, тIе а оьцу цо. Хала лов халкъана, махкана олу вон 
дош, тIекхоьллина харцо, юха а юьртах, уьйрех, махках халкъ дала дезаран 
къиза киртиг тIехIоттар. И берриге а сингаттам, бала, гIайгIа шен даг чу къу-
ьйлуш, ша гIорасиз волчу бохаме боху поэто: 

Буьйсанаш кхузахь а карзахчу синна
Синтемна – эргIаде, тешаме яц.
Яьсси-хин йистерчу Мескитахь йисна
Ойланаш кху юьрта сан йоьрзуш яц.

Яккхийчу тоьпаша тIе алу Iенош,
Отуш ю, ягош ю сан хьоме юьрт.
Хетало: Яьсси-хи тогIи ю йоьлхуш,
Къинхетам Делехь бен кхин боцуш гуш. 

Дуьненахь вехаш цхьа хан дIаяьлча, динарг, дан мел лиънарг шен кхета-
мехь, ойланехь литтавоьлча, ларамза шех дийлинчу гIалаташа юхаийзоваь-
ккхича, юх-юха а ойла геналле, цкъа а кхин юхаян йиш йоцчу бераллера не-
къаш гездан, дIауьду. Хеназа къежво, къанво, дагна ов тохуьйту бералле, къо-
налле болчу сатийсамо, хьалха санна, аьзнаша лерса хьестахь а:

Шерийн билзиг тIе хьерчийна
Урчакх баьрчче кхаьчна,
Къоьжаллин кIац сан гиччош тIехь
Денна сирлуш ю.
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Сан бераллин, сан къоналлин
Аьрха мерзаш лекхна,
Яьссин тулгIе, хьалха санна,
Дог сан уьйбуш ю.

ХIокху дуьненахь мел дукха хан яьккхича а, иза кIезиг юйла хуучу поэто 
адамашка доьху вовшаца къинхетаме, дика хиларе, уьйр-марзоне, динчу вон-
на, дийлинчу гIалаташна дохкодовларе:

Дохкодовла, адамаш, дохкодовла,
Карзахъевлла амалш совцае.
Дегнийн неIарш вовшашна ма къовла,
Дийна мел ду вовшийн хестаде.

Дохкодовла, адамаш, дохкодовла,
Цкъа аша аьллехь цхьаьнга чорда дош,
Шайн шогаллин легнийн гурахь къовла,
Бакъдуьнене цIена синош хьош.  

Адамийн дегнашна вас а йина, чов йина, цхьа де, цхьа минот а хIокху дуь-
ненахь яккха лууш воцчу поэто шен кхечу стихотворенехь а боху:

Дала лардойла вай, кIентий,
ТIаьхьадисарх дохкодовла,
ГIалатийн оганаш херцош,
Бехкамна ков цакъовларх.

Поэто шена хIумма а ца доьху, цхьа а декхар ца хета цунна шена хьалха, 
цундела цо шен «Поэзи» стихотворенехь боху: 

Хьоьца ас лехна сайн синна дарба,
Сайн шераш, денош а тешийна хьох.

Шена тешаме а хилла схьаеанчу поэзига юха а боху поэто:
Мила ю? Урам бац, юрт яц хьан йийца,
Беттан лар, маьлхан нур хьо йолчохь ду.
Сан иллийн цIийх, мерзах син алу йина,
Ас юьйцург сан безам – поэзи ю.

Цхьана адаман даг чу цахоъал, цхьанна лан хала хиллал безам кхоллабелча 
нене, Даймахке, йоIе… «Жимчу даг чохь боккха безам къийла» атта цахилар-
на, дуккха а адамех поэташ хилла. Царех цхьаболчийн поэзин суй дIабайна 
хан-зама яларца, ткъа Хьасан санначеран оцу суйнах хан-зама яларца кхерч 
бохбо цIе хуьлу, «Сан иллийн цIийх, мерзах син алу йина Ас юьйцург сан без-
ам – поэзи ю», - бохуш, иза ваьхна дела, веха дела. Оцу поэзин кхерчахь шайн 
синхаамаш, ойланаш, сатийсамаш бохбайта луучара хазачу кхоаца тIеоьцу 
Хьасанан кхолларалла.
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Адамаллин серлонехь
(НР хьакъволчу журналистан Сумбулатов Денин 60 шо кхачарна лерина)

Цхьана дикачу ламасте дирзинера ХХ-чу 
бIешарахь газеташка, журналашка язвалар а, 
уьш дешар а. Школехь доьшуш долчу берана 
тIедожадора «Пионерская правда» газет 
дешар. Лакхарчу классашкара дешархой 
декхарийлахь бара «Комсомольская правда» 
газете язбала, иза лерина деша а. ТIаккха, 
цIийх а дулий, хьоьца дуьсура и беркате 
ламаст, воккха хилча. Цундела хIора 
хIусаме кхочура «Правда», «Комсомольская 
правда», «Литературная газета», иштта кхи 
долу газеташ а, тайп-тайпана журналаш а. 
Юьхьанца газеташка, журналашка язъяла 
сайна ахча латтош хиллачу ден тIедожорца 
лакхахь цIераш яьхначу шуьйрачу хаамийн гIирсашца со «Ленинан некъ» 
газете язъяла езаш яра. Иза нохчийн маттахь хиларна, мелла а цу газете 
озабезам бара тхан ден. Иза доьшуш самукъадолура цуьнан. Юьхьанца ас 
йоккхаеш доьшуш газет дацара «Ленинан некъ». Бекъа, чомах талхийна, 
оьрсийн дешнашца эбийна хуьлура газетан мотт. Газет тIера йозанаш а, 
замане хьаьжжина, Iедална а, цуьнан баьчча йолчу компартина а товчу агIор 
язйина нислора. Амма ХХ-чу бIешеран 80-чу шерийн чаккхенехь дикачу 
агIор мелла а хийцамаш гучубевлира газетан агIонаш тIехь. Керлачу дешан 
хIуо детталора, меттан са хаалора къоначу журналистийн могIанашкара. 
Церан материалаш маьIне а, кIорггера чулацам болуш а, газетдешархойн 
дагах кхетачу кепехь язйина а яра. Ткъа уггаре а коьртаниг: хIокху 
доккхачу дуьненахь цхьаъ бен доцчу нохчийн газете баьхкинчу керлачу 
журналисташкахь говзалла а, хаарш а дара, цхьаннех ийза а ца луш, 
бакъдерг яздан доьналла а дара. Къаьсттана дика евзара царна нохчийн 
къоман истори, культура, литература. Цхьана а кепара щеконаш йоцуш, 
царах нохчийн журналистика кхиоран бIаьхой, ала мегар дара. Къеггинчу 
похIмица, кIорггерчу хааршца, бIаьрлачу корматаллица шайн йозанна тIехь 
тидам сецочарех бара журналисташ: Яшуркаев Султан, Ицлаев Iабдулла, 
Юнусов Хьамзат, Умхаев Хьамзат, Ахматукаев Адам, Джанаралиев 
Iимран, Барзанукаев Ахьмад, Дадаев Сайд-Хьасан, Хажмурадов Iайнди, 
Цугаев Сулейман, Хатуев Iабдул-Хьамид, Сумбулатов Дени, иштта дуккха 
кхиберш а. Бакъболчу журналистийн бертахь тоба яра иза, шайн коьртехь 
поэт, журналист Абдулаев Леча а волуш. Цара баккъал а къоман газет дира 

ГАЗИЕВА Аза
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«Ленинан некъах», тираж 5 эзарне хьалайоккхуш. Газетан цIе хийцира. 
I990-чу шеран хьаьттан баттахь дуьйна «Даймохк» дара нохчийн маттахь 
цхьаъ бен доцу газет. Дуьненахь а гIарабевлла бевзачу шуьйрачу гIирсийн 
тIегIане «Даймохк» газет кхачо Iалашонца хьанала къахьоьгуш лакхахь 
цIераш яьхна журналисташ бара. Къеггинчу похIмица, говзаллин лаккхарчу 
тIегIанехь йолчу корматаллица царна юкъахь билгалвуьйлуш Сумбулатов 
Дени а вара.

Тахана массо маьIIера цхьацца бакъдоцу къамелаш хеза: «Немцойн 
фашисташа ямартлонца вайн боккхачу Даймахкана тIелатар дича, нохчаша 
царна дуьхьала тIом ца бина», – бохуш. Бакъдолчу терахьаша йохайо и 
къамелаш дечеран харцо. I94I-чу шеран мангалан беттан 22-чу дийнахь 
СССР-на Германис тIелатар дале ЦIечу Эскарехь гIуллакхдеш Нохч-
ГIалгIайн Республикера итт эзар сов стаг хилла. И буьрса тIом болабелла 
халхарчу деношкахь кхин а I3 эзар стаг шайн лаамехь тIевахана тIеман 
арахь мостагIчунна дуьхьалавала. Виъ эзар гергга стаг юкъахь волуш, I942-
чу шеран гуьйрана вовшахтоьхна, цу тIаме дIахьажийна леррина йолу 255-
гIа Нохч-ГIалгIайн дошлойн полк. И полк тIаме дIахьажо беш болу кечамаш 
бахбелча, мел дукха вайнехан кIентий шайн лаамехь дIаихна, ЦIечу Эскаран 
могIаршка дIахIиттина, мостагIчунна дуьхьалабовла. Оцу хенахь жимачу 
Хошкалде юьртара 97 стаг вахара Даймохк мостагIех паргIатбаккха. Царах 
цхьаъ вара Сумбулатов АбуIали. Смоленскехь биначу тIемашкахь шена еза 
чов хилча а юкъара ца волуш, турпала летта иза мостагIчух, бакъволчу 
нохчочун яхь, доьналла, майралла гойтуш. I944-чу шарахь ЦIечу Эскаро 
Польша мостагIчух дIацIанъеш а дакъалаьцна ву вайн махкахо. Бакъду, 
Польшехь хиллачу тIемашкахь йиначу чевнаша могашалла эшайо цуьнан. 
Лоьраша кхидIа тIом бан шена ца магийча, дайн махка вогIу бIаьхо. Гуьмсе 
схьакхаччалц ца хаьара цунна цIаверза цIа шен цахилар а, халкъ махках 
даьккхина хилар а. ХIара нохчи вуй хиъначу цхьана оьрсин зудчо олу 
кхуьнга нохчий а, гIалгIай а махках баьхна хиларх. Йоьхначу ойланца, 
Iовжийначу дагца юхавоьрзу Даймахкана шен са а, дегI а ца кхоийна бIаьхо. 
Буьрсачу тIамехь мостагIчух летта АбуIали хIинца шен къам а, шен верасаш 
а схьалаха безаш вара. Малхбалехьа боьду беха некъ юьхьарлоцу 
догъэшначу бIаьхочо. Цкъа а юьйцу а ца хезначу Казахстанерачу Джамбулан 
областехь, Свердловски кIоштана юкъайогIучу Ровное цIе йолчу юьртахь 
карийра АбуIалина Ножин-Юьртан а, Веданан а, Шелан а кIошташкара 
схьабалийна нохчий. Царах шена йиша-ваша, доттагIий а бина, итт шарахь 
шен юьртахошна а, гергарчарна а тIе ца кхочуш, вехира АбуIали. АбуIалина 
Польшехь шолагIа йинчу чевнна госпиталехь дарбанаш дечу хенахь, 
ГIиргIазехь дIакхелхина хиллера цуьнан нана, ваша, дуккха гергарнаш, 
юьртахой а. Казахстанехь доьзал болийра АбуIалис, МахкатIера Бакка а 
ялийна. ВорхI кIант вара церан. Царах виъ кIант университет чекхъяьккхина 
ву. Хьаналчу напхица дас-нанас хьалакхиийна доьзал, баккхий а хилла, 
шайна сискал лохучу хенахь а, шайн долчух тоам беш, хьарамлонна пе 
тухуш бу. АбуIалин а, Баккин а шолгIа кIант – Абузар – дукха нахана везаш 
а, вевзаш а вара. Товш куц-кеп, кIеда-мерза къамел, безаме юьхь-сибат, 
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шуьйра а, кIорггера а Iилма, хаарш долуш, оьзда кIант вара Абузар. 
Ленинградера университетехь кхиамца аспирантура чекхъяьккхина, Нохч-
ГIалгIайн пачхьалкхан университетехь оьрсийн мотт хьоьхуш вара доцент 
Сумбулатов Абузар. ХХ-ХХI-гIий бIешераш хотталучу муьрехь (I999-чу 
шеран 26-чу буса зуламхоша шен хIусамера дIавигна) лораза хьулвина, 
къайлаваьккхина Абузар. Веза-Воккхачу Дала рицкъанаш цIа дерзадойла 
цуьнан! КхоалгIа кIант –Iийса – Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университет 
чекхъяьккхинчул тIаьхьа школехь хьехархо, директор, Соьлжа-ГIалин 
Заводской кIоштарчу (районо) дешаран декъан куьйгаллехь белхаш а бина, 
хIинца Нохчийн Республикин Парламентехь болх беш ву. Кхиболу вежарий 
а, халкъана, махкана пайде болуш, иштта цхьаццанхьа хьанала къахьоьгуш 
бу. АбуIалин, Баккин доьзалехь воьалгIа кIант ву, I957-чу шеран, асаран 
(июнь) беттан I4-чу дийнахь дуьнентIе ваьлла Дени. Бераллехь дуьйна 
кхетамца, къинхетамца къаьсташ вара иза. I964-чу шарахь вахара иза 
Хошкалдерчу юккъерачу школан хьалхарчу классе деша. Дешарца уьйр-
марзо йолчу доьзалехь кхиъначу Денин самукъадолура исбаьхьаллин 
говзарш йоьшуш. Книгаш ешар цунна марздира хьехархоша Кудусова 
Метас, Исхаджаев Мохьмада, Муталиев Олхазара, Черкасова ШапаIата. 
Школа чекхъяьккхина валале оьрсийн а, нохчийн а гIарабевллачу яздархойн 
дукхахйолу книгаш ешна ваьллера иза. Цундела, I974-чу шарахь юккъера 
школа чекхйоккхий, Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университетан филологин 
факультете деша воьду Дени. Хьалхарчу курсехь дуьйна Iаламат сутара 
хааршна тIаьхьаваьлла, къахьоьгуш студент вара жима стаг. Университетехь 
бовзийтира цунна нохчийн меттан исбаьхьа чам хьехархоша-Iилманчаша 
Овхадов Мусас, Тимаев Вахас, И. Арсахановс, З. Хамидовас, Р. Саламовас, 
Н. Музаевс, М. Дикаевс, и. дI. кх. Хетарехь, нохчийн матте болчу безаман 
«лазар» а цигахь кхийтира. Сумбулатов Дени кхоалгIачу курсан студент 
вара, Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университетера иза Тбилисски 
пачхьалкхан университете дехьаваьлча. КIорггера ойла а йина яьккхина 
гIулч яра иза жимчу стага. Тбилисерачу университетехь оьрсийн мотт, 
литература а, иберийско-кавказски меттанаш а Iамо таро яра студентан. 
Царна юкъабогIуш нохчийн мотт хиларна, кхидIайолчу ханна дахар 
Iилманца доза лаарна вахара Сумбулатов Дени Гуьржеха. Дуьненахь а 
бевзашболу Iилманчаш – А.С. Чикобава, К.М. Ломтатидзе, И.И. Церцвадзе, 
Т. Осидзе, Е.Ф. Джейранашвили, К.Т. Чрелашвили, Р.Р.Гагуа – бара 
меттанаш а, меттаIилма а хьоьхуш. I980-чу шарахь кхиамца Тбилисера 
университет чекхъяьккхина, Нохчийчу цIавирзира къона говзанча. Кхуьнах 
доьзна доцчу бахьанашца Iилманан хьаьрмехь болх ца хилира Денина. 
Бахьанийн духе кхиа ца гIерташ, Гуьмсан кIоштахь говзанчо нохчийн мотт, 
литература а хьеханза школа муьлха ю хьаьжна, Комсомольскерчу школехь 
I980-чу шарахь хьехархочун даржехь дIаболийра шен къинхьегаман хьанала 
некъ. Масех шо даьлча, луларчу Хаьнгаш-Юьртарчу школан директор 
хIоттийра хааршца билгалваьлла хьехархо. Шен къинхьегаман хьалхарчу 
деношкахь Iаламат боккха тидам тIебохуьйту хьехархочо тIекхуьу чкъор 
кхетош-кхиорна. Жигарабоккху классал арахьа беш болу болх. Дешархойн 
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ойла книгаш ешарна тIеерзайо, уьш цаьрца йийцаре йо, турпалхойх 
дешархошна тайнарг, цатайнарг къастош. Доцца аьлча, кхиазхой ойла ян а, 
шайна хетарг, цхьаннех ийза ца луш, схьаала Iамабо Денис. Хьехархочо 
Iаламат чIогIа къахьоьгу дешархошкахь синан цIеналла, къинхетам, 
адамалла, амал кхио лууш. Церан къоначу дегнашкахь Даймахке, халкъе, 
къоман гIиллакх-оьздангалле ховха безам кхоллар шен декхар хета цунна. 
Дика кхета таханлера дешархой къоман кхане хиларх иза. Ткъа къоман 
кхане даима цIена хила лаар хаддаза цуьнан сица дехаш, цIийца лозуш 
дара. Хьехархочо бовзийтира дешархошна нохчийн актераш, режиссераш 
Д. Омаев, Хь. Азаев, З. Багалова, Р. Хакишев, М. Солцаев, театре а бигна. 
Дуьххьара театрехь спектакле а хьаьвсира уьш. ХьошалгIахь хилира 
халкъан яздархочун А. Айдамировн хIусамехь, Веданахь обарг Зеламхин 
йоI Энист йолчохь. Дешархошца а, церан дай-наношца а цхьаьна Хаьнгаш-
юьртахь Даймехкан тIеман дакъалацархошна хIоллам хIоттийра. Нохч-
ГIалгIайн республикехь дуьххьара Сибрехахь беллачу юьртахошна 
Хошкалдехь хIоллам-чурт хIоттийра. Схьагулдира нохчийн кешнашкахь 
лаьттина чарташ, цхьайолу гIишлош вовшахъяьхна. И дерриг а хадийна 
къоман иэс вовшахтоха, юхаметтахIотто деш дара. Дешархошна гуш дара: 
хьехархо ша дийриг «чу са диллина» деш хилар. Цундела цара лорура, 
царна дукхавезара Дени. Цо хьоьху нохчийн мотт, литература а къаьсттана 
дика Iамайора цара. Школера дешна а бевлла, дахаран некъаша шаьш 
дIасакхиссарх, цкъа а хьехархочуьнца йолу зIе ца хадийна дешархоша, 
цуьнан тешаме доттагIий а хилла дIахIиттина уьш. Школехь болх бан 
волавелла дукха хан ялале ерриге Гуьмсан кIоштахь а евзира дикачу 
хьехархочун цIе. Масех шарахь Гуьмсан кIоштан нохчийн мотт, литература 
хьоьхучу хьехархойн методцхьаьнакхетараллин куьйгалхо вара вайн 
турпалхо. Школехь болх беш, дIакхоьхьуш дара Сумбулатов Денис 
методцхьанакхетараллина куьйгалладар. Гуьмсерачу №2 йолчу школехь 
вайн турпалхочо болх бечу муьрехь ерриге а Нохч-ГIалгIайчохь а 
тоьллачарах цхьаъ ларалуш яра цо дешархошна нохчийн мотт, литература 
хьоьхуш йолу кабинет. Цу юккъехула вайн махкахь мел хуьлучу хьехархойн 
конференцешка, семинарашка кхача а, дакъалаца а ларавора Дени. Даима 
чулацаме, маьIне, шеца алссам пайда болуш хуьлура цу цхьанакхетаршкахь 
цо деш долу къамел. Школехь а, Гуьмсера хьехархойн училищехь а ша болх 
беш волуш, Дени сих-сиха дагаволура говзачу хьехархойх З. Джамалхановх, 
А. Вагаповах, С. Эдиловх, С. Шовхаловх, Т. Шудуевх, М. Бошхаджиевах. 
Шен белхан зиэделларг довзуьйтура къоначу хьехархошна говзалла 
лакхаяккхаран институтехь. Цуьнан белхан говзалла тидаме а эцна, I988-чу 
шарахь «Отличник народного просвещения РСФСР» сийлахь цIе еллачу 
хенахь, уггар а къона хьехархо вара Дени.

Сумбулатов Денин ойланаш журналистикех хьерча дукха хан яра. 
Школехь доьшуш волуш дуьйна статьяш Гуьмсан кIоштан «ЦIен байракх» 
газетехь зорбане юьйлуш яра цуьнан. I974-чу шарахь дуьйна «Ленинан некъ» 
газет тIехь зорбане йовла юьйлаелира Денин кегий а, яккхий а статьяш. 
Делахь а баккъала журналистике I990-чу шарахь веара иза. Юьхьанца 
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могIарера корреспондент вара. ТIаьхьо «Ленинан некъ» газетан редакцин 
культурин декъан доладархо хIоттийра. Билгалдаккха догIу, къоман культура 
кIорггера евзаш а, цунах говза ала хьакъдолу дош долуш вара Сумбулатов 
Дени. Нохчийн литература лерина ешарца, шена хетарг цунах аларца, 
дийцарца, яздарца юкъараллин кхиэле дилла доьналла хиларца билгалваьлла 
журналист. Шатайпачу хьежамца къаьсташ хуьлу говзаран цо хадийна мах. 
Шен ойла яста, газетдешархо цунах кхето хьекъал, хаарш, говзалла, похIма 
ду журналистехь. Бух болуш хуьлу цо аьлларг, яздинарг, цундела ладугIучара 
а, доьшучара а къобалдо. Сумбулатов Дени «Даймохк» газетан культурин 
декъан куьйгаллехь волуш цкъа а ца хиллачу кепара дуккха статьяш, 
очеркаш, зарисовкаш зорбане евлира вайн махкара яздархой, артисташ, 
музыканташ, художникаш халкъана, махкана бовзуьйтуш. Баттахь цкъа а, 
шозза а арайовлура дийнна газетан агIонаш: «Пхьоьха», «Хьехархочун агIо», 
«Сан мотт – сан марзо» – нохчийн маттах, гIиллакх-оьздангаллах, ламастех, 
хьехархойн белхан зеделлачух. Дахар а, кхолларалла а кIорггера теллина, 
довха дош ца кхоош, похIмечу журналиста шайх яздина бу Ошаев Халид, 
Гадаев Мохьмад-Салахь, Мамакаев Мохьмад, Сулаев Мохьмад, Дикаев 
Мохьмад, Айдамиров Абузар, Рашидов Шаид, Бексултанов Муса, Юсупов 
Iусман, Гайтукаева Бана, Сайдуллаев Хьасан, Борхаджиев Хож-Баудди, Омаев 
Дагун, иштта дуккха кхиберш а. Сумбулатов Дени редактор а, корректор а 
волуш, зорбане яьхна нохчийн матте гочйина дуьненна а бевзачу оьрсийн 
а, гуьржийн а яздархойн говзарш. Царна юкъахь оьрсийн сийлахь воккхачу 
яздархочун Лев Толстойн, поэтан Михаил Лермонтовн, гуьржийн яздархойн 
И.Чавчавадзен, А. Церетелин, А.Казбегин, В.Пшавелан, С.Орбелианин, 
Н.Думбадзен иштта дуккха а кхечеран а говзарш. Сумбулатов Денин 
Iуналлехь, иза редактор, корректор а волуш, кечйина, зорбане яьхна нохчийн 
сийлахь воккхачу яздархочун Айдамиров Абузаран говзарш: «Вайн амалш», 
«Хаьржинчарах» вовшахтоьхна ялх том а. Иштта, вайн турпалхочо редакци 
а еш, зорбане яккха кечйина махкахь гIараваьлла вевзачу фольклористо, 
Iилманчо, филологийн Iилманийн докторо Джамбеков ШаIранис гулйиначу 
нохчийн къоман барта кхоллараллин йиъ том. Борхаджиев Хож-Бауддица 
цхьаьна «Культура Чечни: испытание временем» цIе йолу книга араяьккхира 
Сумбулатов Денис. Нохчийн къоман дахарехь уггаре хала мур бара и книга 
оьрсийн маттахь зорбане яьлларг. Х. Борхаджиевн, Д.Сумбулатовн, иштта 
кхечу авторийн а нохчийн къоман культурехь къахьегначу а, къахьоьгучу а 
адамех очеркаш яра книгина юкъаяхнарш. Аганара воьссичхьана нохчийн 
маттаца шовкъ-безам болуш вехачу Сумбулатов Денис «Культура Чечни: 
испытание временем» оьрсийн маттахь зорбане яккхар цхьа шатайпачу 
маьIне гIуллакх дара. Нохчийчохь буьрса кхехкаш тIом болуш, дуьненарчу 
яккхийчу, нуьцкъалчу пачхьалкхийн политологаша вайна харц а, боьха 
а цIераш тохку зама яра иза, берриге а нохчий зуламхой буй, къуй буй, 
низаман гурашкахь баха хууш баций бохуш. И зулам даржочарна, питанаш 
кегочарна дуьхьаладаьккхина жоп дара хIетахь и книга. Лакхахь хьахийна 
дукхахболу белхаш Сумбулатов Денис «Даймохк» газетехь ша бечу балхана 
юкъара ца волуш, бина бу. Иза даима ларавора шена редакцино тIедехкинчу 
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декхаршна эшам ца беш, массарна юьхькIам болчу агIор гIо-накъосталла 
оьшучунна цIенчу даггара орцахвала, халкъана, махкана беркат долучу агIор 
муьлхха а гIуллакх дIадерзо а. Ткъа редакцехь биначу балхах дерг аьлча, 
цхьана ханна «Даймохк» газетан коьртачу редакторан заместитель волуш 
болх бира цо. Бакъду, даржехь лакхаваларх адамаллах юьззина йолу амал 
цкъа а хийца ца лора цуьнан. Даг тIе куралла йоьссина меттиг ца хаалора. 
Массо а журналисташца даима а цхьаьнаэшшара кIеда-мерза, гIиллаккхе-
оьзда хилла Дени. Хьаькам вара аьлла, баьрче гIерташ ца хилла, тIевеана 
стаг гIийла-миска хиларх, цунах пе бетташ ца хилла. Нохчоллех ца вухуш, 
цIена дIакхоьхьура цо муьлхха а хьаькамалла. Цунна къеггина тоьшалла ду 
«Даймохк» газетан журналисташа I993-чу шарахь Сумбулатов Дени коьрта 
редактор харжар. Хала зама яра иза. Масийтта тобане декънера, декъаделлера 
декъаза нохчийн къам. Даржаш къуьйсуш, миска адамаш дайина а, цу 
дикане кхача лууш масех тоба яра. ГIалийн а, яртийн а урамашкахь герз 
эвхьазадаьккхинера. Денна Iенаш бехкбоцчу адамийн цIий дара. Советийн 
заманахь юкъараллин низам лардина милцой балхара дIабаьхнера. Церан 
метта дIахIиттиначарна цкъачунна шайна ядо а, катоха а хIума хилчхьана, 
кхин гуш хIума дацара. Бакъдерг яздечу журналисташна кхерамаш туьйсура. 
Герзах боьттина бIо чуэккхий, редакцешкахь талораш деш, журналисташна 
етташ меттигаш йогIура. Наггахь а луш алапа дацара. Нохчийн маттахь 
зорбане долу цхьаъ бен доцу «Даймохк» газет Iедало дIакъовларан дозане 
кхаьчнера. Редакцин болх бакъйолчу журналистикин хоршахь дIабахьа 
гечонаш лоьху «Даймохк» газетан коьрта редактор Абдулаев Лечех Iедалан 
векалшна халкъан мостагI тарвеллера. Ша бахьнехь зулам ца хилийта, шен 
лаамехь балхара дIаваьлла, иза цIавахара. Газетан журналиисташ халачу 
хьелашкахь бара. Цхьана агIор, луш алапа доцуш,яздан кехат доцуш, 
герзаца болчу наха денна кхерамаш туьйсуш, Зорбанан цIийнахь болх бан 
атта дацара. ШолгIачу агIор, тIегIертачу тIеман кхерамна, Нохчийчоьнах 
марш тарбелла, сутара цунах бекхаш болчу къуйшна халкъ цхьа а дитина, 
юьстахбовла журналистийн бакъо яцара. Уьш декхарийлахь бара деэшначу 
къомаца хила, шайн аз хазийта,бакъ дош мискачу адаме дIакхачо. Ишта 
кегаделлачу хьолехь дара Сумбулатов Дени редактор харжар. Иза цхьаъ вара 
цу муьрехь и деза дукъ дIакхехьалур долуш, массарна тов долу маслаIате 
дош карор долуш а. Белхан накъосташа шена тIедиллинарг, мел хала хиллехь 
а, ца вухуш, яхь дIа ца луш, доьналлица дIакхийхьира цо. Бакъду, коьрта 
редактор вара аьлла, паргIат-м ца велира иза. Цо кест-кеста гулйора редакцехь 
«горга столаш», диспуташ, кхеташонаш. Тайп-тайпана адамаш хуьлура цу 
цхьанакхетаршкахь дакъалоцуш, вовшахдагадовлуш. Дийцаре дийриг дукха 
хьолахь цхьаъ хуьлура: «Вай хIун дан деза махкара хьал тодан?» Халкъо, 
махко лоруш долу адамаш кхойкхура цхьанакхетаршка: Iилманчаш, Iеламнах, 
яздархой, артисташ, хьехархой, художникаш, журналисташ. ХIоранга 
шена хетарг олуьйтура. Шех зулам дала гергадерг тIехшовкъе дерг юкъара 
дIадоккхуш, зорбане доккхура цхьанакхетаршкахь дийцинарг. Махкахошна 
тайнера редакцино жигара дIахьо и мехала болх. Киоскашкахь эца ка ца 
яьллачо, редакци вогIий а хьора газет, цхьанакхетарехь дакъалаьцначу 
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хьекъалечу нахана хIун хета хаа лууш. Газетдешархойн аудитори мелла а 
шоръян йолчу Iалашонца оьрсийн матте даккха долийра «Даймохк» газет цу 
инзаре чолхечу хьолехь, «Отечество» цIе тиллина. «Даймохк» газетан коьрта 
редактор волчу Сумбулатов Денис а,цо куьйгалла дечу журналистийн тобано 
а мел чIогIа къахьегарх, тIом саца-м ца белира. Iинах яха хецаелла ворда, 
мел чIогIа кадеттарх сацалуш яц-кх цхьаьнгге а. Дог лозура мискачу адамех. 
ЦIенчу даггара маслаIатан некъаш лийхира. «МаслаIатан мотт сецча, цIий 
Iаьнна» – тобанашка декъаделлачу халкъе кхайкхам а бина. Амма герзан 
гIовгIано дукъийнера журналистийн аз. Шайга кхочучу дуьненан даьхнех 
Iехабеллачу ямартчу зуламхоша йоьхкира Нохчийчоь, бехкбоцу миска 
адамаш цIийла керчош. Цунна а, цуьнан белхан накъосташна а шера хаьара, 
нохчашна «суверенитет» хьан, хIунда еллера. Цхьаболу политикаш Россин 
юкъараллин-политикин хатI хуьйцуш бара. Царна оьшура цу муьрехь йоккха 
гIовгIа, питанаш, мискачу адамийн синкхетам тилор а. ХIоьттина хьал мухха 
делахь а, шаьш нохчий ду бохучу цхьадолчу адамаша, даржех, хьал-бахамах 
Iехаделла, халкъ а, мохк а йоккхачу политикин ловзаршна юкъакхоьссина, 
къинхетамза цIийла керчадайтар ца лалора журналистан экамчу даге.

ХХ-ХХI-гIий бIешераш хотталучу муьрехь Нохчийчохь къинхетамза 
кхихкинчу буьрсачу тIемаша беанчу бохамийн дакъа Сумбулатов Денина 
а кхечира. Денин а, цуьнан вежарийн а цIенош дохийнера цу муьрехь 
Соьлжа-ГIалахь жигара хиллачу авиатохарша. Кхаьрга беанчу бохамех ца 
Iебаш санна, цIенош чуьра йийбар дIаяьхьнера тIамо дебийначу къуйша. 
Соьлжа-ГIалахь доьзал чуберзо кхин тховкIело ца хилла, Хошкалде вахара 
Дени шен доьзалца. Iаламат хала ду цIийнах валар. Деэшначохь «Iуьйре 
йолу некъ ца гуш, суьйре теян хIусам йоцуш» висар стенца дуста деза ца 
хууш, вуьсу. Деэшар ду-кх дIаберза ца туьгуш бахбелла тIом, болх-некъ 
боцуш, цхьана а кепара доьзална напха лаха меттиг йоцуш висар. Бакъду, 
Дени и бегIийлаш дагайогIучохь вацара. Дуьненан мехха волу ваша вайнера 
цуьнан доьза, тешнабехкаца цхьана ямартчу адамаша чуьра дIавигна. 
Абузар-м Денин ваша хилла Iаш вацара. Иза воккха Iилманча, кIорггера 
хаарш долуш, къамел маслаIате долуш, халкъо а, махко а шех дозалла деш, 
стаг вара. Оцу бохамо Iовжийна, хабийна журналистан дог хIинца а дикка 
меттадаза ду. Денис дукха лийхира зуламхойн лар Къилбаседа Кавказехь, 
Азербайджанехь Абузарх дерг хоьттуш. Цхьана ханна шена дукхабеза 
болх-некъ дIатесна, лийхира Денис а, цуьнан вежарша а шайн дIавигна 
ваша, «Хьан виги-те? ХIунда виги-те? Хьанна новкъа хилла-те? Мичхьа ву-
те?» – ненан хаттаршна жоп а карийна, цуьнан дог хьаста лууш. ХIинца 
а, Абузар дагараваьлла, цхьа минот зама ца еана царна. Делахь а, болх ца 
бича а, рицкъа ца лехча а, доьзал цхьана хIусамехь дIа ца тарбича а ца 
волу. Сумбулатов Дени бераллехь дуьйна къахьега Iемина ву. Дени «Гумс» 
газетан редакце балха дIахIоьттира, хIусамнана, НР-н хьакъйолу хьехархо 
Сумбулатова Киса Гуьмсера №5 йолчу юккъерачу школехь, оьрсийн мотт, 
литература хьоьхуш яра. Церан еа йоIах кхо йоI Нохчийн пачхьалкхан 
университетехь дешна яьлла а, доьшуш а ю. Лизас, шен нанас санна, дешна 
филологин факультетан къоман декъехь. Амина пачхьалкхан муниципальни 
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урхаллин факультетехь доьшуш ю, ткъа Радима журналистикехь ю.

Бохамашка, лазамечу эшамашка ша къар ца войтуш, шинхьа балхахь 
ву похIме журналист: «Орга» журналан прозин декъан редактор, «Гумс» 
газетан коьртачу редакторан заместитель. Шина а балхахь дика ларош 
схьавогIуш ву. ХIокху деношкахь Хошкалдера Iеламстага Ибрагимов Адам-
Хьаьжас гочдина Сийлахь Къуръан нохчийн метан аларан а, нийсаяздаран 
бакъонашца нисдина ваьлла Дени, ялх баттахь меланна къахьегна. Iедало 
тидамза ца битина цуьнан хьанала къинхьегам. I995-чу шарахь дуьйна 
РФ-н журналистийн союзан декъашхо волу Сумбулатов Дени «Нохчийн 
Республикин хьакъволу журналист», «Нохчийн Республикин культурин 
хьакъволу белхало» сийлахь цIерш лелош ву. Нохчийн Республикин 
интеллектуальни туьшо журналистикин номинацехь делла совгIат ду цунна. 
Вайн махкахь хIора шарахь Кадыров Ахьмад-Хьаьжин цIарах дIахьочу 
«Дашо пелаг» цIе йолчу дуьненаюкъарчу къовсаман 2009-чуй, 20I0-чуй 
шерийн толамхо ву Сумбулатов Дени. «Кавказехь машар, барт чIагIбарна» 
М. Лермонтовн цIарах йолу сийлахь мидал елла цунна. Ткъа заманан йохалла 
хьанала къахьегарна Сумбулатов Денина мел елла сийллаллин грамоташ 
ягарйина вер вац. Уьш Iаламат дукха ю. Бакъду, муьлхха а совгIат дала 
хьакъдолуш дика стаг ву иза. Са сирла долуш стаг ву. Ткъе вуьрхIитталгIа шо 
зама ю иза Нохчийчоьнан зовкх дебо йолчу Iалашонца хьанала къахьоьгуш 
схьавогIу. Цуьнан цIеначу ойланех дуьзначу йозанаша адамашка дикане, 
къинхетаме, маслаIате, адамалле, вовшийн дезаре, дашаре кхойкху. Цара Iамаво 
Даймохк беза, нохчоллех къилба дина ваха, беркатечу кханенах дегайовхо 
кхаба. Сумбулатов Денис дIа мел язбечу могIанехь цуьнан комаьршачу деган 
йовхо хаало, буьрсачу заманаша къинхетамза хийла чехийначу къоман иэсан 
кхойкху аз хеза, халкъе а, махке а болу шовкъе безам серлабуьйлу. Тахана вайн 
махкахь болх бечу журналистех тоьллачарах цхьаъ волчу Сумбулатов Денис 
дIаязйинчу хIора а хьаьркаца адамалла ю. И адамалла цуьнан сица, цIийца, 
багара йолучу Iаьнарца ю. Ма дика ду Сумбулатов Дени санна долу адамаш, 
вайн махкахь долуш. Церан адамаллин серлоно уллехь болчеран дегнаш 
хьосту, бала дIаайбо, дахаре безам чIагIбо, хьо нохчо хиларх дозалла дойту. 
Веза-Воккхачу Дала зенах-зуламах Iалашвеш, дуккха а шерашкахь тхуна 
латтавойла хьо, Дени! Хьайн дог-ойла мел лаьттачу дикане кхочийла хьо, 
массо а сирла сатийсам кхочушхуьлуш!



80

Орга - 2017 (3)

Нохчийн халкъан яздархочун Айдамиров Абузаран кхоллараллехь уггар 
йоккха меттиг дIалоцу исторически темано. «Дарц» оцу могIарера «Еха 
буьйсанаш» трилогин кхоалгIа тIаьххьара роман ю.

ХХ бIешо долалуш, I90I – I9I3-чуй шерийн билггала мур юкъалоцуш, оцу 
заманан а, Нохчийчоьнехь, нохчийн къомехь (цу юкъахь – трилогин юьххьехь 
дуьйна гойтучу Гати-Юьртахь а) долчу хьолан а ма-дарра сурт хIоттадо автора. 
Ткъа дуьненна а вевзинчу обарган Харачойн Зеламхин чолхе васт дуьззина а, 
шен ерриг кхоллараллехь санна, исторически бакъдолчаьрца чIагIдеш а гойту 
Айдамировс; кIорггера синкхетамаллин (психологически) васт ду вайна хьалха, 
долуш дерг тIерадаккха а, лахдан а, доцург хаздан а, тIедуза а ца гIерташ кхоьллина.

Нохчийчуьра юкъара-политикин хьал, ерриг Россин мехкашкахь болабелла, 
ткъа I9I3 шарна тIекхачале Iедало луьра хьаьшна, цхьана ханна ницкъаца 
сацийна революцин болам, гонахарчу пачхьалкхашца а, Европехь а паччахьо 
дIахьо политика гайтарца нохчийн кхоллам кхечу къаьмнех хаьдда а, къаьстина 
а хила йиш цахилар билгалдоккху романехь. Лахахь оха шун тидаме юьллу А. 
Айдамировн «Дарц» романан Эпилог.

Эпилог
Даймахке безам а, Даймохк ларбар а ийманан цхьа билгало ю.

Хьадис
Шен куьйгашца а, маттаца а кхечунна бохам ца бина бусалба – 

иза цIена бусалба ву. 
Хьадис 

Россехь цкъа хьалха революци, тIаккха граждански тIом болуш, масех декъе 
екъаелира Нохчийчоь.

Цхьаболу нохчий Ведана охьахевшинчу суьйлашна – имамана Узум-
Хьаьжина, Нажмуддина, туркоша кхуза ваийтинчу имам Шемалан кIентан 
кIантана СаьIад-Бекана тIаьхьахIиттира.

Кхиберш большевикашна Орджоникидзена, Кировна, Гикалона, Эльдарханов 
Таьштамарна, Шерипов Асланбекана тIаьхьахIиттира.

КхоалгIанаш Чермоев Тапа коьртехь волуш кхоллаеллачу Ламаройн 
правительствехьа гIевттира.

БоьалгIанаш белогвардейцашна Деникинна, Бичераховна, Алиевна, 
Чуликовна тIаьхьахIиттира.

ПхоьалгIанаш, цаьрца цхьаьнцца а боцуш, шайн-шайн гIеранаш кхоьллина, 
талораш деш лелара. Царна башха а бацара цIенаш а, кIайнаш а, къорзанаш а. 
Салтий я гIалгIазкхий хилчахьана бойура, цаьргара герз, духар схьа а доккхий, 
декъий чIанадохий, цхьанхьа дIакхуьссура.

ХХ-чу бIешеран литературера
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Дукхахболчу нохчийн ойла большевикашкахьа яра. Цкъа-делахь, цара 

дохийна дIадаьккхинера бIешерийн дохалла нохчийн халкъ хIаллакдина, 
цуьнгара маршо, мохк дIабаьккхина, иза Iазапехь даллийна оьрсийн паччахьан 
Iедал. ШолгIа-делахь, шаьш Iедал къехойн каралур ду, латта, заводаш, фабрикаш 
халкъан долайохур ю, къаьмнашна, динна маршо лур ю, даккхийчу а, кегийчу 
а къаьмнашна юкъахь нийсо йийр ю бохура большевикаша. Ткъа нохчашка 
паччахьан Iедало цаьргара дIабаьккхина мохк царна бухаберзор бу бохура. 
Маршо а, шайн мехкан дай хилар а – иза дара бIешерийн дохалла нохчийн 
халкъо сатийсинарг. КхозлагIа-делахь, большевикашца бара нохчийн халкъан 
уггар хьекъале, кхетаме нах – Таьштамар, Асланбек, МитIин Iела, Солса-Хьаьжа, 
Соип-Молла, кхин дуккха а.

Шовзткъа эзар эпсарх вовшахтоьхна Деникинан эскар Нохчийчу деъча, 
большевикашкахьа, Советийн Iедалехьа тIамехь ийгира эзарнаш нохчийн кIентий. 
Деникинцаша масийтта юрт ягийра, йохийра, талийра. Азамат-Юрт, БердакIел, 
Гуьмсе, ГIойтIа, ГIулара, Доьлака, Къеди-Юрт, Мелчхе, Нойбоьра, Устар-ГIарда, 
Хьаьдаз-Юрт, Цоцин-Эвла, Iалхан-Юрт, Чечана, Энгель-Юрт, кхин дуккха а. 
Амма Деникинан тоьлла эскар, дохийна, Нохчийчуьра ара а даьккхира.

ХIетахь большевикашца вара Овхьад. Эскарехь кхетаме болх беш. Наггахь 
герз карахь тIамехь дакъалаца дезаш меттигаш а нислора. Масала, Соьлжа-
ГIалахь БIедийнан тIом болуш а, ГIойтIа, Iалхан-Юрт ларъеш а. Чахкарахь 
хиллачу тIамехь Асланбек вуьйш цунна уллехь а вара иза. Граждански тIом 
чекхбаьлча, Нохчийн областан ЦИК-н органашкахь болх а бира цо. Амма 
Советийн Iедалан хьалхарчу шерашкахь цуьнгахьа а, большевикашкахьа а 
шовкъ дIаелира Овхьадан. Къаьсттана революцехь а, граждански тIамехь а 
дакъалаьцна нохчий даржаш къийса боьлча. Цара вовшийн сийсазбора, боьха 
мел дерг вовшашна тIехтухуш, ЧК-н органашка дIакхуьйлура. Иштта оцу 
меттанашца цара Iедална хьалха бехбина, цхьаберш балхара дIабехира, вуьйш 
лийцира, кхиберш набахтешкахь байира. Царна юкъахь бара Овхьада лоруш 
хилла Эльдарханов Таьштамар, Гойсумов Соип-Молла, Митаев Iела, кхин 
дуккха Iеламнах, къоман бакъболу тешаме кIентий а.

ТIаккха колхозаш вовшахтоха йолийча, цхьацца ярташкахь бахархой оцу 
политикана дуьхьал гIитта буьйлира. Ткъа и дуьхьалонаш Iедало йоккхачу 
къизаллица хьоьшура. Нах лоьцуш а, цхьаболчарна тоьпаш етташ а. Кертара 
даьхний, кхидолу долалла дIадоккхуш. Жимма а таро йолу нах, кулакаш бой, 
церан бахам дIа а боккхуш, доьзалшца цхьаьна Казахстане ссылке бохуьйтуш. 
Паччахьан Iедал хийцарх, Нохчийчохь хийцаделла хIумма а ца гора. Бакъду, 
хьалха и таIзарш дийраш салтий а, гIалгIазкхий а хиллехь, хIинца цаьрца нохчий 
бара шортта, милицин, партизанийн, дружинникийн отрядашкахь цхьаьнакхетта. 
Вовшашна айкхбийлар даьржинера нохчийн исторехь цкъа а ца хиллачу тайпана.

И къизаллаш, харцонаш ца лайна, церан декъашхо ца хила, балхара мукъа 
а ваьлла, Гати-Юьрта цIа а вирзина, хIетта кхузахь схьайиллинчу ишколехь 
хьехархочун балха хIоьттира Овхьад. И ишкол цуьнан вешин Iабдин цIеношкахь 
яра. Iабди, СаьIад, Хьуьси, кхин масех юьртахо, кулакаш бина, доьзалшца 
цхьаьна Казахстане ссылке бахийтира, ткъа церан бахамаш, цIенош колхозан а, 
юьртан а дола дIаделира.

I937-чу шарахь, цхьа а бехк-гуьнахь а доцуш, халкъан мостагI ву аьлла 
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бехкевина, суьдехь кхиэл а ца еш, итт шо хан а тоьхна, Сибрех вахийтира Овхьад. 
ЦIахь дисира Седа а, цхьа кIант а, кхо йоI а. КIентан ткъе пхи шо дара, цуьнан 
зуда а, бер а дара. Цхьа йоI марехь, ши йоI ненаца яра.

Итт шо хан юьззина чекх а яьккхина, I947-чу шеран февраль чекхболуш, 
лагерера аравелира Овхьад. Нохчийн халкъ махках даккхар хиира цунна Соьлжа-
ГIала кхаьчча. Нохчий Казахстане, Юккъерчу Азе бигна бохуш хезира. Гати-
Юьртахь цIахь висина нохчо хиларе догдаьхна, цига вахара Овхьад. Юьртахь керла 
бахархой бара, нуьцкъах лаьмнашкара охьа кхалхийна суьйлий. Юрт тишъеллера. 
Цхьа а нохчо вацара я гати-Юьртахь а, я луларчу ярташкахь а. Махках ца боккхуш, 
Веданахь цхьа доьзал битина элира суьйлаша. Обарг Зеламхин доьзал.

Овхьад Ведана вахара. Шовзткъе кхо шо хьалха, даймахках ваьлла, цкъа 
Гуьржехахь, Азербайджанехь ворхI шо а даьккхина, Сибрехь ткъа шо хан а 
яьккхина, веара иза Ведана, хIинца итт шо хан а яьккхина, вогIура. Хьалха кхуза 
вогIуш шовзткъе диъ шо дара цуьнан, хIинца дезткъе ворхIалгIа ду…

Кхузахь бехаш а бара суьйлий. Хьалха тIенисвеллачу суьйличо Зеламхин 
кIант Iумар-Iела волчу вигира Овхьад. Цунна уггар ца дезачу милицин цIеношка. 
Iумар-Iела районехь НКВД-н декъан хьаькам вара. Овхьад мила ву хиъча, шен 
йиша Муслимат йолчу цIа вигира цо. Суьйранна Зеламхин важа йоI Энист а еара 
цаьрга. Цара дийцира Овхьаде нохчийн халкъ махках даккхар муха хилира. Веданан 
кIоштара дукхахболу нохчий Казахстанехь Павлодарски областехь бу бохура цара.

– Тхан ден тхо кхоъ дисина хIинца, – бохура Iумар-Iелас. – Сол воккха ваша 
ткъа шо хьалха вийна бандиташа. ЧК-н белхало вара иза. Хьуна дагайогIу хир 
ю колхозаш вовшахтухуш а, кулакаш дIабохуш а, цхьацца ярташкара бахархой 
Iедална дуьхьалбевлла хан. ХIетахь кулакаша МахкатIахь вийра иза. Халкъ 
махках доккхуш, тхан да лерина, махках ца доккхуш, тхо кхоъ цIахь дитира. Оцу 
буса хан яьллачу хенахь охьавижнехь а, наб ца кхеташ дукха Iиллира Овхьад. 
Адамех цецвала, шена ца гуш хIумма а ца дисина моьттура цунна цкъацкъа. Амма 
замано а, адамаша а цецвийла дукха хIуманаш гойтура цунна. Ерриг Россехь 
а, Иранехь а, Хонкарахь а, Европехь а майраллица, оьздангаллица, доьналлица 
гIараваьлла къонах ма вара Зеламха. Шен халкъана тIехь паччахьан Iедало 
латточу харцонашна, Iазапна дуьхьал, шен халкъан маршонехьа къуьйсуш, 
кхойтта шарахь халонаш, баланаш лайна, эххар а шен са а халкъан дуьхьа дIа ма 
деллера цо. Халкъо шен орцахо, шен тешаме кIант ма лорура иза. Иштта халкъан 
дагахь а ма висина иза. Ткъа паччахьан Iедало разбойник, бандит, адамашдайархо 
бохуш кхайкхавора, иза а, цуьнан накъостий а. Ша пачхьалкхан Думе яздинчу 
кехат тIехь Зеламхас ма аьллера, ша обарг хилла ца ваьлла дуьненчу, шех обарг 
винарг Iедалан харцонаш, къизалла, халкъехь латто Iазап ду.

ХIинца хьаннашкахула, лаьмнашкахула Iедалх бевдда лелачу нахана а изза цIе 
тиллина. Бандиташ. Зеламхина санна, царна тIаьхьа толлуш ю милици, НКВД. 
Бандиташ а хир бу хIокху лаьмнашкахь. Уьш Зеламхин заманахь а бара, къоланаш, 
талораш деш лелаш. Амма хIетахь а бара, хIинца а хир бу Iедалан харцонех, таIзарх 
шайн синош довдийна лелаш оьзда, хьанала, догцIена нах. Iуьйрана иза дIаваха 
новкъа волуш, НКВД-н цIарах некъан кехат делира цунна Iумар-Iелас.

– ХIокху агIор карийна нохчо хьийзаво милицис.
Хьоьгахь лагерехь делла кехат-м ду, делахь а хIара сов хир дац хьуна.
Овхьад шен доьзал, халкъ лаха Казахстане ваха новкъавелира.
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Иза хIинца кхозлагIа даймахках къаьсташ вара.
Дуьххьара иза даймахках къаьсташ вуьрхIитта шо хан яра цуьнан. Сибрехара 

цIа воьрзуш – шовзткъе диъ.
ШозлагIа лаьцна Сибрех вохуьйтуш, кхузткъе вуьрхIитта шо дара цуьнан.
ХIинца, гонаха ха а доцуш, шен лаамехь даймахках волуш – дезткъе ворхI шо.
ХIинца иза, кхин цкъа а даймахка вуха ца верза, гена новкъа велира.
Цуьнан дезткъе ворхI шо ма ду…
Зеламха дуьнен чуьра дIакхелхинчул тIаьхьа бIе шо гергга хан яьллехь а, 

цуьнан цIе боккхачу лерамца, бовхачу безамца ларйина нохчийн халкъо. Цуьнан 
цIе иштта лоруш кхечу къаьмнех адамаш а дукха гина суна.

ГIиргIизехь соьца болх беш вара Пантелейчук Николай. Иза колхозан 
коьрта бухгалтер, со – цуьнан гIоьнча. Да молдованин, нана оьрси яра цуьнан. 
Сол масех шо воккха вара иза. Жима волуш цкъа Зеламхех лаьцна кинофильм 
гинера цунна. Сих-сиха суна юьйцура цо иза. Дуьненан исторехь гIарабевллачу 
турпалхойх цхьаъ лорура цо Зеламха.

I975-чу шарахь со волчу Мескета хьошалгIа веъча, Зеламха вина юрт ган лира 
Николайна. Тхойша Хорача вахара. Эвлайистехь тхойша хIоьттина лаьтташ, 
тIевеара цхьа жимастаг. Тхойшинга хьал-де а, мичара ву а, кхуза хIунда веъна 
а хаьттира цо. Оцу дерригенна а ас жоьпаш делча, ЗеламхагIеран цIенош хилла 
меттиг гайтира оцу стага. Цу меттиг тIехь цIенош дацара, гонаха керт яцара. 
Юьрто дIатесна, эрна йитинера иза, цхьаммо а шен дола а ца йоккхуш.

– Зеламхин ши йоI ган лаьий шуьшинна? – хаьттира жимчу стага. – Муслиматан 
кIентан кIант сан доттагIа ву. Шуьшинна лаахь, ас Ведана, Муслимат йолчу, 
вуьгур ву шуьшиъ.

Муха ца лаьа! Зеламхин ши йоI гаре ас сатуьйсу дукха хан ма яра.
Тхойша дика тIеийцира Муслимата. Сихха Энист схьа а кхайкхира. УьстагIа 

бийна, дика шун хIоттийра. «Маршонан цIарах» романа тIера Зеламхех лаьцна 
корта а бешна хиллера цаьршимма.

Цул тIаьхьа дукха хан ялале со волчу хьошалгIа веара Тифлисера сан хьаша, 
Iилманча-литературовед Кикнадзе Зураб Георгиевич а, цуьнца кхин цхьа 
Iилманча а. Хьалха тхойша цхьаьнакхетча, Зураба а дукха вуьйцура Зеламха. 
Оцу шинна а лиира Хорача ган. ХIинца ма-воьдду Муслимат йолчу вахара со.

Хьалха санна, Энист ша йолчу а кхайкхина, гуьржий цецбохуш, тхуна 
чIогIа дика хьошалла лелийра Муслимата а, Эниста а.

Шоззе а и шиъ йолчу вахча, цаьршимма дуккха а дийцира шайн дех лаьцна. 
Суьрташ, ширчу газетийн материалаш гайтира. Цаьршимма дийцинарш 
цхьадерш Гатуев Константинан книги тIера а хаьара суна. Гатуевн а хиллера 
цаьршинца цхьаьнакхетарш.

Ссылкехь шаьш яьккхинчу хенахь Лом-Iела, Ахьмад велча, шайн 
бIарзделла хьийзар а, цигарчу оьрсаша шайн догъэцар а дийцира. Къаьсттана 
бовхачу безамца юьйцура ссылке яхийтина къона революционерка Валентина 
Михайловна Карташева. Цо шаьш йоза-дешарна Iамор а, шайна гIодар а.

– Тхуна цIа дерза бакъо елча, тхо новкъадаха еара Валентина Михайловна, 
тускарш чохь булочкаш, кхехкийна хIоаш, шура, нехча, кхин дуккха а хIумнаш 
йохьуш. Новкъахь эшахь а аьлла, ахча а делира цо. Тхан да вийна аьлла газеташ 
тIехь дешча, тхоьга кадам беш Соьлжа-ГIала кехат даийтира цо Минусинскера 
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схьа. Дика адам дара иза, догцIена, 
къинхетаме, комаьрша.

ТIаккха, Зеламха вийча, цуьнга хьовса 
шаьш дигар а, иза дIаволлар а дийцира 
Муслимата.

– Тхо Соьлжа-ГIала далийра. ЦIерпошта 
тIера охьадиссийча, салтийн а, жандармийн 
а ха хIоттийра тхуна гонаха. ХIара суьрташ 
хIетахь даьхна тхан. Сой, Энист къаьсттина 
хIоьттина ю, доьзалехь тIаьххьара юьсур 
юйла хууш санна. Ярташка даха бакъо ца 
лора. МирзоевгIеран цIеношка дIатардира. 
ЦIеношна гонаха а ха хIоттийра. Уггар 
хьалха Мухтаров веара тхо долчу. Тхан ден 

хьаша, хьолахо, азербайджан. Мохьмад, Энист деша дIатардан лаар хаийтира цо. 
Тхуна дешар оьшу бохура. Энист хIетахь цомгаш яра. Иза деша йохуьйтийла ца 
нисделира. Мохьмад реальни училище дIатарвира цо.

– Даа, тIедуха, кхин оьшург мичара хуьлура шуна?
– Iедало баттахь ткъе пхи сом лора тхуна. КIезиг ахча-м дара иза. Гергарчара 

гIо деш хене довлура. Ахьар, дама, жижиг, кIалд, кхиерш латтайора. ТIаккха 
оцу ткъе пхеа соьмах тхаьшна тIедуха, когадуха оьцийла а хуьлура. Генадевлла 
кечдала гIерташ тхо а дацара. Иштта, цхьа гIедакх дан гIертар-кх.

– Зеламха воций муха хиира шуна?
– Оцу дийнахь цхьацца кега-мерса хIума эца базара яханера со, – элира 

Эниста. – Цигахь дуьйцуш дара, Зеламха вийна бохуш. Едда цIа а еъна, нене 
элира ас, дада вийна бохуш дуьйцу базарахь аьлла. Нана цомгуш яра оцу 
деношкахь. Нана а, Зезаг а ца тешара. Бакъ хилча, газеташ тIехь хир дара иза 
бохура. Мохьмада, ведда вахана, газет деара. Цу тIехь хIумма а дацара дадех 
лаьцна. Дукха хан ялале цхьа полковник веара тхо долчу. Цо дийцира тхуна, 
дада вийна, дакъа Шела деъна, иза билггал Зеламха хилар хаа деза Iедална, нана 
цига дIаян еза аьлла. Нанас ша цомгаш ю, цига дIаялур яц элира. Полковник, 
ца тешаш, хьаьжира меттахь Iуьллучу нене. ТIаккха, дIа а вахана, цхьа ахсахьт 
далале вухавеара иза, лор а валош. Лор леррина хьаьжира нене. Ша хьаьжна 
ваьлча, нана цомгаш хилар чIагIдира цо. ТIаккха Зезаге йола элира полковнико.

Муслиматна а, Энистана а шера оьрсийн мотт хаьара. Соьга а, шина 
гуьржичуьнга а акцент йоцуш ца бийцалора иза, ткъа цаьршимма, цхьа а акцент 
йоцуш, цIена буьйцура.

– Зезаг кечъелча, со а, Мохьмад а тIаьхьахIоьттира, тхойшиъ догIу аьлла, 
– къамел шега дIаийцира Муслимата. – Полковнико дуьхьало ца йира. 
Автомобилахь Шела дигира тхо. Базаран майданахь лаьтташ дукха адамаш дара. 
Ярташкара нохчий, суьйлий, Соьлжа-ГIалара, станицашкара баьхкина оьрсий. 
Суьйлийн дошлоша а, гIалгIазкхаша а майданара дIалоьхкура нах, амма уьш 
юха а цига дIагуллора. Дена тIедигира тхо кхоъ. Тишачу черта тIехь Iуьллура 
иза. Хьарчийна гIевланга диллина цуьнан шен тиша чоа дара. Бедарш тIехь 
дакъадалаза, детта цIий дара. Суна ца вевзира да. Ши шо хьалха суна гинчух 
тера вацара. Суна тIаьххьара гинчу хенахь дегI дуьзна, юьхь горга яра цуьнан. 

Обарг Зеламха                                                            
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ХIетахь маж-мекх хуьлура доцца лергина. Ткъа суна хьалха Iуьллург кхин 
стаг вара. Оза, еха юьхь, буткъа мара, деха маж-мекх, чуэгна беснеш йолуш. 
Къаьсттана ца девзара куьйгаш. Тхо цо хьоьстуш, дадин куьйгаш даима кIайн, 
цIена, кIеда хуьлура. Ткъа суна хьалха Iуьллучун куьйгаш Iаьржа, эндаже дара.

– ХIара Зеламха вуй? – хаьттира тхоьга полковнико.
– Аса вац элира. Зезага ву элира. ТIаккха, тIегулделла адамаш дIаса а лаьхкина, 

ден дакъа юьртден канцеляри чу даьхьира. Дакъа лоьраша этIо деза бохура. Тхо 
цигахь а долуш дIавоьллира дада. Салтийн говраш кхобучу божална улле. ЦIан а ца 
веш. Марчо а ца хьарчош. ЦIеша юьзначу бедаршца. Иштта дIаволлар-м, гIаддайча, 
тардолуьйтура оха. ГIазотехь велларг лийча ца веш, марчо а ца хьарчош, Ясин, ЗаIам 
ца доьшуш дIаволла магош хиларна. Амма кешнашка а ца вуллуш. Божална уллехь, 
кхелли кхийсинчу маьIIехь иза дIаволлар дагахьбаллам буьтуш дара.

Муслимата дуьйцурш цхьадерш суна керла а дацара. Амма шина гуьржичо, цхьа 
дош тIех ца туьлуьйтуш, ладоьгIура. Цхьадерш шен блокнота тIе дIаяздора Зураба.

– Да дIавоьллича, цуьнан коша борза тIе а хIиттина, Соьлжа-ГIала духадирзира 
тхо. Полковника автомобилахь далийра. Нана ца тешара дада вийна бохучух. 
Цо юх-юха а хоьттура, цуьнан дакъа дарий иза, бохуш. Ас дац олура, Зезага 
ду олура. Зезагах тийшира нана. Мичахь, муха дIавоьллина иза хаьттира. Оха 
дийцира. Нанна чIогIа вас хилира.

– Мацца а цкъа хIара де тIехуттур дуйла-м хаьара суна, – бохура цо. – 
Кхойтта шарахь синтем байна лелла со. Арахь цхьаьннан когийн тата хезча, 
хIинца-м иза вийна аьлла, хаийта вогIуш стаг ву бохуш. Iожалла-м Делера яра. 
Ша кхоьллина синош цхьацца бахьанашца дIадуьгу цо. Азаллехь иштта Iожалла 
язйина хилла цуьнан. Адам ма дара иза. Бусалба ма вара иза. Юьртан кешнашка 
дIаволлийтинехь ма мегара. Къен делла бежана санна, цхьанхьа, керта улле, 
дIатаIийна. ХIан-хIа, Зезаг, иза кешнашка дIа ца воьллича, сатуьйр дац сан…

– ШолгIачу дийнахь, Iуьйрана хьалххе гIаьттина, Ведана округан хьаькамна 
Караловна тIеяхара нана, – кхидIа а дуьйцу Муслимата. – Дадин дакъа схьа а 
даьккхина, кешнашка дIадолла бакъо лахьара тхуна аьлла. Хьаькамо бакъо ца 
елира. Иза шен карахь дац, областан хьаькамна тIе а гIой, цуьнга еха и бакъо 
элира. Догдоьхна, цIа еара нана. БуритIа яха-м хала ца хетара цунна. Цига 
лелаш цIерпошт яра. Цхьадика, хIетахь областан хьаькам Михеев вацара. Иттех 
де хьалха цигара кхечухьа балха ваьккхинера иза. Хьалха тхо набахтехь а, 
ссылкехь а долуш тхан дас, тхо марша ца дахахь, ша иза а, цуьнан йоI а, нуц а 
йийсаре дигна, дуьйр ду бохуш, кхерамаш тийсинера Михеевна. Цуьнан метта 
керла хьаькам вара. Флейшер цIе йолуш цхьа инарла. Немцо вара, моьтту суна, 
иза. Цундела цунах догйовха яра нана. Инарлина тIеяха сацам хилира цуьнан. 
Цуьнца со а яхара. Нанна оьрсийн мотт ледара хаьара. Мухтаров а веара тхоьца. 
ДIакхаьчча, Флейшер цIахь ца карийра. ГIизлара вахана элира. ХIинца хIун 
дан деза-те бохуш, йоьхна, хьаьвзира тхойша. Хьаькам ца хилча, цуьнан метта 
цхьаъ хила ма веза аьлла, дагадеъна, хаьттича, инарла Степанов ву элира цуьнан 
хьалхара гIоьнча. Иза тхуна цкъа гинера. Тхо набахтехь долуш. Тхоьгара хьал-
де а, тхуна хIун оьшу а хьажа веъча. ХIетахь иза вон стаг ца хийтира суна. Цунна 
ца евзира тхойша. Ас цIераш ехира. Тхойшиъ Зеламхин зуда а, йоI а ю аьлла.

– Шуьшиъ хIунда еъна? Зеламха вийна. ДIавоьллина. Кхойтта шарахь шу 
балехь латтийна цо, цIийнах-цIарах даьхна, Iазап хьоьгуьйтуш. Набахтешкахула, 
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Сибрехула. Шу даккхийде дезара, шаьш цунах 
маршадовларна!

– Дера, оха халонаш, баланаш ма лайна. 
Цо а, оха а. Цунна бехке иза а, тхо а дацара. 
Цхьаболчу хьаькамийн харцонаша ваьккхира 
иза оцу новкъа. Бехке хиллехь а, тхан да ма 
вара иза. Шу а маршадевлла цунах. Iедална 
кхераме волчуьра дIаваьлла иза. Веллачуьнца 
хIун къуьйсур ду? Массо къоман, массо динехь 
гIиллакх ду велларг цIанвой, марчо хьарчадой, 
я цIена духар тIедухий, кхидерг а дой, 
кешнашка дIавуллуш. Ткъа тхан да уьш цхьа 
а ца лелош, Шелахь, салтийн говраш кхобучу 

божална уллехь, кхелли кхуьсучу меттехь, цхьана маьIIехь, лаьттах воьллина. 
Иза бусалба динехь, нохчийн гIиллакхехь кешнашка дIаволла лаьа тхуна.

– Шун дехар кхочушдан бакъо яц сан, – элира Степановс. – Со областан 
хьаькам ма вац. Цуьнан гIоьнча ву. Цо аьлларг дан дезаш.

Хьала а гIаьттина, вист ца хуьлуш, ши куьг букъа тIехьа а лаьцна, мосазза а 
дIасаволавелира инарла. ТIаккха, араваьлла вахана, цхьа зуда а ялош, вухавеара.

– Ольга Михайловна, хIара шиъ Зеламхин зуда а, йоI а ю, – тхо довзийтира 
цо. – Ткъа хIара областан хьаькаман зуда Ольга Михайловна ю.

ХIун дара а хаац, бIаьрг ма-кхийтти оцу зудчуьнга безам бахара сан. ТIеюьйхина, 
дегIа тIеюьжуш, баргIатан еха коч, когахь оццу басахь туфлеш, кочахь дашочу 
зIенах тесна деган суьртехь дашо мидал яра цуьнан. Iаьржа еха ши чIаба, хаза Iаьржа 
цIоцкъамаш, ехо, ала мегар долуш, юьхь, халла хаалуш хьалахьаьвзина мара, ховха 
цIен балдаш долуш, шовзткъа шо хенара зуда яра иза. Со мара а къевлина, йилхира 
иза. Оьрсийн гIиллакхехь кадам а бира тхойшинга. Нохчашна моьтту, оьрсий 
керстанаш берриг а къиза бу. Тхаьш Сибрех диггалц, суна а моьттура. Амма цигахь 
хиира суна, дукхахболу оьрсий къинхетаме а, догцIена а хилар. ХIетте а, инарлин 
зуда иштта къинхетаме хир ю, ца моьттура суна.

– Сан майра, Сергей Николаевич, цIахь вац, – элира цо, гонаха хаза тир 
яьккхина кIайн жима йовлакх бIаьргех а хьаькхна. – Суьйрана цIа кхочур ву 
иза. Сайн йишина а, йоIанна санна, гIо дийр ду ас шуьшинна. Тховса буьйса 
йоккхуш гIалахь саца, кхана Iуьйрана ас дикачу агIор кхаъ хазор бу шуна.

Буса цигахь ца йисира тхойша. Соьлжа-ГIала юхайирзира. ШолгIачу дийнахь 
Караловс шена тIекхайкхира нана. Цуьнца со а яхара.

– Областан хьаькамо бакъо елла Зеламхин дакъа шайна луъучу дIадолла. 
Амма, иза схьавоккхуш, дIавуллуш, дукха адам ма гулдалийта аьлла. Шовзткъа 
стагал совнаха цхьа стаг а ма хилийта.

Шелан юьртдега, пурстопе кехат а яздина, тхойша цига хьажийра Караловс. 
Областан а, округан а хьаькамаша дихкинехь а, дукха нах гулбелира дакъа 
схьадоккхуш. Уьш дIалахка гIиртира цига балийна дегIастанхойн дошлой. 
Амма нах хIора минотехь тIеттIа алсам гуллора. Цхьана нехан керта а ваьхьна, 
цIанвина, марчо а хьарчийна, бусалба динехь, нохчийн гIиллакхехь Шелан 
кешнашка дIавоьллира иза. Тхо а дахара кешнашна тIекхаччалц. Тхуна тIе а 
богIуш, наха кадам бора тхоьга:

Зеламхин йоI Меди                                
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– Дала гечдойла Зеламхина, Дала гIазот къобалдойла цуьнан! Майра, оьзда, 

доьналле къонаха, халкъан тешаме кIант вара иза. Ишттачу къонахчун кхоам 
бара, шуьшиъ санна хIусамнана а, йоI а ца хилча…

Тхан къамел дерзош, тIаьххьара а юкъа йистхилира Энист:
– Тхан доьзалх со а, Муслимат а йисина. Тхо пхи бер дара тхан ден а, ненан 

а уггар хьалха массарал жима Ахьмад велира тхо Сибрехь долуш. ТIаккха 
Мохьмад велира. Советийн Iедал тIедеъначу хьалхарчу шерашкахь Iедална 
герзаца дуьхьало еш цхьа нах бара. МахкатIехь Iедална дуьхьал гIевттинчу 
кулакаша вийра хIетахь ЧК-н органашкахь балхахь волу Мохьмад. I943-чу 
шарахь НКВД-н органашка балха вахара Iумар-Iела. 
Ведана районехь НКВД-н декъан хьаькам волуш, 
I947-чу шарахь апрелехь бандиташа ямартлонца вийра 
иза. Iумар-Iела чIогIа лорура Iедало. Партин райкоман 
бюрон декъашхо вара иза. «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне» мидалш еллера цунна. Хаси-Юьртахь цхьа 
урам а бу цуьнан цIарах.

– Каш мичахь ду цуьнан? – хаьттира ас.
– Веданахь. Мохьмадана уллехь.
Iумар-Iелин Iожалла муха хилира?
– Нохчий махках бохуш, тхан дега болчу лерамна, 

тхо, цуьнан кхо бер, цIахь дитира Iедало, – дуьйцура 
Муслимата. – Тхайн доьзалшца сой, Энист, Iумар-
Iела, тхан дешичан Iеламхин кIант Ваха а. Iумар-Iела 
зудаялоза, доьзал боцуш вара. Нохчийн халкъ махках даьккхинчул тIаьхьа 
Веданан лаьмнашкахь бандитийн гIеранаш яьржинера. Царах уггар къизаниг 
Абаевн гIера яра. ХIетахь Ведана кIоштахь НКВД-н хьаькам волуш Iумар-
Iелин аьтто хилира масех бандит шайн лаамехь Iедална тIевало. Абаевс хабар 
тоьхнера Iумар-Iеле, ша хьоьца къамел дан лууш ву, цхьаьнакхета меттиг а, хан 
а билгалъяхьара аьлла. Iумар-Iела резахилира. Со йолчохь Iаш вара иза. Цхьана 
дийнахь, суьйрана цIа веъча, кхана Iуьйрана ша волчу вогIур волуш хьаша ву, 
Меди, цунна дика кхача кечбелахь, аьлла, соьга дехар дира цо. Иза мила ву 
аьлла ас хаьттича, Абаев ву, иза ша мухха стаг велахь а, хьошалла лело ма деза, 
элира. Iуьйрана, сатоссуш, тхан керта веара Абаев. Шен герзаца. Масех сохьтехь 
къамел хилира цаьршиннан. НеI а херйина, цаьршинга ладоьгIуш сан кIант 
Барон а, арахь, кора кIел, Ваха а лаьттара. Iумар-Iелас Iедална тIевола бохура 
цуьнга. Абаев резавара, нагахь ша ца вейта Iумар-Iелас дош лахь. Делкъал тIаьхьа 
къамел гIовгIане делира цаьршиннан. Абаевс маьттаза дешнаш кхуьссура. Шен 
хаьн тIера маузер ца хьаеш, четара схьаяьккхина, Iумар-Iелина ямартлонца 
тапча туьйхира Абаевс. Арахь, кора кIел лаьттачу Вахас, коран ангали дохийна, 
чу тапча йиттира бандитана. Барон цIа чу иккхича, Абаев велла Iуьллуш, Iумар-
Iела чов хилла карийра цунна. Сихха Махачкалара уггар говза хирург валийна, 
операци йира, амма цунах гIоли ца хилира. Цхьаъ бен жин бацара Iумар-Iелин. 
Цунах кхеттера даьндарг …

Муслимата а, Эниста а шира суьрташ гайтира суна. Сибрехь долуш даьхнарш 

Зеламхин кIант Мохьмад            
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а. Вийна Iуьллучу Зеламхина тIехIиттина гIалгIазкхаша а, дегIастанхоша а 
даккхийтина масийтта сурт а. Цхьанна тIехь Зезаг, Муслимат, Мохьмад, кхин 
цхьа йоккхастаг а яра.

– И зуда мила ю? – хаьттира ас.
– Ца евза тхуна. Цхьанхьара ялийна, тхуна улле хIоттийнера иза.
Шаьшшиннан тIаьххьара цхьаьна даьхна суьрташ делира цаьршимма суна. Тхан 

цхьаьнакхетар хиллачул тIаьхьа пхийтта шарахь ехира и шиъ. Муслимат I990-чу 
шеран I3-чу сентябрехь дIакхелхира, Энист – цунна тIаьххье, цхьа кIира даьлча…

***
Луларчу къаьмнаша, йоIбIаьрг санна, лерина ларбо шайн историн, культуран 

хIолламаш. Масала, масех бIешо хьалхалера гIишлош, бахаман а, пхьоланийн 
а гIирсаш, герзаш, пхьегIаш, хIусамера йийбар. ХIинца а, цивилизацин, 
электроникан заманахь а, цара дIа ца тосу бIешераш хьалхалера шайн 
къоман белхан шира говзаллаш. Уьш тIекхуьучу тIаьхьенашна, Iамош, дIало. 
ДегIастанахь дуккха а барамехь дешин-детин а, цIестан а, эчиган а, тIулган а, 
кхийран а пхьераш бу. Вертанаш, истангаш, кузаш деш, кхин дуккха а шира 
говзаллаш йолуш зударий, божарий бу. Цигахь йозанца дIаязйина ю хIора 
юьртан масех бIешеран истори. ХIора тIаьхьено лерина дIаяздо шайн заманахь 
оцу юьртахь хилларш. И тептарш тIекхуьучу тIаьхьене дIало.

Шен дIадахнарг ца хуучу халкъе керланиг а, тIехиндерг а кхоллалур дац. 
ДIадахнарг таханенан а, кханенан а бух, орам бу. Шен исторехь хIинццалц схьа 
дIадахнарг лардан а, тIейогIучу заманахь шена оьшудолчун ойла ян а кIорггера 
кхетам ца хилла нохчийн халкъан.

Цундела шен таханлерчу тIаьхьене а, тIейогIучу тIаьхьенашка а дIагайта 
цу лакхахь дийцинчарах цхьа а хIума дац цуьнан. Атталла, лаьмнашкара шира 
бIаьвнаш а, кешнаш а а ца лардо. Мелхуо а йохалург йохийна, талийна.

Къоман Iилманна а, дешарна а, культурана а, могашалла ларъярна а, Iаламна а 
бIе шарахь меттахIотталур доцуш зенаш дина нохчаша хIокху тIаьхьарчу масех 
шарахь. Пачхьалкхан, юкъараллин долара бахамаш талийна, электросерлонан, 
телефонийн зIенаш йохийна. Къинхетамза хIаллакдо къоман юкъара долалла – 
хьаннаш, мехкадаьтта, газ, дерриг а Iалам.

ДегIастанахь шайн къоман турпалхошна, махкана, халкъана пайдехьа 
гIуллакхаш динчу къонахашна, Iилманчашна, яздархошна, суьрташдахкархошна, 
композиторшна, илланчашна хIолламаш хIиттийна уьш бинчу ярташкахь а, 
республикан столицехь а.

Амма Нохчийчохь ца хIоттийна цхьанна а.
Сиржа-Эвлана уллехь, Ведана хьалабоьдучу некъана аьтту агIор йистехь, 

Советийн Iедал долуш хIоттийна скульптурни хIоллам бу. Говре хи молуьйтуш, 
ша хи а молуш, сецначу нохчочун. Скульпторо, хIумма а дагахь а доцуш, 
хIоттийна хила а тарло иза, амма халкъо Зеламха ву аьлла тIеэцнера и хIоллам. 
Цунна гонаха керт яра, чоьхьа хаза бай болуш. Масех шо далале йохо йолийра 
иза нохчаша. Охкуш, тIе цIераш язъеш а, герзаш детташ а. ХIинца цуьнан хилла 
керт а яц, гонаха къух даьлла, массара а дIатесна лаьтта иза. Амма цуьнан 
доладан а, сийдан а, лера а кхетам, яхь ца хили нохчийн…

I997-чу шеран 25-гIа октябрь – I999-чу шеран I8-гIа май, Мескита
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Белорусски литературин классикийн 
Купала Янкин а, Колас Якубан а 135 шо 

кхачарна

МеттахӀуьттуш а, шорлуш а, чӀагӀлуш а ю Нохчийн Республиканий, 
Беларусь Республиканий юккъера уьйраш. Стохка гурахь белорусски 
меттан даздаршкахь дакъалоцуш хиллачу вайн махкахочо – поэта, 
гочдархочо,  Нохчийн Республикин яздархойн Союзан правленин а, 
Кавказан яздархойн клубан а декъашхочо Ахматукаев Адамий, белорусски 
Издательски ЦӀийнан («Звязда») генеральни директора-коьртачу редакторо 
Карлюкевич Александрий (тахана – Беларусь Республикин Хаамийн 
министран заместитель) буха куьйгаш яздеш, йозанехь чӀагӀбира зорбанехь 
юкъаметтигаш лело шина а агӀор болу яздархойн лаам. 

Цул тӀаьхьа шо а ца дуьзна, амма и юкъаметтигаш керлачу тӀегӀане а евлла, 
чӀагӀлуш хилар гойту белорусски зорбанехь а,  цара лелочу «Созвучие» 
бохучу дуьненаюкъарчу  портала тӀехь а нохчийн яздархойх, литературах 
нохчийн, оьрсийн, белорусийн меттанашкахь материалаш зорбане юьйлуш 
хиларо. Масала: Шайхиев Ӏалвадин, Гелагаев Сайд-Мохьмадан, Ахматукаев 
Адаман, Жумалаева Лулин, Умарова Асин байташ, дийцарш; Жумалаева 
Лулин, Давлеткиреева Лидин, Ахматукаев Адаман, Межиева Розин 
интервьюш, статьяш; Нохчийн Республикин яздархойн Союзо арахецна 
книгаш (электронни кепехь). Цунна кхин цхьа тоьшалла а ду – хӀокху 
шеран февраль баттахь Минскехь дӀабаьхьначу книгийн дуьненаюкъарчу 
гайтамехь а, литераторийн симпозиумехь а нохчийн яздархочо Ахматукаев 
Адама дакъалацар.

Ишттачу цхьаьнакхетаршкахь яздархой юххера бевза, церан 
юкъаметтигашкахула къаьмнийн уьйраш чӀагӀло, керланаш кхоллало. Оцу 
декъехь доккха маьӀна леладо литература вовшийн меттанашка гочъяро. 
Кхечу къаьмнийн дуккха а поэтийн произведенеш нохчийн матте яьхна 
Ахматукаев Адама. Царна юкъахь белорусски поэташ а бу: Купала Янка, 
Колас Якуб, Скорина Франциск, Богданович Максим, Танк Максим, 
Панченко Пимен, Купреев Микола, Кулешов Аркадий, Бадак Алесь, 
Стельмах Елена, Кобец Мария, Радунь Валерия. Оцу гочдарех хӀокху 
номерехь оха йовзуьйту Купала Янкин поэмий, Колас Якубан байташший. 

Советски заманахьлерчу белорусски литературин бухбиллархой ларалуш 
бу Купала Янка а, Колас Якуб а. Белорусски пачхьалкхан дуьххьарлера 
халкъан поэташ бу уьш. Цу шиннан цӀерш юх-юххехь лаьтташ хилар 
ларамаза дац: дахаран а, литературни а кхолламаш цхьаьнабеъна цу шиннан. 
Цхьана шарахь вина (1882) ший а, литературин новкъа хӀоьттинарг а цхьа 

Гочдарш
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хан ю; ший а халкъалара схьаваьлла, шиммо а шайн кхоллараллехь коьрта 
латтийна халкъан лазамашший, лаамашший; шиммо а шайн ненан маттахь 
язъеш а хилла. Паччахьан заманан Ӏазапах паргӀат а даьлла, маьршачу 
дахарехьа белорусски халкъо бина сийлахь некъ, куьзганахь санна, го оцу 
шина а поэтан кхоллараллехь.

ХӀокху шарахь 135 шо кхочу Купала Янка а, Колас Якуб а дуьнен тӀе 
ваьлла. И терахь шайн  маттахь зорба юкъадаьлла 500 шо кхачарца цхьаьна 
билгалдоккхур ду беларусаша. Скорина Францискан цӀарца доьзначу 
оцу доккхачу терахьна лерина Беларусь Республикехь гурахь хиндолчу 
даздаршка кхайкхина а ву хӀара гочдарш дина поэт – Нохчийн Республикин 
яздархойн Союзан правленин декъашхо, Кавказан Яздархойн клубан 
нохчийн декъан куьйгалхо Ахматукаев Адам.

Мехаш хьоькхура, доьлхуш леткъаме,
Пешан туьнкалга шакарш хьийзаеш.
Дуьхьал лаьтташ бу суна хӀинца а
Оцу эшарех бисна Ӏеткъамаш.

Дуьхьал лаьтта-кха: тиша лаппагӀа,
Ткъа гобаьккхина юкъа хьаннаш ю,
Тхевнах хьекхалуш къена дак а ду,
Доьлхуш бӀаьрхишха цу шен гаьннашца.

Буса юккъехь а Ӏаьнан чилланехь
Хьерадуьйлу дарц, хьоькхуш къармаза,
Хьуьн чохь гӀовгӀа а лаьтта йиллина,
Дарцо ийаеш, дӀасаяржаеш.

Пешан кийрара мукъам ийзабеш,
Мохо эшарийн озехь етта шок,
Лайн кӀур тхевнашца дӀасахьийзабеш,
Ялтин девзигах ло тӀедетта цо.

Цкъацкъа, къийлалуш, неӀарх тийсало 
СагӀадоьхучун хьоле вахначух.
Цкъацкъа корашна кӀел а хьийза и,
Шена айкх а дой тийжарх, къаьхьачу.

Юха йоццачу цхьана юкъана,
ГӀеллой, дӀа а тоь, гӀора гулдечух,
Дог а хьегӀа, шá эккхал юккъешха,
Цунна дуьхьала кхайкха даьллачух.

Карлаюьйлу-кха мацахлера сайн
Харцца йоллу и тиша лаппагӀа.
ТӀаккха гӀайгӀане-гӀийла лела со,
Дог цу балех цкъа паргӀатдаккха-кха.

Якуб КОЛАС 

Дорцан мукъамехь
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Мотт цахуурш санна, дехха
Тийна Ӏийна ма ду вай.
Сица къорра гӀайгӀа ехаш,
Лаьтта бӀаьрхиш Ӏенна вайн.

Некъ вайн хилла бодаш юккъехь,
Малх а мархаш тӀехьа бовш;
Дохк а бӀаьргашна чудукълуш,
Бала хьегна, вонаш ловш.

Жимчохь дуьйна вайна дукха
Халахетарш дина-кхий:
Цхьаммо чехадора, вукхо
Букъ тӀехь лар юьгура цӀийн.

ЦӀанлуш, цӀинлуш долу дахар
Малхах серладаьлла, цкъа
Вешан маттахь кхаьънаш даха
Къам вайн паргӀатдаьлла га-кх!

* * *

Янка вогӀу халла –
Техкаш, кепа чохь,
Церг а хьекхош: «Лалла!» –
Бохуш, бетташ мохь.

ГӀарол кхайкхи цуьнга:
«Собардел цкъа ахь!» –
ТӀаьхьавели. Янкас-м
Шен и: «Лалла!» – бах.

ГӀароло и Янка,
Куьг-бехке а веш,
Лоцур вара, «лалла» – 
Мила, – хьехар деш.

Янка а вац Ӏовдал –
Ӏехавайта ша,
Совдерг цо ца аьр-кха,
Амма: «Лалла!» – аьр.

ГӀароло кхин цкъа а,
Ворта озош, бах:
«Мила я хӀун «лалла»,
Боху, вашá, ахь?»

Янка-м шек а воцуш
Корта лестош ву:
«ХӀан-хӀа, вашá, эр дац – 
«Лалла» мила-хӀун!»

Янка
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  1
Белхан хан дӀаели,
Малх а буьзи чу,
Гуьйренгара суьйре
Йоьсси юьрта чу.

ЛаппагӀаш чохь даьржи 
Ӏаьржа ӀиндагӀаш,
Хьалалето дезаш
Сихха къуьданаш.

Хьаладаккха хаьштиг,
Серлаяккха чоь.
ХӀинца аш а, бераш,
ЛадогӀалаш соь.

ГӀаплоллин шерашкахь
Лайна-хьегначух
Ала-хьахо-дийца
Сан ма дукха ду.

Цхьанна а
(ГӀаплоллин бакъонан заманера)

(поэма)

Юкъа а ца лелхаш,
ЛадугӀур ду аш,
Мегий? Стенна тӀера
Доладе-те ас?

  2
ХӀай, сан аьрха ойла,
Мáса гӀатта хьо,
Хьовзош Беларуссин
Махкахула со.

Къаьхьа еъна, яхна
Йолчу замане
Даре дайта, халкъо
Лайнарг далхадеш.

Мискачеран керта
Бохам хьийзабеш,
Бехаш бара панаш,
Тойнаш хӀиттадеш.

Ӏожалла кӀелхуьйшуш,
Холчохь бара нах,
Леткъаме мел вийларх,
Тергал ца веш цхьá.

Челакха и зама,
ДӀаяхнехь а шá,
Нехан дагахь йисна,
Ца йицъяла цкъá.

  3
Юрт кхиънера гунаш,
Хьаннаш дуькъачохь –
Цхьа бӀе сов цӀа-кӀур а
Долуш шена чохь.

ХӀоранна тӀедоьжна
Дара юьртахь дукъ,
Хьоладайшна хьалха
Сетто безаш букъ.

Юьртахь коьрта пан ву, –
Шед ца кхоаеш,
Шá белхочу нахах 
Къинхетам ца беш.

Янка КУПАЛА 
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Шодмаш етта хьуна,
ГӀалат ахь динехь,
Воккху эскаре а –
Бехк бисинехь тӀехь.

Да ву кха тӀехь воллуш,
Салт ваьккхина кӀант,
Дууш, молуш, къоьруш,
Даима ву пан.

  4
Хазаллина юьртахь
ДӀаяхана цӀе,
ЙоӀ яра, Алена –
Къа хьарчоза тӀе.

Хьалакхиъна яьлча,
БӀаьрг ма хиларг, шá,
Везавелла хилла 
ЙоӀана Тамаш.

Кхин дуьхьала-м кӀант а
Ма вацара-кхий –
Ша ма-ярра хазна
ЙоӀ ма яра-кхий.

Дезаделла вовшийн,
Лийлира и шиъ,
Амма царна доьгӀна 
Ца хиллера ирс.

Хьун техкара, йоьлхуш,
Кийчча бала лáн –
Аленина ойла
Тебош Ӏара пан.

  5
Базара ва санна,
Бина кечамаш,
Дахара пан волчу
Алений, Тамаш.

Ийгира, дӀакхаьчча,
Панна суждане:
«Пурба лохьа мах бан!» –
Доьхуш хьастаме.

«Ду-кха шуна! – пана. –
Ловзар – маца ткъа?»
«Ловзар – Петран денна
Дагахь дара тхан».

Шен нускалца цӀехьа 
Хьаьвзира Тамаш –
Векхавелла, ирсе –
Пан а хеставеш.

Ойланаш цӀанъелла,
ДогӀура и шиъ,
ТӀаьхьабаьлла бохам
Болуш ирчаниг.

  6
ГӀар-гӀовгӀа ю, той ду
Пан вехачу цӀахь,
Чукхайкхина пана
Хьеший-хьоладай.

Барз а бина, лаьтта
Даарш стоьла тӀехь,
ПхьегӀаш Ӏанаяхна
Дезчу чагӀарех.

Малар коьрте даьлла,
Дицдина эхь-бехк,
Хьоладай бу къоьруш –
Зударий а тӀехь.

Бехна, эвхьазбевлла.
Оьшург и ма дай!
«ЙоӀстаг схьая! ЙоӀстаг!» –
Ӏоьху хьоладай.

ХӀусамда а гӀерта
Хьеший резабан,
Ша а дуьхьал воцуш
ЙоӀстаг ловзаян…

  7
Мах а бина килсахь, 
Хилла зудий-мар,
СхьадогӀура ирсе
ЦӀехьа йоӀӀий, кӀант.
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ЙоьӀан бӀаьра хьежош 
КӀанта безам шен,
ЙоьӀан юьхь тӀехь ловзуш
Бос а бара цӀен.

Амма ирс цу шинна
ДоьгӀна хирий-те
Боху ойла кхийда
Вочу тидаме:

Пхьагало некъ хадий
Шозза – пурххий, раз,
ХьаргӀа а тӀехьаьвзи,
БухӀано ди аз.

ТӀеттӀатеӀа, къехкаш
Кхерамах, и шиъ.
Хила доьгӀна-техьа
Ирча-къаьхьаниг!

  8
Стиглахь сегадуьйлу
Сирла седарчий,
ГӀовгӀа гергагӀерта,
ГӀовгӀа горгалийн.

Замой бу схьабогӀуш,
Бохьуш ченан кӀур…
Лакха тӀера къона
Шиъ а дуссу чу.

Пхьарс бу пхьаьрсах тесна –
ЙоӀа кӀантана.
НеӀар тӀе дӀа некъ а –
Охьабиллина.

Ткъа неӀарехь лаьтташ
Нана ю, ву да.
Туьхий, бепиг цара
Дуьхьал даьккхина.

ЦӀенкъе меттахйоху,
Лоькхуш, пондаро,
Хьалабуьзи хьешех
Стоьлан шуьйра го.

  9
Охьахии нускал,
Юххе – къона мар.
Гергарнаш а гонах
ДӀатарбелла Ӏа.

Дууш, молуш, гӀайгӀа 
Йоцу хабарш до,
Пондар лекха болу,
Ког хелхаре хьош.

Самукъне ю нус а,
Мар а ирсе ву,
БӀаьргаш чуьра церан
Дуьйлу маьлхан нур.

Амма цӀеххьаш, маржа, 
Панан гӀарол-бӀо
Бохамна чубаьржи – 
Тап ша берзалойх.

«Стенгахь ю Алена? –
Маьхьарш. – Яла схьа.
Пана и шен тойне
Кхойкху мáса дӀа!»

  10
Боьхна биси хьеший,
Хаьдда, сеци мотт.
Беъна, лорах кхечи,
Къаьхьа бала, хьо.

Хаьара, йоӀера
Панна оьшу хӀун, –
Оьзда иза воций,
Ӏазапхо и вуй.

КӀайвелира, бӀаьрзе
Вегийра Тамаш.
ХӀара хӀун ду дан а?
Бу-те жинийн пал?

Сайна ас Алена 
Ялийна ю-те
Хьийзаяйта хӀинца
Оцу экхане?
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ХӀинца юьхьӀаьржонах
Муха вала-кха?
Декъазчу Тамаша
Дагарх туьйхи ка.

  11
Човхий уьш Тамаша:
«ХӀай, ва панан лай,
Шайн хӀусамда санна,
Ямарт-м шу а дай!

Эрна – шуна моьттург:
Кхоьруш вац со цуьрг,
Сайн Аленин дегӀах 
Ӏоттарна аш куьг!

НӀаьнийн даар деш, со
Вайарх тӀепаза,
Сан Алена-м хир яц
Цунна, я кхин – сан!»

БӀаьрган негӀар туху
Юкъ бен яцара
ЙоьӀан некхах болат
Чоьхьа ластийнарг.

Юьйжи йоӀ, хазалла
ХӀаллак ма хили.
Ӏуьллуш ю Алена,
Ерриг юьзна цӀийх.

  12
Маржа, иштта хедаш
Къоначеран ирс,
Кешнийн кертахь барз би,
Чурт а хӀоттади.

ХӀинца кошан коьртехь
Хьалакхиъна хьех,
Малкъаз а ду цуьнца
Тийна лаьтташ хехь. 

Малкъаззий, ва хьеххий
Лай кӀел доьду Ӏай,
Шело а цу шинца 
Буьйса йоккхуш Ӏа.

Аьхка оцу шимма
ГӀашца гӀовгӀа йо,
Малхаций, мехашций
Тийна шабарш до.

Нах а бӀаьсте йолуш
ХӀуьтту царна тӀе.
«Мар-зудий» ю наха 
Царна елла цӀе.

  13
Дукхе-дукха яьлла
ХӀетахь дуьйна хан,
Акха буц тӀеяьлла,
Дайна дукха дӀа.

Наха карладохуш
Дийцар шар-шарахь,
Юха карлайоху
Халкъо лайна къахь.

КӀентакӀанте дедас
Дуьйцуш, кӀанте – дас,
Цаьргара схьа иштта
Кхочу вайга а.

Уьншарера догӀу 
ХӀара ирча сурт
Суна дийцинарг а
Къоьжа къано ву.

Ткъа Тамашах хилларг
Хаа лууш а
Хир-кха шу – и муха 
Ваьхна, велла а?

  14
Буржал тоьхна, пекъар,
Сийначу Сибрех
Ваьхьна, дакъа доцуш,
Вайна рудникехь.

Даймохк а кхин цунна 
БӀаьрга байна бац,
Шен гӀудалкха юххехь
Ваьлла иза дӀа.
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Ткъа хӀун хилла панах?
Цуьнан хӀун ду дáн?
Вуьзна-вехна лелаш,
Вон ца Ӏийна пан.

ДӀаяьккхинчул тӀаьхьа 
ГӀаплоллин бакъо,

Дар а велла, шена
Хорам бина цо.

Яссаелла чоьнаш,
Амма царна чохь,
Бекхам лоьхуш санна,
БӀарлагӀаш ю, бах.

Гочйинарг Ахматукаев Адам

Нохчийн Республикин къоман политикин, арахьарчу зIенийн,  зор-
банан, хаамийн Министерствон пачхьалкхан бюджетан учреждени 
«Литературно-исбаьхьаллин журнал «Орга».

  Арадолу нохчийн маттахь.

Журналана регистраци йина 2014 шеран 29-чу январехь Нохчийн Ре-
спубликехула йолчу зIенан, хаамийн технологийн, шуьйрачу комму-
никацийн декъехь тергояран Федеральни службин Урхаллехь.

Регистрацин хьокъехь тоьшалла ПИ № ТУ 20-00088.

Журнал зорбатоьхна ИП-ехь Башаева З.Ш.
36402I НР, Соьлжа-гIала, Кадыровн пр., 3/25

Тираж - 1000 экземпляр. Заказ № 0917          Бинна Мах


