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 Макалов Шамсудди

Зударийн куьйгаш

Дуьненаюкъара зударийн де!
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Айса дика дешча,
 Йоккхае со мамех,
Сайна цхъаъ ца хиъча,
Дагайолу мамех.

Массо йолчу ханна
Ирсе хуьлда нана,
Суначул а цхьанна
Хьо езий те нана?!

Исмаилова Iайшат

Ахмадова Хеда

Зулумханова Марха

НаНа

б Е Р А Л Л А

* * *

Iуьйранна гIаьттина, со беша яьлча,
Схьахеза цхьа зевне, самукъане йиш,
Баьццарчу бацалахь ПетIамат даьлча,
Хаало цо мелла жовхIаре  тхиш.
Басаца чу хьаьжча, схьагуш ду шовда,
Гонаха дитташ ду, шайн шабарш деш,
Маьлхан цу зIаьнарша кхачам бо бовха,
ЧIогIа сан кийрара  дог реза деш.
Карарчу тайниго бералле кхойкху,
БIаьргаш чохь хIоьттина бераллин сурт.
Сирлачу туьйрано ойланаш йойту,
Ойланехь со йина, кхиина юрт.

Цхьаммо а ца йо вайх къаналлин ойла,
Къаналла, эр ду вай, вайн хьаша яц,
Бералло ца лаьа Iодика йойла,
Массеран дегнаш чохь и ян йиш яц!!!
Ларъелаш бералла, ярна кхоьруш!
Дуьнен чохь цкъа бен и вайна луш яц. 
Доггаха сий а деш, доггаха лоьруш,
Хестаеш лелоран барам а бац.

«СтелаIад» сан дахар ду, 
ДоттагIашка дехар ду:
«Берийн журнал дешалаш,
Оьзда даха  Iамалаш».
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Лерина  дешнаш ас лоьху,
Уггаре диканиг сан!
Хьо ирсе хилар ас доьху,
ХIара совгIат ахьа ларде.

Ца оьшу бахамаш суна,
ДоттагIа уллехь мел ю! 
Са а дIалур дара цунна,
Оьшучохь со кийча ю.

Яхалахь, сан Нана!
Яхалахь тхуна!
Ирсе ян хьан кхане, 
ЧIагIо йо хьуна.

Ирсе ду, хиларна
Тхаьш  хьуна хьалха.
Хьо йоцуш хир дара
Вай дуьне цхьалха!

Сапралиева Седа

Адаев Ахьмад-Салахь

Д о т т А г I

яХАЛАХЬ, САН НАНА

Соьлжа-ГIаларчу  МБОУ СОШ №42 йолчу юккъерчу школан 6-чу «В» классан дешархой шайн 
хьехархочуьнца  Мусхаджиева  Заремица  хилира Кадыров  Ахьмад-Хьаьжин  цIарах йолчу музейхь.

Суьрта тIехь: Тагирова Марем, Хачукаева Иман, Дадаева Эмила, Вараева Милана, Гутаева Амрина.
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  1
ЧIамарниг дуьнен чу даьлла,
Нана-етт мотт хьекха баьлла.
ЦIемза буьйса Iаьржа еъна,
Керла са ирс дохьуш деъна.
Воккха-Дада гонах хьийза,
Бабин гIуллакхаш дан деза,
Шурий, тIой чудохьуш хир ду,
Доьзална чохь токхо хир ю.
ЧIамарниг, дегI айба гIерташ,
Бертал ду охьахерцаш.
Нана-етт гатбелла хьийза,
КIорни дузо гIо дан деза.
Нанас ховха йиш дIалекхна,
 И-м дижира, наб тIетесна.

Хасиев Лоьма

Аьрха ЧIамар
–МIу-а-мIу-ли-ла-ли-ла,
Нанин ЧIамар дIадижа-а.
Буьйса йоьдуш, де догIур ду,
Хазчу гIенаша хьо хьоьстур ду.
Нана юххе юьжур ю,
Сайн Iаьнарлахь дохдийр ду.

–МIу-а-мIу-ли-ла-ли-ла,
Буьйса декъал йогIийла-а.
ПаргIат дижа дIа бертал,
Сту хир ма бу хьох зоьртал.
Яккхий маIаш евр ма ю,
Нанас даим хьоьстур ду.
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Воккха-Дада хьаста гIертарх,
Болар духий, тевжа кертах.
Iаьржа хIума божла эккха,
ГIезаша онда гIовгIа йоккху.
–Нана, нана, и хIун ю те?!
БIаьргаш къегаш хIунда ду те?!
–Нана ма яла хьан, кIорни,
И-м къаьхкина цициг дарий.
КIохцалш долуш буьрка гина,
МуцIар Iуьттуш, къовзадина,
Цец а долуш, нене хотту:
–КIохцалш буьркано хIунда Iуьтту?–
–ЧIамар, хьан со ма яла,
Хьуна гинарг зу ма яра.
Кагбеш гIуй, цкъа араэккхий,
СтаргIанашца лата гIуртий,
Цаьрца лара кхин ца делла,
Чов еш доьрзу, кIад а делла:
–Нанин ЧIамар, мегар и дац,

–МIу-а-мIу-ли-ла-ли-ла,
Нанин ЧIамар, наб кхета-а.
Мерза, аьхна гIенаш гойла,
Дала дахар ирсе дойла.
Iуьйранна малх хьожур бу,
Нанас кIорни дузор ду.
 2
Iуьйре еъча, арадолий,
Массо хIума талла дулий,
Эса иэсанна сема дара,
Амма амал аьрха яра:
Къарзабой шен Iаьржа бIаьргаш,
Къахка а йой москалш, бедаш,
Котамашка мас тосуьйтий,
Кхуьйсуш цIингаш, лела хьодий.
БоргIал дуьхьалъяла-м гIерта,
Йоду, гича чIамар-корта.
Бабин эса сеца ца ло,
Хьелешна юххе ийза ца ло.
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Ондачуьнца толам хир бац.
Нанас аьлларг деш хилалахь,
ТIех харцахьа ма лелалахь.
Воккхачуьнан лерам белахь,
ГIийлачуьнан тIалам белахь.
ДегI хиларх хьан, тоьаш ма дац,
Вуониг цхьанна везаш ма вац.
Дерриг Iалам довза гIерташ,
Эзарза эзар ойла керчаш,
ЧIамар чехка кхуьуш дара,
Де-дийне и хазлуш дара.
Аьрха ЧIамар арадаьлла,
Юха дайра «тIап» а аьлла.

  3
Гомаш-Iовдал тIенисъелла,
Уьйр цуьнца тасаелла,
Хьайбан-боьлак чухула долуш,
ЦIа боьду некъ гучуьра болуш,
Акхачу бежнех дIакхийтира,
Акха, тилла дIалийлира.
Воккха-Дадас ЧIамар лоьхуш,
Дира некъаш, дог ца дуьллуш.
Летар эсийн бертахь дара,
Летар, ловзар коьрта дара.
Шу боьххье тIе хьаладевлча,
Аренашка бIаьрг дIатоьхча,
Анайист цхьа генахь гора,
Хилла доккха дуьне горга.
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Алкханч ЧIамарна тIехиъна,
Веччалг кхоллу, зIок а тоьхна.
Чидам боцуш, ца кхетачу,
ЧIамарх йоьлуш кхийсалучу,

Iовдало гIадъяхна олу:
–Iовдалниг хIай, хьекъал доцу,
И къийзоргаш дIалехьош ю,
Хьуна дийриг доккха гIо ду!
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ПаргIат догIуш гIашлойн новкъа,
«Парт!»–чекхъэккхаш гича моьлкъа,
И хIун яра-м ца хиира,
Цуьнан иэс дан-м ца кхиира.
ЧIамар шовдан йисте кхочуш,
Чуэккха пхьид, собар доцуш.

Нека хи чохь чIеро деш ду,
Аьрзу хIонехь гIарол деш ю.
Суьйренца малх буза боьлча,
Сихонца и къайлабаьлча,
Гуьланаша гуо биллира,

Уьшала йижар дезаш йолчу,
Эрша пхьидаш гина йолчу,
Iовдало накъосте шен олу:
–Царах цец со-м ма ца йолу.
–Стиглахь аьрзу маьрша лела,
Сел нека деш муха лела?–
Iовдало, ша ца кхеташ, хотту,
Iуьттуш маIаш, ЧIамаро тотту:
–Iовдал! Иза-м аьрзу яй,
Цуьнан-м даккхий тIемаш дай!

Эсий девдда дIатилира.
Iовдал хьалха хи чу эккха,
ЧIамар тIехула дехьа эккха.
Йоккха бугIа схьаиккхира,
Йовсарш цо дIакъахкадира.
–Iовдал, кхера хьо ца еллехь,
Сахаьлла дIа кIур ца бинехь,
ЦIуьхIарш эшор ас ма яра,
Церан са схьадоккхур дара.
–ЭхI, ма бакъ дац, со ца теша,



11

Ахь аьллачух ма ца еша.
Со-м хи чу бен ца иккхира,
Хьо-м хил дехьа ма лестира!
Иштта ЧIамар тилла лелаш,
Воккха-Дадас дог а дуьллуш.
Йовха аьхке дIакерчира,
Йочанаш схьатIекхечира.
   4
–Аш ма-дуьйццу долуш косташ,
Хьаьж тIехь чIамар-куьцаш къаьсташ,
Сацийна чохь старгIа-кIорни,
Шеца йолуш гомаш-кIорни.–
Кхаъ схьакхочу даде, бабе,
Ший а доьду кхин са дале.
Эса лаца Паша гIерташ,
Цо, вадавой, лаьттах керчош,
Вевзаш воцчух дIакъехкара,
Вайча дада, схьахьаьрчира…
Бехха Iийра маракхетта…
Дилхан дегнаш вовшахкхетта.

Эсан бIаьргех хиш дуьйлура,
Дега дош ца алалора…
–ЧIамар, хьан сахьийзина хир ду,
Рицкъ хилла, вай цIехьа гIур ду.
КIеза санна, юххе даьлла,
Деара самалхадаьлла.
 5
Герга кхочуш динчу керта,
Безам хеташ массо кол а,
ДIо дIахьаьжча, тера хеташ,
Нана-етт го геннахь Iоьхуш…
ЧIамар нанна дIатIехьоду,
Эса гой, етт дуьхьалбоду.
–Нана, нана!!!–
 –ЧIамар, ЧIамар!!!–
ПаргIат цаьрга хьажалур вацара.
Хьайбанаш ду хьан эр дара?
Гинарг къина воьлхур вара:
Эса ненах хьекхалора,
Ойъи цIога, хьесталора.
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Нана-етт, цунах ца Iебаш,
Цунах мерза хьожа йохуш,
БIаьргаш вовшашка хьежабора,
МуцIарш вовшех Iуьттуш гора.
–ЧIамар, хьо ма доккха хилла,
Хала дара-кх хьох дог дилла?!–
Олу нанас цхьа меллаша,
БIаьргаш дуьзна мелчу хиша.–
Нана, хьуна мел сахьийзи,
Дагалоьцуш, со мел дилхи?!
Мискачу вайн божалал а
Мерза хIума кхин ца хилла.
ЦIехьа кхаьчча, дIадийшира,

Цу тIе боьдуш некъ буй техьа?–
Кхин хIун догIу жимчу коьрте?
Хьаладалий дIо Башлам тIе,
Iарше боьдуш, некъ гой хьажа,
ДIа ца хьулбахь дIо мархаша.
ЧIамарх йоьлуш нана Iара,
Цуьнан хеттарша бина бала:
–Доккха хилча малх лохур бу,
Дика хила со гIертар ду.
Нана, кхин дIа хьо ларйийр ю.
Хьуна муьтIахь ЧIамар хир ду.
Воккха-Дадас аьлларг дийр ду.
Вовшийн бертахь вай дехар ду.

ЧIамаро хеттарш дIадолийра:
–Нана, дуьне гездеш лелаш,
Буса батте хьалахьоьжуш,
Стенга боьду?– ца хаьара,
Стенна къега?– ца кхетара.
–Хьажахьа, кIорнин хийцам ма бац?!
Бутт ца хилча некъ гур ма бац!
–Ткъа малх дийнахь стенна лепа?
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Хатуев Iабдул-Хьамид

Зингат  ду доьлхуш. Гобаьккхина юькъа 
хьун ю, тамашийна, кхераме гIовгIанаш, 
маьхьарий, аьзнаш ду. Зингат мохь тоьхна, 
доьлхуш ду.

Цунна тIехула хьийзаш йолчу зIугано, 
массийтта го боккхий, лакхара чу хоьтту 
Зингате:

Туьйра

– Хьуна хIун хилла? Хьо хIунда доьлхуш 
ду?

– Со дайна.
Бен чохь йолчу нана-зIугано хоьтту шен 

кIанте зIугане:
– Стенна доьлхуш ду и Зингат? ХIун 

хилла, боху цо?
– Ша дайна, боху.
– Муха дайна? Дайча гуш ма ца хуьлу! 

Ткъа и дIо-о гуш ду.
– ХIа-а-а, тилделла хир ду хьуна и!
ЗIугано боху Зингате:
– Ма делха, хьо дан ма ца дайна, хьо 

тилделла!
– Дайна, дайна! Ца дайнехьара, тхан 

цIено… нана хир яра кхузахь.
Нана-зIугано боху:
– Дайнарг хьо дац, хьан нана ю!
Доккха хIума ду-кх и, шен бер-тIорза 

мичахь ду ца хууш, нана, паргIатъяьлла, 
дIайижаялар. ЧIеро, Iов санна, шайн 
бераш кхуьссий  д Iа  а  дохуьйтий , 
паргIатбовлу-кх хIорш!

ЗIуганийн эшар:
Жима Зингат
Доьлхуш ду,
Динчу нене
Кхойкхуш ду.
Бохам хилла,
Зулам хилла.
Жима Зингат

Д а ш о  л а т т а
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Некъах тилла.
Муха тилла,
Маца тилла?
Цуьнан бIаьргаш
Мичахь хилла?
Iалелай, Iалелай,
Зингат новкъа 
Даккхий вай!

Зингато боху зIугане:
– Со кхоьру.
– Стенах кхоьру хьо?
– Хьо зIуга ма ю, юй?
– Ю, хилча хIун ду со зIуга?
– ХIара ю хьан яц?
– Ас кегийчарна ю ма ца туху, цара со, 

пIелгаш ца Iуьттуш, Iадйитча.

– Суна цIа даха лаьа!
– Хьо мичахь Iаш ду, ма ца хаьа вайна, 

дийцал хIун дара шу долчохь?
– Шортта кIен буьртигаш, чемхалгаш 

дара, хьуьн-цIазамаш, мангалкомарш яра, 
лам бара, чхьаьвригаш, цаьпцалгаш яра, 
массо хIума дешин яра, нана яра. 

– Иштта дийцарх, хуур ма дац, хьо 
мичахь Iийна.
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Кхузахь а ду и-м хьуьн-цIазамаш, 
чемхалгаш, лаьмнаш…

– Нана ма яц кхузахь.
Нана-зIуга:
– Хир яц дера нана, тишъелла мача 

санна, хьо дIа а кхоьссина Iаш йолу!
– Со хир ю-кх хьан нана.
– ХIан-хIа, хьо ненах тера яц, тхан 

ненан, хьан санна, ирча ю ма яц!
– Со, кхин дан хIума доцуш санна, тIех 

мел волучунна юнаш етташ Iаш ю-м, ца 
моьтту хьуна? Цхьаммо вуо ца дича, ас 
цунна ю ма ца туху.

Зингатан эшар:
Вешин метта
Ваша волу.
Йишин метта
Йиша йолу.
Цхьа къахетарг
Орцахволий,
Ден метта
Верас волу.
Нана цхьаммо
Хуьйцур яц,
Нана цхьаъ бен
Хуьлуш яц.

Хаза эшар хезий, тIегулло чхьаьвригаш, 
чуьркаш, мозий, цаьпцалгаш, чилланаш, 
горанаш, аьнгалхеш, къийзоргаш, нIаьнеш, 
цIоз!

Гулбеллачара тIараш детташ, маьхьарий 
хеза:

«Хаза эшар яра, дика лекхира. Кхин а 
лакхахьа, кхин а лакхахьа!

БIаьргех куьзганаш, тIома кIелахь 
кехаташ долуш болчу накхармозано, 
гулбеллачарна тIехула масех го боккхий, 
охьахаа меттиг лоху, и шайна улле 
мел богIу, вуьйш къехка, цуьнан юнах 
кхоьруш.

– Схьадоьл, Зингат, алал соьга, хьо муха 
кхаьчна кхуза?

– Со дургал такхийна догIуш, цIаьххьана 
мох белира, чан гIаьттира. Дерриге дуьне 
Iаржделира, мохо хьалаайъина, зезагашна 
тIехула дадийна со кхуза охьакхоьссира.

– ТIаккха-м хала доцург ду хьо Iийна 
мохк карор!
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– Муха?
Шегарчу тептаршна тIехь цхьацца хIума 

лохий, олу:
– Хьан когашна тIера чан стенах лаьтташ 

ю хьаьжча, хуур ду-кх иштта латта долу 
мохк мичахь бу. Схьагулъел и чан. – 
ТIаккха, кегий-кегий накхарш тIекхойкхий, 
цаьрга олу:

– ХIара тайпа латта долу мохк мичахь 
бу хьовса. Цо схьадийцарехь, вайна моз 
лахьо зезагаш долуш шортта меттиг хир 
ю цигахь.

Масех накхармоза новкъаболу.
Накхармозийн эшар:

Дуьне доккха,
Хаза ду,
Гонах даьлла
Заза ду.
Винчу лаьттан
ХIора зезаг
Лардан деза!

ПетIаматаш
Лесташ ду,
Йовха бIаьсте
Хестош ду.
Винчу лаьттан
ХIора зезаг
Лардан деза!

ХIора дийнахь
Керла мохк,
Бен дац хиларх
ДогIа, дохк.
Вайна доьлу
Массо зезаг
Лардан деза!

Нана-накхар:
– Кхин мила ву вайн аренца лелла, гена 

мехкашкахь хилла, дуьне девзаш?
Неца:
– Со хилла-кх…
– Мичахь хилла хIинца хьо?
– Кхузахь мел болчийн генна дIадехкинчу 

тIорказашна чохь хилла-кх!
– Хьай даьдала хьан, неца! Хьоьга 

тIорказаш ца дуьйцу, кхечу пачхьалкхийн 
ца девзаш долу латтанаш дуьйцу, тентаг! 
Кхечу гIаланашкахь хиллий хьо, боху.

НIаьна:
– Со-м хилла мокхаз боккхучу Гена-

кхаьллахь.
– И мичахь ю хIинца?
– МаIаш йолчу акхаройн кхаьллеш 

гулъечу меттехь!
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Нана-з1уга:
–Эхь ца хетий хьуна кхузахь кхаьллеш 

йийца! Боьха хьожа яьккхи-кх цо, оьзда 
доцу дош аьлла!

Нана-з1уга:
– ЦIоз ду дуьне мел ду даьлла лелаш. 

Цо идоза некъаш дац, и хилаза мехкаш 
дац. Дийцал, цIоз, хьо хиллий Зингато 
дуьйцучу латтанашкахь?

ЦIоз:
– Юха а ладогIа лаьра суна Зингате. 

Довзийтахьа шайн махкахь бехачийн 
гIиллакхаш.

Зингат: 
– Тхан махкахь массо хIума: бецаш, 

зезагаш, дитташ – дашо ю.
Массара, ца тешаш, юха а хоьтту:
– Массо хIумий?

Зингат:
– Дера ю. Суна хIора буса къегаш, 

лепаш, серлаюьйлуш, гIенах го уьш.
– Ахь дийцарехь-м,  шу долчуьра 

баьллаш, туьтеш санна, коча охка мегар 
ма ю!

Зингат:
– Дера ю.

Зингатан илли:

Хьоме латта,
Бецаш сийна,
Ненан юьхь тIехь
Догу нур,
Стигла кхийда
Лаьмнаш тийна:
Даг чохь лаьтта
Хьоме сурт.
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Аш латийна
Даг чохь суй,
Шу ца дицдан
Биъна дуй!

Гена махкахь
Лелаш тилла,
Самадолу
Дашо гIан.
Ека лерехь,
Илли хилла,
Ас сайн махкахь
Яьхьна хан!

Аш латийна
Даг чохь суй,
Шу ца дицдан
Биъна дуй!
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Хийра махкахь
Iалур доцуш,
Нене кхойкхуш
Догу дог!
Ван йиш яц хьан,
Лар а йоцуш,
Бохуш кхойкху
Вина мохк.

Цо латийна
Даг чохь суй,
И ца бицбан
Биъна дуй!

ЦIоз:
– Хьайн гергарчарех лаций дийцахьа.
Зингат:
– Ас а хоттура нене, хIунда олий? 

ТIаккха цо суна жоп лора: «КIант воккха 
хир ву, дас и же вохуьйтур ву.

ТIаккха и, мацвелла, делкъанна хIума 
кхалла охьахуур ву. Ша хIума кхоллуш, 
цо шортта цуьргаш даржор ду.

Царах зингатана дийнна шарахь даъал 
рицкъ хир ду».

Йоккха гIовгIа йоккхуш, схьакхочу 
зингато буьйцу мохк лаха дахна хилла 
накхарш:

– Цо буьйцу мохк хIокху дуьнен тIехь 
бац. Малхана хье кхехкачу, даим шаш 
Iохкучу мехкашкахула чекхдевлира 
тхо… Бер дайна лелаш цхьа нана-зингат 
гира тхуна, амма оцу цIормаIано дуьйцу 
туьйране латта цхьанхьа а дац!

Гучудолу Нана-зингат:
– Ватта, сан хьоме кIорни дац и? Дуьненна 

кхузза го баккхийти-кх ахь соьга, хьуо 
лоьхуш.

– Нанина карий со! Хьовсал, мел хаза ю 
сан нана!

Хьовсал цуьнан дашочу коьрте. Суна 
хаьара, нанна со карор дуй!

– Хьоьга ладоьгIуш Iаш яра со, ахь вай 
мохк буьйцуш. Ду вайн латта дашо. Вайн 
мохк бу шуна туьйране мохк! ХIора денна 
кхузахь дехаш долу дела, вай тергал ца 
йо и хазалла! Иштта аьхна, ховха, тайна 
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кхечу мехкашкахь ду, моьтту вайна! Дац 
шуна. Цхьадолчохь гIамарш ю, кхечанхьа 
уьшалш, даим догIуш ло ду. Нийса аьлла 
сан кIанта шуьга вайн махкахь массо хIума 
дашо ю. Хьовсал шу гонах! Бакъ ма ду и!

Бакълоьй со, бераш?
Массара цхьаьна илли олу.

Нохчийн латта,
Нохчийн мохк,
Даг чохь дека 
Илли курра.
Бу хьан кIентий
Хьоьца токх, 
Эшаеш мел
Шийла гIура!

Нохчийн иллин
Мукъам бу
Дашо тIемаш
Уьйъуш шуьйра.
И вайн нанойн
Узам бу,
Ду бераллин
Сирла туьйра.

Хийра махкахь
Боккху ког,
Эха дезарх
Новкъа вехха,
Нохчийн аре,
Нохчийн дог,
Ду шу тхуна
Дешин меха!

Ломан басахь
Нохчийн малх
Суна даим
Хьоме хетта,
Хир бац цуьнга
Кхочуш мах,
И ца бан вайн
Кийрахь кхетта.
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Вайлозу
Чуковский Корней  

 1.

Дика лор ву Вайлозу,
Дитта кІелахь Іаш и ву.
Дуьйла цуьнга дарба дайта:
Етт а, борз а, чхьаьвриг а,
НІаьна а, ча-нана а.
Массо тован кийча ву
Догдика лор Вайлозу.

 2.

ЗІугано ю тоьхна
Цхьогал ду и волчохь,
Котамо зІок тоьхна 
Барбос а ду холчохь.

АхІи-декъе яхна,
Пхьагал а схьакхечи:
«Трамвай кІел а вахна,
КІентан когаш эти».

«Са ма гатде эрна, –
Вайлозус и дайди, –
Керланаш тІетегна,
КогахІоттор вай и».

ТІеялийра пхьагал –
Цомгаш, астагІ  пхьагал.
ТІетийгира когаш –
Керла, могаш когаш.

Ловзалелха пхьагал,
Йоьлу нана-пхьагал:
«ХІай баркалла хьуна!» –
Бохуш Вайлозина.

 3.

ЦІаьххьана гучуели, 
ЧагІалкх ялош, кхела,
Йохьуш телеграмма 
Гиппопотамера:
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«Вола, кхача, Вайлозу,
Чехкка Африке.
Цомгаш хилла, Вайлозу,
Тхан массеран бер».

«Аш хІун дуьйцу? И хІун ду?
Шун бераш а цомгаш ду?»

«Ду-те! Царна ю ангина,
Скарлатина, холерина,
Дифтерит, аппендицит а,
Малярия а, бронхит а!

ДІаволахьа, сихо яй, 
Хьо дика а вай!»  

«Дика ду, со вогІур ву,
Шун бераш а тодийр ду.
Амма стенгахь ду шу Іаш?
Лома тІехь? Я уьшалахь?»

«Тхо Іаш-дехаш ду Сахарехь,
Калахарехь, Занзибарехь,
Шуьйрачу Лимпопо чохь
Лелаш йолчохь Гиппо-по,
Ломан цІе – Фернандо-По».

 4.

Хьаьдда-ведда маса ваха Вайлозу!
Дагахь-багахь цхьа дош ду-кха Вайлозун:
«Лимпопо! Лимпопо! Лимпопо!»

Амма цунна юьхь-дуьхьала мох-дарц 
деттало:
«ХІей, Вайлозу, юхаверза, юхаверза хьо!»
Охьавуьйжи Вайлозу, лай тІехь Іуьллу 
Вайлозу:
«Кхин дІаваха гІора доцуш ву».

Оцу сохьта, хьуьн чуьра схьаевлла,
Цхьа берзалой цунна орцахъевли:
«СхьатІехаа чехкка, Вайлозу,
Оха маса хьо дІакхачор ву!»

Берзалоша маса виги Вайлозу.
Дагахь-багахь цхьа дош ду-кха Вайлозун:
«Лимпопо! Лимпопо! Лимпопо!»

 5.

Боккхачу хІорда тІе дІакхечи уьш.
Цхьа чІогІа карзахе бу и, ца туьйш.
ХІинцца ша Вайлозу дІакхоллу аьлла,
Лекха цхьа тулгІе а ю ловзаяьлла.
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«Со хи чу вожахь,
Хи буха водахь, 
ХІун хир ду царна –
Сан цомгашчарна?»

Хи чуьра схьа гучубели кит:
ТІехаалахь суна, Вайлозу!
Хикемано санна, воккхуш хих, 
Ас хьо гена-гена вуьгур ву!»

Кито чехка-маса виги Вайлозу.
Дагахь-багахь цхьа дош ду-кха Вайлозун:
«Лимпопо! Лимпопо! Лимпопо!»

 6.

Лаьмнаш дуьйлу цунна дуьхьала, 
Текха иза царна тІехула.
Лаьмнаш лекха, лаьмнаш ирхе ду,
Лаьмнаш баххьаш мархех туьйсуш ду.

«Со дІа ца кхачахь, 
Со тІе ца кхачахь,   
ХІун хир ду царна –
Сан цомгашчарна?»

Леккха-лакхахь тархаш тІехь Іаш хилла
Аьрзуш цунна орцах йогІуш хилла:
«ТІехаалахь чехкка, Вайлозу,
Оха сихха хьо дІакхачор ву!»

Аьрзуна а тІехиира Вайлозу.
Дагахь-багахь цхьа дош дара Вайлозун:
«Лимпопо! Лимпопо! Лимпопо!»

 7.

Ткъа Африкехь,
Ткъа Африкехь –
Іаьржа

Лимпопо.
Йоьлхуш-Іаш ю
Африкехь,
Сагатдеш, Гиппопо.

И Африкехь,
И Африкехь
Пальми кІелахь ю.
И Африкехь,
И Африкехь
ХІорде хьоьжуш ю:
«ВогІий те хикеман тІехь
Хьоме Вайлозу?»

Новкъахь дІасалела
Пийлаш, мермаІаш, – 
Шайн сахьийза дела,      
Цуьнга хьоьжуш Іаш.

Бегемотан кІорнеш
Іаш ю, лаьцна геш.
Бегемотан кІорнийн 
Лазадевлла геш.

Страусан кІорнеш а
ЦІийзаш ю херсешха,
(Миска-яІ шу, кІорнеш,
Ма къа ду шун, кІорнеш!).



24

Корь ю, дифтерит ю,
Оспа ю, бронхит ю,
Корта лозу церан,
Легаш лозу церан.

«Схьа хІунда ца вогІу
Лор Вайлозу?» – бохуш,
Ма сагатдо цара –
Оцу цомгашчара.

ДІа а таьІна, хьуьллахь
Малхе яьлла Іуьллу
Йоккха-йоккха-йоккха
Цергаш-ира гІоркхма.  

Цуьнан кІорнеш, миска,
Цергаш лозуш йисна.
Шийтта де дІадаьлла,
Шийтта буьйса яьлла.

Белш чуьра а яьлла,
Лоьре хьежа яьлла.
Цаьпцалг а ю йоьлхуш,
Болар астагІ лелхаш.

 8.

Ткъа хІинца хьовсийша, хьовсийша 
хьуьлла –
ХІаваэхула цхьа олхазар догІу.
Хьовсийша – цунна тІехь-м Вайлозу 
хилла.
Куй лестош, мохь бетташ ву иза чІогІа:
«Маршалла ду хьоьга, Африка!»

Кхаъ хилла хьийзаш ду массо а бер:
«Схьакхечи! Схьакхечи! Уьре! Уьре!»
ХІаваэхь баьккхина тІаьххьара го, 
Лор охьавоссийра олхазаро.

Воьддушехь, Вайлозус дагарш 
Дуьстира, куьг хьоькхуш геш тIе, 
Йийкъира цо шоколадаш,
Эсала ва  хьоьстуш кIорнеш:
КІорнеш бегемотан,
КІорнеш цІоькъалоьман,
КІорнеш эмкалан а –

РогІ-рогІана царна
ХІоранна а гоголь,
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ХІоранна а моголь,
Гоголь-моголь,
Гоголь-моголь,
Гоголь-моголь мийлош.

Вижар-гІаттар доцуш, 
Яар-малар доцуш,
Лоьро дарба лелий...
Итт де-буьйса дели.

 9.

Тойи цо уьш,
 Лимпопо!
Тойи цо уьш,
 Лимпопо!
Йоьлуш ю уьш,
 Лимпопо!
Ловзуш ю уьш,
 Лимпопо!

Гилгаш дуьйлуш Іийна,
Аьтту бІаьрг таІийна,
Йоьлу, йоьлу гІоркхма,
Іаьржа-Іаьржа гІоркхма.

Лезна геш а дегош,
Ножан дитташ дегош,
Йоьлу кегий кІорнеш –
Бегемотан кІорнеш.

ЙогIу Гиппо, йогIу Попо,
Гиппо-попо, Гиппо-попо!
ЙогІуш ю Гиппопотам!
ЙогІу и Занзибарера,
Йоьду и Килиманджаре –
Мохь а бетташ, йиш а лоькхуш:
«Сийлахь хуьлда дика лоьраш!
Сий хуьлда хьан, Вайлозу!»

Гочдинарг – Ахматукаев Адам.
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МухьаММад	ПайхаМар	

(делера	салам-маршалла	хуьлда	цунна)

Делан ниIмат
Хьалимата, Мухьаммадан ненан Ами-

натан а, цуьнан деден Iабдул-МутIалибан 
а Iодика а йина, кIант караийцира. Му-
хьаммад карахь а волуш, шен хьайбанна 
тIехиира иза. Хьалимат сихъелира шел 
хьалха дIабаханчу зударшна тIаьхьа 
кхиа, цIа йоьдуш цаьрца цхьаьна хила. 
ХIинццалц текхаш йоьдуш хилла шен вир 
чехка йоьдуш гича, цецъяьллера иза.

«ХIара кIант, Мухьаммад, деккъа цхьа 
беркат ду-кх!» – бохура цо ша-шега. Хьа-
лимат шайна тIаьхьа кхиъча, цецбевлачу 
зударша, хаьттира: «Тхуна тIаьхьа муха 
кхиира хьо, ва Хьалимат?»–аьлла. «Со 
тIаьхьа кхиъна а ца Iаш,шул хьалха а ер 
ю хIинца», – аьлла, жоп делира цо. – Вай 
къаьстинчул тIаьхьа, хилларг хIун ду дий-
цахьа тхуна, ва Хьалимат?– бохуш, юха 
а хоьттура зударша. –Хьовсийша хIокху 
бере! Массарал а хаза бер ду-кха хIара. 
Хьалха текхаш хилла йолу сан вир, хIара 
бер карахь со тIехиъча,чехка яха йоьлла-
кха, – элира Хьалимата. Зударша, бела 
а боьлуш, элира: –Иза-м вевзара тхуна–
къен буобер. ЦIе муха ю цу хьан дикчу 
беран?–бохуш,ца бешаш хоьттура цара. –
Мухьаммад ю! – элира Хьалимата. –Иза-м 
наггахь а хуьлуш цIе а ма яц. –ХIокхул 
хьалха цхьанна а тиллина-м яц и цIе, –аь-
лла, дуьрста дIа а хоьций, царал хьалха а 
йолий, массарал а хьалха цIа кхочу иза. 

ТIаьхье. Юьхь–№4, 2017 шо. 

Дала хаьржина бер лаза ца дан гIерташ, 
меллаша охьайоьссира Хьалимат хьай-
банна тIера. Мухьаммад, лийча а вина, 
вуза а вина, дIавижавира цо. Хьалимат 
чIогIа цецъяьллера оцу халчу новкъахь 
Мухьаммад, кхи долу бераш санна, велха 
а ца воьлхуш, IадIерах. Цу бехачу нов-
къахь вела а къежаш, схьакхаьчнера уьш. 
Хьалимат а, цуьнан хIусамда а дог тешна 
дара Мухьаммад Делера доккха ниIмат 
хиларх. Уьш тешна бара, Мухьаммад шайн 
цIенна тIекхаьччахьана, ирс-аьтто шайна 
тIебирзина хиларх.

Хьалиматан хIусам
Кхин дуккха а билгалонаш хааелира Хьа-

лиматана: Мухьаммад схьавалийчахьана 
кхеран жерчаша цIа догIуш шортта шура 
йохьура, иза берашна а, баккхийчарна а 
тоъал хуьлура. Хьалиматан Бану-СаIд 
тайпа Iаш долу мохк шен хIаваъ цIена хи-
ларца а, хиш дика хиларца а, буьйцу цIена 
Iарбийн мотт хиларца а бевзаш бара. Денош 
дIаоьхуш дара. Мухьаммад воккха хуьлуш 
вара. Иза хьалхе вахара кога, иштта хьалхе 
волавелира къаьсташ цIена мотт бийца а. 
Иза гинарг цецволура цо цIена буьйцу-
чу маттах.Тамаша а бацара: Дала Iамош 
дара цунна массо а хIума, Дала кечвеш 
вара иза, дерриг а Iаламана масал цунах 
хилийта, олучу дашах а, ечу Iамалах а. 
Мухьаммадан нана Аминат цкъа а яцара 
шен кIант вицвелла, цо сатуьйсура цуьнан 
ши шо кхачаре. Хьалимата наггахь хабар 
дохьуьйтура кIентан нене, Мухьаммадан 

БисмиллахIиррохьманиррохьими
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могашаллех лаьцна а, цо дегI даккхарх а, 
цуьнан хаза вистхиларх а дуьйцуш. Цхьана 
хабарехь Хьалимата нене олу: – Суна цхьа 
хIума хааделла, кIант кхиош-кхетош дерш 
тхо цахилар, амма кхузахь цхьа ницкъ бу, 
цуьнан тергоеш, цуьнан гIайгIа беш, цуьнга 
хьожуш а. Иза хIун ницкъ бу, тхуна ца хаьа.

Амината сагатдо…
Ши шо дIаделира. Амма Хьалимата и 

сийлахь бер Макка схьа ца далийра. Ами-
ната, сагатлуш, дукха а ойланаш йора, цул 
сов, хабар дахьийта лууш яра иза кIант 
схьавалаве аьлла.

Амма Аминатан хабар а кхачале, Хьа-
лимат ша еара Мухьаммад а валош кхеран 
хIусаме. Аминат сихъелла дуьхьалхьаьдира 
кIантана, цуьнан бIаьргаш чу хиш хьаьв-
дира, къевлина шен кIант мара а воьллина, 
йист а ца хилалуш йисира иза.ТIаьххьар а 
ша меттаеъча, шен кIантана беснеш тIе а, 
цуьнан хазчу месаш тIе куьг а хьаькхина, 
цо элира: «Ма хаза ву-кх хьо! Дала декъал-
войла хьо!» ТIаккха Хьалимат хьалха а 
яьккхина цIа чу елира иза. КIант, карара 
цIенкъа охьа а воссийна, волавалийтира 
цо, юха, цIаьххьана маравоьллира. Му-
хьаммада а маракъевлира шен нана. – Сан 
деган са ду-кх хьо!–бохуш, барташ бехи-
ра цо кIантана. Аминатана дагавеара шен 
хIусамда IабдуллахI. И, дийна велхьара, ма 
воккхавийр вара-кх Мухьаммадах,оццул 
хаза хьекъале бер гича! Амма и хила йиш 
яцара. Амината шений, Хьалиматаний юк-
къе охьахаийра Мухьаммад. Юха цо, Хьа-
лимате а хьаьжна, элира: –Доккха баркалла 
ду хьуна, хIай Хьалимат, хьайн дош кхочуш 
ди ахь,чIогIа хаза а, хьуьнаре ву-кх хIара, 
ши шо бен доццушехь, диъ шо долуш санна, 

онда а ву. –Аминат, сан цхьа дехар ду хьоь-
га, – элира Хьалимата. – Маккахь яьржина 
йолу цамгар ю, Мухьаммадна цхьа хIума 
хиларна кхоьру-кх со, цкъачунна и сайца 
вита лаьара суна. Воккхахиллалц ца витахь 
а, и яьржина цамгар дIаяллалц мукъна а. 
Аминат, цо и аьлча, цецйолий, йист а ца 
хилалуш юьсу. Майраяьллачу Хьалимата 
юха а тIетуьйхира: –Маккахь яьржинчу цам-
гарх кIант ларвархьама а, цIенчу хIаваэхь 
и хилийта а. Аминат сих-сиха шен кIанте 
хьожура. Дуккха а Iийра иза йист ца хуь-
луш, ойлаеш, цунна чIогIа ца лаьара кIантах 
къаста. –ХIай Хьалимат! – элира цо, – суна 
хала ду юха а сайн кIантах къаста, делахь а иза 
цомгуш хиларна кхоьру со, цундела сайна мел 
хала делахь а, Мухьаммадан дуьхьа, со реза ю 
хьуна, шолгIа а и хьоьга дIавигийта! Елхаран 
къурдаш а дина, кIант кхин цкъа а къевлли-
на маравоьллира цо : – Хьох тешна вуьту ас 
хIара,–аьлла. Хьалимат, Аминатера дIаяха 
пурба а даьккхина, тIехиира, малх чубузале 
цIа кхача дагахь. Иза чIогIа самукъадаьлла 
яра, Аминатан дог тедан шен аьтто баларна а, 
Мухьаммад шена висарна а. Иштта, Мухьам-
мад юхавалорна, чIогIа баккхийбеш хьийзара 
Хьалиматан доьзал а. 

Бераш, шун догдоьхна хила а мега, 
Мухьаммад юха а шен ненаца вац аьлла. 
Шу паргIат хилалаш, Хьалимата иза 
вуно дика лелор ву шуна. Хьалимата юха 
а АллахIан Элча-Мухьаммад Пайхамар 
(Делера къинхетам а, маршалла а хуьлда 
цунна) шен нана йолчу схьавалор ву, хаза 
могаш-маьрша а волуш.

ХIара хьехам кечбина 
Муртазаев Сайд-Мохьмада
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Мамин буьртиг
Итаева Хадижа

Малх дIабуьзна бода беъча, 
Массо адам дуьжуш ду.
Олхазарш а дуьжуш ду.
Хи чуьра чIерий тийна ду.
Хьо дIабижа, мамин Буьртиг,
Кхана керла де хир ду.
Хазчу гIено эсала хьоьстуш,
Тахкош, мамас бижор бу.

Де дIадели, хьо кIадйина,
Тийна буьйса тIееъна,
Ловзуш, уьдуш, каде хилла,
Массаьрца хьо ларийна,

Мамин кIорни, хьо дIадижа,
Кхана керла де хир ду.
Буьйса декъал хьан хуьлийла –
Тахкош, мамас вижор ву.

Малх дIабуьзна бода беъча,
Массо адам дуьжуш ду.
Олхазарш а дуьйшу сарахь,
Хи чуьра чIерий тийна ду.
Хьо дIабижа, мамин Буьртиг,
Кхана керла де хир ду.
Хазчу гIено эсала хьоьстуш,
Тахкош, мамас бижор бу.
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Кицане байташ

Ахмадов Муса

  1.
Дайша баьхна: хила деза доза,
Ларбан беза ардаш доькъу шу.
Хьайн уьрда тIехь бен бан хIоттахь 
хьоза,
ДIаден цигахь цIенчу ялтин хIу.

Олхазаро уллехь бен бар дайша
Диканан хьаьрк даим лерина.
Беркате и меттиг хир ю шайна
Аьлла, цигахь эвла йиллина

  2.
Шегара хьал чIогIа халахеташ,
Реза воцуш хуьлу наггахь цхьаъ.
Амма боккъал хало еъча, кхета:
Ирсе хилла шен дIаяьлла хан.

Хих а ведда, эккхахь хьера кIела,
Хьо а хьийзош, хьийзар бу-кха бера.
Наггахь дахар ду хьеранах тера-
ДIасаветта ойла ца еш вехарг.
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  3.
Ахь къахьега хьайн уьрда тIехь хьанал, 
ДIадуьйш, дерзош гурахь лаьтто лург.
Эрна хир дац ахь Iенийна хьацар, 
Ялтех таьIна хир ю вордан чкъург.

Хьалхехь кечйо хIусамдас шен ворда,
ХIусамнанас кхерч латтабо чохь.
Иштта болх бан ца до царна кIорда,
Бертахь дIахьош шайн доьзалан мохь.

  4.
“Ворда йохахь дечиг хир ду – бохуш,
Жижиг хир ду бердах бахча сту”...
Иштта паргIатваьлла денош дохуш,
Хьо Iахь, мало атта тоьлур ю.

Биэн ца хеташ шен дахаре хьежар
Ца лерина къонахчуьнгахь товш.
Де ма даккха ца деш гIуллакх, дезар,
Лара зама, ларде делла дош.

  5.
“Нехан говро ирхе атта йоккху,
Гота охуш иза кIад ца ло”...
Иштта хетахь, ахьа гIалат доккху,
Дикниг ца до иштта хетаро.

Некъан хьал а девзар ма дац, нагахь
Араваьлла, ахь и некъ ца бахь.
Генна хIоттош Iалашо хьайн дагахь
ГIулчаш яха, гIулчаш яха ахь.
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  6.
Цхьамма гIалат дича, кица доккху:
Биъ ког боллушехь говр йолу гал.
Коьртаниг ду, воьжначохь ца Iуьллуш,
ТIекIелбаккхар хьайн готанан бIал.

Хьоь цхьа гIалат даларх гечдо наха,
Ларваларца дIахьуо кхиндIа некъ.
Ма хIотталахь хилларш карладаха, 
Нехан дашах ларлуш вала чекх.

  7.
Вуссуш нисло дагахь доцчу меттехь
Нехан говрахь хилларг хоттала.
Нехан хIума хьуна хьайн ду хеттехь,
Цо юьхьIаьржа билггал хIоттаво.

Каде хьевзаш, нехан дин ахь дола,
Баьккхинехь къу-берзан буьйсанна, 
Къайлахь дисац ахьа дина къола,
Гучудолу малх схьакхетча Iуьйранна.

  8.
Дош алале ву хьо дешан эла,
Аьлла ваьлча, ву хьо цуьнан лай.
Хьох дIакъаьстий дош дуьнен чохь лела.
Я там бо цо, я дог дохадо.

Хьан дош хила деза тIулгал чIогIа,
Ахь хаддийнарг, хуьлу дешан мах.
Дашехь ду хьан дегнаш досту догIа,
Дашо кхойкху, йохье боху нах!



Махмаев Жамалди
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...
Ца лечкъина

Лечкъаргех ловзуш дара бераш. Массо дIа а лечкъина, 
Iарби висинера. Ведда божална тIехьа  велира иза. Кхо 
шо долу цуьнан йиша яра гIамарлахь ловзуш. 

–Азман, со кхузахь ву ма алалахь! – тIедилллира 
кIанта меллаша.

Лаха волавелира бIаьргаш хьаббина  хилла  Руслан. 
Иза улле кхоччушехь, Азмана мохь туьйхира, куьйгаш 
а лестош:

– Iарби божална тIехьа ца лечкъина, ца лечкъина!

ТIара лазийна
–ХIинца-м хьуна а бабас тIара далийтина, моьтту 

суна,–элира йоьлхуш лаьттачу пхи шо долчу Амнате 
Ирсас.

–ХIаъ дера, бабин  тIарано  лаза  а ца во.
–ТIаккха хьо хIунда йоьлху?
–Бабин куьг лазийна, суна тIара тухуш…

Хьажахьа…
Аьхка арахь ловзуш лелаш дара бераш. Едда 

чуеара Ирсана.
–Мама, арахь кхин а ю, хьуна Ирсана, лаьтта 

бухахь а йоллуш.
–Лаьтта бухахь бохург  хIун  ду?! – кхераелла 

араиккхира  Тамара,–ялол, хьажийтал.
ДогIано хIоттийначу Iома йисте йигира Ирсанас 
шен нана. Чуьхьаьжира йоI:

–И дIо ю-кх,–бохура Iам чохь шен сурт 
гинчу йоIа,–хьажахьа, ц у ь н а н  а  х и л л а - к х  
мама, бехкала яхара иза.



Зудаберийн ловзарш

Зудаберийн ловзарш, коьрта долчу декъана, 
шайн цIахь, кертахь, лулахошкахь, гергарчу 
нахехь хуьлуш ду.

Дукха ду церан тайнигех ловзарш. ЦIийнан 
чоьхьарчу гIуллакхийн сурт хIоттадо цара. 
УьйтIе, кетIе, керт билгалйоккху. 
Тайнигаш ловзайо, йоьIан, кIентан 
сурт хIиттош.

ЙоIе чуьра гIуллакхаш дойту. 
Юург йойту, пхьегIаш юьлуьйту, 
хIуманаш юьттуьйту, чу горгамаш 
хьокхуьйту, уьйтIахь, кетIахь девзиг 
хьокхуьйту, бер дижош ага техкадойту…

КIанте говр дIаIалашйойту, иза хи мало 
хитIе юьгуьйту, бежнаш Iалашдойту, дечиг доккхуьйту.

ЙоI хи тIе йохуьйту, кIант цуьнца захло дийца 
хин йисте вохуьйту. И шиъ ирахьIойту, йоIе хан 
юьллуьйту, кара хIума йолуьйту.

И ловзарш тайнигашца ду.  Ткъа вуьшта 
зудабераша шаьш ловзар хIоттадо, берийн жима 

пондар а локхуш, вота а тухуш, хелхаран бал а 
боккхуш, эшарш а лоькхуш.

И массо а  ловзарш вайнехан 
г I и л л а к х и й н  б а х х а ш  т I е х ь 

кхоьллина ду.

Берсанов Хожа-Ахьмад
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«СтелаIодан» дошамера маьIна туьдуш долу дешнаш 
журналан хIокху лоьмарехь долчу йозанаш юкъара ду.

Айра (д), айраш (д) – а) коган кIело; б) мачин бух.
Аьхна (билг.) – сина а, дегIана а пайдехь.
Гечо (д), гечонаш (д) – хих (ахках) вала аьтто болу гомха (хи кIорга доцу) 

меттиг.
ГIура (й), гIуранаш (й) – гIорийна, шелонна детта, чIагIделла латта.
ГIора (д), гIоранаш (д) – дегIан ницкъ, ондалла.
ГIоркхма (й), гIоркхмаш (й) – хIорда чохь хуьлу гIира (хIордан дийнаташ 

дуу, шех адамна а тIехь кхерам болу) онда, боккха чIара (акула).
Каде (билг.) – хIуманна ка йолуш, тIахъаьлла.
КIега (б), кIегий (д) – цIе яьгна йолуш буьсу цIийбелла кIора, алу.
Марца (хандош) – цIарца чо, мас ягор. Масала: Котам марца.

Маса (билг.) – чехка. Масала: Маса дин.
Тарх (й), тархаш (й) – а) агIонашкахь тIейийлина ира меттигаш йолу 

тIулган лам; б) ишттачу лаьмнех тера хиш чохь ден даккхий шаш.
Токхо (й), токхенаш (й) – дегIана пайдехь хIума шеца дукха долу, сиха вузош 

долу дуу хIума, кхача.
Тхьовса (хандош) – вижа, набкхета.
ТIалам (б), тIаламаш (б) – хIуманан гIайгIа, Iуналла, кхоам хилар.
Узам (б) узамаш (б) – ша-шена гIийлла багахь мукъам бар.
Урд (д), ардаш (д) – хьалха заманахь дуьйш-дерзош лело ярташкахь 

къастош хилла лаьттан дакъа.
ЦIуьхIар (в), цIуьхIарш (б) – а) хьалха заманахь хьуьжаршкахь баккхийчу 

мутаIелимийн хьашташкашка хьовсар тIехь хилла кегий мутаIелимаш; 
б) тардинчу маьIнехь: цхьанна чухIотта кийча, лайн амалш йолу стаг.
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Бераш! Басаршца кечде хIара сурт.
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На - на,     со     хIин -  ца         йок - кха           хил   -  ла.     Бе-рийн     лов-зарш

ас      ди-ти  - на.        Хьох      те-ра      хи  -  ла        лаь  -  а         су - на.

Ахь       сан  -  на,               йов - лакх       туьл   -   лу      а  -  са.

Нана
Дешнаш а, мукъам а 
Муталиева Элисин

Нана, со хIинца йоккха хилла.
Берийн ловзарш ас дитина.
Хьох тера хила лаьа суна.
Ахь санна, йовлакх туьллу аса.

Ма хаза ю хьо, сан нана!
Сил дукха суна хьо еза.
Хьоьга ладегIа кIорда ца до.
Сил цIена безам ахь суна ло.

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА. ГАУ «Детский журнал «СтелаIад», № 1, 2018. Журнал арадолу 1986 шарахь дуьйна. 
Редакцин адрес: 364014, Соьлжа-ГIала, Маяковскийн урам, 92. 
Журнал диллинарг: Нохчийн Республикин къаьмнийн политикин, арахьарчу зIенийн, зорбанан, хаамийн 

министерство. Министерствон адрес: 364060, Соьлжа-ГIала, Дудаевн бульвар, Радион цIа.
Журналана регистраци йина 2014-чу шеран 5-чу февралехь федеральни службин Нохчийн Республикехула 

йолчу зIенан а, шуьйрачу коммуникацийн а декъехь тергояран Урхаллехь. 
Регистрацин хьокъехь тоьшалла ПИ № ТУ 20–00090. 
Сайташ: stelaad.ru;     stela1ad_95; stelaad86@mail.ru. Журнал кхаа баттахь цкъа арадолу. 
Журнал электронни кепехь баттахь цкъа арадолу.
Коьрта редактор – А.М. Бексултанова. 

Коьртачу редакторан гIоьнча Д.М.Адамов, жоьпаллин секретарь З.Ш. Мугаева.
Редколлеги: Д. Кагерманов, Л. Абдулаев, З. Алиева, М. Ахмадов, М. Бексултанов, Джамбеков О.

Дизайн а, верстка а – З.Э. Нухаеван. Мужалта тIехь – Дадакаева Элитин сурт.
Номер кечйина 2018-чу шеран 21-чу мартехь. Зорбатоха бакъо елла 2018-чу шеран 28-чу мартехь. 

Барам 60х90 1/8. № 1 йолу офсетни кехат. Офсетни зорба. Тираж 2 000. Заказ № ___. 
  Зорбатоьхна ПЗП «Грозненский рабочий», 364021, Интернациональни урам, 12/35. 6+

Бинна мах

Хьоьга дагара ас дуьйцур ду.
Даггара хьехарш ахь дийр ду.
Хьуна санна, со  хьанна езар ю?
Хьан санна, безам хьенан хир бу?


