
«Литературин-исбаьхьаллин журнал «ОРГА»

Арадолу 1958 шарахь дуьйна

Орга
№ 2. 2020

ПАУ «Зорбатохаран цIа» 
Директор

Темирханов Iела Халидович

Коьрта редактор
Темирханов Iела Халидович

Редакцин кхеташо:

Абдулаев Леча
Ахмадов Муса
Алиева Зарина 
Бексултанов Муса
Бурчаев Хьаьлим
Джамбеков ШаIрани
Минкаилов Эльбрус
Сумбулатов Дени
Цуруев Шарип

Журнал диллинарг:

Нохчийн Республикин хаамийн а, 
зорбанан а Министерство 

364060 НР, Соьлжа-ГIала,
Дудаев С. бульвар, 8.

Журнал зорбанехь 
кхаа баттахь цкъа арадолу

Редакце схьалушйолу произведенеш зорбатоьхна 
хила еза. Журнала тIе ца тоьхначу произведенийн 

маххадор а, уьш авторшка юхаялар а редакцино 
шена тIе ца лоцу. 12+

Шен ненан мотт халкъо,
Сий ойбуш, Iалашбахь,
Цу халкъан паргIато
Цхьаммо а хьошур яц.
  Мамакаев Мохьмад

izdat_dom_chr izdat_dom_chr izdatel_dom_chr izdatdomchr izdat_dom_chr2019

Тел.: 8 928-477-37-69
E-mail: 

izdatelskiy_dom2019@mail.ru
Сайт: http://www.izdat-dom.ru

Мужалта тIера сурт – Юшаев Султанан
«Лаьмнашкахь Iуьйре» 



Орга - 2020 (1)

Ч У Л А Ц А М

Нохчийн меттан денна
АХМАДов Муса. Нохчийн маттаца ду вайн хилларг а, хиндерг а. Статья. ………………3

ПОЭЗИ
ТАЛХАДов Хьамзат. Нагахь аш дош алахь сох лаьцна аьхна. Стихаш. ….………………6
АРСАЛИЕвА Люба. Лачкъадай вайшимма цхьа маьлхан де... Стихаш. ………………12
ХАЛИКовА Асет. Дог буйнахь, дегI – сица бертахь ………………………………………17

КЕРЛА ЦIЕРШ
МИНЦАЕв Iальви. Бала. Стихаш. …………………………………………………………20

ЮБИЛЕЙ
ХАСБУЛАТОВ Ямлиханан – 85 шо
ГАЗИЕвА Аза. Халкъан иэсехь ду поэтан сирла амат. Статья. ………………………….23
ХАСБУЛАТов Ямлихан. Ламанца, аренца…. Стихаш. …………………………………….29
МИНКАИЛОВ Эльбрусан – 65 шо
БУРЧАЕв Хьаьлим. Минкаилов Эльбрусан 
 кхоллараллин некъ. Статья. ………………………………………………………….32
ХАЛИДов Айса.Къоман дикачу кIантах,  
 сайн дахаран некъан накъостах дош. Статья. ……………………………………35
БЕКСУЛТАНов Муса. Дикачу адамех цхьаъ. Статья. ………………………………………38
АЛИЕвА Зарина. Сайн Хьехархочух дош. Статья. …………………………………………39

ПРОЗА
МИНКАИЛов Эльбрус. Огаран аре йогура. Дийцар. ………………………………………45
АБДУЛАЕв Леча. Адамаш – куьзганаш. Дийцарш. …………………………………………50
БЕКСУЛТАНов Муса. ЧIир. Дийцар. ……………………………………………………….59
ИСРАИЛов Iабдул-Хьамид. Нана. Эссе. ……………………………………………………66
АРСАНУКАЕв Муса. ДуцIин говр. Дийцар. …………………………………………………68
ДЖУНАИДов Аюб. Иччархо. Дийцар. ……………………………………………………70
ХАБАЕв Исмаил. Маршо. Эссе. …………………………………………………………….75
ПЕТИРовА ПIетмат. Ца хезнехь а мегар дерг. Дийцарш. …………………………………80

ДРАМАТУРГИ
АХМАДов Муса. Нохчийн маттахь, нохчийн махкахь. Пьеса. ………………………….83
ДАГАЛЕЦАМАШ
МАХАЕвА Жовжан. Сайн дех дош. очерк. ………………………………………………….100
ТХАН ИНТЕРВЬЮ
ЮШАЕв Султан: «Шен мехкан стигал а хуьлу шатайпа бос болуш…». 
 Интервью дIаяьхьнарг Алиева Зарина. ..……………………………………………104

IИЛМА
АХМАТУКАЕв Адам. Дошам хIоттийначуьнгара. 
 Нохчийн халкъан иллийн эпитетийн дошам. .…………………………………….115

ТИДАМАШ
УМХАЕв Хьамзат. Дагадеъанчуьра. ……………………………………………………….124

Нохчийн меттан долахь цIерш.
ДIаязйинарг Исмаилов Абу. ………………………………………………………………….126 



3

Орга - 2020 (2)

АХМАДОВ Муса

Меттан Iилманчаша дийцарехь, нохчийн мотт дуьненчохь 
дуьххьара хиллачу цивилизацешкахь бийцинчу меттанех 
цхьаъ бу, цунна далийна дуккха а тоьшаллаш а ду. ХIетахь 
дуьйна дIадевлла эзарнаш шераш. Амма нохчийн мотт дIа а ца 
баьлла, дIа а ца ийна кхечу меттанех. Иштта иза бисна, и мотт 
буьйцучу, хуучу наха Iалашбина дела. ХIунда аьлча, ша-шех 
нислуш хIумма а дац дуьненахь, цхьана наха кхочуш ца дича.

вайн историн ехачу оьмарехь нохчийн маттана а, нохчийн 
халкъана а тIехIиттина тайп-тайпана кхераме киртигаш. 
Иштта киртиг яра XIX-чу бIешаран шолгIачу эхехь, Кавказан 
тIом чекхбаьллачул тIаьхьа нохчашна тIехIоьттинарг. Амма 

вайн къам юьхькIам болуш чекхделира цу киртигах. вайн махкахь хIетахь баьхначу 
эвлаяаша а, устазаша а боккха болх бира, махкахь хьуьжарш дIайоьллуш, царна 
чохь Ислам дин вайн маттахь хьоьхуш, нохчийн маттахь жайнаш, назманаш язъеш. 
Нохчийн мотт, нохчийн гIиллакхаш а вайн даймахкахь бисинчара Iалашдина ца 
Iаш, хийрачу мехкашка дIабаханчара а Iалашдира, къаьсттина Иорданехь баха 
хевшинчара. Дела реза хуьлда царна, Дала сий дойла церан!

Иштта хала а, къиза а хьал дара нохчашна тIехIоьттинарг – къам цIерадаккхар. 
Амма оцу дехачу кхойтта шарахь суьйранна вовшийн хIусамашка чугуллуш, 
нохчийн маттахь назманаш, иллеш олуш, Iеламнехан хьехамашка ладуьйгIуш, 
шен маттаца йолу зIе ца хадийра къомо. Цу заманахь мотт Iалашбарехь доккха 
гIуллакх дира нохчийн яздархоша а, Iилманчаша а. Иштта, меттан Iилманча а, 
халкъан хьехархо хиллачу Джамалханов Зайндис дуьйцура, махках даьхна адамаш 
сингаттамо хьовзийча, ша царна нохчийн халкъан иллеш дагардора, я Бадуев 
СаьIидан « Бешто» повесть дагахь йоьшура, цуьнца  цхьаьна ладоьгIучеран дегнаш 
нохчийн меттан дешнашца хьостуш, достуш.

Iаламат хала хьал хIоьттира нохчийн матте а, нохчийн халкъе а хIара тIаьххьара 
хилла ши тIом бахьанехь. Цундела нохчийн къомана орцахваьллачу бакъволчу 
Къонахчо, Турпалхочо Ахьмад-Хьаьжас (Дала гIазот къобалдойла цуьнан) ша 
мехкан Куьйгалхо хаьржича, дуьххьара динчу гIуллакхех цхьаъ дара нохчийн 
маттахь арадолучу «Даймохк» газетан а, «орга» журналан а, республикин 
культурин учрежденийн а болх меттахIоттор, ишколашкахь, институташкахь 
нохчийн мотт а, литература а хьеха дIадолор.

Нохчийн мотт кхидIа а Iаморан, кхиоран, ларбаран а Iалашонца Ахьмад-
Хьаьжин Рамзана юкъадаьккхина, кхойтта шо хьалха дуьйна билгалдоккхуш 
ду Нохчийн Меттан Деза Де.

Советан Iедал долуш чIагIдеш дара, нохчийн йоза-дешар октябрьски революци 
хиллачул тIаьхьа кхолладелла бохуш. Иза бакъ дац. Цул дуккха а хьалха дуьйна, 

Нохчийн маттаца ду вайн хилларг а, хиндерг а
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Iаьрбийн элпех пайда а оьцуш, ислам-дин довзуьйтуш долу шайн жайнаш, 
назманаш, тептарш яздина нохчийн эвлаяаша, Iеламнаха, дешначу наха. Iаьрбийн 
йозанан бух тIехь кхоьллина абат лаьттира Нохчийчохь, советан Iедал тIедеъначул 
тIаьхьа а 1925-гIа шо кхаччалц. ТIаккха иза латинийн элпийн бух тIехь кхоьллинчу 
йозанца хийцира. оцу алфавитехь язйина дуккха а Iаматаш, киншкаш а яра. Уьш 
ара а хийцира йоццачу хенахь. I938-чу шарахь иза вай тахана лелочу оьрсийн элпех 
пайда а оьцуш хIоттийначу абатца хийцира. Иза политикин сацам бара. Иза хийцаро 
йоза-дешарна дикка зиэн дира, халонаш кхоьллира. ХIунда аьлча, латиницехь мел 
язйинарг керлачу алфавитца арахеца дезарна. ХIетахь дуьйна дIадаьлла дезткъа шо. 
оцу йозанца нохчийн маттахь кхиъна литература, Iилма, и йоза Iамош хьалакхиъна 
вайн къоман масех чкъор. Тахана а хеза, кириллица йогIуш яц вайна, юха а латиници 
тIедовла деза бохуш, до къамелаш. И дан маггане а мегар дац. Кириллицин бух тIехь 
кхоьллина алфавит оьшуш яц, хьалха хиллачул ша тоьлаш яцахь. Цундела проблема 
яц вайн алфавитца йоьзна, иза мегар йолуш ю. Проблема вайна вайн ненан мотт 
Iамо ондда лаам цахилар ю. И лаам хила беза хIор а нохчочуьнан даг чохь. вайн 
дуьххьарлерачу президентана Кадыров Ахьмад-Хьаьжина дика хаьара, мел мехала 
ду, мел оьшуш ду нохчийн мотт хаар, бийцар, Iамор вайн халкъана. Цундела Ахьмад-
Хьаьжин куьйгаллица тIеэцначу вайн республикин Конституци тIехь дIаяздина 
ду: нохчийн мотт, оьрсийн мотт санна, вайн мехкан пачхьалкхан мотт бу аьлла. И 
дIаяздар чулацамца дузуш, дуккха а гIуллакхаш дина вайн махкахь, нохчийн меттан 
денна вайн куьйгалхочо Кадыров Рамзана. Царах цхьаъ ду цо юкъадаьккхина 
Нохчийн Меттан Деза Де. И де тIекхочуш вайн республикехь дIахьо дуккха а 
мероприятеш, яздархошца, Iилманчашца цхьаьнакхетарш, тайп-тайпана конкурсаш, 
фестивалаш. Тахана вайн республикехь кхоьллина нохчийн мотт кхиорна а, Iаморна 
а дикка хьелаш. И иштта делахь а, нохчийн мотт бийцар, хаар, Iамор хила ма-деззара 
ду аьлла ца хета. Иза доьзна ду электронни хаамийн гIирсаша, интернето нохчийн 
маттана бечу тIеIаткъамца. И тIеIаткъам дукхахдолчунна нохчийн мотт, гIиллакх 
дицдойтуш, нохчийн халкъан культурина дуьхьал ду. ХIор а нохчочуьнан декхар ду 
оцу вуочу тIеIаткъамна, юкъ йихкина, дуьхьалвалар. Уггар хьалха нохчийн мотт хIор 
а доьзалехь Iамош, буьйцуш хила беза. ХIор а нохчочуьн нигат хила деза – нохчийн 
мотт тхуна тIехь чекхбер бац, иза оха тхайн берашка а, цара шайн берашка дIа а луш 
бехар бу, дуьне мел лаьтта, аьлла. Нохчийн мотт кхиорна гIо дийр дара аьлла хета, вайн 
ишколашкахь юьхьанцарчу классашкахь массо предмет шина маттахь дIахьоьхуш 
хилча. Иштта ду иза вайн луларчу цхьайолчу республикашкахь. Масала, Къилбаседа-
ХIирийчохь. Иштта мехала хир дара нохчийн маттана ЕГЭ юкъаяьккхича, нохчийн 
мотт, литература хьеха лерина сахьташ алсамдаьхча. Сийлахьчу АллахIан лаамца, 
нохчий а долуш, кху нохчийн махкахь дуьнен чу девлла вай. везачу Дала вайна 
делла деза совгIат ду нохчийн мотт а, нохчийн гIиллакх-оьздангалла а. вайна тIехь 
ду и совгIаташ ларар а, Iалашдар а. Эзарнаш шерашкахь дуьйна кху нохчийн махкахь 
даьхна адамаш, Дала сийлахьдинарг сийлахь дуйла а хууш, Дала дихкинарг ирча 
дуйла а хууш. Дукха заманаш дIаэхарх йиц ца йолуьйтуш, цара кху дийне схьаеана 
нохчий боху вайн къоман цIе а, исбаьхьа, кIорге йолу вайн къоман мотт а. оцу 
маттаца цара, маслаIат деш, дерзийна хийла буьрса девнаш, оцу маттахь бистхуьлуш, 
цара тIеэцна генара баьхкина беза хьеший, оцу маттаца цара хестийна собар, яхь, 
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турпалалла, сийсазайина ямартло, тешнабехк, къизалла. МостагIех ларбеш, шайн 
мехкан дола а деш, нехан латтанашна тIе а ца кхийдаш, Дала деллачух тоам а беш, 
нехан хьоле са а ца туьйсуш, Далла доггах хастамбеш, баьхна нохчий, дахаран пайде 
гIиллакх тIеоьцуш, зиэнедерг юкъара дIадоккхуш. Нохчийн къам, мел хала киртигаш 
тIехIиттарх, дуьне мел ду даьржина дIа а ца дахана, даржар хIаллакьхилар дуй хууш. 
Дайшкара шайга кхаьчначу лаьтта тIехь даьхна, сица, кхетамца кхуьуш, оцу кхиаран 
цхьа а доза доций хууш, хIунда аьлча, и кхиар шораллехь дац, и кхиар лакхаллехь ду. 
Лаьмнел а лакхаяла йиш ю адамийн цIена ойла, лаьмнел лакхадала йиш ю адамийн 
сий, цо денна а дикачу гIуллакхех ютту оьздангаллин бIаьвнаш.

ХIокху шарахь, дерриге а дуьнен чохь санна, вайн махкахь къиза ун даьржина 
хиларна, хьалха санна, билгалдаккха аьтто ца хилира Нохчийн Меттан Де. Амма 
хIоьттинчу хьоле хьаьжжина, ницкъ кхочучу барамехь, оцу дийнан ларам ца беш ца 
Iийра нохчийн яздархой, журналисташ, хьехархой, ненан маттаца гергарло дезаш 
а, лелош а болу дуккха а нах. Цара дакъалецира «Даймохк» газето вовшахтоьхначу, 
кар-кара оьцуш, нохчийн маттахь стихаш йоьшуш дIабаьхьначу, шатайпачу 
белхехь (флешмобехь). оцу белхехь дакъалецира цхьайтта эзар сов стага. Царна 
юкъахь, вайн махкахь беха нах хилла ца Iаш, дозанал арахь: Йорданехь, Хункарахь, 
Европехь, Iамеркехь, кхечу мехкашкахь Iаш болу нах а бара. 

Къаьсттина деза а, мехала а дара, и гIуллакх дуьнен чохь иштта шуьйра 
даржарна гIо деш флешмобехь вайн мехкан дас Ахьмад-Хьаьжин Рамзана 
дакъалацар. Цо йийшира Мамакаев Мохьмада язйинчу «Даймехкан косташ» цIе 
йолчу стихотворенин юкъара масех байт. Дела реза хуьлда цунна! Дала шен дуьхьа 
дойла цуо мел деш долу дика гIуллакхаш

Нохчийн къоман иэсехь дисна «уьншарахьлера», «ун деанчу хенахь» боху 
дешнаш, кхетамаш. Цо гойту и бохам хIинца вайна дуьххьара тIекхаьчна цахилар. 
ДIаяханчу заманашкахь лан дезна вайн халкъан хIара тайпана хала  киртигаш. 
оцу ширачу заманахь, вовшашна гIо-накъосталла деш, вовшашна орцахдовлуш, 
уьнах кIелхьарадовлу некъаш лехна вайн генарчу дайша а, наноша а, Делан 
къинхетамца уьш кара а дина. ХIокху деношкахь а вовшашна орцахдуьйлуш, 
ницкъкхочург дерриге а деш, уьнан балина дуьхьал лаьтташ ду вайн къам. 
Иза уггар хьалха билгалдолу Сийлахьчу АллахIана ечу Iамалшкахь, Къуръан 
дешарехь, АллахIе дечу доIанашкахь адамаш совдуьйлуш хиларца. Иштта нехан 
таьIна дог-ойла екхаеш, диканах дог ца дуьллуьйтуш, сийлахьчу хиндолчух 
уьш тешош, беркате къахьоьгу кхоллараллин белхалоша а. Цу тIехь цара говза, 
хаарца пайдаоьцу электронни хаамийн гIирсех, телевиденех, радиох, интернетах. 
Иштта оцу гIирсийн гIоьнца вовшахтоьхна яра «Бекалахь, нохчийн мотт!» аьлла 
йолу флешмоб а. ХIокху балех хьалха а девлла, дикка хан яьлча, ун деанчу 
шарахь хилларш дагалоьцуш, кегийчарна дийца дуккха а дика гIуллакхаш деш 
бу вайзаманахь беха нах. Дала меле яздойла цара хьоьгу къа! Дала декъалдойла 
вайн къам Нохчийн Меттан Денца! 

Тахана вайн махкахь кхоьллина нохчийн мотт Iаморна а, кхиорна а оьшу массо 
тайпа хьелаш. Амма царах пайдаэцар хила дезачу кепара дIахIоттийна дац хIинца 
а. Цу декъехь вай кхочушдан дезаш, вайна хьалха лаьтташ даккхий декхарш ду. 
Дала аьтто бойла вайн уьш дуьззина кхочушдан!
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ТАЛХАДОВ Хьамзат

«…Нагахь аш дош алахь сох лаьцна аьхна…»

ХIара дешнаш Талхадов Хьамзатан «ве-
сет» цIе йолчу стихотворени юкъара схьа-
эцна ду. 2009 шарахь язйинчу оцу говза-
рехь шен дисина денош гергакхача дохкий 
авторна хууш санна хетало, и цхьанна а хаа 
йиш йоццушехьа. Амма дIадаханчу дахаран 
жамI дар, цуьнан мах хадор алсам хаало Хь. 
Талхадовн тIаьххьарчу шерийн поэзехь. И 
къеггина гойту цхьамогIа стихаша: «Даг-
ца къамел», «КIанте», «Декхарш», «Даха-
ран кад бузуш, доьттича ирс», «Сан некъаш 
дуьсур ду тIаьхьенна», «ШозлагIа болош 
бац дахарехь некъ…», «Iамал къен карийча 

эхарта яхьа…», «Таьллингех тарделла, сан шераш ду когех хьерчаш», «вахаран, 
валаран ойланаш», и. дI. кх. а. 

Талхадов Хьамзат (1951–2010 шш.) кIорггера похIма долуш поэт вара. 
Авторан поэзин говзарш зорбане йийлина «орга», «вайнах», «Нана», «СтелаIад» 
журналийн агIонаш тIехь. Цуьнан дуьххьарлера поэзин гулар «Дагца къамел» 
2011-чу шарахь, поэт бакъдуьнена вирзина нийсса шо даьлча, араелира. Нохчийн 
литературехь шатайпана исбаьхьаллин кIорге йолуш, говза мотт болуш ю автора 
вайна йитина поэзи – цхьа атта ешалуш, амма кIорггерчу маьIнехь.

Ткъа дахарехь кхин вара Хьамзат: дIааьллачу дашна дуьхьал дIайиллина 
хилча санна забар а карош, муьлххачу а хиламна беламе кхетам а луш, дагчохь 
марсаюьйлу ойланаш гонаха болчарах ларъян а хууш, велавелла-векхавелла, 
дог схьадиллина, комаьршаллех а, къинхетамах а вуьззина, бер санна, хIилла 
доцуш, шена хIума ца лоьхуш. Амма Дала комаьршша похIма делла вара… 

Тахана нохчийн поэзийезархойн кхиэле йохку оха Талхадов Хьамзатан 
цхьайолу говзарш.

Чим хилла хьо яьгна 
бохур ду бендоцчу наха, 
Бохур ду, лакхене 
ахь кеста боккхур бац ког. 
Амма цкъа боьрзур бу 
чевнаша хьан аьгна накха, 
Буьйсанан беттасехь 
доьлур ду духа хьан дог.

Хийламмо бохур ду, 
Нохчийчоь, хьо ю сан нана, 
Хьан лазам ца лайна, 
бохур ду, воьду со дIа. 
Хьо йитна тезетахь, 
той дууш ца лела пана,
Со хьоьца соцур ву, 
бIаьрхишца дохдеш хьан Iа.

Нохчийчоьне
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ДоттагIий, бовха кхерч, 
дайн иллеш ахь делла суна, 
Хьо йоцург, Нохчийчоь, 
бахам а ца хилла сан. 
Сан ницкъ бац геналлехь 
наб йоцуш сагатдан хьуна, 
Нохчийчоь – сан эла, 
со лай ву лакхаллин хьан.

	 Дагца	къамел

Ма чехавехьа со, 
Дестечо меран бер санна, 
Сох даьлларг схьаала, 
Делахь а мел къаьхьа и. 
Кхул тIаьхьа сайн яккха 
Йисинчу ерриге ханна, 
Ца лаьа, дог, ахьа 
Сайна бан ца богIу ницкъ.

Хьайл хьалхе къанвалар 
ХIуьттаре ян гIертар ларий, 
Со некъахь кIадваларх, 
Ма билла ахь суна бехк, 
Цкъа наггахь хьайн лазар 
ойланехь тергалдац алий, 
Ларамза, лаамца 
Ма детта и суна тIех.

ХIинца ахь ма-бохху, 
Со хьоьца идалац чехка, 
КIадбелла ас хIинццалц 
Нуьйр йоцуш хихкина дин. 
Цкъа наггахь ойлане 
Со вожар суна ма дехка, 
Ма иэгIа, сагатдеш 
ТIадорах ас бIаьргийн Iин.

Ахь аьлларг а дина, 
Мехкаршка бегаш беш сецча, 
Бийлалуш, сан шераш
ТIехтухуш, вагаво со. 

Къинхетам боцуш, ас 
Ца кхеташ, сийна цIе тесна, 
Геналле дIадаха 
Сан шовзткъе вуьрхIийтта шо.

	 Нохчийчоь

Ас йоха йити хьо, 
Нохчийчоь, ца хилча санна, 
Ахь суна беллера 
Ненан мотт, деллера къам а. 
ТIекховда гуй доцуш 
Тешаме пхьу дити акха, 
Бехк бити ас сайн гихь 
Дуьненахь, эхартахь баккха.

Ден, ненан каш дити, 
Ларш йити бераллехь хьешна, 
Къонахийн чарташ а, – 
Маццах ас йозанаш дешна. 
Еарийн маьркIажехь, 
Са лардан верас а воцуш 
Кхелхинарш а бити, 
Суьлхьанан, зуькран маьл боцуш.

ЦIенкъа а бай баьлла 
Маццах сан техкийнчохь ага, 
Бити ас безам а 
Биэн доцуш, чим хилла бага. 
Сайн дита йишйоцург 
Дити ас, доьналла эшна, 
Дакъаза вели со, 
Дин доцчийн зурманах тешна.

Барз нисбан веанчохь 
Нанас а бехк баьккхи дера, 
Мохк битар, къам дитар
Дуьллуш сан озачу кера. 
Хьо бердах теттина, 
Нохчийчоь, со юьстах вели, 
Хьо кога хIоьттича, 
Эхь доцуш, со хьан ву эли.
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      Нана

Сан сахьт а сецира, 
Куьзга а даьржира доьхна, 
И дара къематде, 
И яра сан буьйса йоьхна. 
И дара Iаьнан де, 
Сан бIаьсте яра и кхелхаш, 
Сан хьекъал дайнера, 
Хиллачун иэс дина, велха.

Суна ца хаьара 
ХIетахь хьан са чета долла, 
Хьайчуьнан метта са, 
СовгIатдеш, тангIалкха олла. 
Сайн дахар листича, 
Тахана хетало ирча, 
Сайн дала самукъа 
Карадац, ойла еш тийча.

Ирс дайра сан хIетахь, 
Дацара адам со хьаста, 
Я да а вацара, 
Со тевеш, сан хорам баста. 
Иштта дIаоьхуш ду
Тахна а сан беса денош, 
Шийла дерз, ца кхоош, 
Къоьжачу коьрта тIе Iенош.

Цкъа кога воьду со, 
вуха а, вужий, со текха, 
БIарлагIаш а хIуьтту 
Ахь ага техкийнчу цIенкъахь. 
Нана, ахь цкъа маццах 
Со вижош дийцинчохь туьйра, 
Кхин ха а ца хорцуш, 
ГIорийна, сецна ю суьйре.

 Ненан	мотт

Сайн ненан маттахь ас язйо 
Сайн xIopa Iуьйренан назма. 
Сан дахар цу матто хаздо, – 
Хир яц-кха цул йоккха хазна.

Цу маттахь со Деле воьлху, 
ТIом боцу тийналла йоьхуш. 
вела а цу маттахь воьлу, 
Кхера а цу маттахь кхоьру.

Кху лаьттахь со цуьнца веха, – 
Ю иза сан ирсан момсар. 
Безамах цо во со Iexa, 
Ницкъ а ло къайленаш йовза.

Цу маттахь ас кадам оьцу, 
Захало цу маттахь дуьйцу. 
Сан ненан мотт бу и оьзда – 
Йиш яц и бахамах хийца.

Цу маттахь ас оьмар ехна, 
вахана со цуьнца кога, 
ДоттагIий ас цуьнца лехна, 
Ца буьйцуш и цкъа а шога. 

Хьаша а ас цуьнца вохво, 
Кхерч лато суй цуьнгахь лоьху. 
Схьаэца кхечуьнан бохам 
Дахарехь цо суна хьоьху.

Ненан мотт, хьо ду сан дахар, 
Хьан лазам сайн лазам лору. 
Хьо бицбеш гулбина бахам 
Хир бац-кха къоман ирс кхолуш.
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  ***
Шийла дарц цIевзинчохь,
Гила борз левзинчохь, 
Адамийн лар йоцчохь, 
Рицкъанан цуьрг доцчохь 
Хьо витча ямартчо, 
Денвели хьо, нохчо.

Аьрзонан бен боцчохь, 
Мокхазан бIов йоцчохь, 
IиндагIна поп боцчохь, 
Хьогмана хи доцчохь 
Хьо витча тоьллачо, 
Денвели хьо, нохчо.

Хьайн ненан мотт боцчохь, 
Пондаран зов доцчохь, 
Пхьоьханан гуо боцчохь, 
Назманан аз доцчохь, 
Кхоьссинехь тоьллачо, 
Лийр вара хьо, нохчо.

  ***
Хьан бIаьргийн хIорда чохь 
лаьар-кха лийча, 
вацахь а некадан 
тахана кийча. 
Лаьар-кха, хьо денна 
къинтIера яккха, 
Хир вар-кха дуьненахь 
со декъал тIаккха.

Со веха хьо йолчохь, 
хьо йоцчохь санна, – 
Ас хьуна гатден са 
оьшу-те хьанна? 
Маццах сох левзинарг, 
ваьккхинарг новкъа, 
Тахана алахьа 
цхьа-ши дош довха.

Сан хьуна къежа ницкъ 
кхачийна хIинца, 
Кийча ву сайн дахар 
Iожаллах хийца. 
Маржа-яI! Ма кIезиг 
хилла со ваьхна, 
Ма кIезиг кху лаьттахь 
ас иллеш даьхна!

  ***
Ненан маттах къахета эшац, 
цунах иэхь хета деза.

Къонахчун мах хадо 
Дерриге къоман дош оьшу, 
Ненан мотт бицбинчо 
Ненан каш, бай бижош, хьоьшу. 

Дош, гIиллакх, яхь ларъян 
Доьналла, собар а оьшу, 
ДегIдаккха, стамвала 
Тоьаш ду доьттина доьша.

Ша махко ца таттахь, 
Лакхене гIерта ца оьшу,
Кхайкхина ша вацахь, 
Тойне а хIитта ца оьшу. 

«Со, со ву» кхайкхадан, 
Кхо дош бен, хIумма ца оьшу, 
Меца са, заьIап сий 
ТIаьхьено когаш кIел хьоьшу.

Мох баьлча йовш елахь, 
Пхьоьханахь цIе кхайкхо эшац, 
орцанехь битинчо, 
Са Iехош, мохк хесто эшац. 

Лаьмнашна тезетахь 
Ца делла са кхийдо эшац, 
Iай лай тIехь йитна лар 
БIаьстено, къилба деш, хьешац.
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БIе	эзар…

БIе эзар… 
БIе эзар кхелхинарг, 
бIе эзар чов, 
Упханца къевлина 
бIе эзар тхов, 
Къена а, къона а 
бIе эзар са, 
ДIадаха делхадеш 
бIе эзар цIа.
Нохчийчоь, 
хьан кийрахь – 
бIе эзар каш, 
Ахканза, аранза 
дисина кхаш, 
Дайн, нанойн, йижарийн 
бIе эзар къурд, 
Лекха а, лоха а 
бIе эзар чурт. 
Диканехь дийлина 
бIе эзар аз, 
Нохчийчоь, 
хьан хьаьттахь 
кхин декар дац, 
Аланза йисина 
бIе эзар байт 
ДIатийна. 
Баьрзнаш тIехь
денбелла бай. 
Азаллехь язбелла 
бIе эзар кхаж, 
Лахьтанна цестина 
бIе эзар наж, 
Дог Iийжон дисина 
бIе эзар сурт, 
Кхин бер бац кхерчара 
бIе эзар кIур.
Кхин гур дац царна хьан 
тезет я той, 
Хохкур дац дахаран 
гуонехь кхин дой. 
Нохчийчоь, 
баьгначу 
хьан некха тIе 
Язъелла юьсур ю 
бIе эзар цIе.

Весет

Цкъа мацца кхачор ду 
Сан некъан тача, 
Сан керта кхочур ю 
Тезетан рагI. 
Я воьлхуш со идарх, 
Кхийдорах ахча, 
Iожалло духур ду 
Суна шен гIагI.

ДоIанца, даггара 
Куьйгаш а лаций, 
вехалаш, адамаш, 
Аш Деле со. 
Со шайна везначо, 
БIаьрхиш а хеций, 
Эцалаш шаьш дезаш 
Къаьстинчун дог.

Со шуна, адамаш, 
КъинтIера ваьлла, 
И дехар шуьга а 
Деш ду-кха ас. 
вистхилар доцуш со 
Новкъахь тIехваьллехь, 
Гечъелаш ларамза 
Ас йина вас.

Шайн ховха белшашна 
ТIетийжаш ваьхнарг, 
КъинтIера шу довлахь, 
Эрна ца вов. 
Нагахь аш дош алахь 
Сох лаьцна аьхна, 
Базлур бац суна тIехь 
Упханан тхов.

Аш гечдахь, шен къинош 
Гечдо, бах, Дала, 
Цул боккха кхаъ бац-кха, 
Адамаш, кхин. 
оьшуш дац сан каш а, 
Я чурт а кхала, 
Аш суна ца гечдахь, 
Эрна ду и.
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								Чартийн	аьзнаш
Бенойн БойсагIарна

Со ах бен вацара, 
амма сан дог дара дийнна. 
ТIемашкахь ваьгна со, 
дозалла сайх ца деш тийна. 
Сайн динан букъ тIехь дIа 
идийн ас дерриге дахар, 
Герз доцург бацара 
кху лаьттахь сан цхьа а бахам.

Нохчийн сий ца дайъа 
дуй бууш, ирйина шаьлта, 
ЮьхьIаьржа со хIоттош, 
ца хилла сан цкъа а аьрта. 
Iожалле со хьежна, 
шовданехь мехкаршка санна, 
Чевнаша со варарх, 
со хьулвеш тIехарцарх лам а.

Ас герз ца кхийсина, 
стигларчу седанна хьежош, 
Ас герз ца кхийсина, 
хазъяларх мехкарийн эшарш. 
Сан хIора хIоъ кхетта 
сох лай ван гIиртинчун некхах, 
Ас зама идийна 
шаьлтанца баьккхинчу некъахь.

Ас ларбан дIабелла 
куй аша тахана хьешахь, 
КъинтIера вер вац со, 
сайн каш тIехь шу денна къежарх. 
Лакха а ма ваккха со, 
хазачу дешнашца хьоьстуш, 
Барз а ма хьешийта, 
ца йогIу чIир цуьнах оьцуш.

 ***

Дуьххьара дош олуш, 
 ас гIалат вуьйлуш, 
воккхавеш дуьненахь бийцина хьо. 
Дог лазош, вилхича, 
 со маракъуьйлуш, 
Со тевеш, бийцина хьо, ненан мотт.

Тахана цхьамма хьо емалбеш, воьлуш,
Лазаво, куралла ца буьйцуш хьо. 
И коча зударий шен ненал тоьлаш 
Хеташ ву цабуьйцург шен ненан мотт.

вон деъча, гIаьттина, 
 вайн Даймохк ларбеш, 
Майралла дIагойтуш хьийзина хьо. 
Шовданехь оьздачу йоьIан дог дохдеш, 
Мел говза бу бийца хьо, ненан мотт.

Шовданан зов санна, хьо зевне бека, 
Нохчочун дог санна, цIена бу хьо. 
Ца вешаш, хьох даха гIалаташ лехахь 
Я бицбахь, ирс доцуш вуьсийла со.

ТIаьххьара кешнашка 
 стаг новкъа воккхуш, 
Хьо буьйцуш диканца тоьшалла до. 
XIумма дац кху лаьттахь 
 хьох сан дог доккхуш, 
Хьо соьга бицбайта, сан ненан мотт.

Сан дайша бIешерех 
 чекхбоккхуш, луьттуш, 
СовгIатдеш, тIаьхьенна схьабелла хьо. 
Дикане я воне хьо тхоьца хIуьтту, 
Хьо гIоза бехийла, сан нохчийн мотт.
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Хьуна ма-ггу даций хIара,
тховса дуьхьалдаьлларг,
Дуьне ма-дду йорт вай еттарх,
Хьенан хIун галдаьлла?
ЕакIов чохь къовларш тоьхна,
ас мел кхаьбна ойла,
Деган ков ас царна доьллу,
ва шу маьрша гIойла!
Кху сан некъан юьхь я чаккхе –
Шена луъург хуьлда...
Хьан когашка юьллу аса
хIара деган цуьрг сайн.
Цкъа бен дарий хIара дуьне
вайна даа делла,
Хьо бен варий кераюккъехь
Суна гуьйре елларг.
ГаланчIожан Iоман басахь
И хьан бIаьргийн алу –
ХIинца-м цунах хилахьара
Кху сан ирсан талу.
Дайна де а, аьлла дош а
Юхадоьрзур доций
Хиъна даьлча, ас ца яьлла,
Некъ сайн юьхьарлоцу.

 ***
Ас некъаш дахарехь дина,
Хьан лар кху дуьненчохь лоьхуш.
Хьо суна-м гена ца хилла,
Сан даго хьо герга воьхуш.
Со-м хIинца хьан бIаьра хьоьжу,
БIаьргаш чохь хьан къайле йоьшу.
Ас Деле доIанехь доьху,
Со хьуна хилийта оьшуш.
Лайн чимаш беснеш тIе лиэга,
Ткъа вайна и бен ца хиэта.
Iалам ду вайшиннах хьоьгуш,
вайн дегнех ирсан цIе лиэта.
Ахь соьга дагара хоьтту,
Лайн чимаш куьйгашца луьйцуш.

АРСАЛИЕВА Люба 

Сайл ирсе стаг а вац моьттуш,
Ас хьоьга дагара дуьйцу.
Ткъа ойла паналлехь кхерста,
Ша гIерташ хьан дагчу кховда.
Лайн чимаш беснеш тIехь деша,
Шайх хуьлуш безаман шовда.
Ас некъахь хийла а лайна,
Эххар хьан лар евзи суна.
Ас хIинццалц ирс дехна сайна,
Ткъа хIинца ирс доьху хьуна.

  ***
ГIеметтахIоьттина хьан маьркIаже,
Сан шерийн малбузехь догIанаш Iена.
Лачкъадай вайшимма цхьа маьлхан де,
Дахарехь уггар а тоьллачу денойх.
Ахь боху, со саннарг хилла а яц!
Сан шеко цул тIаьхьа уьттаза кхелха.
Кхин тIаьхьло йолуш-м дуьне а дац...
Ткъа ойла – цIерпоштал и хьалхалелха.
Хьо лоьхуш, дийнахь ца летаби чиркх,
Со лоьхуш, хьан а ца даъдели айраш...
Хиллачийн – дог Iаббалц, 
          ас кхеби чIир,
Хиндолче – ца кхоьрруш, 
          ког ловзу майрра.

Лачкъадай вайшимма цхьа маьлхан де…
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  ***
Тоххарехь дIаяйна сан бIаьргийн цIе,
Моттарехь хьан цIарца ас марсаяьхна,
Тоххарехь чекхдели бIе кхойтта де,
ТIаьххьара хьо сайна 
  вицвийр ву баьхнарг.
Хьан цхьа де тоьллачохь – 
  эзар чов сан,
Ахь цхьа дош аьллачохь – 
  лазаман ирзе.
Са когабуьхьара хIуьттучохь хьан,
Сан дог – и хеназа букара дирзи.
Кхин бенцахетаре ас боккхуш ког,
Сан ела дезарехь хуур ду хьанна,
Ахь санна мерза ца дендира дог,
Ахь санна къаьхьа 
  ца кхалхий и цхьаммо.

  ***
ХIокху лаьмнийн хIора тIулг а,
ХIокху лаьмнийн хIора чурт а,
ХIора Iин а, хIора тарх а,
Кхузахь кхета хьаьгна малх а.
Херцаршна тIебоьду некъ а,
Маьлхан кешнех юьзна хьех а,
Кхайкханза мел дисна аз а,
Шарбанза мел бисна барз а,
ХIокху мехкан хаьдда кхоллам,
ХIора юрт а – иэсан хIоллам,
ХIокху лаьмнийн боккха бахам –
ТIулгийн бIаьвнийн шира дахар,
Къаночуьнан къена хьехарш,
Къоначеран сийлахь декхарш,
Къинойх цIенчу берийн гIайре,
Хино яьхьна йоьIан къайле,
ХIокху лаьтта ас ког ловззалц,
Кхузахь суна сайн са довззалц,
Кхузахь хилла йоцу цкъа а,
Суо кху лаьмнийн хетча дакъа,
Дагна, Iеткъаш, даз мел делларг,
Сан Даймахкахь хилларг-лелларг,
ТIамарх доьлларг, цIийца ийнарг,
Самадолу-кх хIокху дийнахь.

  ***
Ахь ведана дийнахь шозза
ДIасабечу некъал еха
Сан гIайгIа ю хьан машенан
Чкъургийн лорах тIаьхьатекхаш.
Маьлхан зIаьнар бIаьргах кхетта,
Самаяьлчу чуьркан меха
Ца хеттачу кху дуьненахь
Хьо мел доккха хIума хета
Кху сан дагна, хьо схьагале,
Цу хьан озах Iехаделчу,
Дилхах дай и-м, болат даций...
Аса-м цунна бехк а биллац.
ХIокху коран аьнгалин бIаьрг
Хьуна тIаьхьа богIабелча,
Ас ма дукха ойлайо хьан,
Арахь сирла са схьахиллалц.

  ***
ТIулгех дина дегнаш лелххал,
Дегнаш доцу лаьмнаш делххал,
Хилларг хаа кхетам боххал,
Бохам беъча дуьне доххал,
Хьуна тIаьхьахьажа виснарг,
Хьуна тIаьхьа дага диснарг,
Кхузткъе ялхийтта шо даьлча,
Сайн дех йисна керта яьлча,
Лерса къовларх, хье чу дуьттуш,
БIаьргаш къовларх, дуьхьалхIуьттуш,
Цу Iаьржачу Iаьнан дийнахь,
ЖагIар бууш корехь Iийна
Итт шо долу да сан Iадор,
Цуьнан нанна беъна бIагор,
Махках догIуш ду шу аьлча,
Мокха салти чоьхьаваьлча,
Делан Калам чета дуьллуш,
Кхерч ца байта, дечиг туьллуш,
Хуьлуш долчух дог ца тешош,
Мела бIаьрхиш юьхь тIе лешош,
Шен цIахь воцчу хIусамдена
ДоIа динчу сайн дененан
Аз сан лере хIунда догIу,
Суна хIунда дагадогIу,
Цигахь суо цкъа хилча санна,
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Цигахь сайн дог делча санна,
Тахна хIокху уьйтIа юьйлуш,
Мел хиллачух бехказъюьйлуш,
Иэс сан хIунда лаьтта хьоьжу,
Лаьттахь хIунда лараш лоьху,
Кхузахь мацах баьхначеран,
Кхузахь ирсе хиллачеран,
Сан тайпанан, цIийнан нехан
Тхан урамехь тийна дехарш.
Дейтта шо бен кхаьчна йоцу,
Сайн дейиша дагалоцу,
Мацаллина амал лоьхуш,
Дуьра чIепалг нене доьхуш,
Казахстанан кIайчу лайлахь,
Цуьнан дакъа доккхуш къайла,
Дорцехь сихха Еса дерзош,
Сайн дененан юхаерзар.
Иэс сан хIунда дисна дийна,
Сел къаьхьачу хIокху дийнан
Мел лозуш дерг хьулдеш хилча,
Мел хилла дерг дицдеш хилча,
Кху сайн уьйтIахь ков дIадоьллуш,
Мел хьулйина чов схьайоьллуш,
Ас кIайн сагIа тахна доккхуш,
Нохчийчоь къинтIерайоккху.

  ***
Хьо ирсе хир велахь…
Хьан сингаттам базбан лаьа суна,
Со иэшаро кхоьллина и белахь.
Хьан лазам совбаккха лаьа суна,
Хьан лазаман дарба соьгахь делахь.
Хьан туьйранаш хедо лаьа суна,
Церан чаккхе соьца йоьрзуш елахь.
Хьан суьйренаш яхъян лаьа суна,
Iуьйренашца хьо соь кхойкхур велахь.
Хьо синтемах ваккха лаьа суна,
Ахь хьайн синтем соьца лохур белахь.
Хьан къайленаш йийца лаьа суна,
Соьга къайлах хьо сатуьйсуш велахь.
Хьо маршонах хьего лаьа суна,
Сан йийсарехь хьуна маьрша делахь.
Хьан собар а кхачо лаьа суна,
Соьга хьоьжуш, хьо саготта велахь.
Дерриг ирс хьан лачкъо лаьа суна,
Нагахь соьца хьо ирсе хир велахь…

  ***
Хьоьца доьзна мел дерг  терзанехь а оьзна,
Хьоьца мел цадоьзнарг 
  юха хьоьца доьзна,
Ун деанчу шарахь яйна бIаьсте санна,
Дохко со-м ца юьйлу ас яйъинчу ханна.
Шозза тIекIелдинчу 
  цIийнах букъ а тоьхна,
БIозза даьгна долчу дагна пе а тоьхна,
Ахь «дIавоьду» эли, 
  дуьхьал – «гIохьа» ас а,
Дохко-м со ца ели, дегадаларх аз сайн.
Иштта хедаш хилла-кх 
  хьоьца мел цадоьзнарг,
Иштта хала хилла-кх дагна тIе мел оьзнарг.
Ахь со йолчу бинчу некъо голатухуш,
Дохко со-м ца юьйлу, амма...мел сатуху.

Сан	деган	хIоттамо	
дийцарехь...

Сан деган хIоттамо дийцарехь,
Со юьсу шелонан йийсарехь,
Схьагарехь, йочанаш яхлур ю,
Дахаран мехаш а къахьлур ду.
Хеназа хIуттур ю чилла а,
Мега-кха хьалххе йис йилла а,
Стиглано малх а дIабоьхкур бу,
Йовхо а сан цIийнах къехкар ю.
Сан деган хIоттамо дийцарехь,
КесталгIа хир бац кхин хийцамаш,
Цхьабосса денош а текхар ду,
Шелонехь сан гIайгIа хьекъар ю.
Я стиглахь, я лаьттахь йоцучохь,
Сан де а буьйсано лоцучохь,
Аланза сан илли дуьсур ду,
Iай-бIаьстей къаьстачохь йуьсур ю.
Сан деган хIоттамо дийцарехь,
Толам хир бац сан цу къийсамехь,
Хьуна и, хетарехь, товр а ду,
Мухха а, аса и ловр ма ду…
Ткъа нагахь и хIоттам нис ца лахь,
Сан даго хьехнадерг харц хилахь,
Хьо суна хьалхачул оьшур ву,
Со хьоьха юха а тешар ю…
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  ***
Ма дита дезара беъсонан оганаш,
Юкъараваьлла кху дахаран пхьоланна,
Хьайна ца оьшу чалх охьа а йиллина,
Кху лаьмнийн когашка 
 цкъа дог хьайн диллина...
Ма дита дезар-кха, ма дита дезара,
Кху лаьмнийн тIуьначу 
 Iаьнаран шелонехь.
Ма хьулдан дезара сайн дог ас шеконех,
Чов кIоргга йоллуче туьйсучу туьханех,
Дов доьрзур доцучохь 
 кхийдочу туьманех...
Ма хьулдан дезар-кха, ма хьулдан дезара.
Ма некъ бан безара 
 кху лаьмнийн тархашца,
Когашна аьхначу гатанан кIархашца,
Дитина аренан низамийн гуранаш,
Десачу адамех дуьзина урамаш...
Ма некъ бан безар-кха, 
 ма некъ бан безара.
Кху лаьмнийн дахарах дIайола Iамарца,
Ма Iехо везара цхьа аьрха ламаро,
ГIаланийн хIилланех ша воьлла воцуриг,
Ламанийн амалца хьан са дIалоцуриг...
Ма Iехо везар-кха, ма Iехо везара.

	 Со	юха	йогIур	ю…

Со юха йогIур ю, юха а хьан дуьхьа яха,
Со юха йогIур ю, 
 къардина сайх дисна дахар,
Со юха йогIур ю, 
 син тIемаш даржийна маьрша,
Со юха йогIур ю, 
 Iуьйренца сирла са даьржаш.
Юха а ехар ю, 
 юха а хьуна беш хастам,
Юха а ехар ю, 
 дицдина цкъа вовшех къастар,
Юха а Iемар ю,
 къайлаха хьан лорах лиэла,
Юха а гечдийр ду, 
 хьан къинош дерзадан меле.
Юха а дIагIур ю, 
 кхин хьуна новкъа ца йолуш,
Юха а дIагIур ю, 
 кхин хьоьга дош а ца олуш,
Юха а дIагIур ю, 
 азаллехь маьрша са эца,
Кхин цкъа а юха ян, 
 кхин цкъа а хьо юха веза.

  ***
Цхьа де догIур ду, цхьа де хир ду-кх и,
Маьлхан сирла бIаьрг лаьтта кхетале,
Карзахбуьйлучу хьайн синкхетамехь
Ахьа лоьхур ю геннахь йисна и.
Цхьа де догIур ду, цхьа де хир ду-кх и,
Дуьне Iабийна, малх чубузучохь,
Дохковаларо дог хьайн дузучохь,
Ахьа лоьхур ю уллохь йоцу и.
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Цхьа де догIур ду, цхьа де хир ду-кх и,
Айхьа диначу къаьхьчу гIалатан
Дагах хьаьрчира шийла гIаларташ,
Ахьа кхойкхур ю цкъа хьайх тешна и.
Цхьа де догIур ду, цхьа де хир ду-кх и,
Сино бIарзвина, яларх хийла хан,
Дуьхьалтесча цкъа мацах хаьдда гIан,
Ахь сатосур ду юха гаре и.
Цхьа де догIур ду, цхьа де хир ду-кх и,
Дезарш дицдина, хьайн сатийсамехь,
Хьаьгна безаман хила йийсарехь,
Хьуна езар ю цкъа хьо везна и.
Цхьа де догIур ду, ма де хир ду-кх и!
Дагахьбалламо неIарш йиллича,
Кхин гур йоцучух дог ахь диллича,
ТIаккха кхетар ву, и хьайн ирс хиллий.

 ***
Цхьаъ хила дезара дош,
оьшучохь баттара доккхуш.
Цхьаъ хила дезара дош,
МостагIийн пIендарх чекхдоккхуш.
Цхьаъ хила дезара дош,
Шен махках доггаха ала.
Цхьаъ хила дезара дош,
ДоттагIчун дIаайъа бала.
Цхьаъ хила дезара дош,
Езаре шен безам бийца.
Цхьаъ хила дезара дош,
Харцонехь шен бакъо къийса.
Цхьаъ хила дезара дош,
Цкъа аьлча, эрна ца хила.
Цхьаъ хуьлу къонахчун дош,
Ткъа кIиллойн – цхьа тептар хиллал.

  ***
Цкъа а цахиллачу кепара тховса,
Ма тайна-кх гIайгIанна сан 
   даг тIехь тхьовсар.
Хьан сох бIоболар-м – 
   ларамза дацарий.
Со хьох дIайоларах, 
   яхь йоцуш яцарий.
Сан даг тIехь ахь гоьл тIе баьккхинчу когаца
КхидIа хьайн некъ бер ахь Iаспаран боларца.
Малх гIоттуш, цул тIаьхьа малх буьзна балале,
Хьайн бехказлонна ахь цхьа-ши теш валаве.
Цхьа теш – и гIайгIа ю, ахь соьга яйтина,
важа теш – чекх са ду, ахь хьайха гайтина.
Цара хьо, хетарехь, бехказавоккхур ву,
Цул тIаьхьа аса а доккха са доккхур ду...
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ХАЛИКОВА Асет 

  ***
 Далла тIе болх биллар – 
  хьо синтем беца,
Массо а хIуманца са паргIат хила…
Далла тIе болх биллар и догIа деца,
Дуьне а, эхарт а хьан декъалхила?! 

  ***
Хьох дагайолий бен, 
  Iуьйре ца йолуш,
Хьох дагайолий бен, 
  суьйре ца йогIуш,
Хан хуьлуш хилла-кха дахарехь вайн, 
Полланан хелхарал хетташехь дайн,
Хьан денойн тулгIенаш 
  ког маьрша уьдуш…

Хьан бIаьрг тIекхиале, 
  лар яйъа сихлуш,
Хьан дог тIекхиале, 
  неIсагIехь марзлуш, 
Хан йогIуш хилла-кха дахарехь вайн
Хуьлуш хьайн доьзалан, дуьненан лай, 
Сатийсам хьегаран аренах тарлуш… 

Хьан дегIал язъелла 
  Iуьйренаш йогIуш, 

Дог – буйнахь, дегI – сица бертахь…

  ***
Тешамца цхьаьна и 
 кхоьллина хир ду-кх цатешар –
Хьалхарчо дIадийнарг 
 шолгIачо кхоамза хьеша…

ТIам бойна аьрзу цу 
  стиглане хьоьжуш, 
И дагалецамийн заьIарша лоцу.
Хьо вохка вигинчу доттагIчо хьоьшу
Синмайда  эшамийн мехаша оту… 

Адаман доьзалх цхьаъ хьуо вуй а хууш,
Ахь тешнабехкана дог дитарх гечдан,
Синшовда мийлийнчо 
  хьан тешам бууш,
Ахь къилба леринарг дахаро лачдо.

Хьуо дукхавезначийн аматаш къестош,
Дарбане Iеханах хьан ойла яьржа –
Ахь дагца кхаьбначо 
  хьо воххалц хестош,
Абаде дIаидда дуьне ду-кха лаьтташ!

Хьо тIаккха хьожур ву аьрзонах гIатта,
ТIемаш тIехь хьайн 
  дагалецамаш кхозуш,
Жоп хууш доллушехь, делча ахь хаттар, 
И бакъдерг несалахь 
  карош, хьайх дозуш.

ХIар дуьне ма атта хетар ду-кх, атта…
Кхардамо лазийна шен юьхь а йогуш,
ДоттагIа хIуттур ву бIаьргашца деха,
Цу доттагIаллица хьан тешам богуш.

Эшам бен, толар дац 
  дуьнен чохь цхьа а,
Эшний бен, кхетар вац 
  хьо цунах цкъа а…



18

Орга - 2020 (2)

Хьан дагал бIарзъелла 
  суьйренаш йогIуш, 
Хан хIуттуш хилла-кха 
  дахарехь вайн,
Хьан доьзал хуьлуш хьан 
  кхолламан дай,
Сатийсам хьан даг тIе 
  полланах хуьйшуш… 

БIаьрга тIе узучу мархано къарвеш, 
Дагна дIатухучу догIано бIарзвеш, 
Хир ю-кха адамийн дахарехь хан,
ДIаегош кхолламо йижийна чан,
Хьайн синан цIехьа ахь 
  беха некъ болош… 

  ***
Бакъдолу цIа – иза вайн эхарт ду-кха,
Цунна тIебоьду некъ 
  дуьнен чохь баккхарх…
Цу Далла веза хьо хьайначул дукха,
Цуьнца хьайн гергарло 
  ахь хийрадаккхарх…

Дуьнен чохь адамна 
  ахь дан вуон дац-кха,
Дуьххьара хьайна и дина бен цкъа а… 
Бала я ирс хилар цхьа а дош дац-кха,
И Дела везар бен дош дац-кха цхьа а.

Хьо – адам – лай хилар 
  Сийлахьчу Элан,
И лолла уггар а доккха дарж хилар…
Исбаьхьчу кхолларех – 
  хьо кхоллар Делан,
Хьан декхар – дуьнен чохь 
  хIаллак цахилар.

ЦIеначу даггара хьо Деле верзахь,
Там бу-кха Iийжаме 
  хьан чевнаш ерза… 

 ***
Хьан дахар и совгIат ду-кха
Уггар а сийлахьчо делла…
ХIора де ирсан кхаж бу-кха,
Эхарт хьан хилийта тоьлла… 

Дезачу ниIматехь ву-кха,
Бусалба дог долуш велахь,
ГIайгIане, хьааме мукъам
Дахарехь хьан бекаш белахь…

Хастам бу-кх везачу Далла 
Дегазло вайна цаярна… 
Декъала хилахьа – аьлла,
ЦIеначу умматах дарна.

 ***
Цу Делан дашо цавелхийнарг 
Сан дашо велхор вуй?
Цу Делан дашо цакхетийнарг 
Сан дашо кхетор вуй?
Цу Делан дашо цаIадийнарг 
Сан дашо Iадор вуй?  

Со-м хIокху тийналлин 
  цхьа къора аз ду,
Со-м хIокху сийлаллин 
  коша тIехь барз бу, 
Со-м хIокху цхьалхаллин 
  гIайгIане арз ду…

Сан дош, хьо хилахьа 
  цхьанна зен доцуш,
Сан дош, хьо хилахьа 
  суна къа доцуш, 
Сан дош, ма хилахьа 
  хилар бен доцуш… 

Со Дала кхоьллина экама са ду, 
Уггар а ирчаниг дегсибат сан ду,
Ткъа Дела везар и сан деган са ду. 
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вахар и вахар дуй, ийманца дацахь? 
верзар и верзар дуй, декъала дацахь?
Хилар и хилар дуй, тешамца дацахь?

Декъала хуьлда-кх ткъа 
  кху дегIан гураш!
Декъала хуьлда-кх ткъа 
  кху синан гIураш!
Декъала хуьлда-кх ткъа 
  цIеналлин чкъураш!

Со Делан дашо ма елхий-кха…
Цул мерза велхар дац! 
Со Делан дашо ма кхетий-кха… 
Цул чIогIа кхетар дац! 
Со Делан дашо ма Iадий-кха… 
Цул доккха дарба дац!

  ***
ДегI сица гIиллакхах дохахь,
Ша жима хилар а дицдеш,
Марзонца даг чу шовкъ тохахь,
Къиноша вортана ницкъ беш,
Дог диллий, воха ма воха,
Цу Делан къинхетам бицбеш,
ДегI дамардарц хилла дохарх,
Са дехаш хилар ца дицдеш.

   ***
СадаIар доцу хьайн дахаран некъ бина даьлла,
Тешаме хилла дог тIаьххьара тохалуш хезча,
Адамаш, даггара къинтIерадовлалаш суна,
Дуьнен чохь яхарна къинтIерадуьйлуш дог шуна.

Са дегIах къастале дезарш дIадерзо ца кхуьуш,
ТIаьххьара дуьненан бIаьра со хьожучу дийнахь,
Доьху ас даггара къинтIерадовлалаш суна,
Сан ерзар муха ду хоийла хир дац-кха шуна.

Шех синан йовхо дIакъастале лаьттехьа дерза,
Массарна болу кхаж эххар сан дегIана баьлча,
Сан хьоме адамаш, къинтIерадовлалаш суна, 
Со-м лаьттахь яьхнера сайн дог а ца кхоош шуна!
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Тахана кегийрхошлахь ненан маттахь яздеш берш 
Iаламат кIезиг бу, оьрсийн маттахь къахьоьгурш 
(царалахь кхиамца къахьоьгурш а) дукха бу. Цундела, 
нохчийн маттахь стихаш я дийцарш яздеш къоначарах 
цхьаъ гучувалар, доккха хазахетар ду тхуна, къоман 
литературица кхоллам боьзначарна, 70-гIа шерийн 
шоллагIчу эхехь «Пхьармат» цIе йолу литературни-
цхьаьнакхетаралла вовшахтоьхначарна. И хазахетар 
шозза алсамдолу, нагахь иза нохчийн меттан тайп-
тайпана агIонаш гучуйохуш, стихан мукъам а (ритм), 
цхьатера аьзнаш чаккхенехь нисдар а (рифма) 
кхечу исбаьхьаллин гIирсех а пайдаэца хууш велахь. 
Ишттачарах ву Минцаев Iальви.

Бакъдолуш, байташ язъяран говзаллин дикачу тIегIане 
кхаьчна иза.

Амма къоначу поэтана хаа деза, иза хьалхара тIегIа бен цахилар. Нагахь цунах 
тоам бахь, кхидIа а кхоллараллехь кхиар хир дац. Вай ца дийцича а хууш ду, сецна 
лаьттачу хих хIун хуьлу. Цундела литературехь къахьега луучунна дагахь хила деза 
кхоллараллин лакхене вуьгу тIегIанаш дуккха а хилар. Оцу лакхенан доза дан а дац. 
Цундела яздархо гуттар а лехамехь, гуттар а къахьоьгуш хила хьакъ ву. И лехамаш 
а, и къахьегар а шина некъаца хила деза: хьалхара, шел хьалха литературехь 
къахьегначеран кхиамаш бовзар, церан суртхIотторан, васт кхолларан кепашна 
(системина) тIекхиар, царна карийнарг таллар; шоллагIа, шел хьалха баьхначу 
(нохчийн а, кхечу къаьмнийн а) яздархошна карийначух кхоллараллица пайдаэцар, иза 
тидаме а оьцуш, кхидIа а шен керла исбаьхьаллин кеп кхуллуш, къахьегар. Цундела 
хила веза къона яздархо дуьненахь бевзачу меттан говзанчийн произведенеш 
йоьшуш, церан кхиамийн хьостанаш билгалдохуш. Иштта хаддаза йоьшуш а, 
яздеш а къахьегаро иза керлачу кхиамашка кхачор ву.

Со теша, Минцаев Iальвис нохчийн поэзин бешахь доьгIначу синтарша кестта 
зазадоккхур хиларх. Дала аьтто бойла цуьнан!                  

                                                                     Ахмадов Муса, нохчийн халкъан яздархо.

МИНЦАЕВ Iальви

	 	 Бала...

Сан ойла техкаеш, аганах терра,
Сан деган куьзга ду ахь отуш дера.
Урчакхо санна со хьайна тIе хьерчош,
Чкъург хилла боданца, сан дагчохь керчаш,
Ма сов буьйлу-кха хьо, бала...
Хьайн дера шад етташ, самукъа лоьхкуш,
Эзарзза шад бина дахар дIадоьхкуш,
Iунал дан хIоттийна сингаттам, гIайгIа,
Цу шинга дIаделла набахтийн догIа,
Сох тутмакх вина ахь, бала.
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	 Харцоне...
Со иччархо ву-кха хIинца,
цхьа бIаьрг хьаббош, хьан дог лехна,
лаг озош, бакъ дешан дIаьндарг
цу хьан дагах тоха хьаьгнарг,
хьан бIаьргаш чу бохьуш кхерам,
хьох ца веллий жимма кхера
хоуьйтуш, хьан керта ваьлла,
«хьо сан мостагI ю» - хьоьга аьлларг...
И ву-кха со, хьан къайленаш,
хьан гIайренаш гучуйохург.
И ву-кха со, ирсе хенаш,
и хьан гIенаш къайладохург.
Цу зингатан коган буха
хьакхабелла хаттал кIеззиг
хьо хиларх а, хьоьга вуха
ца хьажжал, хьо лаьхьа бу-кха.
Хьан некъ бохош, яйъа лар хьан,
чIагIo ю сан, дайъа къар хьан,
чIагIo ю сан, со мел веха,
ца дилла хьан тай сайн меха.
ХIай, харцо, ахь дина рагIу
лаьтташ ма ду раз а даьлла,
лаьтташ ма ду, йоцуш агIо,
доьлхуш Iарна аз а хаьлла.
Хьо ца йилхи-кх, айхьа лелорг
цкъа Iаддуьтуш, дохкояьлла.
Ахь ца дити-кх бакъонца дерг,
«Хьо сол тоьлла хилла», – аьлла.
Цундела хьан хам ца бо ас,
Хьо бIаьрга ян ма ца еза.
Хьох бузур бац цкъа а дуо ас,
Хьо – къаьхьалла, сан цабезам.

 ***
Луо догIу, деша и,
дог догIу хьиеша и,
цу тIехь хьан лараш гуш, Нана...
Нана хьо – анайист,
ахь серло Iанайи,
кегийчу сан куьйгийн кана.
ло доьлху, Iенош хиш,
дог доьлху, дац и туьйш,
хьан лараш лайлахь ца яйна...

ца йогуш анайист,
сан коьрта йилли йис,
со лела хIинца ирс дайна...
со вогIий, воьду дIа,
хьан каш тIехь вехха Iай,
цу хенахь со верриг шелло.
со санна, догIу Iа,
со санна, доьду дIа,
бIаьстено дерриг а гIелдой.
луо догIуш, дешаш и,
дог доьлуш, лиешаш и,
дуккха а шераш дIадевли.
Нана, хьо йоцуш кхин,
хьан кIентан бIаьргех хиш,
къанвелча бен, сов ца девли.

	 Кхузахь	диси...

вайна IиндагI латтийна дитт
кхузахь дара.
Со воьлуш, хьо къовзийна нитт
кхузахь бара.
Хьайна, баккхий, седа лохьа
аьлла хенаш,
Ахь соь хьалха дуьйцуш хилла
хаза гIенаш,
кхузахь диси... ХIинца лаьтта
хIара меттиг,
хено кхунна, къа ца хеташ,
тоьхна метиг.
Дитт лаьттина меттиг лоьхуш,
IиндагI доьлху.
Нитт дIабаьлла, хьоь къинтIера
ялар доьхуш...
Хьайна, баккхий, лохьа аьлла
седа бац кхин,
гIенаш дац кхин,
хьо а яц кхин,
со а вац кхин...
вайн безамна гIийла доьлхуш,
IиндагI лаьтта,
Цу IиндагIехь безам белла,
Iуьллу лаьттахь...
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Воккхачу	стеган	гIайгIане	къамел...

Къоналла, ца лаьтташ,
Буйнара ели.
Замано, ца хоьттуш,
«Къена ву» эли.
Иза-м шен болх беш ю, ас бехк ца буьллу.
Сайн цхьаллин некъанна цIе «ГIайгIа» туьллу.
Ас юххехь сецийнарш
ХIинца бу генахь.
Ас дагчохь латтийнарш
Наггахь го гIенах.
Iасанах сайн некъан накъост а вина,
ДегIан чалх тIеязъеш, вехха со Iийна...
БIаьрзечо ца доьшу
халла бен жайна.
Лергашна ма оьшу
аз хазар тайна.
Къанвелча, де эшча, тайх а тарделла,
Сох къаьсташ, дIахада дуьне сихделла.
Замано сан дахар
БIаьргашца дешна,
Амалца со ваха,
Ца вуьтуш хьаьшна.
ХIетте со собарах хьежна ца воха.
Далла тIе болх буьллуш, Iаьмма сатоха.
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Хасбулатов Ямлиханан – 85 шо

Халкъан	иэсехь	ду	поэтан	сирла	амат

2020-чу шеран чиллин (февраль) беттан 1-чу 
дийнахь шийла кхаъ баьржира Соьлжа-ГIалахь 
Нохчийн къоман литературин къано, похIме поэт 
Хасбулатов Ямлихан бакъдуьнене вирзина, аьлла. 
Ненан мотт, литература езачарна халахетар дира 
оцу кхоо. Боккха эшам бара иза халкъана, махкана. 
Хасбулатов Ямлихан яхь йолуш стаг вара. КIорггера 
хаарш долуш а, Iилманан лакхене кхаьчна а вара 
иза. Цуьнан академически хаарша кхиийнера 
поэтан похIма. Нохчаллах дахаран къилба а долуш 
вехаш стаг вара Хасбулатов Ямлихан. ХIайкал 
санна, ларйора цо бевза-безачаьрца йолу уьйр-

марзонаш, гергарлонийн зIенаш а. Лам санна собаре велахь а, ала дезачохь, дош 
ира олуш вара. Сталинизман къизалло бералла къинхетамза хьаьшна вара иза. 
Амма зуламечу дарцийн ницкъ ца кхаьчнера бакъволчу нохчичун яхчаелла амал 
кагъян. Бохамийн зиэрех доьналлица чекхвуьйлуш, кхиамийн лакхене кхаьчна поэт 
вара Хасбулатов Ямлихан. И тайпа стаг дIаваларо нилхадоху къонахийн могIарш, 
шелдо дукхахболчу вайн махкахойн дегнаш.

Дукха хан яра суна Хасбулатов Ямлихан вевзина. Бакъдерг дийцича, цу муьрехь 
суна иза ханна дикка воккха хетара. 1968-чу шарахь, юккъера школа чекхъяьккхина, 
со балха еара Соьлжа-ГIаларчу телевиденин студе. Ямлихан редакторан даржехь 
болх беш вара, нохчийн маттахь исбаьхьаллин передачаш кечъечу редакцехь. Суна 
воккха хеттехь а, 35 шо кхачаза хилла иза цу хенахь. Делахь а, гIеметтахIоьттинчу 
стеган санна, нохчалла яра цуьнан сица. Iаламат хаза ненан мотт буьйцуш, массара 
иза бийца лууш вара Ямлихан. ГIиллакхе, собаре вара. Нохч-ГIалгIайн Республикин 
кIошташкара юкъара-политически хьал дуьйцура Ямлихана кечъечу передачашкахь. 
вайн махкахь цхьа кIошт, цхьа юрт яц иза кхачаза, цуо передача кечъяза. Бакъду, 
белхан декхарш кхочушдина ваьллера аьлла, цкъа а сапаргIат ца хуьлура журналист. 
Иза хаддаза кхоллараллин лехамехь вара. вайнехан шира гIиллакхаш, ламасташ 
дIадовзийта даима хьаьгна вара. Иштта цуьнан дIадолорца юкъаяьккхира Соьлжа-
ГIаларчу телевиденехь «Синкъерам» цIе йолу передача. Кегийрхой кхетош-кхиоран 
онда гIортор яра иза цу муьрехь. Синкъерамехь-ловзаргахь кегийрхойн Iер муха хила 
деза, хьаша тIеэцар, охьахаар-гIаттар муха хила деза, мехкаршна тIе хабар дахьийтар 
муха хила деза Iамош йолу и передача, телехьовсархоша шега сатосуш, уьш леррина 
хьовсуш а яра. Хасбулатов Ямлиханна кIорггера хаьара нохчийн къоман бартан 
кхолларалла, цунна иза Iаламат дукха а езара. Кест-кеста Джамалханов Зайнди 

ГАЗИЕВА Аза
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студе а кхойкхий, цуьнга нохчийн халкъан кхоллараллах дуьйцуьйтура цо. вайн 
махкарчу массо а яздархошца мерза уьйраш яра цуьнан. Нохчийн литературин 
хьаьттахь къахьоьгучу адамех сих-сиха передачаш кечйора. Къаьсттина воккхавера 
иза, нохчийн поэтаца Сулейманов Ахьмадца цхьаьнакхетар телеэфире даккхаделча. 
Телехьовсархошна РСФСР-н халкъан артист Дагаев валид дукхавезий хууш, кест-
кеста иза кхойкхура цо передачашкахь дакъалаца. Цундела, цу хенахь телевидени 
халкъана, махкана дукхаезара. Хасбулатов Ямлихан санна болу говзанчаш цигахь 
болх беш болчу муьрехь, къоман куьзга хилла, дIахIоьттинера телевидени. вайн 
турпалхочун хьаналчу къинхьегаман доккха дакъа дара цу кхиамехь.

Хасбулатов Ямлихан вина 1935-чу шеран хьаьттан (август) беттан 7-чу дийнахь 
Соьлжа-ГIалахь. Схьавалар Девкар-эвлара долу цуьнан да Iимран «Красный молот» 
заводехь кадрийн Iуналладечу декъан куьйгалхо вара. ТIаьхьо «Ермоловский» 
совхозан директор хIоттаво иза. КIорггера хьекъал, сирла кхетам, нуьцкъала амал 
йолуш стаг вара Iимран. Массо нохчи а дешна, Iилманча хила лууш вара иза. 
Схьаялар Соьлжера долу Ямлиханан нана Жовзан яра мелла а йоза дешарх кхеташ. 
Цундела хила там бу церан доьзалехь мел верг Iилманан кIоргене кхийдар. Бакъду, 
дахаран некъаш атта-м ца хилла церан. 1941-чу шарахь, ямартлонца фашистийн 
Германи СССР-на тIелеттачу хенахь, Грозненски кIоштан райисполкоман хьаькам 
вахийтира Iимран. Пачхьалкхана хала мур бара иза. оцу хенахь Iимрана дукха 
къахьийгира, Толаман де гергадало шен ницкъ кхочург деш. Цунна цкъа а дагахь 
дацара, нохчийн къам махках доккхур ду аьлла. Доьзалх, бевза-безачарах хаьдда, 
ша цхьалха вуьсур ву аьлла-м муххале а. Халкъана, махкана муьтIахь стаг вара 
иза. Шен догцIеналла бахьанехь, тешара СССР-н компартис, правительствос 
дуьйцучух. Цара схьакхайкхочу вежараллин доттагIаллах а Iаламат чIогIа дог 
тешна вара Iимран. Делахь а цунна тIе-м кхечира и шийла Iуьйре. I944-чу шеран 
23-гIа февраль тIекхочуш, тIедийн цамгаро (тиф) лаьцна Iимран Горячеводскера 
больницехь Iуьллуш вара. Доьзалехь воккхахверг хиларе терра, Ямлихана цуьнца 
больницехь йоккхура дукхахйолу хан, дена оьшучуьнга хьожуш. Цундела дийзира 
Жовзанан кхаа бераца дин доцчу Iедало къинхетамза схьакховдийна и буьрса некъ 
юьхьарлаца. Массо а хIуманан дуьхе кхуьучу НКвД-ешникаша, цомгашчу дена 
уллера схьаваьккхина, оьрза-ГIала вайнах махках боху эшалон кхаьчначу хенахь, 
нене дIавелира Ямлихан. Iимранах хилларг хIун ду ца хууш, Казахстане дIакхечира 
ХасбулатовгIеран доьзал. Цкъачунна Къилбаседа Казахстанера Полудино юьртахь 
дIатарбелира уьш. ЦIахь йолуш дуьйна хIума тега хууш яра Жовзан. Цунах доккха 
беркат хилира царна цу инзаре халачу муьрехь. Тиша-кишаниг карлайоккхий, 
берашна бедаран мадар йора нанас. Кхечарна барзакъ тоьгуш меттиг йогIура. Цунах 
доккха гIо-накъосталла хуьлура доьзална. Жовзанна чIогIа лаьара бераша деша. 
Юккъера школа Полудинехь чекхъяьккхина, кооперативни техникумехь дийшира 
Ямлихана. ТIаккха Алма-Атара горкоопторге балха дIанисвелира. Цигахь балхахь 
хиларна, аьтто хилира нана, жимахволу ши ваша, йиша а Алма-Ата схьадало. Iер-
вахарна мелла а гIоли елахь а Казахстанан коьрта шахьар, хаддаза Даймахке болчу 
сатийсамо садуура кIентан. Дех хилларг хIун ду цахааро совбоккхура дегаIийжам. 
воккхахверг хиларе терра, жимахволчу шина вешина, цхьаъ бен йоцчу йишина 
Iуналладар кхунна тIехь дара. Школехь доьшуш волуш дуьйна литературе безам 
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кхоллабелла, ша цхаьцца йозанаш вовшахдетташ вара иза. Дейтта шо кхаьчна вара 
Ямлихан, 1949-чу шарахь хIара могIанаш цо яздеш.

С Кавказа я родом, и этим горжусь.
Я плачу с народом, с ним вместе смеюсь.
А муки, страдания, что вынесли мы,
Уйдут все преданья, как стены тюрьмы.
о радость возврата в родные края,
Ты сердцу отрада, ты вечность моя.

 Сирлачу шовкъехь яздиначу оцу могIанаша гойту, мел чIогIа Iовжийна хилла 
нохчийн къомо токхучу Iазапо, цунна тIейоьжначу харцоно жимчу стеган дог. 
Цуьнца цхьаьна цара гойту: жимчохь дуьйна мел доьналла долуш стаг хилла иза, ша 
схаьваьллачу къомах мел дог лозуш хилла. Гинчара дуьйцура, И. Сталин дIаваьлча 
дукха адам доьлхуш дара бохуш. Нохчий цу декъехь ца хиларна, теш хIуьтту 
Хасбулатов Ямлихана 1953-чу шеран март беттан хьалхарчу деношкахь оьрсийн 
маттахь язйина байташ. Цо ца лечкъайо шен дог-ойла, яздиначу хIора элпаца кхехка 
поэтан цабезам, иза воккхаве къизаллин хIорд хилла лаьттина Iаьржа дажал дIаваьлла. 
Хаддаза ов детташ Iийжачу лазамо ирдина дош дара поэта хIетахь йозанан хьаьркашка 
дерзийнарг. ДоттагIаша, накъосташа, махкахоша доьшура и дешнаш. Уьш дешаро 
мелла а хьаам бора церан Даймахкана сагатдеш доьлхучу дегнашна. Балхана юкъара 
ца волуш Казахийн пачхьалкхан университетан журналистикин факультет кхиамца 
чекхъяккхина, 1955-чу шарахь Казахстанехь нохчийн маттахь арадолуш хиллачу 
«Къинхьегаман байракх» газете балха вахара Ямлихан. Цу газетехь дуьххьара зорбане 
йийла юьйлаелла цо нохчийн маттахь язйина байташ а. Шуьйра чулацам болуш, 
ойла маьIне йолуш яра къоначу поэтан хIетахьлера байташ. Бераллехь шен йита 
дезначу Кавказах, цуьнан къоьжачу лаьмнех, сирлачу шовданех хуьлура уьш дукха 
хьолахь. Газетдешархоша самукъадаларца йоьшура уьш. вайнахана цIаберза бакъо 
елла, «Къинхьегаман байракх» газетехь болх беш хилла дукхахболу журналисташ 
цIабаьхкинчул тIаьхьа, шина-кхаа шарахь нохчийн маттахь эфир кечъеш, газето 
йиллинчу радиохь болх бира Ямлихана. I963-чу шарахь Нохч-ГIалгIайн АССР-е цIа 
веара иза. Цу муьрехь вайн махкахь арадолуш хиллачу «Ленинан некъ» газетехь болх 
бан волавелира. КIорггера хаарш, шера мотт болуш, говза журналист вара Ямлихан. 
Дукха хьолахь къинхьегаман адамех хуьлура цуьнан материалаш. Къаьсттина 
хазахетара Ямлиханна, вайнехан кегийрхой дешаран, Iилманан, спортан бIаьрлачу 
кхиамашка кхаьчча. Хазахеташ, воккхавеш яздора цо церан кхиамех. Даима шен 
семачу тергонехь латтабора Нохч-ГIалгIайн культурин хьаьттахь хьанала къахьоьгу 
белхахой а. Халкъан а, мехкан а цIиндаларх самукъадалар дара журналиста цIеначу 
даггара язбиначу хIор а могIанехь. Ша схьаваьллачу къоман хьанал кIант иза хилар 
чIагIдора цуьнан йозанаша.

ДIадаханчу ХХ-чу бIешеран 60-чу шерашкахь Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
телерадиокомитете балха дехьавелира Хасбулатов Ямлихан. Лакхахь билгал ма-
даккхара, нохчийн маттахь исбаьхьаллин передачаш кечъечу редакцехь редакторан 
болх беш вара иза еххачу хенахь. Дукха вайнехан яздархой, художникаш, артисташ 
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бовзийтина цо передачашкахь. Шен йолчу таронца карладаха гIиртина къоман шира 
ламасташ. Жигара дакъалаьцна халкъан а, мехкан а юкъарчу дахарехь. Делахь а 
Хасбулатов Ямлиханан дахаран коьрта некъ поэзин некъ бара. Ткъех сов поэтически 
гулар ю цуьнан зорбанехь араяьлла. Царах хIораннах а, (нохчийн мотт, нохчийн 
поэзи цIе йолу исбаьхьа дуьне дезачунна) хаза, мерза кхаъ хилла, сирлачу ойланех, 
даймахке болчу безамах, къоман беркатечу кханенах йолчу дегайовхонах юьзна уьш 
хиларна. 1969-чу шарахь «Догдохийла» цIе йолу цуьнан хьалхара поэтически гулар 
зорбанехь араяьлла. Цул тIаьхьа: «Кхокханан йиш», «Лекха цIе», «Лаьттан йозалла», 
«Къоьзана»… Хасбулатов Ямлиханан книгаш зорбане йийлина нохчийн, оьрсийн 
меттанашкахь. Тахана уьш евза кхечу мехкашкахь а, дуккха а гочдархоша цуьнан 
башха байташ кхечу меттанашка яхарна. Уггар а хьалха билгалваккха хьакъ ву 
казахийн поэт Сулейменов олжас. Цуьнца гергарлонан уьйраш яра нохчийн похIмечу 
поэтан. Хасбулатов Ямлиханан байташ гочйина Козловский Яковс, Гребнев Наума, 
Паркаев Юрийс, Ботвинник Семена. Церан гочдаршкахь поэтан зевне могIанаш 
дуьненна дIадовзийтина Россин пачхьалкхан хIокху журналийн агIонаш тIехь: 
«Дружба народов», «Москва», «Нева», «Дон», «Современник». Федеральни газеташа 
кест-кеста зорбане йохура поэтан байташ. Къаьсттина дукха нислора церан зорбане 
йийлар «Литературная газета», «Литературная Россия» цIе йолчу газеташкахь. вайн 
махкарчу иллиалархоша мукъаме ерзийна цуьнан дуккха а байташ. Уггар а хьалха 
Нохч-ГIалгIайн халкъан артист (Дала декъалавойла иза) Магомедов Султан вара 
поэтан «Ламанан аз» цIе йолу байташ мукъаме ерзийна, илли дIааьлларг. Цул тIаьхьа, 
Ямлиханан дешнаш тIехь даьхна кхидолу иллеш санна, халкъо Iаламат дезаш тIеэцна 
дара иза. Нохчийн къоман культурехь лераме меттиг дIалоцуш яра поэтан дешнаш 
тIехь яьккхина «Хьоме амат» цIе йолу эшар. Ма-дарра аьлча, вайнехан эстрадехь 
керла яра и эшар, юкъаяьллачу муьрехь. Кантаев Мусас мукъам баьккхина, вайн 
махкахь дика вевзачу иллиалархочо, композиторо Даудов Рамзана дIалекхира и 
эшар 1984-чу шарахь Купчиева Наташица цхьаьна. ХIетахь дуьйна, дукхаеза хит 
хилла, халкъалахь яха йисна, кест-кеста къоначу йишлакхархоша карлайоккхуш. Ма 
мукъаме дека иза, лерса дегнашкахь сирла ойланаш гIиттош:

Сенъелла йогIу,
сенъелла йогIу шера аре.
Суьйренца гIийла,
Суьйренца гIийла, гIийла ийало,
И хьоме амат юхагале, 
И хьоме амат юхагале,
Сан некъаш хийла хийцало...

ХХ-чу бIешеран 70-чу шерийн юьххьехь дара, РФ-н халкъан артисткас 
Айдамирова Марьяма поэтан «Хьогалла» цIе йолу байташ мукъаме ерзийча. Цхьа 
дагна, синна товш йиш хилира цунах: 

Хьогалла, хьогалла,
Хьо дагайоьхна,
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Сан некхе кхерстина хьогалла.
Ца лалуш, ца лалуш,
Сан собар доьхна, –
Со муха ваьхна-те хьо галлалц?!

Нохчийн къомана а, махкана а хала мур тIехIоьттиначу хенахь, (2000-чу 
шарахь) РФ-н хьакъйолчу артисткас Айдамирова Айманис 2000-чу шарахь, кхечу 
оранжировкехь карлаяьккхира и йиш. Айманин лаккхара говзаллин корматалла, 
аьхна-зевне аз, артистизм вовшахъийна, дIалекхначу эшарх моноспектакль хилира. 
Хасбулатов Ямлиханан, синхаамаш марсабевлла, бIаьргех хи даьллера, Айманис и 
йиш дуьххьара дIалокхуш шена хезча: 

Сийначу стиглахь ю
Сан ойла-кхокха,
Юх-юха хьуна готуьйсу цо.
Маршалла дIакхийдош
Хьоь сийлахь-доккха,
Довхачу ирсе сатуьйсу цо.
Ломахь сел гIергIариг
Сан деган аз ду,
Хьо лоьхуш, йоьхуш даьржина.
Iалам а, Iилма а
Ахь суна хазди, –
Ас хьо цхьаъ дуьнен чохь хаьржина.

Iаламат хазахета таханлерчу къоначу артисташа шайн репертуара юккъе и 
йиш ялийна, кест-кеста радиохь, телевиденехь цуьнга ладогIа вайн аьтто болуш. 
Хасбулатов Ямлиханан дешнаш тIехь даьхна иллеш, эшарш а, цхьана дийнахь 
ладогIархойн лерса Iехийна, лораза довчарех дац. Уьш еххачу ханна, похIмечу 
поэтан башха поэзи санна, вайца даха дисна, вайн экамечу синойх дIаийна, уггар 
а хьалха вайн къоме, дуьнене, дахаре безам чIагIбеш, дикане кхойкхуш, кханенах 
дегайовхо чIагIъеш. Нохчийн литературин а, культурин а махбоцу беркат хилла 
дIахIиттина поэто яздина дукхахдолу могIанаш. Шен башхаллица къаьсташ ю 
цуьнан сирла поэзи, цкъа цунах марзо эца ирс хиллачун цкъа а даг чуьра ер йоцуш.

ва хьомениг,
Сан са ду хьо,
ва хьомениг,
ойла ю хьо,
Хьан лекхалле
Сайн гIорица
Ца кхачало,
Ца кхачало.



28

Орга - 2020 (2)

Геналлера
Аз декара,
Ца долура 
И лерера.
Лар лоьхура,
Кхочур аьлла,
Хьан лекхалле,
Хьан лекхалле.
И лар йойуш,
Буьрса Iалам 
Карзахдаларх
Шен лаамца,
Сан коьртера

ДIа ца яьлла
Хьан лекхалла,
Хьан лекхалла.
Кху дагара,
Кху коьртера
Лекъаш дац и
Шовда-татол,
Гонаш туьйсуш,
И дIауьду,
Хьоьга кхойкхуш:
–ва хьомениг,
ва хьомениг. 

Хала, чолхе хилла Хасбулатов Ямлиханан дахар. Бераллехь махках валар, дех 
къастар, хийрачу махкахь лайна гIело, шело, мацалла. Амма иза къар ца велла. 
Доза доцчу синан ондалло гIо дина цунна, доьналлах ца вухуш, бохамех чекхвала. 
Ишта доьналла гайтира Ямлихана, Нохчийчохь буьрса тIемаш кхерстича. БIаьрга 
сара кхетча санна, массо а шайн синош довдийна, уьдучу шарахь (2000-гIа шо) 
Нохчийн Республикин яздархойн Союз вовшахтуьйхира поэто, цхьана ханна ша 
цуьнан куьйгалле а хIуттуш. Нуьцкъала амал йолуш а, къоман кханенан ойла а еш 
иза хиларан билгало яра цу муьрехь яздархойн союз вовшахтохар. И санна долу 
беркате гIуллакхаш дуккха а диначарах вара Нохчийн Республикин хьакъволу 
журналист, хьанала къинхьегамхо, къоман тешаме воI, похIме поэт Хасбулатов 
Ямлихан. Кху деношкахь 85 шо кхочу и яхь йолу кIант вина. Хала ду, иза вайна 
юкъахь воцуш, цунах дийца. Делахь а вайца дисна поэтан зевне могIанаш, цIеначу 
даггара, сирлачу ойланашца цо дегайовханца вайн кхиэле дехкина йозанаш. Цара 
кхойкху вай дика мел дерг – адамалла, къинхетам, собар – дебаре, даржоре. Цара 
дай баьхна латта деза, вайн орамаш довза, ворхIе дас, йоI-бIаьрг санна, лардина 
гIиллакхаш, ламасташ Iалашдан Iамаво. Экамчу сица литтина, довхачу цIийца 
лезна, дешархойн синкIоргене кхочуш ду Хасбулатов Ямлиханан хIор а дош. 
Цундела цкъа а йовр яц поэтан маьIнечу поэзин исбаьхьаллин мехалла. 
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ХАСбУЛАТОВ Ямлихан 

Ламанца, аренца...

 ***
Ламанца, аренца – 
Дуьнен чохь маьлхан, 
Дикачу адамех 
воккха а веш,
Я сихчу некъаша 
вадийнчохь аьрха,
Хьайх тешна мел долчо 
ГӀайгӀане веш,

Хаттар до: «Нах буй-те 
вайшинна реза,
вай гӀуллакх дой церан, 
Карайой хан,
Хилалой нахаца 
Дог-кIеда, мерза,
Кхиалой дӀакхачо 
Беркате кан?!»

вицвелла, идарх хьо, 
Сискална вецаш,
Ледарло ма ю и, –
Хьан яцахь цIе!
«Хьо хьанал, тешаме 
ву!» – аьлла, йоккхуш 
ЦIе яцахь, наха хьо 
оьцур вац тIе!

...Цу сенчу аренца 
Шовдано шорта 
Шен гӀийла, цӀена хи 
Латта а деш,
Кхиийна xlapa кан,
Сан хьоме доттагӀ,
Ло хьуна совгӀатна, 
Хьанал а беш.

Хьажал хьо кху кенан 
Буьртиге ларрий, 
Йочанийн, йоькханийн 
Буьртигаш – хӀорш.
И цӀена буьртигаш – 
ойла ма-ярра, –
Дешел а, детел а 
Ду вайна товш.

Кхин хӀун дарж оьшура 
Нохчочун стагна, 
Даймехкан хазалла 
Хилчхьана шехь?
Дай хьахош, мохк хастош 
Хилчхьана, дагна 
Кхин боккха там эшац, – 
вай ма дац къиэн.

Леллий хьо махкана 
Дика кӀентий безаш?..
Къиэн вац хьо, кхиийнехь 
Беркате кан...
Тешаме доттагӀий 
Биний ахь реза,
Яьккхиний цаьрца ахь 
Хьайн мерза хан?..

					Хьоме	Кавказ

Ӏаьрбех дӀаихначу нохчийн 
гӀийлачу мукъамашна...

Чехка махо га саттийна,
Дитта тӀера гIа дадийна,
Нохчийн кӀентий – гаьннаш кеглуш, 
ДӀаидийна, иллеш дисна.
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вайн лаьмнаша, шовданаша,
Гена довлуш, дуьне довза,
ГIора лора, тешам лора,
ДӀашардора
Дуьхьал лаьтта буьрса доза.

Хьоме Кавказ, мерза маршо,
ТIам айина леча санна,
Хьо хьийзина, го тийсина 
Хьайн кӀорнешна массо ханна.

вайн лаьмнаша, шовданаша,
Гена довлуш, дуьне довза,
ГIора лора, безам лора,
ДӀашардора
Дуьхьал лаьтта буьрса доза.
 
Хьоме Кавказ, мерза маршо,
Мерза аз хьан вайна лелла,
Хьан сий лардеш, хьан цӀий лардеш, 
Ӏаьрбийн арахь тиссаделла.

...ГIора лора, къийсам латто, 
ДӀашардора
Дуьхьал лаьтта буьрса доза.

Маса мархаш, цӀераш етташ,
вайн ойланаш яржо хӀитти,
Ӏаьрбийн гӀамарш, тулгӀеш етташ, 
вайн эвланаш хьулъян хӀитти.

...ГIора лора кӀел ца диса, 
ДӀаоьцура
Дуьхьал лаьтта буьрса доза.

вайна гонах бода хӀиттош, 
Карзахъяьлча акха аре,
Махках ваьлла лелла къонах 
воьрзу махке дагавала.

...ГIора лора, гӀел ца лора, 
ДӀаоьцура
Дуьхьал лаьтта буьрса доза.

Чехка махо гаьннаш кегдеш,
ГӀа дадийна дитт ду лаьтташ.
оьзда кӀентий бай хьан-м, Кавказ, 
Дезаш хьан дитт, дезаш латта.
 
...ГIора лора, илли лора,
ДӀашардора
Дуьхьал лаьтта буьрса доза.

  ***
Лечано дӀакхойкху Ӏуьйренца, – алий,
Дог эций, дог доьжнарг айа!
вайшиннан некъ 
 беца хьуьнарца! – алий, 
Дог эций, дог доьжнарг айа!
Ламанан лекха дукъ даккхар дай иза-м – 
Нисвалар тешаме накъост,
Хьоьца и чекхвер ву буьрсачу балех, –
Дог эца, дог доьжнарг айа!

	 ХIайкал

Борз боху буьрса цӀе 
Сов кӀезиг туьллу вай,
Йовш лаьтта стиглара 
Баьччин цӀе – Аьрзу,
Амма вайн иллешкахь 
Хьалабовлу турпалхой 
Заманан цӀерашца,
Заманан цӀерашца,
Заманан аьрцнех.

Мел еза хиллера 
Стеган цӀе – доккха сий.
Ма яйта махкара,
Ма яйта и доьза.
Яхийта аш цӀераш 
Лаьттахойн, доттагӀийн.
Бохамех вай ларде 
ХӀайкалаш ду уьш.
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Мел еза хиллера 
Дайн курачу эвлашкахь 
Къастаман деношкахь 
Къистинчу къонахийн 
Къонаха цӀераш.

Назманийн шайн синош 
НӀаьвланех делхош,
Стогаллех ца бухуш,
Уьш лаьтте бирзи.
Церан и цӀераш ю –
И лаьтта хӀолламаш.

Мел генахь, мел гергахь: 
Лаьмнашца,
ХӀордашца –
И цӀераш-седарчий,
И цӀераш – сайн хӀайкал 
Сил дукха дезна.

И цӀераш – хьехамаш,
И цӀераш – иэхь-ийман – 
Берашна вайн.

Азаллин йозанаш –
Даймехкан тӀулгаш тӀехь 
Сан бӀаьвнаш, сан лаьмнаш,
Сан лакхе – цӀераш 
Берзалойн, аьрзонийн.

Сийлахьчу цу цӀерех 
Стигланаш дагайовлу,
Ӏама а во,
Заманан аьрцнашлахь,
Кхерч боцчу Ӏаннашлахь 
Ӏалаш а во.

	 Дош

Хьо атта ца даьккхи 
Ламанан дукъ тIе,
Сирлачу шовдане 
Досса а дин...
Беза мохь бераллехь 
Бихкира букъ тIе. 
«Нислой-те, – ца бехи, – 
Аттаниг кхин?»

Iуьйренан малх лепа,
ДIо нуьре лаьмнаш 
Хестадеш, басешца 
ДIадолало!
Амма цкъа галваларх, 
«Кхетар вац» алий,
Со бердах вохуьйтуш 
ДIа а ма гIо!

Дагана дазделларг,
Байн тIам а тухуш, 
ЛеIалахь меллаша 
Даг чуьра дIа.
Мел хаза хуьлу хьо, 
ХIайттехь бохь бугIуш, 
вежаршна ирс доькъуш,
Аз доькъуш хьайн!

…Мацца а… бIаьргашна
Ца гучу дукъ тIе
Даг чуьра йовхо дIа
ТIаьххьара хьош,
Сайн некъан беза мохь
Бихкина букъ тIе,
Сайн метта лела ас
Дуьтур хьо, Дош.
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Минкаилов Салауддинан Эльбрус вина 1955-чу шеран 
13-чу майхь Казахстанан ССР-н Къилбаседа-Казахстанан 
областера Булаевски кIоштара «Чистовский» ялтийн 
совхозехь. 1957-чу шарахь церан доьзал шайн дайн махка, 
Теркайистера Галне, цIа бирзина. ТIехдика дешарца 
Галнера юккъера ишкол чекхъяьккхина, 1973-гIа 
шарахь Минкаилов Эльбрус деша вахана Л.Н.Толстойн 
цIарахчу Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университете. 
1979-чу шарахь чекхйоккху филологин факультетан 
оьрсийн-вайнехан филологин отделени. Шен юьртарчу 
ишколехь хьехархо болх  бан волало оццу шарахь. 1980-

гIа шеран ноябрь баттахь университетехь студенташна хьеха волало. Нохчийн 
литературин а, фольклоран а кафедрин доцент а волуш, 1991-ра шарахь дуьйна 
«орга» журналан редакцин декъашхо, прозин декъан куьйгалхо. 2003-гIа шерера 
2017-гIа шо кхаччалц журналан коьрта редактор болх бина ву Эльбрус. 

Минкаилов Эльбрус шовзткъе итт Iилманан статьян автор ву. Литературин 
истори, иштта литературин а, историн вовшашца йолчу зIенийн хеттарш толлу 
цо царна тIехь. Литературин критикин декъехь, фольклор талларехь, гочдарехь 
а къахьоьгу цо. Цуьнан белхаш зорбатоьхна юкъара гуларшкахь, литературин-
исбаьхьаллин, Iилманийн гуларийн агIонаш тIехь. Царах цхьаерш «Нохчийн 
литературах а, фольклорах а» цIе йолчу шен киншки юкъаяхийтина цо. 

2003-20I0-чуй шерашкахь шиъ повесттий, ткъех дийцаррий яздина Минкаилов 
Эльбруса. «орга», «Нана», «вайнах» журналийн, республикин а, кIоштийн а 
газетийн агIонаш тIехь зорбатоьхна уьш. Яздархочун дийцарш арадевлла юкъарчу 
гуларшкахь а: «Нохчийн дийцар» (Соьлжа-ГIала, 2006), «война длиною в жизнь» 
(М, 2007), «Нохчийн дийцарш» (Соьлжа-ГIала, 2010), иштта «Дружба народов» 
(Москва), «Минги Тау» (Нальчик; балкхаройн маттахь) журналийн агIонаш тIехь  
а.   «Терк дистина догIу» (Соьлжа-ГIала, 2011 ) прозин книга зорбанехь араяьлла.

Арахеца кечйина ю ши киншка – «Дахаре гIертар» (нохчийн маттахь), «Хи 
хьаладаьлча» (оьрсийн маттахь). 

Нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь язйо, шен говзарш ша гоч а йо. 
Минкаилов Эльбруса оьрсийн матте гочдина Айдамиров Абузаран, Мамакаев 

Iаьрбин, Бексултанов Мусан, Ахмадов Мусан, Мутаев Мусан, иштта кхечеран 
а дийцаршший, повесташший, иштта цо оьрсийн маттера нохчийн матте яьхна 
Лев Толстойн, Эфенди Капиевн, важа Пшавелин говзарш.  2020-чу шарахь 
Нохчийн яздархойн Союзо арахийцира Минкаилов Эльбруса гочйина Толстой 
Лев Николаевичан «Хьаьжамурд» повесть.

2002-чу шарахь дуьйна Россин яздархойн Союзан, 2004-гIа шарахь дуьйна 
Россин  журналистийн  Союзан а  декъашхо ву. 2005-гIа  шарахь  Минкаилов  
Эльбрусна  елла  Культурин  хьакъволчу  белхахочун цIе, 2015-чу шарахь 

Минкаилов Эльбрусан – 65 шо
бУРЧАЕВ Хьалим
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Нохчийн халкъан яздархо, аьлла сийлахь ц1е тиллира цунна.
Нохчийн Республикин Президентан, Парламентан, зорбанан министерствон, НПУ-н 

куьйгаллин  цIарах  грамоташ а, мидалш а елла  цунна  къинхьегамехь  билгалваларна.
Хууш ма-хиллара, нохчийн  литературин  критика, кхечу жанрашца юьстича, 

тIаьхьайисна.  Къаьсттина кIезиг бу оцу  декъехь  нохчийн маттахь  язъеш  берш. 
Ткъа  муьлхха а маттахь  язйина литература  талларехь  уггар  хьалха  шен  маттахь   
язъяр  догIу. Иштта  аьлла  хетачех ву Минкаилов  Эльбрус. Масех  киншка  бен   
ара  ца  яьлла нохчийн  маттахь  критикин  жанрехь. Эльбрусал  хьалха   Сулаев 
Мохьмадий, Арсанукаев Iабдуллассий, Туркаев Хьасаний бен  ца  бина  и болх.

«Нохчийн  литератураххий, фольклораххий»   (Соьлжа-ГIала, 2007шо) цIе 
йолчу  шен   гуларна   автора   юкъаяхийтина   тIаьххьарчу  шерашкахь  ша  
язйина   статьяш. вайн  исбаьхьаллин литературин  къанойн  кхоллараллица  
цхьаьна Минкаиловс  кIорггера  талламбо вайзаманан яздархойн  произведенийн.

Прозаикан Минкаилов Эльбрусан  –  говзарш  шатайпа ю  шайн  сюжетаций, 
композициций, маттаций. Автор гуттар а   ларло  хиламийн а, вастийн а дукхаллах,  
цунна тоьу  цхьакIеззиг  долчунна  тIе  тидамбахийтар,  цуьнан  гIоьнца   шен 
турпалхо  дагалецамашка  ваккха а. Цундела  дукха  нисло  яздархочо  шен  
ешархочунна  заманан  масех  мур   гайтар,  уьш   дуьхь-дуьхьал хIитторца я 
бустарца шен  турпалхойн  амалш, цаьрца боьзна  хиламаш   бовзийтар. Дукха 
хьолахь яздархочо  шен цIарах  дIахьо   дийцар,  кхечу  персонажашца   цхьаьна  а го  
иза,  цкъацкъа  коьрта  турпалхо ша  а  хуьлу  иза. оцу  дерригено  а  шатайпаналла 
кхуллу   цуьнан  произведенийн,  цкьацкъа   авторо   шен   дог   дастаре а доьрзу  и.

«Цхьа кхоллам» дийцар Тесиев Алдаман дахаран некъ бовзуьйтуш ду. Билггал 
хилла волчу стеган кхоллам бу буьйцург. Цунах вай кхета, дийцаран чаккхе ешча. 
ДештIаьхьенехь авторо вайна Алдаман доьзалх хаамаш баларо гойту и.

Гуш ду, Алдаман дахар мел чолхе а, хала а хилла. Ткъа вайн дийцаран турпалхо, 
оцу халонаша вахчийна, чекхволу. Нохчаша даим коьртачех леринчу собарца 
чекхваьлла Алдам зиэрех. Цундела ву иза наха лоруш а, сийдеш а. «Со даима 
цецвуьйлура цуьнан партал хиларх а, мичча хьолехь а вухуш и цахиларх а, хIуъа 
а гIуллакх дан хууш а, цхьа товш, самукъадаларца, цо и деш хиларх а», – дуьйцу 
авторо. Алдаман партал хилар билгалдаккхарехь а го вайна и стаг, хIуманан сихо 
ца еш, ойла йиний бен, гIуллакх кхочуш ца деш волчех вуйла.

Алдам вайна вовзуьйтучу могIанашкахь цуьнан сурт иштта кхуллу авторо: 
«Алдам, доккхачу дегIахь, хIинцца тIаьхьа къежвала воьлла, дуькъа мекхаш а, 
сийна бIаьргаш а болуш стаг вара».

вайн къоман кхетамехь оьздачу къонахчун битамаш бу уьш. «Кхидерг дацахь 
а, собаррий, жимма мотт хааррий-м ду хьан ден доттагIчун», – боху Алдама. 
«Дахарехь хьуна чIогIа оьшур долуш цхьа хIума ала лаьа суна хьоьга: къонах а 
хилла, дахарехула чекхвала хьо лууш велахь, миччанхьа – цхьаъ хилла а – тIевосса 
меттиг хила езаш ю хьуна. Хьо а кийча хила, хьайна тIевеанчун гIуллакхе хьажа, 
цкъа а ца эшахь а, хьайн а хилийта иштта меттиг…», – хьехар до цо дахаран 
зиэделларг доцчу Элбердна.

ТIаккха дешархо кхета: Алдамна дуккха а гина кху дуьненахь, цхьа бух боцуш 
дац цуьнан дахаран гIиллакхаш а, маьIна а довзар. Ткъа Алдамах долчу дийцаран 
«Цхьа кхоллам» цIе елахь а, иза беккъа цуьнан шен кхоллам бу алар нийса дац. 
«Дахкарлахь» цIе йолчу дийцарехь санна, Минкаилов Эльбруса хIокху дийцарехь 
а цхьана стеган вастаца дуьйцу нохчийн къомана тIехIиттинчу бохамех.
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Алдам шен лаамехь волу Даймахках. Цуьнан бахьана цо лачкъадахь а, авторо 
вай кхетадо – и бахьана Алдамна шенна тIедеана вон ду. Генарчу мехкашкахь 
деган чов ерзо араваьллачу цуьнан кхоллам, шен къомах и къаьстина велахь а, 
нохчийн декъазчу халкъан балахьегаран кхолламах къаьстина бац. Иза а ву-кх, 
дерриге шен къам санна, Даймахкахь воцуш; цуьнан а деза-кх, халкъана тиллина 
ямартхо бохучу харццIеран бехк ловш, лела.

Алдаман лаам хуьлура, шен къомана тиллина харццIе йожархьама, тIамехь 
турпалаллица вожа. Кхин жоп дацара цуьнан а, нохчийн халкъан а шаьш 
харцдечарна дала. ХIокхунах кхеташ вара ротин политрук Михайлов. Цо ларво 
Алдам, сержант Семенов санна болчийн а, лакхарчу эпсарийн а тIехбеттамех.

ТIом чекхбаьллачул тIаьхьа а шен махкахошна тIеваха бакъо ца хуьлу 
Алдаман. Иза балха хIутту. Амма шен къомах хиллачун ойла ца еш ца Iало 
хIара. Уггаре а чIогIа и кхоьрург ду нохчийн мотт шена бицбалар. Цкъацкъа 
шен цхьалла язъеллачу цуьнан, ша-шена а тоьхна, вала лаам а хуьлу. Делахь а, 
Алдам нохчи ву, нохчичунна эхь ду ишттаниг. «И соьга ца дайтинарг, хетарехь, 
кхечарна хьалха йолу яхь яра – «хьенех ледара стаг хилла, шена тIехIоьттинарг, 
лан а ца делла, велла, ша-шена а тоьхна», – бохуш, наха дуьйцу дерг», – хоуьйту 
Алдама шен къамелхочуьнга.

Шен цхьалла Алдама хIорда йисте хьо, шех накъостий ца кхардорхьама, 
уьш шех шек ца хилийтархьама. Нуьцкъалчу хIордан бердах етталуш аталучу 
тулгIенийн эрначу карзахалло а дахарна жоп ло цунна: «ТулгIенаш адамийн 
кхолламах тарлора суна – цхьанхьа кхолла а лой, дIагIертий-гIертий, тIулган 
бердех а кхетий, цкъа а хила а ца хилча санна, йовшйолу…»

Дахаран тохарех а, стогалла зиэрах а чекхваьлла Алдам Даймахка цIа вогIу. 
Цо шеца цIа деанарг цхьа бакъдерг ду: ирсе вац цхьа а, я хила йиш а яц, шен 
Даймахках, йиша-вешех, доттагIех къаьстина и лелаш велахь. Цундела лерина, 
сов мерза ю цуьнан доттагIаллин а, гергарлонийн а уьйраш.

Тахана а ду вайн халкъана тIехь изза тохарш а, зиэраш а. Къонахаллица, 
собарца чекхваьллачу Алдаман а, иштта дуккха нохчийн доьзалийн а кхолламаш 
цхьатера бу. «Церан доьзалш тайп-тайпанчу мехкашкахула дIасабаьржина, кху 
тIамах бевдда…» – чекхдолу дийцар. Амма вай теша, иштта хила а лаьа вайна: 
дийцаран турпалхочун Алдаман а, иштта массо нохчийн доьзалша а, шайн дайша 
санна, ловр бу хIара рогIера бала, нохчийн къонахаллица а, лам санна чIогIачу 
собарца а, ондачу лаамца а.

Минкаилов Эльбрусан дийцарийн турпалхой дахарехь нислучу хаттаршна 
жоьпаш лоьхуш, дуьненахь Нийсо а, Бакъ а тола сатесна, къийсамхой бу. Мел 
халачу хьелашкахь а хьанала, оьзда, машаре сатесна, и иштта хилийта, барта а 
доцуш, шайн дарехь гайта а гойтуш.

Минкаилов  Эльбрусан прозех яздина  критикаша Индербаев Гиланис 
(«вайнах», 2005 №4),  Довлетгириева  Лидас («вайнах», 2005 №5), Махмаев 
Жамалдина  («орга», 2005 №8), Бурчаев  Хьалима («вайнах», 2005  №5). Цуьнан  
кхоллараллин  дика  мах хадийна   цара.

Минкаилов Эльбруса шен говзаршца исбаьхьаллин литературехь  йоккха 
меттиг дIалаьцна.  Схьагарехь,  шена  литература  дика  евзаш  хиларна,  ша   
язйинарш вайн кхиэле яхка сих ца луш,  зиэделларг  IаIIалц, шен  хатI,  керла  
кепаш   лоьхуш,  шен  исбаьхьаллин мотт  кхиъалц, сихо ца йина Минкаиловс 
уьш вайна йовзийта. Шеко йоцуш, цу тIехь шен  Iалашоне  а  кхаьчна иза.
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Къомо а, мехкан дерриге халкъо а дозалла дан 
хьакъ долу нах вайн исторехь кIезиг ца хилла, 
тахана дукхахболчарна уьш башха бевзаш а, я цара 
хьахош бацахь а. ДIа хаттар дича, цара тIамехь 
турпалаллица гIарабевллачийн цIерш йохур ю: Таймин 
Бийболатан, Бенойн БойсагIаран, обарг Зеламхин, 
Нурадилов Ханпашин, кхиболчийн а. Культурехь 
билгалбевллачарах уггар хьалха Эсамбаев Махьмуд 
хьахаво, тIаьхь-тIаьхьа кIезиг нисло Димин Iумар мила 
хилла хуурш. ХIинца вайн эстрадехь берш а, дукха 
хан йоццуш вайх дIакъаьстинарш а дагабахка тарло: 
омаев Дагун, Дудаев Муса, Усманов Iимран. БIенна 
юкъара цхьанна евзаш хила там бу Солцаев Мималтан, Дениев Iалвин цIерш. 
Ткъа литературехь – исбаьхьачу а, и толлучу Iилманехь – литературоведенехь 
а, цуьнан маххадочу критикехь а – болх бечу лаккхара похIма долчу нахах дерг, 
Iилманчехчул башха, схьаала хIуттур берш эзарлахь цхьаъ каравахь, дика ду. Ас 
ца боху, и нах дерриге а халкъана бевзаш хила беза, амма оццу йозанехь болх 
бечеран а цаьрца а, я церан цIершца а, кхиамашца а бала цахилар дагна Iаьткъаш 
ду. Цхьаболчийн, уьш вайх дIакъаьстича, сий дан дагадогIу вайна, дийна болуш 
лерам а ца бой. Халахеташ делахь а, бахккане а дага а цабогIурш а бу царалахь.

Иштта ас хIара дагалецам дIаболоран бахьанах дика кхетар ву Минкаилов 
Эльбрусан таханлера Iер-вахар девзарг. ШолгIачу инсульто вожийна кхин кога-
ира ца хIуттуш, меттахь цо хан йоккху кхо шо кхочу, цхьа бутт сов хан яьлча. 
Мел гергарчу наха – вежарийн-йижарийн доьзалша – цхьа а хIума ца оьшуйтуш, 
Iуналла деш делахь а, белхан накъосташа а, цхьаболчу доттагIаша а, хьажа-хIитта 
богIий, иракарахIиттавахь а, оцу хьолехь ша висинчу стагана атта доцийла ма 
хаьий вайна. Дукха хан яц иза вайн къоман нохчийн маттахь цхьаъ бен доцчу 
литературин-исбаьхьаллин «орга» журналан коьрта редактор лаьттина. Эльбрус 
редактор веъчхьана журналан чулацам Iаламат дикачу агIор хийцабелира. Дуккха 
а шерашкахь хIинццалц цуьнца кхин бала ца хиллачара а доьшучу а делира иза. 
Гонахарчу республикашкахь нисвелча, цигарчу яздархоша а, Iилманчаша а сих-
сиха хьахадора, хIинца а олу, «орга» Россехь долчу уггар а дикачу литературин 
журналийн могIаре даьлла хилар 2000-чу шерашкахь. Иза иштта ца хуьлийла 
а дацара, хIунда аьлча Эльбрусан говзаллин похIман, цо хьоьгучу къинан а 
беркате тIеIаткъам журналан чулацамехь хаалора. Ас наггахь олура: «Эльбрус, 
хьажийтахьа хьайн паспорта тIе: «прописка» хIокху редакци чохь хьан яцахь, 
тамаш бу-кх». Буьйса юккъе яхча а, ахь зIетоьхча, редакци чуьра къамел дора цо. 
Цхьа мур, ах сов хила безачу белхахойн декхарш ша кхочушдеш, дIабаьхьира цо. 
Штаташ дIанисйича а, дерриг ша дан гIерташ я дакъалацар гIел ца деш схьавеара.

Къоман дикачу кIантах, 
сайн дахаран некъан накъостах дош

ХАЛИДОВ Муса (Айса),
филологин Iилманийн доктор, 

профессор
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Эльбрус «орга» журналан дикачех редактор хилла хилар а, цуьнан литературин 
дуккха а йолчу жанрашкахь а, литературин критикехь а доккха похмIа хилла ца 
Iаш, баккхий кхиамаш а хилар, ас ца дийцича а, дукхазза барта а, йозанехь а 
дийцина, цундела цунах дуккха а болчу нахана цахуург дийца лаьа суна.

Суна, Эльбрус Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университете деша дIахIуттучу 
хенахь дуьйна, вевзаш ву. Ткъа иза 1972 шо ду. Тхойшиннан гергарло 
тасаделчхьана дуьйна цуьнгахь къаьсттина билгалдолург: тешаме, комаьрша 
хилар, литературе болу безам, иза кIорггера хууш хилар, книгаш езар,  тIаьххьара 
сом дIаделла а книга эцар. Литературе болу безам аьлча, моттадала тарло, иза 
цхьа нохчийн литература я нохчийн а, оьрсийн а литература езаш а, евзаш а бен 
ца хилла. Цу хенахь тхоьца дешначарна, цуьнца мелла а юкъаметтиг хиллачарна 
дика хаьа, хIокху дуьненахь долчу халкъийн, мехкийн муьлхха а литература ахь 
схьаэцча, церан мелла а цIеяхана болчу яздархойн произведенеш ешна а, царах 
ала дуккха а хIума а долуш вара Эльбрус. Университетехь «Дуьненан (мировая) 
литература» хьоьхуш хиллехь, суна хетарехь, и воцчуьнга цхьангге а кховдор 
яцара и дисциплина, иза бен и кIорггера хаарца хьеха кхиниг цахиларна. Цул 
совнаха, ахь муьлхха а къоман литература хьехар цунна тIедиллича, и болх 
дIаболо «план» хIотто бен хан оьшур яцара Эльбрусана. Цуьнан йолччул 
исбаьхьаллин литературин книгаш, суна хетарехь, вайн республикин А.П. 
Чеховн цIарахчу библиотекехь бен хилла а хир яцара. И чохь вуьжу меттиг 
йоцург, книгаша дIалаьцна яра чоьнаш. Комаьршачу, дикачу вашас Сайд-
Эмис Эльбрусана книгаш езий а, оьший а хууш, дикка гIо а дора и библиотека 
вовшахтухуш. Командировкера цIа вогIуш, цо бохьу берриге а мохь вешина эцна 
книгаш хуьлура. ТIамо а, цунах кхаъ хилла араевлла, нехан хIуманах хьаьгна 
хиллачу йовсарша а хIаллак-м бира, беккъа и бен Эльбрусан боцу бахам. Мелла а 
литературах кхеташ хиллачух тера дара цунна къоладинарш: дукхахйолу книгаш 
механа еза а, мехала а йолчех ма ярий доттагIчун. Сан квартирехь хьийзинарг а 
ишттачех хиллачех тера ду: яхьа цхьа 20-30 книга бен ца яьхьнера, важа ерш – 
Iилманан книгаш, учебникаш (Ф. Миклошичан I887-чу шеран «Сравнительная 
морфология славянских языков» а, М.в. Ломоносовн «Российски грамматика» а 
йоцурш), безачу механ цахиларна, къуьнна ца эшнера.

Шовзткъе итт шо гергга ду сан а, Эльбрусан а гергарлонан. Наггахь цхьаьна 
цIера валар а нислора, балха тIехь-м (университетехь) денна цхьаьна дара, шолгIа 
тIом лахбеллачу хенахь иза цкъа эха ставке а ваьлла, цул тIаьхьа дIаваллалц 
университетера, «органан» редакторан балхана ерриге а хан, ницкъ а дIалуш. 
Дийцарш, очеркаш, цхьацца прозин кегийчу жанрашкахь кхин произведенеш 
а язъян Эльбрус хьалххе волавеллера, делахь а, журнале балха хIоьттича, шен 
кхоллараллин болх жигарабаьккхира цо. Суна хууш стихаш яц цуьнан зорбане 
яьхна, амма стихаш язъяран похIма цуьнан дац ала а, цо уьш цкъа а ца язйина 
ала а йиш яц. ХIара могIанаш бешча, велавала там бу сан доттагI, хIунда аьлча 
цунна дагадогIур ду охашимма шарахь гергга Джамбеков ШаIрани а, вайнехан 
филологин кафедрин хьехархой а «Iехабар». Литературин пенан газет дара цу 
хенахь кафедро арахоьцуш, № 67 аудиторина хьалха пенах дIа а тухуш. Со виц 
ца веллехь, цIе «Пхьармат» яра цуьнан. Цу тIе студенташа шайн стихаш, доца 
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дийцарш а деттара. ХIор а номерехь буха язйина «Хамиев» я «Михаев» фамили а 
йолуш стихаш а хуьлура газет тIехь. Уьш ас а, Эльбруса а, зорбатуху машинкина 
хьалха а хуий, хийцалуш, цхьацца могIа а язбеш, вовшахъетташ стихаш яра. 
Тхаьшшиннан фамилийн хьалхарчу дешдекъех лакхахь ялийна ши псевдоним 
кхоьллира, цхьана газетан номерна со хьалхавоккхуш (Хамиев), вукхунна тIехь 
Эльбрус хьалхавоккхуш (Михаев). И стихаш кхоьхьуьйтург цхьа стаг вуйла-м 
(шиъ воцийла) газетан редакторна ШаIранина юьххьехь дуьйна тосаделира, амма 
шо делира, цу фамилешна тIехьа лаьттарш муьлш бу цунна ца хууш. ТIаьххьара 
а охашимма аьлча бен хаа а ца хиира: «ва нах, пенан газете хьовха, «Ленинан 
некъе» а яхьийта мегар долуш йолу и стихаш язйийриг мила ву-те?», – бохуш, 
цо юх-юха хиттича, цкъа Iен а ца велла, гIадвахана веларца даре дира охашимма.

Эльбрус прозин массо а бохург санна жанрехь а, литературин Iилманан, ли-
тературин критикин декъехь а доккха похIма долуш стаг хилар йозанца бала 
болчунна вайн махкахь хууш ду. Яздархочун, критикан белхан мах хадо со 
литературин Iилманча вац, меттаIилманча ву, цундела и гIуллакх сайначул дика 
хуучу литературин Iилманчашна а, яздархошна а дитира ас. Сайн доттагIчун – 
къоман дикачу кIентан Минкаилов Эльбрусан 65 шо кхочучу хенахь цо дуьненахь 
даьхна и шераш, халкъана а, махкана а пайде воцуш цхьана а яьккхинчу гIулчана, 
аьллачу дашна дагахьбаллам ца буьсучу кепара ваьхна хилар, шена бина цатам 
бахьанехь оьгIазвахана а, цхьанне а вас ца еш, нахаца хьанал-цIена ваьхна 
хиларх дерг алархьама, яздина ас хIара могIанаш. везачу Дала могашалла 
юхаметтахIоттийна, дуккха а шерашкахь вахавойла хьо, Эльбрус!
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Эльбрус суна вевза дукха шераш ду, Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан студент 
волуш дуьйна схьа кху дийне валлалц. Цуьнан хIусамехь дукха хилла а ву со, 
цо гулйинчу библиотеках хьега а хьоьгуш.

Сайн цхьана дийцарехь, айса цуьнгара еша яьхьна киншка юха дIа ца хьуш, 
вуьрхIитта шо далийтар а хьахийнера ас.

Эльбрус – шен амал йогIучу нахаца дIаийна а волуш, шена цатовчаьрца 
тIехваьлла тIекаре а воцуш, маьрша стаг вара хIетахь а – ша жима волуш, юха 
хIинца, воккха хилча а.

Цул гIолехь литератор а ца хетара суна Нохчийчохь, цхьа а Iилманан 
дарж цуьнан доццушехь – ас юьйцурш цIерш ю: Iилманан кандидат, доктор, 
профессор а бохурш. Юха хIинца – шийтта-кхойтта шо хьалха – иза проза язъян 
волавелча, дика кхаъ а хилира суна Эльбрусан йозанех. Цуьнан дийцарш дика 
дара, шена девзачух, гинчух, ша лайначух яздина.

Цу балха тIе – Эльбрус «орга» журналан коьрта редактор вара – Лев Толстойн 
«Хаджи-Мурад» цIе йолу повесть нохчийн матте а яьккхира цо.

Ас хIоразза а хоттура Эльбрусе, мичхьа кхаьчна хьо, олий.
Эльбруса, мало йоцуш схьа а дуьйцура, шена карийна нохчийн меттан 

дешнаш а, кхин-важа а дуьйцуш. Суна товра чIогIа, иза иштта ша бечу балхах 
вогуш хилар.

Цуьнан зорбане яьлла «Терк дистина догIура» цIе йолу прозин киншка 
йийшира ас, масех дийцар боккъал чIогIа тан а товш, къаьсттина «Дахкарлахь» 
цIе ерг, я «Дахаре гIертар а», «Маьлхан догIа» а, кхин масех а.

Эльбрусан прозин турпалхой – нахана зуламе а, зене а боцуш – тоьшаллин нах 
бу, муьлххачу а стага – уьш бевзачара – дика тоьшалла дендолчу дикачу нахах…

Суна чIогIа боккха иэшам а хиэта, литературина хьовха, вайн махкана а, 
Эльбрусан цIарах волу яздархо, лазаро а лаьцна, чохь висар. Иза бан а бу боккха 
иэшам. Литература дахар ду, хьан-хьанна – Эльбрусана санна – кхолла а хуур а 
доцуш я иза кхолла похIма а доцуш.

Эльбрус, Дала маршалла лолда хьуна! Ас а, кхечара а – хьан дешархоша 
даггара декъалво-кх хьо винчу денца! Дала маршалла лолда хьуна, юха а Дала 
маршалла.

Дикачу адамех цхьаъ…

бЕКСУЛТАНОВ Муса
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Цхьаболчу нехан дахар 
киншкех тера хуьлу.  Терхи 
тIехь дуккха а лаьтта уьш, цхьаъ 
вукхунах тера а йолуш. Киншка 
схьа а эцна, цуьнан агIонаш 
листа воьлча бен ца бевза  
цуьнан чулацам. Цул тIаьхьа 
киншкано тIеIаткъам бой, 
хьоьга ойланаш йойту,  дуьнене 
хьежам кхуллу. Адамаш а деха 
дуьненахь: цхьадерш оьшучохь 
а, ца оьшучохь хьалхе яккха 
гIерта. Цхьана цIарна дуьхьа лела, дуьнен чохь мухха яьккхина а, шайн цIе йита лууш, 
«Со ву шуна!», – бохуш. Ишттачу нахана гондхьа  еса «гIовгIанаш» хуьлу. 

Цхьадолу адамаш, тийналла йохо ца лууш, оцу тийналлах ийна, цхьанне а 
новкъарло а ца еш, аз айдина а, шайн дахарца дуьне цхьана семанна тIехь  латтош, 
хуьлу. Иштта долу адам, цкъа довза аьтто балахь, хьан дахарехь йоккха лар йитаза ца  
Iа. Бексултанов Мусас ма-яздарра: «Нагахь Минкаилов Эльбруса нохчийн литературе 
керла хIума деанехь – иза цунна и нах гар а, уьш гайта хаар а ду, хIинццалц цхьаьннан 
а тидам ца хилла, ткъолгIачу бIешеран шоллагIчу эханехь кхоллаеллачу нохчийн 
интеллигенцин шатайпа чкъор. Уьш вайна гуш бу, амма вай тидамза тIехдовлу царна, 
уьш а,  вай санна,  карзахе а, боьхна а бац,  цхьанхьа хьаьвдда-бевдда лелаш а бац: 
царна шаьш хийца я шайга хийцалур долуш хIумма а доцийла хаьа кху дуьнен чохь. 
Уьш хьоьжуш бу, ган лууш». Эльбрус царах, шен дийцарийн турпалхойх, цхьаъ ву. 
20-чу бIешерийн шоллагIчу эханехь кхолладеллачу интеллигенцин чкъурах цхьаъ.

Яздархо, критик, гочдархо, Iилманча ву Минкаилов Эльбрус. Суна  хьехархочух  
Эльбрусах дош ала лаьа. Хьехархо  уггар сийлахьниг ву. Шегахь долу Iилма, дахаран 
зиэделларг, гулдина хаарш дIадалар, Iилманехь керла чкъор  кечдар хьаьнга-хьаьнга а 
далуш я лууш а дац. Иза коьрта проблема а ю вайн юкъараллин. оцу сийлахьчу говзаллина, 
корматаллина Эльбруса 30 шо дIаделла аьлла, вай Iийча нийса хир дац. ХIунда аьлча 
университетехь цо хьехна шераш бен дац уьш. «Хьехархо» – говзалла а, цIе а шерашца 
юсталур яц. Хьехархо, ша дуьненахь волуш а, дуьнен чуьра дIавахча а вуьсу, хьехархо а 
хуьлий. Цуьнан ойланаша, хаарша маситта чкъор кхиадо, цхьана чкъурера вукху чкъуре 
а долуш, иштта кхидIа а. Масала, Сулейманов Ахьмадна, Айдамиров Абузарна а гондхьа 
гуттар а кегий нах хуьлура бохуш, дуьйцу. Церан беркате, Iаткъаме ойланаш тIехь кхиъна 
дуккха а яздархой, Iилманчаш бу. Ишттачара лард кхуллу, цунна тIехь кхоллало къоман 
идея. Уьш дIабевллачул тIаьхьа а церан йозанаш, ойланаш, кара-кара оьцу къамелаш: 
«хьенеха иштта олура, хьенеха иштта яздина», – бохуш, церан беркат кхидIа а даьржа. 

Университетехь хьехархо волуш а, литературин-исбаьхьаллин «орга» журналан 
коьрта редактор волуш а, тахана цамгаро чохь сацийнехь а, Эльбрус Хьехархо ву. Ша 

Сайн Хьехархочух дош...

АЛИЕВА Зарина
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журналан коьрта редактор волчу заманахь, шен хаарш, ца кхоош, мелла а литературица, 
кхоллараллица хьаса болчарна дIалора.  Церан говзарш нисйой, журналан агIонаш 
тIехь зорбане йохура. Журналан редакце веанарг дIа ца вохуьйтура, гIо-накъосталла, 
хьехар  ца деш: «Литературехь къоначеран чкъор ца кхиадахь, литературин кхиар 
соцур ду. МеттахIотталур боцу эшам бу иза культурина», – олура Эльбруса. 

Цхьана «генарчу геналлера» цхьа сурт диц ца ло: йоккхачу майданахь 
лаьтта Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университет, Iилманан дозаллин лам хилла. 
Цуьнан яккхий, еза дечиган неIарш схьайиллича, хьуо кхечу дуьнене кхаьчча 
санна, хеталора: Iилманан, хаарийн, синъоьздангаллин дуьнене. Пенаш тIера 
хьоьга схьахьоьжуш дешан а, ойланийн а  говзанчийн суьрташ, суртдиллархочо 
Эльмурзаев Сайд-Эмина дехкина. Университетан гIишло шен куц-кепаца 
массо а заманаш: селхане, тахане, кхане  чулоцуш яра. Университетан чоьнийн 
«академически» йовхоно, цу чуьрчу хаарийн, Iилманан хIуоно са токхе дора, 
хьан ойла лакхайоккхура, кхечу дуьнен тIе кхаьчча санна, хеталора. 

ТIамо йохийра университетан гIишло. Цул тIаьхьа маситта гIишло хийцира. 
Делахь а оццу хьалхалерачу университетан куц-кепаца дузу ас Эльбрусан 
васт. Iилманех вуьзна, олучу дашца а, леларца а, хьажарца  оьзда, са лакхалле 
кхевдина, шеца къамеле волург, милла  велахь а, шен тIегIане нисвеш ву Эльбрус. 
Университетехь суна хьехархойх дуьххьара вевзинарг Эльбрус вара.

Суна литература езара. оьрсийн литература. Ишколехь  иза дика а  хьехнера тхуна. 
Цу тIе, 90-гIа шераш дара хийцамийн чIагарехь. «возвращенная литература» бохучу 
кхетамо дIалаьцнера ойланаш. Дуккха а хаттарш кхоллалора. Ишколехь Iамийнарг а, 
хьехнарг а, девзинарг а дешнаволчун кхетамна нийсса бIостанехьа дара керла дахар. 
«Керлачу» литературехула девзира дуьне, дахарехь адамаллех ца вухуш, адам хилла 
чекхвала некъаш дара лаха дезаш. И некъаш гойтура керлачу литературехь. Хаттарш 
кхоллалора: Дала маьрша кхоьллинчу адаман дуьнен чохь гуттар а къийса хIунда 
деза харцонца? Адам адамна дуьхьал хIунда долу? ХIунда бохьу дуьнен чу бохамаш, 
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къизаллаш, харцонаш? Наггахь дагахьбалламе хаттарш кхоллалора: вайн нохчийн 
яздархойн хIунда яц адаман чоьхьара дуьне, цуьнан синкхетам толлуш, язйина 
произведенеш? Нохчийн яздархойн произведенешкахь, цу заманахь ишколашкахь 
хьоьхучу, компартина хестамаш бара, цо вай сирлачу новкъа дигар дуьйцуш. Иза 
тоьара кхидIа ца еша, кIоргене а ца кхийдаш, литературех догдаккха а. Ишколашна 
лерина программа а, Iаматийн чулацам соцреализман гурашкахь хIоттийна яра, 
цундела хеталора «са» доцуш. ТIаьхьо ишттачу произведенийн шен статья тIехь 
мах хадийра Эльбруса: «Тайп-тайпана бехкамаш хиларо новкъарло йора яздархошна 
ма-дарра дахаран сурт хIотто. Цундела, моттаргIанех язъеш, литературехь шайн 
цIерш яхийтинарш а бу…Гуш цхьаъ, дуьйцуш кхин хилар ду коммунистийн Iедал 
дохийнарг. И бахьана ду, «вайн заманах» ю бохуш, оцу шерашкахь кхоьллина 
дукхахйолу говзарш оцу заманца цхьаьна дIайовларан….».  Дахаран бакъдерг яздечу 
яздархойх а, церан произведенех а, даим ехар йолчу, иштта шен заманца лораза 
еврйолчу литературах а хуьлура Эльбрусан лекцеш.

Цуьнан цхьана лекцехь хиллачунна даим дагахь вуьсур вара Эльбрус, цуьнан 
маьршачу, хаарийн бух тIера йолчу ойланашца. Иза шен корматаллин дуьненахь 
вехаш вара, гонахарчу дахарх башха возуш а воцуш, геннара иза тергалдар доцург, 
ша-шена хьалха хIоттийначу декхарийн, оьздангаллин а мехаллийн гурашкара ца 
волуш,  муьлхха а  халонийн киртиг тIеIоттаяларх. Иштта вара Эльбрус, бакъволу 
интеллигент, шен вахарца а,  леларца а, къамелаца а, ойланашца а. 

оьрсийн мотт а, литература а Iамо Iалашо йолчу суна цкъа а дагадогIур дацара, 
нохчийн меттан экзаменаш айса лур ю аьлла.  Арсанукаев Шайхи а, Шайхиев Iалвади 
а цхьаъ  ву бохуш Iийначу суна муххале а дагахь дацара, нохчийн литературица 
юххера сайн гергарло тасалур ду аьлла. Хьалхарчу экзаменехь Эльбруса хаийтира: 
суна цхьаъ ву моьттина яздархо  шиъ хилар. Хаийтира, цхьа шатайпа, хьуна 
эхьхоьтуьйтуш, даз а ца деш, амма иза хаа дезар декхар дина тIе а дожош, оцу декхарх 
хьалхаяла некъ ца буьтуш. Цул тIаьхьа ерриг а нохчийн  литература  кхечу суьртехь 
схьаеллаелира суна. Цкъа а ца девзинчу, ца гинчу суьртехь, чулацамехь а.  Нохчийн 
литература а хиллера шен цIа, халкъе юхаерзо езаш. Эльбруса дукха къахьийгира 
оцу декъехь. Цо шен лекцешкахь нохчийн литература дуьненан литературал  шен 
кхиарехь тIаьхьа ца йисний а, цуьнан некъ хала а, къиза а хиллий а хаийтира. 
Кхечу къаьмнийн литературашкахь яздархойн декхар искусство кхиор хиллехь а, 
нохчийн литературехь яздархо  къоман бакъонехьа некъ гойтург вуйла хиира тхуна 
Эльбрусан лекцешкахь. Деккъа шайн  яздархойн декхарш кхочушдина ца Iаш,  
нохчийн яздархой мехкан, халкъан а къонахий хила декхаре хилар дуьйцура цо. 
Къонахчун амал бахьанехь  шен дуьненахь даьккхинчу 63 шерах 18 шо набахтехь 
даьккхина хилла волу Мамакаев Мохьмад вовзийтира Эльбруса, цуьнан ерриг 
кхолларалла халкъан а, мехкан а лазамах юьзна хиларх а дуьйцуш. ДагадогIу, цо 
тхуна иза лацар бахьана дуьйцуш, лаьцначохь даьккхина сурт а, цу заманара шена 
карадаьхкина архивни документаш гойтуш. Тхуна, кегийрхошна, цкъа  а ца девзина 
дуьне дара довза долалуш. оцу доккхачу дуьненахь керла, йоккха Нохчийчоь а. 
Дуьххьара дара нохчийн къомах  болу кхетам бовзар, цо  чу мел лоцург, цуьнан мотт 
а, истори а, цо лайна баланаш, къам хила ца дуьтуш, халкъана хьалха мел ваьлларг 
хIаллаквеш хилар а довзийтира Эльбруса. Дагахь дисна Мамакаев Мохьмадан  «Со 
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шелвелла» цIе йолчу стихотвореница поэтан амал гойтуш, цуьнан дахаран уггар 
халачу киртигех  йолу ойланаш йостуш, цо тхайна дийцар. Хьуна гуш а, девзаш 
долчул а дехьа кхин а доккха дуьне дуйла хоуьйтура Эльбруса шен лекцешкахь. 
Цхьана могIано а доккха дуьне чулоцуш, жимма долчуьнца а доккханиг ган а, гайта 
а похIма дара Эльбрусан.

Мамакаев Iаьрбин лирикин турпалхо Эльбрус ша волуш санна хеталора, цо иза 
вуьйцуш. оццул гергара вара цунна и поэт, цо хестийна, хьистина хьоме Терк, цуьнан 
тогIешца бералла дIаяхана волу. Мамакаев Iаьрбин «Даге» цIе йолу стихотворени, 
Эльбруса йоьшуш санна, хаза а, маьIне а, дагах кхеташ ца хилла суна. 

 Сулейманов Ахьмадан «ЦIен книга я «Iеса поэма» йоьшуш, цкъа  шеконаш, 
хаттарш  ца кхолладелира тхан. Эльбруса тхуна хьалххе деллачу хаарша цуьнан 
чулацамна, исбаьхьаллина тIекхиа гIо дира. Ширачу заманера тахханалц долчу 
дийне кхаччалц, нохчийн синкхетамна тIеIаткъам бина хиламаш бара яздархочо 
буьйцуш. Уьш бахьанехь вайн амалш хийцаяла мичахь, маца юьйлаелла гойту цо 
шен поэмехь. Литература, истори ца евзаш, хаарш ледаро долчара кхин маьIна дора 
цу заманахь оцу поэмин. 

Эльбруса шен лекци чекхъяьлча, киншка ешалахь, олий, гуттар соьгахь юьтура. 
Сулейманов Ахьмадан и поэма оха, студенташа,  гулделла, тIера схьаязъеш, 
дагадогIу суна, цуьнан исбаьхьчу маттах, вастех цецдуьйлуш.  

Ахмадов Мусан «Зама» цIе йолчу дийцаро тхо «хьийзийна» диц ца ло, цуьнан 
язъяран кепах дуола гIерташ. Цул тIаьхьа, цунах кхеттачул тIаьхьа, «МаьркIажехь 
дитташ» романах тхайн даккхийдер а. Исбаьхьаллин маттах кхета Iамийра тхо 
Эльбруса. ойланца вастийн маттана тIаьхьакхиа. Литературехь «Айсберган 
принцип» бохучух кхетийра, цул тIаьхьа муьлхха чолхе произведени а таллам бой, 
керлачу чулацамехь схьаеллалора.  

Дуьххьара тхаьш ца кхеташ хиллачу Абдулаев Лечин стихашкахь цIеначу 
нохчийн маьIнийн маттах тхайн даккхийдер дагахь лаьтта. Цуьнан исбаьхьаллин 
васташна тидам бан Iамийра Эльбруса. 

Бексултанов Мусан дийцарийн турпалхой дахарехь каро сатуьйсура. Мусан 
дийцарш доьшуш, Эльбруса еш  хиллачу соцунгIаша сатосуьйтура и киншка 
каракхачаре. Циггара, и сецначуьра дIаеша. 

Бисултанов Аптин «ДегIаста» стихотворенино тхо делхор  Нохчийчоьнан 
къинна, диц ца ло, юха тхайн дозалла, нохчий кхолларна, хIинца а тхоьца дисна, 
синкхетамехь... Иза дерриг дахар дара. Цкъа а кхачалур яц моьттучу бIаьстенах, 
дегайовхонех, сатийсамех, хазахетарех, керлачу хаарех  дуьзна дахар. Эльбруса 
тхуна иза  кхоа а ца дора.

Нохчийн литературин кафедра  шина стеган цIарца яра: Джамбеков ШаIранин, 
Минкаилов Эльбрусан а. ШаIрани массеран а доттагI, цунна гондахьа студентийн 
«жIуга» гуллора, къамелаш, забарш. Цо, вела а воьлуш, шиъ а дуьллура. Иза цкъа 
а цхьанна а хала а ца хетара. 

Эльбрус… Эльбрус ша цхьаъ хетара гуттар а. Цунна гондахьа гIовгIа ца хуьлура 
цкъа а. Иза ша цхьаъ вара, нахана юкъахь а, ша-шеца а. Цунах эхь хетара, ца Iамо 
а эхь хетара, ца хаа а. Цуьнца юкъаметтиг ларйора. Амма оццул тайп-тайпана волу 
и ши стаг вовшашна а, тхуна а, церан студенташна, чIогIа гергара, юххера вара. Цу 
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шина стага вовшахтоьхна дийнна культурни  тIегIа дара университетехь –  нохчийн 
оьздангаллин кхерч. Царна гонаха гуллора нохчийн мотт а, истори, литература, 
фольклор, этнографи а толлуш нах. Нохчийчуьра массо маьIIера богIура уьш цу 
кафедре. вайн этнографех керла хаамаш бохьура цара. Генна, нохчийн  ламанан 
ярташка, фольклорни экспедицеш йора, шайца студенташ буьгуш, царна нохчийн  
шира дахар, гIиллакхаш а довзуьйтуш, церан сих нохчолла юлуьйтуш. Ткъа советан 
Iедалан идеологи нохчийн цIийх дIакъасто гIертара нохчолла. 

Нохчийн тайп-тайпанчу ярташкара деша баьхкинчу кегийрхошна хала дара 
гIалин дахар. Царна а гIо-накъосталла дора Эльбруса. ХIинца а хьахадо  студенташа 
Эльбруса шаьш театре, музейшка дигар. Шайн эстетикин хьежамаш кхиийта, 
кхоллараллин дуьне довзийта деш хиллера цо и, бохуш, баркаллица дуьйцу цара. 

И ши стаг, кандидатски я докторски диссертацеш язъеш,  шайна цIе ян сихлуш 
вацара, уьш язъяллал Iилманан хаарш  шайн  доллушехь. Нохчийчохь а, Дагестанехь 
а, ГIалгIайчохь а  бу  цара кхиийна Iилманчаш, яздархой, журналисташ, хьехархой.  
Цара шайна хьалха  кхин декхарш  хIиттадора: кегийрхой Iилманехь кхиор, церан  
синкхетамна беркате тIеIаткъам бар, нохчийн ойланехь, нохчийн амалехь уьш 
хилийта.  Яздархошца цхьаьнакхетарш дIахьора сих-сиха, кегийрхошна дешан 
ницкъ мел бу хаийта, бакъдерг довзийта. Ахмадов Мусас шен статьяхь дагалоьцу: 
«Айдамиров Абузаран «Еха буьйсанашна» гонаха Iаьржа бода гулбала боьлча, 
оха тхайн декхар лерира, и роман йийцаре еш, университетехь цуьнан авторца 
цхьаьнакхетар дIадахьа. Цхьаболу Iилманчаш, хьехархой, оцу цхьаьнакхетарехь 
дакъалаца ца хIуьттуш, къайлабевлира. Эльбруса доккха дакъалецира шена тIе, 
и цхьаьнакхетар дIадахьа. Къаьсттина суна дагахь дисира Атсаламов Идрисан а, 
Минкаилов Эльбрусан а къамелаш. Минкаилов Эльбрусан къамелехь сан тидам 
хилира, цо иза шовкъехь деш хиларна. Къаьсттина синъайамца элира цо хIара 
дешнаш: «Айдамиров Абузаран романехь адамаш хилла ца Iа турпалхой, цуьнан 
уггаре а йоккха турпалхо ю Нана-Нохчийчоь. Сийлахьчу, исбаьхьчу, чов хилла 
лазийначу, амма, къар а елла, кIел ца соцуш, юха а дахаран новкъа хIуьттучу турпалчу 
Нохчийчоьнан васт ду романехь коьртаниг». Иштта къамел боккха хилам бара цу 
заманахь. Муьлххачу а цхьанакхетарехь Эльбруса дина къамел дагахьдуьсуш дара.   
Дуккха а яздархой богIура, шайн цIа богIуш санна, нохчийн литературин кафедре. 
И цIа дан а дара, нохчийн маттах, нохчийн культурех дог мел лозучун. 

Язъеш болу нах шайн йозанаш Эльбрусе дешийта сатуьйсуш хуьлура, цуьнга 
мах хадабайта. Эльбруса профессиональни критик хиларе терра, кхоччуш мах 
а хадабора. Цуьнан тидамза а, цо талланза ца юьсура произведенин цхьа а 
агIо. Яздархочо шен кхолллараллин синъайамехь тидамза дитинарг Эльбруса 
меттахIоттадора. Литературехь цхьанна а томана дош ца олура, озабезам ца бора, 
долуш долу сакхташ хьул ца дора, диканиг къастадора. Мегар дара олий, тесна ца 
дуьтура хIумма а. Цунна хаьара, литература дахаран куьзга дуйла, дахаран бакъдерг 
литературехь гайта декхар дуйла дикачу яздархочун.

2003-чу шарахь  «орга» журналан коьрта редактор хIоттийра Эльбрус. Дуккха а 
керла, пайде хIума деара цо журнале. Уггар хьалха, вайн махкахь нохчийн маттахь 
язъеш, литературехь къахьоьгуш болу нах вовшахтоьхна, тоьлла коллектив кхоьллира: 
Сумбулатов Дени, Бурчаев Хьаьлим, Цуруев Шарип, Гамаев ваха, кхиберш а. Нохчийн 
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меттан а, литературин а, культурин а кхерч хилира «орга» журналан редакцех. 
Журналехь керла рубрикаш схьайиллира. Къоначеран похIма кхио аьтто бира. 
«Керла цIерш» рубрикехь къоначеран говзарш зорбане йохура. «Гочдарш» рубрикехь 
зорбане йохура кхечу къаьмнийн яздархойн говзарш нохчийн маттахь. Эльбруса ша а 
къахьоьгура цу декъехь. Цо нохчийн матте гочйина, зорбане евлира важа Пшавелан 
новеллаш. Л.Толстойн «Хаджи-Мурат» гочйина, журналехь зорбане елира. 

 «орга» журналехь йовза йиш ю вайн литературин истори. ХIунда аьлча, мел 
йолу прозин, поэзин, драматургин, критикин говзарш, статьяш  дуьххьара «орга» 
журналехь араевлла. Цул сов, вайн къоман барта кхоллараллин произведенеш, 
исторех, этнографех, культурех йолу дуккха а статьяш йовза йиш хилла 
журналан агIонаш тIехь. Шина тIамо хIаллакйина, яржийна, йоьхна журналан 
архив меттахIоттийра Эльбруса, массанхьахула орца а даьккхина. 1958-1991-чу 
шерашкахь ара мел даьлла журнал схьагулдина, ала мегар дара. Амма 2014-чу 
шеран 4-чу декабрехь, «Зорбанан цIа» догуш, Эльбруса мел гулйинчу журналийн, 
дуккха киншкийн архив егира цу чохь.

Къам  шен культурехь кхиъча бен, шен орамех хоттаделча бен ца хаьа, шен 
къоман векалш муьлш бу, муьлш хилла, къам кхиарехь хIун дакъа дIакхехьна цара, 
хIун сийлахь белхаш  кхочушбина, юкъараллина тIеIаткъам беш. Литература кхиош, 
вайн къоман синъоьздангаллин бIов юттуш, шен дерриг дахар сийлахьчу гIуллакхна 
дIаделла Эльбруса. Тахана, цамгаро а лаьцна, цIахь ву Эльбрус. Иза тхайна оьшуш 
хилар хаало тхуна, цуьнца болх бинчарна, цуьнан хьекъале хьехамаш цатоарна. 
Юххехь воккханиг, дахаран зиэделларг оьшуш ву, къаьсттина кхоллараллин балхахь. 
Шен могашаллехь эшам белахь а, тхуна оьшучохь орца кхачадо цо. 

Эльбрусан «Дахаре гIертар» цIе йолуш дийцар ду. Цу тIехь цо дуьйцуш цхьа 
дитт ду, тIамо хIаллакдина, шен къизаллин лар йитина, даьгна. Амма, дагаза 
дисина гIад  тIееъначу бIаьстенан хIуоно дендина, сеналле  дирзина. Эльбруса, 
нохчийн къомо санна, дуккха а хIума лайна. Жимачу Нохчийчохь боккха, къиза 
ши тIом. оцу шина тIамо дохийна, даржийна  сатийсамех, яккхийчу Iалашонех 
дуьзна хилла дахар. И дерриг а  шена чохь лайна, хуьйдина, цIаьххьана дагна хилла 
тохар – инсульт. вайн къомана пайде хир долу дуккха а хIума кхочушдаза дисна: 
язъяза учебникаш, Iилманан белхаш  а, вовшахтохаза дисина цуьнан хьоме журнал 
«орга». Журнал арадалаза ца дисина, иза воцуш, дуьсур дац – нохчийн къоман, 
нохчийн меттан, литературин цхьа хьаьрк ю «орга» журнал. Арсанов СаьIид-Бейн, 
Мамакаев Мохьмадан, Арсанукаев Шайхин, Минкаилов Эльбрусан цIерашца дехар 
ду  и журнал, цара йоьттинчу сийлахьчу лард тIехь  …. 

Шен дийцарера сийна гIад хецна дитт санна, Эльбрусехь дахаран ницкъ бу, 
дахаре гIертар – цуьнан Iилма ду. 

P.S Дукха хан йоццуш, Эльбрус волчу яхча, журнал кечдеш ду, хьан юбилей 
а билгалйоккхуш, ас шега аьлча, вела а велла: «Юбилей…дахар сецна дац-кха 
тIаккха», – элира цо. Эльбрус санна болчу наха дахар  соцуьйтур дац. Дала могуш-
маьрша вахавойла хьо тхуна, тхан Хьехархо Эльбрус!



45

Орга - 2020 (2)

МИНКАИЛОВ Эльбрус

Огаран аре йогура…
 
ТIом болабелла шо кхаьчнера. МостагI нуьцкъала а, къиза а вара, иза сацо 

цкъачунна аьтто ца болура. ЦIоз санна, чудаьржина цуьнан эскарш гIаланаш, ярташ 
дIалоьцуш, уьш йохош, ягош, чудогIура. Цкъа-хьалха сихха толамца чекхбер бу 
моьттина тIом бахбеллера, цуьнан чаккхе гуш а яцара…

 
… Ризван март баттахь веанера эскаре, шен лаамехь. Соьлжа-ГIалахь 

вовшахтухучу дошлойн дивизе, шен дуккха а юьртахошца цхьаьна, дIаязвеллера 
хIара а. Масех баттахь сихдинна Iамийра тIеман гIуллакх – говр хахка а, топ кхосса 
а, тур тоха… Говр-м кхуьнан шениг яра, жима бекъа йолуш дуьйна, кхуо кхиийна. 
ХIара гIала новкъавоккхуш, дас ша хьоме лелош хилла нуьйр а схьаелира кхунна: 
«Ас немцошца тIом бечу хенахь лелийна ю хьуна хIара… Дика нуьйр а ю», – аьлла. 
Тайп-тайпанчу хьелашкахь тIомбаран башхаллаш а хьийхира кхарна. Хьалха, 
машаречу шерашкахь, оцу дерригенна цхьа-ши шо луш хиллехь, хIинца иштта 
дахдан аьтто бацара, тIом денна а гергакхочуш болу дела. Полкехь кинохроника 
а гойтура сих-сиха, Совинформбюрон хаамашка ла а дугIура: «ГIала йитина… 
Эскарш юхадевлла…» Соьлжа-ГIаларчу мехкдаьттадаккхаран заводашна бомбанаш 
етта, сих-сиха тIегIертара кеманаш…

 
… ХIинций-хIинций бохуш, тIаьххьара кечамаш беш бара бIаьхой. Цхьана 

дийнахь, июль беттан юккъехь, полкана хьалха къамел дира командиро. МостагI 
тIегIерташ ву Кавказана, Ростох а, Сталинград а ларъеш, тIемаш ду дIадоьлхуш, 
бохуш, дийцира цо. Мичча хенахь а омра схьакхача мега, кийчча хила, аьлла, 
тIедиллира цо бIаьхошна, гергарчаьрца вовшахкхета бакъо а елира.

Полкехь цхьацца ярташкара мас-масех стаг хиларна, и сихха дIасадаьржира. 
ШолгIачу дийнахь Ризванан да Алдам а веара полке, шеца шийтта шо кхаьчна 
Баудди а валош.

Баудди мараиккхира Ризванна, шена хIара гучу ма-ваьлла. Кхуьнан куьг а лаьцна, 
иза кхин дIа ца хоьцуш, Iара жимахволу ваша, цхьацца дуьйцуш, хеттарш деш.

– Ризван, хьан дин массерачул чехка буй?
– Бу дера, – аьлла, велакъежира хIара, иза иштта доций шена шерра хуъушехь. 

Кхуьнан дин ледара бацара, амма цул гIоленаш а дара полкехь.
– Соьга хохкуьйтур буй ахь иза?
– Хохкуьйтур бу, тIом дIа а баьлла, цIа ма-веъана…
– И дIа маца бер бу? – аьлла, хаьттира шен воккхахволчу вешина дерриг а хууш 

хиларх тешнаволчу Бауддис.
Жимма хIара шиъ вист а хилийтина, дас хаьттира:
– Шу кестта дIадоьлху ма боху… Доьхна-м дац шу?
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– Дац, дада… Тхо тIамна кийча ду.
– Германан тIамехь шина шарахь хилла ву со… ХIинца герзаш кхин делахь а, 

мостагI тоххарлерраниг ву… ХIинца церан кеманаш ду дукха, танкаш… Кечам 
чIогIа бинчух тера ду гаураша… Масех де хьалха, вайн юьртана генадоццуш, 
стиглахь тIом хилира… Масех вайн кема дагийра…

– Дела воцург, хиндерг хууш цхьа а вац, яхь дIа-м лур яц оха!
– Теша со. варийлаш, хала киртиг тIехIоттарх, доха ма дохалаш! Шаьш муьлш 

ду диц ма де…
– Дика ду, дада…
Шовзткъе иттех шо долу Алдам дIатийра, цхьана хIуманна ойла а еш. Шен 

къоналла дагаеанера-техьа цунна, хIинца тIаме воьдучу кIентан хенахь волуш ша 
бина тIом, мостагIчунна тIелетарш, цIий, Iожалла?.. Мухха делахь а, жимма собар 
а дина, юха шен къамел чекхдаьккхира цо:

– Хьо дешна ву, мало ца еш, хьал-де хоуьйтуш, кехат яздеш хила, аьтто баьлча… 
Нанас сагатдийр ду…

– Дика ду, дада. Соьгара маршалла лолаш вайн гергарчаьрга, – Бауддин карара 
шен куьг схьа а доккхуш, элира Ризвана.

Жимма генаваьлча, саца а сецна, шен кIант а, цуьнан накъостий а болчу агIор 
дIа а хьаьжна, Алдама меллаша элира:

– Дала лардойла шу…
 
…………………………………….
 
Цул тIаьхьа масех де даьлча, полкехь хьовсарш дIадаьхьира: кечам дика бу 

аьлла, резахилира командовани. Эххар а хIокхара синтемза ладегIна хан а кхечира 
тIе: говраш а, тIеман гIирс а эшелонаш тIе боьттина, тIаме новкъаелира полк…

Соьлжа-ГIалара Бесланехула чекх а бевлла, дIабоьлхуш бара хIорш. ТIом герга 
хилар гойтура дуьхьал сих-сиха нислучу, йохийначу, ягийначу вагонаша, тIамах 
бевдда, гIаш схьаоьхучу наха а…

Цхьана станцехь эшелона тIера охьа а биссина, эскадронашца, хьалха-тIаьхьа 
хIиттина, говрашкахь новкъабевлира бIаьхой. ХIор а буса 60-80 чаккхарма некъ а 
беш, тIемаш дIабоьлхучу меттигашка дIакхечира хIорш. Цигара дIа Сталинграде 
кхача I00 чаккхарма гергга бен яцара…

 
…………………………………….
 
МостагIчун эскарш Донан аьрру агIор сехьадовла гIерташ дара, шайн ницкъ 

ма-кхоччу.
Полко позицеш дIалецира, масех дийнахь уьш ларъеш а лаьттира. 

МостагIчуьнца дуьхьал ца кхийтира хIорш оцу деношкахь, амма хаддаза 
тIееттачу минанаший, яккхий тоьпийн хIоьънаший саьнгарш чуьра хьалатаIа а 
ца вуьтура. Дийнахь маситтазза кеманаш догIура – цкъа геннахь, хьаргIанийн 
жIуга санна, гучудовлура, юха, герга а догIий, чу а хехкалуш, бомбанашший, 
пулеметашший еттара. Масех дошло вийра, чевнаш хилларш а бара. Цхьа бом-
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ба хIокхеран позицешна генабоццучу боьрахь дIахьулйинчу говрашна юкъа 
кхеттера, – царах масех яла а леш, лаза а еш. Аре мел ю хьаьвдда лелаш яра 
царах цхьаерш… МостагI гуш цахиларна, тIом чIогIа хала бара.  Кхаьргахь тоь-
паш, тарраш, гранаташ а яра. Кеманашна цаьрца дуьхьало йойла цахиларна, ка 
ца йолура…

МостагIийн хIорш болчухула хил сехьабовла аьтто ца белира. Амма иза кхечу 
меттехула сехьа-м велира. вайн эскарш чолхечу хьоле хIиттинера… И хьал дий-
нахь мосуьйттазза хийца а лора...  

Июль беттан тIаьххьарчу деношкахь РизванагIеран эскадрон тIеман разведке 
яхийтира. Цхьана юьртана уллехула а бевлла, аренца дIабоьлхуш бара дошлой. 
ГIеххьа мох хьоькхура, амма цо кхин башха гIо ца дора, кIелхьара ца воккхура. 
Цул сов, юьхьдуьхьал хиларна, цо и йовхо кхин а алсамйоккхуш санна хеталора. 
Йогучу аренан тIера кIур а, огаран байн чим а бара дуьне ма-дду баьржина, цара а, 
масех бIе говран бергаша а гIаттийначу чено уллехь верг а халла бен ца къаставо-
луьйтура… Ченан хIуррий, чиммий тIебиллина дошлой а, церан дой дошан сирачу 
басе бирзинера…

Малх чубузуш цхьана юьрта кхечира хIорш. Бахархойх наггахь стаг а вацара 
гуш – уьш я хьалххе дIабахнера, я цхьаццанхьа левчкъина Iаш бара… Масех тоба 
луларчу кIотаршка а яхийтина, бисинчарна садаIа бакъо елира командиро. Говраш 
Iалаш а йина, юьхь-куьг а дилина, хIума а кхаьллина, дIабийшира дошлой, гонаха 
ха а хIоттийна. Амма, ша мел гIелвеллехь а, Ризванна наб ца кхетара. ТIом улле 
кхаьчнера. ХIинца цуьнан гIовгIа лерехь яра. Гуш яра йогучу яртийн цIераш. 
Яккхий тоьпийн хIоьънаша сих-сиха дегадора латта…

Амма цу буса я Ризванан, я цуьнан накъостийн а набйойла ца хилира. Хан 
яьллачу хенахь веанчу зIехочо полкан командиран керла буьйр деара: хIорш 
болчуьра ткъех чаккхарма йолчу станце хьалхатаIа, аьлла. Разведке бахнарш а 
юхабирзира, цхьана тобано шиъ йийсархо а валош… Цаьргара хиира командирана, 
уллера ярташ а, кIотарш а фашисташа дIалецна юйла, хIорш севцна юрт рогIера 
хилар. Шеко яцара, са ма хилла, мостагI тIегIоьртар вара… Кхин хьем ца беш, 
эскадрон новкъаелира.

 
…………………………………….
 
ТIеман гIовгIа массо а агIор схьахезаш яра. Аьчкан некъаца дIайоьдуш яра 

эскадрон, некъах ца тила. Сахуьлуш дара, амма тIеман гIовгIа, хьалха санна чIогIа 
яцахь а, дIатуьйш яцара.

ЦIеххьана йоккхачу тоьпан хIоъ иккхира кхарна хьалха, юха – шолгIаниг, 
кхоалгIаниг. Цул тIаьхьа тIееттар чIагIделира, дукха хан ялале, дерриг латта а де-
гош, тIеюьйлаелира танкаш. Дошлошна тIом бан аьтто болуш меттиг яцара хIара, 
амма дан хIума дацара. Танкаш 40-50 хир яра. Совца а ца совцуш, тIера схьа герз а 
детташ, аьчкан пен санна, тIейогIура уьш…

– Говрашкара охьадисса! ТIамна кечло! – дийкира командиран аз.
Командирана шерра гуш дара: кхузахь тIом тIелаца мегар доций. Поли-
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труккий, лахара командирашший схьа а гулбина, йоцца кхеташо а йина, шен 
буьйр дIакхайкхийра цо:

– МостагIчун дуьхьало ян 30-40 дошло а витина, сихха юхадевр ду вай, полкан 
коьрта дакъош долчу… Сихха кечам бе… ХIоккхехь вовшахкхетар ду вай, – аьлла, 
политрукана карти тIехь цхьа меттиг билгалъяьккхира цо.

Эскадронан коьрта ницкъаш юхабевлира. Дошлой аренца дIабоьлхура, тIаьхь-
тIаьхьа лагIлуш йолчу тIеман гIовгIане ла а дугIуш.

Шерачу аренца схьабогIура уьш… Хьалхахьа дIавахийтина кхо бере дуьхьал а 
веана, командирана тIе вахара:

– Накъост лейтенант! вайна нисса дуьхьал йогIуш танкаш ю!
Массо а сецира, командиро олучуьнга ла а дугIуш. Ткъа иза, бIаьхойл башха 

воккхавоцу къона эпсар, жимма воьхнера. ХIара гIорасиз вара, кхуьнан ницкъ 
бацара мостагI сацо. Цхьаъ дара цуьнан карахь – ян ма-лло дуьхьалояр, сий а 
лардеш, Iожалла тIеэцар. Шеца дерг-м башха хала а дацара, хала дара бIаьхошна 
цхьаъ тIедилла. Аренца бIаьрг а тоьхна, шен говр хьалхахьа дIаэккхийтира цо:

– Суна тIаьхьа! – аьлла.
Жимма барз болуш меттиг а лехна, цигахь сецира иза.
– Говрашкара охьадисса! ТIамна кечло!
Говраш къайлаяха цхьа жима боьра а карийна, сихха тIамна кечам бан 

буьйлабелира бIаьхой. Малхо деттина можа латта, тIулг санна, чIагIделлера, кIорга 
саьнгарш  яхалур ю бохург дуьйцийла а яцара, я хан а яцара…

Дукха хан ялале, шайна тIера жIараш а къасталуш, гергаяьхкира танкаш. Масех 
бIаьхочо топ кхоьссира.

– Ма кхисса тоьпаш! Гранаташ кечъе! Танкаш улле яхкийта! – дийкира 
командиран аз.

Ризван цхьана жимачу борза тIехьа нисвеллера. ТIекхочучу танкашка а, шегарчу 
герзе а хьоьжуш, синтем байна, Iаш вара иза: «Пхи патармий, вовшахйихкина кхо 
гранатий… Топ кхосса гуш мостагI а вац… ванах, сан берриг тIом иштта чекхбер 
бу-техьа, хIара-м дакъазалла ма ю…» – аьлла, гIийла ойла хьаьвзира коьрте.

Кхин собар а ца тоьъна, гранатийн кочар а карахь, танкана чухьаьдира цхьаъ, 
амма къорра екначу пулемето вожийра иза. Кхин цхьаъ а, шиъ а… Дехьо цхьа танк 
иккхира:

– Йогий хьо, йогий, йовсар! – хезаш стаг воццушехь, ша-шега элира Ризвана, 
шена тIейогIучу танка тIера бIаьрг дIа а ца боккхуш.

Танкашна кхин зен ца дахь а, шайгара герз тIедеттара царна бIаьхоша. 
Пхоьаззайолу топ царна янне а кхераме яцара.

Хаддаза пулемет а етташ, хIара тIехьа лечкъинчу борзана ши-кхо метр генахула 
тIехъелира танк. Сихха хьала а гIаьттина, масех гIулч а яьккхина, шен гIора ма-дду 
гранатийн кочар цунна тIаьхьаластийра кхуо. Цунах цIе елира. Цул тIаьхьа, цкъа-
шозза ша йолччохь тоха а елла, сецира иза…

Аренца тIом бара дIабоьдуш, амма кхунна ша воьжна Iуьллучуьра гуш, кхин 
хIара ду аьлла, хIумма а дацара, баьржина кIур хиларна. Ризван хьалагIатта 
гIоьртира, амма, ницкъ а ца тоьъна, юха а вуьйжира…

Адамийн аьзнаш дацара, цхьа а тайпа аьзнаш хезаш, деккъа цхьа латта дара, 



49

Орга - 2020 (2)

танкаша дегош… Шен лергаш хьакхийра кхуо… «Хетарехь, дерриг а дIадаьлла 
…» – меллаша элира кхуо ша-шега, куьйгаш тIерачу цIийга а хьаьжна… Дерриг а 
дуьне хьаьвзаш санна, хетаделира кхунна, тIаьххьара ницкъ а гулбина, ша аркъал 
воьрзуш…

 
…………………………………….
 
Ризван аркъал а воьжна Iуьллура, стигала а хьоьжуш. Стигал сийна яра, наггахь 

а бен марха а йоцуш. И мархаш я тIеман аренгара кIур малхана дуьхьал нисбелча, 
дай-йн IиндагIа додура кхуьнан юьхь тIехула. БIаьрга цхьа хIума иккхира кхунна… 
Куьг хьалаайа гIоьртира хIара, амма ницкъ ца тоьира… Кхуьнан дегIах охьаихна 
цIий датта а детта, силамо санна, куьг  лаьцнера цо…

Бай-йн хьаькхначу махо кхуо эккхийтинчу, генайоццуш лаьттачу, танканах 
хьалабуьйлу Iаьржа-буькъа кIур тIеберзийра, садаIар а дукъуш. «Кхин дIа-м гIур 
яц хьуна хьо, кхин дIа-м…» – ойла хьаьвзира Ризванан коьрте…

Ткъа аре йогуш яра, бIаьрго схьа ма-лоццу. Къаьхкина хьийзачу говрийн бергаша 
а, танкаша а гIаттийначу чено а, йогучу овгаран аренна тIера гIуьттучу чимо а 
цхьана ханна дIахьулбира малх. Ризванна кхин гуш хIумма а дацара, синна гергара 
хьожа хааялар бен. И хьожа яра уллерчу юшан а, овгаран а хьожа. «Тхан эвлан 
йистехь а, Теркан бердашца а кхуьучарех ма тера а ю…» – кхетамчуьра валале 
тIаьххьара дагатесира кхунна.

 
…………………………………….
 
ТIемалойх дийна биснарш кIезиг бара. Царах а дукхахберш чевнаш хилла бара. 

Дошлоша тIом тIеэцначу меттехь масех танк а, царна чуьра охьалилхинчийн декъ-
ий а дитина, хьалхахьа дIайоьдуш яра танкийн арданг…

 
Донан аренгахь воьжначу Ризванна а, цуьнан накъосташна хаа йиш яцара, 

мостагIийн и арданг, масех кIира далале, Теркан аьрру агIор кхочур юйла а, амма, 
сехьа а ца ялаелла, соцур юйла а, юха, шаьш тIом болош хилла ницкъ эша а эшна, 
Сталинградехь кхерам совбаьлча, сихха юхаер юйла… И хаа йиш-аьтто болуш цхьа 
а вацара, 1942-чу шеран августан хьалхара денош бен доцу дела…
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АбДУЛАЕВ Леча

Адамаш-куьзганаш

вай ваьшка кхечийн бIаьргашкахула хьуьйсу, 
ваьшна  гург цхьаъ долуш, кхечийн бIаьргашкахула 

вайна вешан го суьрташ эзарнаш долуш. 
оцу нехан бIаьргаш чохь хIуьттучу эзарнаш суьр-

таша цкъа а цхьаъ хила а ца дуьту вайна куьзган чохь 
го вешан и цхьа сурт.  

Цхьаннан бIаьргашкахула хьаьжча, хьуна и хьайн 
сурт хьайна долучул тоьлашха, товш хета. 

Кхечун бIаьргашкахула хьаьжча,  – мелхо а эшна, 
эрчадаьлла карадо.

Стагца Iаь я́р а я цая́р а иза хила там беца – цуьнан бIаьргашкахула хьаьжча, 
хьуна го хьуо хьайна та́р я цата́р. 

И сурт хьайна товчохь хьан саца дог догIу…
Ца тов меттиг йита дог догIу. 

Тоьшийла дуй, цхьанна ша везаш, шена иза ца везачу я, шена цхьаъ везаш, цун-
на ша ца везачу хьолах?

ХIан-хIа! 
Шена цхьаъ везар – иза, цуьнан бIаьргашкахула хьаьжна го ша а шена везар, та́н 

мукъне а та́р хила деза. 
Ткъа шена цхьаъ цавезар цуьнан бIаьргашкахула хьаьжна гун ша шена цавезар ду... 
Эша а цаэшар…  

Суна иза, аьлча а, хьан бIаьргашкахула хьаьжна го суо ца веза, тан а ца тов. 
ТIаккха хьуна иза тов бохучух а ца теша со…

1997 ш

Къинойн мохь

Тахане, дIадахначунний, хиндолчунний юккъе тесна тIай санна бен, мехала а ца 
хиллера…

Хиндерг – Iалашо, къилба ду… 
ДIадахнарг – оцу хиндолчун Iалашоне кхача, къилба лардан оьшу зеделларг, иэс ду. 
Хиндерг Iалашо санна оьшу, дIадахнарг – зеделларг санна.  
ДIадахначунний, хиндолчунний и маьIнаш дайначохь таханенан цхьа а чот яц. 
И маьIнаш дайначохь адаман хилар (дахар) хьайбананчул а маьIне дац. 
Шен хиларан хьесап, лерам дIаболу цуьнан. 
Ша Кхоьллинчунна (веза а, Лекха а ву Иза) Iибадат дарх духу иза. 
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Даар-маларрий?.. 
 
Са мел долчу хIумано а дуу, молу. 

Духар-тилларрий?.. 

Са мел долу хIума а ду гуттар а дуьйхина. 
 
Шахьарш, ярташ яхкаррий?.. 

Зингатийн а хуьлу туьйлигаш. 
олхазаро а бо бен. 
Экха а дулу боьра. 

Болххий?.. 

веза-Лекхчу АллахIна Iибадат дар доцу болх деккъа яарний, маларний, духарний 
вацар ду. 

И бен Iалашо йоцчу адаман балхал гIолехь ду кхин мел долчу садолчу хIумано 
хьоьгу къа. 

И кхин мел долу хIума веза-Лекхчу АллахIа шена къастам бинчу лерамна 
муьтIахь дуьсу. 

И массо а хIума веза-Лекхчу АллахIна Iибадат деш ду. 
Цунна тIехь цхьа а къа дац тIаккха. 

Цхьа адам ду ша Кхоьллинчо шена билгалдинчу кхожа-декъах, некъах духург.
Ткъа веза-Лекхчу АллахIа шена къастам бинчу лерамах, некъах доьхначу 

адаман дахар алхха къинош гулдар ду. 
Цу дахаран-вахаран, къинош гулдар доцург, цхьа а хьесап, маьIна дац. 

вуон хьесап, вон маьIна ду иштачу дахаран-вахаран… 
Ша-шеца мостагIалла лелор ду ишта вехачу охIланан вахар-лелар…

Мацлур вуй хаарна, дуург гулдо. 
БIаьргах дегI хьулдархьама, духург кечдо. 
Йочанах-йоькханах хьулвалархьама, тхов-кхало йо.

Ткъа лийр вуй хаарна, беш хIун кечам бу?!.

Мацваларал атта хир ду техьа валар?.. 
Адамна хьалха ларон бехк а, эхь а, яхь а экам ю веза-Лекхчу АллахIна хьалха 

хIуттучу дийнахь шегахь каро дезан долучел?.. 
Маьлхан йовхо чIогIа ю жоьжагIатенан цIарал?!.
…………………………………………………………………..?!!
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Императоран таж а, копаста а

Гуттар а цхьаъ баьрчехь Iайта хIоттийна гIант дац дуьненан пхоьгIанехь. велла 
вала-кх тIаккха, цхьана ханна ша кхаьчна меттиг барч тарбелла охIла!.. 

орам таса ма чIогIа гIурту!..
Амма адам орам таса, чIагIвала гIерта меттиг яц уггаре а баьрчера барч хьовха, 

дерриге а дуьне ша а. 
Таса чIогIа а, кIорга а мел вели, дисар лазам алсам болуш хир долуш ду.

…Iаьнна кIел йоьду гуьйре. ЧIанаяьллачу бешарчу диттех цхьанна тIехь гаь-
ннех тийсало тIаьххьара аьлла цхьалха патар. Денна шелбелла, чIагIбелла богIучу 
махо ластадо, дегадо иза. Ша сирла-декхна а, кхоьлина-бодане а денош ловш, жи-
малла хьистина бIаьсте, къоналла яьхьна аьхке, гIеметталлехьа лестина яьккхина 
гуьйре – шен дийнна дахар дIадаханчу буха тIера дала ца туьгуш, дуьхьалтийсало 
патар. Амма, дегадой-дегадой, лестий-лестий, ша санна долчу кхечарах хилларг ца 
хилча ца долий, эххар а дужу… 

Ша санна долчийн хуьллучу кхолламах дала кхоьллина дац 
веза-Сийлахьчу АллахIа дуьненахь цхьа а хIума. 

Ша санна долчу хIуманах хуьлучун масалх дарс эцар хьекъал деца!

Адамо – шел хьалха даьхначу адамийн масалх… 

ХIун хилла царах... 
ондачух-гIийлачух?.. 
хьоладех-къечух?.. 
паччахьах-ялхочух?..
ХIун дуьйхина-тиллина бахна уьш?... ДIакхаьчча, бухахь пайдаэца йиш йолуш, 

дуьненан дохнах хьан хIун даьхьна цара? 

Хьаьнга хIун кхаьчна тIаьххьара... 
бохь боккхуш йийгIинчу гIаланех?.. 
чоьнаш кхолуш хIиттийначу йийбарех?.. 
дато я ба̀луран  пхьегIех?.. 
Шаьш вовшашлахь кхачийначу даржех, техкинчу цIерех муьлхачуьнца бирзина 

ахиран хIусаме? 
Мерзачу безарех, хьомсарчу доьзалех мила карийна бухахь?..

Дуьненна, некъ хадийна, тIехволу охIла санна хила… 

Дуьненахь йоккхучу оьмаран пайхамаршна бен дан ца хиъна хьесап деца и!
Йа Мухьаммад, аьлла, боху, веза-Лекхачу АллахIан Сийдолчу Геланче (Делера 

къинхетам, салам-маршалла хуьлда цунна) шен тешамечу асхьабех цхьамма, и не-
хан паччахьаш ма аьхна беха шайна, дездареш дуьйхина, чилхьесан кузаш тIехь на-
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збарш тIе дIатеIаш, дашо, дато пхьегIаш чуьра хьена дууш, мерза муьйлуш, жимма 
хьайна паргIато лохуш хилахьара хьо... 

ДIо-о геннахь, некъ хадийна, тIехволуш стаг вайна-кх шуна, ша иштта ву кху 
дуьненахь аьлла, жоп делла, боху, хуу-тевжа мотт, гуттар а бохург санна, хурманан 
диттан маргIалш йолуш, халла цхьа чкъор духар долуш, дааза-малаза хийла де-
буьйса до́луш, хенера в́олуш схьавогIучу Сийдолчу Пайхамара ((Делера къинхетам, 
салам-маршалла хуьлда цунна). 

Дуьненна, некъ хадийна, тIехволу охIла санна хила… 

Амма дуьненал дехьахь дехье ца гучу охIланна доккха Iаламат деца дуьне! До-
цуш санна, тIех муха вер ву?! 

Муха Iийр ву…
гуттаренна а ваха мармарца кечйина бохь лекха гIаьпнаш-гIаланаш йогIаза, 

гIажарийн кузаш тIе дуьненан цIе йолчу пхьераша цIен-ал хьаса боьдучу езачу 
дечигах, пийлан даьIахках йина, дашо, дато варкъ даьккхина йийбарш хIиттоза, 
балуран, балатан пхьегIаш чуьра хьена дааза, мерза мийлаза? 

Муха Iийр ву…
мерзачу безарийн ховха догIмаш чо-кIедачу экханийн  езачу цIоканаш  юккъе 

хьерчоза, гIеххьа йолу шахьар Iаьнера яккхал мах болчу кIедачу конканаш тIехь 
дуьненан хазаллаш, аьхналлаш Iанаяханчу некъашкахула уьш хехказа? 

Дуьненна, некъ хадийна, тIехволу охIла хила…

Цхьа камил муъма нахана хиъна, евзина пайхамаршна дезначу цу кхожа-декъан 
марзо. Ткъа кхиболчу охIланашна, шех хIонс кхаьчнарг Iаба ца кхеташ, кхачаза 
верг кхача хьоьгуш, даар тарделла лаьттина, латта а  лаьтта, лаьттар а ду малх малх-
бузехьара кхетталц кIайн горга дуьне.

Бакъду, Кхоьллинчун (веза а, Лекха а ву Иза) жайнашна тIаьхьа цабозучарна 
юккъехь а нислуш хилла наггахь дуьненан хьесап пайхамарийн долу охIланаш… 

Конфуций… 
Диоген… 
Сенека…
Аьлча а, уьш-м хьикматчаш хилла. Бакъ хьикматчина  хала дац пайхамарша а 

(I.с.), церан лорах ихначу камил муъма наха а дина хьесап дуьненан дан.

Ткъа Гиоклекиан?..

Дерриге а дуьненна тIехь аьлла Iаткъам болчу империна коьртехь шен Iедалан 
болх, олалла тодѐллачу хенахь, шегахь долу цIе йоккху мел хезна дарж охьадуьллий, 
юьстахволу Руман и император. ГIуллакх Iедалан  мукъ цуьнгахь хиллачу хенахь 
санна дIа ца доьдий, кхетий, иза юхавеха боьлху, историно тоьшалла дарехь, Руман 
дай. Амма, ша кхиийна копаста гинехь, бохур дацара аш иза шега олий,  дехаре 
баьхкинарш дехарна жоп далаза бохуьйту цо.  
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Историно ма-дуьйццу ца хилла хила а там бу иза, амма (цхьана агIор – 
императоран таж,  вукху агIор – копаста!) дуьненна а барам-чот йоцуш лакхара 
хетарг лахара деш, ша бахьанехь и ши хIума дустийтарца Гиоклекиан, паччахьийн 
могIарера волий, хьикматчийн могIаре хIутту. Аьлча а,.. веза-Лекхачу АллахIера 
диссинчу Жайнашкахь хьаххол хазачу масалца дуьненан хьесап дар пайхамаршха 
долчу охIланех цхьаъ хуьлий вуьсу иза адамийн иэсехь.

 2014 ш.

Цхьа масал – ши хьесап

Хилам, хуьлург, цхьаъ хуьлий, догIу хиламан, хуьлучун тешаша цунах эзар а, 
эзар эзар а до…

вижар-гIаттар черми чохь долчу философна шен гонаца вогIий тIе хIутту 
дерриге а дуьне бохург санна шен когашка дуьжун долу Македонин къона паччахь 
Искандер. Цо Диогене аьлларг историно башха тидам кIаргбой а ца дуьйцу. Шегара 
хIун оьшу хьуна аьлла, хаьттина хиллачух тера ду цо.

̶  Малхана дуьхьал лаьтта хьо, ̶  олу цуьнга шен халбаталара схьа философо.
Цхьамма, хьоьгара хIумма а ца оьшу шена, маьлхан серло схьакхета йитахьа 

бохург хилла олий, до Диогена аьллачу дешнийн хьесап.
Кхечо:  ̶  Малх дIахьулбалла воккха а, сийлахь а веца хьо,  ̶̶  аьлла, философо 

паччахьна бина хастам лерина хир ду уьш.
Диогенан дешнийн хила дезарг, шеко йоццуш, хьалхара маьIна ду, амма, 

бIешераш бIешерашка дуьйлуш, церан дина хила там болчу шолгIачу маьIнина 
тIаьхьадаза дуьсу адамаш. Хьекъал-хьикматанчул царна ницкъан, дуьненан дохнан 
делил чIогIа хиларан тоьшалла ду иза. Хьекъал-хьикмат, ца хуьлучу даьлча, чермин 
чоьннал долу дуьне тоьачу охIланан хьал-бахам хуьлий дуьсу гуттаренна а.

2014 ш.

Некъ
  
Цхьана агIор – бIаьрго ма-лоццу шена тIера IиндагI дожжал бIаьрла  кол-маргIал 

йоцу пана-еса аре. 
вукху агIор – куьг а юккъе цадаххал аьлла юькъа-луьста хьун. 
Цу пана-есачу аренан а, цу хьуьнан а сурт, хьалхенгахь дайна, хьан бIаьргана 

девзарг дац.
Ур-атталла стигал а ю хийра. 

Цхьаъ ву хьо, цхьа́ ву йоккху цIе ца евзачу кху пана махкахь. 
Схьа мел гучух хьуна гергара, хьомсара дерг беккъа цхьа некъ бу. 
Цо цхьанхьа кхачо везара-кх бохучу ойлано гергарабо хьуна иза.
Цо цхьанхьа хьайна девза суьрташ долчу кхачо мегара-кх хьо бохуш, хьан даго 

бечу синтемо хьомсара бо. 
ДуьххьалдIа иза некъ хиларо кхуллу хьан и дегайовхонаш.
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Ур-атталла, ахь лаьцна цхьа къилба дацахь, ахь-айхьа деш цхьа болар дацахь, 
некъо ша цхьанхьа а вуьгуш цахиларан а ойла ца йо ахь. 

Стенга боьдуш бу хIара некъ? 

Цхьанхьа а боьдуш а бац-кх. 
воьдург воьдуш а, некъ гуттар а ша боллучохь буьсу. 

Некъ IаддаIуьллу. 

Иза ша цкъа а цхьанхьа бахна я беъна аьлла дац цунах некъ цига я кхечу метте 
боьду. 

Некъан лерам а, амал а кхин ю. 
Некъ, цхьана агIор, къилба ду, вукху агIор, – ваха-ва́н йолу таро. 

ХIетте а адамна цул гергара, адамна цочул боккха синтем беш, адамна цочул 
йоккха дегайовхо кхуллуш хIума хир дац. 

Некъ – иза гуттар а кхин ва́хар хила я, кхин а нийса аьлча, ва́хар юхадоло, кхин 
цкъа а дерг шена дезаре, хетарг хиларе кхачо гIорта аьтто, таро, тIаьхьало ю. 

вехха цхьанхьа хиларо, Iеро йина куьйла дIаяккха болу аьтто, таро, дарба... 

Iожалла яллалц Iожаллина метта а бу некъ…

Некъ хIоразза а жима кхалхар ду.
Юкъ-кара жима кхалхар хуьлуш ца хилча, Iерна, вахарна хьаьха хьо. 
Iер, вахар хьуна а хьаьха. 

валлалц кхалхаза (цхьана меттера кхечу метте вахаза, цIера ваьлла, цIа ванза) 
ваьхначунна дуьненан хама ца хиъна. 

Шен хама дуьненна а ца хаийтина цо.

оцу маьIнехь, дурсъаьлла кхачам болуш лара ши хIума ду дуьненахь: 
и неккъий, доьду хий…   
ХIаъ, и шиъ…

Гуттар а доьдуш а ду ший а, цкъа а цIерадолуш а дац… 

Гуттар а маьршачу сино шега сатуьйсу декъалхиларан барам, бохь бу-кх, 
деккъа сатийса бен, шен локхалле цкъа а кхача йиш а йоцуш.

Беламе а, сингаттаме а бакъ Дерг: 
некъехь я доьдучу хиэхь денна долу хьал, 
ткъа син – …цкъа а кхочушхила амал доцу беккъа сатийсам…
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ваха̀р, цIеравалар, ца воьдуш цаIер, 
амма,
ваха̀рх,
цIераваларх, 
ца воьдуш цаIерх,
цIахь волчу хьолера цавалар,
цIерачу Iаьнарх 
цахадар… 

ваха̀рх, ̶
цакъастар…  

воьдуш-висар…

Сирла IиндагIаш

Массо хенахь а дика хуьлу диканаш дукха доцчух тера ду дуьненан. Делккъалц 
бен хан йоцу хIума делкъал тIаьхьа шен меттехь цахилар хаалуш хуьлу. 

Къоналлина лерина дерг къоналлица чекхдаларан шен нийса хьукма ду. 
воккхаллин я къеналлин декъа тIе даьлча, жималлах диснарг, жималлица кхачадала 
цакхиънарг беламе долу.

–  ХIай, сан дог! – бохуш, хийла дас далхийна и. 
–  ХIай, сан дог, IадъIахьара хьо: 
жимчахь санна, хьо деттадаларх, 
жимчахьлераниг ша вацара-кх!.. 
Дайна доттагIаллаш… 
Шелбелла безамаш… 
Цхьа IиндагIаш дуьсу. 
Сирла IиндагIаш. 
Малх кхеттачу дийнахь маьлхан серло дIо-о цхьамма хьежочу куьзганан 

экъанахь кхин а сирла, кхин а бIаьрла хуьлу-кх. 
Цунах тера. 
Дайначу доттагIаллийн, 
ширбеллачу безамийн 
сирла, 
нуьре 
IиндагIаш. 
 
Сирла, нуьре, 
хIетте а – IиндагIаш! 
Деккъа цхьа IиндагIаш!..

Ма корта ба́р, тиларчувахар дара-кх, шена тоьхна хан йолу хIума шена тоьхначу 
хенаца чекхдаларна, дегабаамашка вийла гIертар!..  
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Жайна долочу агIонаш тIехь дерг жайнин юккъерачу я и дерзочу агIонаш тIехь 
кароре догдахар!.. 

ТIаьхьало йоцуш ду лехар а…
Iеса ду и каро лаар а алхха…

2012 ш

Зиэделларг

Муьлш хилла уьш?..
Дуьненан муьлхачу маьIIера?..
Муьлха мотт буьйцучу нахах?..
Цхьанна лаьттах эчиг схьакъасто хаийтина веза-Лекхчу АллахIа…
вукхун иза цIаре лаца хьекъал кхачийтина... 
Кхечунна цо кеп оьцуш хилар хаадалийтина. 
Ткъа хаадалар хаттаре доьрзу. 
Хаттаро зиэрна тIе валаво. 
Зиэро кароре кхачаво. 
Карийначух хаар хуьлу… 

Цу новкъахь цхьаъ ву хIара: эзарнаш я эзар эзарнаш шераш хьалха, тIулган 
дагарца хадийна, генех цIанбеш, чIанабаьккхина, юьххьехь ирбина хьокха дерриге 
а ниIмат шех схьадолучу лаьттах охьатухий, юха иза хьалабаьккхича, баьлла кIаг 
тергалбой, цо дуьххьара ойлайо: кхузара латта стенга дахна? 

Декъалхила-кх иза – и дуьххьара хьокха охьатоьхна, лаьттах кIаг баьккхинарг, 
юха и сурт тергалдина: «Кхузара латта стенга дахна?»  ̶  аьлла, хаьттинарг! 

Декъал хила-кх вуьйш а!.. 
Цхьаерг ирх йоьгIна, кхиерг цу тIе пурх йиллина, тхов-кхало йинарг!.. 
ГIов бина, цу тIехь гар (кор) дитнарг!.. 
Кхеран чоь (кхерч) аьгна, цу чохь цIе латийнарг!..
НаьI (неI) оьллина, кхерчан йовхо чуерзийнарг!.. 
Коч-мача тегна, адаме тIе-кога дохийтинарг!.. 
Кад-Iайг дина, адаман даар-малар атта динарг!.. 

Декъалхила дуьненна цIерш йовзаза, дуьнено сийлахь цIерш тахказа баьхкина-
бахна, шайн хьекъалечу масалшкахь, гIуллакхашкахь баха бисна кху Латта цIе йолчу 
сайратан дуьххьарлера и хьекъалчаш, хьикматчаш, и… бакъ болу академикаш!..

Ирбина хьокха лаьттах охьатоьхна, цо баьккхина кIаг тергалбина: «Кхузара  
латта стенга дахна?» – аьлла, хаьттинарг – боккъал а цо ца биллина тIаккха дуьненан 
Iилманан бух буттучохь дуьххьарлера чхар?.. 

Аьлча а, хьекъалан юьхьиг яц,  ткъа, и хаттар?.. 
Хаттаро ца йоккху ойла сама?.. 
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ойлано ца валаво зиэрна тIе?.. 
Зиэро ца вуьгу хьесап тIе?..
Хьесапан жамI дац  хаар?..

Декъалхила-кх тIаккха дуьххьарлера йилбазалла доцу и хаттар!.. 

Декъалхила-кх дозанаш ца детта ойла!..

2007 ш

ТIехдериг а, дуьсург а 
Эрна арахь, ца кхета техьа, ца кхочу техьа бохуш, ахь дукха ладегIна, кхетар ю, кхо-

чур ю ала меттиг боцуш, хIетте а ца кхетахь, ца кхачахь, дуьххьалдIа хьайн дан амал 
цахиларна, хьо дукха хьежна, цхьаъ тилахь, шолгIачуьнга хьежар хьан дукха тIаьхьало 
йоцчу долу и чехка, и  сиха конка ма чехка, ма сиха тIехъели, тIехъиккхи, тIехтили! 

Ма йоккха тийналла а хIоьтти-кх тIаккха ишта а къоралла шорта лаьттачу кху 
пана арахь!

ХIинца хIун де? 
Хьежначул кхитIе а хьежа, ладегIначул кхитIе а ладегIа зама йисний, хьовх, со-

бар а тоьарий, хьовх? 
Ткъа тIехдаьллачунна а ма атта хийти иштта тIехдала, тIехъэккха,  тIехтила… 

Иштта гуттар а тIехъэккхаш гун сурт ма атта а хета тIехъэккхачунна тIехъэккхачу 
новкъахь шех дита…

ТIехдаьлларг-тIехъиккхинарг-тIехтилларг тIехдаьлла, тIехъиккхина, тIехтилла 
даьлча, догдилла йиш йолуш, паргIатволуш, IаддаIийча волуш велара хIетте а! 

 
Ца волу…

Ца волу дела, ладийгIи хийла… 
Хьийжи веха…
Дукха… 
Хийла бIешерахь ладегIна бIешо а дели иштта тIех. ТIехъиккхи, тIехтили, кхин 

а ладегIа, хьежа бIешо дуьсу техьа кхуьнан я ца дуьсу техьа боху сингаттам, чотъяр 
шегахь доцуш.  

Ткъа базарш-м яра… 
Духкург а, оьцург а дара… 
Кхечу агIор шен хуьлийла а доцуш санна, лаьтташ дара, хьийзаш дара дехаш 

дара дуьне… 
Самадаьллачу син цIахь хуьлу цIа шен доцу, цIахь волчун дагна хаалуш хуьлу 

синпаргIо, аьхналла  шенгахь йоцу  дуьне…

Адамийн дуьне…
хийра…                2013 ш
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бЕКСУЛТАНОВ Муса

ЧIир

КIант чехавора шен нанас. Нанас йеттара кIантана, хьан 
да валла хьакхийца, бохуш, жIаьла санна, хьан наха вийна да!

КIант воьлхура, эгавора, кIантана лата лаьара, ненах 
лата, дуьненах.

– Хьада, вало, – олура нанас, – тергалве, ма вицве, юьхь-
сибат даккха цуьнан!

КIант воьдура, халла, воьлхуш. 
КIантана, ихна, кIордийнера, тергалвина, хьежна цуьнга.
КIант жима вара, бер дара кIант, кIантана ловза лаьара, 

шен хеннарчу берашца ловза, органа чохь лийча, ида.
Ненан маьхьаро лоцура кIант: «во-о, мичахь ву хьо, ван 

мичахь ву хьо, ва хьан да хьакхийца валларг, котам санна, 
наха вийна да!»

КIант воьлхура, ненан мохь хезча. КIант хебара, лечкъара кIант, Iуьрг дайна 
хьийза дахка санна, ведда вала меттиг боцуш, ненах чуван а ца ваьхьаш. 

Нанна каравора Iуьйранна кIант, я алах, хьаьвди чохь, кIеза санна, хьаьрчина 
Iуьллуш. 

ГIаттавора нанас, чувуьгура, вузавора кIант, хьостура:
– Нана яла хьан, – олура нанас, – хьан яла хьан жоьра нана, со цу хьайн дена 

дуьхьал юьхьIаьржа ма яхийталахь, гIуолахь цига, ларвелахь, хьажалахь цуьнга, 
тергалвелахь, стаг хено хуьйцу хьуна, итт-пхийтта шо зама а яьлла, иза кхечахьа 
ваха водахь, цавовззал хийцалуш, кхин стаг хир ву хьуна цунах, сурт эцалахь, сибат 
цуьнан… дукха чIираш йохку хьуна цунах… иза лечкъар ву хьуна тIаккха, нахе ма 
кхачийталахь, чIир лахалахь сан цIийнаден, кхаъ баккхалахь хьайн нене, хьайн дена 
чурт догIийталахь, со цкъа хелха хьовзийталахь, ког биллал йоцу хIара кIажа сан 
куогана шера майда еш, сан куьйгаша, тIемаша санна, со лаьттара стигала ойуш… 

КIант, гIаттаза я гIаьттина, набарха а валанза, шуьри чу аьтта сискал яа гIерташ, 
тийсалора, шура Iенаш, сискал южуш, ненан хабар, туьйра долуш санна, чаккхене 
сатуьйсуш, туьйранан хазачу чаккхене. 

Нанас кIант аравоккхура, ловцаш беш, куьг тухуш, мара цIанбеш, же, варлахь, 
варлахь, олуш, ларвелахь, дика хьажалахь, хьан да цо вийна хьуна, ахь иза а вен 
веза хьуна, дог лоцуш, дагах тоьхна, цхьана метте уьттазза тухуш…

КIант гIоттура, араволура, кIант воьдура цуьнга хьажа, цу стаге, нах бойучу, 
нах кхоьручу хьаькаме хьажа. КIантана иза говрахь гуора, кура сеттачу Iаьржачу 
говрахь, тIехь йоццачу кожанкица, хурашка а тIаьрсиган, Iаьржа эткаш а, хаьн 
тIехь кхозу тапчан хумпIар. 

Говр цхьамма дIалоцура, кхечо – луьйта, и хьаькам говрара вуссуш, НКвД-ен 
коьрта хьаькам.
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Наха гуо буора. Мерабетталора. охьатеIара. Соьцура. Нах къиэжара. Боьлура цунна.
Стаг кхоссалуш-кхос-кхоссалуш – НКвД-ен и хьаькам, – ши-кхо гIат долчу 

лами тIе, тIам тохарца, хьоза санна, хьалаволура, къайлаволуш.
КIантана говр хазахетара, хьаькаман и Iаьржа говр, тIе ваха а ца ваьхьаш – нанас 

чIогIа дихкинера, ша мила ву вовзийтар, – геннара говр тергалъеш, цуьнан егор, 
Iуьйшу гаьллаш, цхьана метта ца сацалуш, ша лаьттачохь хуьйцу когаш, кIарула 
Iаьржа еха кхес а цуьнан, цо керчо бIаьргаш а.

КIантана цуьнан гIап гуора юха, хьаькаман йиъкIов гIап, тIулган кертаца лекха 
йина, ши стаг тIекIелхIоттал лекха, механ Iаь чекхъерйоцу цу керта чу доьгIна ков а. 

КIант водура, дIавоьдура, кIант бер дара, жима бер, кIантана ловза лаьара. 
КIант ловзура сарралц, генна дукъал тIехьа вуьйлуш, органа чIожа уллехь соь-

цуш, ненан аз хеза доцче, берашца цхьаьна, цаьрца луьйчуш.

Нанас кIантана нах буьйцура, Бокин воI Мус вуьйцуш, ЗIокин Хаза я Дерказан 
Джокъал, цой-цой иза динера, бохуш, ткъа вукхара – кхин динера, шен ненаден 
чIир лехнера, дин боцчунна дин беллера, цIа доцург ваха хаош, воI воцчуьн 
воI хилла, кхечунна декхар шена тIелоцуш, ядочу йоьIан орца хезча – йоI 
кIелхьараяьккхинера, бохуш, цу ламанца мел хилла болу Iоттабаккхамаш кIантана 
буьйцуш, кIант човхош, чахчош, кIентан са механ буьхье дуьгуш, дог кхарстош, 
ирдеш, дагах цIеран суй беш.

КIант, кхуь-у-уш, кхиа вулура, ненан дагах, цо дуьйцучух, де-дийне гIайгIане 
вужуш, суьрташ гуш, цхьа хиламаш, цхьаъ вийна, кхин вайна, бохуш, Iедало лаьцна 
ваьхьна, бохуш, денна-денна кхачалу нах, тIепаза бовш, докъаза, вахана-ваьлла я 
гина-хезна ала-дийца  адам а я теш а воцуш, дерриг а цига кхачалуш, циггахь довш, 
лар туьлуш, НКвД-ен ков-кертахь чоьхьадаьлларг къора къарлуш.

КIант кхиаваьлча я кхуьуш, кIентан юьхь тIера чо Iаржлуш, нанас дуьйцу шен 
кIантана:

– Хьо бер дара – дуьйцу нанас, – кхаа-деа шеран, пхоьалгIа шо доладелла… 
хьуна дагадогIу хир дац я и сурт юхакхолла а – виъ вар-кх уьш, лаьцна валош 
кхин цхьаъ а волуш, нуьйран хIоънах тIаьхьа тесна, муьшаца дихкина ши куьг а 
долуш… лакхара охьа баьхкир-кх уьш.

Дукъа йистте уьш гучубевлча:
– ДIакъайла валахь, стаг, хьун кол йолчу охьавалахь! – элира ас хьан дега, 

тамаршна тIера хьаьжкIаш йохуш, суо Iаш, царах бIаьрг кхетташехь.
– Ас дина хIума-м дац, хIара кхош кегор бен, – жоп делира хьан дас суна, – сан 

дешича ведда хиларх, со ма вац бехке! – аьлла.
– Хьан дешича ма ву и веддарг, обаргех дIа а кхеташ, кхарна бен а вац, чалахь 

бинчу муьжгишна чухIоьттина лаьттачу кхарна, цара ве аьлча, шайн дай-ваший а 
вуьйр волчу кху жIаьлешна! – ас шега аьлча:

– Зуда, сацахь, – элира соьга хьан дас, – пхьагало, кхера а лой, доккху хьуна 
шена тIаьхьа эр! – аьлла. 
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Со кхин йист а ца хилира. Малх дикка охьалестина, малх лахбелла хан яра иза, 
IиндагIаш дуткъа дахделла.

вайн беданан керта йистте схьахIоьттира царах цхьаъ, лаха Iачу соьга вист а хилла:
– ХIума кхоллур яра оха я кара-куьйга эцна а, – олуш. 
Суна деза ца делира, хIума кхоллур яра, цо аьлча.
– Кхин кечйина хIума-м яц сан… – ас оллушехь, хьан да хьала гучувелира, цара 

лаьцна валош волчу стагах бIаьрг а кхеташ.
– ХIара Къедар мича вуьгуш ву аш, хIун диначунна? – хоттуш, бедана тIе хьала 

а ваьлла.
– Чудевр ду вай цкъа, – элира, соьга юург хьахийначо.
Иза хиллера и хьаькам а, нах лоьцуш волу Джебар, НКвД ву бохург – Хасранан 

воI Джебар.
Хьан дай, и Джебар, царна тIаьххье кхин цхьаъ волуш, чувелира, важа шиъ, 

лакха хьалаваьлла, маьI-маьIIе дIа а хIуттуш.
Лер-алар делира чохь, чIоггIа луьйш хезаш хьан да а волуш.
Хьо суна уллехь вара, церан говрашка хьоьжуш лаьтташ. Говраш гоьзанах 

дIатесна яра, вихкина валошверг, цара охьа а ца хоуьйтуш, ирахь лаьттара.
 Со сени чуьра ахьар а эцна, и ловса цаца схьаэца, аьлла, лакха хьалакхевдича, 

герзан тата делира чохь, тIекIел кхузза-доьазза долуш: «Зуд, иштта-м ца доьду 
хьуна хьо…» – хьан ден аз дIа а хедаш. Цу чуьра аравогIучу Хасранан Джебара 
со, даг тIе схьа мийра тоьхна, бедана тIера даьхнийн керта чукхоьссира, тIулгаш 
тIе корта а кхеташ. 

Сан корта бойра, дIакхетта, цIийн кIеж а туьйсуш лерга тIехьара. Юха, хьала 
а гIаьттина, со едда керта чуьра арайолуш, дехьахула хьалахьаьдча, хьан да вара 
садалаза, жимма дехьа-сехьара, тIома кIелхьара схьа а лаьцна, текхош, чуьра 
аравохьуш.

вукху шимма – ха деш волчу – герз долийра, итт-пхийтта цIа долчу кху вайн 
жимачу юьрта тIехула. Суна сайна хIун кхийтира ца хиира, кхетамчуьра ялар бен.

Ахь мохь хьоькхуш хиллера. Хьан мохь суна ца хезира. Хьо суна ган а ца гира, 
кхано тIаьхьа – буьйса дIаяьлча – Iуьйранна цхьамма схьа чувалор бен. 

Сан лерг иккхина дара, татол санна, чуьра цIий а оьхуш. Суна гуш хIума дацара. 
Сан бIаьрса дайнера.

Хьан да цара, говранна тIе бертал а воьхкуш, кIошта охьаваьхьира, хIокху 
юьртахь – уьш чекхбовлуш – дуьхьало ян я топ кхосса цхьа дийна дегI а ца даьхьаш.

Со кхоалгIачу дийнахь лецира, меттара хьалагIаттош, хьан да воьчу дийнахь 
валош хилла Къедар санна, говран нуьйран хIоънах, муьшца ши куьг тIехьа а дих-
кина, кIошта охьа а юьгуш.

Кхаа баттахь НКвД-ен ларми чохь яллийра со, гуш синтIадам а боцуш, дийнахь 
цкъа – сарахь – хих къурд байтар бен, мегарг ялтан буьртиг а ца луш.

Хасранан Джебара пхьара мотт лебора соьга эвхьазчу дешнашца, боьха 
мел дерг дуьйцуш, бандиташ кхаьбна ахь, ша хьо кху чохь яхкор ю, бохуш, 
сахьт, ахсахьт масазза долу, наб ца яйта, тайп-тайпаначу боьршачу наха барт 
а хоьттуш. 
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Кхо бутт баьлча – сахуьллуш,- Iаьржа йоллушехь, кевл ара ластийра, 
кIоштахь гучуялар а дихкина.

Со юьрта кхаьчча, цIа дагийна гира суна сайн. Хьо юьртахь а вацара. Хьо сан 
ненашичас – Зайтан Бексолтас – ша волчу дIавигна хиллера ТIерийчу. 

КIантана халла дуьхьалхIуьтту цхьа говраш, герзан тата, нана меттахь Iиллина 
а, юха да а шена – гIенах санна – цхьа геннара дуьхьалхIуьтту, дена доьгIна чурт 
ду, бохуш, кешнашна арахь боьгIна лаьтта тIулг а.

КIентан итт шо дузуш, 1939-чу шарахь, Хасранан Джебар лаьцна, олий, хабар 
даьржа, пхийтта шо хан тоьхна а, бохуш.

Нана южу, кIентан нана, и хабар шена хезча, нана тийжа, барзах угIуш, АллахIе 
доIанца кхойкхуш: «Хенан яхо лолахь цунна, Йа АллахI, кху кIентан кхаж 
балийталахь цуьнан Iожална, кхунна виталахь, цуьнан Iожалла кхуьнга лолахь, 
сан кIанте лолахь, Дела, цу гIелонца – Йа АллахI! – хьайна дуьхьал ма йигалахь, 
бекхаман ирс лолахь!» – бохуш.

Дерриг а дуьсу, дерриг а дов – нах махках боху тIаккха, дийца-ала бахьана а 
доцуш, цхьана къоман хьашташна, кхарна хIун ду ца хуучу, шовзткъе доьалгIачу 
шеран чиллан беттан ткъе кхоалгIачу Iуьйранна. 

ХIун-ма ду, ала стаг а вац я хатта а, дийца а. 
Дуьне духу цу дийнахь, мел вийнарг чIираза вовш, мел велларг пана хуьлуш, 

хиш лекъаш, бердаш херцаш, Iаьнан чиллехь мох цIийзаш, бацалахь Iаьржа лаьхьа 
санна. Iаьржа цIерпошта кIайчу лайлахула, мохь бетташ, кIур туьйсуш, декъий 
чуьра ара Iеттош, цу ехачу Iаьнан буьйсанашца тIе-кIел таса, даа-мала доцуш, 
декъачу аннийн херошкахула махо чу дарц детташ, ткъе цхьа де цу новкъахула, 
жоьжахате боьдучу новкъа.

Нах мацалла, хIоралла ле, мозий санна, белла карош, мезаша бууш я хиъначохь, 
садаьлла гуш, чохь а, арахь а, пхьоьханахь а – дIакхиссина нехаш санна – Iохкуш, 
жIаьлеша бууш, къийгаша, каш-ор даккха орца а доцуш…

Къам ахгергга делла дIадолу, мацалла леш, дарцо бойуш, некъашкахь белла 
карош. Биснарш халла дийна буьсу, колхозан кхаш тIера кийла кIа лахьийначарна, 
ткъе пхиппа шераш хенаш а етташ, набахтешка чу кхуьссуш, Сталин велчий бен, 
юьртара кхечу юьрта ваха янне а бакъо а йоцуш.

И бакъо яьллачу дийнахь – и пирказ арадаьлча, – нана тIейоьрзу шен кIантана, 
зуда ялае, хьан йиш яц, хан яц хьан, хьо ден чIир лаха езаш ву, цхьа са дита хьайн 
сил тIаьхьа, кIентан цIарах цхьа маза, бохуш.

Юха шо даьлча – зуда ялийначу шолгIачу шеран кхо бутт бузуш, ненан кIантана 
кIант во, денанас кIентан кIантана ЦIокъ-Болат цIе а туьллуш. 

Шен кIант чуьра аравоккху нанас, дуьне талла, стигала вала, мостагIчуьн корта 
боцуш, шена дуьхьал ма вола, олуш.
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КIанта ярташ, гIаланаш, истанцеш, мехкаш толлу – Баскунчак, Аральск толлуш, 
Саранскера Караганда кхочуш, кIошташца лоьхуш, ярташкахула. Некъашца соь-
цуш, юх-юха хьоьжуш.

КIант цIа воьрзу, тIехь беркъа, меца, ша леллачу мехкашкара мачех летта ченаш 
бен, дош а я жоп а ца дохьуш.

КIентан нана гIийла гIелло.
Нана къанло.
Букарйоьду.
Ненан багара аз ца долу. Ша-шеца юьсу, шен гIелонца. 
КIентан кIант а ца хьосту нанас. 
Нана къарло, мотт сецча санна.

Цхьана дийнахь – чIир екха вахана кIант веса вирзина Iай-бIаьстей хийцалуш – 
йоккхачу стагана шен воI го, гуола тIе хаийна, ловзош шен и жима кIант а волуш, 
сакъераделла, воьлуш Iаш.

– Кестта вала хьо, хьо вала кестта, – долу ненан багара, аз а доцуш, шакарца шок, 
– хьан дена хьо а везара хьуна, иштта дукха, ша векха воI а воцуш, наха вийначу 
хьан дена хьо хIума а езара хьуна, тахана хьуна хьайн кIант санна! – олуш.

КIентан дегIах сийна цIе хьаьрча, бIаьрасерло а Iаржлуш.
КIант «тIап» а доцуш, вов, вахана-ваьлла лар ца хууш я хабар-дош а ца кхочуш.

Юха а иштта и гIаланаш, и кIошташ, ярташ – Рудник, юха Балхаш, тIаккха Бек-
Пак-Дала, цигахула дIа Нурински, кхин дуккха а, масане – Темер-Тау, Алмата, Киевка, 
Уральск… ТIаьххье а цхьана кIошта кхаьчча, цигара ярташ толлуш – нохчий беха ткъе 
ши юрт, – тIаккха а кхин лар а ца гуш, оскаровка кIошта вирзина, базарахула волавел-
ла лелаш, цхьа миска го, сагIадоьхург, иза хьийзош, дIасауьду казахийн бераш а. 

СагIадоьхург беркъа, гIийла хуьлу, юьхь тIехула хьала маж а яьлла, ши бIаьрг 
гуш а боцуш, томкано ерриг бат а мажйина, эттIачу тишачу баргалшца, кертах дIа 
букъ а тоьхна, лаьттахь хиъна Iаш, когаш генна дIа а хецна. Хьалхахь – мича басахь 
бу ца хуу – тиша куй а Iуьллу.

Бераша цхьацца кхардаме дешнаш олура цунна, геннара кхойкхуш, дуьйлуш, 
хIуманаш кхуьссуш.

вукхо шен куй ларбо, куьйга схьа а лаьцна, цу берашка бада ца байта.
Тов ю кхехкаш, механ Iаь а яц. Ченаш гIуьтту куога кIелхьара.

Берех цхьамма кхоьссина тIулг юьхь тIе кхета сагIадоьхучунна: «Да жIаьлийца… 
шун да…!» – сагIадоьхурге мохь а болуш.

ХIара тIевоьду цунна улло, бераш дIа а къахкош, охьалахло чIинчIура.
Хьожана са ца даккхало, шарахь я эхашарахь хи кхетазачу дегIах, экханах санна, 

шен хьожа йогIуш.
ХIара цунна ган а ца го – ши бIаьрг тIебиллина бу, - цхьа бур-бур а ду хезаш.
– Нохчо ву хьо? – хотту кхуо. 
вукхуьнан корта меттахъхьов, бIаьранегIарш халла деллалуш.
– ву… хьо… хьо мила… кхахь-кхахь-кхахь…со лаха… ИсмаьIалан кIант-м вац 
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хьо… сан дешичин кIант… – велха волало «ув-ув» деш, чIениг некха тIе а южуш.
– вац, – олу кхуо, – хьуна вевзар вац со, цхьа гергара стаг лоьхуш…
– Гергара стаг а… сан ма дукха бара гергара нах… кхахь-кхахь-кхахь… ма дук-

ха бара… хIинца цхьа а ма вац… хьо мичара… лакхара я охьанехьара…
– Лакхахьара ву, – олу кхуо.
– Хьенан ву… муьлхачу тайпана…
– Хьуна вевзар вац со, – олу кIанта, – тхайн ненан шича лоьхуш…
– ЦIе…хьан ненан цIе… кхахь-кхахь-кхахь… ненан цIе Тайбат-м яц я Сели-

мат… Залпаъ… уьш мичахь бу хиъча… цара вуьтур вацара со…кхахь…кхахь…
кхахь…Iалаш ца веш…

– Яц, – олу кIанта, – хьуна евзар яц сан нана… ненан шичин цIе-м юьйцур ю ас 
хьуна, цIахь долуш лаьцна вайна волчу…

Муха… лаьцна вайна, маца лаьцна…
– ЦIахь долуш лаьцна ву… воккха хьаькам а хилла, дукха нах кIелхьарабаьхна, 

нехан гIуллакх дина… Хасранан Джебар олуш, наха чIогIа лоруш стаг…
– Муха… со лоьхуш… со ма ву Джебар… Хасранан воI… Дала валий-кх хьо… 

кхахь-кхахь-кхахь… суна хаа ма хаьара… – мохь болу сагIадоьхурге, – цхьаъ вер 
вуйла…кхочур вуйла… хьан нана… йийцал… дага ца йогIу…

– Сан ненан цIе Хазаш ю… дагайогIий хьуна Хазаш? – хотту кIанта.
– Мила Хазаш… и цIе суна… хьо мичара… хьенан…
– Со Дундин Асхьабан ву, ахь вийначу Асхьабан кIант…
Тийналла юьжу, эккха санна, къора къарлуш.
СагIадоьхург дIатоь, бенахь дижна хьоза санна, хеба-хебаш, жимлуш, вовш, 

садоьIу а ца хаалуш.
КIант кхин вист а ца хуьлу. Эххар а цхьа гIуьраш хеза я тийжам: сагIадоьхург 

велха волало, къурдаш а деш, кхахь-кхаххьанехь йовхарш а юуш, эга а веш. 
КIантана цхьа гом го, буйннал хIума, адаман хьесап.
– Шух уьдуш… кхойтта-дейтта шарахь лагершкахула… тиф кхетта, доьзал а 

белла… кхахь-кхахь-кхахь… сан бехк… со Iедалан белхало… сайга аьлларг… 
омра кхочуш ца дича…

КIант цкъа а вист ца хуьлу. КIантана кхин сурт го, шен да вийна ирча сурт я 
нанас дийцина хилла, юха хIара стаг а, НКвД-ен коьрта хьаькам, ша нанас чехош, 
кхуьнга хьажа эхийтар а, кхуьнан говр а, кура сетташ, тIам тохарца – хьоза санна, 
– кхос-кхоссалуш, ламеш тIехула хьалавуьйлуш, хаьн тIехь тапча ловзуш, неIарх 
къайлавийлина хилла хIара хьаькам а НКвД-ен…

– вехьа со… сан кхин дисина хIумма а дац… Iедало бохург… сан бехк бацара… 
хала зама…, сагIадоьхург дIатоь, лаьттара кхин хьала ца хьожуш.

Юха а иштта тийналла хIутту.
Тийналло хан Iуьйшу.
Хан яхло.
– Ма вехьа со… со хIинца мила… хьуна тIекхета хIун… вехьа со тIаккха… ахIи-

ахIи… валахь вей… сихха вехьа, хIара бала кхин ца хьоьгуьйтуш…
КIант хьалагIотту.
вист а ца хуьлу.
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СагIадоьхург тохало, тIаьххьара санна шен дахарехь, цхьана кхерамна чIагIлуш.
– Йа АллахI! – хьаьвза кIентан ойла, – Йа АллахI, Ахь кхунна биначу бекхамал 

боккха бекхам бац-кх сан кхунна бан, хастам-кх Хьуна, Йа АллахI, хастам хьан 
кхелана! – кIант юхавоьрзу, дIа а волалуш.

КIант дIавоьду.
КIант юха а ца хьожу кхин.

СагIадоьхурге мохь болу, нанна доьлхучу бере санна, гIуьрашка хьодуш, узаршка.
КIант вовш лаьтта, генаволуш. 
СагIадоьхург тIаьхьа кхойкху, ма гIолахь, ма гIуо, бохуш, ве ша, бохуш, ма вита 

ша, хьайн Делан дуьхьа, Элчанна дуьхьа, жIаьла санна вала ма вита ша, садаккха 
шен, ве ша, урс хьакха шена, хьакхийна санна…

ДIавоьдург юха ца воьрзу.
Цунна хIумма а ца хеза.
СагIадоьхург тIаьхьа уьду я тIаьхьа тиэкха, кхис-кхиссалуш, вужуш, гIоттуш:
– Ма гIолахь… ма вита со… дийна ма вита… ве со! – кхойкхуш.

Стаг дIавоьду, геннахь туьлуш, гIаларт санна, жим-жимлуш.

– Да хьакхийца, хьан да… ас жIаьла санна, вийна волу…ас говра тIехь, бертала, 
цIийх Iенаш, ваьхьна волу да хьакха юуш воллийла хьан… кхин къонах… ден чIир 
екха воцчу хьан да хьакхийца…, – сагIадоьхург тIаьхьа тиэкха, тIаьхьа уьду шен 
ма-хуьллу, астагIа лелхаш, вужуш, гIоттуш.

Стаг гуш а я хезаш а вац – ца хилча санна, вов кIант, гIан-набар хилча санна…
СагIадоьхург лаьттахь керча, ченашлахь хьоза санна, узарш деш, воьлхуш, 

АллахIе дехарца кхойкхуш, ма вахийта иза дIа, бохуш, ма вахийта, юхавалаве…

Геннахь гуш анайист а хуьлу, чубуза хьаьдда цIийбелла малх а, ши-кхо тIома 
олхазар а го, юьрта тIехула лахделла доьдуш…

16.05.2020 шо.
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ИСРАИЛОВ Iабдул-Хьамид

Нана
/ Эссе /

Кхаа меттехь бен ца хIутту, боху, къонах-
стаг гуора: Нанна хьалха, аганна хьалха, 
шовдан коьртеххьий. «Ненан сийдинарг 
махко а лерина», – бохучу халкъан кицано 
чIагIдо, вайна мел сийлахь ю нана, мел 
боккха хила беза цуьнга болу ларам. Нана! 
Хьан сийлалле кхочуш хIумма а дац. Хьо 
хесто дешнаш а тоьар дац, мел лехарх. Хьан 
юьхьан аматаш дуьхьал лаьтта суна гуттар 
а. Хьан дахаран, амалан, хьан хиларан теш 

волчу суна ала лаьа: доьзал ларбора ахь, тхуна юкъахь барт марзо чIагIъеш. 
Хьехамашца цхьаьна хьайн дахар-Iерца, гIиллакхашца масал гойтура ахь. 
Хьан дахар доьналлах, оьздангаллах дуьзна дара. 

Сарахь кест-кеста вайгахь гуллора вайн лулахой а, гергарнаш а: Табуев Жуна, 
Шидаев ШахIид, Киндаров Сайд-Ахьмад, Шоипов Рукъмахьаьжа, Тапаев Iабдул-
Малик, Тимирсултанов Юнус, деваша Махьмуд. 

Хьан беркатечу куьйге, комаьршачу даге хьаьжжина дара массо хIума а. Пусар 
дора ахь хIуманан. Ахь дечух беркат а хуьлура. Нана, хьо-м чIогIа, хьан хьаналчу да-
харе хьажжина, хьалдолуш а яра хьуна. Кхобуш шиъ етт, иттех уьстагI, ткъех котам 
яра. Юьйш-лелош беш а яра, уьйтIахь, хьайн куьйга йина, хьаьжкIаж кхорзу куьрк, 
шура чекхйоккху машен, тIо луьйсу куьйра, урчакх, хIума тоьгу чарх яра хьан. 

Дала тIедехкина парзаш лерина кхочушдора ахь. Цхьаьнцца а хьагI- гамо яца-
ра хьан. Къинхетаме дара хьан дог. Куьпахь цхьаъ дIакхелхича, орцахйолура хьо, 
йиша-вешин, верасийн догъоьцуш. Зударийн белхаргахь низам латтадора, йогIу-
йоьдург тидамза ца юьтура ахь. Сингаттам керта беанчу доьзална кхаа суьйранна, 
айххьа кечйой, юург хьора ахь. 

Хьарам хIума дезаш яцара хьо, нана. Со 1-чу классе деша дIавеллера ахь Кара-
Балтахь (ГIиргIизойн махкахь). Туьканара суна школе лело эцна тIоьрмиг а бохьуш 
цIа а еана, цу чу хьаьжча, чохь дийнна туп ахча карийнера хьуна. Йохкархочун 
ахча хиллачух тера дара иза, бохуш, дуьйцура ахь тхуна. Кхин хан ца йолуьйтуш, 
сихха туькана а яхана, и ахча йохкархочуьнга дIаделлера ахь. Нохчийн зудчун цIе, 
цуьнан эхь-бехк, цуьнан сий дара ахь лардинарг. 

Мацах цкъа «акха адамаш ду далош», – бохуш, дийцинчу гIиргIазошна хьалха 
лардинарг дуьйций аса-м… Хьарамниг лелочул, мацалла, хало лар атта дуй 
дIахаийтина хиллера ахь цу вайн къомах йоцчу зудчунна. Хьо санна яхь йолчу 
зударша ма йоккхуьйту Дуьненахь а вайн къоман нанойн, йижарийн иштта дика 
цIе… Хьайх ала дика дош дита хиъна хиллера хьуна, нана. Тхоьца-м иштта а яра 
хьо дика. Хьайн шина кIантана а, несаршна а юкъахь барт-марзо хила лууш хилла 
хьо массо а хенахь. Тхойшинга олура ахь: «Ши кIант, барт боцчохь беркат ца хуьлу, 
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марзо а ца хуьлу. оцу шина зудчуьнца оьгIазе ма хилалаш, цкъа а яххьаш тIехь 
кхолар ма гайталаш. велалой-векхалой хьажалаш вовшашка. Бертахь хилалаш». 
Хьайн шина несе а олуш хиллера ахь изза.

 Ткъа мел деза ду суна хьох кхечара олу дош… «Доьналла долуш стаг яра. Мар-
захошца, лулахошца, чувеанчуьнца йистхилар кIеда-мерза долуш яра шун нана», 
– олу хьо евзинчара тахана а. 

1938-чу шарахь дуьххьара хаьржинчу (I созыв) Нохч-ГIалгIайн АССРн Лакхарчу 
Советан депутат хилла яра хьо. ХIетахь хьуна делла №50 йолу депутатан билет а, 
удостоверени а ас, хIайкал санна, лардеш ду. Тхуна доккха дозалла ду иза. 

Нана, хIинца а сан лерехь ду, везачу АллахIе дехар деш, доIанаш ахь дар а: 
«Я АллахI-Дела! Сан дена а, нанна а гечделахь, йижаршна, вежаршна гечделахь, 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) Мухьаммадан умматана гечделахь! 
Бусулбачу нехан барт белахь,паччахьийн машар белахь! везан Дела, тхан доьзал 
Iалашбелахь, доьзалан вуон ма гайталахь, Я АллахI Дела!» 

Дала жоп делира хьан доIина: доьзалан вуон ца гуш, Далла дуьхьал дIаяха хьо. 
Нана, хьо уллехь йолуш, суо бер хетара суна. Хьоьга бен ца къагалора сан ойланаш. 
Ахь вочух ларвора со. Сан Нана, хьо яра-кх со сингаттаме хилча, сох къахетарг, сох 
дог лезнарг. Хьо яр-кха, со кхолламо хьаьстича, сан ирсах доггах йоккхайинарг. 
Хьо ма яра, со новкъа волуш, суна тIаьхьа хьежнарг, со цIа вогIий-те бохуш, тем 
боцуш, ладегIнарг. 

Нана, цкъа вайша ваьшшиъ дисинчохь ахь ма элира соьга: «Со шун дел хьалха 
дIакхелхар ю» (да вара цамгаро лаьцна, меттахь Iуьллуш). Иштта хила а хилира. 

Хьуна тоьшалла деш, дас элира: «Дала гечдойла хьуна! Некъ дика хуьлда хьан! 
ДIагIо. Дукха ца Iаш, со а дIакхочур ву…» 

Зударий а, божарий а билхира, хьо дIакхелхича. Цхьана баттахь бен ца вехаш, 
дIакхелхира да а. Тезет дIадирзинчул тIаьхьа юьртара воккхачу стага, тхан вирдан 
вашас, Течиев Жемас элира тхойшинга (хьан шина кIанте): «Дай-наний доцчарах 
дIакхийти-кх шуьшиъ а. Дала декъалбойла уьш! Хала-м ду, тIаьхьий-хьалхий да а, 
нана а дIакхалхар лан. Дала динчунна резахила веза шуьшиъ. ХIинца царна шуьга-
ра оьшург – пIераскан буса, уьш дага а лаьцна, сагIина хIума ялар, царна безначу 
нахаца гергарло лелор а ду». Нана, сан хьоме нана, Жемас аьлларг кхочушдеш, 
схьавогIуш ву хьуна тхойшиъ тахана а. 

Нана! Мел йийцарх кхача ца йо хьан дикалла. Ца хууш а соьгара гIалатло йоь-
жнехь, гечдай, къинтIераялалахь суна. Сан бехкаш, гIалаташ, сан ледарлонаш, кха-
чамбацарш дерриш а дацара хьуна сох дозуш. КъинтIераялалахь, сан Нана! Хьо 
къинтIераяьлча, Дала а гечдийр ду, боху
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АРСАНУКАЕВ Муса

ДуцIин говр

Джабин Хьайдар цIе йолуш цхьа стаг вара тхан 
юьртахь. Дезткъа шо гергга хан хир яра цуьнан, 
тхо школехь бархI класс яьккхина девлча. Цуьнан 
кIентан цхьаъ бен йоцу йоI яра тхоьца доьшуш. Дас-
нанас, хазаниг оьцуш, мерзаниг яош, тIех хьоме 
а лелийна, йоккха хила а йоьлла, хьалхе тохаелла 
яра иза: кIенташца ирахьIан йоьдуш, синкъераме 
хуьйшуш, шен хенарчу нийсархойх а къехкаш, 
шел даккхийчу зудаберашна юххе юьйлуш. Доцца 
аьлча, маре даха тохаделлера-кх «бабин кIорни».

Хьайдарх наха ДуцIа олура. Иза цунах хIунда олу а, дуьххьара хьан аьлла а, муха, 
мича бахьанина аьлла а хууш стаг вацара. Ткъа тхуна-м, кегийчарна, цуьнан бакъйолу 
цIе ю моьттура иза  – ДуцIа. Ма-дарра дийцича, тхан хIун бала бара ДуцIа я МуцIа, 
я Хансолт цуьнан цIе хилча а. Бакъдерг дийцича, тхуна веза-м ца везара иза, хIунда 
аьлча совхозан аренашна йистехь хьалаяьлла буц яккха тхо, кегийнаш, ца дуьтура цо, ша 
цигахь хехь волчу хенахь. Юха иза, стенна делахь а, цIахь сецира цу балхара, тIаккха оха 
керла веана хехо меттахваьлла валале, галеш дуззий тхайн цIахь долчу бежнашна буц 
хьокхура.

Иштта ас ма-аллара, бархI класс а яьккхина, тхайн кехаташ схьа а эцна, тхо цIа 
догIучу сарахь тхан куьпахь йоккха гIовгIа елира:

– вай нана-бусалбанаш! ДуцIин кIентан цхьаъ бен йоцу йоI ядийна!
– вай Дела! ХIинца хIун дийр ду-теша! Ма хьашт доцург ду иза!
Иштта, билггал хилларг шайна хIун ду ца хуъушехь, гIовгIанаш йохура зудар-

ша, долчул а хилларг ойъуш, бала базбеш. органа тIе говр лийчо вахана ДуцIа, 
веана, схьаиккхира шен расхачу динахь.

– ХIун ду хилларг? Ма ел гIовгIа! Стенна тийжа шу, убарш! – аьлла, шен чуьра 
а, лулара а зударий човха а бина, хилларг цаьрга схьадийцийтира цо.

– ЭхIей, церан ворхIе а да ваьлла хьаькхица! Со Джабин Хьайдар вац-кх шуна, ас 
цаьрга декъий ца текхадайтахь. ХIорш муха баьхьна сан кIентан йоIана тIекховда?! 
Ас бийр бу церан болх!

Ша хина тIера схьа ма-варра, яйдакх говрахь луларчу юьрта тилира и ламанан 
леча. ДуцIа-м, хьаха, вацара шега забарш йойтур йолуш! Жима волуш дуьйна 
нахана юкъахь цIе йоккхуш а, Iоттар-тохар хиллачу меттигехь шегара доьналла 
гайтина а къонах, хьаха, вара ДуцIа-м. ДегIана жима велахь а, гIорана кIезиг велахь 
а, ша и суй санна, тIах-аьлла вара иза. Дела ша воцчух, цхьана а дех озалур волуш а 
вацара. Доцца аьлча, ДуцIа орцахвелира шен кIентан йоIана. Кхуьнан кIант Билал 
цу дийнахь балхахь вара. Гергарнаш леллий, меттахбевллий, хIун хилла, муха 
хилла, мичахь хилла бохуш, хеттарш деш, дуьхе кхио, цаьрца и гIуллакх къесто 
ДуцIин хан яцара. Цундела хIара махал маса, лоьмал буьрса, чал дера, вахана, 
луларчу юьрта чуиккхира. Пхи минот а ялале зуда ядийнарш муьлш бу хиира 
цунна. Къа-къарашт аьлла, зIарийн керт а харцош, цу тIе оьхкина пхьегIа-хIума а 
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кагъеш, уьйтIара котам, гIаз-бад а къахкош, хIара цу нехан уьйтIа иккхира.
– Арайовла оцу чуьра, гаураш! вайн Делора ду ас шу дерина охьадохкур! – бо-

хуш, мохь хьекха волавелира ДуцIа. ХIара стенца дара воллура-м ца хаьа. Сихвел-
лачохь ур-атталла уьрсан мIаьчиг а ма ца эцнера кхуо схьа. Делахь а дош дIааьлла 
даьлла, и чекхдаккха кхунна цхьа бахьана карор дара.

Цу сохьта цIа чуьра божарий аралилхира. ДуцIа царна вевзаш вара, хийлазза 
арахь, балхахь, диканехь-вонехь гина а бара хIорш. ХIара ши юрт, юкъахь шортта 
гергарлонаш а, яханий, еаний цхьацца захалонаш а долуш, шича-мохчалахь дуккха 
а нах болуш а яра.

– ойн, ДуцIа, сих ма лохьа! Хьо воьхна хьийза а, я нахана юкъахь лелаш доцу 
хIума, дацара хилларг! Кегийчара сихалла йина кху балхана, тхо захало тIедан ца 
кхиъна, хилларг бертахь хилла ду, – бохуш, бехказбуьйлура куьг бехкенаш.

– Суна цхьа а къамел схьа ма елаш! Со шун раттIатIе* ладогIа веана вац! Схьа 
араяккха сан кIентан йоI! вай Делора ю ас кху керта сийна цIе тосур! Довла лелий!

– ДуцIа, собардехьа, воссахьа говрара, чу а дахана, паргIат дуьйцур ду вай.
– ошшаду биллахь дуьйцур дац Джабин Хьайдарца-м цхьа а хIума! И хIун ю аш 

соьга юьйцург? Схьая йоI, ма дайта соьга зулам!
Цу нахана ДуцIа дика вевзара, хIара вон стаг воцийла а хаьара, делахь а сихвел-

лачохь кхуо цхьа юьхьIаьржо яхь, бехк шайна буьллур бу-кх аьлла, ойла йина, йоI 
схьаялае элира цара чуьрчу зударшка. Бертаза хилла делахь а, захало дохо а ма ца 
лаьарий царна.

ЙоI араяьккхира. Эхь хеташ, букъ а тоьхна, дIахIоьттира иза, дендех бехк хеташ.
– КIорниш (иштта цIе йоккхура дендас кхуьнан), схьахьажал соьга! Хьо муха 

еана кху керта? Бертахь еана я бертаза еана?
ЙоI йист а ца хуьлуш Iара. Денда леррина цуьнга хьоьжура, шен къоьжа дуькъа 

цIоцкъамаш а дусийна, сирделлачу мекхах сих-сиха ка а тухуш.
– Ялал йистхилий! вайн Делора кхара бинарг тешнабехк белахь, хьо йоцуш со 

кху уьйтIара ара а ма ца волу, амма сайна дуьхьало йинчуьн шийла дакъа охьа а 
дуьллур ма ду! Йистхила! Ма латтийта со ладоьгIуш!

– воккха дада, со … лууш еана ю, – элира йоIа, халла хезаш.
– Э-э, дела йилла хьо уьнна тIе! Хьо я кхузара елла цIа, ма маре ду-кх ахь динарг, 

иммансиз! – аьлла, мерах шок а тоьхна, шен говр дIаерзийра ДуцIас. Кхин цхьана дега 
дIа ца хьожуш, ара а ваьлла, ма-йоггIу говр хаьхкина, шен уьйтIа схьакхечира иза.

– ойн, ДуцIа схьа ма кхечи! ЙоI мичахь ю? – дуьхьал бевлира кхуьнан гергара 
нах а, лулахой а.

– ДуцIа, хIун хили ахь даьхьначух? – аьлла, шега царах цхьаммо хаттар дича, 
ДуцIас элира:

– Ас даьхьначух хIун хили бохий аша? ХIушт хили-кх: яйдакх говрахь а ва-
хана, хьала-охьа ца хаалучу хьолтIе а вели, сайн гIуллакх доцург а лелийна, 
юьхьIаьржачу а хIоьтти! Суна хIунда ца хаьара, наний, йоIIий бертахь а йолуш, 
кхара хIоттийнарг сурт дуйла.

ХIетахь дуьйна олуш ду тхан юьртахь, эрна, ца оьшу, чекх ца даьн долу гIуллакх 
лелийча, «ДуцIин говр хаьхкина» олуш.

*РаттIатIа – даьсса, эрна къамел
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ДЖУНАИДОВ Аюб

Иччархо

Цхьана дийнахь, даима а шаьш гуллуш ма-хиллара, 
Хьаьки-беша гулделира бераш. Маьлхан дийнахь уьш 
мукъабисар тамашбара: асарш чекх а девлла, мангал-
хан йолаялаза мур бара иза. Хьаьки-шовданера охьа-
доьдучу татола тIерачу апари кIеллахь луьйчуш, 
тIаккха, хьаладогIий, комарш юуш, дуьйладелла лела-
ра. И дан кIордийча, шайна кхин ловзар лохура. Мичча 
ваьлча а, цу заманахь кхин синкъерам бацара берийн. 
Изза шовданаш, изза бай, дитташ а дара-кх ламанан 
массо кIотарахь а. Телевизор яцара, телефон юьйцуш 

хезна стаг а вацара. Мобильник, интернет боху дешнаш дуьнен тIе кхолладала ахбIе 
шо дисинера. Маршруткаш юкъаяьхна болу нах цу заманахь наноша бина а бацара. 
Юьрта йогIуш-йоьдуш цхьа а чкъург керча хIума яцара, ша ворда-гота йоцург. Ткъа 
дан хIун дуьсу, кхаби кIел доьхкича санна, кIотарахь даха гулделлачу берашна?! ва-
лар-висарх хабар дIатоха, я воккханиг цIакхето юьрта машен ягIахь, цунах боккха 
кхаъ хуьлура. вовшашка маьхьарий а тухий, и дIайоьду некъ ларбан дIахIуьттура. 
Уггаре а йоккхачу ирхонехь машенна чуьра «садолучу» меттехь кIелонна ховшура. 
ЦIеххьана, коьллаш юкъара а, дитташ тIехьара а схьадовдий, тIаьхьахьолхий, ма-
шенан яьшки чу ховшура.  Машено дагочу мехкадаьттанан кIуьран хьожа а, цхьа 
шатайпана инзаре хеташ, кIуьран хьожа кхетийта некъан йисте уьдура кегий бераш 
а. Цхьаволчу шопаро, машен саца а йой, довдеш, лохкура бераш, тIаьххьара аьлча а 
мега дерг хьалха а олуш. Цхьаццаволчо и хIума ца дора. Мелла а машен лагIйора, 
паргIат бераш тIеховшийта (пен санна йолчу ирхонехь сацо йиш яцара). Уьш лазо-
рах лардеш, куьзган чу а хьоьжуш, меллаша дIайохуьйтура машен. Дукъа тIе хьала 
ма-кхеччи, Дойначу чуртехь машен саца а йой, меллаша охьадиссадора. Цхьаберш, 
шайна довдарна кхьоьруш, лахохь чулелхий, совцура. КогтIебуьллу хIума а лоций, 
тIаьхьахьаьлхина богIуш хуьлура цхьаберш. Ченала хьекхийначу цициган кIорнех 
тера хуьлура уьш: муьлха-мила ву а ца къасталуш.

– Меллаша диссалаш охьа! –  олура шопаро, берийн самукъадалар гуш. – Нов-
къахь милцо хилахь, цо вай дерриге а чудохка дIадуьгур ду, кхидIа шу дига ваьхьар 
вац со, – олий, хьостий, бераш юхахьовсадора цхьаволчо. 

Самукъанах дегнаш дуьзна бераш, масалла къовсуш, Дукъара охьадовдий, юха 
а Хьаьки-беша охьадогIура.

– Ма дика стаг вара иза, варий?!. Иза хьаьнга веанера?.. Юхавеача, сой кабенки 
чу хааве, эр ду ас, – бохуш, тамхуьлий, хьийзара.

ТIаьхьо-м гIуллакхаш тоделира куьпарчу берийн. Цхьана хенахь берашца ма-
шенна тIаьхьауьдуш леллачех а шопарш хилира. Нажи- Юьрта машен тIе балха 
вахара Соьли (бакъцIе Нажмудди ю цуьнан). Ша балха воьдуш-вогIуш а, мукъа-
чу дийнахь цIахь висича а, берийн самукъадаккха, машенца дIасахохкура цо уьш. 
Дуьненнал йоккха ЗИЛ хохкий, наггахь Гуьмсера хьалавогIура Парукъ а. Бешал-
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Ирзе иза кхаьччахьана дуьйна, Парукъ вогIуш хилар ТIехьа-ирзехь хууш хуьлура: 
дуьне датIо санна, рагI екош, чIогIа сигнал хуьлура цуьнан етташ. Цхьаболчара 
иза цIерпоштан сигнал ю, олура. Яьшка хьала а айина, цо поппар охьаIанош-м, 
бIаьргаш хьетIадовлий, хьуьйсура бераш. Йоккха машен яра иза: ворхI-бархI бер 
хоьура кабинки чу а. (Тахана ши-кхо маше уьйтIа а хIоттийна Iаш волчо хIара ке-
хат, деша а ца доьшуш, дIахарца мегар ду: цунна ца хаьа вай дуьйцург хIун ду…)

Мукъачу хенахь ловза дуьтура бераш: кхин башха дуьне гуш а доцу бераш жимма 
шайн лаамехь дита, церан самалхадолийла  лаьара дай-наношна. Даима а гIуллакхна 
тIедоьхкина долчу царах догъIийжара. Гуш дара, берашкара гIо-накъосталла ца хил-
ча, баккхийнаш лара ца бора юьртарчу халачу дахаран деза дукъ дIаийза… Жимма 
Iуналла мал ма-диннехь, регIал тIехьа кхарста дIадоьлхура бераш, жима-воккха ца 
къестош. КIадвелча, жиманиг гихь вуьгура. Цигахь даа цIазамаш хуьлу, ирзошкахь 
баа тайп-тайпана стом бу, Iанабахана. вуьшта а, сарралц хьаннашкахула йортьетташ 
лелара, попан буьйда гIа а дууш, хьонкин Iаьрчеш а йохуш. Даккхий цIевнаш а дой, 
цIа а йохьура Iаьрчеш. Масане карадора, регIал тIехьа ваьлча?! Цул тIаьхьа, зурман-
ца лехча а, кара ца дора бераш: бIе ирзо хилча, хьанна хаьа уьш мичхьахула лела?! 
Бакъду, юьртахь цкъачунна тапъолий-м хуьлура.

Цундела, дукхахьолахь, наноша, шайн бIаьраIуналлера дIа ца тилийта, лар-
вора шен-шениг. Юкъа-кара мохь а тухуш, гена ца довлийта, лардора. Цу дий-
нахь а дара изза.

– ва-а-а, Мовлади-и-и! – аьлла, мохь баийтира Таас ловзар уггаре а марсадаь-
ллачу хенахь. – Суна хьашт ву хьо: гуттар маса вадий, цIа воьл, Килаб а валош! 
– аьлла, сихвира. 

Иштта атта-м ца вахара. И хууш йолчу нанас, Сираждис цIа вола боху, олура 
дукхахьолахь. ТIаккха чехкка дIавоьдура Мовлади.

– ва-а-а, Дида-а-а! – аьлла, цIийнан маьIIе а яьлла, Нуржан а йистхилира Соьли-
га. – ворда а юьгуш, шун дена тIаьхьа ирзо даха деза вай: чехка цIа вола!

Ненан мохь шена ма-хеззи, Соьли чехка дIавахара. Иза даима а хуьлура низам 
лардеш. Ткъа Аба иштта вацара. ЦIа кхойкхуш, шега мохь тоьхча, ваха ца туьгуш, 
дуьхьалонаш йора цо:

– Нана-а! Жимма ловза ца мега со?.. витахьа!.. – бохуш, дехаре вуьйлура иза. 
Амма Нуржана, ша даима а олуш ма-хиллара,

– Разгавор!.. – аьлча, шена кхетар долу «бишка» дага а догIий, дуръоьцура.
Соьлина тIаьххье Билал а дIавахара: делкъа-ламазан хан герга яра.
Почта дIасаекъна а ваьлла, делкъенна цIа веанчу Iаладис мохь туху хезира:
– ва-а-а, Па-а-рукъ!.. – аьлла.
– во-о-о, цIа вогIуш ву! – аьлла, дIаведира Парукъ. Парукъна шена а, цигахь 

болчарна а шера хаьара Iаладис хIун боху: даьссачу хьаьвди тIехь «ирхъоьллинчу» 
говрана резавацара иза. Цундела, ша дIа ма-воьддура, кертан Iуьргах дехьа а ваь-
лла, бешахь мангалца даьккхинчу кесарна тIера эцна элан цIов мара а боьллина, 
говран хьаьвди тIе сихвелира Парукъ.

– Iалади… Делан Элчанора… хIинцца цхьа сахьт хьалха тесна-кх ас цунна йол 
– ма чехка дIакхоллу цо иза… Делах валийла со, ас пуьташботтахь… – бехказавала 
гIертара Парукъ.
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– ХIаъ!.. Гай йоккха ю цуьнан, – аьлла, цкъа кхосса а велла, юха дIадерзийра 
Iаладис. 

Говр меца хилар гуш дара, делахь а, хIинца «мара стамбала боьлла» волчу кIанте 
кхин тIехваьлла хIума ца олуш, сацавелира.

– ТIекхочуш йоллуш мангал-хан ю. Мацйича, говрехь гIоцIа хир бац: кхин мац 
ма елахь и, – аьлла, дижийтира Iаладис ша дан лерина долу дов.

…Цхьабартбича санна, тIаьхьий-хьалхий мохь тухуш, чекхбевлира берриге а. 
Цициг санна, тебна, ладоьгIуш Iара ХанIела а. Эххар а жимачу йишин Шовдин 
дуткъа аз схьахезира:

– Хьаэ-э-эла! Хьоьга нанас хIума яа цIа вола боху! – аьлла.
– Ахь ваийтал-л-л-л!.. – жоп делира дуьхьал.
– Лелий вала!.. Ас, сарахь цIа веача, Хьасайне дIадуьйцур ду хьуна, – къар ца 

лора йиша. 
– ДIаялахьа!.. вогIур ву со, сайна лаахь!.. – резавоцуш, вистхилира ХанIела. Ша 

схьавале чохь хилла къамел хууш, тIетуьйхира:
– Суна шера ма хаьа, со цIа стенна кхойкху. Беданан тхов тIе йохка гIум ахкийта 

бохку-кх соьга. И ца ахка-м,  хIума ца юуш а Iийр вара со.
Цкъа дIасовцахьара хIорш аьлла, хеттачу хенахь ХIубигIеран бабин (Эсиматан) 

генара аз схьахезира дуькъачу дитташна юккъехула:
– ва-а-а, Найбарха-а-а!.. Ишака ялош, цIа воьл: пилягаш чохь хин-тIадам бац – 

хитIа ваха веза хьо!.. – аьлла.
ХIинца-м бевлира уьш аьлла, хетар дара ладоьгIучунна. Амма цу юккъехула, ша 

тIаьхьайисича санна, сихъеллачу Хьавраан мохь а схьакхечира:
– Байтра-а-а!.. ЦIа воьл чехка: кIорнеш мацалла дала дохку – царна ахьаран ми-

жарг бао беза!.. вадалахь!..
– Делан дуьхьа, мижарг баабахь а, хьакха-м бийр бац хьуна ас, – нанна хазар-

на  кхоьруш, меллаша олучуха, элира Байтархас. Дукха генахь йоцчу Хьавраъна 
дIахазаза ца дисира иза.

– Байтра-а-а!.. Цкъа цIа вола хьо: ас рейканах воккхур ву хьо, – аьлла, 
оьгIазъяханчу суьртахь юха мохь туьйхира Хьавраа.

– ХIинца Iийр яц иза. ДIа ма гIолаш: со хIинцца схьавогIу шуна! – аьлла, на-
къосташка дехар а дина, ловзучуьра юкъараваьлла, дегаза цIа вахара Байтарха…

– ДIагIо хьо!.. Тхо, хьо санна, кIорнешна мижарг баош ду-м ца моьтту хьуна?! – 
забаръеш, тIаьхьа вистхилира берех цхьаъ.

Делкъахан гергаеача, даима а бохург санна, и орцадолура ТIехьа-ирзехь. Ишт-
та орца, ТIехьа-ирзе йоцчохь а цхьаьна, кIотарахь массанхьахь а хаза долалора… 
«ва-а-а, Iела!.. ва-а-а, Iиса-а-а!.. ва-а-а, Iумарсолта!..», – олий, охьа-чохь а хуьлу-
ра шайн орца. «ва-а-а, Махьмуд!.. ва-а-а, Къуддус!.. ва-а-а, Iалавди!..», – бохуш, 
Дехьа-юккъехь а гIоттура иштта орца… ТIаккха ткъа?!. Иштта дара-кх и дахар… 
Цкъацкъа – тийна, тIаккха – орцане… ХIетахь иштта дара-кх…  

…Сихвелла воьду Байтарха керта кхоччушехь, мичара дели ца хууш, схьаик-
кхинчу куьйрано котам-кIорни дадийра.

– Кхув-в-в-ай!.. Кхув-в-в-ай!.. – аьлла, мохьбелира Хьавраан. Цунна тIаьххье 
Ажи а йолаелира мохьбетта. Куьпахь юха а орцаделира.
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– ва Байтарха, Байсалу стенга ваха?!. вадахьа чехка!.. Хьайн ден топ схьа а 
эций, дехьа и куьйра! Схьадаккхахьа цуьнгара кIорни!.. – сихьелла хьаьвзира Хьав-
раъ. Кхано, ша меттаеача бен, ша  и хьаьнга аьлла а ца кхийтира нана: Байтарха топ 
лело хан йолуш вацара…

Аюбан ирзон когашкарчу ринжех а ваьлла, ТIуртIагIеран цанаш юкъа вуьйли-
ра Байтарха. Дошкъин кхан дуьххьерачу боккхачу кхуран буьххьехь хиъна гора 
куьйра. Иза шех къахкарна кхоьруш, бай-й ког буьллуш, ларлуш воьдура кIант. 
Мелла а гергавахача, веаларахIоьттира иза. Текхош хьош йолу топ а хIинца дошал 
язъеллера цунна: шалгу ма яра иза. Лом ден араваьлла и хилча, тIаккха а, топ бехъ-
яхь БIаьчака шена ден дерг хIинца дицделла воьдура Байтарха. веаларахIоьттина 
гена ваха гIор ца тоьира: гIаьттина, юха а дIаведира. Дахкар юкъахь дежачу да-
цошна теба гила-борз санна, настарш тIехь лоха теIаш, воьдура «иччархо». Эххар 
а токан эчига-бIогIамна тIекхечира иза. БIогIам дуьхьал а нисбеш, цунна тIехьа 
дIалечкъира Байтарха. ЧIогIа кIадвелла, вехьаш вара иза. Топ шена улло дIа а 
хIоттийна, доккха са чуийзавелира. Топ «иччархочул» цхьа ге хиллал лекха яра. 
Горалера, таллархо-яI! Бакъду, хIинца цуьнан даг тIера охьакхеттарг, дамар-дарц 
хилла, аталур вара. Шен дагахь, луьрачу мостагIчунна кIелонна хаа воьдучу Хара-
чойн Зеламхел а лекха вара иза: карахь шалгу-топ а, кисанахь ши патарма а хилча, 
стеган дог-ойла шатайпа хуьлу! Текхаш, гIоттуш, тIаккха веаларавужуш, речIанах 
ларлун экха санна, тебаш вахана, ДошкъагIеран кхан йисттерачу хьаьрса-хьоча 
тIехьа эккха ларийра Байтарха. Куьйра-м цуьнца гIуллакх долуш делахь а тамаш 
бара: кхура буьххьехь, цхьаъ-м деш, тIахъаьлла доллура иза. Хьавраан котам-
кIорнин чам тайначух тера дара цунна! «Собарде ахь, соьга хIара ши патарма чу-
биллийта ахь… ас йийр ю, хьуна, хьан болх-м… Хьо тайпа хIуманаш дукха яйина 
ас, – бохуш, хезаш доцчу куьйранна хьалха моттаргIанаш лело велира «иччархо». 
ХIинца цуьнан даг чу хьаьжначунна гур дара: оцу Идалан бердашкахь Нурадилов 
Ханпашас динарг дицдан воллура Байтарха. 

– ойт, дависа, цхьа эзар фриц велара хIинца суна дуьхьал, – хьийзара ойла-
нехь. – Дависа, хIинца со гуш хир вац-те Найбарха а, ХанIела а. Ас хIинца топ етта 
йолийча-м, схьахьолхур бу, хьуна, уьш. ХIара со вуй хиъча, ма цецбевр бу уьш. 
КIорнешна мижарг бао ма-веззара дера ву шуьшиъ!.. – кегалора жимачу кIентан 
ойланашкахь. Царна а ца хууш, ша лелориг эрна дисарна кхоьруш, саготта вара иза.

АгIор дIадахана доккха га дара хьаьрса-хьочан. Цу гон тIе шалгу-тоьпан 
биргIа а юьллуш, дегI нисдина дIахIоьттира Байтарха. Топ дукха лакхахь нис-
лора. Гон тIера схьаэцна, цунна бухарчу маргIалш тIе а хIоттийна, шена хуучу 
кепара тоьпан Iалашо лаца вуьйлира иза. ХIинца бегIийла яра топ хьажо. Де-
лахь а, тоьпан бух белшах гIортийча, биргIа дукха айалора: Iалашо куьйранна 
дукха лакхахь юьсура. Ткъа куьйра-м, хьалхачул башха, я тоьпаца а, я тоьпан 
деца а гIуллакх долуш дацара: котам-кIорнин дог-пах дIахудуш доллура иза. 
Iалашо куьйранна тIенисйича, тоьпан бух нийсса Байтархин мочхалш тIе би-
жира. «ХIинца хьажа хьо, ас хьайна хIун до!» – аьлла, шен дагахь куьйранна 
яппарш а йина, тоьпан лаг уьйзира Байтархас…

…Тоьпах а, шех а хилларг иччархочунна хIун ду ца хууш, цхьа сахьт гергга хан 
дIаелира. Ткъа куьйранах хилларг-м цунна хаъане а ца хиира.
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Нелана туху хIоъ чу а буьллуш, чIогIа батош, БIаьчака буьзна болу ши патар-
ма хиллера, гIоза ма хиларг, Байтархина каранисбелларш. Тоьпо юхатоьхна, ши 
мочхал каггоза дитинера «иччархочун». Юха метта ца вогIуш, цани юкъахь кер-
чаш, цхьана сохьте гергга велира иза. Балдаш дукха чIогIа лазийнера. Багахь мел 
йолу церг охьайоьжна моьттуш, холчаваьллера Байтарха: багара цIий дуьйлура. 
Iетто дог а оьхуьйтуш, корта хьийзара цуьнан. ДIасахьаьжира: цхьадика, цхьанне 
а гуш вацара. Шен накъостех и муха хьулдийр дара-те бохуш, ойла йора цо. Ку-
ьйрано даьхьна котам-кIорни а, ур-атталла лазийна шен мочхалш а ца гора цунна 
хIинца. Найбархас а, ХанIелас а аьндерг дара новкъа. «Хьайна кхин хIумма балург 
ца хилча, топ стенна лелайо ахь?» – бохуш, велла дIаваллалц цара этIондолу дог 
дара новкъа. И шиъ дика вевзара Байтархина. ХанIелас дара, хьуна, и котам-кIорни 
«цIа-а-ак» ала кхиале, шардангаца (ширдолагца) тIулг тоьхна, оцу куьйране охьа-
тасийтина хир. ХIокху ТIехьа-ирзехь мел долу куьйра а, чIегIаг а йийна вала, дера, 
ваьлла иза, и шен шарданг етташ. Ур-атталла хенакIур а-м ца йолуьйту цо: тата 
дукха до бохуш, нийса вац и цаьрца. ТIома лелачу хIуманца цхьаьнцца а вацара 
иза нийса-м. Сел тIахъаьлла йоллушехь, жIаьликъурш а, дера, лоьцу цуьнан шар-
данго. Iуьйрана иза кех араволучу хенахь тIапьолий дуьнен тIера дов оцу куьпахь 
мел долу олхазар. Бакъду, гIиргIано лерган дуьхьиг а ца ухьу ХанIелин шардан-
гана. ХIинца и Хьаваин котам-кIорни даьхьнарг а хир ду-кх, ХанIела цIахь вуйла 
ца хууш, деана, – ойлайора Байтархас. – Докъанна тIаьхьа даккхарг, суна мичара 
нисдели-те хIара?.. Со-м… сайн… Хьаьки-бешахь берашца ловзуш Iаш варий!..» – 
бохуш, гIийла цIехьа текхара «ичча вахнарг».

…КIанта шен ден топ хьеян мегарг цахиларх кегий бераш дерриге а кхетийра 
Байтархас. Ткъа нелана тоха кечбина патарма куьйранна кхийса мегарг цахиларх 
ша вуно дика кхийтира…

…Дагахь саьхьарло йоцуш, духхьал-дIа вара Байтарха. Дуьнен тIехь мел дерг 
а, ша санна, цIена а, догдика а, тешаме а хила лаьара цунна. Йиша-вешина чохь са 
долуш, накъосталла эшначунна даима а гIодан кийча, халонехь бIокъажор доцуш, 
доьналлех а, яхьах а вуьззина, дика кIант вара Байтарха. Адамашна дуьхьал къежна 
вара даима а. ГIиллакхе а, комаьрша а вара. Ша догдогIуш  цахиларх, накъосташца 
самукъане а вара. 

Ишттаниг Далла дукхавеза, бах!.. Дала цунна а, вайна а гечдойла!
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ХАбАЕВ Исмаил

Маршо
/ Эссе /

Маршонал деза, цул сийлахь хIума дац сте-
ган дахарехь. Маьрша хила лаар а, и езар а, цу 
тIе гIертар а, хIора стеган сийлахь декхар ду. 
Дуьненан дахарехь адамаша, маршо санна, 
къийсина хIума а дац. 

Адамаш шайн кхетамашца а, хьежамашца а, 
дегIан лаамашца а, амалшца а тайп-тайпана хи-
ларе терра, оцу тайп-тайпана долчу адамашна 
«маршо» бохуш долчу дешан ду аьлла хеташ долу 
маьIна тайп-тайпана хила тарло, вуьшта, шен юкъ-

ара, бакъдолу маьIна цуьнан делахь а. Цхьаверг хьере хуьлу. И санначунна маршо хета 
тарло, цхьа а доза а доцуш, шена луург, шена дага мел деънарг лело шен йиш хилар.

И тIаккха нехан маршонна тIе кховдуш нисло. Ткъа иза, оцу мIаьргонна, мар-
шо хиларера дIайолу. Маьрша бохучунна бIоста а нислой, маьIан дов цуьнан. Шен 
дегIан лаамийн лолле а вужий, маьршонах хеда и. Цхьана а стеган маршо хьошушъ-
ерг маршо яц. И харцо ю. Ткъа маршо – и нийсо ю. Нийсо йоцчохь маршо а яц. 

Иштта «маршо» мел езашверг хецна витича, кхечеран маршо галйолу, юкъараллин 
маршонан оганаш херца дуьйлало. Нах хьох маьрша хиларх йоьзна ю нахах йолу хьан 
маршо. ХIора маьрша хила луучо уггар хьалха ларъян езашъерг кхечун маршо ю. Цун-
дела ларъеш а, лоьруш а хилла нохчаша даим кхечеран маршо, шаьш маьрша хила а, 
маьрша даха а лууш, маршонан мах хууш, маьрша нах долу дела. Нохчашна маршо 
санна езна хIума яц дуьненан кийрахь, цунах беза мах луш. Нохчичух нохчи вешъерг 
а хилла даим маршо. Нохчий маьрша хилла вогIучу хьешана а, каравеанчу йийсархо-
чунна а. Цундела ца хилла цаьргахь тешнабехк, ямартло, къизалла. Цундела хилла це-
ран гIиллакхаш лаккхара гIиллакхаш. «ГIиллакх доцу стаг лай ву» баьхна вайн дайша. 
Нохчаша маршонна тIе бохуьйтуш боккха тидам бу дахарехь. «Марша вогIийла хьо», 
«марша гIойла хьо», «маршалла ду хьоьга», «соьгара маршалла лолахь». Уьш нохчийн 
маттахь дукха лелаш дешнаш ду. Кхин цхьа хIума а ду ойла йойтуш.

Нохчашца гергарло а, зIе а хилла аьлла, Iилмано билгалбохуш бу генарчу шира-
чу заманахь Хьалхарчу Азехь, хазанехан санна, Iаткъаме, нуьцкъалла хилла болу 
хурриташ. ХЬУР бохург Iарбойн маттахь МАЬРША бохург ду. 

Дала адамна дуьненна а, эхартана а декъалаллица билгалдаьккхина низам, ний-
со, бакъо ю. Цунах Ислам дин олу. «Ислам» бохург «салам» бохучу дашах лаьтташ 
ду. «Маршо» бохург ду и. И Ислам лелош волчу бусалба стагах Iарбойн маттахь 
МУСЛИМ олу. Цуьнан маьIна а «маьрша стаг» бохург ду, шуьйрачу маьIнехь аьлча.

Маршо йолчохь нийсо а хуьлу даим. Ислам дин – нийсо ю. Бусалба дин стаг 
маьрша хилийта доссийна а ду Дала. Ислам динан Iалашо а ю маршо, Дала синош 
кхоьллинчу дийнахь дуьйна. Синмаршо а, дегIан маршо а ший а чулоцу цо.

ХIора Дала Ша цхьаъ хилар кхайкхош ваийтинчу пайхамара деанарг Ислам дин 
ду. Маршо ю цара еънарг. Дела цхьаъварехь ю синмаршо а, дегIан маршо а.

Дала синош кхолла кхоьллина, «Со вац шун Дела?» аьлла цаьрга хатта а хаьттина,  
оцу синоша «тхан Дела Хьо а ву, тхо Хьан леш а ду аьлла, жоп а делла, цаьргара чIагIо а 
эцна, цара Дела цхьаъ вечу дийнахь догIмаш хилла дац. Цуьнца цхьаьна дегIан лаамаш 
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а бац хилла. Деккъа синош хилла-кх, Дела цхьаъ вина долу, Хьан бен леш дац тхо аьлла, 
Дела воцуш кхидIа мел долчу хIуманех маьрша синош. Юха оцу синойх цхьадолу синош 
дуьненчу а даьхкина, дегIа чу девлча, оцу шайн маршонах хаьдда. ДIабуьйлабелла дегIан 
лаамаш, дIадоладелла дегIан лаамийн олалле эгар, церан леш хилар. 

Делан лай а хуьлу, шен дегIан лаамийн (шайтIанан) лай а хуьлу. Дала бохург а 
ду, дегIо бохург а ду.

Дала бохург деш верг –  Делан лай ву.
ДегIо бохург деш верг –  дегIан лай ву.
Сино Делан лай хила боху. ДегIо шен лай хила боху. Делан лай хиларехь бен 

маршо а яц, дегIан лаамийн лай хилар –  возуш хилар долу дела, возуш хилар –  
маьрша ца хилар а долу дела. Дела цхьаъвар –  и Дела воцчун цхьана а хIуманан лай 
цахилар ду. Шен дегIан лай хилча, Делан лай хиларан маршонах хеда. 

Дела цхьаъваро чулоцу массо а хIума: Кхоьллинарг, Кхуллуш верг, массо а хIума 
хуьлуьйтуш верг, Шена бен гIуллакх дан, Шена бен охьатеIа а, горъэха а хьакъ 
доцуш верг, лолла Шена дан дезаш верг, болх Шега билла безаш верг, товжар Шега 
хила дезаш верг Шен волуш хиларехь, Шен сифаташкахь, Шен белхашкахь цхьаъ 
волу Дела хилар. Цундела ю Дела воцчун цхьана а хIуманан лай цахилар маршо а. 
Дела воцчух цхьана а хIумане деган ойланца возуш а, тевжаш а ца хуьлу Дела ван 
ма-везза цхьаъваран киртига чохь нисвелларг. Шега кхаьчна долу, деана долу шена 
вуон ду аьлла хеташ долу хIума а дикачу агIор туьду цо. Я шен ледарлонна, шен 
бехкенна, шен къинош бахьан долуш, ша къинойх цIанван кхаьчна олий, я и Дала 
шена цунна дуьхьала цхьа дика дан даийтина олий. ТIаккха и паргIат хуьлу. 

Дела цхьаъ вина долчу, Хьан бен леш дац тхо аьлла даре дина долчу синойн 
а, шайн лаамаш хьалхабахаре кхойкхуш долчу догIмийн а дIабоьдуш къовсам бу 
дуьненан дахар. 

ДегIан лаамаш охьа а таIийна, оцу синмаршонехь стаг сов мел волу а, Делаца 
долчу гергарлонехь сов волу и. И ду маршонехь соввалар. Делан гергарчу нехан 
лаккхара дарж ду синмаршо. 

Шен дегIан лаамийн а, кхечу хIуманийн а лай хила волавелла волчу стагехь 
паргIато ца хуьлу. Дагца лаьтташ кхерам хуьлу цуьнан. Я кара цадарна кхоьруш 
хуьлу и я карахь дерг карара даларна кхоьруш хуьлу. Маршонах хадар ду и, цу 
дийнахь синошкахь хилла йолчу. 

Иштта оцу маршоне кхойкхуш бахкийтина а бу Дала Шен пайхамарш, Ша 
цаьрга диссийначаьрца. Цара массара деънарг Ислам ду. Ткъа ИСЛАМ бохург, вай 
лакхахь ма-аллара, МАРШо бохург ду. оцу маршонехь вехаш верг дуьненахь а 
маьрша хир ву, юха эхартахь и кхочур волу хIусам а ялсамане ю. Ялсаманен цхьа 
цIе ю «Дарус-салам» МАРШоНАН ХIУСАМ. 

Цхьа хаттар хIутту. Дага хIунда ца догIу тIаккха хIора стагана ша цу дийнахь йина 
и чIагIо, олий. оцу чIагIонан лар синан иэсехь ю, дегIан иэсехь яц. ДегI дуьненчуьра 
ду. Шега цхьа кхерам беъча, Делах тешаш дац ша боху адам а Деле кхойкху. «Доьхна 
чудогIуш долчу кеман чохь Делах ца тешаш болу нах ца хуьлу», олуш ду. оцу мет-
техь кхера а лой, иэсе доьрзу са. Ша цу дийнахь Дела цхьаъвар карладолу цунна, шен 
иэсера. ХIора синна шен кIорггехь Дела вуйла а, И воцург кхин Дела воцийла хаьа. 
Са ша маьрша хIума ю. ДегIах дIакъаьстина долу са, цIа дуьззина кIа хилча, цу чохь 
маса буьртиг бу хаъал, иэсе догIу боху. Са цIеначера схьадеана ду. Дика мел дерг, сир-
ла а, сийлахь а мел дерг, декъалалле кхачош мел дерг дезаш, цу тIе гIерта, Дала даим 
Шегара ду и олий, Шега дуьллуш долу са. Цунна, мостагIа хилла, дуьхьала даьлла 
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ду дегI, шен саьхьарлонца. вай юьйцуш йолчу оцу маршоне гIерташ ду са даим, ша 
маьрша долу дела. ДегIан лаамаш амаьрша хила ца дуьту и. ДегIан пардонан чкъуьй-
риго шен гурахь, Iевдина, латтош ду и. 

ЦIийнан коран бIаьрга тIе  Iаь хIоьттича, арахь дерг схьа ма ца гарра,синан куьз-
гана тIе дегIан лаамийн кховра лацаделча, сирладерг гарна бIарзло адам. Дуьнен-
чохь дIадолалуш ду и. Цунна, дуьне хьалха а долий, вицло ша Кхоьллинарг. Цунна 
дицло ша хIунда кхоьллина ду а. Дуьне цунах олу. Ткъа адам маьрша хила кхоьлли-
на ду. Адаме маьрша хила боху Дала, цу дийнахь санна. ХIора са маьрша хилла цу 
дийнахь дегIах а, цуьнан лаамех а. И ду шех Ислам олуш долчу дино бохург.

вай лакхахь ма-аллара, цу дийнахь цаьргахь хила а хилла, и синош догIмаш чу 
девллачул тIаьхьа царна йицъелла йолу и маршо, и Дела цхьаъ хилар адамашна 
карладоккхуш бахкийтина бу Дала Шен пайхамарш, элчанаш, Делера салам-маршо 
хуьлда царна. Царна дицделларг карладоккхуш. ХIунда аьлча, адам дицлуш ду. 
Iарбойн маттахь ИНСАН олу адамах. Iеламнаха НИСЪЯН бохучу кхечу Iарбойн 
дашах схьадаьлла ду боху и дош. Ткъа НИСЪЯН бохург ДИЦДАЛАР бохург ду 
нохчийн маттахь. Адам даим дицлуш ду. Цу дийнахь шайгахь хилла йолчу маршоне 
дерза боху хIора пайхамара деана долчу Ислам дино. Ислам дин – маршо хилар 
тIечIагIдо цо а.

Иштта, оцу иэсехь болчу, и иэс сема латтош болчу нахах Делан гергара нах хуь-
лу, шех дуьненан дахар олуш йолчу хена чохь шаьш цу дийнахь йинчу чIагIонца 
уьш чекхбовлу дела.

Дала тIаьххьара мухIар тухуш, Iаламех къинхетам беш бен ваийтина воцчу вайн 
Пайхамара, Делера салам-маршалла хуьйла цунна, охьаехкина бакъонаш оцу мар-
шонан.

Пайхамара (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) аьлла:
«Шу кхоччуш ийман диллинчех хир дац, шайна деззарг шайн вешина деззалц».
ХIора адамна маьрша хилар деза. ТIаккха шена дезаш долу и маьрша хилар кхе-

чунна а дезаш хила веза и. ТIаккха вовшийн куьйган а, меттан а зуламах и хьох а, 
хьо цунах а маьрша хир ву. ТIаккха юкъара хьал а хир ду маьрша. 

Пайхамара (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) аьлла:
«Шу кхоччуш ийман диллинчех хир ма дац, шу вовшашна деззалц. Шу вовшашна 

дезар долу хIума дийци ша шуна: вовшашлахь саламаш даржаде».
Салам Iарбойн маттахь МАРШо бохург ду. «Маршо хуьйла хьуна Делера. 

Маьрша ву хьо сох, соьгарчу вуонах» бохург ду салам даларан маьIна. 
Ислам динехь йоккха ял йолуш ду лай маьрша витар. Цигахь лушъерг а ю маршо.

Бусалба стаг мила ву аьлча, вайн Пайхамара (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
кхоччуш жоп делла: «Шен куьйган а, меттан а зуламах нах маьрша берг ву» – аьлла. 

Бусалба дино вовшашна зулам ма де боху, адамийн маршонна тIе ма кхийда а 
боху. ХIунда боху? Адам маьрша хилийта. Ахь цхьанна зулам дича, и бекхамца 
чIир эца гIертар ву. ДIавуьйр ву, дIавийча, схьа а вуьйр ву. ЦIий Iенар ду. Маьрша 
хиларера дIадер ду хьал.

Цундела аьлла Дала Къуръан чохь (маьIница аьлча): «ЧIир эцарехь шун дахар 
ду шуна, хIай хьекъалан а, кхетаман дай». Ша дIа вийча схьавуьйр вуй хууш хилча, 
стаг ларлур ву. Цигахь дахар хир ду оцу низамо латтош. Цигахь а адам маьрша 
хилийтар ю Ислам динан Iалашо. оцу массо а хIуманехь вайна билгалдолу Ислам 
дин маршо хилар, адамийн маршо лоьруш, маршо йохьуш даийтина хилар. 

Нохчийн юкъаралла даим маьрша хилла. Къонахий маьршачу нахах буьйлу. 
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Нийсо хилла цара даим лоьрушъерг, лоьхушъерг. Пхийттара ма ваьллехь, хIора 
нохчичун гIодаюкъ йоьхкуш хилла герзаца. Нохчаша герз лелор а хилла шайн а, 
маьршачу стеган а маршо ларъян Iалашо йолуш, цунна тIекхевдаш стаг хилахь. Ша 
лахь а, шен маршонах ца хедаш, маьрша а волуш вала. Кураллиний, сонталлиний 
лелийна дац нохчаша герз. оцу герзаца лелош а шен гIиллакхаш, нийсо хилла 
церан. Цундела бийлина аьлла а хета нохчех дукха эвлаяаш. Нохчийн дахар маьрша 
хилла. Цундела церан синош а хилла маьрша. Эвлаяаш маьршачу къонахех хуьлуш 
бу. Ислам динан Iалашо стаг маьрша хилийтар ю сица а, дегIаца а. Ислам дино 
къонах хила боху стаге. Маьрша хилча бен ца хуьлу къонах. 

Цундела ву маьрша стаг майра стаг. Ша цхьаьнна а зулам ца динийла а хууш, шена 
а цхьаммо а зулам дийр доцийла хаьа цунна. Шена цхьаммо а зулам дахь а, и маьрша 
хир ву сица, ша и ца динийла хууш. Сица маьрша хилар ду вай кхузахь дуьйцург. 
ДегIан маршонал еза ю синмаршо. ДегI мел маьрша хилча а, са маьрша доцуш а 
хуьлу. Шен са маьрша доцчу дегIехь паргIато а, тем а ца хуьлу. Маьрша цахилар ду и.

Бусалба дино болх Деле билла боху. Болх Деле биллича, хьо маьрша хуьлу 
сица а, дагца а, дегIаца а.

Дуьненан хIуманах дог хоттаделла волу стаг маьрша ца хуьлу. И возуш хуьлу. 
Цхьана хIуманах возуш хилар маьрша цахилар ду. Синтем ца хуьлу цуьнгахь. И 
кхоьруш хуьлу карахь дерг карара даларх, карахь доцург кара цадарх. Шен болх 
а, рицкъа а Делехь дуй хууш, дог-ойла Делаца латтош волу стаг хуьлу маьрша. 
Ислам дино иштта маьрша хила а боху.

Делан лай хиларо, Дела ван ма-везза цхьаъваро, тавхьидо воккху стаг лоллех 
хьалха. Делан лай хила луушверг дегIан лаамийн лай хир вац. Цо Дала бохург 
дийр ду, цул хьалха хIума а ца доккхуш. И ду и Дала бохуш долу «Хьуна ца 
гина шен дегIан лаамех Дела винарш?». Дала бохучух дIа а вирзина, шен дегIо 
бохучунна тIеверзар ду и. Эзар шайтIанал хала ду аьлла дегI. ДегIан олаллера 
валлалц, маьрша ца хуьлу стаг.

Цундела бевлла нохчашна юккъехь Делан гергара нах дукха. И синмаршо шайца 
латтошберш бу Делан гергара нах. Нохчийн дахаран коьрта Iалашо маршо хилла.

вайна билгалдолу-кх тIаккха, оцу вай бохучу маьIнехь дуьненахь маьрша 
хилларг ву-кх эхартахь а маьрша хинверг. 

Дела, вовза ма-везза, нийса вовза а вевзина, ван ма-везза, И цхьаъвина, Делаца 
ерг бен маршо а яц, паргIато а яц, синтем а бац, ирс а дац, декъалалла а яц, 
сийлалла а яц. 

Бакъволчу нохчичо лаха езаш, цунна каро езаш, цо даим къовса езаш йолу 
бакъйолу маршо и ю. Делаца а, Делан Ислам динца а бен маршо а карор яц цхьана 
а стагана, маршоне а кхочур вац и.

Хенан йохалла, сийлахь дерг бен сийлахь ца хеташ, деза дерг бен деза а 
ца хеташ, мехала дерг мехала а долуш, ледара дерг ледара а долуш, оцу шайн 
нохчаллах ца боха шайна инзаре даккхий зенаш хуьлуьйтуш схьабаьхкина бу 
нохчий, берриг дахаран лехамаш цу тIера а болуш. Нохчий хIуъа а мегаш, магош 
лелла бац. ХIуъа а мегаш, магош берш лай бу, шайн догIмийн лай. Шен дегIан лай 
хилар Делан лай хиларера дIавалар ду. Нохчий Дела воцчун лай бац. 

Сий а доцуш, сийга хьашт воцуш, яхь йоцуш, эхь доцуш, хIокху дуьненахь, 
цхьа хан яьккхина дIаваха бен, кхин цхьа а Iалашо а йоцуш, къам доцуш, мохк 
боцуш, бийца бух боцуш, кхетам боцуш, ша меца а, хьога а ца хилчахьана, кхидIа 
долчуьнца бала а боцуш волу стаг ЛАЙ ву. 



79

Орга - 2020 (2)

Лай кхераме ву чIогIа, даим шех ларвала везаш. Лайно дийр доцуш хIума 
дац. Делан лай а хуьлу, шен дегIан лай а хуьлу. Кхузахь вуьйцург ДЕЛАН ЛАЙ 
вац. Делан лай-м ЭЛА хуьлу нахалахь. И эла хуьлу шен леларца а, боларца а, 
гIиллакхца а, хьажочу бIаьргаца а, боккхучу когаца а, кховдочу куьйгаца а, лебечу 
маттаца а, нахах долчу моттарца а, доллучу дахарца а.

Цахилар къелла а ца хеташ, я дукха хилар бахам а ца хеташ, шена ца доьгIнарг шена 
хир доцийла а хууш, шена доьгIнарг шега схьакхачанза дер доцийла а хууш, долчух тоам 
беш, доцчуьнга са а ца туьйсуш, карадеъча къежаш, качлой а ца лелаш, я карара даьлча, 
балхамаш беш, чIеIаш ца лелаш, долуш а, доцуш а цхьатерра а волуш, дегадикаллах, 
комаьршаллах вуьзна а волуш, нахаца эвхьаза вуьйлуш, нах шеца эвхьаза а ца бохуш, 
нахана дика болх хилча воккхавевар бен, нахехь долчуьнца бала а боцуш, шен куьйган 
а, шен меттан а зенах, бохамах нах паргIат а болуш, шеца гIиллакхах воьхначуьнца а 
гIиллакхах ца воха, шена тешнабехк бинчунна а тешнабехк ца бан доьналла а долуш, 
сица а, дагца а, ойланца а маьрша а, оьзда а хуьлу и, сатийса а, я кхачаре догдаха а оцу 
шегахь долчу даржал доккха дарж ца хеташ, оцу даржах цавоха гIертар бен дахарехь 
кхин цхьа а Iалашо а йоцуш.

Иштта бу бакъболу оьзда нохчий, дуьне духуш лаьттахь а оцу кхетамах бухур боцуш, 
оьзда дIабахана болчу шен дайшна дуьхьала яхьа шайн яххьаш ларъеш схьабогIуш 
болу. Цундела хилалур вац нохчи лай. Я ван а лур вац цхьаьнгге а нохчичух лай. Нох-
чий гIиллакхаш лаккхара, элан гIиллакхаш ду, шайн кIоргенех а, шайн оьздангаллех а 
нохчи воцург кхетар а воцуш. Нохчий доллу гIиллакх а самонна тIе доьгIна ду. Сема 
нах хилла нохчий даим. Хила безаш а бу.

Нохчийн мотт буьйцуш (нахана уьш нохчий бу а моьттуш), эвхьаза а, маьттаза а 
буьйлуш, лен амалехь бехачу нахана моьтту хир ду хIинца нохчийн кхетам кхоьлина, 
дIабаьлла, нохчий иэсах боьхна. Царна моьтту хир ду, дахаран хьелаш хийца а делла, 
доллу хIума даржа а даьржина, хIинццалц шайна лело а лууш, нохчаша шайна юккъехь 
шайга ца леладойтуш, шайна дихкина латтийна долу хIуманаш хIинца шайна мегар ду. 
ХIинца шаьш хIуъа лелийча а, бакъболу нохчий кхетар бац моьтту хир ду царна. Ма 
бакъ дацара и! Ма дика хаьа-кх нохчашна хьан хIун леладо а, мила мила ву а. Ма бакъ 
дац-кх бIеннаш шерашкахь нохчийн къомах нах болчу наха беза мах луш яккхийтина, 
ларйина НоХЧИ боху сийлахь цIе цхьаьнгге а яйъалур ю бохург. 

Ша хьанах схьаваьлла ду хIора стага шен гIиллакхца, леларца гойтушдерг. ХIора 
стаг шен дайн юьхь ю. ХIора стагаца го цуьнан дай муьлш хилла. Ша схьаваьлла долчу 
хIуьно шега леладойтург бен ца леладо цхьана а стага. Эхь а, яхь а цIийца хуьлуш ю. 
ЦIийца и яцахь, хир яц и. Ша схьаваьллачу хIух тера хуьлу стаг, олу нохчаша. вуочу ден 
дика кIант тоьлу, я дикачу ден вуон кIант тоьлу аьлла, шен кхеле диллинчу хаттарна жоп 
луш, дикачу ден вуон кIант тоьлу, аьлла, Мехкан Кхелан сацам хилла, олуш ду, цхьана 
заман чохь. Цкъа мацца а шен ораме ца гIерташ Iийр вац и, бохург ду и. КIа дийначе мукх 
ца болу, я мукх бийначе кIа а дера дац, баьхна вайн дайша. Иштта бу нохчийн кхетам.

Уггар коьртаниг кхетам, иэс ду. Кхетам, иэс телхича телхаш ду доллу хIума а. Кхе-
там, иэс меттахь хилча, доллу хIума а шен меттахь хуьлу. Ткъа и кхетам, иэс ца талхий-
та дIадахнарг, хилларг, лелларг, дерг хаа деза, тIаккха хиндолчунна хьесап дан а, ойла 
ян хууш, ша кхидIа муха ваха веза, ша хIун некъ бан беза хууш, оцу некъан къилба 
девзаш хир ву стаг. 

P.S. Цкъа а нохчех кхетта а, я цкъа а нохчех кхетар долуш а дуьне дац хIара. Ша 
доций кху дуьнено хийла ган а гайтина нохчашна. Я нохчий а бац цкъа а хIара дуьне 
шайх кхетахьара бохуш лелла, шайн нохчаллах ца бухуш, шаьш дIа чекхбевлчахьана.
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ПЕТИРОВА ПетIмат

Ца хезнехь а мегар дерг...

Шовзткъе итт шо кхачаза хир яра и, ша 
шена кура-коча ю а моьттуш, амма тIехьаьжча 
сонта-дера зуда. Маршруткин неIарх корта чу а 
къадийна, и чухьожжушехь тосаделира, цо ша сиха 
дIасакхарстийнчу бIаьргашца тхан «меттиг» а, 
шен «роль» а билгалйиний. Иза – эла, тхо – цунна 
хIуьттаренна, тхайн ирсана, цуьнца цхьаьна некъ 
бан кхаж баьлларш! Суна уллера меттиг дIалаьцна и 
охьахиъча, айса доьIу са а цахаззал гIелъеллачу сан 
хьолана бIостанехьа дара цуьнан ша-шех тоам бина, 

доккха са а даьккхина, яьIна аркъалтуьйсуш дIасахьийзар...
Маршруткин чоь оцу минотехь дIалецира бIаьргана хаа а ца луш, амма синна 

Iаткъам беш, дог охьатаIош йолчу мархано (оьрсаша-м «аура» олу моьтту суна цунах)
«Делахь, ма товш яцар-кха хьо тхоьца некъ беш», – аьлла ойла сан коьрте эккха-

шехь, кисанара хьалаяьккхинчу телефон тIе шозза пIелг а хьаькхна, мохь тоьхна 
дIадовзийтира ша ларамза тхоьца нисъяларан бахьана:

– Маршруткица цIа яха новкъа ели, хIара зуькарехь саца дезаш а хилла! Дог ца 
деара сан цига дIасакъерзаш Iан! СагIех кхета аьлла хьовзийча, церан чорпа кегон 
а! Цхьа бахьана хьовзийна, цигара схьавала хьекъал кхуьнан а кхочур дац! Цунде-
ла иштта атта хета-кх!

Маршрутки чохь эла хилла ца Iаш, доьзалан мукъ хьенан карахь бу а шера гуш дара...
Ша атта а хоьтуьйтуш, сагIехь тIаьхьасецначу кхуьнан цIийндех гIеххьа къа а 

хеташ, тховса цIа ца ван а йиш хир яц-кха цуьнан бохуш Iачу суна карладевлира, 
бераллехь хатта а ца хоттуш тхаьш цхьанхьа дахча я даханчуьра схьадахка ца кхе-
таш хьеделча, чукхачале лелош хилла «бозбуанчаллаш». «Месех кхо шад бича, дов 
ца до», «исс къулхIа дешча, дов ца до», «куьйга тIе жайна дуьллу сурт хIиттош, 
салават диллича, дов ца до», кхин а масане дара тхан и «дарбанаш»... (Тамашийна 
дерг, баккъал а, дов ца деш, дIадерзар дара!)

ШолгIачу дийнахь месаш шаръян хиинчу дейишин цецйийлар дагадеъна, Дика-
Децига болчу йистйоцучу безаман йовхоно елакъажар а деара суна...» хIара шеддаш 
ша-шаха хуьлу-кх хьан месех...суна гина хIума дац хIара» – бохуш, леррина уьш 
достуш йоллура и, улле нисъелча денанас «ийза а ца еш, шаръе», олий, цо дийриг 
меттахь а ца дуьтуш...

Мерах шок а етташ, телефон тIе пIелг хьокхуш, лере лоцуш, сийсаш Iачу «эла-
стуно» цу дагалецамех Iехаяла а ца юьтура. ХIинца и телефон схьа ца оьцучух кхин 
а сов къахийтира суна... Мацах Дадас музыкальни школе дохуьйтур дац аьллий 
хиъча, тхаьш деха баьхкина цу школин куьйгалхой дIабахча, Дада гар гIайгIа йо-
луш, шифоньер чухиина Iийначу сайх санна...

Амма телефон схьа ца оьцучун тIаьхьало, сан «лурйоларан» чаккхе санна, хир 
йоцийла-м шера гуш дара.
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Шифонерахь лечкъина юй шена хуъушехь, со хезехь йоцуш санна «кхана Iийча 
концерт яла дезаш а хилча, цигахь дукха хIума кхочушдан дезаш а хилча, хьан мет-
та кечам бан кхечунна хан а ца хилча, иштта схьаолуш хуьлу, хIинца схьаяла оцу 
чуьра...кхана гойтур ю аша суна концерт, со кулубех лелар вац...» – Дадас аьлча, 
«концерт» кханенга татта са хьенан туьйр дара?!

Цу тIе, сан хIун бехк бара «генеральни репетици» йола аьлча, «Дадас ма гIо 
аьлла» бен аьлла а йоцучу?!

Цу дагалецамах а яьккхира, эххар а цхьамма телефон схьаэцна, цу чу къевкъин-
чу «лулахочун» озо:

– Хьуна уллехь юй и зуда?! ДIалол и цуьнга! Хьан телефон яйъина хIунда ю? 
ХIетахь ас айса дIаяйъира! Хезаш дара суна ахь бохург-м, хеззашехь яйъира! Ас 
хьоьга телефон дIа хIунда ца кхета боху?!

ЯахIума йиний ахь? Ларор яц дера хьо-м! Цкъа а раж ларйина, шен хенахь хIума 
вай юуш ма яц я хьуна ян а ца хаьа!...

«Маршрутка хIинца а масех тIеоьшуш лаьтташ ю...хIара юзале а, Шелара 
дIа Минутке а, цигара хIара яха езаче а кхачале а, йина ер яц те и юург?!» – 
хьаьвзира сан коьрте, хIара чукхаьчча цу зудче хIоттор дерг хууш. Мелла а сиха 
схьаер ерг хIун йийр яра-те цо бохуш ойла ян а елира, кхузахь сайн дагахь ас 
луьстург, хьуьлла цхьанхьа суна мила ю а ца хуучу зудчунна дIахаалур долуш 
санна «жижигах хIума ян-м ларор а хир яц, котам яц-те кхаьргахь...и духовки 
чукхосса ларийча, и йоттучу юкъана, улле таса салат ян а ларор ма яра...» – 
гуттар генайолуш латтара со...

Амма тховса кхеран доьзалера сурт машаре дерзо суна мел чIогIа лиъча а, я 
тховса а, я цул хьалха-тIаьхьа а и машар хир боцийла а хаара...кIоршамечу дешнел 
а лан хала яра церан Iаь...цхьана а нанас шен доьзалхочунна мел чIогIа дов дечу 
хенахь а, цуьнан кийрара ер йоцу цабезаман Iаь яра несана дечу девнехь...

Некъ бахбеллера, сихха чукхача, сайн хIусамехь сирла чиркх къагон, йоккха цIе 
латон, цуьнца цхьаьна шуьйрра кор а диллина, кийра бузош хIаваъ чуоза а лаара.

Адамо ша санначу адамна ницкъ ца бича а, дахаран цхьацца хиламашна хьалха 
цуьнан гIорасиз хиларх пайда а оьцуш, цунах шен амал ца аькхча а, ма дукха баланаш 
бар-кха кху дуьненахь...юхаберзон, дIататта, дIаэца вайн ницкъ ца кхочу баланаш!

Дан дарба доцу цамгарш, тIепаза байна нах, рицкъанна кхачо цахилар, аьт-
то бохар, некъахьовзамаш, набахтешкахь тутмакхаш, тхов кIело йоцуш висар, 
кIант воцуш хIу хедарш...

Хьо IадIийчахьана, ахь хьайн амална урх тесчахьана хир боцу бала, хьуо санна 
долчу адамна ца бича а, дуьне тIехдаххал хилча...

Цу ойланаша корта эккхийтале, юха а сайн дагалецамийн кирхьа дуьхьал оза 
ницкъ кхечира сан, цхьадика!

Цу кирхьанна тIехьара суна къежара собаре Дада, тIахъ-аьлла вова, хьекъале 
Жима-Мама, царах даима а йоккхае Тамуса а...
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Дицдинехь а хIума доцург
(Я морзи чу пхьид тасар)

Яйнарг хIун яра дага ца догIу, арахь лаьттарг сан бераллин аьхке хилар шерра 
дагадагIахь а.

Къола хьанна динера а дагадогIу, амма цунна тIе пIелгаш а хьежор дац вай...
Малх гIушлакхе баьллачу хенахь самаяьлла, уьйтIа яьллачу суна тхайн рагIу 

кIелахь гIовгIа-гIара хези. ДIахьаьжча, лула-кулара зударий а, кегийрхой а, бераш 
а ду цхьана хIуманна гуо а бина дохкуш (бераш-м сих-сиха юха а човхадора). Со 
декъехь йоцуш и гIуллакх дIадерза йиш-х яций аьлла, со а царна тIеяха...суна чай 
дала дезаш йолу денана а цу юкъахь хилча, хIета а...

Тахана долуш санна, дуьхьал лаьтта и ши гIутакх – лаьттах хьокху басарш чохь Iийна, 
царах цIандина, гIеххьа мекхадола а ларийна ши гIутакх. Цхьана гIутакхахь морза дара 
(хIаъ, со гIеххьа цец а йолуш, боьхачу гIутакх чу морза денанна хууш доьттиний-те аь-
лла), шолгIачу гIутакхахь хи дара, хетарехь, доьдучу хоршара эцна, даьржина хи...цу хи 
чохь пхьид сацон гIерташ, яьккхина гIовгIа хиллера со рагIу кIел ялийнарг а.

И таллам бина со яьлча, кхин а тамашийна дерг схьалеци ас: берашца ловза 
жима а, баккхийчийн могIаре хийша йоккха а йоцу, кхиъна йогIу сан дейиша а, 
лулара цуьнан доттагI а ю-кх дукха лерина цхьаъ тоьгуш-доруш! Хьехарш деш 
баккхий зударий а бу...

Хеттарш дарх, суна кхоччуш жоп ца луш, «дукха къена ю хьо, Молла-Баба, 
дIаяда кхузара», – аьлла, эккхорна а кхераелла, айса тидам бан саций ас.

Дукха хьежа дезаш а ца хиллера...баьццарчу дарих тегна коч-хеча а дуьйхина, 
оццу баьццарчу дарих баьккхина тIам коьрта а тиллина (корта дIасахьийзош, хала 
тиллийтира и тIам) хаза-тамашийна кечйина пхьид морза чохь долчу гIутакх чу 
а йиллина, и гIутакх карахь, хезаш ца хезаш ловцаш (я сардамаш) а бохуш, кевл 
аратилира шен къу лаха чIагIо йинарг...

Мел леррина ладогIа гIортарх «боганаш», «хIара пхьид эккхаш», «къу» боху 
масех дош бен ас схьа ца лецира...

Иштта суна хааза дисира и пхьид стенга яхара а, я и иккхира, ца иккхира а. Цунах 
дерг денене хатта йоьлча, «ша цхьаъ леладо бохуш йоллура...сагатло цуьнан цхьацца 
хIума ца айдича», – аьлла, шена и хIуманаш дош ца хетий хаийтира денанас.

Амма суна цунах кхачо ца хуьлура...
«Москалан кIорнешка бIаьрг тухуш хилалахь, со жимма гам тоха керта йолу», 

– аьлла, денана бешахь къайлаяьлча, айса кех а даьхна, москалан кIорнеш тхайн 
урамех хьалалахкар-м дицдан а, ца дийца а мегар дара, делахь а...

Тхан урамех хьалавахча йолчу больницан кетIа «шаьш дIадахана» москалан 
кIорнеш схьадалон яханчу ас дийнна де-м дайира, гай иккхина, вочу хьолехь цига 
цхьа а валавой хьоьжуш.... 

Дукха шераш девлла цул тIаьхьа, мел лаххара а ткъе итт шо...амма цу суьрто 
юх-юха ойлане йоккху...

И пхьид кечйинарг баккъал а тешаш яра-те ша кечдечух?
Я ша «гIоьнна» вовшахтоьхначийх ца тешаш, уьш зуьйш яра- те?
Амма цхьа хIума-м ду...и къола баккъал а динчух къахеттарг со бен хиллера 

моьттуш-м яц со…
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Дакъалоцурш:

АХМАДОВ Муса

Нохчийн маттахь, нохчийн махкахь
3 дакъа

Сулейманов Ахьмад
Михаил Шоипович – 
 обкоман белхало
Шерипов Асламбек
Обарг Геха
Боккало
Боккалон зуда
1-ра воккха стаг
2-гIа воккха стаг
1-ра салти
2-гIа салти
Салахь
Салахьан зуда
Антон Иванович
Эрих Ибсен

1 сурт

Обкоман белхалочун Михаил Шоиповичан кабинет.

М и х а и л. Лераме Ахьмад, тхан дендас чIогIа дукха вуьйцура хьо. Ахь вайн 
къам цIерадаккхале Итон-Кхаьллахь комсомолан секретарь волуш лелийнарш, цул 
тIаьхьа, вайн къам цIерадаьккхича, ахь цигахь латтийна къийсам а… тоьур дац, 
Ахьмад? Хьо хIинца воккха а хилла…

А х ь м а д. ХIунда боху ахь иштта, ШоIипан кIант Микаил?
М и х а и л. Микаил? Хьуна мичара хаьа сан цIахь йоккхуш йолу цIе? Со бал-

хахь Михаил Шоипович ву.
А х ь м а д. Хьан дедас ШахIида дийцина дела хаьа-кх. Хьуна цо и цIе тиллина 

а дагадогIу суна-м. Хьайн дендена со дика вевзара боху ахь?
М и х а и л. вевзара. Цунначул дика хьо хьанна вевза хаьий хьуна?
А х ь м а д. Алахьа хьанна вевза?
М и х а и л. КГБ-эна.
А х ь м а д. Боккъаллий? оццул ницкъ болчу организацин соьца хIун бала бу? 

Бакъ хир дац иза.
М и х а и л. Дукха чIогIа бакъ ду. Царна-м сан дендена цахуург хаьа хьох лаьцна. 

Ахь зуламхойн тоба вовшахтоьхна, Казахстанехь Китайн дозане кхаччалц дIа а 
оьхуш, колхозийн, совхозийн даьхний лихкинийла а хаьа.

ШаIрани
Гайтукаева Бана
Зулай 
Режиссер
Зулейхан
Жебар
1-ра Студент
2-гIа Студент
Нажмудди
1-ра гIалагIазкхи
2-г1а гIалагIазкхи
Делегаташ
1 - ра нохчи
2-гIа нохчи
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А х ь м а д. Лихкина, мацалла леш болу нохчийн миска нах кIелхьарабаха.
М и х а и л. Ахь нохчийн нехан бакъонаш юьйцуш, партин лакхарчу хьаькамаш-

ка кехаташ яздар а хаьа. И кехаташ яздар хIинца а ца дити-кх ахь. Царех хуьлуш 
цхьа а пайда ма бац, стенна яздо ахь уьш?

А х ь м а д. ЦIеначу нийятаца деш долу хIума цхьа пайда боцуш ца дуьсу. 
ХIетахь цхьана юьртахь хиллачу коменданто, бехк боцуш чувоьллина шен ваша 
схьахецахьара аьлла, шена тIееанчу нохчийн зудчунна шед тоьхна, маьттаза бага а 
лееш, сийсазйина аьлла, ас Казахстанан компартин ЦК яздина арз эрна ца дайра. И 
комендант дIаваьккхира, цуьнан метта ваийтинарг иштта сонта а вацара.

М и х а и л. Наггахь нисло ахь ма-баххара. Амма, дукха хьолахь, хьан кехаташ 
эрна дов. Iедалан нах иэгIабо ахь хьайца. Хьо и кехаташ ца яздеш, ца оьшу къаме-
лаш ца деш, IаддаIахьара, гIалахь тоххарехь квартира елла хир яра хьуна.

А х ь м а д. Со сайн гIуллакхаш дуьйцуш вац. Со вайн дерриге а халкъах хьак-
хлуш долу гIуллакхаш дуьйцуш ву.

М и х а и л. Халкъана-м бала бацара ахь А.Шериповна хIоттабайта бохучу 
хIолламца. Халкъ болх беш ду дийнахь а, буса а. 

А х ь м а д. Микаил, хьуна ма ца хаьа, Асламбек муха кIант хилла. вайн халкъан 
маршо а, латта а бахьанехь шен са дIа ма делла цо. Цул сов, иза воккха Iилманча а, 
фольклорист, публицист, яздархо а, догмайра къонах а хилла. Мила ву оцу хенахь 
баьхначу нахах цуьнца вуста кху Къилбаседа-Кавказехь? Цхьа а вац. Наха цочул 
итталгIа дакъа цадинчарна а хIолламаш хIиттабо, гIалин цIерш тохку. Хьуна гиний 
Сафроновс цунна бан леринчу хIолламан бустам-кеп? Хьажахьа цуьнга. (макет 
дIагойту) Ма говза йина цуо хIара. Асламбекан боккъал йолу амал гойтуш. Ма 
товш хир яра иза вайн вокзалан хьалхарчу майданахь.

М и х а и л. Лераме Ахьмад Сулейманович, Шериповн хIоллам Гикалоца а, Ахри-
евца а цхьаьна хIоттор ю аьлла, сацам бу. «Къаьмнийн барт» хир ю цуьнан цIе.

А х ь м а д. Со цунна реза вац. Асламбекана шенна хьакъ бу хIоллам.
М и х а и л. Лераме Ахьмад Сулейманович, хьоьгий, соьгий хоьттуш хIумма а 

дац, и сацам партин обкоман бюрохь тIеэцна, хьалхарчу секретара накъост вла-
совс юкъадилларца. оцу хьокъехь кхин кехаташ ма язде.

А х ь м а д. Аш хIуъу дахь а, Асламбекана хьакъболу хIоллам тIаьхьено хIоттор 
бу. Ткъа со кегийрхошна и мила хилла дуьйцуш, волалур ву махкахула.

М и х а и л. Диц ма делахь, лераме Ахьмад Сулейманович, хьайн дукха лерина 
тидам беш хиларна.

А х ь м а д. И аш мича дицдолуьйту. Шун болх ма бу иза. Цкъа ладогIахьа, Ми-
каил, леррина тидам беш, хьо Асламбекан дахаре хьаьжча, хьан ойла хийца ца яла 
йиш яц хьуна.

2 сурт

Ш е р и п о в. Россин цхьаболчу Iилманчаша а, тIеман баьччанаша а цхьаццанхьа 
яздина хаало: нохчийн къоман литература а ца хилла, и бахьанехь церан синкультура 
лахарчу тIегIан тIехь ю, бохуш. Бакъду, Европейцин кхетамехь исбаьххьаллин 
литература ца хилла нохчийн. Гуттар шайн маршо ларъеш, тIемаш бан дезначу 
нохчийн йиш ца хилла романаш язъян. Амма, синкультура лахара хилла бохург 
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харц ду. Нохчийн къоман синкультура лекха хилар го цуьнан бартакхоллараллехь, 
къаьсттина нохчийн халкъан иллешкахь. Ткъа нохчийн къоман лирикин эшарех 
лаьцна Лев Толстойс аьлла: уьш поэзин инзаре башха хазнаш ю, аьлла. Сан ойла 
сецна, нохчийн халкъан турпалаллин иллех масех оьрсийн матте а даьккхина, мелла 
а шуьйрачу дешархошна церан исбаьхьалла йовзийта. Царех цхьаъ ду обарг Гехех 
долу илли.

3 сурт

Ш е р и п о в. Майра къонах вара обарг Геха. Дукха хьуьнарш гайтина догмайрачу 
Гехас. Дийнахь тем боцуш, буьйсанна наб йоцуш, мацалла, хьогалла ловш, цуо 
дIакхоьхьура обарган кхераме некъ. Амма Гехин майра дог экама безаммий, адаман 
комаршой а, доттагIаллий лоьхуш дара. ГIайгIано лаьцначу Гехас кхойкхура, воьхура 
шена нийса накъост, доттагI, шен коьртера карзахе ойланаш цунна йийца, кийрара 
гIийла гIайгIа цуьнга ялхо. Амма вацара цунна улле хIотта цуьнца нийса накъост. Ткъа 
хьоьца нийса воцчуьнца доттагIалла а ца хуьлу. Кхойкхура, воьхура цуо шена улле 
шен дагах кхетар волу тешаме доттагI. Амма иза карош вацара. ТIаккха Iожаллех ца 
кхийрина догмайра Геха, шен цхьаллех кхеравелира чIогIа. ТIаккха гIайгIано гатвина 
догмайра Геха, барзах ва угIуш, ша кхайкха ма велира цу гила барзе.

Хеза берзан угIар.

Инзаре оьгIазе турпал аз хезна, еана схьакхечира и гила борз. Гила борз кхийтира 
цу Гехин дагах, ойланех, шен кийрахь детталуш Гехиниг санна майра дог долу дела.

Шена орцахъяьллачу барзе дагардийцина, дог паргIатдаьккхира майрачу Гехас. 
ТIаккха мацалло бIарзвина, хьогалло кIелвитна, адам дехачу юьрта юххе гIоьртира 
догмайра Геха. Цу юьрта йистехь вехачу Боккалас тIеийцира и ца вевза хьаша.

Г е х а. Ассаламу Iалайкум оьздачу хIусаман да, хьаша тIеоьций ахь?
Б о к к а л о. ва Iалайкум салам! Дера оьцу. Хьо марша вогIийла. Хьаша Делера 

ву, чувала, охьахаа, кхета тхан рицкъанах, хих. 
Ш е р и п о в. Рицкъанах кхетта, хьогалла яйина, хьешана диначу цу дуьхьала 

отин чохь набарна тевжира тов и догмайра Геха.
Боккалан хьаша вевзина, цхьа ямарт айкх вахара паччахьан инарла волчу, теш-

набехке хаам эцна. КхоалгIа го бира паччахьан эскаро Боккалан мискачу хIусамна. 
оьгIазе инзаре гIовгIанаш евлира.

Ша сатуьйсу кхераме къийсаме киртиг тIехIоьттинийла хиъна, иччархоша эккхий-
на гила борз санна, шен герзех кадетташ, ша хьалаиккхира тов, догмайра ва Геха.

Э п с а р. Каравола ва Геха, цIий а ца Iанадойтуш. Чекхдели хьан маьрша лелар. 
Г е х а. Даккхий ма де сов хьалхе. Шу-м лечарчий даций къийганна го бина. Шу-м 

къийгийн арданг я-й, курачу лечина кхоалгIа гуо биллина. Со, кура леча, къийгийн 
арданган хьалха гора дахна аьлла ца хазийта, къийсамехь летта, воьжначу кIантана 
тIехь нана елхийтар гIолехь хета шена. ТIом бан волало.

Ш е р и п о в. Барзал майрачу Гехин дешнаша мостагIийн стешхачу дегнашкахь 
кхерам боссийра. Догмайра Геха тIаме хIоьттинийла хиъна, юьртара баккхий нах, 
зударий дехаре баьхкира.
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1-ра в о к к х а стаг. Адамийн цIий ма Iанадайтахьара ахь, догмайра Геха. 
Зударийн, берийн къа хир ду хьуна.

2-гIа в о к к х а с т а г. Ахь къинхетам бе тхан мискачу юьртахойх, карагIо 
Iаьржачу къийгашна.

Г е х а. ХIай, сийлахь баккхий нах, аш тохийша суна герз. ХIай, оьзда хIусаман 
да, Боккало, ахь озахь оцу тоьпанан лаг. Ас сайн цIий хьанал до шуна. Амма соьга 
карагIо ма ала. И дан сан таро яц. 

Б о к к а л о н. Догмайра Геха, веза хьаша хилла воьссира хьо тхо дехачу хIусаме. 
Сан кхачанах кхетта хьо, ас кховдийна хин чами мелла яйъина ахь хьогалла, сан 
тхов кIелахь вижна, наб йина ахь. Геха, хьо – берзан доттагI, догмайра леча, май-
ралло яьккхина хьайн цIе ца йожош, тахана Iожаллин де хьайна тIехIоьттинчу дий-
нахь, яхь ца луш, ца вухуш, къийсаме дIахIотта ницкъ лахалахь, ва Геха.

Г е х а. Сийдолу баккхий нах, шун даше ладоьгIна, шун лерам бина, со дIагIур ву 
хIара хIусам, юрт йитина, сайх зулам ца далийта, Iаьржачу къийгийн гуо хадийна, 
церан арданг сайна тIаьхьа хьехна. орган тогIи чохь, есачу меттехь хIуттур ву со 
тIаме Iаьржачу къийгашца. 

Ш е р и п о в. ЧагIалкхийн гуо, гила-барзо санна, Iаьржачу къийгийн гуо хадийна, 
орган тогIи чу воьссира догмайра Геха. Цигахь ламазна хIоьттина, Гехас везачу Деле 
доIанца дийхира шен къиношна гечдар. Цул тIаьхьа кечвелира Iожаллин ловзаргахь 
доггах бохь богIа. Болабелира буьрса тIом. Деттачу дошан бIаьрг белла ца вуьтуш, 
молханан кIуьро садаIа ца вуьтуш, ша леташ вара, тов, догмайра Геха, ша луьйчуш 
вара тов цу цIеран, дошан тулгIешлахь. обарг-лечина тIехула ма хьоьвзира Iаьржачу 
къийгийн ва арданг, цуьнан дегIах кескаш йохуш, довха цIий Iенош.

Бехха бахбелира тIом, эххар Iожалло лецира догмайра Геха. Амма иза мостагIел 
эшна вацара, мелхо а тоьлла вара. Маршонан къийсамехь шен дахар ца кхоош 
дIаделларг ву тоьлларг. 

4 сурт

Владикавказехь съездехь А. Шериповс къамел до.

Ш е р и п о в. ДIадахнарг Iаламат мехала ду хIора къоман. Къаьсттина и мехала 
ду Кавказан къаьмнашна. Историс вайна дуьйцу вайн дай а, дендай а динан, 
даймехкан маршонан дуьхьа шайн дахарш дIадала кийчча бIаьхой хилла хилар. 
ХIинца вайна юхаъ тIехIоьттина Iаламат кхераме киртиг. вайна тIехь ду Кавказан 
маршонан ирсан дуьхьа къахьега, къийса, эшахь а, дахарш дIадала. Тахана вайна 
хьалха хIоьттина мацах имам Шемалан кхочушхилаза бисна сатийсам – Кавказан 
массо а къаьмнаш цхьа барт хилла къийсамна вовшахкхетар. Нагахь вайна Кавказ 
езахь, цуьнан цхьа дакъа дезна а ца Iаш, дийнна Кавказ езахь, таханлерчу дийнан 
кхайкхам иштта хила беза: «Кавказан массо а къаьмнаш цхьаьнакхета!» 

1-ра д е л е г а т. ТIекхаьчна вайн барт хила беза хан.
2-гIа д е л е г а т. Тахана а ца хилахь, маца хир бу вайн барт?
3-гIа д е л е г а т. вайн барт ца хилахь, вайх хIора а къам ша-ша хьаьшна 

дIадоккхур ду мостагIаша.
4-гIа д е л е г а т. Нийса боху!
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Асламбекан къамел чекхдаларца хеза тIараш деттар, маьхьарий.

Ш е р и п о в. Тхуна, нохчашна коьрта хаттар ду – лаьттаца долу хаттар. 
Керла хIоьттинчу Советан Iедало 70 шо хьалха паччахьан инарлаший, гIумкийн 
элаший гIалагIазкхашца цхьаьна тхоьгара дIадаьккхина латта схьадала деза. 

Схьало тхан латта, тIаккха шуна гур ду шайна улле хIиттийна белшах белш тоь-
хна, арахьара тIелеттачу мостагIех майра леташ нохчий. 

Нагахь, аш тхан лаьттаца долу хьашт кхочуш ца дахь, тхан къехоша бохамаш 
барна кхоьру тхо, цхьана эхь доцчу зуламхойн питанех Iеха а белла. Цундела лаьт-
таца долу гIуллакх сиха къасто деза, цхьа зулам эккхале. 

1-ра г I а л а г I а з к х и. Эрна хабар. Тхо цу хабарех Iехалур дац!
2-гIа г I а л а г I а з к х и. И вайна ультиматум хIоттош ву!
Ш е р и п о в. Ультиматум яц. Ас кхин цкъа а дIахьедо, кхидIа лаьттаца йолу 

харцо ловш, лай санна Iийр дац тхо. 
1-ра г I а л а г I а з к х и. Иза-м хьаха ю еккъа цIена ультиматум.
2-гIа г I а л а г I а з к х и. Юхаъ вай кхеро гIерташ ву.
Ш е р и п о в. Ультиматум яц, дIахьедар ду. Амма ультиматум хIотто еза киртиг 

тIехIоттахь, и дан тхоьгахь доьналла тоьур ду, цунах шек ма хилалаш.
1-ра н о х ч и. Нийса боху!
2-гIа н о х ч и. КIордийна и харцо лан, тхан собар кхачош ду.
(тIараш детта)

5 сурт

Аьльбика ю хийистехь. ВогIий, схьакхочу Асламбек.

Ш е р и п о в. Суьйре дика хуьлда хьан, Аьльбика.
А ь л ь б и к а. Далла везийла хьо, Асламбек. Ма тамашийна хIума ду хьо кхуза 

кхачар? Суна-м ахь кхуза богIу некъ бицбина моьттура.
Ш е р и п о в. Ахь хIун дуьйцу, ас муха бицбо кхуза богIу некъ?! ДуьххьалдIа 

вайн мехкан, халкъан гIуллакхаш хьалхадаха а дезна, кхин некъаш дан дийзи-кх. 
Селхана веана со Буру-гIалара цIа. 

А ь л ь б и к а. Асламбек, хьо воцург кхин вац-техьа халкъан а, мехкан а 
гIуллакхаш кхочуш дан? Кху Шуьйтара гIуллакхаш а тоьур ма дара ахь кхочушдан. 

Ш е р и п о в. Ахь хIун дуьйцу, Аьльбика? вайн дайша бIешерашкахь сатийсина 
хан ма ю тIехIоьттинарг. ХIинца вай сема а хилла, хьекъале а хилла къийсамна 
гIовттахь, вайн аьтто хир бу вайн къоман маршо а, латта а юхадерзо. 

А ь л ь б и к а. Дукха кхераме некъ бу боху наха ахь юьхьарлаьцнарг.
Ш е р и п о в. Кхераме некъ бу. Амма ца бича, ца болуш некъ бу. вайн къоман 

кхоллам къаьстачу муьрехь, со юьстах а ваьлла муха Iийр ву? Амма оцу къийса-
ман новкъахь суна уллехь оьшура сайн дагах кхеташ цхьа деган доттагI. Иза хьох 
хир ю аьлла, дог тешна а вара со. ТIаккха сол ирсе стаг хир вацара, Аьльбика.

А ь л ь б и к а. Асламбек, хьуна хIунда ца мега, нахана санна, хьайн цIахь вахар: 
бIаьста ялта дIа а дуьйш, аьхка мангал а хьокхуш? ТIаккха резахир бара сан гергара 
нах хьуна а, хьоьца гергарло таса а. 
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Ш е р и п о в. Ахь хIун дуьйцу?! ХIокху жоьпаллин муьрехь со муха Iийр ву цIахь ахар-
хо а хилла? Ас тоххарехь къастийна сайн некъ – халкъан ирсехьа дIахьочу къийсаман некъ.

А ь л ь б и к а. ХIун дийр ду, юьртахочун ирс ахь дIатоьтту. Ткъа со кийча яц 
къийсамхочун накъост хила. Суна лиъча а, сан дас, нанас и бакъо суна лур яц. Ден-
ненан дош суна деза ду. 

Асламбек ойла еш лаьтта.

Ш е р и п о в. ХIун дийр ду ткъа? Ас ца боху хьоьга ден, ненан лаам бохабе, цу 
шинна дуьхьалъяла. Дала ирсе дахар лойла хьуна! 

Асламбек дIавоьду. Аьльбика йоьлхуш лаьтта.

А ь л ь б и к а. Дала ларвойла хьо, Асламбек, вочух, бохамах!

6 сурт

Асламбек ша ву хIусамехь кехат яздеш.

Ш е р и п о в. Сан хьомсара адам, со текъамаш беш вац, сагатдеш вац. Сан дахар 
хьуна хIетахь хеттачул кIорге а, боккъал а ду. ХIунда аьлча, со кхеттал хилчахьана, 
сан дог вайн мискачу халкъе болчу бовхачу безамах догуш ду. И безам бахьанехь 
деш ду ас мел дийриг. Суна даггара лаьа, сан гергарчарна со Асламбек хиларна а 
ца везаш, вайн халкъе сан боккха безам хиларна, вайн халкъан гIуллакхашна даим 
со юкъ йихкина хиларна везийла. Суна лаьа, со дукхавезаш волчо соьга олийла: 
«халкъана маршо, нийсо лоьхуш, къийсам латтабе, муьлхха хало а ловш, юха а ца 
волуш». Суна лаьа, сайна хьоме волчу стагана суо халкъан дуьхьа дахар дIадала 
кийча хиларна везийла. И тайпа стаг ца нисвели суна. Цундела, сайна уллехь суо 
везаш йоьIан дог хила лаар бахьана долуш, со теша герга вара, сайх кхета хьо хьуь-
нар долуш хир ю аьлла. Амма и ца хили. Iодикайойла. Ларамца, Асламбек.

Цхьана юкъана тийналла лаьтта. ЦIаьххьана олхазаран декар хеза.

Ш е р и п о в. Сайн ойланаш еш со Iашшехь, сатасаран олхазар а дийки. Марша 
догIийла хьо, Iуьйренан хьаша. Хьоь ладоьгIуш Iийр вара-кх даима а, амма йиш 
яц. Чахкар-гIаличохь долчу эскаро зуламаш до нохчийн ярташна. Уьш совцо деза. 
Тахана Чахкар-гIалин тIелата кечбелла тIемалой. Со цаьрца хила веза. Со царна 
хьалхавала веза. 

7 сурт

Ахьмад, Михаил Шоипович кабинет чохь.

А х ь м а д. оцу Iуьйранна Чахкарахь, ша куьйгалла дечу нохчийн цIечу 
эскарна хьалха а ваьлла, тIом беш, дIакхелхина къона Асламбек. Иштта къо-
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нах хилла-кх иза, Микаил. И тайпа вайн халкъан юкъара гIуллакхаш кхочуш-
деш, шайн синош ца кхоош, къийсина кIентий бицбахь, вайн хIун мах бу? Ши 
кепек бац.

М и к а и л. Бакъ ду, Ахьмад Сулейманович, хьан дийцаро суна чIогIа Iаткъам 
би. Шериповн «Статьяш, къамелаш» боху киншка хааелла суна библиотекехь, 
леррина иза йоьшур ю ас. Амма цунна хIоллам хIотторна тIехь гIо дан сан аьтто 
бац. Со Iедалан йоккхачу чорха тIехь цхьа жима винтик бен яц. 

А х ь м а д. Хаьа суна, Микаил, дукха дика хаьа. Амма и винтик тIех муьтIахь 
а ца хуьлуш, оцу чорхана жимма юханехьа хьовзахь, дуккха а хIума хийцадала 
тарло хьуна. Пхийттех шо хьалха кегийчу къаьмнийн меттанаш ишколашкахь 
хьеха оьшуш дац аьлла, конференци кечйинера Москвахь.

М и к а и л. Цу хьокъехь дуьйцуш хезна суна. Ахь цигахь къамел дина, шаьш 
дан леринарг юкъахдисна бохуш, хIинца а хьуна цергаш хьекхош ю обком.

А х ь м а д. Гой хьуна, цара хIуъу цергаш хьекхаяхь а, и цхьа къамел бахьа-
нехь цара къаьмнашна бан лерина тешнабехк юкъах ма бисира. Цундела, сан 
карахь хIумма а дац, бохуш, Iен мегар дац. Ала деззачохь дош ала. 

…тоьллачо гIийланиг харцонца хьийзош,
Бехказа ца вуьтуш, ницкъаца къийзош…
Ма дохковаьлла со, ма дохковаьлла,
ДIаала деззачохь цхьа дош ца аьлла.

Ала деззачохь, дош ала, Микаил. Ца алахь, дохковаларо хорам бийр бу хьуна, 
вала вахлахь. Хьан денда оьзда стаг вара, хьо а иштта хила гIорта.

М и к а и л. Дика ду, Ахьмад Сулейманович, ойла йийр ю ас.

8 сурт

Ахьмад ву Зумсахь. Иза цхьана нехан кеберте хIутту.

А х ь м а д. ХIей нах, цIахь дуй шу? 
С а л а х ь. ЦIахь ду, Дала мукъалахь.
А х ь м а д. Ассаламу Iалайкум.
С а л а х ь. ва Iалайкум салам, хьо марша вогIийла! Мичахь ю хьан говр?
А х ь м а д. Говр яц соьца, гIаш лелаш ву со.
С а л а х ь. ГIаш лела ма хала ду-кх хIара лаьмнийн некъаш.
А х ь м а д. Даймехкан некъаш дан хала дац. Даймехкан лаьтто ницкъ ло. 

АлхьамдулиллахI, Далла бу хастам, вай кхузахула лела йиш йолуш. Кху лаьттах 
къастийна 13 шо даьллачул тIаьхьа вай юхадерзинчу Далла бу хастам! Жима 
къонах, хезний хьуна «Буьйса, буьйса, Iаьржа буьйса, дарцо левси кхийсайо», 
– бохуш илли?

С а л а х ь. Хезна дера, Дагаев валида олуш ду и илли.
А х ь м а д. Цу тIехь дуьйцург: дорцан буьйса а, со ЧIаьнтара кхуза Зумса 

вар а, бевзашбоцучу наха (хIусамден цIе дагахь йисна суна, Мохьдан яра), 
со везаш тIеэцна а, ткъе пхийтта шо хьалха хиллера. Цул тIаьхьа вай цIера а 
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дехира, цIа а дирзира. ТIаккха и буьйса а, цара суна дина хьошалла а дагалу-
ьйцуш кхолладелира сан и дешнаш. 

С а л а х ь. Ахьмад, хьо ву иза? Марша вогIийла хьо. Далла хастам бу-кх, 
хьан некъ тховса кху хIусаме хьовзийначу Далла бу-кх хастам! И ахь вуьйцу 
Мохьдан сан денда ма ву. Дала гечдойла цунна!

А х ь м а д. Дала гечдойла цунна! Хьайн цIе йийцахьа.
С а л а х ь. Сан цIе Салахь ю.
А х ь м а д. Делахь, со нийса кхаьчна-кх. Мохьдан кIентан кIант Салахь ле-

дар хила йиш яц.
С а л а х ь. Ахьмад, бехк ма билалахь, цхьана минотана уьйтIа волу со.

Араволий, чувогIу Салахь.

А х ь м а д. Салахь, суна хьошалладан гIерташ, ца оьшу къа ма хьегалахь. 
Хьан дендас хIетахь дина хьошалла а тоьур ду суна.

С а л а х ь. Са ма гаттаде, Ахьмад, вайн дайн гIиллакхех тIехдаьккхина 
хIумма а хир дац.

А х ь м а д. Салахь, сайн гIуллакх дIадийца ас?
С а л а х ь. Дийцахьа, Ахьмад.
А х ь м а д. Со вайн мехкан паспорт хIотто араваьлла. Мехкан паспорт кху 

лаьттан лаьмнийн, тогIийн, хийн, шовданийн, Iаннийн, Iаьмнийн цIерш ю. И 
цIерш хууш болу баккхий нах вайна юккъера дIабевлча, уьш йоьвр ю. Цундела 
уьш дIа а язъеш, Iалашъян еза. 

С а л а х ь. Иза стенна оьшу вайна, Ахьмад?
А х ь м а д. Изий? Юхаъ цхьана къа ца хетачаьрга, Делан мостагIашка вай цIера 

ца дахийта. Цхьа Iилманчаш бу бохуш, нах бевлла, нохчий кху махкара бац, уьш 
тIебаьхкина бу, бохуш, статьяш язъеш. Церан хабарш эрна хир ду, вайн мехкан па-
спорт хIотта а дина , охьадиллича. Со берриге а махкахула чекхваьлла и болх беш, 
йиснарг хIара масех юрт ю. ХIинца ахь суна Зумсахь йолу цIерш йийца еза.

С а л а х ь. Дика ду, Ахьмад, сайна хуург дуьйцур ду-кх ас. Амма цкъа хьал-
ха, ахь пурба лахь, цхьа байт йоьшур яра ас. (ДIайоьшу Сулейманов Ахьмадан 
«Буьйса, буьйса, Iаьржа буьйса» стихотворени)

А х ь м а д. Салахь, хьуна-м дагахь хууш ма хилла и илли?
С а л а х ь. Дукха хан ю ас уьш дагахь Iамийна. Цхьа дагна гергара хетара 

суна и дешнаш гуттар а. Мича дагахь дара, уьш кху меттигца а, сан дендеца а 
доьзна ду бохург.

Оцу хенахь, шун дохьуш, чуйогIу хIусамнана.

Х I у с а м н а н а. Марша вогIийла, тхан веза хьаша!
А х ь м а д. Делан маршалла хуьлда! ва Салахь, ахьа-м уьстагI бийна ма хил-

ла? Хьо маца кхиъна и бен?
С а л а х ь. И-м хала хIума дацара, Ахьмад. вай цкъа хIума кхоллур ю, тIаккха 

ахь бохург дийр ду-кх, тхан сийлахь хьаша.
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9-гIа сурт

Ахьмад ша ву ламчохь сатоссучу хенахь. Цхьана лекхачу гу тIе а ваьлла, гона-
ха бIаьрг бетташ.

А х ь м а д. ХIей, ЧIаьнтийн лам, лаьтташ буй хьо? Дала иштта латтабойла хьо! 
Дала, хьан юькъа цанаш хьакха мангалхо а воцуш, ма буьтийла хьо! ХIей, Хилде-
хьаройн лам, лаьтташ буй хьо? Дала иштта латтабойла хьо! Дала, хьайн чоме шов-
данаш мийла стаг воцуш, ма буьтийла хьо! ХIей, ТIерлойн лам, лаьтташ буй хьо?! 
Дала латтабойла хьо иштта! Цкъа а хьайн кIотаршкахь хезаш нохчийн аьзнаш до-
цуш, ма буьсийла хьо!

Ахьмадан къамеле ладоьгIуш, цхьана дитта тIехьа лаьтта Микаил а, цуьнца 
цхьа ши стаг а. Ахьмадна тосало уьш.

М и к а и л (схьагучу а волуш). Iуьйре дика йойла хьан, Ахьмад! 
А х ь м а д. Далла везийла, Микаил, хьо ву иза! Со ву Ахьмад! Москохара хIара 

хьеший баьхкина, хьох кхета лууш, хьан лулахоша хьо лам чу, ЧIаьнта вахана аь-
лла, хьаладаьхкинера тхо. ХIорш сиха бу, суьйрана Москва кема ду кхеран. 

А х ь м а д. Делахь, хьаха, ду вай, массо гIуллакх кIелдитна а, хьешийн гIуллакхе 
хьовсур.

М и к а и л. Кхарна уггар хьалха хаа луург ду, сел Iуьйре ламчу а веана, хьо 
хьаьнга мохь бетташ ву, хьо хьаьнца къамел деш ву?

А х ь м а д. Со, хьомсара хьеший, лаьмнашца къамел деш ву. ХIора бIаьста ишт-
та ламчу а вогIий, лаьмнаш дагардо ас, шаьш хиллачохь лаьтташ дуй-техьа уьш, 
олий. 

М и к а и л. Лаьмнаша ца лаьттина хIун дийр ду?!
А х ь м а д. Кхузара дIа а девлла, дIа а дахана, кхечахьа дIахIуьттур ду-кх, на-

гахь кхузахь дехаш долу адамаш ледара хилахь, церан ойланаш лаьмнашка кхо-
чуш, лекха ца хилахь.

А н т о н И в а н о в и ч. Хьо Iилманча хилла ца Iаш, поэт хилла.
Э р и х. ХIара поэт хилар «Топонимия Чечено-Ингушетии» книга ешча а гуш ду, 

дукха ю цу тIехь исбаьхьа тексташ.
А х ь м а д. Микаил, шу массо а цхьана «конторера» хир ма дац. ХIун даьлла-те 

соьгара сел дукха шу орцахдовллал?
М и к а и л. Цу «конторера» дац, Ахьмад. ХIорш Iилманчаш бу. Бакъду, хьо 

иштта лаьмнашца къамел деш, лаьмнаш дагардеш вуй хаахь, КГБ-ес шен Iуналлера 
дIа а ваьккхина, БоргIанерачу больницин учете дIа-м хIоттавойтур ву хьо.

А х ь м а д. И дан-м церан ницкъ буйла-м хаьара суна. 
М и к а и л. Ткъа хIорш меттаIилманчаш бу. ХIара Москвара Анатолий Ивано-

вич ву, ткъа хIара генара веза хьаша Швецин паччахьан академин Iилманан белха-
ло ву Эрих Меслунд.

А х ь м а д. оццул генара хьеший со волчохь хилла а бац. Схьадуьйла, охьа-
ховша вай. Микаил, ахь селхана мукъана а хаам бина хиллехьара, шаьш догIур ду 
аьлла, ас хьеший тIеэца хьакъболлу кечам бойтур ма бара. 
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М и к а и л. Цхьа а кечам оьшуш бац, оха дина кхарна хьошалла. Ахь хьайга дечу 
хаттаршна жоьпаш делчахьана…

А х ь м а д. Дика ду, хьомсара хьеший, со кийча ву-кх шуьга ладогIа. (Анатолий 
Ивановича Эрихе корта таIабо).

Э р и х. Хьомсара Ахьмад, тхан Швецин махкахь дийнна Iилманан институт 
ю, тхан мехкан топоними схьагулъеш, толлуш. оцу проектехь болх беш иттех сов 
стаг ву. Болх кхочушбеш шун тобанехь маса стаг вара?

А х ь м а д. Лараме Эрих, тхан тобанехь со цхьаъ бен вацара.
Э р и х (цецволуш). Айххьа бина ахь оццул боккха болх?
А х ь м а д. Цхьамма ца бича, ца болура и болх. И бан кхин стаг валаре хьаьжча, 

хIун хуьлу а ца хаьара. Сиха бан безаш болх бара иза. И цIерш нахана йицъялале.
Э р и х. ой, и дийнна институтан болх ма бу итт шарна лерина.
А х ь м а д. Делахь, ас иза ялх шарахь чекхбаьккхина хьуна.
Э р и х. И ма доккха хIума ду. Хьо тайпа хьуьнар долу Iилман нах тахана Евро-

пехь бан а бац. Ткъа цхьана хенахь хилла Ренессанс йолуш.
А н т о н  И в а н о в и ч. Аш дозалла дан деза хIара тайпа стаг шайн махкахь хиларна.
М и к а и л. оха дозалла до, Ахьмад Сулейманович тхан къоман хазна ю.
Э р и х. ХIара Iаламат боккха мехала Iилманан болх кхочушбеш, Iедало гIодина 

хир ду хьуна ахчанца а, транспортаца а.
А х ь м а д. Ахчанал чIогIа оьшуш дерг делла суна Iедало.
Э р и х. И хIун ду?
А х ь м а д. И хьаха ду, лераме хьаша, цара со болхбан маьрша витар. Ткъа 

машен лелалур а яцара лаьмнашкахула. Со гIаш чекхваьлла кху махкахула, кху 
лаьттан йовхо сайн когашна а хаайолуьйтуш.

Э р и х. Уникальный человек! Нагахь оха кхайкхича, Швеци вогIур варий хьо, 
тхан Iилманчашна хьалха лекци еша, айхьа бина болх бовзуьйтуш.

А х ь м а д. вогIур ву Дала мукъалахь, аш кхайкхахь.
А н т о н И в а н о в и ч. Ахьмад Сулейманович, цхьанхьа а балхахь ларалуш вуй 

хьо, Iилманан институтехь а, университетехь а?
А х ь м а д. Цхьанхьа а вац.
А н т о н И в а н о в и ч. Ас Москвахь, тхайн Iилманан институте дIаоьцуьйтур 

вара хьо, Iилманан сотрудникан алапа а хIоттадойтуш. Нагахь ахь хьайн белхаш 
тхан институтан цIарах арахецийтахь.

А х ь м а д. Баркалла, Анатолий Иванович! Сайн къоман, мехкан дуьхьа бина 
болх декъашхо а воцуш, сайн цIарах арахеца лаьа суна.

А н т о н И в а н о в и ч. ХIун дийр ду ткъа, хьан бакъо ю-кх иза. Эрих, хьан 
хаттарш кхачийний?

Э р и х. Сан хаттарш кхаа дийнахь а кхачалур дацара. Амма йиш яц, кема ду сан 
суьйрана. Со чIогIа воккхаве, сайна Ахьмад вовзарна. Со тешна ву, вай кхин а гур 
ду, вайн гергарло чIагIлур ду.

А х ь м а д. Дала мукъалахь.
Э р и х. Ахьмад, ахь бакъо елча, хьоьца сурт доккхур дара ас. (Шегара суртдок-

кхург Микаиле дIало) Схьавола Анатолий Иванович, дIахIотта хьо а. (Суртдоккху).
М и к а и л. Ахьмад, тхоьца гIала дIавогIий хьо, кIорда ца дина хьуна хIара 

лаьмнаш.
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А х ь м а д. ХIинца шуьца дIаван йиш яц. ХIинца а хIара лаьмнаш дагардина а, 
кхаьрга вистхилла а ца ваьлла.

М и к а и л. Делахь, Iодикайойла!
А х ь м а д. Марша гIойла, некъ дика хуьлда!

Хьеший дIабоьлху

10 сурт

Ламчохь, Доьрахь, студенташ бу фольклор гулъеш. ШаIрани ву суьйранна 
царна карийначунна мах хадош.

Ш а I р а н и. Тахана муха хили шун таллам? Мел «ижу» еана аш? Бана, боцца 
хаам бехьа таханлерчу белхан жамI деш.

Б а н а. Дика «ижу» караеа тхуна. Гонахара кIотарш телли. Доркъуча, Хьаьльда, 
Хазакхелла, кхиерш. Акхаройх лаьцна байташ карий, берийн фольклор, мехкарийн 
йиш, къинхьегаман эшарш.

Ш а I р а н и. Бана, хьо дIайолаеллачуьра, тахана хьайна карийна халкъан говзар 
йовзийтахьа.

Б а н а. Дика ду. Бакъдерг дийцича, ас дIаязйина йиш муьлхачу жанран юкъ-
яхийта еза-м ца хаьа суна. Доьрахь вехаш волчу, дезткъе исс шо долчу воккхачу 
стага, Асхьаба, дийцина суна и дешнаш. 

Ш а I р а н и. Цуьнан жанр-м тIаьхьа билгалйоккхур яра вай, цкъа дIаешахьа 
айхьа дIаязйинарг.

Б а н а.

…долахьа, цхьогал, долахьа, цхьогал
Луларчу регIа бецийн меънаш
Леца гIур дара вайша.
– ДогIур-м дара ша, догIур-м дара ша,
КIайн куй болчу 
Нохчийн кIанта
Хьесийн тIергаш
Туьйсур яцахь.
Мажар тоьпаца 
Лоьцур дацахь,
Базаран туьканахь кхозур дацахь.

Ш а I р а н и. (ГIадвахана воьлуш) Иза боккъал а шатайпана йиш ю, шена хьаьн-
гара хезна бохура воккхачу стага?

Б а н а. Шена ша дукха жима волуш, нанас локхур бохура цо иза. Суьй-
ранна шаьш, бераш, набарна дийша чугулделча, тIаккха туьйранаш дуьйцура 
бохура. 

Ш а I р а н и. оцу эшаран мукъам дагабогIурий воккхачу стагана?
Б а н а. ХIан-хIа, дуьххьалдIа дагардира цуо и дешнаш.
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Ш а I р а н и. оцу дешнийн шатайпа исбаьхьалла билгалъяккхахьа, Бана.
Б а н а. Шатайпаналла кхузахь уггар хьалха хIара йиш диалогах, дуьхь-дуьхьал 

дечу къамелах лаьтташ хилар ду. Хьалхарчу декъехь цхьамма ( и боккъал хIун ю 
хууш дац, кхин цхьогал ду и, я жIаьла ду и) шеца бецан меънаш леца дола боху 
цхьогале. Амма тIе ца тов цунна цхьогал, цигахь шена тIекхача тарло кхерамаш 
хьехадеш. Кхузахь дуккха а ду вайн маттахь таханлерчу дийнахь кIезиг лелаш долу 
дешнаш: рагI, меъ, хьесий, мажар топ, кхидерш.

Ш а I р а н и. Баркалла, Бана. КхидIа, и текст толлуш, айхьа бина болх хьайн от-
четаца схьалур бу ахь. Зулейхан, ахь хIун дIаяздина?

З у л е й х а н. Ас, йоккхачу стага – Сириева ГунегIаза юьйцуш, дIаязйина мех-
карийн йиш.

Ш а I р а н и. оцу эшаран мукъам хиирий хьуна?
З у л е й х а н. Хаа-м хиира, суна дика дага-м ца богIу иза.
Ш а I р а н и. Муха дага ца богIу? Цхьа де а далале бицбелла хьуна иза?
Б а н а. Ца бицбелла хьуна, ШаIрани, язлуш ю-кх. Кач а ца луш хIинца, 

дIалакхахьа иза, Зулейхан.
З у л е й х а н. (йиш локху)

…сарахь хитIа ца йохуьйту,
Буса белхе ца йохуьйту,
Дагна дукхавезна волчу
Сайн везаре ца йохуьйту.
Аьтту агIор деши доьлхуш,
Аьрру агIор дети доьлхуш,
Деши, дети делхахьара
ЙоI езачу кIентан керта.
Аьтту агIор къора етташ,
Аьрру агIор тIулгаш детташ,
Къорий, тIулгаш делхахьара
Со ца езачу кIентан кертахь.

Ш а I р а н и. ЧIогIа хаза йиш ю иза. Халахеташ делахь а, шух цхьанна а, я суна 
а, ноташ ца хаьа, мукъам дIаязбан, цхьа композитор орцах кхайкхина, дIаязбийр бу 
вай. Жебар, ахь хIун язйина?

Ж е б а р. Ас болх беш олуш долу дешнаш дIаяздина.
Ш а I р а н и. ДIадешал уьш.
Ж е б а р. 

Куьйра, куьйра, ласталахь,
Лесташ, сиха ерзалахь,
Куьйранал боккха налха балийта,
Яьссил дукха шар далийта.

Ш а I р а н и. И дешнаш кхузахь дIаяздина ахь?
Ж е б а р. ХIан-хIа, цIахь, тхан денанас олуш, дагахь дисинера суна уьш.
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Ш а I р а н и. Со шек-м хьаха велира, орган йистехь Iачу наха Яьсси хIунда хье-
хадо, аьлла. Кхин яздиний ахь?

Ж е б а р. Яздина мангал хьокхуш, олу дешнаш:

…хаздеш, тодеш ца дина куц,
Мангал хьакха йожош буц.
Деха даккха бецан кес,
ДогIа дале, тухуш ткъес.

Ш а I р а н и. И дешнаш ахь айхьа яздина ду, хьуна уьш цхьамма а дийцина а 
дац.

Ж е б а р. Бакъду-кх иза, ШаIрани. Муха хиира хьуна?
Ш а I р а н и. Атта хиир-кх, и тайпа рифманаш фольклорехь ца нисло. Ахь хIун 

де хьуна, Жебар, аьлча а, сатассалц синкъерамехь хелхавуьйлуш, делкъал тIаьхье 
яллалц кху Доркъучехь интернатехь вижна Iилларх, фольклор гулъяр хир дац. Кха-
на Iуьйрре ара а ваьлла, кхо-йиъ кIотарх чекхвер ву хьо, баккхийчаьрца къамеле 
вуьйлуш.

Ж е б а р. Дика ду, ШаIрани. Кхана сатоссуш аравер ву со.
Ш а I р а н и. ХIаъ, сатоссуш аравала. Iуьйрре гIаьттинчуьнан кайолу балха 

тIехь. Цхьа дош, цхьа хьаьрк а ма йиталаш тидамза. Шайна дош девзаш дацахь 
а, ца кхеттехь а, кхетадойтуш, шайга схьа ма-аллара дIаязделаш. Паспортизаци ю 
шуна коьртаниг. Цхьа а хIума доьза дан йиш йолуш дац шуна. вайна тешалла деза, 
билггал вайн ю ала, дIагайта тешалла. Кхано вайн истори а, фольклор а дIасаийзо 
бевлча, «хIан, хьовсал, кхуьнан шайн дай бу», – ала, дIагайта. 

Хьайн байташ язъян а еза, амма вайн болх ма бицбе. 
Б а н а. ШаIрани, байташ хьахийнначуьра, ахь бакъо елча, айса язйина керла 

стихотворени йоьшур яра ас «ХIинцалера нохчийн мотт».
Ш а I р а н и. Ешахьа, Бана.
Б а н а.

Суьйре ю цхьа тийна, дерриг дицделла,
ЙоI тийна, кIант ларвеш, паркерчу гIантахь,
Эххар а схьахеза: «Приветик, Лена.
Дукха хан юй ахь ждать до? Прости, хьайн тарлахь»...

Студенташ буьйлу, тIараш а детташ.

Ш а I р а н и. (Воьлуш) Бана, ма нийса гина хьуна тахана нохчийн мотт бийца-
рехь йолу чолхенаш. Тахана вайн меттан цамгар – эбийна мотт бийцар ю. 

З у л е й х а н. ШаIрани, Банас юкъабаьккхина цхьа къовсам бу оха дIахьош. вай 
ламчьура цIадерззалц оьрсийн маттахь дош ца олуш, нохчийн маттахь дуьйцуш, 
чекх мила волу хьовсуш.

Ш а I р а н и. И дика къовсам бу. Со а ву шуна цу конкурсехь дакъалоцуш.
Ж е б а р. Хьо веги, ШаIрани, ахь оьрсийн дош эли.
Ш а I р а н и. Муьлха дара иза, Жебар?
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Ж е б а р. Конкурс!вайн дош ма дац.
Ш а I р а н и. Дац дера. Со дукха сиха веги, хIинца юхадIаболор бу вай и къов-

сам, цкъа хелхар бал а баьккхина.

Мехкарша йиш локху, ШаIрани хелхарца юкъаволу.

11 сурт

Сулейманов Ахьмад, Нажмудди ву студенташ болчу веана. 

Ш а I р а н и. Марша вогIийла, Ахьмад, Нажмудди!
С т у д е н т а ш: Марша вогIийла, марша вогIийла.
А х ь м а д. Делера маршалла хуьлда шуна а! охьаховша.
Н а ж м у д д и. ШаIрани, ахь суна тIедиллинарг ас кхочушдина хьуна. ХIара ву 

шуна, аша сатийсина хьаша.
Ш а I р а н и. Баркалла, Нажмудди, хьо ледар хир воцийла хаьара суна.
Хьоьца цхьанакхетар дан лууш хIара студенташ болу дуккха хан яра, Ахьмад. 

Тхо кхузахь тIеэцна, даггара тхан гIуллакхе хьожуш ву хIара Нажмудди. Селхана 
кхуо ша гIала воьду, аьлча, хьоьга дIатоха аьлла, кост динера оха. 

Нажмудди оьзда кIант ву, бакъволу лаьмнийн кIант. Кхуо соьга и кост схьадел-
ча, университетан студенташ, церан хьехархо ШаIрани сан дай баьхначу ЧIаьнтийн 
махка баьхкина хилча, царна тIе ца воьдуш, со муха Iийр ву, аьлла, схьавеа-кха со. 
ТIаккха, ШаIрани, гIуллакх хуьлий? Карадой шуна шаьш лоьхург?

Ш а I р а н и. Дика хIума карайогIу тхуна, Ахьмад.
А х ь м а д. Кегийрхошца цхьанакхета лууш со-суо а ву даима а. Тахана кегий 

хиларх а, кхана тхан метта дIахIитта безарш а хIорш бу. Дукхадахарш, шуна уггар 
хьалха хаа деза, уггар хьалха шаьш лардан дезарг кхо хIума хилар: къаммий, 
моттий, мохккий. И кхоъ гуттар а цхьаьна хила дезаш а ду. Кху махках къастийна 
кхойтта шо даьккхина вайн къомо. И тайпаниг кхин ца хилийта, сема хила деза вай. 
Къам лардар хIун ду? Къоман сийлахь гIиллакхаш, цуьнан бакъболу къонахий биц 
цабар, церан сийлахь даккхий гIуллакхаш диц цадар. Асламбек Шериповн ткъе ши 
шо бен ца хилла дIакхелхаш. Шен къомера дIаяьккхина маршо а, латта а юхадерзо 
болийначу къовсамна дIаделла цо шен дахар. вайн яздархой: Мамакаев Мохьмад, 
ошаев Халид. вайн къомах хьакхлушдолу муьлхха а хIума жоп доцуш ца дуьтуш, 
къахьийгира цу шимма. Бакъо юй вайн уьш бицбан? Яц! вайн къомо цхьа а дика 
стаг: турпалхо, яздархо, Iилманча виц цавар, церан некъаш дIацатасар – и ду-кх 
къам лардар.

ХIун ду мотт ларбар? вайн меттан цхьа а дош дIацатасар, и мотт бийцар а, цу 
маттахь деша а, яздан а хаар. 

воккхаве со хьуна хуучу 
Кхечу къаьмнийн меттанех,
Хьайниг бицбеш, Iамо деза 
Уьш хьуна ца моьттинехь.
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ХIун ду мохк ларбар? оцу махкахь дахар ду, хьаналчу къинхьегамца и хазбеш, 
и цIинбеш. оцу махкаца доьзна долу цхьа а хIума, меттигийн, хийн цIерш, цу 
мехкан адамех долу дийцарш диц цадар. Дала оцу кхаа хIуманца: къомаца, маттаца, 
махкаца доьзна долу шайна тIехь лаьтта даккхий декхарш кхочушдан аьтто бойла 
шун! Ас сайн къамел сацадо. ХIинца шуьга ладугIур ду-кх ас.

Б а н а. Ахьмад, вайн меттигийн цIерш дIаязъеш дукха къахьегна ахь. оцу бел-
хан жамI ду ахь арахецна «Нохчийчоьнан топонимин» 4 том. Хьайн кхолларалла 
йитина, Iилманна тIеверзар муха нисделира хьан?

А х ь м а д. ЙоI, цIе муха ю хьан?
Ш а I р а н и. Гайтукаева Бана ю хIара, тхан тоьлла студент.
А х ь м а д. Бана, вайн къомана хьалха дан дезарг хьалхадаккха деза. Иллеш 

яздеш берш, асчул дика яздеш берш хир бу вайн. Амма мехкан цIерш тахана йицъ-
яхь, гуттаренна а йовр ю. Ткъа меттигийн цIерш вай кху лаьттаца дузуш долу ора-
маш ду. вайн орамаш хедийта йиш ма яц, аьлла, аравелира со.

Ж е б а р. Ахьмад, муха хуьлу стихаш кхоллаялар? Дахарехь Iитталучу 
гIуллакхаша ло хьуна байтин маьIнаш, я уьш дуьххьалдIа хьан ойланийн стоьмаш 
ду?

А х ь м а д. Сан дукхахйолу стихаш суна гинчу, я ас айсса дакъалаьцначу хила-
мийн бух болуш ю. ДуьххьалдIа язъярхьама язйина стихаш кIезиг ю сан, ян а яц ала 
мегар ду. Масала, «Маржа яI, боцу ницкъ» боху стихотворени, вай цIерадаьхначу 
хенахь сан неIаре еара орца доьхуш цхьа нохчийн зуда, ваша а, да а воцуш, цхьал-
ха йисна, цу юьртан коменданто къиза чехийна хиллера иза. ГIургIезан вастехь ас 
гойтуш дерг оцу зудчун васт ду.

1-ра С т у д е н т. Суна чIогIа хазахеташ ю и стихотворени, Ахьмад Сулейманович, 
ас дагахь Iамийна иза.

А х ь м а д. Ешахьа, жима къонах.
1-ра С т у д е н т… (ДIайоьшу «Буьйсанна олхазар дийкира арахь» стихот-

ворени.)
З у л е й х а н. «Цигонан йоIе» стихотворени язъярх лаций алахьа, Ахьмад Су-

лейманович.
А х ь м а д. «Цигонан йоIе» цIе йолу стихотворени кхоллаялар бахьана, боккъал 

а вайн автостанцехь соьца хилларг ду-кх. Ирсах лаьцна суна говза туьйра а дийци-
на, соьгахь дисина тIаьххьара сом дIа-м ийцира оцу йоIа. 

З у л е й х а н. Ахь пурба лахь, ас йоьшур яра и стихотворени.
А х ь м а д. Ешал, дукхаяхарг.
З у л е й х а н. (ДIайоьшу  «Цигонан йоIе» стихотворени».)
2-гIа С т у д е н т. Ахьмад Сулейманович, карарчу хенахь муьлхачу произведени 

тIехь болх беш ву хьо?
А х ь м а д. Масех де хьалха чекхъяьккхина ас «Дахаран генаш» цIе йолу поэма. 
Н а ж м у д д и. Ами, илли ма дика хир дара цу дешнаш тIехь. 
А х ь м а д. Нажмудди, хьо а ма ву мукъамаш дохуш, ахь даккхахь кху дешнаш 

тIехь илли. Хьуна дагах кхеттачух тера ду уьш, ахь доггах доккхур дара.

Ахьмада кехат дIало Нажмуддига
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Н а ж м у д д и. Дела реза хуьлда, Ами! Дала мукъалахь, со хIокху дешнех илли 
дан хьожур ву.

А х ь м а д. Дала аьтто бойла хьан. Со а, сан хеннара берш дIачекхбевлла. Дера, 
дукха хала ма хилла тхан некъ.

Иштта хала хилла тхан некъ, хIинца дерриг шуна тIехь ду. Шух вуй цхьа а бай-
таш язъеш?

Ш а I р а н и. Байташ язъян гIерташ дуккха а бу, амма ахь цхьаьнга ладугIийла 
луур дара суна, Ахьмад.

А х ь м а д. ЛадугIур ду дера, муха ца дугIу? Шуьга ладогIа веана ма ву со.
Ш а I р а н и. Бана, ешахьа хьайн цхьа стихотворени.
Б а н а. (ДIайоьшу «Дуьненна латтаян серло цу малхана…» стихотворени)
А х ь м а д. Дика! ТIехдика! Говза! ТIехговза! Бана, саца ма сацалахь, дуккха 

а язъелахь. Дала корматалла елла йоI ю хьо! вайн халкъан дуьхьа къахьега Дала 
аьтто бойла хьан!

Б а н а. Дела реза хуьлда!
Ш а I р а н и. Дела реза хуьлда, Ахьмад, доккха самукъадаьккхи ахь, кхуза а ве-

ана. Дала дуккха а вахавойла хьо тхуна! Ткъа хIинца, Ахьмад, хьо кIад ца веллехь, 
ахь гуттар вай вовшахкхетча дагардеш цхьа илли дара-кх «Ненан бIаьрхиш». Иза 
ахь вайн студенташна хазийта лаьара суна.

А х ь м а д. КIад ца велла. Схьаба пондар!

Сулейманов Ахьмад «Ненан бIаьрхиш» цIе йолу илли ала дIаволало.

12 сурт

Радион цIа чохь. Бана ю шен тексташка хьоьжуш. ЧуйогIу Зулай. 

З у л а й. Iуьйре дика йойла, Бана!
Б а н а. Марша йогIийла, Зулай!
З у л а й. Мел Iуьйрре гIаьттина ярах, хьол хьалхе балха ца кхочу-кх со, Бана.
Б а н а. Ас-м сийсара набйина а яц. ЧIогIа герзаш дара гIали юкъахь кхуьссуш, 

хезаш. ХIумма а-м ца хилла-теша? Цхьа вон синхьехам бу-кх сан.
З у л а й. Хилла, Бана, хилла, доккха хIума хилла. ГIалин Советан гIишло чохь 

адамаш дайина, нохчаша нохчий байина.
Б а н а. ЭхI, ма доккха хIума ду иза! ХIинццалц схьа хилла ма дацара иза вайн 

къомана юкъахь. Я АллахI, Хьо орцахвалахь!
З у л а й. Сийсара хилла хIета.
Б а н а. И ма доккха хIума ду, иза муха нисделла?
З у л а й. Iедал къевсинчара вовшах латийтина и бераш.
Б а н а. Дала гечдойла царна!
З у л а й. Амин! Дала гечдойла! Дала дIадоккхийла вайна юкъахь доладелла и 

зулам.
Б а н а. Тахана дан лерина хIун дара вайшиннан?
З у л а й. Забаре дийцарш дIаяздийр ду бохуш яра-кх хьо вайшимма. вайшимма 

дIаязйина «Машенашъярхочун де» цIе йолу диалог чIогIа тайнера нахана.
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Б а н а. Хьуна ма-гарра долу вайн гIуллакх забарш ечохь дац.
З у л а й. Дац дера. Цундела хIара байташ дIаязйийр ю вайшимма.
З у л а й. Дика ду. Ас хIинцца кечам бойту. 

Банина хьалха микрофон хIоттайо. Бана стихаш йоьшуш 

Б а н а. (ДIайоьшу «БӀаьргашна бӀаьрзе хилий» стихотворени).
З у л а й. Бана, цIийца язйина ахь и стихотворени. вонаш дукха хьайн тIе ма 

ийзадехьа, хьайн могашаллин ойлаехьа.

Чуэккха режиссер.

Р е ж и с с е р. Шуьша хIун дIаязъеш ю? Планаца аш дIаязъян дезаш забаре 
дийцарш ма ду.

З у л а й. Забарш ечохь дуй вайн гIуллакх? Сийсара цIе ма яьлла вайх. вайн 
нохчаша вовшийн цIий ма Iанийна. 

Б а н а. вай массара а Деле доIанаш дан деза. 
Р е ж и с с е р. вайна хIуъа хиллехь а, хьаькамо бакъо ца лахь, и стихаш эфире 

яла йиш яц хьуна.
Б а н а. Яцахь, эфире ма лохьа, Iами, дIа а йиллий Iалашъехьа и запись. И далур 

дуй хьоьга?
Р е ж и с с е р. И-м далур ду соьга.
Б а н а. И дехьа тIаккха. Со теша, и стихаш халкъана оьшуш цхьа хан йогIур ю 

хьуна.
Р е ж и с с е р. Дика ду, Бана, и соьга далур ду.

13 сурт

Д I а х ь о ш ъ е р г. Гайтукаева Банас хала ловра вайн къоман барт эгIар, вайна 
юкъахь зуламаш доладалар. Дукха хан ялале, Банин бохамах болу синхьехамаш 
бакъ хилира. Къиза тIом беара Нохчийчу. Амма иза Банина ган доьгIна ца хилира. 
Иза чIогIачу цамгарх дIакхелхира 1994-чу шарахь 14-чу мартехь.

Чаккхе.
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ТIом… иза вайна диканиг дохьуш ца богIу, вайна 
цаоьшушшехь богIу. Цо хIумма а цIин ца до, цо массо 
а хIума хIаллакдо, массо а хIусам чу богIий, массо а 
адамна а, массо а садолчу хIуманна а коьрте болий. 
Данне а дагахь а доцуш, фашистски йовсарш тIелетира 
1941-чу шарахь Советски Союзана. Дийнахь дан деза 
шайн гIуллакхаш а дина, бан беза белхаш а бина, 
садаIа дIадийшинчу маьршачу адамашна цIеххьана, 
буьйсанна кхо сахьт долуш тIелетта, массо а тайпана 
герзаш тIетуьйхира фашисташа.

Уггар а хьалха герзаш тIетоьхнарш вайн дозанца 
йолу гIаланаш а, ярташ а, гIепаш а яра. Царах уггар 
а коьртаниг Брест-гIап а йолуш. Гитлер тешна вара, шен эскарш цIаьххьана 
тIелетча, шен кхиамаш хир бу аьлла. Дан а дара юьхьаьнца иза иштта. Дукха 
гIаланаш, бахамаш, адамаш хIаллакдира фашисташа.

Дукха хIума дIадаьхьира Германе, Iаьржа латта а тIаьхьа. Цул сов, кегий 
нах, зударий, зудабераш а Германе дIадуьгура. Дукха сиха вайн Даймохк 
схьалоцуш вара мостагI.

Гитлер тешна вара, масех баттахь СССР пачхьалкх эша а йина, ша когаш кIел 
ерзор ю бохучух. Башха дукха бах а ца белира Гитлеран кхиамаш.

ЦIаьххьана тIедеанчух кхерадаларх, цецдовларх а меттадаьхкича, Советски 
Союзера дерриг а адамаш – жиманиг а, воккханиг а – шайн Даймохк мостагIчух 
паргIатбаккха дуьхьалдевлира мостагIчунна. ТIеман гIирсаш, техника еш йолу 
заводаш мостагIчуьнга хIаллак ца яйта, цуьнан кара ца яхийта, мостагI тIе ца 
кхоччучу, кхераме йоцучу меттигашка дIакхоьхьуш, кIелхьарайохура. КIеззиг 
хан яьлча, оцу заводашкахь, цхьа а кхерам а боцуш, эскарна оьшуш мел ерг ян 
таронаш яра.

Сан да, Махаев Даян, тIеман хьалхарчу деношкахь шен лаамехь тIаме ваха 
кечвелира, ша воккха патриот хиларна. Даянан накъостий а, цуьнан нийсархой а, 
цуьнца яхье а бевлла, шайн лаамехь цуьнца цхьаьна тIаме баха кечбелира. Уьш 
бара Хьалха-МартантIера, ГIойтIара а, Гихтара, Гихчуьра, Роьшничуьра а кегий 
нах. Итт жима стаг вара уьш.

Кхара тIаме даха болу шайн лаам дIабовзийтича, хIорш къинхьегаман арме 
хьовсийра, нохчаша шех «турдарми» олуш хилла йолу. Цигахь кхара саьнгарш 
йохура, танканашна дуьхьалонаш а йора. Цхьа хан дIаелира, хIорш «трудовой 
армехь» болуш. Кхара дийриг оьшуш гIуллакх дара, делахь а хIорш резабацара 
кхочушдан шайна тIедиллинчунна. Цхьана дийнахь, шаьш цхьаьнакхетча, дийцаре 
дира кхара шаьш лелориг.

«ХIара саьнгарш яхар, танканашна, кхечу техникина а дуьхьалонаш яр а, вайга, 
цIахь Iийнехь а, далур дара. Нагахь вай, дала а ца леш, цIа гIахь, ваьш хIун тIом 

МАХАЕВА Жовжан

Сайн дех дош
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беш дара эр ду вай? вай дера деза вешан хьуьнар а, майралла а тIамехь гайта», – 
аьлла, сацам бира кхара.

Кхаьргара заявленеш дIа а эцна, хIорш тIаме бахийтира. Бакъду, кхарна хетарг 
ца хилира… Кхарна дагахь дара, уггар а халачу, кхерамечу меттигашкахь тIемаш 
а беш, нохчийн дика цIе яккхийта, Даймохк ларбеш, майралла, доьналла, хьуь-
нар а гайтина. ХIорш тIом бечу эскаршка дIабигнехь а, тайп-тайпанчу полкашка 
дIасабийкъира, шиъ цхьаьна ца вуьтуш. Кхин вовшашна ца гира хIорш цу беха-
чу тIамехь. Шаьш иштта стенна дIасакъастийна бохург хьалха-м башха дага а ца 
деанера Даянна, тIаьхьо нохчий Iедало хIаллакбан болийча, иза иштта политика 
хиллийла хиира-кх.

ТIаме вахчахьана, Даянера цIа кехат а ца деанера. ЦIахь берш, цунах дог а 
диллина, иза тIепаза вайна бохуш, Iаш бара. ЦIаьххьана, цхьанна а дагахь а доцуш, 
я беана цхьа а хаам а боцуш, Даян 1943-чу шеран 17-чу декабрехь цIа веара. Иза 
кхуьнан доьзална а, гергарчарна а, гергара боцчарна а боккха кхаъ бара, массарна 
а тамашена хеташ хIума а дара. Даянаца тIаме баханчу накъостех, вай махках даха 
цхьа-ши кIира дисинчу хенахь, Роьшничуьра цхьаъ, еза чевнаш а хилла, цIа веана 
бохуш хезира Даянна, амма хIара шиъ вовшашна ган-м ца гира, нохчий махках 
бахар бахьана долуш. Кхин цхьа а цIа а ца веанера, я уьш мичхьа бу хууш а, я уьш 
дийна бу-бац хууш а дацара.

Даян, минин гериг кхетта, еза чевнаш а хилла, заьIапхо а вара, шина Iасанца 
халла лелаш. Чевнаш хиллачу масийтта баттахь тIеман госпиталашкахь 
Iиллина а хиллера иза.

Дукха гергарнаш а, бевза-безарш а оьхура Даян волчу. Шайн кIант, гергарниг 
тIамехь ца гина-техьа, я царах хIумма а ца хаьа-техьа, олий оьхура уьш. Кхунна-м 
шен накъостий а, цхьа а нохчий а гина а ца хиллера тIамехь.

ХIинца-м шадерриг а дика хетара кхунна: Даян шен цIахь, шен доьзалца а, шен 
гергарчаьрца а цхьаьна вара, заьIапхо велахь а.

ТIамера цIа веача, хазачу кхоо дог хьаьстинера Даянан: хIара тIаме воьдучу 
хенахь кхуьнан ши шо кхаьчна цхьа йоI яра, ткъа хIара цIа веача, кога а вахана, 
уьдуш лелаш кIант а вара кхуьнан. Даян тIаме ваханчул тIаьхьа вина вара иза. 
Лакхахь ма-аллара, шадерг а дика дара хIинца. Цхьабакъду, хIорш сел чIогIа 
баккхийбеш, кхеран сел чIогIа сакъералуш йолу хан дукха еха ца лаьттира. ХIинца 
а ца хаьара кхарна, мел ирча, хала, къиза а киртиг шайна а, массо а нохчашна а 
кестта тIехIуттур юйла…

Даян тIам тIера цIа веана ши бутт кхаьчнера, аьлча а, 1943-чу шеран 17-чу дека-
брехь, иза цIа веанера, ткъа тахана 1944-гIа шеран февраль беттан 22-гIа де дара…

ГIаланийн, яртийн каппашкахь, базаршкахь, нохчий болчу массо а меттигаш-
кахь, цхьана хенахь, дийнахь кхо сахьт даьлча, вовшашна генахь а доцуш, ловзарш 
хIиттийнера. Етташ вотанаш, лоькхуш пондарш, хелхадуьйлуш адамаш дара лов-
заршкахь. Хьалха-МартантIехь а хIиттийнера-кх ловзарш, массанхьа а санна. Хел-
хабуьйлурш а, вотанаш еттарш а нохчий бара. И ловзарш Iедало хIиттадайтинера. 
Дезде ду а, боху, цул совнаха, массаьрга а бан безаш «Пачхьалкхан цхьа хаам» а 
бу, боху» – бохуш, дуьйцура наха. Ловзар хилча-м, массо а божарий цу ловзаргахь 
ма хуьлура гуттар а. «Со цу ловзарга ваха воллу», – элира Даяна шен нене Алуга. 
«Ма гIохьа, Даян, хьо могуш а ма вац, халла бен лелалуш а ма вац», – элира Алус. 
«Цхьа пачхьалкхан хаам бу», – боху, цигахь нахе бан безаш. Цара хIун олу а хьаь-
жна, хIинцца схьавогIу со», – элира Даяна. ТIамехь цIий а Iанийна, еза чевнаш а 
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хилла, цIа веана хилча, цхьана дикачу кхоэ сатуьйсура, ткъа вониг-м даго хьеха ца 
хьоьхура. Ткъа хIун дагахь дара хIетахь кхунна, шен доьзал пхеа шарахь гур бац 
аьлла.? Амма… НАНА..! НАНА-м ца гира цунна кхин цкъа а… Иза, махках даьхна 
ши шо даьлча, дIакхелхира. Дала гечдойла цунна.

Ловзар дикка дIахIоьттинчу хенахь, мичара богIу а ца хууш, схьахьаьлхина 
баьхкинчу, герзах боьттинчу салташа ловзарна кхо го а бина, итт-цхьайтта шарал 
лакхара хан йолуш болу массо а божарий киралелочу машинашна тIе а баьхна, 
дIабигира. Цаьрца дIавигира Даян а. Салташка Даяна аьлла хиллера: «Со хIинцца бен 
тIамера цIа веана а вац, цул сов, со оцу машен тIе а валалур вац, со чувахийтахьара 
аш». «Хьо нохчи ву, хьо чувахийта йиш яц тхан. Машенна тIе волуш оха гIо дийр 
ду хьуна», – аьллера салташа. 22-чу февралехь, кIирандийнахь, мел болу божарий 
шайн доьзалех къастийна, дIабигнера. И ловзарш а шайна аьттонна вовшахтоьхна 
хиллера Iедало. ЦIахь биснарш-м, шайн нах хIинций-хIинций чубогIу бохуш, цу 
буса сахиллалц, уьш ларбеш, наб а ца еш, сема Iийнера.

Ткъа кхана, 23-чу февралехь, массо а нохчий, гIалгIай а махках а баьхна, дIабигира. 
ТIамехь хилла хилар, тIеман заьIапхо, цомгуш хилар а тидаме оьцуш дацара. Ловзарга 
ца бахалуш, чохь, меттахь Iохкуш болу божарий а, ара а баьхна, тIехь тхов боцучу 
машинашна тIе а баьхна, шайн доьзалех а къестош, дIабигнера. ТIамехь болу нохчий 
а, гIалгIай а тIамна юккъера схьа а баьхна, Казахстане дIабигнера. Доьзалшна а, 
кхиболчу гергарчарна а и божарий стенга дIабигна а ца хаьара. Цу божаршна а ца 
хаьара, шайн доьзалш а, гергарнаш а мичхьа бу а я уьш стенга дIабигна а.

Дуккха а доьзалш шайн дайх, гергарчу нахах дIа ца кхийтира, дукха адамаш 
мацалло, хьогалло, шелоно а новкъахь а, хьалхарчу шерашкахь а хIаллакьхиларна.

Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIамехь 50 эзар нохчи, гIалгIа вара тIом беш. 
Брест-гIопехь тIом беш хилла ялх бIе нохчий, гIалгIай. Царах Советски Союзан 
Турпалхо цIе яла хьакъ ву аьлла билгалваьккхинарг 164 нохчи вара. Амма царна 
Турпалхочун седарчий дала-м ца делира…

Казахстане дIадигна пхи шо даьлча, массо а меттигашка кехаташ а яздина, 
Даянна шен доьзал карийна, иза цунах дIакхийтира. Цул тIаьхьа мелла а юучунна 
а, чохь Iан меттиг хиларна а паргIато елира Даянан доьзална. военкоматехь еллачу 
талонашца чорпа а, наггахь дама а схьаоьцура цара.

1956-чу шарахь артистийн, тIеман дакъалацархойн а доьзалашна Даймахка 
дIабаха бакъонаш елира. Цу шарахь цIа веара Даян а шен доьзалца.

1958-чу шарахь массо а нохчашна шайн Даймахка цIа бахка бакъо елира. 
ЧIогIа хаза цIа баьхкира нохчий хIетахь. Массо а поездийн вагонаш чохь радиош 

яра. Радиош чохь хаза а, керла а хIуманаш дуьйцура.
Станцешкахь поезд сецча, хелхарш дора зударша а, божарша а. 
Массо а станцешкахь кхехкийна довха хи а дара чайна кечдина, юург а яра эца.
Соьлжа-ГIалин вокзале схьакхаьчча, шайн-шайн ярташка адам дIадига 

яхкийтина машинаш яра. Царна хьалха тоьхна лозунг яра: «Да здравствует Чечено-
Ингушская Республика!» 

Тхайн цIа, МартантIе кхаьчча, чудаха меттиг ца хилира тхуна. Тхан цIенош 
дIалецна, цу чохь Iаш оьрсий бара. Тхо а, тхо санна чубаха меттиг йоцуш бисина 
болу кхин а иттех доьзал а, тхан дешичин рагIу кIелахь Iийра масийтта баттахь.

Кхин а дуккха а халонаш хIиттира тхуна дуьхьал. Делахь а, тхайн Даймахкахь 
хилчахьана, халонаш ловрйолуш дара тхо. Цхьа хан яьлча, и халонаш а эшийра оха.
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Цул тIаьхьа, кIеззиг хан яьлча, Iедало лоруш а, сийдеш а вара Даян. Пхи шо мел 
долу машен а лора цунна. Толаман дийнахь а, ЦIечу эскаран дезде долуш а тIамах 
дийца МартантIерачу школашка а, кхечу меттигашка а вуьгура Даян.

Махаев Даян шен доьзалца Iачу урамехь (1-я Полевая, 9) вехаш кхин а масех 
тIеман дакъалацархо а вара: Сагаев Хьамдул Нунгаевич, Махаев Даян Махаевич, 
Аздамиров Хамдулла Магомедович.

Дика-вонехь Даянаца хуьлуш бара уьш. Толаман дийнахь мовладаш а 
йоьшуьйтура цара, тIамехь дIакхелхина шайн гергарнаш дагалоцуш. вовшахкхетий, 
тIамах дуьйцуш Iара уьш. Бусалба дин чIогIа леладора цара. Жима волуш шен 
ненаца цхьаьна хьуьжарехь дешна вара Даян. Цо берашна КъурIан деша а Iамадора, 
бусалба динах дуккха а хIуманаш а дуьйцура. Сагаев Хьамдул Нунгаевичан ненан 
денда-Сатби-Илсхан-Юьртарчу Кишин Хьаьжица тоба дина а хилла.

Сатби волчу вогIуш хилла Хьаьжа (Дала къайле цIанйойла цуьнан). Цигахь 
цуьнан мурдаш а гуллуш, зиярт- меттиг а хилла.

Шен мурдаш гулбеллачохь, Сатбин цIе а яьккхина: «Ахь лелийча бакъахьа хета 
суна хIара», – аьлла, Хьаьжас (Дала къайле цIанйойла цуьнан) Сатбина елла Iаса 
яра тхан нанас, ша кхалххалц, тхан хIусамехь лерина лелош», – бохуш, дуьйцу 
Iабдул-Къедара. Шен цамгар а ца гуш, оцу Iасанна сагатдеш, Далла дуьхьалъяхара 
иза. «Баккхийнаш дIабевлла, кегийчех и лело хьакъ долуш стаг а вац», – олура цо.

Ткъа Iаса-м, Дала мукъалахь, цуьнан сий а, пусар а дендолчуьнга дIакхаьчна. 
Ас юьйцург Кадыров Рамзанна дIаелла, цо Iалашйо Iаса ю. Дала и цунна беркате 
йойла! 

ХIара дерриге а, сайн вашас, Iадлана, язйинчу назманна тIе а доьгIна, дуьйцу 
ас. Ишттачу доьзалехь кхиъна хилла йолчу тхан нанас дукха дуьйцура тхуна динца 
доьзна долу хIуманаш. Цигара схьаэцна хир ду-кх сан вашас оцу назманан дешнаш 
а», – бохуш, дуьйцура Iабдул-Къедара.

ЧIогIа воккхавеш, цецвуьйлуш, дуьйцу Сагаев Хьамдуллин кIанта, Сагаев 
Iабдул-Къедара, шен жимахволчу вешех Iадланах, 9-чу классехь бен воццушехь, 
цо язйинчу назманах тамаша а беш. 

Тхо Казахстанехь долуш 9-чу классехь доьшуш вара Iадлан. 1955-чу шеран 2-чу 
декабрехь дIакхелхина иза.

Ша кхалхале, кIира хьалха, Iадланан хиллачу доттагIчун кIанта схьаделла соьга 
Iадлана яздина кехат а, цо язйина назма а, – бохуш, дуьйцу Iабдул-Къедара.

Йолалуш иштта могIанаш ду цу назманан:

ГIайгIане дуьнен чохь ма ловза вели хьо,
Кхана хьайх хиндериг ца хуъушехь,
вайн Делан Iожалла къайлехь ю хьуна,
Тоба дай кечлолахь, хьайн Деле велха…
   (журн. Исл.зIаьн. 2012г.)

Тахана вайца бац вай шайх лаьцна дийцина болу сийлахь, оьзда, майра, хьуь-
нар долу кIентий. Дала гечдойла царна! Уьш вайца бацахь а, оцу къизачу, халачу 
тIамехь баьккхинчу Толаман дакъа церан а, дуккха а кхиболчу нохчийн а ду. Цаьр-
гара масал эца хьакъ ду кхеран дуккха а йолчу, оьзда кхиинчу тIаьхьенийн.
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«Орга» журналан дешархоша хазахетарца ладугIур ду дуьненахь а вевзачу 
художникца, вайн махкахочуьнца, Великобретанин Королевствон Юкъараллин 
декъашхочуьнца, Бельгин суртдиллархойн Юкъараллин декъашхочуьнца Юшаев 
Султанца вайн хилла къамел. Султанан исбаьхьаллин кхолларалла вайн мехкан 
а, дуьненан хазна ю. ХIор а шарахь сих-сиха цIа вогIуш, шен даймахкаца уьйр ца  
хадош, дуьненна а нохчийн культура, искусство йовзуьйтуш, нохчийн къоман 
дика цIе йоккхуьйтуш, къахьоьгуш ву Султан. Оха шун тидаме дуьллу тхайн 
хилла къамел.

– Султан, бералло йоккха меттиг дIалоцу стеган кхиарехь. Оцу хенахь 
марздинчуьнца, Iамийначуьнца, Iеминчуьнца дахарехула чекхволу иза. Хьайн 
бераллех дийцахь, доьзалх а…

– Со Хасавюртахь вина 1960-чу шарахь, тхан доьзал, вайн къам  махкахдаьхначуьра 
цIабирзина цхьа шо даьлча. Тхан доьзалехь 5 кIант, цхьа йоI дара. Ас Хасавюртара 
№14 йолчу юккъерчу ишколехь дешна, циггахь исбаьхьаллин школа а чекхъяьккхина. 
Сайна суо дага мел вогIу со сурт дуьллуш ву. Дас-нанас дийцарехь, сайн цхьа-ши шо 
долуш дуьйна. Кхийолчу ловзаргийн меттана, со къоламашца самукъадолуш хилла, 
цаьрца суьрташ а дохкуш. Ира долу дела, со лаза ца вайта а, соьга йиша-ваша лаза 
ца дайта а, соьгара схьадохуш хилла къоламаш. ТIаккха ас караеанчу сирникашца, 
кIоранца а суьрташ дохкуш хилла. Кхин суна дан хIума а ца хилла, къоламаш кхин 

Юшаев Султан: 
«Шен мехкан стигал а хуьлу шатайпа бос болуш…»
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схьа ца даьхна соьгара. Бераллехь ас дехкина цхьадолу суьрташ долуш ду. Дукха 
хьолахь Iалам дуьллуш хазахетара суна, акхарой, къаьсттина берзалой. Уггар хьалха 
дена-нанна хаало шен берехь йолу корматалла, иза кхио церан декхар ду. Сан дас-
нанас аьтто бира сан,  ас хаьржина дахаран некъ дIабахьа. Дена чIогIа лаьара со 
Санкт-Петербургски исбаьхьаллин Академе деша ваха.

– Султан, хьан да а суртдилларан говзалла йолуш вара аьлла, дешнера ас. 
Дийцахь цунах…

– Сан да суна суртдиллархочун корматалла йолуш художник вара. Цуьнан диплом ца 
хиллехь а, цо суна суртдилларан говзалла Iамийна. Муьлххачу а говзаллехь ю цхьацца 
къайленаш, дешарца а, Iилманца а Iама йиш йоцуш, заманан йохалла  зиэделлачуьнца 
карайоьрзуш. Шена зиэделларг довзийтира суна дас. Дала делла похIма дара цуьнан 
суртдиллар. Деша  йиш ца хилла цуьнан, халкъ махках даккхар бахьанехь. Дуьненахь 
бевзачу художникийн суьрташ тIера  говза  копеш йора цо. Тахана корматаллин агIор ас 
лаккхара мах хадабо цуьнан говзаллин. Деша йиш хиллехьара, цIеяххана суртдиллархо 
хир вара цунах. Нана а говза тир (вышивка) йоккхуш  яра. ЧIогIа хаза а йоккхура цо  
тир. Казахстанера цIа йогIуш, китайски теш деанера цо, къегина а долуш. Цаьрца тир 
йоккхура цо. Суна и гIуллакх хазделла, цуьнгара Iемира со тир яккха а, кузаш дан а. 
Ишттачу доьзалехь художник ца хила йиш яцара.

Дахарехь а, суртдилларехь сан дуьххьарлера хьехархо  да хилла. оьздангаллин 
гIаролехь лаьттина, лаьтташ а ву иза суна ша дуьнен чохь волуш а, дуьнен чуьра 
дIавахча а. Суртдилларан говзалла соьгахь шена хааелча, и кхиош гIо дора цо. Жимчохь 
дуьйна цо суна суртдилла Iамадора къоламашца, юха басаршца-акварельца, маслоца. 
Дас Шабаньянц Николай Шабановичан киншка еанера суна  «Портрет неизвестного». 
Иза дуьххьарлера Iилманан болх бара Академиках, суртдиллархочух П. Захаровх. Суна 
чIогIа синIаткъам хилира, и киншка ешча. Дас элира соьга: «Хьо суртдиллархо хила 
лууш велахь, Петр Захаров санна, хила веза хьуна. ХIХ-чу бIешерахь вайн махкахочо 
дешначу Санкт-Петербургски исбаьхьаллин Академехь деша деза ахь а». Ас сайна 
хьалха Iалашо хIоттийра: цига бен деша гIур вац, аьлла. Кхин цхьана а хIуманан ойла 
ца еш, и сайн ден лаам кхочушбан гIертара со. Дена хазахетар дан со кхиале, Делан 
Iожалло къастийра тхойша. Цуьнан лаам-весет ас кхочушдина, воккхаве со.

– Санкт-Петербургски исбаьхьаллин Академи дуьненахь а цIеяххана евзаш 
ВУЗ ю. Цига деша воьдуш, доьшуш цхьа новкъарлонаш хилирий хьуна?

– Исбаьхьаллин школа яьккхинчул тIаьхьа, Избербашера исбаьхьаллин училище 
деша вахара со, художник-педагог говзалла а къастийна. Цхьана шарахь бен цигахь ца 
доьшуш, со Махачкалара исбаьхьаллин училище дехьавелира. Цигахь а шарахь бен 
ца дийшира ас. Жималлица доьзна хила а там бара иза, дешарца а доцуш, амалх йоьзна 
цхьацца новкъарлонаш, халонаш а нислора. Документаш схьа а эцна, Ленинграде 
деша ваха новкъавелира со. ЧIогIа йоккха конкурс яра. Экзаменехь натури тIера 
портрет дуьллуш тхо а долуш, чуеара комисси, шен коьртехь академик Мыльников 
Андрей Андреевич а волуш. Со цу хенахь араваьллера. Цо хаьттина хиллера, сан 
суьрте а хьаьжна, хьан диллина хIара сурт, аьлла. Суьрта тIерачу абитуриентан 
номерца сан цIе яьккхина хиллера. Со чувеъча, со санна болчу абитуриенташа 
кхаьънаш дехира соьга: «Султан, хьо декъалван мегар ду! Мыльниковс тидам 
бина ахь диллинчу суьртан». Мыльников Андрей Андреевич профессор, академик, 
СССР-н халкъан суртдиллархо вара. Дукха бара цуьнан пхьалг1ахь Iама луурш. 
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Цо ша волчу дIаийцира со. Хьалхарчу шарахь  деша тасавелира со. Цхьа а хало ца 
хилира, деша воьдуш а, цул тIаьхьа доьшуш а. ХIунда аьлча, Академехь хьехархойн 
а, студентийн юкъаметтигаш  хьоьгарчу деша лааме хьаьжжина яра. Хьо похIма 
долуш велахь, царна иза гора, гIо а дора и похIма кхион.

–  Султан, суна чIогIа хазахета, хьайн биографи йовзуьйтуш, хьо академик 
Мыльниковн пхьалгIахь Iемина хилар ахь хьахор. Нислуш ду, стаг цхьа  
лакхенаш яха воьлча, шен хилла хьехархой бицлуш. Хьуна Дела реза хуьлда, 
оьзда масал гойту ахь кегийрхошна.

– Хьехархой а, дахарехь хьуна кхиарехь гIо-накъосталла дина адамаш а дицдан 
йиш яц. Уьш дицдахь, цаьрца цхьаьна хьайн дахаран цхьа дакъа а дицдо ахь. Деша 
хIоьттичахьана, сан боккха лаам бара Мыльниковн кхоллараллин пхьалгIа кхача. ШолгIа 
курс чекхъяьлча бен, дIасадекъар ца хуьлура тхан. Ас Мыльниковн пхьалгIа хаьржира, 
хIунда аьлча, ас хаьржинарг  монументальни живопись яра. Суртдилларал совнаха, 
архитектурица, интерьерца, витражешца, мозаикца йоьзна искусство ю иза. Бакъду, 
монументалист болх ас ца бина. Со Академи чекхъяьккххина цIа вогIуш, ас цигара 7 
яьшка смальта еара. Иза чIогIа еза римски мозаика еш йолу материал ю. И смальта Римехь 
а, Ленинградехь бен еш яцара. Сан чIогIа дегайовхо яра, Соьлжа-ГIалахь йоккха мозаика 
йийр ю аьлла. ТIом баьлла, сан смальта а хIаллакьхилира, дан лерина гIуллакхаш а кхочуш 
ца хилира. Сан дешаран хьалхара шо дIадаьлча (Афганистанехь тIом бара) Андроповс 
омра арадаьккхира, массо вузашкара студенташ эскаре бига аьлла. Академера хIетталц 
эскаре ца буьгура. Со цу хенахь спортаца шовкъ йолуш вара, спортехь кхиамаш бохуш. 
Афганистане вига кечвинера со. Ленинградски тIеман декъан  хьаькамо, сан кехаташ шена 
гича, дов динера, аш хIун леладо, суртдиллархо муха вуьгу Афганистане аьлла. Шина 
шарахь ленинградски тIеман округехь витира со, дивизехь витархьама офицеран дарж 
делла. Эскарехь гIуллакх дина ваьлча,  кхидIа дийшира. Ялх шарахь дийшира. ЯлхалгIа 
шо дипломни балхана луш дара. Хьехархой баккхий, цIеяххана профессорш бара тхан. 
Уьш соьца массо а дика а бара. Ас Мыльниковн кхолларалла къастор – иза искусствехь 
традиционалист хилар дара. Дуьненаюкъарчу тоьллачу суртдиллархойн кхоллараллин 
бух тIехь, цIеяхханчу хьалха хиллачийн суртдиллархойн говзаллина  тIетевжина вара 
иза. Шен студенташ  традиционализмана тIехь кечбора цо. Бакъйолчу искусствоца 
мел доьзнарг дара цуьнца. Цо чIогIа карадерзийнера церан  хатI. оцу суртдиллархойн 
къайленашна тIаьхьакхиа некъ гойтура цо. Суна цуьнан эстетика товра. Цо студенташна 
беш болу гайтамаш хуьлура чулацаме. Суртдиллар доцург а, циггахь оха копеш йора 
хьалха заманара фрескашна тIера. Шена мел хуург, шен говзаллин къайленаш шегахь ца 
юьтуш, тхоьга схьакховдайора цо, ша Iамошверг шел дика суртдиллархо хила лууш. И 
амал искусствоца шайн дахар доьзначу адамашкахь атта нислуш яц. Амма Мыльников 
кхин вара. Цунна искусство лакхара яра, кхидолчул а. Рубенсах, Рафаэлах, вандейках 
тера хила чIогIа хала ду. Абстракционистех тера лела атта ду. Дукхахболу суртдиллархой, 
академически корматалла йоцурш, абстракционисташ ду шаьш бохуш, дIалела. Ас 
ца боху, царна юкъахь похIма долуш суртдиллархой бац. Бу. Сан кхоллараллин некъ 
дIаболалуш, Махачкалински исбаьхьаллин училищехь доьшуш волуш, сюрреализмехь а 
зийра ас со. И суьрташ дика тIе а ийцира сан. Амма со кхийтира, и сайн некъ цахиларх.

Суртдилларан техника караерзор доцург, уггар а коьрта суна Мыльниковгахь 
дика хетарг дара: студентийн шайн къоман культурина тIегIертар цо къобалдар. Иза 
суна даим хаалора, цо соьца болх беш. Сан белхийн къоман тематикин тидам беш, 
воккхавеш, хьоьжура иза. Цо сих-сиха олура: «Шен къоман ойланехула, искусствехула 
бен лаккхарчу искусстве кхачалур вац». оьрсийн я кхечу къоман суртдиллархойх 
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тарвала а ца гIерташ, суртдиллархочо шен къоман мукъамашна, сюжеташна тIе тидам 
бахийта лаьара цунна. Дукха хуьлура цуьнан пхьалгIа кхача луурш, амма кIеззигчеран 
бен и аьтто ца болура. Сан кхиарехь цо суна дуккха а дика хIума делла.

Сан дипломни белхан тема харжарехь а доккха дакъалецира цо. Цу заманахь и 
тема, нохчий бохорах йолу, юьйцуш яцара, дукхачарна евзаш а яцара.

– Ахь хьайн дипломни белхан тема вайнах цIерабахарх харжар хIун бахьана 
дара, Султан?

– Сан дипломни болх вайнах цIерабахарх яра. Ас цу тIехь болх 70-гIа 
шерашкахь дуьйна беш бара. Суо хаъал хилчахьана лазаме чов яра сан и тема, 
ерза ца туьгуш, сан синкхетамехь. Дуьххьара сан ден лаам бара цIерадахарх сурт 
дилла. Шена мел гинарг, шен къомо лайнарг суьрте а  дерзийна, гайта лаьара 
цунна. Суна дагайогIу цо къоламца йина хилла эскизаш. Сан цу хенахь 12-13 
шо дара. ДагадогIу, со цуьнга хьоьжуш, цо эскизашна тIехь болх бечу заманахь 
цуьнан юьхь-сибат. Со хIетахь кхийтира, дена иза мел деза, лазаме ду. Цуьнан 
сица, ерза ца туьгуш, хьегIаш чов хаалора, оцу суьрташка хьоьжуш. Цуьнан 
суьрташ ца дисна, амма суна дика дагайогIу цуьнан эскизаш, композици: юьртана 
гуолаьцна, автоматаш карахь йолу салтий, машенаш тIе хьалабоху нах. Амма иза 
ца кхиира и сурт чекхдаккха, Делан Iожалло дуьнен чуьра дIавигира. Сайн дас 
долийнарг, сайн ден лаам, сан дена дуьнен чохь коьрта хеттарг – дуьненна а вайн 
къомо лайна и лазам, къизалла йовзийтар, кхин цкъа а и бохам юха ца хилийта, 
доккхачу суьрте берзийна, цу Iийжамечу дагалецамах маьршавала – суна сайн 
дахарехь коьрта хийтира. Сайн кхоллараллин юьхь йоло лиира суна цу тIера, 
сайн дена хьалха а, даймахкана хьалха а декхар кхочушдеш, адамийн чкъураш 
хийцадаларх иза диц ца далийта, даим ехар йолчу искусстве берзо вайн къоман 
бохаме кхоллам, къам дахарна маьршадаккха. Бакъду, композици кхин ю сан 
суьртан, амма лазам цхьаъ бу, дегара суна кхаьчна.

– Ахь хаьржинчу темина резабоцурш барий? Новкъарло-м ца йира хьуна и 
болх чекхбаккха?

– Тема ас билгалъяьккхича, сан куьйгалхочо Мыльников Андрей Андреевича 
къобалйира. Иза ша а вара советан Iедало Iовжийна. Коммунист вацара иза,  халкъан  
суртдиллархо воллушехь. ПохIма долуш хиларна кхаьчнера лакхенашка. Бакъду, 
масех профессор резавацара, и тема ас билгалъяьккхича. «Хьо жима ву, дIадахнарг 
кего ца оьшу. оцу темица политика ю, цундела, хьан дахаран некъ очакхен хир 
бу. вайн дахарехь дуккха а керла, дика хиламаш бу, кегийрхойн тIе тидам бахийта 
мегар долуш: БАМ, комсомольцийн дахар…», – бохура цара. Суна ца лиира айса 
хаьржина тема хийца. Цу тIехь сан куьйгалхочо а гIо-накъосталла дира суна. Иштта 
кхечу хьехархоша а къобалбира и харжам. Дуьххьара цIерадахарх ас диллина сурт 
1980-чу шарахь Соьлжа-ГIала гайтаме даьхьира ас. И сурт бахьанехь дов дира суна. 
Цу хенахь и тема йийцаре ян дихкина дара. Иштта халонаш дукха яра, амма цаьрга 
хьаьжна доцуш, кхиамца чекхбелира сан дипломни болх бовзийтар. (А.З. Юшаев 
Султанан дипломни белхан чIагIбечохь искусствоведо А.Ф. Дмитриенкос  
элира: «ХIокху кIанта шен кхоллараллин юьхь йолийна, шен халкъан бохам 
гойтуш. Кхуьнан суьртехь вайна гушдерг кхуьнан цхьаннан лазам хилла ца 
Iа, кхуьнан халкъан лазам бу. Со тешна ву, дуьненахь хуьлуш болу бохамаш 
политикашчул а хьалха, искусствон наха дIабохург хиларх»).
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– Султан, исбаьхьаллин искусствехь ахь дуьххьара аййина-кх цIерадахарх 
йолу тема. Дуьххьарадерг хала хуьлу…

– Сайх дерг аьлча, ас цIерадахарх суьрта тIехь болх бечу заманахь, 80-гIа шераш 
дуьйлалуш дара иза. Ас дукха историн тоьшаллаш, бакъдерш гулдира, Iамийра. 
ЦIерадахаран бохам лайначу баккхийчу нахаца къамелаш дира. Церан юьхь тIера 
хебарша, дагалецамаша, дегочу церан къамелаша, яххьаша гойтура оцу бохаман сурт. 
Со чIогIа чувоьллера оцу балхана. оцу нехан дийцарша Iадийна, ас шовкъехь, синан 
лазамца бира и болх, и бохам сан сих буоларна. Сан синкхетамна чIогIа Iаткъам хилира. 
Шеконаша хьийзавора,  вайн дайн лазам кхачаме гайта говзалла а, похIма а цатоарна 
кхоьруш. Сайн дипломни белхан гайтамехь ас мексикански суртдиллархочун дешнаш 
далийра: «Сурт чекхдаьлла лара йиш яц, и сурт дилларан бахьана кхоьллина дагалацам 
мел бу» .(«Картина не может быть завершена, пока существует проблема, породившая 
замысел этой картины»). И проблема суна хIинца а дIаяьлла яц. вайн латта ду духадерзо, 
шен цIадерзо дезаш. Тахана а нохчийн ярташ ю вайн йоцуш. Даймахка цIаберзаза, кхечу 
культурех ийна  нах бу. вайн культура – халкъан говзаллаш: кузаш, истангаш дар, 
кхийран пхьегIийн говзалла. вай хIинца а новкъахь ду, цIа боьдучу новкъахь.

– Султан, ахь хьахийра-кх,  цIерадахаран бала лайначу вайнехан лазам хьайга 
гайталур бу-бац ца хууш, шеконаш яра хьайн аьлла. Дуккха а нахана девзаш 
сурт ду-кх хьан «Йоккхастаг» цIе йолуш. Хало, Iазап лайначу вайн нанойн васт 
хаало оцу суьртехь. ХIор нохчочунна хьоме, гергара ду и ненан васт. 1991-чу 
шарахь «Орга» журналан мужалт тIехь дара хьан и ши сурт «Йоккхастаг» а, 
«СагIадаккхар». Церан истори йийцахь.

– «СагIадаккхар» а, «Йоккхастаг» а ас дехкина цIерадахарх сурт дуьллуш. 
Йоккхачу стеган васт, ненан васт, шен бIаьргаш чохь нохчийн къоманна тIе 
хIоьттина Iазапан  гIайгIа хуьйдина ду. Иза коьрта васт ду оцу суьртехь. Ша и 
портрет этюдни материал яра. Тхан лулара йоккхачу стагана тIера яздинера ас и.  
Англехь гайтаме диллина дара иза. Циггахь соьгара дIаийцира и сурт. Иза хIинца 
Манчестерехь я Ливерпулехь долахь йолчу коллекцехь ду. Дала мукъалахь, и 
сурт долчуьнгара схьаэца дагахь ву со. Суна хьоме ду иза. 

«СагIадаккхар» цIе йолу сурт дипломни белхан гайтам хилале 1987-чу шарахь 
диллина ду. Иза а цIерадахарх темина лерина ду. вайн къам Юкъарчу Азера цIа 
кхаьчча, гондIа есалла ю, дитт а дакъаделла, дахар кхачаделла. Амма геннахь, 
халла къаьсташ лаьмнаш ду, вайн цIахь хиларан билгало (символ). СагIадаккха 
кечам беш ву воккха стаг, уьстагI тилош, генарчу махкахь беллачарна тIера, 
новкъахь беллачарна тIера, цIабирзинчу, керла дахар доло дезачу халкъанна 
тIера. Латта денда, юха орамаш хеца, шен махкахь хьанал ваха. И ши сурт ас 
Англе гайтаме даьхьира. Цигахь чIогIа дика тIеийцира искусствоведаша.

– Султан, хьан кхоллараллехь вайн историн хиламашкара дукха суьрташ 
ду. Таханлерачул дIадаханарг мехала хета хьуна? ХIинцалерачу заманан васт 
маца кхуллур ду ахь?

– ТIаьххьарчу хенашкахь, (вайн къомо лайна тIемаш), со а, хьо а, вай массо а теш 
хилла долу, кхоллараллехь и мур гайта со хIинца а кийча вац. Дуккха а идеяш ю, 
бина кечамаш бу. Делахь а хIинца сайн лазаме, чевне ойланаш суьртехь гайта кийча 
вац со. Чевнаш хьегIаш ю цкъа хIинца а. Хан оьшу… Хала ду. 
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Ас цIерадахарх сурт дуьллуш, интернет яцара, цхьа а суьрташ дацара цу 
темина дехкина, схьаэца, т1ехьажа х1умма а яцара. Со музейшка лелара. 
Ленинградера ЦIерпоштнекъийн эскарийн музей вахара со, вагонашка хьажа. 
НКвД-н музей вахара, церан духаре хьажа. Дерриге а бакъдолчунна герга хила 
дезара. Цу заманахь цхьана а суртдиллархочо диллина дацара оцу темина сурт. 
ХIинца дукха ду вай цIерадахаран темина дехкина суьрташ, дика а ду долуш. 
Халахеташ делахь а, исторехь гуттар а нислуш ду, художникашна а, яздархошна 
а шен заманара хиламаш мел Iаткъаме, бохаме белахь а, и бохам искусстве 
берзо дуккха а хан ялийта езар. Хьайна гинарг искусстве дерзадале ахь хьайн 
ойланашкахь кхаба деза, юха сица  литта деза. Цунна мелла а хан оьшу.  Цхьа 
хан яьлча,  Дала мукъалахь, ас сурт дуьллур ду хIокху заманан хиламех. вайн 
заманан нехан суьрташ дахка воллу со, хIокху заманан яххьашца сибат гайта. 
Ярташкара а, гIаланашкара адамийн суьрташ, исторехь церан сибаташ дита. 
Адамийн яххьаша а дуьйцу историн бакъдерг.

– Султан, ас дешна, хьан эскизаш тIехь динчу кузаша Лейпцигехь 
дIаяьхьначу ярмаркехь дашо мидал яьккхира, аьлла. Дийцахь, и хIун 
ярмарка яра, маца дIаяьхьира иза?

– Германехь, Лейпцигехь, хIор а шарахь дIахьора Дуьненаюкъара Лейпцигски 
ярмарка. Цигахь дуьнен тIера массо а халкъийн говзанчийн белхаш хуьлура гайтаме 
бохкуш. Москвара вДНХ санна яра и ярмарка а. 1981-чу шарахь Лейпциге вайн 
махкара а говзанчаш бара бахана. Иляс Дутаев дечиган пхьар, скульптор, Дала 
гечдойла цунна, хIинца воцуш ву иза. Иштта Мохьмад Ясаевн суьрташ а, сан 
эскизашна тIехь бина ши куз а (куьйган болх) нохчийн тематикина. оцу шина 
кузанна дашо мидал, ахчанан совг1ат а делира. Суна цу заманахь доккха ахча дара 
иза. оцу премино гIо-накъосталла дира суна Санкт-Петербурге деша воьдуш. вайн 
кузийн бустамех (орнаментех) аьлча, уьш чIогIа кIезиг бисна вайн. Истангаш-м 
хIинца а деш ду. Уьш дисна вайн. Амма кузаш кIезиг ду. Уьш шатайпа дара, шайн 
архаика а йолуш. ХIинца бераша телевизорчухула, интернетехула схьаоьцуш йолу 
информаци, хаарш санна, хьалха бераша куза тIехь ловзуш, кузаш тIера оьцура, 
царна тIера исбаьхьчу символашка хьоьжуш, жIамаршка, уьш ерриш еша йиш йолуш 
хилла хьалха. Ас тидаме эцнарг колорит яра, кузийн беснаш, уьш натуральни, цхьа 
хими а кхетаза яра. Сан лаам бу вайн кузийн орнамент меттахIотто.

– Султан, суртдилларехь реализман жанр ю ахь хаьржинарг. 
Абстракционизмехь дина белхаш дуй хьан?

– Реализм – иза искусствехь даима ехар йолу, йоккха, классически жанр ю, 
дахаран бакъдолчунна герга а йолуш. Иза классика ю. Нохчийн суртдиллархо, соьга 
хаьттича, реалист хила вогIу. вайн дуккха а исторически сюжеташ ю, теманаш ю, 
уьш реализмехула бен яста йиш яц аьлла, хета суна. Махачкалара исбаьхьаллин 
училищехь доьшуш волчу заманахь дуьйна суо сюрреализмехь зийна ас. Суьрташ 
дехкина. Хьехархоша, реза а хилла, дика тIе а ийцира уьш. Цу хенахь абстаркционизм 
а, сюрреализм тIеоьцуш яцара, йихкина яра, буржуазни лоруш. Цу заманахь 
искусствехь дерриг а цхьатерра хила дезара – формица реалистически, чулацамца 
социалистически. Абстракционизмаца кхин башха шовкъ яц сан. Наггахь  сурт дилла 
аьлла дехар дича, нахана дуьллу ас абстракционизмехь сурт. Наггахь сайна а дуьллу, 
коьртехь хьийза тема яста. Масала, апокалипсан тема реализмехула ясталур яц, 
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цундела абстракционизмехула яста езаш хуьлу и тема. Доцца аьлча, теме хьаьжжина 
жанр хоржу ас. Амма сан балхахь коьртаниг реализм ю.

– Хьан суьрташкахь  Даймехкан тема ю коьрта – вайн къоман турпалхой, 
Iалам, истори. Даймохк бохург хIун ду хьуна?

– Художникна Даймохк иза дерриге а ду. Шен къоман оьздангаллина, 
гIиллакхашна, ламасташна тIетевжина, шен ораман бух тIехь бен кхоллалур яц 
бакъйолу искусство. Искусствехь бIаьрла лар юьтуш болу художникаш, шен 
къоман, башхалла а яц, хуьлийла иза доккха къам, жима къам, шен культурина 
тIетевжина болу художникаш бу. Цара дохьу керланиг – хатI, сюжет, композици. 
Муьлххачу а художнико шен искусствехула дуьненна дIайовзуьйтург шен 
къоман культура ю, цуьнан архаика. Культура Даймехкан коьрта дакъа хета 
суна. Уггар а коьрта мотт бу, къам дийна хиларан билгало. Дела реза хуьлийла  
вайн яздархошна, нохчийн мотт кхиош, оцу маттахь искусствон цхьа дакъа 
– литература – кхуллушболчу. Дала мукъалахь, тахана маттана бух кечбича, 
заманан йохалла ишколашкахь а, институташкахь а нохчийн маттахь дерриг 
хьехар а долуш, нохчийн маттахь Iилма а кхиош, дехар ду вай, Гуьржийчохь санна. 
Даймохк – иза цхьа латта хилла ца Iа, Даймохк – иза вайн материальни культура 
а ю. Этнографи, синъоьздангаллин культура а ю, вайн орнамент, архитектура. 
Даймохк меттахIотто, денбан, цуьнан культура ю денъян езаш. Со муьлххачу а 
меттехь хиларх, Даймохк сан сица бу. Сица хилла а ца Iа иза, ас сайца лелош бу 
иза. Со Ленинградехь доьшуш волчу заманахь ас лелош чоа дара (черкеска), (А.З. 
Шен дипломан болх бовзуьйтуш Султан вайн къоман духар, чоа доьхна вара) 
хьалха хилла,  бустамаш а долуш. оцу бустамаш чохь ас лелош тхайн бешара 
латта дара. Суна деккъа и латта дацара коьрта, оцу лаьттаца боьзна вайн халкъан 
хилла ларам бара, иэс дара. Хьалха заманахь, нохчий кхечу махка боьлхуш, шайца 
латта хьош хилла, йоI кхечу юьрта маре йоьдуш, шен бешара латта кIудал чохь 
хьош хилла, вай цIерадохуш а, буйна тардаллал латта даьхьна хилла, Даймохк 
буйна а биллина, генарчу, хийрачу махкахь шайца хилийта. И зIе яра суна хьоме 
хеташ, вайн дIадаханарг а таханлераниг а цхьаьнадузуш, цхьаьнахIуттуш йолу. 
И зIе латторехь коьрта искусство ю. Тахханналц и бустамаш бу сан, и латта а ду 
царна чохь ас лелош. Дагалецамаш бу соьца цхьаьна бехаш. И дерриг а цхьаьна 
соьца ца хилча, соьга хIумма а далур дацара, сох художник хир вацара.

Суна хала ду и дешнашца дийца, ас суо вийцар санна хуьлу дела. Художник шен 
къоман хила веза, шен къомера дуьненан а хуьлуш. Дуьненахь а бевзачу  художникийн 
кхолларалло гойтуш, чIагIдеш ду: цара искусствехь шайн къоман культура юьтуш 
хилла. Масала, фламандски художникаша 16-17 бIешарера библейски теманашна 
дехкинчу суьрташкахь Египтера, Израилера сюжеташ кхуллуш, гондахьа долу дуьне 
шен къоман гойтуш хилла, церан суьртийн композицехь – архитектура, духарш, 
адамийн сибаташ шайн, фламандски, ду.

– Султан, цIавар муха нисло  хьан?

– Сайн аьтто баьлча, шарахь шозза, кхузза цIа вогIу со. ЦIахь белхан  шовкъ алсамо 
хуьлу. ЦIахь дикачу агIор хуьлучу хийцамаша а, доттагIаша а, гергарчара а шатайпа 
синхIоттам кхуллу, хьо цIахь вуй хоуьйтуш, даймехкан хIуо хаалуш. ЦIахь болх бан а 
дог догIу, керла сюжеташ а кхоллало.  Гондахьа мел дерг а хьоме, гергара ду, бераллехь 
дуьйна хьох хьирчинарг ду. Цундела сан синна а, дагна а хьаам хуьлу. Шайна-шайна 
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суьрташ дахкахьара бохурш Европехь дукха 
хуьлу.  Амма иза данне а дац: искусство 
евзарш, цуьнан мах хуурш вайн цIахь кIезиг 
бу бохург. Дера бац. ЦIахь массо а хенахь яра 
кхоллараллин интеллигенци, искусство хIун ю 
а хууш, цуьнан мах хадо а хууш. Ас цIахь,  сайн 
синлаамаш кхочушбеш, дагна парггIат бо болх. 
Сайн идеяш цIахь дика кхочушъяло соьга.

– Султан, суьрташ дахкар синъайаме 
хьаьжжина хуьла хьан я цу хьоле ца 
хьоьжуш, хаддаза болх бо ахь?

– Болх бечуьра со цкъа а соцуш вац, сайн 
хан мел ю, лаам мел бу. Синъайам болх бечу 
заманахь ша-шаха кхоллало. Дукха хьолахь 
цIахь бан лаьа суна болх. Лаьмнашкахула лела 
лаьа, Iалам ган лаьа, стигал, мархаш а. ТIаккха 
иза дерриг а суьрташка дерзо лаьа, хIунда 

аьлча, даймахкахь стигал а шатайпа бос болуш ю, цундела и стигал йилла лаьа, 
мархаш а, Даймехкан хIор а мIаьрго а, амат.

– Султан, оха 1-чу номеран «Орга» журналан мужалт тIе тоьхна «Шира 
тIулгаш» цIе йолу ахь диллина сурт. Оцу суьртах дийцахь.

– «Шира тIулгаш» цIе йолу сурт, балхах юкъахвалар доцуш, цхьана сеансехь 
диллина велира со. Сайна цуьнан сюжет дага ма-еъана, кхидолу гIуллакхаш 
Iаддитина, и сурт диллира ас. Ас иза натури тIера, я цхьана суьрта тIера диллина 
дац, сайн ойланехь кхолладеллачу васт тIера диллина ду, синхьегIарехь. Цундела 
хаало оцу суьртан экспресси, беснийн экспресси, ритм. Йоккха драматурги а ю оцу 
суьртехь – шира тIулгаш теш а хилла дисна вайн бохамечу историн. Поэта Мамакаев 
Мохьмада ма-аллара: «ТIулгаша а дуьйцу», ладогIа синса хилчахьана. Искусствон 
бен йиш яц тIулгаша дуьйцучуьнга ладогIа, иза хаза лерса, ойла йолчарна дIахазо а.

– Султан, тIаьххьарчу хенахь киншкаш ешар лагIделла догIу. Цунах хIун эр 
дара ахь?

– Литературах, книга ешарх аьлча, кхоллараллин стаг, иза шен кхетам, хьекъал, 
ойла, дуьнене болу хьежамаш кхио лууш велахь, даим йоьшуш хила веза. Хаарш 
гулдан, хьалха хилларг а, хIинца дерг а дуста, хIуман тидам бан Iамаво книгаша. Сан 
гуттар а хилла литературица гергарло. Дукхабезаш авторш а бу: Экзюпери, Хемингуэй, 
Яшуркаев Султанан, Бексултанов Мусан дийцарш, Ахмадов Мусан кхолларалла. 
Къаьсттина боккха синIаткъам бира суна М. Ахмадовн повесто «Зингатийн барз ма 
бохабелахь». Сайн аьлларг хилча, ас кегийрхошка киншкаш йоьшуьйтур яра. Керла 
технологеш а, интернет а киншкийн мехалле кхочур яц. Киншкаш дуьнен тIера ян йиш 
яц. Шатайпа хуьлу, кара а эцна, киншка ешар а, электронни кепехь ешар а. Тайп-тайпана 
Iаткъам хуьлу. Ешаро ойланна тIеIаткъам бо. Нийса, хьекъале ойлаеш волу стаг бен 
лаккхарчу Iалашоне кхочур вац. Ас хIинца а дуккха а историн материалаш тIехь йолу 
киншкаш йоьшу, со тIекхаьчначохь шира, хIинца атта каро йишйоцу киншкаш оьцу. 
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Дукха хьолахь Ленинградехь карайора иштта киншкаш, букинистан туьканашкахь. 
ХIинца а ас чIогIа лерина лелош ю А.Ф.Гольдштейн автор волу «Башни в горах» цIе 
йолу киншка. Карош яц и киншка. Цкъа юхкучуьра дIаяьккхинера и. Сайн балхаца 
дуккха а этнографически тоьшаллаш довза декхар ву со, цундела кхечу къаьмнийн 
культурица йоьзна киншкаш мехала хета суна.

– Султан, хьо Европехь гIараваьлла суртдиллархо ву. Европехь Iаш, вехаш 
а ву. Цкъа а новкъарло хиллий хьуна хьуо нохчи ву аьлла?

– Нохчи хилар новкъа хуьлий суна … ХIан-хIа. ТIаьххьарчу ткъа шарахь Европехь 
нохчийн васт тIемалочуьнца доьзна дара, нохчий дика тIемалой бу, бохуш. Тахана нохчи 
дукха бу Европехь, тайп-тайпана бу, дуккха а корматаллаш караерзийна бу. Бакъду, 
нохчи – суртдиллархо, хезча, цецбуьйлу, Европин къаьмнийн культура а евзаш, царна, 
европейцашна, церан культура а хьоьхуш волчу нохчочух цецбуьйлу уьш. Новкъарло 
ца хилла цкъа а.

Хьалха, советан зама йолуш, дагахь а ца хиллачу, Европерачу лаккхарчу, 
цIеяхханчу институташкахь, университеташкахь доьшуш бу нохчий. Суна иза чIогIа 
дика хета. Мухха нисделлехь а, кхузахь шаьш нисбелча, Европехь, хаарш гулдан 
дезара нохчаша, деша дезара. Суна хазахета, спортехь а, искусствехь а Европехь 
бехачу нохчаша лакхенаш яьхча. Нохчаша яьхна лакхенаш, уьш нохчийн къоман хир 
ю, йоккхург нохчийн цIе йолу дела.

А.З.  Султанан бераш Антверпенски университетехь (Королевская академия 
изящных искусств) доьшуш ду. Иза Европехь уггар а ширачарех университет 
ю, 1663 шарахь кхоьллина. Европехь тоьллачу итт ВУЗ-на юккъехь цхьаъ ю иза. 
Йоккхахйолу йоI Мадина, масех шо хьалха «Интерьер-дизайнер» факультетехь 
дешна а яьлла, коьрта дизайнер болх беш ю йоккхачу компанехь.  КIант 
чекхйоккхуш ву «Архитектор-дизайнер» факультет. ЙоI Марха 3-чу курсехь 
доьшуш ю «Реставратор живописи».  Жимахдолу шиъ: Милана, Дени школехь 
доьшуш ду, 7, 9-чу классашкахь. Школа чекхъяьккхича, деша  оццу ВУЗ-е даха 
дагахь ду.  Европехь Iаш, доьшуш белахь а, шайн къоман культурех хаьдда бац 
уьш. Гуттар Даймахкаца ойла ю церан, дешарх мукъабевлча,  цIа а богIу. Шайн 
хаарш къоман культура кхиорехь пайдехь дерзо лаам а бу. Султанна шен бераш 
хьехо а, царах дийца а ца луъушехь, масаллина далийра ас. 

– Султан, хьо гIараваьлла суртдиллархо-портретист ву. Ахь дехкинчу 
портреташкахь адамийн юьхьсибат гайтина ца Iаш, церан амалш а гайтало 
хьоьга.

– Портретни жанрах вай дийцича, массо  искусствоведаша а тIечIагIдеш ду 
иза уггар хала жанр хилар. Билггал цхьана адамна тIера дуьллуш ду и сурт. 
БIаьргашна гушдолчу суьртаца цхьаьна оцу стеган чоьхьара дуьне а ду портрет 
тIехь ган дезаш. Юьхьсибат мел хаза делахь а, шера делахь а, цуьнан чоьхьара 
дуьненан хьал гайта ницкъ кхача беза, цуьнан амал билгалйоккхуш. ТIаккхий бен 
мах болуш хир дац сурт. Цундела хала ду оцу жанрехь болх бан. Масала, пейзаж 
ахь юьллуш елахь, хьан бакъо ю, маршо ю хьайна луъучу агIор Iаламехь дерг 
хийца, дитт аьрру агIор нисдан, лам кхечу агIор билла, цIа лакхахь-лахахь гайта. 
Цу хийцамаша васт ца дохадо. Портретни жанрехь и санна йолу паргIато маггане 
а ца мега. Цул сов, портретистана анатоми а хаа еза: туьтанна тIера адаман 
даьIахкийн чорхана тIе кхаччалц. Ахь дуьллуш долу адаман сурт цу адамах 
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тера хиларал сов, и адам хIун болх беш ду, 
цунна дахарехь дезарг хIун ду, цунах мел 
дерг хаа дезаш ву суртдиллархо. Масала, 
оьрсийн портретисто Репин Николайс ша 
суртдуьллушверг лакха кресло чу охьа 
а хаавой, цуьнца къамелаш деш хилла, 
оцу стеган балхах, цуьнан ойланашна 
тIаьхьакхиа гIерташ, амал билгалъяккха 
шен суьртехь. Цуьнга иза дан а делла. 
Цуьнан суьрташ тахана а мехала ду.

– Султан, Европехь ахь ширачу 
заманара замкаш меттахIиттийна бохуш, 
дуьйцуш хезнера суна. Дийцахьа, Султан,  
оцу хьайн  балхах.

– Бакъду, сан аьтто хилла Англехь а, 
Голландехь а масех замкехь фреска ян. Замкашна роспись ярал сов, сан суьрташ 
дукха ду Европехь долахь йолчу коллекцешкахь. Европерчу аристократаша шайн 
портреташ дахкийтина соьга. Европехь керлачу абстракционизм жанро реализман 
жанр генаяьккхина. Цундела хала ду цигахь  оцу жанрехь болх беш болу художникаш 
каро. ХIинца царна меттахIотто лаьа  бIешераш хьалха шайн хилла искусство. Со 
Санкт-Петербургехь доьшуш волуш, тхан дерриге дешар а реализман жанр караерзош 
дара. Тахана Европехь болчу церан къоначу художникашна церан хилла, амма цара 
керлачу заманан керла жанраш караерзор бахьанехь, яйина искусство дIахьоьху ас. 
Иштта ду-кх иза, тамаше хеталахь а...Генарчу Нохчийчуьра схьа а веана, царна церан 
искусство йовзийтар а, хьехар а... 

– Султан, Даймахках возуш а волуш,  Даймахкана генахь муха вахало хьо? 
«Вахар» кхолларалла бохург ду, ткъа хьан ерриг кхолларалла Даймахкаца, 
Нохчийчоьнаца ю. Европера дахар муха ду хьан? Муха веха хьо цигахь? 

– Ас лакхахь ма-аллара, кхоллараллин стагана ша миччахьа хиларх а Даймохк 
сица, цуьнан цIийца бу. Географих дозуш дац иза. Европерчу дахарх со дIавоьлла, 
сан дахаран цхьа дакъа ду иза. Дуьххьара, 90-чу шерашкахь Англехь хилла со,  цу 
хенахь чIогIа хала дара суна. оьрсийн мотт буьйцуш цхьа адам дацара, лехча карош 
а. Нохчийн мотт хьехочехь а дацара. Тахана Европа хийцаелла. Кхин генахь а ца хета, 
вахан-ван а хала дац. Эзарнаш шерашкахь кхиъна культура ю Европехь. Балхана а, 
кхоллараллина а дика меттиг ю хIара. Швейцарехь, Францехь, Испанехь, Англехь, 
Бельгехь, Голландехь суьртийн гайтамаш хуьлу. Спонсарша шаьш хьо лоху, ахь уьш 
леха а ца оьшуш. Цхьацца проекташ хуьлу, суьрташ дахка бохурш хуьлу. Искусство 
кхио хьелаш кхуллу кхузахь. Мукъа Iен йиш ца хуьлу, доцца аьлча. Европа а, 
Нохчийчоь а гергаялош, цхьаьнаюзуш «тIай» хилла лаьтташ ву-кх со. Суо Европе 
воьдуш, сайн Даймохк цига дIахьо ас, цIахь кхоллаелла керла идеяш, сюжеташ а 
цигахь кхочушъян. Коьрта цхьаъ ду: миччахь хьо велахь а, хьуо мила ву, хьенан ву  
диццадар. Ахь иза лардичхьана, хьуна цхьа а эшам хир бац.

– Султан, дуьненахь а ун даьржина, цхьа хала мур бу вай ловш. Художникан 
таханлера де муха ду?
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– Массеран а санна, таханлера де атта дац. ХIара яьржина цамгар бахьанехь дукха 
бевза-безарш а дIакъаьстина вайх. Дала декъалбойла уьш! ойланаш йойтуш хьал 
ду-кх тахана хIоьттинарг: дуьненах а, ша-шех а, кху дуьненахь адамо дIалоцучу 
меттигах. Стаг ша нисвала хьажа веза, шен ойланаш цIанъян. Кхоллараллина хIокху 
хьоло бина тIеIаткъам, хено гойтур бу. Тахана со цхьана пейзаж тIехь болх беш 
ву неоромантизман хотIехь. Масех портрет дилла дагахь ву со. ойланехь кхобуш, 
кестта кхочушъян дагахь цхьа драматичечески композици а ю сан. 

– Султан, хьо хIинца цIахь ву. Натури тIера дуьллуш вуй хьо сурт-пейзаж?

– Суна чIогIа хазахета натури тIера сурт дуьллуш, къаьсттина пейзаж. вай хаза 
меттигаш ю, цхьа а хIума хьайгара кхолла а ца оьшуш. Дала хаза кхоьллина Iалам 
– шера аренаш, бIаьвнаш, тIулгаш, лаьмнаш. Амма хIинца пейзаж тайп-тайпанчу 
суьрташна тIера юьллуш ву со. Цуьнан цIе «Некъахо» хир ю, шена чохь йоккха идея 
а, сюжет а йолуш. Геннахь, бердан йисттехь, гуш жима, цхьа а стаг ву, гондахьа 
лекха, сийлахь лаьмнаш.  Тахана хIокху тIебеанчу кхерамо хоуьйту, шен кхолламан 
да воцуш, мел жима, гIорадоцуш, цхьалха ву стаг шен баланашца кху дуьненна а, 
дуьненан Iаламна а хьалха. Къаьсттина адаман гIорасизалла дика хаало лаьмнашкахь, 
церан сийллалин, локхаллина хьалха. Хала ду и дешнашца дийца, суьртаца гайта 
хьожур ву со. Цу тIехь болх беш ву.

– Султан, айхьа дан леринчу кхечу гIуллакхех дийцахьа.

– Сан боккха лаам бу, вайн махкарчу вУЗ-ашкахь исбаьхьаллин искусство, 
графика, живопись хьеха, стунденташна керланиг довзийта, сайна хуург царна 
дIагайта, царна мастер-классаш ян. Европехь и болх беш ву со. Сайн махкахь а 
студентийн кхиарехь дакъалаца боккха лаам бу сан.

– Дела реза хуьлда хьуна, Султан, чIогIа мехала гIуллакх ду иза. Хьуна хьайн 
мохк а, къам а дезаш хиларан билгало а, тоьшалла а ду иза. Вайшиннан къамел 
дерзош, хьайн махкахошка хIун эр дара ахь?

– Кхин цкъа а тIом ма хуьлийла вайна. Тахана вайн республикехь культурехь, 
социальни декъехь, дешарехь деш долу беркате гIуллакхаш, кхиаран некъ тIемаша 
юкъах ма боккхийла! Дала Iалашдойла вайн къам. Деша, говзаллаш караерзае, 
спортехь кхиамаш баха аьлла, кегийрхошка кхайкхам бийр бара ас. Дешна, говза, 
Iилма долу стаг цхьана а халонашка эшалур вац, иза вовр вац. Уггар коьртаниг  
къоман мотт бу. Мотт Iалашбе, кхиабе аьлла, дехар дийр дара ас. Мотт иза хабар 
дийца, къамел дан хаар хилла ца Iа, мотт къам хиларан билгало ю, мотт –  вайн 
истори, вайн культура ю. Дала аьтто бойла вайн дикачу гIуллакхаш тIехь!

– Дела реза хуьлда хьуна, Султан, пайдехь, беркате къамел дарна!

– Дела реза массарна а хуьлда! Сан доккха гергарло ду «орга» журналаца. Суна 
чIогIа хазахета хIара къамел хилла!

Интервью дIаяьхьнарг –  Алиева Зарина 
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Дошам хIоттийначуьнгара

Эпитет бохучу кхетамах хадам боллуш хилла барт 
бац Iилманчийн литературин Ӏилманехь. Дукхахболчу 
Ӏилманчаша къобалдарехь, иза хӀуманан шатайпа 
билгало гойтуш, куьцехь, суьртехь аьлла дош ду. 
Iилманчо Арсанукаев Ӏабдуллас шен «Нохчийн 
литературин Ӏилманан терминийн лугӀат» тӀехь 
иштта досту эпитетан маьӀна: «хӀуманан мухалла 
билгалйоккхуш йа цуьнан цхьа агӀо исбаьхьаллин, 
поэтически кепехь гойтуш йолу дош». 

Эпитет лоруш долчу дешан цхьа «амал» йу: иза 
шакъаьстина лелаш дац, иза, кхечу дашца уьйр йолуш, 
цу дашо маьӀна дечу хӀуманан башха билгало къастош, лела. Кхечу кепара 
аьлча, ша цхьаъ делахь, къамелан дакъа бен хир дац и дош, амма шеца уьйр йолчу 
коьртачу дашца цхьаьна хилахь, эпитет боху цӀе а хир йу цуьнан. Эпитеташ дукха 
хьолахь мухаллин билгалдешан кепехь лела (шера аре, расха дин, дашо малх). 
Цхьаболчара эпитетна магайо йукъаметтигаллин билгалдешан кеп а, нагахь 
санна оцу кепаца хӀума вукхарех къастош башха билгало йелахь (ханнийн божал, 
болатан тур). Далийначу шина масало уггар хьалха гойтург божаллий, туррий 
чӀогӀа хилар ду, уьш стенах дина бохург а доцуш. Эпитетийн кепаш кхин хила а 
тарло: причасти а (йоьхна Ӏуьйре, хадийна хан, бойна букъ), причастин карчам а 
(саьрмако лаьцна бере, сема ладоьгӀу борз, вийнарг вуьсу аре), йуххедиллар а (йоӀ-
йийсар, нана-Нохчийчоь, жоьра-баба), кхийолу йеха-йоца кепаш а. 

Нохчийн халкъан иллешца массо а тайпа эпитеташ йу. Цхьана йа шина 
дашах лаьтта эпитеташ хилла ца Ӏаш, цхьаьнакхеттачу дуккха а дешнех, 
дешнийн карчамех а кхоллайелла, йаьржина эпитеташ а йу вайн иллешкахь: 
бекъа йукъара къастаза рема; къуша къола къайлах дуьйцу оти; нурдашо можа 
малх дуьненчу  кхета хан; чергазийн раьгӀнаша шайн сийна обанаш, юькъачу 
хьаннашца къуьйсуш, тӀеийзо зама.

Нохчийн халкъан иллийн эпитеташ кӀорга а, шуьйра а толлуш, боккха болх 
бина Ӏилманчо Мунаев ИсмаӀала. Халкъан иллешкарчу эпитетех тайп-тайпана 
мехала хаамаш битина шайн белхашкахь ошаев Халида а, Джамалханов Зайндис 
а, Халидов Ӏайсаша а, кхиболчу Ӏилманчаша а. 

Амма эпитетийн дошам хилла йац нохчийн меттан Ӏилманехь. Халкъан иллийн 
эпитетийн дошам хьовха, исбаьхьаллин литературерчу эпитетийн цхьа а дошам а 
йац вайн. И тайпа дошамаш луларчу а, генарчу а къаьмнийн меттанашкахь йан а 
йолуш, вайн маттахь цахилар чӀогӀа новкъа ду. Цундела дагадеара суна нохчийн 
халкъан иллийн эпитетийн дошам хIотто. 

Масех кепара эпитетийн дошамаш йевзинера суна: шайца цитаташ йоцуш а, йолуш 
а. Цитаташ йоцу дошамаш хӀитто атто хила мега, царна тӀехь хьега деза къа тидаме 

АХМАТУКАЕВ Адам
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эцча. Шеко йоццуш, мехала болх бу уьш хӀиттор а, делахь а церан маьӀна мелла а готто 
хета – цхьана хьаштана эпитет лоьхучунна гӀоьнна хӀоттийнчу справочниках тера.

Цитаташца йолу дошам йазйан дукха хан йеза, амма йазйина йаьлча, иштта дошам 
цхьа шатайпа Ӏамат санна хуьлу. Цитаташца меттан хазалла а, говзалла а гайта аьтто 
хуьлу, ткъа иштта хьалха дахарехь хилларш, лелларш, адамийн йукъаметтигаш, 
гӀиллакхаш а довзийтало. Ширделла дешнаш карладуьйлу, девзаш цахилларш карадо, 
хьалха арайийлинчу дошамаш тӀехь маьӀнадазчу дешнашна тӀе а нисло. Иллешкахь 
йуьйцучу заманахь кхерста йолайелла карайо хьуна хьайн ойла. оцу заманан 
турпалхойн мерзачу уьйраша цецвоху, хьоьсту, хьегаво шайх. Иллеш карладаха, 
йухадеша, йух-йуха деша, керлачу кепара уьш йухадовза а, довзийта а лаам хуьлу. 
Хьайн къоман селханенах сица боьзна уьйр-хьаса озалой, цхьа тамашийна ов хаало… 
оцу синхаамаша гӀо а деш, бина ас нохчийн халкъан иллеш тӀехь айса бина болх. 

Дошаман дӀахӀоттамах ма-хуьллу доца аьлча, словарни статьяш дӀанисйаран 
коьрта куц-кеп иштта ду:

КОЬРТА ДОШ (Коьрта дош – дукхаллин терахьехь)
Эпитет. ХӀокху абзацан йуьххьехь лаьтта эпитет шеца йолу цитата. Цитата 

шена тӀера схьаэцначу халкъан иллин цӀе.
Кхин эпитет. ХӀокху абзацан йуьххьехь лаьтта кхин эпитет шеца йолу цитата. 

Цитата шена тӀера схьаэцначу халкъан иллин цӀе.

оцу кепа тӀехь ма-гарра, словарни статьяно чулоцу коьрта дошший (цхьаллин, 
дукхаллин терахьашкахь), цуьнца уьйр йолу эпитеташший. ХӀора словарни статья 
керлачу абзацехь а, коьртачу дашца а йолало. Коьрта дешнаш Ӏаьржа басар долчу 
даккхийчу элпашца йаздина, и дешнаш абатан рогӀаллехь дӀа а нисдина. Дошамна 
тӀера дукхахдолу коьрта дешнаш цӀердешнаш ду, ткъа иштта масех цӀерметдош а, 
турпалхойн долахь цӀерш а, цӀердешан маьӀнехь лела кхин дешдакъош а. 

Коьртачу дашна бухахь цуьнца уьйр йолу эпитеташ йу, абатан рогӀаллехь 
нисйеш, Ӏаьржачу басарца къастош, керл-керлачу абзацашкахь дӀайазйина. 
Эпитетна йуххехь масална йалош илли тӀера цитата йу, курсивца къастийна и 
эпитет а йолуш шеца. Цитата чекхйаьлча, иллин цӀе а йу (дӀасаозийначу шрифтаца 
йазйина). 

Цитати йукъахь эпитет дукхаллин терахьехь а, лач дожарехь а хила тарло, 
амма абзацана коьртехь цӀерниг дожаран цхьаллин терахь ду массо а аьлча санна 
эпитетийн. 

Цхьаллин терахь доцу эпитеташ а нисло цитаташкахь, уьш шаьш ма-йарра 
йитина (ловзарга гулбина мехкарий; майдана гулбелла кӀентий). Ала ма ца тарлой 
«ловзарга гулйелла йоӀ» йа «майдана гулвелла кӀант». оцу бахьанина хаьржина йу 
словарни статья йолош долу коьрта дош шина терахьехь йаздаран кеп.

Эпитеташна йуххе йохку цитаташ стихийн кепехь йазйича, дошаман барам 
стамлур хиларна, прозехь санна дӀайаздина иллешкара могӀанаш, могӀа дIаболош 
долу дош доккха а дуьтуш.

Дошам хӀоттош, цкъачунна теллинарг бӀе гергга илли ду, йазйинарг пхи эзар 
сов агӀо йу. Ша дошам чекхйаьлла йацахь а, иза йовзийтаран Ӏалашонца. «орга» 
журналан йешархойн тидаме дуьллучу декъехь йерг оцу белхан йуьххьера 
схьахиржинчу эпитетийн йоцца кийсак йу.
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НОХЧИЙН ХАЛКъАН ИЛЛИЙН
ЭПИТЕТИЙН ДОШАМ

(ХIоттийнарг – Ахматукаев Адам)

А

АЗ (Аьзнаш)
ГIийла. Цу эсал махо воккхачу Даде схьадеара Шен кIентан гIийла аз. Къеначу 

Дадех илли.
Дуткъа. – Дуткъа аз ва детташ, догIанаха ва йоьлхуш, Дин дика мел болчун 

уьйтIа ва хIуьттуш, Ша йоьлхуш, ма кхайкхира и жима Аьлбика. Чечанарчу Мадин 
Жаьммирзех илли.

Хаза. Елхаран къурдашца, шен хазачу озаца, Шен хаза горга юьхь ша гIийла 
дIалечкъош, ЛадугIург велхавеш, шен гIайгIа ялхийра цо [Зайнапа], Мелачу 
догIанха ши бIаьриг белхабеш. Бектамаран Зайнапах илли.

АЙМА (Айманаш)
бухбоцу . – …Ма кхоссахьа ша [Бежу], баба, бух боцчу айми чу, Ма лелхахьа, 

баба, жа долчу керта, Мацалла даръелла гила борз ва санна, Безам боцчу кхолламца 
Ша яккха йоллу хьо дуьненан марзонах? Хьомсарчу Бежух илли.

Йоккха. – …Шена-ма моьттура, суьйранна, Iуьйранна Хьо араяьлчахь, 
Ша [Бежу] цхьаъ бен хьан хила а ца хилчахь, Хьо шена там лоьхуш лела, 
Хьо лелаш хиллера, ша йина баба, Ша чукхосса йоккха айма ва лоьхуш… 
Хьомсарчу Бежух илли.

А̄ЛАПА (А̄лапаш)
Стомма. ТIаккха вистхили, боху, Харачойн Зеламха: «Цакъегор хьо кIанта 

[Бенойн БоргIанис] И къорза пагонаш, Цадуур хьо кIанта И стомма алапа!» 
Зеламха ГIизларехь латарх илли.

Шалха. – …Долахь зуда ва йигар нохчийн деза карийчахь, Шалха алапа 
кхайкхийна, къиза хехой хIиттийна, ЧIагIйина ю хьуна хIара йоккха ва шахьар Цу 
эла Сулума! – олуш, лен велира, тов, и къена воккха стаг Цу Гехин Гихога. Гехин 
Гихох илли.

А̄ЛАША (А̄лашаш)
Гай-йоккха. – Дакъаза ма яла, со вина хьо нана, Со вечу буьйсанна, сел коьртан 

бос боккхуш, Дуьнен чу со вечул, Со вина велар-кха ахь, акхачу маймалан Коьртан 
бос сайн болуш, Со вечу буьйсанна, сел дегIан куц доккхуш, Дуьнен чу кхуллучул, 
Со кхоьлли велара ахь, мохь лелочу говрачул ДегIана куц сайн доцуш, Сан дин 
бечу цу дийнахь, сел дика дин бечул, Гай йоккха алаша цу кхело йина елара. Дибин 
Автарханан илли.

Йоба. ТIаккха лен ма елира кIант вина ва баба Къеначу дадига доьхначу шен 
дагца: – TIexaa луо кхунна цхьа йоба алаша, Юкъах дехка луо кхунна тешам боцу 
ва герзаш, ТIеюха луо кхунна оьзда йоцу ва бедар, Нийсархойх эхь хетта, ша 
вухавогIур ву. Биларби баьччин илли. ≈ Йоба – гIийла, гIаддайна.
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Къена. – …ва лата къона ву хьуна ша, къена Жума, вала къена ву хьуна 
ша, къена Жума, Жерошна теба хан Йолуш ву хьуна ша, къена Жума, Схьаозал, 
цхьанделхьа, шен къена алаша, Ша воьду цига [тIаме]! – Аьлла, схьаозийра къена 
алаша. Таймин Бийболатах илли.

Оза. Уьш боьлхуш кхечира Жоьра-Бабин кIант вехачу ураме. Ша ков тIе ва 
кхаьчча, И оза алаша Некъана пурх ерзийна: – Цкъа собардейша, – Аьлла, совцийра 
Жоьра-Бабин кIанта: – Чудахка деза шу Со вехачу хIусаме, Шен бабин ва кхачех 
Шу кхетийта лаьа суна. оьзда Манца эла Хасин илли–3.

Расха. Эвла йистехь ва йолу шен расха алаша, Еха кIужал ва лаьцна, ша уьйтIа 
озийна, Дуьгу нускал ва санна, алаша кечйина, Хаза йоI ва санна, ша сиха кечвелла, 
Бохь бойначу попа тIе дайн куьйра ва санна, Говр хьаьвзаш ва хилла, ша таьIаш 
тIеваьлла, Цу цIоькъа айгIарах сирла бIаьрг тохаза, Цу нана-ДегIастана ша вуха 
ца верза Делах дуй бууш, шен нахах дуй бууш, вахавелира, бах, Iумаран и Iели. 
Аьккхарчу Iумаран Iелин илли.

Iаспар. ТIеюха еара оьзда йоцу бедар, Дехка деара тишделла герзаш, ТIехаа 
ялийра цхьа Iаспар алаша. Шаьш дойшка бевлира хIара эла МонцагIар: Шаьш баха 
бевлира уьш цу пана махка. Эла Монцех, Жерочун кIантах илли. 

А̄РЕ̄ (А̄ре̄наш)
Акха. Идаеш ва туьйсуш и акха аренаш, Шаьш воьдуш кхечира, тов, и мерза ши 

накъост И Акхбин ва Лорсас даьккхинчу ирзу тIе. Гехин Гихох илли.
◙ бай-аре. Юьртара кура кIентий къаношца гулбина, олуш, лен велира и 

баьчча и Балу: – Биънариг дуй бу сан, хIай Теркан юьртахой, ДIахьаьжча гушйолу 
чергазийн и раьгIнаш Аш, ларъян мало еш, элашка кхачийтахь, Бай-арахь дисина, 
Iуьйранна цIа оьху шинараш ва санна, Хьалхий-тIаьхьий шу дохуш, Ас лоьхкур 
хиларна ламане боьдучу Шуьйрачу цу новкъа. Баьчча Балус чергазийн Къахьармин 
олалла дуожадарх илли.

Вийнарг вуьсу. – Ма вала дакъаза, цавевза хьо хьаша, ГIургIезо бен бечу 
Сосакхан кортошкахь, Цхьогалаш ловзучу коканан коьллашлахь, Вийнариг вуьсучу, 
докъах мах боьхучу Гарманан аренгахь, ХIара догIмаш даьхнера оха [гIебартойн 
кIенташа], тхох хьо вашахь, ТIаьхьадаьллачу орцанах шийла декъий дохкуш, ХIара 
догIмаш даьхнера оха, тхох хьо вашахь!.. Жерочун кIантах, Таркхойн кIантах, 
ГIебартойн Солсех илли.

Гарманан. Циггахь.
ГIамаран. ГIамаран аренаш хедош тосуш, ва юьтуш, ГIалмакхой бехачу шаьш 

юххе таьIчахь, Архашкахь дой къуьйлуш, хьаж тIе куьг хIиттадеш, Схьалаха 
йолийра, тов, Сулуман и рема. Гехин Гихох илли.

Докъах мах боьху. Хь. кхузахь: Вийнарг вуьсу.
Еха. Буьйсанах цхьа дакъа дIадаьллачу цу хенахь, Еха аре ядийна, ша вахна ма 

кхечира Боьлкузур цу гIала ГIебартойн Курсолта. ГIебартойн Курсолтех илли. ≈ 
Боьлкузур – Кизляр.

Къуьйсу. «…Хьан долара ма ели ахь къуьйсу хIара аре, ГIалмакхо хьо Сулум!» 
Гехин Гихох илли.

Некъаш дIасакъаьста. ТIаккха лен ма велир и ненан жима кIант: – Ца воьду 
со, нана, вийнарг вуьсучу; Ца воьду со, нана, докъах мах боьхучу, Некъаш 
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дIасакъаьстачу гарманан ара, Дин Iамо воьду со, со вина сан нана. Ненан кIентан, 
Маьхьтин Идарзан илли.

Нийса. ТаьIаш дина ша ваьлла, лен вели, бахара, И Товтин ва Iума: –Ирс дайна 
ма лела хьо, сан мерза хьо езар, Динна орцах хьо ягIахь, СхьахIоттал суна тIаьхьа, 
ас гойтур ва хьуна БIаьргашна кIордадаллалц и нийса аренаш, Ас гойтур ва хьуна, 
кийрахь дог детталуш, Хедадан ламанаш. Товтин Iумин илли.

Пана. – …ЦIен огар багахь сира сай санна, Детта цIий багахь кху пана арахь, 
Кху буто раьгIнашкахь, берзалой тIегIерташ, Со цхьалха витина, дIаваха воллур 
хьо? – олуш, лен ва ваьлча Таркхочун дика кIант, Ша цIехьа ма вирзира Жерочун 
жима кIант. Таркхочун кIантах, Жерочун кIантах илли.

Саьрмакаш хьерча. Хь. кхузахь: Вийнарг вуьсу.
Сийна. ХIара [Сайлаха], йоьдуш, кхечира гIалмакхойн гIалин йисте. Цу ремин 

Iуьнашца, шийтта жIаьлица ГIалеха елира гIалмакхойн рема. Цу сенчу арахь дика 
дин ловзош, Хьаьвзаш, тIеяхара ваша воцу Сайлаха... ваша воцчу Сайлахех илли.

Хаза. Гуш хаза аренаш бодано Iаржйичахь, Шаьш воьдуш кхечира ГIайдархин 
цу уьйтIа [Дибин Автархий, гIезало ГIайдархий]. Дибин Автарханан илли.

Хала. ТIаккха лен елира, тов, ГIебартойн Зайбулла: – Ма вала дакъаза, 
ГIебартойн хьо Солса, Цу гуьржийн элан ши айгIар, аьлла, Цуьнан багах дош 
даьлча, ма корта лахби ахь Базанан цу стоьл тIе! Цул хала аренаш дукха идийна 
кIант вара хьо, ХIун хили-те хьуна, ГIебартойн Солса? Жерочун кIантах, Таркхойн 
кIантах, ГIебартойн Солсех илли.

Хидоцу. – …Ша дуьйцур ду шуна билггал  бакъ мел дериг, – олуш, лен велир, 
тов, догмайра и ЧIега, – Тоьпаша кегйина меженаш шен лаза йоьлча, Уллехь туьрца 
йина чевнаш шайн Iийжа йоьлча, Кийрахь детта цIий легашка кхаьчна, орца марха 
еана, ши бIаьриг кхоьлина, Хидоцучу гIамаран цу арахь хи дезаш ша керча воьлча, 
Хи деха нана уллехь елара аьлла, дагадогIу долу кIант Кхуззара юхаверзарах бехке 
дац шуна. Iалхаштойн Iалхин илли.

Шера. Ша воьдуш кхечи, тов, догмайра ЧIега Тепсаркъин ремина тIе, дагна дар ва 
велла. И рема яний, тов, шерачу цу арахь Сов хаза ва ловзуш, шайна ловза кIордийча, 
Шортачу бацалахь ва ежаш ва лелаш. Таймин Бийболатах, догмайрачу ЧIегех илли.

Шуьйра. Ша цхьалха ва витча лечанан цу бен чохь, Дагца ша чIагIо еш, тIаьхьа 
мохь бетташ, Кху балех ша валахь, шуьша вен, бохуш, Кхойкхучохь витина эла 
Къахьарма, Лакхара ламанаш, ломара деций Доькъуш, шаьш биссина лахарчу ара, И 
шуьйра аренаш, реманаш екъна, ПаргIат цIа вирзина, са паргIатдаьлла, вешин йоI 
шаьш елхош, маьхьарца йожийна, Шаьш екъа хIиттира, бах, и цIера хазна. Эла 
Къахьармех илли.

Эрна. Йочанан ва махо идо дарц ва санна, Са цIенчу цу гило ша чехка идавеш, 
вадийна ваьхьира, тов, Эвтархойн ва Ахьмад Экханан бен лар йоцчу цу пана ва 
махка, Цаьпцалгийн бен цкъар доцчу цу эрна ва ара. Эвтархойн Ахьмадах илли.

АРЦ (Аьрцнаш)
Iаьржа. Хьалахьаьжча вайна гун бохь лекха ламанаш, бацана сенлуш, 

хазлучу цу хенахь, Ламанал лахара и Iаьржа аьрцнаш, Патарна детIаш, 
дукълучу цу хенахь, Охьахьаьжча, вайна гун чергазийн ва раьгIнаш Огаран 
бацана толучу цу хенахь, ДIасахьаьжча, вайна гун xIapa шера аренаш 
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Сийначу бацана хазлучу цу хенахь, Шерачу арара и гIийла баьрзнаш Можачу 
зезагна хазлучу цу хенахь, Йочана яхъелла, ва суьйре цIийелла, Нур-дашон 
можа малх дIабузучу цу хенахь, Суьйренан хазалла, и тIома олхазарш, Хаза 
эшарш ва лоькхуш, ловзучу цу хенахь, Хазъелла еанчу цу хазчу суьйренца, 
Туьйдинчу кIархашца, кIайн кисин гIовталан Ши вета дIатесна, ЦIий 
меллачу куьйранан ва санна, богучу бIаьргаш тIе холхазан куй тоьттуш, 
Мисарахь ва дина болатан дуткъа тур белшаца ловзадеш, Ша ваьлла вахар-
кха ваша воцу Хьоччукъа Некъо гола тухучу, юьрта юккъе гулъеллачу Цу 
юьртан пхьоьхана. Ваша воцчу Хьоччукъин илли.

АХЧА (Ахчанаш)
Горга. Накха хазбан оьхкина и горга кIайн ахча, Некхаца ка хьоькхуш, ва 

куча делхийна, Кучара схьаоьцуш, ва пхьуьйша дерзийна, Дай-наной доцучу цу 
байшна И кIайчу сагIийна ва декъна, Ша йоьлхуш, йирзира, бах, Бийболатан и езар 
йоьхначу хIусаме. Чечанарчу Мадин Жаьммирзех илли.

Зорбанан. ЦIен деши схьаэцна, Паччахьан зорбанан КIайн ахча схьаэцна, ХIорш 
бохкучу заманчохь орца ма даьккхира ГIизларан гIали чохь. Зеламха ГIизларехь 
латарх илли.

КIайн. Хь. кхузахь: Горга.
Накха хазбан оьхкина. Хь. кхузахь: Горга.
Эцна. Ша коре еара и вехачу Дадин йоI, Къамеле велира и эла ва Монца: – 

Дела дагаваьлла, хьоьца кхоллам язбина И Жерочун кIилло ша йохка юьгу хьуна, 
Цунах эцна ахча совгIатна тоьлуш, Цунах делла даьхни урдошна ва тоьлуш, Дела 
дагаваьлла, кхоьллина кхолламаш, Ша дагаваьла, кхолламаш бохийна, Ша шена 
юьгур хьо, хIай вехачу Дадин йоI. Эла Монцех, Жерочун кIантах илли. 

Аь

АЬЛбИКА – долахь цIе
бос-хаза. – …Парз дина дихкина и беттан марханаш Цу хьакхин дилхаца ша 

муха дуохор ду? – олуш, елха ма юьйлира, бах, бос-хаза Аьлбика. Чечанарчу 
Мадин Жаьммирзех илли.

бIаьрга ган ца кхочу. – КIенташна бIаьрга ган ца кхочу, Ша, Мадин Аьлбика, 
Тахана ма хили ваша воцу ва йиша! Дакъаза ма довла шу, чечанхойн кура кIентий! 
Чечанарчу Мадин Жаьммирзех илли.

Жима. Мохь бетташ, лен велира, бах, Сулима и молла: – Дакъаза ма довла, 
чечанхойн тхьамданаш! Дакъаза ма довла, чечанхойн кура кIентий! Зингато 
сийсаен лаьттан туьйлиг ва санна, Дуьне сийсош, схьаваьржина яра мокха мостагIа, 
вайн жима Аьлбика машарна кара йоьхуш. Чечанарчу Мадин Жаьммирзех илли.

Кхаж хьалха буьйлу. – Мел паргIат муьйлу аш хIара маса ва малар! Шишанан 
корехула бен дуьне газа йолу, Тхов кIелхьарниг бен латта хьашаза йолу, Цу салойн 
элаша кхожала ва етташ, Кхаж хьалха буьйлу Мадин хьомсара Аьлбика Шена 
ялийча санна, паргIат а девлла! Мадин Жаьммирзех, Таймин Бийболатах илли.

Нур лепа. – Диканца вехалда, хьо марша вогIийла, Хьо лаа лелий, хьо тара 
лелий? Бехк буьллу даций хьан, ас хьайга хаттарах, Дийцахьа ахь суна, хьо хьенан-
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мила ву? Хьо вевзаш ма яц со! – олуш, йист ма хилира, малх санна нур лепа 
ГIебартойн Аьлбика [Жерочун кIанте]. ГIебартойн Курсолтех илли.

Сийдолу. Ша йоьлхуш, ма йирзира мостагIийн цу куьпа Сийдолу Аьлбика. 
Дан амал ца хилла, поштанна тIе ма елира Бос-хаза Аьлбика. Чечанарчу Мадин 
Жаьммирзех илли.

Сийлахь. – …Жаьммирзин ва йиша и сийлахь Аьлбика, Дуткъа йийсар ва дина, 
юьртаха яьккхина,  КIайн нускал ва дина, цу Ростох ва гIала йоссийча ва санна, 
мел паргIат дуу ахь, Гуьржехара ва ортам, и паччахьан алапа. Чечанарчу Мадин 
Жаьммирзех илли.

Хьоме. – Араялал, цхьанделхьа, сан хьоме Аьлбика, Бехачу некъара беана дин 
дIай-схьай озабел, Дой доцу ва кIентий ва дойха кхиина ша, Ахь дукха дийцина 
эрмалойн совгIаташ Хьуна алсам деана ша, шен хьоме Аьлбика! – олуш, кхайкха ва 
ваьлча и Мадин Жаьммирза Хьомсарчу Аьлбике, Йоьлхуш, ара ма елира Аьлбикин 
ва нана. Чечанарчу Мадин Жаьммирзех илли.

Хьомсара. Циггахь.
Хьомсара лелийна. – …Дербента оьхуш, пошмакхаш ва кхоьхьуш, Гуьржеха 

ва оьхуш, ездареш ва кхоьхьуш, Ша хьомсара лелийна шен хьомсара Аьлбика, 
ДегIах са къастале шена тIекхачае бохуш, Багара схьадуьйлуш аз ду, боху-кха! – 
Аьлла, вистхилча и ямарта жимха, Тикманаш йолу ездари шен дегIехь этIош, Шен 
коьртара кIажарш, ийзош, бухйохуш, Беснешха бухбуьйлу шен Iаьржа ши бIаьриг, 
Мелчу догIанах белхош, Шийлачу маьхьарца юьртаха елир-кха Жаьммирзин йиша, 
хьомсара Аьлбика. Мадин Жаьммирзех, Таймин Бийболатах илли.

АЬЛХА (Аьлханаш)
Iаьржа. Туьран диттах чо боккхуш, гIopгIa гIайракх ва тоьхна, Цу Iаьржачу 

аьлханца туьран дитт тодина, Нийса накъост ва воцуш, цхьалхачу туьраца, Къорза 
базарш хIуьттучу кIиранан цу дийнахь Аьхка дарц хьийзачу цу Дакон коьрте 
ваьллачу цу Товтин Iумина, Болатан дуткъа тур шена улле диллина, Акха бежан 
цIокан чохь гуьржийн чагIар ва долуш, КIеззиг чагIар ша мелла, коьртана кеп йина, 
Бухахь Iаш карийра, тов, и гуьржийн ва Бухта. Товтин Iумех илли.

б

бА̄бА (ба̄банаш)
◙ Жоьра-баба. Дийнахь шен ва сацар бошмашкахь ва долуш, Буьйсанна шен 

сацар жоьра-бабица ва долуш, Шен дада Бектамар даг тIера ца волуш, ГIелъелла 
лелара и жима ва Зайнап. Бектамаран Зайнапах илли.

Къена. Толам баьккхина вогIуш шен кIант вуй хиъчахь, И къена Баба хелхар 
дан елира. вежарех наьрт-аьрстхойх, церан йишех Зелахьатах, Бабин жимчу 
кIантах илли.

Хьомсара. вахийта ахь со, сан хьомсара Баба, вахнарг шена тIехь вуьсучу 
Наьрт-аьрстхойн цу махка. вежарех наьрт-аьрстхойх, церан йишех Зелахьатах, 
Бабин жимчу кIантах илли.

ХIума хуу. И хазна лаьттачохь чамагар гулйина, Сийна кIур хIоттийна, арара 
хьаьжира, тов, ХIума хуу и баба. КIур туьйсуш карий, тов, айинчу дукъу кIел, ТIаккха лен 
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елира хIума хуу и баба... Баьчча Балус чергазийн Къахьармин олалла дуожадарх илли.
Цхьалха юьсу. Нагахь со [Жерочун жима кIант] цIа ванза хан-зама дIаялахь, 

Шен цхьалха юьсучу къеначу цу бабин, ваша воцуш юьсучу гIийлачу йишин, 
Наггахь цкъа коч-мача еш, ахь [деган доттагIчо] терго елахь. Жерочун кIантах, эла 
Мусостах илли.

бАД (бедаш)
бадал. – Эла ву хьо, Мусост, тIекIелйина гIаланаш ма ю хьан, Сарахь, Iуьйранний 

Терка чу ца хьаьжна хьо, БIаьстенна ижу лаха арадаьлла тIам Iаьржа Леча ца дайна 
хьуна? Ижонна бадал бад эцна и доьдуш, Дух кIайн маккхалш тIаьхьа йовларх, 
Тосуш яйний хьуна цо шегара ижу? – Аьлла, етта йолийра, тов, тешаме и мажар 
Зовран Аьрсамика тIаьхьакхаьчначу орцанна. Зовран Аьрсамиках илли. ≈ Бадал – 
ерстина, нисъелла.

Накха-шуьйра. ТIаккха лен ма велир и ненан жима кIант: – Хьо елла яла хьо, 
хIай гIалин полковник <…> Со вада вина вац виначу ва нанас, Со лата кхоьллина 
кхоьллинчу ва Дала. Ламанан ва леча кIорнешна ижуна Теркаца ва охьа ша лиэла ва 
деъча, Теркан айман тIехь ва лиэла и накха-шуьйра бад Ша эцна ва дедча, айманан 
пхьидаш ва юу И дера ва дарта шена тIаьхьа ва яьлча, Тосуш яйний хьуна Iаьржачу 
лечано И накха шуьйра бад?!. Ненан кIантах, Маьхьтин Идарзах илли.

бА̄ЗАР (ба̄зарш)
Къорза. – …ДIа хIунда лечкъа хьо, хьо Товтин ва Iума? Сан езар ва йиггал 

догмайра хьо велахь, Йигчахь юхацаерззол де долуш хьо велахь, Дуткъа тур ва 
доцург, хьайгахь герз кхин доцуш, Хьайн цхьа дегI ва доцург, нийса накъост кхин 
воцуш, Къорза базарш хIуьттучу кIирана цу дийнахь, Аьхка дарц хьийзочу цу 
Дакон ва коьрте Суна тIе кхачалахь. Нийса накъост ва воцуш, болатан туьраца Со 
карор ву хьуна цу Дакон ва коьртехь. Цигахь вайша тухур ду болатан и тарраш, 
Цигахь хуур вайшинна, кIант майра мила ву, – олуш, яздина карийра, тов, Бухтера 
кIайн кехат. Товтин Iумех илли.

бАЙ (бе̄ш)
Сийна. Сийначу бай тIе гIевланга нуьйр тесна, Ша набарх ма вуьйлира и Бабин 

жима кIант. вежарех наьрт-аьрстхойх, церан йишех Зелахьатах, Бабин жимчу 
кIантах илли.

Шера. Йочунна яхъелла, Децишна тIаргIа базбелла, Шена Iуьна мāша базбелла, 
Жа хьеха лаьллина, Шерачу бай тIе Iуьнан гIаж хIоттийна, ва цу гIожанах Шие мāша 
тесина, Мажар цу гIожаца ХIоттийна, Набарна тоьвжира Ламанан гоьрга Iу. Ламанан 
гоьрга Iуьнах илли –1. ≈ Ма̄ша – цIахь дуьйцина кIади; оцу кIадих йолу кхалор.

бАЙРАКХ (байракхаш)
Машаре. – Ассалам Iалайкум, хьо оьрсийн дика кIант, Дош дийцина валлалца 

собаре хилахьа. Со веана вац хьуна, Автарха ва вийна, Къиза барт хьан хатта, Со веана 
хьо волчу, ва оьрсийн дика кIант, Доллучу хьуьнаршна Автарха ва тоьлла, Даккха са 
цо дехчахь, Машаре байракхца дехаре шун хIоттийчахь, Цу шуьнахь тоьшална хьо 
шеца ца хилчахь, И нохчийн Автарха шун доло ца тигчахь, Автархина жимхалла цу 
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шуьна хьо вига, – олуш, лен велира, тов, гIезало ГIайдарха. Дибин Автарханах илли.
ЦIен. – …Iуьйренца кхетачу цу дашон малхаца Цу БIаьхон борзехь цIечу 

байракхашца Со хир ву ала цу Москуохан паччахье, Соьца гIуллакх ва делахь, Цу 
БIаьхон борзе вуола ала, Хьо [къена инарла] марша Iалда, со цIехьа воьду! – Аьлла, 
дIавахара, боху, и Таймин Бийболат. Таймин Бийболатах илли.

Iаьржа. – ИллахIи ярабби, сан хьоме доттагIа, вайн дегнаш шекдуьйлуш, и 
йогIу ва марха Паччахьан ницкъ бац хьуна, нохчийн гIepa яц хьуна, Дин чехка 
баларна, хьацаран кIур гIуьттуш, БогIучу шина дино сема чан ва ийош, Хьацаран 
чопанца новкъахь йис ва йохкуш, Чехкачу цу махо цу эрзан гIуркхаца Iаьржа 
байракх ловзаеш, Цхьа бере ма вогIу вайшинна хьошалгIа, – олуш, лен велира, 
тов, и Дибин Автарха. Дибин Автарханах илли.

бАЛДА (балдаш)
Ховха. БIаьргийн нур малхаца къийсало, Ховхачу балдаша дуьне шаьш хаздо. 

вежарех наьрт-аьрстхойх, церан йишех Зелахьатах, Бабин жимчу кIантах илли.

бАРЗ (баьрзнаш)
ГIийла. БIаьстенан аренаш йолучу бацана сенлучу хенахь, И гIийла баьрзнаш 

можачу зезаго тадечу хенахь, Ижуна лечарчий кхерстачу хенахь, Кхокхашна 
куьйранаш тебачу хенахь, ХIонцана кIентий арабовлучу цу хенахь, Цу хьуьнан 
гIа-бода букълучу хенахь, Цу кIайчу куьйранах гIарадовла ца даьхьаш, Цу 
хьуьнан варшашкахь акхтаргийн гаьннашца И гIийла къоркхокхий декачу цу 
хенахь, вийнариг вуьсучу, докъах мах боьхучу, Малхо гIум къегочу цу пана махка 
ХIонцана вахара, тов, и Мадин Жаьммирза ва сарахь суьйренца, бузучу малхаца. 
Мадин Жаьммирзех, Таймин Бийболатах илли.

Лекха. Уьш боьлхуш ма кхечира, Аренаш хедаеш, Цхьана Лекхачу борза тIе. 
оьзда Манцех, эла Хасиех илли–3.

бАРЗАКъ (барзакъаш)
Тиша. ТIехулара тиша барзакъ ша охьатосуш, Лен вуьйлуш, сецира, тов, 

Жерочун жима кIант: – Шуьша елха ма елха, тийжа а ма тийжа, Шаьшшиннан 
сагатдарна къинтIераяла, Кхин хьоьгур яц шуьша дуьненан диканах, Къен миска 
ву, бохуш, со емалвинчу вехачу Дадин йоI доттагIчун баьрччехь Кирхьанехь 
лаьтташ ю, шен йиший ва наний! Жерочун кIантах, эла Мусостах илли.

Шардина-кечдина. Кечвала чувахара ваша воцу Темаркъа, Дохаллий, доцаллий 
шардина-кечдина барзакъ Сихонца дуьйхира цо шен оьздачу дегIана. ваша воцчу 
Темаркъех илли.
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Дагадеъанчуьра…

 Ма инзаре тамашена а, нуьцкъала а ду-кх «ДОГ». Дукха кхетамаш бу 
нохчийн маттахь цу буйннал бен доцучу дилхан дагца боьзна. Адам дийна 
йа делла хилар къасторал сов, цуо стеган шаболу синхаамаш кхуллуш 
хиларх тешна бу вайн нах. Цул сов, адаман са а, цуьнан хьекъал а, кхетам 
а шена чохь лаьтта меттиг лору иза цара. 

ХIокху аларийн тидам а бай, ладогIа вай даге: 
«даггара» – от чистого сердца;
«дог айа» – (буквально, «поднять сердце») – подбодрить, поднять дух; 
«дог даийта» (чтобы «сердце захотело») – вдохновить; 
«догдиллар» – отчаяние;
«дагахьбаллам» – чувство вины, угрызение совести, сожаление;
«дагардийцар» – признание, говорить по душам;
«дагавалар» – обсуждение, посоветоваться;
«дегала» – самолюбивый;
«дегаза» – неохотно;
«догдатӀа» (чтобы «сердце разорвалось») – разозлиться; 
«догдаккха», «догдала» («вырвать сердце») – разочаровать; 
«дог далхо» («заставить плакать сердце») – излить душу;
 «дог дастадала» («разморозить сердце») – смягчиться; 
«дог даха» – надеяться на что-то, 
ухаживать за женщиной; 
«дог дика дан» («сделать сердце хорошим») – сделать приятное, угодить; 
«дог дуоха» («расстроить сердце») – огорчиться; 
«дог карча» («покатить сердце») – стошнить;
 «дог кхиа» («сердцем почувствовать») – предчувствовать; 
«дог къуьйлуш» («сердце сжимая») – скрепя сердце; 
«дог кӀаддала» («сердце смягчить») – впасть в обморок, смягчиться; 
«дог лаза» («сердцем болеть») – сочувствовать душой;
«дог лата» («сердцем зажечься, прилепиться») – иметь склонность к 

чему-то; 

УМХАЕВ Хьамзат
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«даго ма-бохху» («как сердце говорит») – как душе угодно;
 «дог паргӀатдаккха» («освободить сердце») – успокоиться; 
«дог таӀо»  – подавление чувства тошноты
«дог тедан» (успокоить сердце») – успокоить; 
«дог теша» (увероваться сердцем) – убедиться; 
«шина даггах хила» («быть в состоянии двух сердец») – нерешительность; 
«дог эккха» («разрыв сердца») – сильно испугаться;
 «дог эца» – утешить; 
«дог Ӏехо» («сердце обмануть») – утешить. Иштта дIа кхин а. 
КIезиг дац дагца доьзна дешнийн цхьаьнакхетарш, тайп-тайпана аларш, 

кицанаш, хIетал-металш, фразеологизмаш нохчийн маттахь. Иштта кIезиг яц 
нохчийн поэташа дагна лерина язйина стихаш а, шайна юкъахь вайна дика 
евза М.Мамакаевн «Даге» (1940 шо), «Сан дог» (1960 шо), I.Мамакаевн «Даге» 
(1957 шо) – стихаш а йолуш. Нохчийн маттаца доьзнарг, хIара-м кIезиг хIума 
дара, – аьлла, тидамза а ца дуьтуш, вовшах дагадовлуш, зорбане даккха дезара 
вай. БIаьргкхочехь дерг дикахо карладолу, дагахь а дуьсу. 
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Нохчийн меттан долахь цIерш
Нохчийн республикин архиван урхалло зорбанехь арахийцира «Камеральные списки 
Аргунского округа» 1867 ш., «Посемейные списки жителей Ичкеринского округа» 
1867 ш., «Посемейные списки жителей Грозненского округа» 1886 ш. Царна юкъара 

кхо эзар сов нохчийн долахь шира цIерш гулйина, вовшахтоьхна Исмаилов Абус. 

божарийн  цIерш

Абалха 
Абкар 
Абу
Абубакар 
Абубешар
Абузар 
Абука 
Абумуслим 
Абурашид 
АбусаIид 
Абусолта 
Абухьажа 
Абухьасан 
Абуш 
Абуязид 
Авда
Авдада 
АгIа
АгIамирза
Ада
Адам 
Ази 
Ай 
Айболат 
Айда 
Айдамар 
Айса 
Ака 
Аки
Акхбола
Акхмирза 
Акхтимар 
Акхтулла 
Алапа 
Албаст
Албат 
Алда

Алдам
АлдамгIеза 
Алмас 
Алта 
Алхаст
Ама
Амади
Амази 
Амжа
Амза
Амин 
Амхьад
Анарбек  
Анас 
Анвар
Андарбек 
Анзор
Апти 
Арса
АрсаIела 
Арсанбек 
Арсану 
Арслан 
Арснакъа 
АртагIа
Асаби 
Асанча 
Аси
Асламбек 
Аслан 
Асу 
Асуха
Асхьаб 
Атаби
Атамаз 
Ату
Ауд 

Ахта 
Ахьат 
Ахьболат 
Ахьвади 
Ахьдан
Ахьма 
Ахьмад 
Ахьмади 
Ахьматдукъа 
Ахьматха 
Ахьмсолта 
Ахьмуд 
Аца
Аьлсабек
Аьлтмар  
Аьрсамекх
Аьрсби 
Аьстмар 
Аюб 
БIаьштиг  
БIочIа
БIача 
БIотIа 
Бабати 
Бабиш
Бабуца 
БагIи  
БагIул  
Бага  
Багало  
Багаш  
Бада
Бадар  
Бадаш  
Бади
Бадида  
Бадрудди  

Бадуд  
Бажа  
База  
Бази  
Базуркъа  
Баид  
Баил  
БайIела  
Байади  
Байбекар  
Байга  
Байгира 
Байда  
Байдар  
Байзула  
Баймарза  
Баймасха 
Баймудди  
Баймурд 
Байола  
Байракъ 
Байрам  
Байсал 
Байсангур 
Байсар 
Байсаркъа  
Байсолта  
Байсулла  
Байта 
Байтаза  
Бакал
Баккало 
Бакар 
Баклан  
Баку  
Бакъи  
Бала  
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Балавди  
Балат  
Балатхан  
Балга  
Балнат  
Балта
Бамат
Баматгира  
Бамбат  
Бамда
Бампу  
Барак  
Барза  
Барзакъ  
Барзнакъа  
Бари  
Барон  
Барт  
Барудди  
Басакъа 
Баснакъ  
Бастан  
Бастил  
Басту  
Басхан  
БатIал
Бата  
Баташ 
Баудди  
Бахаш  
Бахрани  
Бахьа 
Бахьад
Бахьдан  
Бахьдар 
Баца
Баша  
Башта
Баштар  
Баьхьарча
Баьччаркъа
Баян  
Бези  
Бека 
Бекболат 

Бекмарза   
Бексолта  
Бектимар
Бекьхан  
Белим 
Белимхан  
Бено
Беппи  
Бера  
Берд
Бердукъ 
Берие  
Берса
Берснакъа
Бесар  
Беслан 
Беталгира 
Бетар  
Бетирха   
Бечиг
Беша  
Бешар 
Бешто 
Биберд  
Биболат  
Биеса
Билал  
Билга
Билу  
Бимарза  
Бира  
БиргIад  
Биркъа
БиртIа  
БисаI
Бислан  
Бисолта  
БитIакъ 
БитIамар  
БицIа 
БицIалг  
Божа
Бозуркъа  
БойсангIар
Бойсар  

Боккха  
Болат  
Болатби 
Болатха
Болта  
Болтамирза  
Борз
Борза  
Борха  
Босри  
Боча  
Боштуг
Боьрщиг  
Боьтакъа 
Буба
Бувади  
Бувайсар  
БугIа 
БукIул  
Була  
БулагI  
БулгIиг  
Бунча  
Бурса  
Бурсаг  
Бурхан  
Буста  
БухIади  
Бухари 
Бухьиг  
Буца  
Буштар 
БуьлтIа 
Буьлча 
вага  
вадрудди
вадуд  
вазрап  
вазу 
ваиб  
ваид 
вайна  
вайхан 
вака  
вана  

вара  
васта  
вахIид 
ваха
вахамби   
вахамурад  
вахарг
вахарсолта  
вахахьажа  
вахIаб  
вахIи  
вахIид  
вацу  
ваша  
веза 
везарби  
везир  
везирха 
веха  
виса
висади  
висаит  
висайха  
висакъ  
висалам  
висалт  
висалу  
висам  
висамби  
висамирза  
висангира 
висанпаша  
висант  
висар
висарбек  
висарг   
висарпаша  
висарсолта 
висарха  
висати  
висахьт  
висита
висмурд  
висради 
висраил  
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ТIаьхье хир ю.

«Литературин-исбаьхьаллин журнал «орга» 
кечдина ПАУ «Зорбатохаран цIа» бух тIехь 

Арадолу нохчийн маттахь.

Журналана регистраци йина 2014 шеран 29-чу кхолламан баттахь Нохчийн
 Республикехула йолчу зIенан, хаамийн технологийн, шуьйрачу коммуникацийн
декъехь терго латторехула йолчу Россин Федерацин федеральни Урхаллехь.

Регистрацин хьокъехь тоьшалла ПИ № ТУ 20-00088.
Журнал зорбатоьхна ооо «Феникс-Пресс»,
Республика Дагестан, Шамильски р-он, 

Хебда юрт, С. Асиятилован урам, 1.

Журнал арахоьцучун/редакцин адрес: 364024,
Нохчийн Республика, Соьлжа-ГIала,

Н. А. Назарбаевн урам, 92.

Журнал зорбатоха дIаделла – 18.01. 2021 шо.
Зорбанера арадаьлла де – 02. 02. 2021 шо.

Тираж – 1000 экземпляр.
Заказ № ______ Бинна мах.

висрудди  
висур  
висхан 
вита 
витариг  
витиг  
вовка  
вовха
возакъ  
возди  
вокка  
вокул  
воца  
вудди 
Габа  
Габаш  
Габза
Гада 
Гадаш  
Гажа 
Газу  
Гаки 
Гала  
Гаца  
Гача  
Гелани 
Геха 

Гиги  
Гила  
Гила 
Гилани
Гинардукъ  
Гирихан  
ГодаргIа  
Горчха  
Гуда  
Гужа 
Гула  
Гунаш  
Гуно  
Гута
Гуьржи 
ГIагIа  
ГIазалап  
ГIазали  
ГIази  
ГIаиб  
ГIайболат 
ГIаймирза  
ГIайрбек  
ГIайсолта  
ГIайсуркъа  
ГIайтIуркъа  
ГIайтукъа  

ГIалгIа  
ГIалмакхо  
ГIама  
ГIамарг  
ГIамболат  
ГIани  
ГIапи  
ГIапур  
ГIарси 
ГIати
ГIаьнтмар  
ГIебарсолта  
ГIебартуо  
ГIеза  
ГIезамахьма  
ГIезамухьаммад  
ГIезахьаьжа 
ГIеламби  
ГIелим 
ГIиндар  
ГIира  
ГIиргIа  
ГIирма  
ГIирмсолта  
ГIишкъа  
ГIишлакъа  
ГIоба  

ГIобаш  
ГIовгIа  
ГIовда  
ГIовдаха 
ГIойсолта  
ГIойсум  
ГIойтамар  
ГIула  
ГIулбакъа 
ГIумки  
ГIурма  
ГIута 
ГIучIиг 
ГIушмазкъа  
ГIази 
ГIайрбек 
ГIапур 
ГIаьнтамар
ГIета  
ГIира
ГIиргIа
ГIирма
ГIирмасолта
ГIойберд  
ГIойбетир
ГIойдагIа
ГIуртIаIела
ГIубаш


