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Даймохк ларбархочун денца доьзна
Нохчийн Республикин Куьйгалхочун, Россин 
Турпалхочун Кадыров Рамзанан декъалдар

   

Хьомсара махкахой!
Декъалдо шу Даймохк 

ларбархочун денца – майрачу, 
нуьцкъалчу, оьздачу адамийн 
денца. Вай тахана декъалбо 
вайн сийлахь-боккхачу 
Даймехкан хьашташна, 
кхерамазаллина гIаролехь 
лаьтташ берш берриге а.

   БIаьхаллин къинхьегаман 
къаьсттина боккха сий-ларам 
бу нохчийн халкъо, ткъа 

бIаьхаллин гIуллакхдар шаьш-шайн цакхоочу а, хьаналчу а адамийн декхар 
лору. Вайн республико махкана цхьамогIа турпалхой белла. Цара хьанал 
гIуллакхдина Даймахкана, цуьнан дуьхьа шайн синош дIа а делла. Цунна бIаьрла 
масал ду Нохчийн Республикин хьалхарчу Президентан, Россин Турпалхочун 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин а, цуьнан тешамечу эзарнаш бIанакъостийн а цкъа 
а лийр доцу хьуьнар а, турпалалла а. Цара луьра къийсам дIабаьхьира вайн 
пачхьалкхан цхьааллина а, йозуш ца хиларна а тIекхевдинчу дуьненаюкъарчу 
терроризмана дуьхьал. Шайн Даймехкан хьашташ лардеш эга а ийгира уьш.

Тахана Нохчийн Республика Iен а, ваха а мехкан маьрша субъект ю. Кхузахь 
кхуьуш ду экономикин дерриге а дакъош, когахIоьттина культура, чIагIлуш 
ю ийманан-оьздангаллин мехаллаш. Вай тешамца хьуьйсу кханалерчу дийне. 
Иза, уггаре  а хьалха, герз кара а эцна, шайн Даймохк ларбан дIахIиттинчеран 
хьуьнар бахьанехь ду. Тахана вайн махкахой, дайн, дедайн ламасташ а лардеш, 
тешамца а, бакъонца а, хьанал а гIуллакхдеш бу Россина.

Вай боккха сий-ларам а бо, иэсехь а латтабо вайн юкъарчу Даймахкахь 
машар а, синтем а, токхе дахар а хилийтарехьа шайн дахарш дIаделларш. 
Даима а сий хуьлда церан!

Хьомсара махкахой! Лаьа шун дахар даима а маьрша хуьлийла, стигал даима 
а маьрша, екхна хуьлийла, доьзалехь беркат лаьттийла. Кхиамаш хуьлда шун! 
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Цхьанна а цIе а ца евза.
ТIехь Iуьллу тIемлочун таж. 
XIapa ду и дуьненна девза 
Цавевзачу салтичун каш.

Алахьа, хьо мила хилла?
Хьан муха хилла-те сурт?
Ахь мичахь йитина Iилла 
Махкана хьо велла юрт?

Я хилла и йоккха гIала?
Ойла еш, тIехь лаьтта со:
Ницкъ хьенан хир бара ала — 
Мичхьара схьаваьлла хьо?

Хилла-те хьо цхьаъ бен воцу 
Хьайн ненан хьомсара воI? 
ХIинца а хьо дагалоцуш 
Юй-техьа хьо везна йоI?

ТIаьххьара, хьо лечу хенахь,
ХIун дагалецира ахь?
Я юьхь дагаеара ненан?
Я луьрчу атакин къахь?

Хаац, хьо мича къомах ваьлла, 
Хьо мичахь ваьккхина салт,
Амма хьо билггала хилла 
Даймехкан хьанала кIант!

И коьрта, и доккха лоруш,
Йогуш ю хьан сийнна цIе,
Цу цIарца, яйалур йоцуш, 
Къаьсташ ю салтичун цIе!

Цавевзачу салтичун каш

СУЛАЕВ Мохьмад
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Нохчийн къоман пачхьалкхалла 
меттахIоттийна 59 шо кхачарна

9-чу январехь Нохчийн Республикехь билгалдаьккхира Нохч-ГIалгIайн 
АССР меттахIоттийна 59 шо кхачар. Хууш ма-хиллара, 1944-чу шеран 23-
чу февралехь нохчий, гIалгIай махкахбаьхна, Казахстане, ЮккъерчуАзе а 
бигира. 1944-чу шеран 7-чу мартехь Нохч-ГIалгIайн АССР-н кхоллам хадийра 
Сталинан Iедало. Цуьнан метта Ставропольски крайна чуйогIуш Грозненски 
округ кхоьллира. Оццу шеран 22 мартехь цу округан кхолламна а хьаькхира тIе 
сиз, республикин латтанаш Къилбаседа ХIирийн АССР-на, Дагестанан АССР-
на, Гуьржийн ССР-на, РСФСР-на чуйогIуш керла кхоьллинчу Грозненски 
областана дийкъира. 

Еха кхойтта шо зама яьккхира нохчаша, гIалгIаша а махках а баьхна, 
цхьа а адамийн бакъонаш а йоцуш, ах гергга къам хIаллак а хуьлуш. 1957-
чу шеран 9-чу январехь СССР-н Лакхарчу Советан Президиумо РСФСР-на 
чуйогIуш Нохч-ГIалгIайн АССР меттахIотторан хьокъехь Указ тIеийцира. 
Цул тIаьхьа махкахбаьхнарш цIа эха буьйлабелира, республикин Iер-дахаран 
хьелаш меттахIитторехьа хала гIулчаш юьйлаелира. Нийсо меттахIотторехь 
юридически, политически а боккха толам бара и Указ арадалар.

1939-чу шарахь йинчу переписца НГIАССР-н бахархойн терахь 697 эзар 
адам дара. Официальни терахьашца, 1944-чу шеран февралехь-мартехь 
НГIАССР-ра махкахваьккхина 496 эзар нохчий, гIалгIай а. Царех 4II эзар – 
Казахски ССР-е вигна, 85,5 эзар – Киргизски ССР-е. Кхечу терахьашца, махках 
баьхначийн барам 650 эзар адам хилла. Кхойтта къам хилла Сталинан Iедало 
хIетахь шайн махках а даьккхина, дохийна хьийзош.. 

1957-чу шеран 9-чу январехь арадаьллачу Указо къизаллин багара даьхна 
нохчийн, гIалгIайн а къаьмнаш.

Нохчийн къоман пачхьалкхалла меттахIоттийна де билгалдаккхаран 
хьокъехь Указана куьг яздинарг Нохчийн Республикин Куьйгалхо Кадыров 
Рамзан. Указ арадаьлла 2010-чу шарахь. ХIетахь цу хьокъехь махкахошка 
иштта кхайкхам бира Кадыров Рамзана ву: «1957-чу 9-чу январехь Сталинан 
Iедало нохчийн, гIалгIайн къаьмнашна тIехь къизалла, харцонаш лелор сецира. 
Дехачу кхойтта шарахь Даймахка юхадерзаре сатийсира вайнаха. Сатийсира 
казахийн, гIиргIазойн аренашкахь, Сибрехарчу хьаннашкахь – массанхьа, 
спецпереселенци «даржехь», цхьа а бакъо а йоцуш, «къоман мостагIий» аьлла, 
харц цIе а кхоьллина, шаьш хьакъдоцу таIзар токхуш. Дийцина цаваллал 
боккха кхаъ хилира царна Нохч-ГIалгIайн АССР юхаметтахIоттор. Иштта 
хеташ вайн хьалхара Президент, Россин Турпалхо Кадыров Ахьмад-Хьаьжа а 
вара. Цо къаьсттана билгалдоккхура оцу хиламашкахь коьрта дакъа лаьцнарг 
ЦК КПСС-н хьалхара сектретарь Хрушев Никита хилар. 

ГIараваьллачу оьрсийн яздархочо А.Солженицына билгалдоккху, нохчийн 
дерриге а къам хIетахь къарцаделлачех хилар. Цо гойту вайн къам доьналла, 
собар долуш хилар, оцу ирчачу зиэрех толамца чекхадалар а. Сийлахьчу дайша, 
наноша лардира нохчийн Iадаташ, ламасташ, сий, мотт, дин, гIиллакхаш, цул 
сов – и сийлахь, деза мел дерг вайга а кхачийна. Вай а декхар ду нохчийн 
къомалла, пачхьалкхалла вайн берашка кхачо, церан ирсе кхане хилийта а. 
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Ва Кавказ! –
Сан марзо,
Сан серло!
Безам, сайн нене                       
Санна, сан даим хьоь лаьтта.
Беркатан,      
 Майраллин,
Хазаллин латта,
Арахь а лелла, со
Кхечи хьан хьаьтта.
Сох хьан а,
Хьох сан а
Байна бац тешам,
Хьох ваьлча, сан дагна
Хир бара эшам:
Бахьна а хьаха ду
Вайн вовшийн деза-м.

ДIадийнарг тIедолу,
Кавказ, хьан лаьттахь.
Хьан бошмаш ю стоьмаш
Мерза кхиийнарш,
Хьан хиш ду сан кийра
Цамгарх цIанбийраш,
Хьан хIо ду сан накха
Къона латтийнарг.
Поэзин,
Музыкан
Хьостанан латта,
Хьо гинарг
Хьуо деза
Iамийна латта,
Сел сийна стигла тIехь
Къонахийн латта!

Аьрхачу Органан,
Мерзачу Теркан

Хи мийлош, кхиийна
Ахь кIентий хийла,
Мехкарийн хазалла
Хьан бешахь хилла.
ДIайийнарг,
Енза ерг
Меттиг яц тилла,
Лаьмнаш тIехь юкъаелла
Ийна хьун терса.
Арешкахь ялтийн хIорд
ТулгIешца техка –
Iалам ду художник,
Хьан бинарг тергам.

Сан син аз,
БIаьргийн нур –
Кавказ!
Ас хаьтти сайн даге;
Яьккхинчу 
Хенах чекххьоьжуш,
СапаргIат хиндолчу
Меттигах хьоьгуш,
МаьI-маьIIехь вахаран
Некъаш а тоьгуш,
Хьуна тIехь санна хан
Мерза ца яьккхи,
Хьан хьаннийн,
Хьан лаьмнийн
Сурт хьалха лаьтти,
Сан лерг,
БIаьрг,
Довха дог
Ахьчул ца хьаьсти.

Ирхенаш,
Охьенаш,
Шера некъ нислуш,

МАМАКАЕВ Iаьрби

Кавказан латта
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Яьккхинчу заманан
Моьнаш ду дегIехь.
Доьддушехь, олхазар
ГIорочу шелехь,
ГIамар тIехь хIоаш а
Доттучу йовхехь
Лелаш со,
Экханна
Толлучохь вицлуш,
Адамо хьаязчу
Хьаннашкахь сирлуш,
Дог дара,
Кавказ,
Хьо ган
Даим сихлуш.

ЦIен зезаг дасталац
Гарманан арахь,
Стиглара можа малх
Хьоьжуш ца хилча;
Ирс долуш хилла вац,
Уьйрех дIатилча, –
Даймахках ваьллачун
Дог хуьлу ирча.
Векхалой хилац стаг,
Сахьийзош вахахь,
Цундела лаьар-кха,
Iожалла ягIахь,
Сайн каш а
Хьан лаьттахь
Хуьлийла, дагIахь…

Ваьхнер-кха кху махкахь,
Дезачу лаьттахь,
Мел вахарх, къахьега
КIордор а доцуш,
Мел хьежарх,
Воккхавен
Iабар а воцуш.
Сайн шерийн дукхаллех
Кхачо а йоцуш.
Дуьненан ялсамане,
Сийдолу латта,
Эсала тхан нана,
Тхан майра дада! –

Тхо дина
Кхиийна
Кавказан латта!

Цундела ирс долуш
Хета сайн вахар.
Валар а ма хуьлда
Беш дагахьбаллам,
Ас язъен стих хуьлда
Беш ирсан тIалам.
Шуьца бакъ барт бу сан,
Сан кхоллам,
Iалам:
Дуьненахь безамца
Вай цхьаьна дахар,
Кавказ,
Хьох лаьцна ас
Сайн иллеш дахар,
Со велча ахь сан чурт
Хьайн кIентан ларар.

Цкъа нохчийн зудчо со
Теркаца Неврехь
Дуьнене ваккхарна
Бехке волчунна –
Баркалла! –
Бераллехь
Со кхиийнчунна,
Халкъ деза,
Мохк беза
Со Iамийнчунна!
Вахаран кхолламца
Сан дог дац девнехь.
Ас доггах олучу
Сайн иллийн зевнехь
Лаьттан малх –
Кавказ – хьо
Хестор ю хенехь!
Хийла бIешерашкахь
Шайн маршо къуьйсуш,
Тхан дайша шайн цIийца
Хьандина латта,
ХIинцара хьан ирс дац
Даьккхина атта.
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АЛИЕВА Зарина
   

Диканах йоьттина сийлаллин бIоьвнаш

Дуьнен чохь вехачу муьлххачу а стеган шен 
кхоллам бу. Амма шайн дахар халкъан дахарца 
дозушболчу нехан  кхоллам башха хуьлу. Цу 
нехан цIарца уьш баьхначу  заманан цIе  йоху, 
цу цIерийн беркат тIейогIучу заманашна 
дIасадаьржа, тIекхуьучу чкъурашна масал 
эца, тIетовжа агIо а хуьлий.

ЦIераш дукха IаьIначу заманахь, цIарна 
бецачу нахалахь билгала хуьлу и тайпа нах, 
шаьш дечу гIуллакхашца, сийлахьниг даржош, 
шайн дахар къинхьегамна дIаделла хиларна. 
Со хIара халкъан дуьхьа деш ву, бохуш, соьга 
ладогIийша бохуш, кхайкхамаш ца бо цара. 
Шен халкъан дахар, цуьнан бIешерашкахь 

кхиийна хьекъал дан ца дайта, тIаьхьенашна а довзийта, чкъурашна юкъара 
зIе ца хадийта Iалашо йолуш, язйо цара. Йозанехь дерг даиманна а даха дуьсу, 
муьлххачу заманан теш а хуьлий. 

 Яздархочун декхарш дуккха а ду, я цхьаъ ду, хIора яздархочун шен-шен а 
долуш, масала «дика яздар» коьрта а хеташ. Ахмадов Мусан дика яздар – дешан 
мах беза хилар хаар ду,  шен дош сирланиг, цIенаниг даржорехьа дIакхайкхор. 
Яздархочун кхоллараллехь коьртаниг адамашлахь адамалла ларъяр ду. Ахмадов 
Мусас хIора ша язбечу могIанехь, ша дечу гIуллакхехь дIакхайкхошъерг 
адамалла ю, дахаран къизаллехь, халчу хьолехь адамаллех ца воха гIо деш: 
«Массара а дицдича иза – шаьш лакхенаш хилар, шаьш лаьмнаш хилар – хIун 
хир ду дуьненах? Массо а бIаьвнаш херцар ю, массо а лаьмнаш текхар ду. 
Царна гIортораш ма оьшу». Адамо ша лакхе хилар дицдича, «цунах зингатий, 
дIамаш я дехкий хуьлу… синош дукха жимлой, жимлой, зингаттийнчул хуьлу. 
Суна хаьа, адамаш а хилла, муха даха деза. Зуькарш дан деза, зуькарш, Деле 
кхайкха, Деле орца деха». Ахмадов Мусан ерриг кхолларалла лаьтташ оцу 
дешнийн бух тIехь, адамна шен са лардан некъ бу цо шен кхоллараллехула 
гойтург. 

Ахмадов Муса язъян волавелла 70-чу шерашкахь, советан Iедал шен хатI 
эцна, нехан амалех а, синкхетамах а дIайоьллачу заманахь. Цхьа къам а, 
дин а,  мохк ца лоручу цу Iедалан идеалогица къийсаме велира яздархо шен 
кхоллараллица. Амма и къийсам шатайпа бара, оцу Iедалан шалхалла, харцо 
йийцарал, гайтарал сов, уггар коьрта  оцу Iедалан идеалоги тIе ца оьцуш, шен 
къоман са лардан цунна дуьхьал  кхин некъ лоьхуш. 

Юбилей
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Некъ болуш бара, къомо бIешерашкахь схьабеана некъ, амма и некъ, къоман 

иэс самадаьккхина, карла а боккхуш, дIабахьа безаш бара. Шен кхоллараллехь 
яздархочо гойтура: «иштта, цу некъах ца туьлуш, дIаваха» йиш юйла.

Цу заманан литературехь, къаьсттина Ахмадов Мусан а, Бексултанов Мусан 
а прозехь дуьхь-дуьхьал хIоттош яра юрт-гIала. Культурера цивилизацехьа 
гIулч йоккхуш, къоман йовшйолу синмехаллаш, бIешерашкахь йоьттина 
хилла сийлаллин бIаьвнаш херцаш хилар гойтура, и ши символ дуьхь-дуьхьал 
хIотторца. Шаьш бехачу юьртара «жимчу дуьненара» лакхене бу моьттучу, 
гIала «доккхачу дуьнене» боьдучу новкъахь турпалхоша дIатосуш болу дайн 
кхерчаш, цаьрца гIиллакхаш, «еза йозаллаш», шайх цIе, кхерч боцу нах а 
хуьлий.  Иза дара шайн йозанашкахь дийца а, гайта а дезарг. Нохчийн маттана, 
нохчийн историна орцахбовлуш кхоьллина яра къоначу яздархоша I975-чу 
шарахь литературни-цхьаьнакхетаралла «Пхьармат». Ахмадов Муса коьртехь 
а волуш, ша санна, нохчоллех богуш болу кегий нах вовшах а тухуш, шайн 
йозанашца нохчийн мотт кхиош, хIинццалц хьулйина латтийна йолу нохчашна 
лазаме хилла йолу историн агIонаш йовзуьйтуш, бакъдолу халкъан дахар 
дуьйцуш, язъян буьйлабелира къона яздархой. Церан цхьаалла,  нохчийн 
меттан чIагIо а хилла, дIахIуттуш яра. Иза ца дезаделира Iедалан векалшна. 
«Пхьарматан» болх сацийра, кхарна «националисты» цIе а тиллина. Цу 
заманахь иза адамна синмаршонан, «лакхене» боьду некъ боьхкуш цIе яра, 
Iедалан векалша и цIе йолчарна тIехь хаддаза терго а латтош. Амма тIаьхьо 
гучуделира, Iедал малделча, доьхча и цIе сийлахь хиллийла,  и цIе шен къам 
дезачунна, цу къоман дуьхьа вахар дахаран маьIна долчунна бен туьллуш ца 
хиллий а.

Муьлххачу а дикачу яздархочун санна, Ахмадов Мусан ерриг кхолларалла 
цхьа киншка ю, шен идейни эстетикин маьIна – цхьаъ а долуш. Амма и бохург 
дац, ерриг кхолларалла цхьанатайпана ю. Идея цхьаъ а йолуш, тайп-тайпанчу 
исбаьхьаллин гIирсех, жанрех пайдаоьцуш язъеш йолу произведени лаккхара 
искусство а хуьлий дIахIутту. Царах цхьаъ ю «МаьркIажехь дитташ» роман а. 
ХIокху романехь дерриг ду: стаг шен орамех хадар, цуьнан са хIаллакдан бечу 
балхах, тIаккха иза акхаройн сибате верзар.  

«МаьркIажехь дитташ» роман араяьлла 25 шо кхаьчна. Дуьненан 
литературехь керла яцахь а, нохчийн литературехь керлачу фантасмагорин 
а, психологин а цхьанаийначу жанрехь язйина ю роман. Литературоведаша 
а, яздархоша а статьяш язйира романан мехалла юьйцуш: Ю.Верольский, 
Л.Егорова, А.Сулейманов, Э.Минкаилов, М.Бексултанов, Л.Довлеткиреева. 

ХIинца а, роман араяьлла 25 шо даьлча а, дукха хаттарш кхоллало романан 
чулацамах: хIунда, иштта муха, хила йиш юй? Нохчашна юккъехь хилла-те 
иштта эрчаллаш? Роман ешначийн хаттарш дукха кхолладелла. Бексултанов 
Мусас ма-аллара, произведени ешначул тIаьхьа дешархочун хаттарш 
кхоллалуш делахь, иза боккъал а дика произведени хилар тоьшалла ду.  
Хаттарш кхолладелчий бен, жоьпаш а ца карадо.

Литературоведаша шина  декъе йоькъу  произведенеш: цхьана заманна а, 
муьлххачу  заманна лерина а. Цхьана идеалогин гурашкахь язйина, цхьана 
заманан система юьйцуш, юха и зама дIалестича, тIаьхьадогIу чкъор кхеташ 
ца хуьлу цу заманан хиламех. Иштта йолчу произведенин оьмар цу тIехь 
чекхйолу. Адам, цуьнан чоьхьара дуьне, ойланаш коьрта а йолуш, адамийн 
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чоьхьарчу дуьненахула гондIара дахар  гойтуш йолу произведени массо а 
заманан а хуьлий юьсу. Заманаш  а, идеалогеш а хийцаяларх  адаман са, цуьнан 
ойланаш а муьлххачу заманахь мехала юьсу. 

Ахмадов Мусан  «МаьркIажехь дитташ» роман цхьа зама а, цу заманан 
система Iорайоккхуш, цу заманан Iоттабаккхамаш гайтархьама язйина аьлла 
хетало романан коьртачу турпалхочун вастехь. Амма иштта хеталахь а, и роман 
муьлххачу а заманна язйина ю, адам мел деха мехала хир йолуш ю, хIунда аьлча 
стагана дахарехь хьалхахIуьтту хаттарш ду цу романехь, дахаран некъаш ду, 
адамийн амалш ю, хIоранна а ша вевзар волуш. Адаман дика агIонаш а, сакхташ 
а ду гойтуш, юха цуьнца цхьаьна стага ша-шен ахкар, цуьнан лехамашкахь долу 
карзахе са. 

Бераллехь туьйранаш дешаза, цаьрца гергарло тасадалаза цхьа а хир вац. 
Бераллехь адаман синкхетам кхиош, бакъо-харцо къасто Iамош, дахарна кечво 
туьйранаша. Туьйранаша тешаво: харцо эшийча, дуьненара бода дIаайлур бу, 
адамийн дахар толур ду, серло яьржар ю, бохучух. 

Суна и роман баккхийчарна лерина туьйра хета. Дика-вон дестина 
(гиперболизированни) вастехь гайтина. Адам доккха хуьлу, туьйранашкара 
дахар тIаьхьа-тIаьхьа цунна схьаделлалуш, шорло. КIайн-Iаьржачу беснашкара 
дуьне кхечу, тайп-тайпанчу, беснашка доьрзу; дика-вон доькъучу адамийн 
амалш тIера кхин дуккха а сакхташ гулдо. Воккха мел хили а хьо кхета, харцо 
гуттар а эшо йишйоцийла, мелхо а стага жимма а шен дегIана аьтто лахахь, 
синмехаллаш йиц а йина, харцоно шен уьшала озаво стаг. ТIаккха цуьнан дегI 
дуьсу, ткъа са ле. Стаг дIавулу  харцонах, иштта дIа ваха вуьсу шен уьшалахь, 
гондIаберш а шена тIаьхьа цу уьшала а ийзош. Ишттачу хьелашкахь муха ваха, 
адамо адамна дуьхьалкхоьллина къизалла, харцо муха эшае боху хаттаршна 
жоьпаш карадо «МаьркIажехь дитташ» романехь. 

Ахмадов Мусан дахаран некъ бевзарг кхета и роман автобиографически 
хиларх. Шена дахарехь гинарг, ша лайнарг, гондIарчу харцонех ша чекхваларх, 
и харцо шен сих а ца хьакхайолуйтуш, дуьйцу цо романехь. Дуьйцу лаккхарчу 
исбаьхьаллица, кIорггерачу психологизмаца, нохчийн литературина хIинццалц 
евзина а йоцчу жанрови башхаллица. Аьстамаран вастехь Мусас лоьху адам 
галдаларан хьоста: мичахь, маца дуьйна галвала волало стаг, маца хьакхало 
цунах харцонан сиркхо. Оцу хаттаршца яздархочо луьтту вайн къоман дахар, 
дIадахнарг а, хIинцалерниг а дуьхь-дуьхьал хIиттош.

 Ерриг романна шакъаьсттинчу статьяхь таллам бан хьовсур ду вай, ткъа 
хIинца коьртачу турпалхочо Аьстамара пхеа шарахь университетехь дешначул 
тIаьхьа хьехархошна а, дешархошна а хьалха дина къамел хьахор ду вай. Пхеа 
шарахь ма-дарра дахар довза, ойлаян хан хилла Аьстамаран. Цхьаболу шен 
накъостий санна, «дегIан лаамийн» карьера, дуьненан аьтто, хьарам рицкъа 
дуьзначу уьшал чу ца такховойту ша Аьстамара, оцу дахарна тIехь ша толам 
боккхур хилар гойту хIокху къамелехь:

«ХIокху пхеа шарахь дукха хIума девзи вайна. Вайна девзи цхьа нехан 
тайпа. Синтарш ма дохаде боху цара, ткъа шаьш орамашца хьала а дохуш, цIа 
кхоьхьуш, дагадо; цара боху: эхь-бехкан, оьздангаллин бехкамаш ларбеш даха, 
ткъа шаьш осалаллин леш хуьлу; нагахь шайна дуьхьал вистхила хIуттушверг 
нислахь, цара иза тIебоьдуш машенца ваха некъ а, буса лато электросерло а 
йоцчу, стиглахь цхьа марха яьлча а а кIиранах догIа оьхучу тIуьначу метте 
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балха хьажаво, цигахь иза энашка а, хатте а, алсамболучу доьзале а дIалацийта. 
Амма цхьаверг ца воьду цара даьккхинчу хоршахула, цхьаволчо ша дIа ма-
кхеччи тойо шен хIусам: тхов а хуьйцу, чохь йоккха пеш а латайой, тIуналла а 
эккхайо, тIеюха брезентан палаш а оьцу…шен белхан шовкъаца масал гойтуш, 
оьшучунна дашца а, гIуллакхца а гIо деш….юьртана гобаьккхина йолчу 
хьуьнхахула а лела вехха, аьрцнаш тIе а вуьйлуш, бIаьста олхазарийн эшаршка 
ла а доьгIуш, гурахь мажлуш, цIийлуш, гаьннех хедаш, мохехь хьийзаш оьгу 
гIаш тергалдеш, дIайоьлхучу гIаргIулийн аьзнаша а, жимма тIаьхьо гуьйренан 
дерзо а, Iаннашкахула даьржачу дахкаро а, меллаша, ша хаа ца йолуьйтуш, 
дегIах юлучу шелоно а дог Iийжош, сарахь пеша хьалха а хиъна, догучу попан 
дечиге а хьоьжуш, ойланаш а йо шен хьаьдда йоьдучу уггаре а хазачу заманан, 
хорам бо кхочушбаза буьсучу бераллин сатийсамаша, тIегIертачу къаналло, 
тIаккха дагадогIу массо хIуманна вицвала, хIетте а ца воьду юьрта йистте 
йохкархо волчу…цу чуьра масех къаьркъан шиша а эцна, и дIа а мелла, хьакха 
а хилла, ца керча массо а хIума дицдечу цIунала, «хIан-хIа, со гур вац цхьанна 
а маларча а хилла, цабезачийн, со кхуза хьажийнчийн кхардам а хилла», – олу 
ша-шега». 

Тоталитарни Iедалан коьртачарех цхьа Iалашо яра: шен системина 
дуьхьалаваьлларг вохо, эшо, цуьнан сийдайа, юкъараллина иза юьстахваккха. 
Массо агIор харцонан орамаш тийсина Iедалан машенна дуьхьало ян ницкъ ца 
кхочий, стаг  хIаллакьхуьлара. И санна долу масаллаш дуккха а ду, къаьсттина 
кхоллараллин интеллигенцин юкъахь. Кхи цхьа хIума а ду, Iедалан харцонал 
а, цуьнан къизаллал, стаг шен иэхьах вохар – цул йоккха харцо яц дуьненчохь. 
Эхь дайна стаг шена цхьанна зулам хилла ца Iа, иза даьржаш долу зулам ду, 
цхьана заманара вукху замане а долуш, нехан амалш талхош, синмехаллаш 
хуьйцуш. Iедал-м хийца а лой дIадолу, 70 шарахь лаьттина Iедал, цхьана 
дийнахь а духуш.  

Цкъа шена тIехь харцо лайначунна, къизаллин ор чохь ваьллачунна хала ду 
цу ор чуьра вала, юха а даг чохь тешам денбан: «Сан даг чохь ю-кх цхьа есалла…
цхьа доккха хазахетар я воккхавер ца хаало»…»… «И ор… вай чудоьхкина ор 
ду хьан даг чохь… сан даг чохь а ду… иштта хир ду и хьаладуззалц…безамах, 
шовкъех, аьзнех…». Дахарехь муьлххачу а халачу зиэрех чекхволуш, дIа ца 
тесна цо кхолларалла. «Пхьармат» йохийначул тIаьхьа, университетехь болх 
бан а ца вуьтуш, ламанан юьрта ша хьалахьажийча: «…кхин тIе  а чуьравер ву 
балхана, ишколехь вовшахтухур ю берийн театр, инсцинировкаш а еш, халкъана 
туьйранаш хIиттор ду дешархошца, балхо а, туьйранаша а массо а хIума а 
дицдина, вехаш, вехаш, вехаш, цхьана дийнахь кхетар ву, и юрт, юртахой а 
шена гергара хиларх, хIинца ша цкъа а царах къасталурвоций…». И ю Ахмадов 
Мусан кхоллараллин коьрта амал, хIуъа а тIехIоттарх: «вехаш, вехаш, вехаш» 
– иза бохург ду, хаддаза къахьега, мел веха къахьегар, бода дIаайбеш, стеган 
самалхадалийта. ХIунда аьлча: « Дуьне хьуна хьалха хIуманна а декхар дац, 
хьо ву дуьненна  хьалха велла дIаваллалц декхар, хьуо вехаш хиларна, хьайна 
хIора денна малх схьакхеташ гарна, догIа тхов тIе  детталуш хазарна, цундела 
ваха, айхьа юьхьарлаьцна гIуллакх дан ма-деззара кхочуш а деш…» 

Ахмадов Мусас юьхьарлаьцна муьлхха а гIуллакх хуьлу беркате. 
Мусан «Орамаш» цIе йолчу передачи тIехь дийнна чкъор хьалакхиира. Цу 
передачийн турпалхой яздархой, хьекъале къаной, къоман культура евзаш болу 
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интеллигенцин векалш бара. Цара къоман дахар дуьйцура, истори, оьздангалла, 
къоман амалш, дерриг а дахарера долчу масалшца тIе а чIагIдеш. Цу хенахь 
тIекхуьучу чкъурана иза керла дара, цхьана а идеалогех доьзна а доцуш. Иза 
маршо яра – синмаршо. Ахмадов Мусас цул тIаьхьа «Синмаршо» клуб а 
кхоьллира, интеллигенцин векалш вовшах а тухуш.

I990-гIа шераш бохамаш бохьуш деара нохчийн къоманна. Халкъ декъаделла, 
кара герз а эцна дуьхь-духьал хIоьттинчу хенахь Ахмадов Муса цхьана а 
тобанна юкъахь вацара, амма цо а кечдира шен герз – «Нохчийн гIиллакх-
оьздангалла» учебник язъян волавелира. Синмехаллаш хийцалучу заманахь 
шен халкъанна орцахвалар дара иза яздархочун, халкъе беш кхайкхам, халкъана 
ша довзуьйтуш. Амма цхьана а заманахь яздархочуьнга тIом ца сацабелла, 
халкъ тIебогIучу бохамах лар а ца делла. Коьртаниг иза дац, коьртаниг кхин ду: 
кхолларалло цхьана синна дарба деш делахь, цхьа са хазаллех кхиош делахь, 
художникан Iалашо кхочушхилла, цуьнга дерриг халкъ ларделла.

Советан Iедало вайн халкъан синкхетам талхор а, цул тIаьхьа къизаллин 
ши тIом а бохаме  лар ца юьтуш ца дисна. Муса, ша ца кхоош, къахьоьгуш 
ву, къоман культура лакхайоккхуш. Телевиденехь, радиохь, зорбанехь, театран 
сцени тIехь хезаш ду Мусан дош. Цуьнга хоьтту: «Ма доккха хIума ду, Муса, 
романаш а ахь язйо, учебникаш а хьан цIарах араюьйлу, передачаш а ахь йо, 
берийн муьзиклаш а, сцени тIехь пьесаш а хьайнаш ю, иллеш а хьан стихаш 
тIехь, журналана куьйгалла дан а, – хьо муха лараво?». Мусан жоп доца хуьлу: 
«Болх бечу стагана Дала гIо до». 

ХIокху сайн къамелехь ас тидам тIебахийтинарг Мусан кхоллараллин 
юьхь яра. Цунна шен бахьана ду. Юьхьаьнца цхьана декхаршца, яккхийчу 
Iалашонашца болийна некъ, юкъара ца буьтуш, дIахьо цара шайн некъан 
бахалла. Шайн заман лар, сибат дитина цара шайн кхоллараллехь. ХIинца кхин 
зама ю, адаман мехалла яйелла, ойланаш яцъелла зама, цундела дагадогIу, шуна 
тIаьхьа цхьа а  хир вуй-те мехкан а, нохчийн маттан а доладан. Шу санна шайн 
марзонаш, гергарлонаш, синкъерамаш, сингаттамаш нохчийн маттана гондахьа 
а болуш.  

Яздархочо яз хIунда до, стенна оьшу литература а? И тайпа хаттарш дукха 
хIиттадо, царна жоьпаш а хуьлу тайп-тайпана: дахар гайта, адамийн амалш 
йовзийта, бакъ-харц, кIайн-Iаьржа къасторхьама, адамашна сица цIандала 
гIо дан. Литература йолаелчхьана дукха ю и тайпа киншкаш, адамашна адам 
хила гIо деш, амма адамашкара къизалла а, харцо а дIайолуш яц, мелла а 
IаьIаш санна хета, хIунда аьлча, вуочу хIумано, и мел жима хеталахь  а, вуочу 
хIуман барам бан а бац:  жима а доккха а вуо – иза вуо хIума ду, цо дуккхаъчу 
адамийн дахар дохадо. Цундела, хIора лаьтта тIехь дехачу адаман Iалашо хила 
еза харцонна, вуочу хIуманна дуьхьалояр, шена гондаха дикалла, хазалла 
совъяккха,   зарраташца ца эккхийта. 

Дуьне латтош, иза хазаллех, дикаллех кхиош, лаьтта т1ехь сийлаллин  эзар 
диканех б1оьвнаш юттуш, къахьоьгу Мусас. Дала аьтто бойла хьан, Муса! Дала 
меле дуьллийла ахь халкъан дуьхьа беш болу болх!
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Мохк бегийча
Лo догIу даккхийчу чимашца, массо хIума а хьулдеш. Цкъадолчунна. 

Малх ма-кхийтти, гуча-м дер ду дерриге а. Дуьненчохь ахь мел лелийнарг, 
замано дицдаларан пардо тасахь а, мел тIаьхьа а цхьанхьахула гучудолу. 
Вон а, дика а. Жаьмбикна-м гуттар а и иштта дуйла хаьара. ХIинца санна ца 
хиънехь а, геннахь, кхетаман кIоргенехь ехара и ойла. Цо сецавора цхьадол- 
чу некъашна тIе ца волуьйтуш. Хало-о-м дара иза, хIетте а и хало лан а лайна, 
тIехъяьлча, декхна хетара денош а, буьйсанаш а...

Юкъ-юккъера екхна ю стигал. Мархашна юккъехула Iеначу беттасин 
серлонехь лепа чимаш. Куй дIа а баьккхина лаьттачу цуьнан коьрта тIехь 
соьцу уьш, юха деша.

Цо дIатуьллу куй. ТIаккха хьаннашлахь Iуьллучу жимчу юьрте бIаьргбетта. 
ДIатийна юрт. Юкъ-юккъехь бен стогарш а гац. Iаьржа гIаларташ а хилла 
лаьтта цIенош а, царна гонахара бошмаш а. Тийна ю кхуьнан  хIусам а. 
Цхьанаэшшарехь синош дохуш Iохку бераш а, зуда a. XIapa хьоьгу царех: 
кхунна хаьа кхин цкъа а, мел дукха вахарх, иштта синхааме наб шена кхетарг 
цахилар. Масех бутт хьалха дIабаьлла и синтем.

Маржа дуьне яI! - доккха са а доккхий, кетIахула бай-й ког а боккхуш, 
волало иза.

ТIаккха цIийна тIехьа, беша волу. Iежийн, кхорийн, хьайбанийн дитташ 
лай кIелахь лаьтта.

- Шелло-кх шу лайлахь. Я ца шелло? Ма дукха хан яра вай ишта къамелаш 
даза... ХIетахь, шу дIадоьгIна масех шо даьлча, дIаделира вайн къамелаш 
дар. Сан бехкенна. Сай йиш ца хуьлура бIаьстенан юьххьехь шун гонаш 
ахка, совнаха га дIахадош, асар дан. ТIаккха шун цIен-кIайн заза ган, аьхка 
муттанех дузучу стоьмех воккха а веш, шун IиндагIехь Iен а... Гурахь, шуьца 
чекхъяьлла аьхке а юьйцуш, охьаэгна гIаш тIегулдеш лела а... ТIаккха Iаьнан 
ехачу буьйсанашкахь боданах, шелонах хорам хилча, ара а ваьлла, иштта 
хилларш, лелларш дуьйцуш, шун сапаргIатдаккха а. Со сиха вара. ХIинца со 
вухавирзина. Со аша тIеэцахь.

Сан кхор, суна дагадогIу - хьо цхьа жима, эгIаза синтар дара. ДIо колхозана 
беш югIуш, стоьмаш а луш дитт хир дац аьлла, юьстах а кхоьссина битинера 
хьо... Хьан дегI, худа а делла, дIадолуш лаьттара бIаьстенам малхехь. Ас хьо, 
цIа а беъна, дIабуьйгIира. Хала летира хьо лаьттах дIа. Денна а хи тухуш, гуо 
самсабохуш, лийлира... Ахь дуккха а къахьегийтира. Цундела да¬рий а хаац, 
хьо уггар а дукха дезаш дитт дара... хилла.

Сан Iаж, ахь дIабоьгIначу шаррехь зазадаьккхира. Шортта стоьмаш а 
латийра. Дерриге а генаш охьа а охкош. Ас буха гIортораш хIиттийра царна. 
ХIетте а цхьа га кагделира... Ас сайна ма-хуъу лоьралла дира хьуна.

Сан хьайба, хьо кертан йистехь нисъяларна, атто шозза а йиира. ШозлагIа 
хьо йиъча, суна моьттура, xьан ницкъ кхочур бац юха а маргIал хеца. Амма 
ахь, бIаьсте ма-елли, гIа даьккхира. ТIаккха аса хьуна гонаха керт йира еакIов, 

АХМАДОВ Муса
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кегий дечигаш а югIуш...

Стаг вехха лела бешахула волалой, xlopa диттана юххехь сеца а соьцуш, 
къамел а деш. ТIаккха бешара ураме волу иза. Малхбузехь лекха арц Органа 
чу буссучохь, кIайчу лай тIехь Iаьржа къеста аххаьрцина бIов.

БIов тIулгех лаьтта. Кегийчу а, даккхийчу a тIулгех. Уьш ша-ша даьхча, 
тIулгаш ду, цхьаьна - бIов.

Стеган сий а ду-кха бIов. Иза а лаьтга цуьнан даккхийчу а, кегийчу а 
гIуллакхех. Цо денна а дечу дикачу гIуллакхаша ирхбохуьйту цуьнан бохь.

БIаьвнех терра, лекха деш хилла-кх наха куйнаш а хьалха.
Ткъа бIаьвнаш - лаьмнех таръеш.
Керта тIера оьций, ло кхоллу цо.
Лайн хин чам... Маржа... Хьо цкъа а бицлур бац... ХIетахь, ешначу арахула 

текхаш, хIотта а хIоьттина, бертал воьжча, ма мерза хетара лайн хи.
ХIаъ, цу дийнахь хилира цуьнан кхетамехь уггаре а къиза тIом.
«Хьа хIун гIуллакх ду, сел дукха тIулгаш, даккхий тIулгаш лома буьххье а 

дохуш, царах бIов йотта? ХIун хаьа, ког шершина бердах воьдий а? Цулла а 
нийсачухула лела. Тоьла а тоьар ю хьуна чохь Iен. Дахар цкъа а юха хир долуш 
ма дац... Мича ваха гIерта хьо?.. ТIееттачу яккхийчу тоьпашна бухахула? Иза 
велла хир ма ву. Ца веллехь... Хьуна бехк кхачац. Цунна тIекхача гIоьртича, 
хьо хьуо а вуьйр ву-кх... Вухаверза!..»

Иштта тIаьхьа мохь биттинехь а, хьайн даго хьоьхург дира ахь, хIетахьлера  
Жаьмбик! Хьуна хаьара хIетахь, хьайн даге ладогIа, цуьнан аз хаза. ТIаккха 
цо бохург дора. Со хIинца къарвелла... Къорачу соьга мохь биттина, йиш 
хаьлла, аз а дайна деган...

.. .Лайн хин чам... И гIовгIа, хIаваъ цоьстуш йоьду... XIapa хIун ду?... 
«Маржа ЖанарIела, вайшиъ-м килтах дIаэвора хьуна цо... ХIаъ, йоккхачу 
тоьпан  хIоьо. Кхин цхьаъ а... ХIей, Iожалла! Ахь хьошур вац  тхойшиъ, 
тхойшиъ вехар ву, хьуна мел ца лаахь а. Тхойша тоьлур ву хьол. Хьо йоккхачу 
тоьпан хIоъ хилла  Iахь а, со кхин соьцур вац хьуна. Ас «хIуп» аьлча, иза, 
лоппаг санна, хIаваэхула дIагIур бу... «ХIинцца, хIинцца, ЖанарIела, цкъа кху 
хих къурд а бина...» Лайн хин чам...

Стаг некъа юккъе а хIоьттина лаьтта, буйнахь ло а Iуьйдуш. Дешачу лайн 
хи пхьуьйша оьху, лаьтта Iена тIадамаш...

Чевнех вирзира ЖанарIела.
ХIетахь коьрта чуьра цунна дIаелира атто еза ойла, цкъа а кхин юхайогIур 

йоцуш санна. Цкъа а ца хилча санна. ХIетахь кхунна къеггина гира шен сийн 
гIала. Иза лаьттара малхехь лепа а лепаш, бамба санна кIайн, марха санна яйн. 
Иза кхуьнан толам бара уггаре а халчу, атто лоьхучу ойланца хиллачу тIамехь. 
Цундела кхуьнан цкъа а дезар дац, маьлхан серлонах къехкаш, буьйсанехь 
лела.

И кIайн гIала, тIеман кIуркIаманехула лелаш, кхин а керлачу гIуллакхашца 
хIокхо йоккха хуьлуьйтура. ТIаккха, тIом чекхбаьлча, лепа нур хилла кхуьнан 
юьрта а еана, цIийна юххе дIахIоьттира иза.

«Жаьмбик ца хилла мел халчу меттехь а кIилло... Иза тIехьа ца личкъина 
накъосташна... Мелхо а и хьалхавийлла... Цунна тоьшалла ду и нур... И гIалин 
хьесапехь цунна тIаьхьа лела нур. Дика къонах ян а ма ю гIала...»

Иштта яра ерриге а юьртан ойла. ТIаьхьа, ша юьртда а хаьржина 
дIаволавелча, некъ тобойтуш, ахканнa тIай туьллуьйтуш, воккхачуьн докъар, 
дечиг цIадоуьйтуш, кхин тайпа гIуллакхаш деш, цо лакхаяккха йиш яра и, 



15

Орга - 2016 (1-2)
стигланах бохь гIортталц. Ткъа стигал мел лекха ю?

Амма, жим-жима йицлуш, кхунна эххар а ерриге а йицъелира иза. 
Бакъдерг дийцича, наггахь, молуш а, дууш а лелла, цIа веъча, дага-м йогIура. 
Делахьа, цуьнга бIаьргтохар а, цуьнан хьал довзар а кханенга а тоттий, юха а 
дIавоьдура хабарш дийца...

«Махьарлахь жим санна Iаш ву Жаьмбик». И маца хезира кхунна 
дуьххьара? Хаац. XIapa хила а хилла махьарла бахана жим. Ткъа махьарлахь 
йовха ю, таме а хета. Мерза наб а кхета.

Бакъду, оцу буса...
И буьйса, аьхкенан дийнан тов шовданаший, хьаннаший шайна чу а 

хуьйдина, шийло-тIуьна еанера аьрцнашкахь. Сарахь нах шайн-шайн чу 
бирзира. Хьелий узуш, шуьреш ведарех етталуш хилла зов, юкъа-кара, бажал 
тIаьхьа а дисина, цIа оьхучу хьайбанийн цхьалха Iехарш, маьI-маьIIехь 
ловзучу берийн гIовгIанаш дIатийра маьркIаже буьйсане йоьрзуш.

ТIаккха доьзалш пхьуьйре хевшира, Iуьйкъе хуьлуш, серлонаш кхуьйлира 
цIеношкара. Цхьанаэшшарехь доьIучу синоша дехира уьш. Дерриге Iалам 
синтемах дуьзира.

Масех сохьтехь лаьттира тийна. ТIаккха - дуьненнал боккха яй кхихкина 
тIехбахча санна, цхьана къорачу гIовгIанан, ницкъан тулгIе денъелира 
лаьттаца дIаса. Кхерамо, Iадоро хийцира синтем. Цхьа сихха, къила даххана, 
уьгIира жIаьлеш, йийкира котамаш, кхайкхира нIаьнеш, дIасатехкира 
хьаннаш. ТIаккха лесто долийра латта. ЦIенойх, цацанах санна, чекхбуьйлура 
дохоран ницкъ. Шен гIорасизаллех эхь хеташ, делахь а дан хIума доцуш, 
дIасатехкара бIешарахьлера поп...

Поп, поп, поп... Дала орца доху бохам хала бу хьуна. Поп, поп, поп... Хьо 
лесточу ницкъана дуьхьал вай хIун доккхур ду? Хийла дарц, мох, хьуна дан 
xlyма доцуш, юьстахо, пе а тухий, тIехболура. Хьуна тIехьа лечкъича, шело а 
кхераме яцара. ХIинца... ХIинца вай хIун дийр ду, поп?...

ЦIенкъа етталуш юхучу пхьегIийн, берийн делхаран гIовгIанаш хезара 
цIенош чуьра схьа. Адамаш уьдуш, попана хьалхарчу майданахь гуллуш 
дара, йиллинчохь неIарш а, кевнаш а дуьтуш... Уьш, вовшашка дистхилар 
доцуш, когаш Iуьйра а, мачаш туьйдина а, массо a aгIop анайисте бIаьргаш а 
доьгIна, шаьш долччохь оза а делла лаьттара.

Адамаш, адамаш... Шун гIайгIа яйян, шуна товрриг дан, шун даге хьажа, 
шу бохамах кIелхьарадаха...

Иза дара-кх стагана хаа дезарг, хиъча, замано а ца дойу дерг...
Уггаре а тамашениг, уггаре а дезаниг ду-кх, адамаш, вайн вовшашна орцах 

кхачар.
Цул тIаьхьа бутт баьлча йицъелира и ойла а. Кхин цкъа а мохк бегор 

боцуш санна. «Махьарлахь жим санна». Цигахь йовха а ю, тамехь а ду... Кхин 
мичахь дара иштта?

ЭгIаза, аьрха бер. ПIелггал бен дац пхьаьрсаш а, настарш а. «ЧIа-а-й, чIи-
и-й». «Ма велхал, ма велхал нанина, ма велхал... ХIинцца, хIинцца гIоли ер 
ю». ЦIий. Бежанан неI. Чуьйраш. Лоппаг санна юсаелла лаьтта гай а ятIайой, 
цу чу хаадо эгIаза бер. ТIаккха жим-жима гIеллуш, гIелло цуьнан делхар. 
Эххар а набкхета кхеллин йовхонехь...

Стаг шен севсинчу дегIе охьахьоьжу. Доккха хIума ду-кх, оцу эгIазчу 
берах xlapa хилла бохург!

«Махьарлахь жим санна». Мохь шера ма ю. Цу тIехула хахка а велла, 
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бердах ваха а тарло...

Иза кхунна оцу дийнахь хиира, синтемо ша вуьтучу дийнахь.
Оцу дийнахь, Iуьйранна, сатоссучу хенахь, гIаргIулеш яхара дIа. ХIетта 

самаваьлла, цаьрга ладоьгIуш, меттахь дIаса а керчаш, вехха Iиллира иза. Цхьа 
сингаттам кхоьллира цуьнан даг чохь оцу гIаргIулеша. Цара карлабаьккхира 
иттех шо хьалха иэсан чалхехь тесна битина цхьа дагалацам.

ХIорш тIаме боьлхучу дийнахь а яра-кх иштта дIайоьлхуш и гIаргIулеш...
Диван а цIовзош, цIенкъа а воьссина, шен туду мачаш леха велира иза. 

Уьш кара а йина, аравелира. Юьхь-куьг а дилина, кечвелла ваьлча бен, дага 
ца деара цунна хIора денна деш долчу хIуманех цхьаъ шена дицделла хилар. 
«Тахана ца яьшча а мегар хир ю-кх xlapa», – элира цо, куьзган чохь шен юьхь 
тергал a еш.

Цхьа а стаг ца кхийтира цунна дуьхьал оцу дий¬нахь: дукха хьалхе дара.
Юьртсоветан цIийнан догIа дIа а даьккхина, чуваьлча, чохь цIена а, тIуьна 

а хиларан тидам бира цо. Дехьачуволу неI схьа а йиллина, вехха лаьттира иза, 
тIаккха - коре а вахана, арахьоьжуш а.

ЦIен-можа бос эцна хьаннаш. Хьуьнан бIараш охьаэгна хир ду.
Эххар а, шен гIанта охьа а хиъна, дIатийра. Кестта хьалха чу схьабаьхкира 

вуьйш а.
Шиъ сакъералуш вара. Важа-м йистхуьлуш а яцара.
– Мохкбегор а, хьаха, ду, Махьма, цхьана aгlop дика хIума...
Иза Маккхалан аз дара. И стенна веана кхуза? ХIа- а-и, мохк бегорехула 

йолчу комиссин пирсдатал ма ву иза.
– ХIаъ, – Махьма чот етта хIоьттира.
– Дера хилла мохк бегор а дика...
– Ой, и хIун ду ахь дуьйцург, мохкбегор муха хуьлу дика?... – хезира зудчун 

аз.
– Зезаг, хьо яц иза, хьо кхетар яц ас дуьйцучух, хьо заманал тIаьхьайисна.
– Со хьол хьалха йолаелла xlapa латта хьеша.
– Эззар шарахь ваьхча а ма ца кхета цхьаверг.
Зезаг а, гIаргIулеш а... Тахана дерригено а дагатуьйсу и де. Стенна ду- теша 

xlapa?..
– Цо иштта ма ца боху, йоккха стаг. Хьуьлла эвла йистера Беччаркъий, 

ахкал дехьара Берсий, гуттар а дов хуьлуш волу, мохкбегийча, кхера а велла, 
тан а тайна, дIа ма вахара. И дац ткъа дика? – юкъагIоьртира Махьма.

– Иза-м ду.
– И ду-кх цо дуьйцург а. Вайн баккхийчу нахана цхьацца хIумнаш хаа 

ма ца хаьа. Масала, мохк стенна бегабо. Хьо а яра оцу буса, дуьне стеран 
маIаш тIехь лаьтташ ду, цо корта дIасаластийча, мохкбегабо, бохуш... – чот 
дIасатуьйхира Махьмас.

– Дера йисна хьо а, йоккха стаг, заманал тIаьхьа... – Маккхал кисана ши 
куьг а диллина, чухула дIасаволавелла лелара.

– Ткъа стенна бегабо иза?
– Иза дера бегабо, лаьттан кийрахь магма меттахъялар бахьнехь...
– ХIаъ, иштта ду хьуна иза, Зезаг... Кхузза куьг таIадел ахь... ХIара хьайн 

ахча дIа а оьцуш. Ши туьмий ворхI соммий итт кепеккий...
– И хIун ахча ду?
– Мохкбегорна пачхьалкхо хьуна луш...
– Деллахь, йоккха стаг, оцу буса и дуьйцуш хьо хьуо а тешарий цунах? – 
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Махьмин аз цхьа кIеда декара.

– Ца хаьа суна-м. Иза суна тхан ненан нанас дуьй¬цуш хезна. ХIун бен ду 
иза, мухха хилча а. Дерриге а хууш долчу аша ма дегадайтийша иза, шайн и 
«махьма»саца а яй...

– Ткъа оцу хьан старана бута еъча, хIун хир дара вайн кху лаьттах? Вахь-
хьа-хьа!

– ОьгIаз ма гIолахь, йоккха стаг, xlapa иштта шен бегаш болуш ву хьуна...
Iаж, оцу дийнахь дерриге а бIаьрнегIар тухучу юкъана хилира. ЧIогIа сиха. 

Амма и дерриге а масийтта шарахь гулделла хиллера. Жим-жимма гуллуш. 
Ткъа цу дийнахь IаьIна а даьлла, тIехдахара.

ХIума гул ма ло сихха. Къаьсттана вон хIума. ЦIоз санна деба иза.
Гой хьуна, Iаж, xlapa лайн чимаш. Махо ловзадо, чекххьаьжча, са а гуш, 

дайн ду. Делахь а, цхьаъ цхьаннах а тийсалуш, хьуна тIехь IаьIа уьш. Хьо 
берриге а букар сеттина. Хьан генаш а кегдийр ду цо. ДIа ца даккхахь. Шен 
хеннахь.

Стага лестабо Iаж. Юх-юха а. Мукъадевлла генаш, дIаса а техкаш, 
хьаланисло. Иза верриге а лайх вуьзна. Iожа бухара сехьа а волий, цо бегабо 
куй а, кетар а.

– Сан кхор, сан хьайба... Ас шуьшиъ а хIинцца паргIатдоккхур ду. Иштта. 
ХIинццалц муха лаьттина шу? ХIокху масийтта шарахь? Иштта дIа лаьттина-
кх... Генаш а кеглуш. Ас хIинцца... Сайна тIехь IаьIна чалх, кху тIаьххьарчу 
итт шарахь IаьIна чалх охьаего ницкъ-м ца кхечи... БукъадаьIахк кагъяллалц. 
Хьаланислур вуй теша юха цкъа а? Оцу дийнахь хиллачо а, хIокху дазделлачу 
дегIо а хьалха чуийзаво, лаьтта тIе. Xlapa иштта дIадодахь, лан-м лур дац. 
Ши ког дIа а иккхина, бертал кхетар ву... Сан кхор, ас хIинцца...

РогI-рогIана тIе а воьдуш, бешара дитташ лестадо стага. Юха а лайх 
вузу. Амма, вегавала сих ца луш, шелонах хаба а хебий, вехха лаьтта иза, 
малхбузехьа бIаьрг а бетташ.

– Мохкбегор а хилла цхьана aгlop дика... Адамаш, кега-мерса хIумнаш а, 
хьаьгIнаш а юьтий, яккхий ойланаш ян дуьйлало...  – чот дIасаеттара Махьмас 
хьашт хилча а, ца хилча а.

– Дера дуьйлало. Ас хIун ойла йира хаьий хьуна оцу буса? Суна xlapa 
вайн миска латта дагадеара. ХIун дийр ду кху мискано, термоядерни тIом 
эккхахь?... – Маккхал, ши бIаьрг стигла а боьгIна, дIатийра.

Йоккхачу тоьпан хIоьо хIаваъ цоьсту. Дуьне а къардсш тата. Лайн хин чам. 
«ЖанарIела! ЖанарIела...»

Жаьмбик, корта схьа а лаьцна, шен гIанта чохь дIахебира.
ДогIучу лайлахь лаьттачу стага а къуьйлу шен кортa. Вехха дIасатехка иза. 

ХIаъ, хIумма а ца дира кхо тIаккха а.
– .. .Хьо йист ма ца хуьлу, ва тхан керла сикиртар.
– Цуьнан йистхила йиш а ма яц, Махьма. И сан нус ма ю.
– Муха?
– Сан шичин кIанта ялийна, ши кIира хьалха.
– Мотт бастийта беза-кх тIаккха, Маккхал Даудович.
– XIapa дIа ма-дирззи...
– Хьо хIун деш Iа кху чохь?
– Газеташ доьшуш дIа Iapa со-м.
И аз хьенан ду? Кхунна хезна-м дац иза.
– Хьо кху чу маца веана? Мила ву хьо ван? - Махь¬ма мелла а воьхна 
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хьаьвзира.

– Оцу йоккхачу стагана тIаьххье... ХьошалгIа веа¬на ву со...
– ХIа-а, дика ду-кх. ХьошалгIа-м ван веза. Хазанеха санна, кест-кеста а 

вогIуш. Гергарло леладаре терра бен ма ца хуьлу...
Эццахь, неI йиллина, юха а чоьхьаелира Зезаг, ехьа а ехьаш:
– ХIей, заманал хьалхаваьлларг! XIapa ахча суна ма кIезиг делла ахь?
– Кхин ахь дIадиллина-м дацара кхузахь... - ирахкхоссавелира Махьма.
– Ткъа сан лулахочунна Сулаймина стенна делла аша ялх туьма?
– ТIаьхьадиснарг хьуна оцу старо доуьйтур ду хьуна... Вахь-хьа-хьа!..
– Муха ялх туьма? Оцу ведомость тIехь шийтта туь¬ма ма ду цунна, - оцу 

дийнахь дуьххьара йистхилира Заза.
– Ой, йист ца хили иза суна хьалхахь?!
– Ахча чохь диси хьуна, Маккхал Даудович.
– ЙоI, шийтта туьма хир а ду хьуна иза... Цо хIун бохурий, ялх шена схьа а 

делла, ялх шайна дитина бохура.
– Туьйранаш... Оцу буса а яра хьо цхьацца туьйранаш дуьйцуш... И сту а, 

маIаш а юьйцуш...
– Собардехьа цкъа...
– Ой, соьга луьйш яц иза... Хьовсийша, нус ю бохуш ма ю иза...
– Дика ду. Адамов Iадлан - пхийтта туьма, Масаева Бикату - диъ. Муха? 

Iадланан цIеношна хилла хIумма а дац, вукхуьнан пенаш, раз а девлла, лаьтта...
– Йохий ма хьовза хьо, йоI. Оха хьан нанна а кхачийтина хьуна... - чот 

еттар сихдира Махьмас.
– XIapa-м йогIуш ма ю вай хьехошшехь... Кебийрат, оцу хьан йоIа соьга 

мотт кхаба декхар дуй?.. - дегабааме, веза а веш, вистхилира Маккхал.
– Ватта, мотт а ца кхобу цо хьоьга? Деллахь, Мак¬кхал, оьгIаз ма гIолахь, 

жима ма ю иза. Ишколехь дешна а ю.
– Мотт кхабар стенна дуьйцу ахь. И лаьтташ волу шен марваша хIаллакван 

гIерташ-м ю.
– Ватта, иштта ницкъ болуш ю, ткъа, сан йоI... И хIун ду, йоI, хьер-м ца 

яьлла хьо?..
– ХIинцца кхетта йогIу.
– ДIасаца, дIасаца!.. Ас хьоь хIун аьлла?
– ХIай-хIай, иштта човхае ахь... ХIинца схьайола
xlapa хьайн ахча дIаэца...
– Нана, ахь оьцур яц хьуна цхьа а кепек. Ас цкъа районе а яхана xlapa 

къасттолц, - чIоггIа элира Зазас.
– Хьажахьа, цо дуьйцург?! XIapa ду-кх, аса ша балха яхийтича, кхо суна 

олуш долу баркалла... - мохь хьоькхура Маккхала.
– Со халкъо хаьржина кхуза... - къар ца лора Заза.
– Хьахь-хьа, «халкъо»... ХIокху районехула хьаькимашна корта бетташ 

лелларг-м со ву...
– Ас лела-м ца аьллера цхьаьнгга а.
– Ахь ца аьллехь а, ша аьллачунна хаьа хьуна иза-м.
– Ватта, и-м ахь маьхза ца динера, Маккхал! Цу тIе, хьоь мич-миччахьа и 

дийца а ма ца баьхнера аса-м, - девне елира Кебийрат.
Хьалаэккха тоха а велла, юха а шен гIанта охьахиира Жаьмбик. ХIаъ, 

къадийнера цо иза. Иштта бакъахьара йоI а яра, Кебийрат хала а йоллура, 
аьлла. Къастийна даьллачул тIаьхьа. Юьртсоветехь цхьаъ зуда хилча дика 
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хир ду кхуьнга а аьллера. Ткъа Заза... Иза яр- кха кху балхана хьакъ. Ткъа 
XIOKXO. ..

Жаьмбикна хIетахь лергашкахь потт хIоьттира. Цу йоккхачу тоьпан хIоъ 
иккхира юха а кхунна уллохь, тIом чекхбаьлла шовзткъа шо даьллачул тIаьхьа.

ТIаккха цунна йилбазмох дагабеара. Шерачу арахь шена гина. Цо 
бIаьрнегIар тухучу юкъана тIепаза дайира цхьа хаза дIадоьттина лаьтта 
сийначу элан литта. ХIаваэхь хьийза масех чемхалг бен, хIумма а ца йиснера 
и хиллачохь.

– И стенна дагадеара-теша суна, - шабарш до буьйсанехь лайла хIоьттина 
лаьтгачу гIаларто. Юха мелла ша некъаца хьалий-охьий лела долало.

– Бакъ хилла-кх хьуна и, Маккхал Даудович, декъазчунна ден цIера а йогIу 
бохург, - Махьмас хаддаза шен чот еттара.

– И хьанна еана боху аша ден цIера?.. - воккха стаг велира чоьхьа.
– Марша вогIийла хьо, Докка... Ма дика ду-кх хьо веана. Шайн тайпанан 

хьалхе йолуш стаг ма ву хьо, тIекаравелира Маккхал.
– Ву бохуш-м ву со...
– Велахь, и хьайн тайпана йиша дIасацаехьа.
– Ой, Кебиратан йоI яц иза! Дукха лачкъа а лечкъий, шайтIа...
Лайлахь лаьтта дитташ. Шело кхийда орамашка. ГIорийна дIа ца довлуш 

дика а дуьсу... Мел шийла хилахь а, ницкъ кхочу шайн дахаран йовхо laлашъян 
– бIаьста гIашца, зазанца денло.

Иштта IаьнтIехь хилир-кха иза а. ХIан-хIа, кхин а шийла яра. Хьуьнхара 
схьа шелонах схьавогIучу цунна – куй чIогIа дика куй бара, сирчу холхазан, 
лекха – коьллаш юккъехула схьа а яийтина, дега тIе топ хIоттийнера. ТIаккха 
– пханарш юккъе тIехьара тIе а.

– Я куй, я корта, - аьллера цара. (ХIетахь баржа а баьржинера и нах - 
тоьпан хьокха кара а оьций: «Со обарг ву».)

– Суна куй а, корта а цхьаъ бу. Царах цхьа а шуна хир дац моьттуш а ву-кх 
со, - иза Доккас ша кхоссавелла кIоргачу Iинах чувоьдуш аьллера. Масийтта 
даьндарго шок тоьхнера цуьнан коьрта тIехула. Кхо Iин чуьра хьала тIом а 
бина, шинна чов йинера. Иштта цIа веънера Докка хIетахь, Iин чуьра хьала а 
ваьлла, гоьллелц кхочуш диллинчу лайлахулла.

Ткъа хIинца, Докка, хIинца хьох хIун хилла?..
Мичахь ву хьо, хIетахьлера Докка? Докка, Докка...
ДIаяхана хан къоналла эцна яхана а ца Iийн-теша?.. Цa Iийн-теша?.. 

XIaxI?..
– ...Иза-м ас дIасацор ю хьуна. Со цхьа шайнаш...
– .. .Шайнаш а ю... Схьавола, куьгтаIаде...
Ой, суна пхи туьма бен ца яздина аша? Оцу сан лулахочунна-м яздина аша 

пхийтта. Суна меллаший, цунна чIогIий бегийна хилла-кх и мохк. Шайна 
дита и ахча а... Эхь а ца хетий?!. ЙоI, хьайга далург делахь кхарна, эхь дац 
хьуна...

Деллахь, Докка, хьох воккха стаг ву. И пайдабоцурш дийца воллу хьо. 
Вайша-х вовшийн тезетахь латта везаш ву,- кIедда элира Махьмас.

Ахь хIун дей? И зурма суна ма лекхалахь кхин. Со Iехалур вац хьоьга. 
Хьуна хIинца а дика ца вевза Iадун кIант Докка. Шуна дало Iедал а карор ду 
суна... Эхь а ца хетий...

ХIорш-м массо а гал ма ваьлла, Махьма... - цецвелиpa Маккхал.
– Оцу буса, мохкбегийна ца Iаш, кхеран кортош а дегийна моьтту суна...
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Сан Iаж, Маккхала и аьлча, суна юха а мохкбегош санна хийтира. Амма, 

цхьадика, и суна тарделла хиллера. ТIаккха суна шу дагадаьхкира. БIаьста 
цIен-кIайн заза а даьккхина лаьтташ, тIехь полларчий а, накхармозий а 
хьийзаш. XIapa лайн чимаш санна, цIена долчу шун заза дагатесча, сан жимма 
сапаргIатделира. Аьхкенан довхачу дийнахь шийла хи мелча санна.

Сан Iаж, сан кхор, сан хьайба, ас ло гулдийр ду шуна гонах. Шун орамаш 
гlopa ца дайта. Иштта...

Стага когашца ло тIе а хьоькхуш, боккха барз бо Iожана гонаха. ТIаккха 
кхурана... Иштта волавелла лела иза.

– .. .Сан тайпа дац моьтту хьуна? Сан тукхам дац моьтту хьуна?! Ахь суна 
хIоккхул хIума дийр дац хьу¬на. Я дахь дуьтур а дац. Цу тIе, ахь кIезиг хан а 
йоккхур ю-кха хьуна оцу кертахь, и кIант цIа веанчул тIаьхьа...

– чуьравуьйлура Маккхал.
– Ватта, и ду хаза!.. И шайга еъча-м, Къуръанор, тоьур дара шуна... Шун 

хIун дара Арснакъин кIентан Лом-Iелин йоIанна ала.. -дуьхьалхIоьттира 
Кебийрат.

– ХIумма а дац, Кебийрат... Ша и оцу кIантана тIаьхьа а хIоьттина, хьаннаш 
юккъехула йолаелла лелла ца алахь, маре а яле... И шедаг лоькху Хьаван кIант 
вуьйцу ас.

– Ахь хIун дийр дай, хIай Маккхал аьлча а, ва гIиргIа? Кхин сан йоIах 
лаций бага хьала ма гIаттаелахь. Цунна, миччахьа леллехь а, хиъна хьуна, ша 
хIун лело деза... Цулла а ведда лелачу Дамина айхьа ахчанах йоьхкина хьайн 
шичин йоI йийца.

– Ма хьахаелаш, ма хьахаелаш,– хьалаиккхира Зезаг. - Шайн гIуллакх 
шаьш къастаделаш, сан йишин йоI а йитий... Иза-м, и эхь ца лалуш, иккхирий 
бердах.

Цуьнан ваша велахьара, хьо иштта лелаш а ма хир вацара хьуна, ва 
Маккхал... Ва-а, сан Румиса, сан Румиса...

– Иза-м цундела ца иккхинера бердах, шена яха кIорда а дина иккхинера.
– Муха?.. Малх муха кхета хьуна тIехула? Буц муха йолу ахь ког левзинчу?.. 

Нах, суна хаьа шуна, мохк стенна бегабо. XIapa тайпа адамаш кху лаьтта тIехь 
долу дела... Ткъа ахь стенна хьехайо, Кебийрат, сан йишин йоI кхузахь? Цулла 
а хьуо йийцахьа, хьуо. ЦIийнда тIаме вахана шо а далале, маре яхана йолу 
хьуо...

– Ватта, и ду хаза!.. Дохко-м ца яьлла яхана. Цунде¬ла сайн доьзал а болуш 
Iаш ю-кх, ешап санна, цхьалха а йоцуш. Хьо Iе, хьо. ТIом дIабаьлла шовзткъа 
шо даьлча а...

– ХIаъ, со ешап ду, со Iовдал ю, со заманал тIаьхьайисна... Амма яц хьуна 
со хьо санна, я хьо санна а, Маккхал... Хьан эр ду, Iабдуллин йоIа Зезага шен 
сий дайина, и тешаме ца хилла, цо шен дош ца лардинa, аьшпаш боьттина?... 
Цхьамма а. ХIаъ, со Iовдал ю, цхьалха ю, со ешап ду...

Хьо, елха а йоьлхуш, дIаяхара хIетахь, Зезаг. Уьш къиза хилира хьоьца. 
Хьан цкъа а ца йоьрзу чов - дог Iовжийра цара. Муха лайра ахьа иза? Хьо ехха 
йилхи¬на хир яра хьайн цхьаллех юьззинчу шийлачу хIусамехь.

Юххе неIарш тIе а оьзна, шогачу паднара йисте а хиъна, дIаса а техкаш. 
Мел хала хила деза, догьэца стаг а воцуш, гуттар а ша-шена велхар. Хьан яхар 
а ду, Зе¬заг, къонахалла.

Тховса, кху Iаьнан шийлачу буса хIун деш ю-техьа хьо? Наб ца кхеташ, 
гIайгIанечу ойланаша са дууш Iа-техьа хьо? Я гIенан кхоьлах хьайна Iаламат 
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кIезиг даьхкина малх кхетта денош дуьхьалтуьйсу хьуна?..

XIoкxy масийтта шарахь цхьана а буса уьйтIара чиркх дIа ца бойу ахьа, 
Зезаг. Цу серлонца хьайн хIусамна хорам бина бода мелла а эккхо гIерта хьо?

Я хьуо хьоьжург буьйсана керта кхаьчча (хIаъ, хьан тешам ца байна хIинца 
а), цунна, шен цIа хIинца а шелдалаза ду-кх аьлла, хазахетийта буьту ахь и 
чиркх?..

– Заза, оцу ахчанах дакъа хьуна а дийр ду аьлла, дийцина ду хьуна тхан.
– Суна-м ца оьшу.
– Муха ца оьшу? Бельгийски пальто, японски маг¬нитофон, фирменни 

халат, кхин хьайна мел оьшург... Хьайн алапех уьш эца йолахь, къан а елла, 
юьсур ю хьо.

И шиъ, Маккхаллий, Зазий, ара а даьлла, кхуьнан кора кIел лаьттара.
–.. .Ахь хIун дуьйцу? Цул тIаьхьа, жимма ахча вовшах а тоьхна, Iаьржа 

хIорд болчу гlyp ду вай. СадаIа. Мел хаза хуьлу хаьий хьуна цигахь, цхьа 
эсала тулгIеш а йолуш... Реза яц хьо?.. Ткъа хьайна и дIааьлча, мидал уллур ю 
моьтту хьуна? Мичара. Мелхо а «моттбеттарг» бохуш, кхаьрдар бу-кх. Дикка 
ойла ел ахь. Хьо хIинца а жима ма ю, селхана-стомара ишкол чекхъяьккхина. 
Ахь Iамийнчу тептарш тIехь санна хаза ма дац дахар. Ирча ду. Цундела xlopa 
а гIерта-кх и шена хаздан. Со а ву царах. Ткъа хьо санна волчо шен гIуллакх 
доцург а дуьйций, дерриге а дохадо. Со-м цхьана йоккхачу хозяйствехь 
коьрта бухгалтер а хилла Iаш хир вара. И цхьа практикант боху маршъоьху 
хIума дуьхьал а яьлла, хьун хьакха ца вахийтинехьара...

Кхин барт а ца хуьлуш, и шиъ чудеара. Юха а лен велира Маккхал:
–...Ткъа сан тайпа дац моьтту хьуна, сан тукхам дац моьтту хьуна?...
– ДIаяхийтахьа, Маккхал Даудович! Эцца махе а, малхе а яьлла, цIа йогIур 

ю хьуна, - цIеххьана лен велира Махьма. - Хьенан гIуллакх эцна йоьду иза, 
хьенан гIуллакх дийца? Цхьа бер дина а, и хьалакхиийна а, вайна юкъараллина 
цхьа а тайпа пайда база йолчу, xlapa дуьне стеран маIаш тIехь лаьтгаш ду 
бохуш хабарш дуьйцучу цхьана мракобесан гIуллакх дадийна йоьду-кх. Цу 
тIе, ша современни хеташ а ю.

– Ма ца вевза хьуна, Заза, со. Ма ца девза хьуна вайн дайшна юккъехь 
хилла гергарло. Хьан ден да Арсанакъий, сан да Дауддий воккха ши 
дотгагI ма хилла. Ший а цIен партизан а волуш. Чахкарахь, «ура!» бо-хуш, 
деникинцех лета а летта... Хьан дай, сой вара воккха ши доттагI, вовшийн 
багара сискалш а йохуш... Ой, дIайоьду хьо? Хьайн дех лаьцна дуьйцучуьнга 
ла а ца дугIушший?

– ДIаяхийтахьа, Маккхал Даудович. ЮьхьIаьржа а хIоьттина, цIа йогIур ю 
хьуна, - вай цигарчарна догIург а дIа ма делла.

– Цига дIаяха а ца оьшу, со схьавеъна, - ша хьошалгIа веана баьхнарг 
иштта вистхилча, xlapa цецвелира. Важа шиъ-м Iадийна а хир вара.

Къаьсттана чIогIа Маккхал воьхнера.
– Муха схьавеъна?
– Газете а яздинера шуна арз.
– Газетера ву хьо?.. Сан бехк-м бац хьуна, накъост. Со хIаллак ма велахь. 

Сан цIахь зуда а, бераш а ду хьунa. Кегий бераш... XIOKXO ца вуьтуш...
Махьма, оьгIазвахна, вегавора:
– ХIей, Маккхал вара хьо, я Къиг... Хи тIе а кхачале, мачаш дIа ма яха... 

Накъост, схьагайтал хьайн доку¬мент.
– Дера гойтур ду-кх.



22

Орга - 2016 (1-2)
Ван а ма ву, - иза а аьлла, Маккхал, дог а кIадделла, охьавахара.
Довели человека!I - мохь белира Махьме. - Схьада хи... Xlapa лахь, хьан 

бехк бу хьуна, йоI.
– Дада вуй кху чохь? - Жаьмбикна девзира и беран аз.
Амма иза цхьаммо а тергал ца вора. Массо а Маккхална гонаха лаьттара.
– МеттавогIуш ву.
– Ву, ца веъча ца мегаш санна, - бегаш бан гIертара - Махьма. Дукха воьхна, 

гIантах тасавелла, охьавожжаза а велира иза.
– Махьма, и хIун гIовгIанаш ю, мохкбегош-м бац вайна?..
– Мохкбегор стенна дуьйцу ахь, Маккхал, дуьне духуш ду вайшинна-м..
– Дада вуй кхузахь? - юха а хезира беран аз.
– И кIант хьенан ву, Кебийрат?
– Шун хьаькам волчу Жаьмбикан йоьIан кIант вац иза?
– КIант, хьан дадина а дуьне доьхна моьтту суна.
– Ах...
– Вахь-хьа-хьа!.. Жима велахь а, бегаш бан ца хууш вуй дукха. Хьан дадина 

ах доьхна Iен а мега, цуьнан мидалш а, бевзаш нах а бу...
ТIаккха дехьа чу велира иза. Цкъа хьалха цхьаьннан а тидам ца хилира 

кхуьнан. Массо а жимчу кIанта пIелг хьежочу корах дIа арахьоьжуш лаьттара.
XIapa а вахара коре. Малхбузерчу орцахь, ирачу берда буьххьехь лаьтта 

бIов ах чухаьрцина гира цунна...
ТIаккха кху шимма дира къамел.
– .. .Маккхална санна, хьуна-м ца деара xlapa вайн миска латта оцу буса 

дага. Иштга кIелхьарадаккхалур дуй-теша иза хила тарлучу термоядерни 
бохамах? – хаьттира газетера веанчо.

– Ткъа xlyн дича кIелхьарадер ду иза? - элира Жаьмбика.
– Нах шайн ницкъ кхочург дIалуш,машарехьа къуьйсуш бу, ткъа шу мелхо 

а...
– Ас а лур ду-кх.
– ХIун?
– Сайн дахар а...
Важа, гIадваххана, велавелира. XIapa оьгIазвахара: хих волуш виран цIога 

а лацаза волчу цуьнан хIун бакъо ю кхуьнах, Жаьмбиках, вела? Цунна хIун 
хаьа, дуьне хIун ю а.

Амма xlapa хIумма а ала ца кхиира, елха а йоьлхуш чуиккхинчу Зезага:
– ВаллахI, Жаьмбик, суна ца лаьара хьуна и бохам бан. Елла елара со и 

ахча хьахочул... КIант, Iаддадитахьа и гIуллакх. Суо бахьанехь стаггана а 
бо¬хам бан ца лаьара суна. Тхан МаIин некъех цхьа а ца хилла моттбетташ. 
Сайн веллачу дена дуьхьал муха хIуттур ю со?..

Зезаг те а йина, дIахьажо кхиале, чоьхьа а ваьлла, Доккас мохь туьйхира:
– ХIинца хуур ду-кха, цIен погонаш йолчуьнца аша муха дуьйцу. Iадун 

кIант Докка-м, хьаха, вац шеца бегаш бойтур болуш. Мича ваха хьо, хIей?!
ХIинцца, мачаш цIанъеш ву, - мохь беара арара чу.
Ахьа а изза динехь, бакъахьа а ма дара, - элира редакцера веанчо.
Сан мачаш боьха елахь а, куьйгаш а, гIуллакхаш а цIенa ду, шуьнчех тера 

а доцуш.
Доккас шеца валийнарг, тIехь милицин хорма а йолуш, бакъахьара жима 

стаг вара. Лекхачу дегIахь а, хьаьрса а волуш.
X Iapa, хьаха, ву тхан йишин кIант. Я цхьаьнгга а шеца бегаш бойтур болуш 
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а ма вац. Iедало сий а деш, тIеюха хорма а, хаьн тIе олла тапча а елла... Вашин 
Бож ю-кх. Жима волуш дуьйна а хаьара суна, кхунах цхьа Бож хир юй...

– Балхахь мичахь ву хьо?
– ГIалийтIахь, участкови. Амма миччахь велахь а, сайн ницкъ а кхочуш, 

харцо чекхйолуьйтур йолуш-м вац. Суна бен а дац - гIалахь а, юьртахь а - 
миччахь а.

– Ткъа хIинца хIун харцо нисъян веана хьо?
– Шуна ца хаьа? - чукхоссавелира Докка. - Сан гIишлош йохорна дала деза 

ахча ца делла-кх.
– Комиссис хьан цIеношна кхин дина хIумма а дац ма элира...
– Муха ца дина? Пенаш херадевллий, бух иккхиний, шипар кагъеллий?.. 

Божал охьахаьрциний?
Редакцера веанарг (Сайдулла ю элира цо шен цIе), Доккин фамили дIаязъян 

воллура, Зезаг IадIийнехь...
– Собардел цкъа, - элира цо. - Докка, и божал мохк бегийча доьхна ду боху 

ахь? Мохкбегийна кхо де даьлча ма ду, суна хьо шайн божал дохош вайча. 
Керланиг дан воллу хьуна иза, бохуш...

– Деллахь, ма хьаштдоцург дуьйцу ахь. Деллахь, ма хьайна тIехь доцург 
дуьйцу ахь. Эхь ца хетий, адам- йилбаз!.. - чугIоьртира Докка.

– Бакъдерг дуьйцу дела хир ду со адам-йилбаз, ткъа харцдерг дуьйцуш 
волу хьо?..

– Моттбетта... Кхин хIун хир яра хьох. ШайтIанан сардам а бахана, тIаьхье 
ца кхуьучу МаIин тайпанах яцара хьо?..

Уьш дIабахча, вехха Iийра и шиь вист ца хуьлуш.
XIapa, ши куьг тIехьа а диллина,чухула волавелла лелара. Важа хиъна 

Iapa, корах ара бIаьрг а бетташ. Эххар а Сайдулла вистхилира.
– Ахь элира, Жаьмбик, дахар а дIалур ду. Кхузахь и дан а ца дезара, я атталла 

чов хилийта a. XIeттe а… Ткъа нагахь боккъал цхьа киртиг тIехIоьттича, сий 
я дахар къасто дезаш...

XIapa юха а оьгIазвахара цунна. Амма кхо лачкъийра иза.
– Оцу киртигех чекхвийлла-кх со хьан хенахь. Наха дийцарехь, вон и ца 

вуьйлуш... ХIан, xlapa дешахьа.
Жаьмбик шина даггахь хилира и кехат цуьнга дIаделлачул тIаьхьа. Иза 

дуьхьал а лаьцна, кху гIуллакхах кIелхьаравала гIертарг хир ву-кх. Я вац?
Важа кехат доьшуш вара:
– «... Сан кIант, со вехаш ву! ХIун хир ду тIам тIехь волчу стагана цул 

доккха. Со дийна висаран «бехк» Жаьмбикан бу. Нагахь со тIамера цIа ца 
верзахь, хаалахь, айхьа иза, хьайн да санна, лара везийла».

... Лайн хин чам. ХIаваъ цоьстуш, йогIу гIовгIа. «ЖанарIела! ЖанарIела...»
– ЦIа верза доьгIна ца хиллера ЖанарIелин мисканна. ТIом  чекхбала кхо 

де дисча, вийра иза...
Шен бIаьргех йовлакх а хьокхуш, дIахьаьжначу цуннa Сайдулла а гира 

велха а кхохкийна лаьтташ.
– Сан да а вайна тIамехь, - элира цо.
Эццахь веана чуиккхинчу Махьмас гIовгIанах юьзира чоь.
– Шуьша хIун деш ву? Жаьмбик, хьо воьлхуш-м вац? Велха хьо, Жаьмбик. 

Велха а мегар ду хьуна, тийжа а, гopxloттa а, дехарш дан а мегар ду хьуна, 
цу шийлачу махка садаIа ца воьдуш. Накъост хьаькам, къа ца хета хьуна 
цунах, воккхачу стагах? Фронтовик а волчу. XIapa велхий ахьа. Вукхуьнан 
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дог а гIелдалийти... Ой, хьо а ма ву бIаьргаш чу хиш а хIиттина! Даьдиса, 
Жаьмбик, хьан молханан. Ахьа-м милла а велхориг хилла. Я хьо сел догкIеда 
хилла-те, накъост журналист? И дика амал ю хьуна. ДогкIеда нах кIезиг ма бу 
вайн заманахь, къаьсттана шу санна болчу хьаькамашна юккъехь. Адамаллин 
дефицит ю-кха. Амма гуманист-м хила веза хьуна. Гуманист- иза курра дека.

– Тхойша цхьан витахьа, Махьма, хьуо дийцина ваьллехь.
Дера вуьтур ву-кх хIинцца-м. Ткъа хьо, накъост журналист, айхьа статья 

я фельетон язъеш, виц ма лолахь: со бухгалтер бен вац хьуна, хIокху сайн 
хьаькамо бохург дичхьана волуш.

Сан кхор, цо иза аьлча а со цец ца велира. Суна къахийтира цуьнан дех. 
Иштта тIаьхье хьакъ яцара цунна. ДIо лахенца цхьана синкъераме ваханчохь, 
накъостий бевдца кIелхьара а бевлла, вада ка ца йолуш висна хиллера иза. Дов 
кхуьнан бехкенна даьлла а ца хиллера. Кхеран цхьана накъосто хьаштдоцург 
а дийцина...

Чуччахахкабелла, шаьлтанаш йиттина хиллера цара вовшашна. Бухарчарах 
цхьанна  лен чов йича, хIорш бевддера. Ткъа цу Махьмин да, Атаби, вукхарна 
каравахнера.

– Кху тхан веллачунна шаьлта тоьхнарг хьо-м вац? -хаьттинера цара, xlapa 
верина охьавилла кеч а белла.

– Суна ца хаьа. Сан шаьлта хила а тарло... Тхо дукха сиха хьийзаш дара...
Бакъдерг аьллера, аьшпаш ца ботта.
Ткъа вукхара иза, хIинца воьй, тIаккха воьй бохуш, кIиранах лела а вина, 

эххар а лоруш болчу наха чIир эцахь а, иштта эца ца еза аьлла, цIа ваийтинера. 
ХIетахь цара «ХIинций-хIинций» бохуш са ийдина, коьртаца мелла а телхина 
а бохура иза.

Иштта хала киртиг тIехIоьттича а, ца дийцинера Атабис харцдерг...
Ткъа цуьнан кIанта Махьмас, бIаьрга тIе бIаьрг а хIотгийна..
Бехк-м сан а бара, кхор. Оцу комиссин пирсдатал Маккхал хIоттавахьара 

аьлла, Махьма сайна тIевеъча, ас дира цо бохург. Суо шекволлушехь царах. 
ТIаккха теша а тешна IаддаIийра. Иза а ма бу бехк. Сан бакъо ма яцара, сайн 
даге ла ца догIа. Царах теша а тешна, IаддаIе. Цундела, сан кхор, со вист а ца 
хилира цуьнга. Тодала хIумма а дацара, хилларг хилла даьллера.

Ши куьг пхьуьйшашна чучча а дохкий, кхурах букъ а тухий, дIахIутту 
Жаьмбик.

Махьма араваьлча а Iийра и шиъ вист а ца хуьлуш вехха. Кхуьнан дийца 
хIумма а дацара. ХIан-хIа, ца гlepтapa бехказвийла, Iадда хиъна Iapa. ХIинца 
важа вара волавелла лелаш.

– Жаьмбик, хIинца хьоьгара даьлларг стенах тера дуй? -чIоггIа декара 
Сайдуллин дешнаш. Цец а ваьлла, хьоьжура хIара цуьнга. Тамашийна хIума 
ду-кх стаг, масех минот а ялале, иштта хийцавалар.

– .. .Уггаре а лекхачу лаьмнийн баххьаш тIе а вуьйлуш лелачу альпинистан 
цхьана жимчу, масийтта метр болчу гу тIехь корта хьовзарх тера ду-кх. Ткъа 
нийса хир дарий вай, оцу альпиниста яьхна лакхенаш тидаме а ца оьцуш, 
цуьнан корта хьовзар нахала даьккхича? Дацара. Иштта хьал ду кхузахь а. 
Хьо реза велахь, вай и гIуллакх Iаддадуьтур ду. Амма иза, хьуна ма-хаъара, сох 
цхьаннах доьзна Iаш дац. Цундела... Хьуна хаьа-кх иштта йолчу меттигашкахь 
наха хIун леладо.

– Жима къонах, хьо а Iемина хIинцале а...
– Ас хьоь хIумма а ца боху. Дера ца боху... Со бегаш беш ма вара. Ахь хIун 
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до хьожуш... Ас сайн фельетон язйийр ю, аьлча а, ас цунах йоккха статья йийр 
ю мо-рально-нравственни темина лерина. «Сийн мах» аьлла цIе а туьллуш... 
Ахь айхьа хьайн сийн хIоттийна мах... Iодика йойла.

– Iодикайойла, Iодикайойла...
ТIаккха иза ара а ваьлла, цIийна тIехьа йолчу бешахула лийлира сохьтехь 

гергга. Малх чубуза лахбеллера. Наггахь махо, схьадоккхий, коьрта тIе 
мажделла гla а кхуссура.

Ванах, Зазех а хир ду-теша оцу кIантах хилларг, ма¬сех шо даьлча?.. 
Цуьнан хIинцалерчу кIайллех цхьа дагалацам бен хIумма а дуьсур дац -теша? 
Цо а бохур ду-техьа: «Iовдал хиллера со хIетахь, наха дийрриг а деш, Iад ца 
Iийна?...» Массара а изза дича, кIайлла юьсур а ма яц дуьненчохь...

Къа дара оцу сийначу элан литтан, йилбазмохо тIепаза дайинчу...
Шен кIайлла хуьйцур ю-теша цо атта. Атта махьарлахь ду. Цигахь йовха а 

ю, тамехь а ду. Кхин мичахь дара иштта? Аьттан ге чохь...
БIов... Хьо стенна хаьрци-теша чу? Иштта чIогIа къанъеллера хьо? Хьо-х 

ехха латта дезаш яра.
Чувоьдуш, Заза гира цунна шен стоьла хьалха а хиъна Iаш, елхарна ши 

бIаьрг а цIийбелла.
XIapa бешахула волавелла лелаш, цуьнан майра веара кху чу. Цо аьлча, 

юхаели-техьа xlapa шена хетачунна тIера?
Иза, Зазе вист а ца хуьлуш, шен кабинет чу вахара.
Кестта Кебийратан аз а хезира цунна дехьа чуьра схьа:
– ЙоI, и хIун ду суна хезнарг? Шуьша ийгIина ма боху. Ой, хIун ду ахьа 

дуьйцург?! Цара юьтур ма ю хьо! ТIаккха лелар ю хьо. Хьайн бат дIа а сацаяй, 
IаддаIе. Хьуна дикачохь белхан меттиг, аттачохь марелла а нисдан гIерташ, 
хьаьддий-еддий, са бага а кхаьчна, со лела. Ткъа хьо? Со IаддаIийнехь, хьаха, 
яра хьо оцу, Хьаван лаппагIи чохь йоллуш, деш-дуьтуш хIума а доцуш, шедаг 
а лоькхуш волавелла лелачу цуьнан кIанте а яхана. Ойла ехьа: xlapa юьртан 
шовданаш тодойтуш лела, шен раздаьлла ков а ца гуш.

ЧIогIа хадийра ахь айхьа! Хьайга хададайтича, хадийра-кх. И гIуллакх 
аьлча а, дакъазъялар. Цо хьох лаьцна дийцина бохург асий, Бесланан нанассий 
тхайггара кхоьллина ма дара. Стенна тов! Хьо дакъаза ца ялийта. Хьой, 
Бесланний вовшахтоха. Xьо оьгIазъяхана? Кхин со сайн гIуллакх дадийна 
лелаш ю-м ца моьтту хьуна? Кхин ца оьшу боху ахь? Дика ду, IаддаIийр ю 
со-м. Хьо дохко-м ер ю. Дера ю. Дукха сиха а йолуш.

ТIаккха цхьа eca тийналла хIоьттира чохь. Заза меттахъхьовш а яцара. 
Жаьмбикан гIеххьа сапаргIатделира: цхьадика, ца къаръели цаьрга и йоI.

Кхунна хаьара, цхьаъ дан дезийла. Дог оьцуш дош аьлла а, Зазин гlo лаца 
дезийла. Озийна пха санна йолу xlapa тийналла цхьанхьахула эккхале. Хьем 
бахь, тIаьхьа хир ду.

Эххар а дехьа чу а ваьлла:
– Заза, ас Зезагах лаций дийций хьуна? - элира цо.
Цо дийцира цунна Зезагах лаьцна:
– Зезаг чIогIа хаза йоI яра. Вайн варшахойн ярташкахь цIе яххана. Дуккха 

а кIентий бара цуьнга безам болуш. Иза Наже яхара. Шен гергара нах дикка 
реза а боццушехь. Нажа чIогIа бегаш болуш, дика дин хьовзо а хууш, тайна 
кIант вара.

Зезаг ялийна масех бутт балале, Нажига а, цуьнан хенарчаьрга а (царах со 
а вара) тIаме кхайкхира. Иштта юкъа-кара мархаш а йолуш, гуьйренан хаза 
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де дара иза. ГIаргIулеш яра дIайоьлхуш. Нажас аьлла хиллера оцу дийнахь 
Зезаге: «Иштта кхоьлинчу гуьйренан дийнахь, дIайоьлхуш гIаргIулеш а 
йолуш, со цIа вогIур ву хьуна»...

ХIетахь дуьйна ткъе ткъаяссана гуьйре ларйина Зезага, гуттар а вайн юьрта 
чу богIу некъ а тергалбеш.

Юха а тийналла хIоьттира. Амма иза озийна пха бацара. И тийналла 
синхьааме яра. Ехха яхъелира иза.

– Дуккхачу нахах суна хетарш хирци-кх тахана...
АхбIов а чухаьрци... БIов... Цхьа ша-тайпа бIов ма яра, Заза. Иза мацах-

мацах цхьанаТурпала хенахь, хийрачу махкахь хIаллакьхиллачу шен 
доттагIчун безамна йоьттина хилла. «Хьо лаьттийла иштта, нахана юккъера 
безам, оьздангалла дIаяллалц. Ткъа уьш xlapa дуьне доххалц дIадевр а дац...»

ХIинца ахбIов чухаьрцина...
Мохкбегийча, иккхина хир яра иза...
Цхьанна а дага а ца деа цига ваха.
– Цхьаннан а бала ца кхечи...
– ХIун хилла хаьий шуна?.. Хьаван кIант велла, оцу чухаьрцинчу бIов 

бухахь а висина... - неI бух а йоккхуш, чулилхинчу оцу дешнаша, чиркх санна, 
«хIуп» аьлла, дIабайира малх.

Сийна бошмаш, къона бошмаш... Латта датIа а даьттIа, къайлаевли уьш. 
Стиглара кIайн мархаш, лаьттах а етталуш, юху. Уьш хаттех дIаоь.

Малх, малх... Бац иза, уьшалахь къайлабаьлла.
Баланийн Iаьржа кIур баьржа дуьненчухула.
– Орцахдовлийша, хIай, орцахдовлийша, хIай, орцахдовла...
«Дуьне дохар хиллийца-а...»
ГIийлачу узамах дузий, тIехъоьху дуьне. Узамо тIулгаш а делхадо. Ткъа 

адамех тIулгаш до цо.
Поп, поп, поп... Тахана юха а уьду хьуна хьалхарчу майдана адамаш. 

БIешарал а сов дахарехь болчу ахьа муха лайна и тайпа бохамаш? Поп, поп... 
Дала орца доцу бохам бу хьуна хала. Вай хIун дийр ду, поп? Вай хIун дийр 
ду?..

– ...Ма кIант вара иза.
– ...ЧIогIа гIиллакх долуш вара.
– ...Суна йол цIа еара.
– ...Цо ишколехь дика доьшура.
– ...Иза вонехь а, диканехь а карош вара.
– ...Иза ненан цхьаъ бен вацара...
– ...Иза ерриге а юьртан кIант вара...
– ...Нанас хIун дийр ду-теша?
– ...Цо бIаьста суна зезагаш лора.
– ...Цо суна дечиг доккхура кест-кеста.
– ...Цунна нийсо езара.
– ...БIаьсте а, эшарш а...
– ...Нанас хIун дийр...
– ...Хелха ма волура.
– ...И дуьненан а меха вара...
– .. .«Дуьне духур ду аьлча...»
– ...ХIаъ, и илли дара цунна уггаре а дукхадезарг.
– ... Цунна лаьара массо а бIовна лаьттийла.
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– ... И хIун деш хилла бIов юххехь?
– ...Цунна даьлла дотIуна бетонаца дIадукъа гIерташ.
– ... Иза дукха цIена вара кху дуьненна.
– Нана йогIу.
– .. .Сан кIа-а-нт... Нах, ас хIун дийр ду?.. Ас хIун дийр ду, нах?..
ДогIанан кIур а хилла, аьрцнаш тIехула хьийза ненан тийжам. Марха а 

хуьлий, лаьтта боьлху иза. Баьццара хьаннаш леста цуьнан мукъамехь. 
Iаннашкахь Iовраш йоьлху.

ГIаргIулийн аьзнаш а хуьлий, дуьне мел ду баьржа ненан тийжам. Нана, 
нана...

Цхьаъ бен вацара со сайн ненан - Хьаван. Ткъа да суна дага а ца вогIура. 
Нанас суна жима волуш туьйранаш дуьйцура, Жоьра-бабин жимчу кIантах 
лаьцна. Суна нана Жоьра-баба хетара, суо - цуьнан жима кIант. Суна лаьара, 
цо санна, дика хIуманаш дан.

Суна бIаьстенан маьркIажеш дукхаезара. Со бер долчу хенахь эвлан 
йистехь ловзуш Iapa, маьркIаже буьйсане ерззалц. ТIаккха суна хазахетара, 
сайга кхойкхучу ненан мохь хезча. Иза кхузза кхайккхалц IаддаIара. ХIун хаьа, 
шайтIа хуьлий а. И дан а нанас Iамийнера со. Эххар а дуьхьалвистхуьлура. 
Юха со цIа вогIура. УьйтIарчу кхалу бухахь цIе а латайой, Iаш хуьлура нана. 
Цунна юххе охьахуура со, кхерчарчу цIаре а хьоьжуш. Нанас хIетахь тоьпаш 
олу мижаргаш а доттура, Жоьра-бабин жимчу кIантах туьйранаш а дуьйцура. 
Охашимма мижаргаш дуура,тIе етташура а муьйлуш.  

ТIаккха воккха а хилла, хийисте хIитта волавелча а езара суна бIаьстенан 
маьркIажеш. Цуьнца, Iаьржа бIаьргаш долчу йоIаца, къамелаш дуьйцуш а 
лаьттий шовданехь, со эвлан йисте волура. Дийнан серло йойуш богIучу 
боданца цхьаьна дIасадаьржара сан пондаран аьзнаш. Уьш маьI-маьIIехь 
хезара.

ТIаккха, цIа а вогIий, тхайн цIийза тиша дечиган ков дIа а доьллий, цуьнан 
гурах дIа а тевжий, лаьттара со, пеша хьалха мижаргаш доттуш йоллу нана 
тергал а еш, уллохь, дохнан кертахь, Iохкучу бежнаша нахарш дохуш а хезаш.

Сан ойла хуьлура, и дерриге а тергалдеш: «Ванах, кхин цхьа а хIума 
ца оьшура-кх дуьненахь xlapa бIаьстенан маьркIажеш, и пешан серло, оцу 
къежлучу зудчун сибат, бежнаша доху нахарш а, тIуьнчу лаьттан хьожа а 
хилчахьана. И дерриге а иштта лаьттича, лахь а, ирс лан а ца делла лийр 
вара...»

Нана, нана... Хьо хIинца а Iа маьркIажехь кхалу бухарчу пеша хьалха а 
хуий. Ахь Iеночу бIаьрхиша масийттазза дIайойу хьан цIе. Кхин мижарг барх 
гIуллакх а ца хуьлий, хьо хIума а яаза дIаюьжу. ХIан-хIа, меца-м ца юьжу.– 
Юьзна. ГIайгIа юу ахь хьуо юззалц, тIе бIаьрхиш а моьлуш.

Нана, нана... Хьо суна реза яц. ХIан-хIа, сан йиш яцара цига ца ваха. 
Жоьра-бабин кIанта а дийр дара иза. Ларъян ма еза вайн лаьттан Лакхенаш. 
И ца дахь, дуьне цхьа а Лакхе а йоцуш, еккъачу цхьана шералле доьрзур ду. 
Я бIаьвнаш а, я лаьмнаш а доцуш.

Нана, нана... Дуьне Лакхенех ма лаьтта. Суна а лаьара, нана, Лакхе а 
хилла, дIахIотта. Со тешара сайх Лакхе хирг хиларх, адамех xlopa а ма ву и 
дан ницкъ болуш.

Нана, нана... Массара а дицдича иза, шаьш лакхенаш хилар, шаьш лаьмнаш 
хилар, - хIун хир ду дуьненах? Массо а бIаьвнаш херцар ю, массо а лаьмнаш 
текхар ду. Царна гIортораш ма оьшу.
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Тахана адамаша ечу ойланех ах гергга дуьне дохаран кхерамах ю. И стенна 

ду, нана, стенна ду?..
Нана, со дагахь вара дуккха а дика дан. Амма ца кхии. Маржа, маржа... 

Юха а цу маьркIажехь латта... БIаьста буц йолуш ган... Суьйрана цаьпцалгийн 
екар саццалц, ойланаш а еш, Iен... Маржа, маржа...

Адамаш, адамаш, адамаш... Вай серлонан бераш ма ду. Вовшашна бода ца 
луш, серло яла хьакъ долуш.

Оцу дийнахь байна синтем кхин буха а ца бирзи. Буьйсанна наб а ца кхета. 
Кхетча а, самаволу, гIенах и кIант я ЖанарIела а гой.

Юккъехула ятIа а яьттIа чуйогIучу бIаьвнна буха белшаш а гIортийна 
воллуш хуьлу и кIант, шен гIори- гIоддах тасалой. Когаш тIулгех чу а ихна.

ЖанарIела гуттар а кхойкху, ша тIеман арахь ма витахьара бохуш.
Нагтахь набархавоккху лергаш а къардеш иккхинчу йоккхачу тоьпан хIоьан 

татано. ТIаккха и тата маьхьаре доьрзу. Дикка ладугIу цо цуьнга. Иза Турпалан 
аз, бIешерийн кIоргенашкара схьадогIуш: «Хьо гуттар а лаьттийла...»

ТIаккха xlapa араволу, шена тIе хIума а юхий. Бешахулa волавелла лелаш, 
дитташца къамелаш а деш, мелла а синхьаам хуьлу.

Сатаса гергадахна. Ло дIа а сецна, мархаш дIаса а яхана, екхна... ЦIевзина 
шело хIоьттина арахь.

Жаьмбика шен кетаран кач хьалакарчабо. Когаш кIелахь лайне «къаз-къаз» 
а дойтуш, волалой, божал хьалха воьду иза. Цуьнан неIарца хьалалаьтташ йолу 
гIаж схьа а оьций, кех араволу. Малхбузехьа дIаволало и. Цкъа хьалха некъан 
тача охьанехьа доьду, тIаккха, Iин чу а дуссий, дехьарчу орцах ирхдоьрзу.

Жаьмбик сих-сиха соцу, кIоргга синош а дохуш. Некъ хьала мел бели хала 
ду ваха.ТIулгаш тIе ша бина. Жимма ког галбалахь, хахкавелла бердах  гlyp 
ву.

Иза бердах охьа ца хьожу. Хьалха хьоьжу. Ахнекъ бина ваьллачул тIаьхьа, 
бIаьллингах дIа а тевжий, садаIа xlyттy иза. Дикка серлаяьлла малхбале. Шен 
цIийне хьоьжу иза вехха. И зуда хьалагIаьттина – туьнкалгах ара буькъа сийна 
кIур буьйлу.

Лаьтта-а-ш, цуьнан ойла кхуьу, оцу дийнахь шена йилбазмохо тIепаза 
дайина сийначу элан литта дага стенна деара. И литта санна, лар йоцуш 
хIаллакьхилла- кх кхуьнца тIамера цIа еана и нуьре гIала. ХIан-хIа, мел чIогIа 
хьежарх а гац иза, я хилла меттиг а бац...

Жаьмбик юха а хьалаволало. Нисбеш, леррина буьллу цо xlopa а ког – 
галвала йиш яц. ХIинца дукха гена яц иза – аххаьрцина бIов. Тахана хьожур 
ву xlapa цунна билггал хIун хилла. ТIаккха, бIаьста, лайн хиш дIа а девлла, 
якъаелча вухавогIур ву, шеца кхин накъостий а балош. Цхьаболчара тIулг 
тIебохьур бу, вукхара бе¬тон йийр ю, кхоалгIачара - и схьакховдор, ткъа кхуо, 
Жаьмбика, бIов юттур ю.

Кхунна хаьа, цунах хьалхалерниг цкъа а хир йоций. ХIетге а... Стагана 
анайист ма оьшу.

Цундела воьду иза, и юьхь-бIаьргаш а йистина, къена хеталун стаг, масех 
ког мосазза боккху садаккха сеца а соьцуш, шераший, гIайгIанаший даздина 
шен дегI а такхийна, тIехь ша бинчу тIулгаш юккъехула ирх берда буьххье, 
аххаьрцина бIов йолчу.
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БЕКСУЛТАНОВ Муса

Чубузучу малхана тIаьхьа

Иштта хьайн Iадда, цхьа декъаза де а 
текхош, нахала ца вала гIерташ воллучу 
хьуна цхьа дош я цхьа ойла тоьа-кх, дерриг 
а са тIекIелдала я хахкавелла, иштта, 
къаххашкахула дIа чу ваха…

Тилвизоре хьоьжуш Iара-кх со, аьлча а, 
боксе, Ризвана сайга тилпо тухуш.

Бокс суна жимчохь дуьйна езара дукха, 
боксер хила сайн аьтто ца хиллехь а: со оцу 
тренера дIа-м ца ийцира, нах дукха бу шен, 
аьлла, доцу бахьана а даьккхина.

Со охьатохарех лата Iама вахара тIаккха, 
цунна дог а даьттIа.

Шина шарахь республикин чемпион а 
лаьттира, кху чуьра и шайтIа довззалц… Цо 

дерриг а тIекIел а туьйхира-кх цул тIаьхьа, ша бен, дуьнен чохь кхин бала а ца 
буьтуш…

 Со хIун дуьйцуш вара-а, хIа-а, хIаъ, тилвизоре хьоьжуш вара-кх, Барерица 
леташ Пак а волуш, – Менни Пакьяо.

Нохчех суна гIолехь хетта боксер Тарамов Руслан вара, и сурт санна товш а 
волуш, куьйган даьIахк кагйича а – раундаш чекхйовллалц – летта хилла волу.

ХIара Пак а ю цхьа кIант, цхьа ю туху моза бу-кх, хенакIуро зIок санна, 
тIак-тIиккинехь буй а Iуьттуш, кхийс-кхийсалуш, даьндаргах гонаха хьийза 
накхармоза. Уьш масех ву ас лоруш: Артуро Гатти, цхьамма а эшавале – Рой 
Джонс, хIара Менни а.

– Со хьожуш ву хьуна, – олу ас, тилпо схьаэцча, Ризван сайга, бокс ю, аьлла, 
кхаъ баккха гIерташ санна хетта – цо хIинца гойтур а ду-кх хьуна цу Тимати 
Бредлина, ша хьалхарчу матчехь кхиэлахоша толинийла, ша тоьлла а воцуш! 
– аьлла.

– ХIа-а, Менний, – боху Ризвана, – Пак-м миллионаш тIехь Iаш вара… со 
хIун ала гIерта хаьий хьуна…

– Вай кийча ду-кх, – элира ас, – ахь аьллачунна – кийчча.
– Делахь-хIета, вайшиннна болх боьхна-кх хьуна,  и Крым бахьана долуш, 

доллар даз а делла…
– Дазлахьара-кх иза, – боху ас, – суна долчун дуьхьа ворхI-вейттий тIекхетча, 

хьала а ца айлуш! Москвахь хIума-м дац кхин, метро а юй шен болх беш?

Проза
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– Эцце Твере а, кхечахьа а хьожур ву со…
– Ца оьшу хьуна, – олу ас, – вай Iемина ду хьуна цу галморзахашна, хьайн 

са ма гаттаде ахь, – олий.
Ризвана цхьаъ дуьйцу: Европас санкцеш а йина, хахолаш чу а баьржина, 

ахмехах белхаш а деш, иштта нисделла-кх хIара, хIун дийр ду, бохуш санна.

Ас чайник пилти тIе хIоттайо, кхихкича, мохь алийта, цIузамна тIе бертиг 
а юьллуш: кофе ца мелча, ойла ялурйолуш пал бац хIара схьахIуьттушберг…

Болх боьхна, тов, хилла а балале! Соьца гуттар а хуьлу-кх иштта, ас цхьа 
чIогIа сатесча я доггах тешча.

Ца тешча а хIун дийр ду я са ца тесча а, сатийсар бен хьуна кхузахь дитина 
кхин хIумма а ца хилча. Сан бат а яц, бакъдерг аьлча, соцуш, дагадеъна а далале, 
дагахьдерг дIакхайкхош: Москвахь болх карийний, со Москва дIавоьдуш вуй, 
ас керла машен а оьцур ю, бохуш.

ХIинца хахка керла машен, хIинца хелха а вала хьайна!

Чайнике мохь оьхуш хеза, и ший а лерг къардан санна. Кофе ярий-те я 
яцара? Цхьа бахьна-м ю моьтту суна, бутт хьалха ас ткъа туьма а делла эцна я 
иза соьга мала а ца луора – дикачух бIе а, девзткъа  туьма а доьхура.

Пилтин тIилд дIа а хьовзайой, пели чу кофе кхуссуш, шекар а тосий, 
кхихкинчу хин тIадамаш Iанадо ас кофина тIе, цунах – балха тIерачу цхьана 
лекхачу йоIа санна, – капучино ян дагахь. Цу йоIа а этIадора сан дог, гола тIе 
ког кхуссуш, ши белш тIе а йоккхий, букар а таьIна, оцу шен пели чу Iайг 
хьекха иза йолаелча, оццул долу шен и ши метр дегI а горгдой.

Пхи минот а йолура дIа, итт минот а, цо пели чу букар Iайг хьоькху, эчиг тIе 
херх хьоькхуш санна, садуучу цIийзарца.

Со кабинета чуьра араоьккхура, кхин тоха са а ца хуьлий.

Сан капучино ца нисло.
Суна кIордадо.
Ас хи санна дIамолу и кофе, хуртI, олуш, цхьа къурд а бой.

Болх боьхна, тов! Со ма ву кхаа баттанна алапаза мукъа хан а яьккхина, 
хIинций-хIинций Ризвана йоккхачу шахьаре – Москва –  дIакхойкху сайга 
бохуш, синтем а байна, кхузахь хьийзаш.

Стуненан ма етт бехкар бу, боккъал а, ма кхаъ хир бу-кх цунна хила-м ткъа, 
хIай, оцу шен йоьIан дог а этIош: «Ас бехирий, ас элирий, иза болх бийр болуш 
ма вац, шен къеллийна «къикъ» а бохуш, хьо Iовдал а яцош, лелар волуш ву-кх, 
ша ГIайбар-гIали чохь Iаш санна, кху шен котамийн куьрка а хиъна!» – бохуш, 
хIара сан бахам шен йоIана тIех а бетташ.

Бахамна-м ала хIума дац, ша хIуьттаренна ца аьлча, нисбелла бу хIара-м, 
кемано эккхийтинчу цIийнан ах тракторца дIахьокхуш, йисинчу эханнах 
тарйина ши чоьй, кухний, жима сени а йолуш.

Цхьана чохь стунана ю, важа чоь зудчуьн, йоьIан а йолуш. Суна сени а 
кхаьчна-кх.

Некъаца йолу керт-м йинера ас, бакъдерг аьлча, цIиэчу кибирчигех, цхьамма 
делла ков а доьгIнера, массехазза тIе сир хьаькхна, и сурт санна, къага а дина. 
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Хаза товш ков а ма ду, дера ду-кх, кху бахамна коьртах детталла-м иза а, кху 
наха хьо вуьтуш хилча, кхара вуьтур-м вац хьо, вийна дIаваккха гIерташ…

Амма суна цхьа дарба карийна кху нехан хIуьмалгашна дуьхьал: бендацар, 
хьуо эшнийла цахаийтар. Хьуо эшнийла ма хаийтал ахь цхьанна а: ша эшнийла 
шена хаар а ма ю йоккха гIело.

Дахар ша-м вон комар  яц-кхи, хьо кхунах езар ян а ца гIерташ, геннара кхуьнга 
хьежчахьана. Геннара бIаьрг беттал ахь: «Муха ду, дахар, гIуллакхаш?»,– олуш, 
дерриг а хьайна нипочем долуш санна. ТIаккха, гIуллакхаш дика хир ду-кх 
хьан, бIе порцент ю-кх хьуна цу тIехь  соьгара. 

Нах а бу хьуна вайн дика – вахь-хьахь-хьа! – и дегнаш дац, дависарг, и 
дегнаш вон ду-кха чIогIа, шаьш дика а болуш! Гуонаха мел чIогIа хьаьвза, мел 
тIекаребовлу, болх-така а, алапа а, могашалла а, хьал-де а хоьттуш, ахь хIун 
дина, хIун лелало, хьуна хIун кхочу, хIун яккхало хьажа гIерташ. 

ХIума дац кхин, алал ахь, дIатекхаш воллу-кх эцца, халла хене вала гIерташ, 
алапна буха а хиъна.

Цуьнан дагна там би-кх ахь, и дешнаш а аьлла. Хьажа хьо, дика хила ма 
хала а дац, хIорангга а цунна деззарг ахь аьлчахьана. Улло ма гIертал хьо кху 
нахана, улло гIортахь, царах дIатарлур ву хьо, уьш берриг а хуьлуш. Ца оьшу 
хьуна, ма…

Геннара бIаьрг беттал ахь, цаьрца волуш а, воцуш а санна, уллохь а я генахь 
а воцуш, бакъ ду, ала, бакъ а ца деш я харц дина, дIа а ца тоттуш. «С песней по 
жизни» боху цхьа куро кеп яц, хIаъ, и кеп дIалелаехьа, дуй, тIаккха чекхвер ву-
кх хьо кхаьрца, цхьа тIум йолуш хьо велахь, амма иза хьоьца яцахь – цхьа суй 
буй, тIум йолу суй! – и бацахь, хьох а я сох а дан хIума а дац-кх хьуна.

Ойт, дадаларг яI-кх, сан стунанас хIинца кху чохь хIоттон дерг, и яьIна тIехьа 
кхуьссуш, кур аркъал а тесна, балдаш тIехь цхьа ца еша сонта елар а ловзош!

Къаьхьа къемат латтадора сан стунанас кху чуьрчу шен йоIе-м, цуьнан дена 
– то бишь сан стундена – сардамаш доьхкуш: «ЦIарах вагарг. Соьла оьхуш, 
валарг. Вистина эккхарг. Чуйна оьхуш, вахкаваларг», –  бохуш, наггахь шен 
«хазачу» маттаца сан кха тIе гуьйриг а кхуссуш. 

Цхьана дийнахь, со хезаш вац моьттуш: «Алапах мотт-гIайбий, юург-мерг, 
тхов-цIенкъий а дина лелачу боьршачу цIаре маре ца йоьдуш, коша чу юьжур 
яр-кх со! Шеран коьртехь шен зудчунна цхьа коч эца а де доцчу стагаца мотт 
муха боькъу шен «со-ас» долчу зудчо, ша зуда елахь, со-м ца кхета, йоI, ахь 
лелочух, хьо тахана а хьаъа а дIа а юьгур йолуш, и малх санна… – цо олучу 
барамехь со чуволу.

– Мил, пардон, мадам Маржане – олу ас (стуненан цIе Маржан яра), – 
кхуьнан дIалаца корта белахь, ахь хьайн йоIана лушдерг доккха хьекъал-м ду 
хьуна, но не уследила ты, опоздала! – олий.

Шек дIа-м ца елира:
– ТIаккха ткъа! – боху-кх, яьIна хьовзош, сеттина-а неIарехьа дIа а йолалуш.
Цхьа ка бу-кх, зуда аьлча а, цхьа баIаза эра ка.
Зарган – кху чуьра зуда – суна елаяла гIурту, балда эгорца, бIаьргех охьа хиш 

а хьодуш – сан собар кхачадаларна кхоьру иза, сан хир цкъа эккхарна. Ас бIаьрг 
таIабо: «Не боись, кхорбIелиг!» – олуш.

– Бессовестный! – хеза суна. 
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Иза цуьнан со хьастар ду, суна баркалла алар. Ас юха а бIаьрг таIабо. Зарган 

йоьлху, ела а йоьлуш.

Стунана-м маре оьху-уш хьийзаш ю. Сан хIусамера кхузза яхна, дерриг а 
пхи маре а долуш. Йиъ йиша ю уьш, цхьаъ бен марехь а яц. Хилла-м бу цхьана 
хенахь, хIинца цIахь бу, хIара сан стунана санна, цхьацца я шишша бер а долуш, 
битина Iаш. Уьш-м, бакъдерг аьлча, кхин маре а ца бахана, хIара ю-кх и муш 
хаьдда хьийзаш.

Дуьххьара кху сан чуьра йигначо – бархI бер а долуш, цхьа тIурс ву бохура 
иза, – кхуьнан лергах а, пIелгах а, цIоканах мел кхозу хIума хьала а кхоьссина, 
ахшо а далале, эккхийра, кху нускало ша квартира чу прописать ца вой хиъча.

ШоллагIа яхнарг, Магаданехь  лаьцна, пхийтта шо хан а яьккхина, цхьа зайл 
бара, шакарца бен, къамел а ца далуш – цергаш яцара багахь. Цо нускалца 
кхо бутт баьккхира, даа-мала схьа чу дан, ва корова, бохуш, дела денна кхунна 
бишка а тухуш, квартирах притон  йина, шен кIомал а уьйзуш.

Иза, цхьана дийнахь я масех сохьтехь, хIара шен нускал Хасав-юрта базара 
а дахана, цIа кхачале, деса пенош доцург, чохь кхин хIума ца дуьтуш, и ерриг 
сал-пал дIа а йоьхкина, Магадане дIатаьIнера: «Гуд бай, курочка, Магадан 
зовет!» – аьлла, кехат-чкъоьрг а йитина.

Курочка йилхира.
КхоалгIаверг мила вара ца хиира суна, кIира далале тIаьхьаеанчу кIентан 

нанас (жима стаг вара, коьртара чо а къежбалаза) – сан стунанна а гIеххьа 
гIаж а кхеташ, – тухуш, тухуш, хьалха а ваьккхина, стуненан квартири чуьра 
дIавигар доцург.

ТIаьххьара яхча – кхул тIаьхьа кхуо хIуъа а дахь, – деншичас махьаран 
пурба ца деллера: «Лур дац ас махьаран пурба, цхьаъ бен ца дисина, иза а сайн 
йоIанна дитина а ду!» – аьлла бохура воккхачу стага, хIорш баларх, мах а ца 
беш.

Мах новкъахь бинера, цхьана юьртара молла а лехна. 
Цигахь-м бутт а ца баьккхира вайн нускало – нуц чIогIа къена хиллера, ахI-

ухI деш, меттахь дIасакерчар бен, кхечу хIуманна гуьнахь а воцуш.
ХIинца-м, Делан къинхетамца, кхин маре ца хьехош, шен квартири чохь 

дIалечкъина стунана, цхьа а квартирант чу вуьтур ма вац ша, аьлла, кхера а 
елла.

Ас шарахь къийсира и квартира а нахаца, кхузткъе берхIитталгIачу шарахь 
елла ордер а йолуш, сан стуненан цIартIехь йоллушехь: кхуо чу йитина зуда, 
харц кехаташ деш, и квартира дIа а йоьхкина, Германе дIатаьIнера, циггахь 
немцочуьнга маре а йоьдуш. 

И пал а ма буй вайн кхузахь лелаш, хьо чохь Iашшехь, наха хьан квартира 
а юхкуш. 

Милице а, полице а, молле а, пхьере а аларх, кхин гIуллакх а ца хилла, 
Москва, генпрокуратуре кехат яздира ас шийтта агIон тIехь.

Вайдаха, кIира-м ца даьллера квартира схьаерзийча, заявлени юхаэцахьара 
ахь, бохуш, ас орца даьхна молланаш соьга юха дехаре а оьхуш.

ТIехула тIе стунанас:
– Иза-м, и квартира-м, сан йишин йоI яханчун денвешин кIентан зудчо 

охьатасийтинера цаьрга, – олуш, сан стим а оьккхуьйтуш.
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Мегар дацара, ВаллахI магар дацар-кх, чохь да, кIант я цIийнда а воцуш, 
дийнахь а, буса а шайна ма-ттов Iашболчу зударийн йоI яло-м, хьо нускал 
доцуш вуьсург хиларх.

Хьо валарх – кхетий хьо, – хьо вестарх чомехь ваха вуьтур вац-кх хьо цара 
и шайн йоI хьоьца къуьйсуш, цуьнан маре дохийна а шайн хиллачу цIийндайн 
букъ кагбан гIерташ. Цу тIехула тIе, хьо кхин шайга къар ца велча, схьа а богIий, 
хьан чохь хьала агIор а бевр ма бу, цуьрриг хьох эхь ца хеташ, хьан чуьра юха 
маре а оьхуш. Зарган хийла йоьлхура суна, Европе дIадахийта вай, мамас вайша 
къастадале.. хьуна хьайна гушдерг бен ца хаьа, сан хьо воцург, кхин хIумма а 
дац дуьнен чохь, бохуш, ахIи декъахь къурдаш а деш. 

Со дIа ца вахалора, суна ца лаьара дIаваха, суна дерриг а ган лаьара, дерриг 
а сайн сих литта, кху чохь мел лаьттинарг, мел лаьттарг, кхин тIаьхьа тIе 
лаьттадерг а.

Цул сов, хьо бен, кхин къилба а доцуш, хьох тешаш стаг хилча, хIуъа а ловш 
а, лалуш а хилла хиллера, хьайх тешначу адамна дуьхьа, цо иштта хьо лакха 
айбарна, шена хьох цо винарг хьол уьттазза лекха вуй а хууш.

Дерригенна а бехке, бакъдерг аьлча, сан къелла яра, шина тIамо еъна къелла, 
цу тIе сан Iовдалалла а «Нохчийчоь а, Даймохк» бохуш, мохь биттинарш бевдча 
а, кхуьнан уггар а де эшначу дийнахь, кху махкара вада эхь хеташ, дас эккхийна 
жIаьла санна, мехкан кхаьлли кего висина.

Вай регIаний, ламаний юкъехь бIов бохур ду-кх хьуна кхузахь, Дала 
мукъалахь, кху махках букъ ца тоха кур бердах а хьоькхуш. Дахал вай махках! 
Дохур-м дац Дела воцчо! Цо белла хIара мохк суна, дайн цIарах лам а луш, сан 
бIов а ю ломан дукъах, орамийн зIен кешнаш а, дайн цана а бацах техка… со 
хьаша хилла кхаьчна вац кхуза, жIаьла лиэто сагIадоьхург а, доккха-доккхачу 
тайпана, бохуш, нехан шуьнах йиснарг яа… со да ву, мехкан да, дайн орамийн 
сийлалла хьал-бахамах эцалуш а дац.

Мичара, хIара «синкъерам» гур ма бацара кху махкара вахана хиллехь, хIара 
адамаш а девзар дацара, я кхеран «гуртом» и «хором» долу одобрямс а. 

Дика ду хьуна со цIахь Iийна, сан дади ваха ду-кх, чIогIа дика-м, нехан 
дагара хаархьама, шен цхьаъ бен воцу кIант волуьйтур вара ша баьхначунна 
дайна, хIара сайн къам ца девзаш лара-кх со цхьана мIаьргонна, цигашхула дIа 
а хьаьдда.

Iалелай, хIокху итт-пхийтта шарахь кху нехан хийцабалар, пирIунан амале 
боьрзуш, тIеюха хеча ца хиллачуьн къаьхьа-къемата гIаланаш а йолуш, шен 
хьанала ваха гIертарг сагIа доьхучу биста а кхаьчна.

Сан накъостий бац, сан хиллла болу хьеший, уьш ма бовду моттахь хIинца 
сох бIаьрг кхетча, къора стаг санна, дIа чу-м туьлу, ахь тIаьхьа мохь бетташехь.

Колхозехь соьца болх бина волу Висар-Солта – томки тIехь вара-кх тхойша, 
со биргадир, иза сан белхало а волуш, – светофорехь со шена уллохь сецча, 
Краузер чуьра соьга охьа-м а ца хьаьжира, сан уьйтIарчу гуьйриг тIехь соьца 
ша «прима» цигаьрка ца ийзича санна…

Оццул ас шега мохь бетташехь, эрхуна, кор охьа а-м ца дахийтира, Краузер 
дIаэккхийтира-кх, чкъургашка силам некъа тIехь сийна кIур а тосуьйтуш. 

Гора вай яI-кх, олу ас тIаккха сайн дагахь, Iай хIун дер-техьа вай, хIара 
бIаьсте-м цкъа чекхъер ма юй, хьо юха а соьга «прима» еха сан уьйтIа схьа а 
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вогIуш!

ТIаккха йиш лакха дог догIу сан, цхьа куро байт Iано:
Ва-а вайна елара
Шура тоьхна гарзанаш,
Елара уьш схьалуш
Бос хаза бабин йоI,
Цхьаъ бен Iайг ва боцуш,
И соьгахь ва болуш,
Юьртара кура кIентий
Сан бIаьра хьуьйсуш, – аьлла, мохь тоьхна дIа аз а даржош.
Шуна ма-гарра, хаза сурт ду-кх, аьлча а, нохчийн капитализм ю-кх, «где 

человек-человеку волк», бохуш, ишколехь тхоьга неIалтаца кхайкхийна хилла 
«яхкаелла» капитализм.

Кхузахь ма нисъелла а хир ю-кх хьо, ойлайо ас цу капитализман, цигахь а 
сел луьра юьйцуш хилла йолу.

Тилпо етта.
Зарган ю.
– Хьоме?
– Дийцал, – олу ас, – дийцал, кхорбIелиг!
– Со тховса чу ца… мамас дIайолу боху… оцу йоIе хьайна картол а 

кхарзийтий, помидораш гIоролг чохь ю хьуна…
ХIаъ, стунана хIинца квартирехь Iаш ю, шеца буьйса яккха и зудий, йоI дIа 

а кхуьллуш. Зуда – ша ахI-ухI моссаза олу – шена тIехь латто, цхьа а тайпа 
цомгаш а я лозуш хIума а йоццушехь, йоI – шен кега-мерса гIуллакхаш дайта.

ЙоI йодий схьайогIу, ишколера йоггIушехь. Цунна бехке а со хуьлу, ас и йоI 
шена дуьхьал яьккхина, бохуш, лулахошка со вийца а вуьйцуш.

Стуненан йижарша:
– Дала собар лойла хьуна! – олу соьга, шаьш тIекхаьчча.
– Массарна а лойла-кх вайна Дала собар, – олу ас, хIорш массо а цхьаъ юй 

хууш, кхин дIаса а ца къестош.
Дала иштта кхаж луш хир бу-кх стагана, цхьа декхар я цхьа гIуда, шен 

Iовдал нах чекхбахийта хьуна дукхох эхь а делла. ХIинца хаьа-кх суна, 
хIоранна а, вешшехь, Дала шенна белла некъ буйла, хьо мел чIогIа тийсаваларх, 
гезгамашано лаьцначу мозанчул башха, и цхьаъ бен, хьан некъ а боцуш.

Ткъа со, жимчохь!
ЭхI, ахь хIун дуьйцу, хIара дуьне а ца тоьаш, накха тIе а баьккхина, бIаьста 

кех ваьлча, юха бIаьста бен цIа а ца воьрзуш, зама хоьхкуш хьийзаш вар-кх, 
хIора махкахь, гIаланашкахь тIаьхьабоьлхуш безамаш а болуш, цIерпошташ, 
кеманаш лоьллуш.

Иштта цкъа, Iай ваханчуьра гурахь юха цIавогIуш, цхьа бер-тIорза гир-
кх суна Минуткехь, сайн дакъазалла я ирсана, ши бIаьрг бен, хIума а доцуш, 
стигал чуозалла кIорга, хIорд санна, боккха сийна ши бIаьрг. Цул тIаьхьа цунах 
– юха хIинца а – Есенинан стих а хилир-кх: «Не зову, не плачу, не жалею…» – 
бохуш йолу стих.

Ца гинера, ца кхеттера я юьйцуш а ца хезнера иштта экама, аьхна, ийна, 
хьасене, лайнчим санна, бIаьрхи санна, хинтIадам я механ Iаь, хIаваъ санна…
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Цунна дезаш хIума дацара-кх я оьшуш цхьа а хIума а, со хилчахьана шена 

уллохь, со хезачохь хилчахьана шена, шена гучохь, хаалучохь… атта йоьлхура, 
ела а лора атта, бералла а юьйцура шен, ойланехь кхаьбна буобералла, 
сатийсамехь, туьйранашца, иштта цхьа хаза, дика кIант а кхетта, дуьненан 
йистехь цуьнца, цхьа а воцчохь цуьнца дIалачкъа, цунна елха, ела я яла…

… аз Iенара, цуьнан аз, сан лерехь – мукъамаш, бутт хьоьжура корах чу, коран 
дуьхьларчу боллан IиндагIа, ойла а пана цуьнан ойланашца, сатийсамашца, 
бIарлагIашца, иштта, цхьа хаза, хаза йоI а гина, дуьненан йисттехь цуьнца, 
цхьа а воцчохь цуьнца дIалачкъа, стигал чуоззал кIорга, хIорд санна сийна 
бIаьргашка хьежа…

Ас дерриг а дIакхоьссира, дIатеттира, дитира тIаккха, цунах сайн хIайкал 
деш, цуьнан къина ваха, цуьнан дуьхьа, цуьнца… сикондана, эха-эханна 
шеконан зирх ца кхоллалуш, кху дийне, кхул тIаьхьа а: «Я АллахI, хIара ву-
кх со, хьан хаза хIума дезна-кх суна, Ахь делларг лан а лайна-кх!» – Далла 
хьалхахь доIанна хIотта, хастам бан, резахила.

Со волавелла аравелира кху «башхачу» хIусамера, цхьа жимма, иштта, 
гондIа хьажа, дIаса бIаьрг тоха, адамаш ган.

ГIалахой бацара гуш, мацах хилла оьзда гIалахой, шайн духарца, кIайчу 
беснашца, газеташца, сеткашца, скверикаш йол-йолчохь шахматашца я 
нардашца, хIусамашкара арабевлла, гIанташкахь хевшина Iаш. Адамаш цхьа 
къорза, ийна дара, куц хазачу нехан хIу хаьдча санна, цхьатера лоха, Iаьржа, 
мокха, кхечу махкара кхаьчча санна кхуза, хьалха хиллачех тера а боцуш.

Наггахь цхьацца стаг-м хаалора, кIайн чкъор, цIен бос а къаьсташ; зударий 
оцу сохьтта бевзара, деза-дезачу духаршца, берстина хьийза бIотIа-зударий, кху 
гIалахь кхиъна а я кхузахь хилла а боцу.

Кафе чу ваьлла, цхьа кофе куршка а мелла, журналистийн скверехь гIеххьа 
хиъна Iийначул тIаьхьа, сайн балха тIе вахара со, накъостех бIаьрг а тухуш, 
кхана балхахь хир вуйла дIахоуьйтур-кх айса, аьлла.

Балха тIехь ша хилларг дара, вовшашна маIаш Iуьтту пхи-ялх зудий – зударий 
дукха гулбеллачохь барт-безам а хир бац-кх хьуна, – цхьаннах а ца ешаш хьоьжу 
лекха йоIIий, ша пенци вахийтарна кхоьруш, болх белахь а, бацахь а гуттар а 
дIасауьдуш, цхьа болх бийриг а хилла, хьаькам волчу чу-ара лелхаш хьийза 
Шарпуддий, сан гIантахь хиъна Iаш цхьа жима стаг а волуш – лекхачу йоIана 
веана хир ву-кх, моьттира суна.

Соьга цхьа а кхин тIекараваьлла, вист а ца хилира, шайгара цхьаъ-м даьлча 
санна, раз а хьоьжуш, Iар бен.

Чай дуттий-м хаьттира соьга Раисас цкъа. Сан чай мала дог а дацара.
– Хьаькам волчу гIуо со, – элира ас, – суо схьавеъний а хоуьйтуш, кхана 

балхахь хир ву, аьлла, хаам а беш.

Хьаькам – ас салам делча – цкъа хьалатасавелира, со гушшехь юха, ва 
Iалайкум, хазош, шен стоьла тIе букар а таьIаш.

Со дуьхьларчу кресло чу охьахиира, уллохь Iохку газеташ схьа а эцна. 
Газеташка хьаьжна а ваьлла – итт-пхийтта минот яьлла хир яра, – со цхьаъ-м 
дийца хIоьттича, хьаькам виснарг а охьа а таьIна, цхьаъ яздан волавелира, ша 



36

Орга - 2016 (1-2)
бен кху чохь цхьа а адам а доцуш санна.

– Вай, хьо ма чIогIа чувоьлла кху балхана, жимма хьалатаIа, садаIа жимма, 
– элира ас, хьалагIоттуш, цуьнан стоьла дуьхьал дIа а хIоьттина.

– ХIара кехаташ, хIорш… дийнахь итт догIу-кх хIорш, отчет лой, совещани 
волий, футбол юй, субботник, олий… жоьпаш дала гIерташ воллу-кх, – хьаькам 
схьа а ца хьаьжира, кхин а букар вахар бен.

– ДIавала, хIета, хьайн болх бе… со кхана балха араволу хьуна, оцу 
Москвахь дийцинчух гIуллакх ца хили сан, Iодикайойла, – олуш, неIарехьа со 
дIаволавелча:

– Мича балха… хIун болх… цигара охьа, лакхара тилпо а тоьхна… соьга 
мохь оьххушехь, и цхьа жима стаг коча а тесна.. сан дан хIума дац…

– ХIун тилпо, мила стаг? – со ца кхийтира.
– Болх бац, дIабаьлла… лакхара охьа тилпо… ас меттиг яц, стаг отпускехь 

ву, боххушехь… сан кхин ницкъ бац… хьайн расчет схьа а эций, кхечахьа 
болх.., – хиъна Iаччохь, ши бIаьрг а идош, куьйгаш лестадора хьаькамо.

– Сан болх дIабаьлла боху ахь?! – элира ас, хаьн тIе куьйгаш хIоттош, цунна 
улло тIе а лахвелла.

– Ас… сан бехк болуш ца баьккхина… тилпо тоьхча, дан хIума… я маленький 
чиновник, и не чиновник даже, человечек… хьуна хаьа кхузахь цхьа а…

– Са ма гаттаде, – элира ас, – дыши глубже, молхан буьртиг а кхоллуш, 
хIума де, гIоли хир ю хьуна, – аьлла.

Со тхайн кабинет чу вахара.
Массо а соьга схьахьаьжира, къайллах санна, ша-ша хьожуш, цхьа лекха йоI 

йоцург. Корарчу гIопаста тIе, кхоссалуш, охьа а хиъна, сайн ши ког а ловзош, 
жимачу стаге вистхилира со, цуьнан цIе а хоттуш.

– Шемал олу-кх сох, – жима стаг велавелира, гIеххьа цIий а луш.
– Шемал, – элира ас, – сан цIе Джабраил ю, памили Эскиев лелайо ас. Хьо 

сан гIантахь Iаш ву, сан белхан меттехь, со балхара дIаваьлла а я дIаваьккхина 
а вац – кхузткъа шо ца кхаьчна сан, – отпуске вахар бен. Со хIинца балха схьа а 
веъна… амма, нагахь, хIара сан болх хьуна безахь, со кхузара цIа а воьду, соьга 
бетон а кегалур ю хIинца а, таксовать а далур ду…

– Деллахь, ваша… Дела реза хуьлда хьуна… сан ненавашас – шун хьаькама 
–  кIант балха аравалийта, меттиг яьлла, бохуш, мамига и тилпо етташ, гIад-
амал а дайна… ца луъушехь… ас яьккхинарг физмат ма ю, хIара болх суна 
хууш а я оьшуш а ма бац… дика ду-кх хьо схьавеъна…, – кIант векхавелла 
хьаьвзира, стоьла тIехь Iуьллу шен тилпой, догIанаш схьа а оьцуш.

– Охьахаал, хIета, схьаэцал кехат, къолам, – элира ас, – дIаяздел:
«ХIунехдинчу департаментан технически отделан хьаькаме
 Гериханов Мовсар Халадовиче.
ДIахаийтар»
– Ваша, суна нохчийн маттахь яздан-м ца хаьа…, – вуьйхира кIант.
– ХIа-а, делахь вайшимма матушка Россин цIенчу ненан маттахь яздийр ду-

кх, пиши:
«Начальнику технического отдела департамента такого-то 
 Гериханову Мовсару Халадовичу
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Заявление
Прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному 

желанию, посколько меня сюда притащили против моей воли, принудительно. 
День, месяц, число, подпись».

 КIанта шега аьлларг дира, заявлени соьга схьа а луш. 
– Со схьаваллалц хиъна Iелахь, – элира ас кIанте, – со приказ а дохьуш, 

схьавогIу хьуна, – аьлла, заявленин аьрру маьIIехь – О.К. в приказ, олуш, сиз 
хьаькхна, сизана бухахь хьаькаман куьг а таIош, отдел кадран хьаькам йолчу чу 
вахана, цуьнга оцу сохьтта, кIант балхара мукъа а воккхуш, приказ а кечдайтина.

Шен стоьла тIе ас – хьалха санна, букар а вахана Iачу – приказ охьакхоьссича, 
хьаькам хьалаиккхира:

– Это подсудное дело… подделка подписи… закон… ас хIокху сохьтта 
прокуратуре! – мохь а болуш.

– Цхьана статьяца гIур ву вайша, вохий ма хьовза, МВД-ен ларми чохь хаза 
вайшинна карта а озош, цхьаьний бертахь, – ас аьлча:

– Соьга тилпо тоьхнера хьуна, ас боккъал а…, – хьаькама цхьа бур-бур дира, 
шен кехаташ дIасакегорца, цхьаъ лоьху кеп а хIиттош.

– Хаьа суна… соьга а тоьхнера тхан зудчо тахана тилпо, – со хьалагIаьттира, 
– эхь а ца хетий хьуна, цIера такхийна нуьцкъала и бер схьа а далийна, тилпо, 
милпо, бохуш, тпуй! – аьлла, неI чIоггIа тIе а тухуш.

Жима стаг, суна маракхеташ, массеран а Iодика а йина, неIарал тIехьа 
къайлаваьлча:

– Кофе кечйийр яцара ахь суна, хьайна санна, – кхоьссира ас лекхачу йоIе, 
коран улло дIахIуттуш, чубузучу малхе а хьаьжна.

– ХIинца-м кечйийр яра! – цициг санна, яйн хьалагIоттуш, сехьаелира лекха 
йоI, бIаьргана эхь хеттала, товш.

Суна мархаш гира, могIа бина цхьанхьа, чубузучу малхана тIаьхьа, 
цхьанаэшшара дIашерша мархаш, къоьжа кортош къиэга лаьмнаш а. 

ЭхI, маржа лаьмнаш яI-кх, сан бохь кура лекха лаьмнаш, – элира ас айса-
сайга, – шу дацахьара ас хьаьнца боькъур бар-кх синкъерамаш, шу ца хилча  
гIайгIанаш а тешор яр-кх хьанах… ваха там бара-кх куога-акха со хIара дуьне 
мел ду дIа, гIуоза-декъала латта-кх шу, шу даха-кх декъала-гIуоза! 

– ХIун элира ахь? – елааьшна дира лекхачу йоIа.
– Мархаш яц, уьш хаза хуьлу бохура ас-м, малх чубузуш…
Иза юха а елаелира, ас дуьйцучух а ца кхетта.
– Кофе кийча ю хьуна, – элира цо хан ялале, сан стоьла тIе дуьххьара – 

хIокху шина шарахь – кофен куршка охьа а хIоттош. 
Суна дуьххьара гира иза иштта, иштта тамехь, аьрха зовкхе, букъ а, кIажарш 

а, шин ност а гуш.
– Соцур ву со, хIета, дIа а ца воьдуш, дIа Iадда Iийр ву со, – элира ас, цуьнга 

олуш санна, цунна аьлла...
Иза цунна дIа а ца хезира, цу лекхачу йоIанна я хезнехь а, хьанна хаьа…
Амма кофе чомехь-м яра, цо кечйина Iаьржа кофе!
Уйт, маржа, сан цIерпошта яI-кх! – ойла хьаьдира коьрте, – ма дIа а яхар-кх 

хьо, яха-м ткъа, вокзалах догIа а кхозу, лекхачу йоьIан – ткъе шиъ шо а…

2014-16, 30.01   
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АХМАТУКАЕВ Адам

Iаьржа туьте
Иза хьенан-мила ю хууш юьртахь цхьа а 

вацара. Тилвизар чохь кхайкхош, цунах а, цо 
ша-шех а дийцина бохучунна тIаьхьакхиа со а 
ца гIоьртира… 

Инарла Пуликовскийс гIали чуьра арадовла 
шовзткъе бархI сахьт деллачу аьхка тIамах 
девдда даххарх, кхоч-кхочуш Россин цхьана 
къукъарешка а кхаьчна, цигахь, да-нана 
мацаллий, къеллий дала а делла, хIара ша 
цхьаъ йисина сурт хиллера хIоьттинарг. «Лахь 
а, йисахь а, шуна гергахь хилар гIолехь хеташ, 
юхаеана ша… – аьлла хиллера йоIа, – шух 
бIобулуш, шуьгарчу орцане сатесна…»

И хабар пхьоьхане ма-делли, гIала 
охьахаьхкина вахара дагана кIеда волу дада. 
МаьркIажан бода къовлабалале, юха а веара, йоI дIатарйинчу хIусаме а кхаьчна, 
иза тхоьга схьаялош…

ХIун хоьттур дара йоIе?
Нохчашна юкъахь хьалакхиъна бахахь а, ойла-м арахь яра цуьнан. 

Мехкаршка бIаьрг бетта хан тилаза со а вара, наггахь и бIаьрг цунах а тасалуш, 
ларлушшехь – куллах пхьош санна. Амма… Дадас олуш дара-кх нахалахь а 
хийлазза хезнарг: «Дуьненан массо а маIIе исс дийнахь-бусий некъ барх, 
тIекхача адам доцучу меттигехь а нехан йоI-йишига нохчийн кIанта уггар 
хьалха кховдо дезарг вошалла ду». Сайний, тхайн уьйтIарчу цIа чохь ша 
Iачу оцу йоIаний юкъахь, зIар санна, хьалабоьгIна изза бехкамаш хаалахь а, 
накъосташа, «вайн нус», аьлла, забар йича, кхин дIоггара новкъа а ца догIура 
суна. 

Масхадовн куьйгамукъ малбала бахарца цхьаьна гIеххьа шарбелира йоIана 
нохчийн мотт. «Шун дине ерза лаьара шена», – элира цо эххар а. Иза иштта 
хила дезаш хилча санна, цхьа а цец а ца велира. Цец муха волура, и санна 
меттигаш кест-кеста гучуйийла юьйлаелла хилча – дин хуьйцуш, «вайгахьа» 
бовлуш.

Нехан цIентIехь йолчу тхан йишига моллина тIе йигийтира дадас йоI. Тоба 
дан дуьхьал хиинчу цуьнан кочахь хаалучу лаг-жайнин бустамах шекваьлла 
молла, воьхна хьаьвзинера, жIар а оьллина-м ца еана хьо, аьлла. Юха гIеххьа 
бехкала а ваханера, ненан безамна лелош ду шен хIара, аьлла, йоIа, чIениг раз-
аркъалтосуш, тIехь Iаьржачу басахь горга туьте кхозу тIийриг меллаша четара 
хьалаозийча. Шена яккха атта хир долччу кепара, Зара, аьлла, цIе а хийцина, 
юхаеара керлаяьлла бусалба йиша. Иза тхан доьзалан ондара хиллачух тидира 
цхьаболчу юьртахоша.

Комаьршачу Iаьрбичо даийтинчу ахчанах ду, аьлла, жима маьждиг дотта 
долийра юьртан дегаюккъехь, цигахь – диканна-вонна жима-воккха  гуллучу 
майданахь – дарна цхьаберш резабоццушехь. Доьттина даьлча, хьуьжар а 
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йиллира чохь, йоза-дешар Iаморал совнаха, арахьара тIеоьхучу наха динах 
хьехамаш а беш.

– Шена а ма лаьара ладогIа ян, – аьллера йоIа, «зударийн» дийнахь маьждиге 
йоьду тхан йиша уьйтIа хIоьттича. Цига эха яьлча, Iоврат хьулдина ца Iаш, духар 
а хийцира Зарас. Керла духар ца тайнехь а, Зарех шех-м шеко ца хилира сан. 
«Хазделла, тIеоьллина гали дара и-м… Генадер дац… Зудабер Iехийна масане 
тайниг йисина байлахь…» – дара хIетахь дагатеснарг.

Цхьана дийнахь кхоччуш цецваьккхира со Зарас, шайн устазо бечу 
хьехамашкара хIума а дийцина:

– Муьлххачу тешнабехкана кийча хила веза бусулба верг. Вайн маршонна тIе 
ца кхевдаш Iийр вац керста. Жима-воккха башха а доцуш, герз лело хууш хила 
веза шаверг а. Цу Iалашонна ломахь кечйина меттигаш ю. Цига буьгучаьрца яха 
дагахь ю со. 

– Зударийн гIуллакх дац и, – элира ас.
– Хьан йиша а ма язъелла дIа, – элира цо.
– Иза кхето цуьнан шен цIийнда ву, – боху ас.
– Иза а ву воьдуш… – элира цо. Юха, сан юьхь тIера бос бадийна резавацар 

кIаддан санна, тIе а туьйхира: – Хьох бIобулуш аьллера ас… Хьо вешин метта 
хеташ… Хьо а юххехь хилча, аьлла…

Кхетаммий, яххьий къовсаме делира сан. Кхетамна ницкъ хуьлура. Яхьо 
вохош а хиллера. Эшош а – и къовсуш ерг зуда хилча. Юьхьанца ас ненехула 
къадийнчунна реза ца хилла дада а кIадвелира, цига йоьдуш цIийнден «вирде» 
яьлла шайн йоI а юйла нанас хаийтича.

Тхо дIакхаьчча, герз нийса кхоссарца билгалъяьлла, хийла кIант йохье 
ваьккхира Зарас. Цкъа дага-м тесира суна, цхьанхьа Iамийча санна, ма эвхьаза 
ю хIара герзаца, аьлла. Амма оццу герзах суо а, бер санна, Iехавелла воьдуш 
хиларна, кхин цуьнан ойла а ца йира. 

Чов цIанъян а, ехка а, ерзо а Iамор долалуш, цхьа тамашийна хаьттира 
Зарас… цхьа атта хаьттира, со жоьпан да волуш санна: 

– Дархочун дегIах куьг кхетаза дуьсур дац. Зуда цхьаьннан цIартIехь ца 
хилча, вайн динехь мегий-техьа ишттаниг? 

И хаттар шена тIедеъча, махбина хила езар тIедиллира хьехамчо, «кхузахь 
йиса лаахь», аьлла, хадам беш.

– Хьоьца а мегар ма дара… – аьлла, сан бIаьра хьаьжира Зара. – ЦIарна беш 
хилча… – аьлла.

– ЦIарний-цацIарний бохург шайлахь къастор аша. Цхьабакъду, Дала цу 
хьокъехь бинчу бехкамашна юкъа-м ца догIу шуьша, – элира хьехамчо.

Оцу «цIарна» бохучунна суо къарвеллехь а, бухахь йиса Зараъна иштта 
«цIарна» долу пурба а делла, хенал хьалха юхавеара со, вахана хиларх а 
дохковаьлла.

Iамараш чекхдевлча, цIабоьрзучаьрга хабар даийтира Зарас, кхин 
тIебогIуберш Iамор шех а тешийна, ша кхузахь юьсуш а ю, аьлла. 

Тхойшиъ кхин вовшийн ца гуш, къацахетарша кхин цхьа тIом а беара 
нохчийн махка чу. И бало бахнарш дозанал дехьабевлла а бовлале, кху цIахь 
бисинчу церан бIонакъосташа дийца даьккхинчух чIогIа шеквийлира со: цига 
баханчу тIемалоша динарг нийса ца туьдура цхьаболчара, вукхара – къобалдора. 
Оцу шина а агIор хабарш дуьйцучарах-м кхетара со. Ца кхоьтуьйтуш, 
галваьккхинарш вуьш бара: шаьш цаьрца а боцуш, дуьхьал а боцуш, амма, уьш 
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– и лулахойн керта бевлларш – Делан лаамца бахана шуна, царна тIаьхьашха 
ма лелаш, бохуш, кхайкхамаш бина и бIобаьччанаш, ас – царалахь мелла а 
кхетаме хеташ – къастийна и артист хилларг а волуш шайна юкъахь. 

Иштта дIалелаш вара со: уьш сица къобал ца бахь а, маттехула царна 
луьйш а ца хозуьйтуш. Наггахь гIали юккъехула волавала охьа а воьдуш. 
Амма дуьххьара ракеташ тоьхча… базара, хIора денна бохург санна, гIала эха 
вуьйлира… Базарна гонаха хьийзара со, хIорда тIера схьакхиссина бохучу оцу 
ракетийн талу охьаIаьнначу агIор вирзича, лаьттан бIаьра а вогIалуш, дадина 
тIехь-когахь хиллачух муьлхха а цхьа билгало кароре сатуьйсуш, кешнашка 
бахьа карийнарг кортий бен боцу дела цуьнан дегIах.

БIов бохуш, реманаш яло санна дозанал дехьабевлларш, реманаш санна, 
оцу муьжгаша тIаьхьара тIелоьхкуш, дозанал сехьа а тийсича, и дина ца Iаш, 
чов йинчу экханна санна, уьш – шайх хIорш цабаьшнарш – кхарна тIаьхьара 
ца бовлуш, схьакхаьч-кхаьчначохь оччабийла а буьйлабелча, висира-кх со а, 
аравала ка ца йолуш, гуолаьцначу гIалахь бисинчаьрца цхьаьна.

Кху чу муха кхаьчна-м, дага ца догIу.
Сахила герга дахча, яккхий тоьпаш кхисса йолаялале, герзах воьттина вайн 

мотт буьйцу масех стаг а воьссира ларми чу. Некъал дехьарчу цIа чохь цкъа-
шозза кхача кечбал хIума-м йити шаьш, шуна дан кхин гIо дац, аьлла, уьш а 
дIабахара, тхох дIакъаьсташ, шайх дIакхета лаам хилла жима стаг тIаьхьара 
а ваьккхина, гIора эшначу хьайх тхуна бала бан воллу хьо, аьлла. Цига, оцу 
цIийнерчу цара йийцинчу петар чу кхача дагахь ларми чуьра хьала а велира 
со, сайца кхин цхьаъ волуш. Когаш чохь мел дисина са лаьллина, пурх дIа а 
тасавелира, сайн накъостана некъ толлуш. ТIаккха… Со некъ хадийна валале, 
тхо чохь Iийна ларма а иккхира. Цу чуьра схьа тIаьхьашха тIетоьхначу тулгIено 
айвина хьочу юкъана, цIарах догуш, детталуш адаман гIаларт а лецира сан 
кхетамо. Кхин хIумма а…

Меттавеъча, цхьана готтачу хIусамехь, беа пена юккъехь, Iуьллу со. Iаьнан 
шело а ца хаало. Герзаш дуьйлуш а ца хеза. Лозуш меже а яц, амма куьг-ког 
меттах ца хьало, тхьуздоьлча санна, хIан-хIа, дахийча санна. Гуьйриг санна, 
Iуьллу-кх, сайга ала кечдинарг лар а деш. 

Вист а ца хуьлуш, кассета чуюьллу эпсаро.
Экрана тIехь сан сурт гучудолу – стохка, деша хIотта дагахь, кехаташца 

чуделла хилла сурт. Цул тIаьхьа кхин сурташ а схьаоьхьу. Сан дац аьлча, 
вевзинарг тешар воцуш, сан аматехь юьхь йолу дакъа а Iуьллу цхьана суьрта 
тIерчу декъешна юккъехь. Цахуучунна гергахь, цхьа луьра зуламхо хуьлуш ву 
со, тIехь дуккха а цIий а долуш, хIинца, бекхамо лаьцна,  Iуьллуш. 

ТIаьхьа тIейогIучу сюжетехь Зара ю – нускалан духарехь. Невцан кеп лелош 
верг салти ву. Маьршабаьккхинчу махкахь кхоллалуш интернациональни 
захалонаш ду, боху гарнизонан кертахь хIоттийначу ловзаран кепах репортаж 
ечо. «Горько!» бохучу маьхьаршка яьлча, сацайо кассета.

Ши некъ бу соьга кхийдориг, мац-мацах Зарига санна. Шаьш бохург харжахь 
– хьалхара сюжет гойтур йоцуш…

Кхана, тилвизорна хьалха, хIокху харцдуьнен чуьра шен тIаьххьара чIагIо 
дIаяларан кхоо Iадийнчу йишин доьлху бIаьрса сема соцур ду толамхойх тхан 
декъешна тIехIиттина лаьтташ болчу туьтмIаьжигаш йохкучарна тIехь. Царех 
цхьаннан кочара нуьйда малъеллачухула арагIоьртина Iаьржа туьте девзар ду 
махьшаран майданахь сан къинойн мохь байбан орцах йогIурйолчунна. 
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ЯНДАРБИЕВ Хьамзат

Йистйоцу дахар

I
ТIом бара боьдуш, коьрта мостагI мила 

ву ца хуу тIом. 1944-чу шарахь шайн махках 
баьккхинчу доьзалахь кхиъна волу Заурбек 
жимчохь шело а, мацалла а лайна, маршонан хама 
беш вара. Шен цхьайтта шо долуш, ша вехаш 
хиллачу жимачу юьртарчу школе деша вахара 
иза тIехь-когахь беркъа воллушехь. Цо дешнарг 
казахийн маттахь юьхьанцара школа яра. 
Юккъера школа луларчу юьртахь хиларна, цига 
дIасадаха нохчийн берашна некъ маьрша боккху 
кехат оьшура. Цундела комендантан бакъонца 
уьш ворданахь а, Iай салазахь а дIасалело сацам 
т1еийцира колхозан правленис. ХIора Iуьйрана 
нохчийн берийн спискаш тIе куьг яздора школан 
директоро, хIоккхулла бер схьаделла шега олий, 

сарахь оцу спискаца бераш схьаоьцура ворда-салаз лелош волчо, кортош дагар 
а деш. 

Iай арахь чIогIа дарц даьлча, Iуьйрана я суьйрана салаз ца йогIура. Сарахь 
иза ца еъча, школехь буьйса яккха езаш хуьлура юкъара1ойлехь. Иза цхьа 
чоь яра, чухула мукадехкий а уьдуш. Чу ча доьллинчу муьшан галеш тIехь 
дIатевжина Iаш, дIайолура сингаттаме мох угIу буьйса.

ЦIера арадохуш, тIам тIехь хилла да, хабар доцуш вайнера Заурбекан. Бераш 
леш кхуьнан ненан бухависина хIара цхьа кIант бен вацара, цундела иза цхьалха 
хиларна, цунах къахеташ, цуьнга дешийта гIерташ, нохчийн шайн даймахка 
бухаберззалц, ханна ша йоккха йоллушехь, колхозехь къахьийгира нанас, ткъа 
шаьш Нохчийчу духадирзина масех шо даьлча, хьехархойн институте деша а 
вахийтира Заурбек, цуьнан дахар шечул гIоле хир дацара-те бохуш. Ша яллалц, 
юьртахь шайн хIусам а латтийра. 

Институт чекхъяьккхича, иттех шарахь шайн юьртахь школехь болх бинчул 
тIаьхьа, аспирантуре деша вахара Заурбек. И хан цо эрна ца яйъира. Шен 
диссертацица боьзна болу а, боцу а Iилман белхаш теллира цо, нохчийн маттах, 
исторех, культурах, ткъа ишта нохчийн дайшца меттан гергарло хиллачу 
этрускех а, баскех а, шумерех а, хуррито-урартех а йолу литература йийшира 
цо Москварчу библиотекашкахь. Университете балха хIоьттича, и хаарш цунна 
ийшира. Цкъа а шайна ца хезначу хIуманашка ладоьгIуш, безамах буьзна 
бIаьргаш горглой, ладоьгIуш Iара цуьнга студенташ.

Масех эзар шо хьалха дуьйна дуьненан Iилман а, синъоьздангаллин а ага 
тихкинчу цивилизацин тIаьхье хиларе терра, массо а хенахь лакхара хилла 
нохчийн лоьралла лелор а, дитт долу герз дар а, стаг ларар а, хьаша тIеэцар а 
дара нохчийн.  Маьршачу нехан пачхьалкх дуьххьара кхоьллинарш а нохчий 
хилла. Цундела хIора кIанта а, йоIа а дозалла дан деза ша нохчий хиларх. Цунна 
эхь ду халонах кхийрича а, кхерамах  ведча а. Вайн йиш яц вуо деша. Вайн къам 
жимачех ду, делахь а вайн дайша лелийначу сийлахьчу гIуллакхаша, лелийначу 
гIиллакхаша дуьненахь а цIе йоккхуш, къам дина нохчех. Вайн хиндерг 
Iилманца ду. Ингалс мотт вайна ингалсхошначул дика хаа беза, оьрсийниг – 
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оьрсашначул дика хаа беза, ткъа нохчийниг царал а дика хаа беза. 

Иштта къамелаш дора Заурбека шен студенташка. Кхечу факультеташкара  
баьхкина студенташ а хаалора Заурбекана шен лекцешкахь, амма цо уьш ара 
ца бохура.

Цкъа ша балха схьаваре хьоьжуш Iаш цхьа стаг карийра Заурбекана шайн 
кафедрехь Iаш. Вовшийн цIераш хаьттинчул тIаьхьа, къамеле велира хьаша.

 – Тхан чуьра йоI ю ахьа хьоьхуш болчу студентийн цхьана тобанехь. Цо 
хьох дуьйцучух цецваьлла, мила ву-те и хьехархо аьлла, леррина хьо вовза 
веана со, кхин Iе а ца велла. Хьо вовзар доккха совгIат хили суна. Дала вайн 
халкъана вахавойла хьо. Кхи хийца ца луш, хьуо ма-варра  висалахь! – элира 
цо, Заурбекана мара а иккхина, ша дIавоьдуш. 

Коьрта йоцчу предметашна студенташ шайн лаамехь тобанашка боькъучу 
хенахь, уьш берриш а Заурбекана схьабогIуш а нислора. Цхьанна а студентаца 
кхуьнан херуо яцара. Кхуьнца зIе латтош хуьлура газете яздешберш а, байташ, 
дийцарш яздешберш а. ГIо ца деш Заурбека цхьа а ца вуьтура.

II

Цкъа университетан хьалхарчу скверехь садоIуш Iачу Заурбекана тIевеара 
цхьа кIант. 

–  Де дика хуьлда хьан, ваша! Суна вуьйцу хазарехь, профессор Махмадов 
ву-кх хьо, –  элира цо. – Журфакехь тхуна хьоьхуш вацахь а, аса сайн хьехархо 
лору хьо. Хьо шайна хьоьхуш хиларх баккхийбечу студенташа вовшашлахь 
дуьйцу хезна суна, ахьа дIахьочу занятех лаьцна. Хьоьга ладегIча, Дала шаьш 
нохчий хилла кхолларна баккхий бе, боху цара, Iилмане, дуьнене, адамийн 
хазачу гIиллакхашка болу безам совбуьйлуш, хьох шайн бIаьрг буьзна, боху 
цара. Вовшахкхетча, хьо вийцар бен кхин къамел ца хуьлу сан шичин, хьан 
студентка йолчу ПетIиматан а, сан а. 

– Баркалла, хазачу къамелана. Гуш ду хьо оьздачу нохчийн доьзалера хилар, 
– элира профессоро, хIу таса кечделлачу баппех тера болу шен къоьжа горга 
корта студентехьа схьа а берзийна. – ЦIе хIун ю хьан? – аьлла, тIе а тухуш.

Воккха велахь а, жима велахь а, оьздачу къамелехь шегара цхьа тидам 
оьшучуьнца лараме къамел деш Iедал дара Заурбекан. 

– Ваша, сан цIе Алдамов Халид ю. Дукха хан йоццуш хьан рогIерачу книжках 
лаьцна «Орга» – журнал тIехь статья араяьллера сан. Еша йиш хилирий хьан 
иза, ваша?

– ХIа-а, дагайогIу хьан статья. Хаза, говза  мотт болуш ву хьо, Халид. Дела 
реза хуьлда хьуна, ишта чIогIа мехалла яцахь а, сан книжка хасторна. ХIинца 
дуьйна вевзаш хир ву вайша, Халид.

Лекха, оьзда дегI, Iаьржа мас-цIоцкъам долуш, кIант вара Халид. Iуьйрана 
даьттIачу зезагах йоьлуш яра цуьнан  цIен бос беттало къона юьхь. Барам-бустам 
баьккхина, кхунна Iалашо йолуш тегча санна, яра цунна тIехь университетан 
хормин костюм.

– Ваша, курсовойн белхан меттана цхьана стеган дахарх очерк язъян кечам 
беш, ПетIимата дIаязйинчуьра «КIорггера хаарш кху заманан стеган уггаре а 
тешаме герз ду», аьлла йолу хьан лекци йийшира аса. «Дика а, вон а, дIа а, схьа 
а хуьлуш ду», аьлла дара хьан цу тIехь. Оцу сан очеркаца доьзна цунах хIун эр 
дара ахьа, ваша?

– Гой хьуна, Халид, шега даллу дика а деш, схьавогIу шен дахаран новкъа 
хIора а стаг. Хестош вийца а тарло иза, цхьамма а дика дош ца олуш, валлалц 
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дIалела а тарло. Цхьаъ велча, хIолламаш бугIу; вицван гIиртинарг велча, 
иза хьаха а ца во. Хьуна хаьа хир ма ду, махках баьхначу нохчашна цIабахка 
паргIато хьан елла… 

– Хрущевс ца елла иза, ваша?
– Елла, амма цуьнан цIарах майда мичахь ю хаьий хьуна Халид?
– Юьйцу-м хезна суна иза, ваша, мичахь ю-м ца хаьа.
– Цхьа баркалла хила ца деза оцу нахана? Нагахь ишта киртиг вайна юха а 

тIехIоттахь, ишта болчу нехан гIо оьшур дац вайна?
– Оьшур ду.
– Цундела журналистийн сийлахь декхар ду и вай бицбина къонахий, зударий 

нахана шуьйра бовзийтар, цара динчу диканах нах кхетор. Бакъволу журналист, 
Iилманча, яздархо цхьамма лакха йолийначу зурманна тIаьхьавоьлхуш товш 
вац. ХIора стага а шениг лиэха деза. Шен турпалш лаха беза.

– Ваша, и турпалш, мел лиэхарх а, суна-м ца карабо.  Цхьа  айп доцуш ца 
хуьлу-кх цхьа а. 

– Хьалха журналисташа очеркаш язйора Советски Союзан тIеман а, 
къинхьегаман а турпалхойх, шо-шаре вуьйлуш, хаддаза кхиамаш бохучу 
бригадирах а, звеньевойх а, комсомольцах а. Вацахь а, цунах турпалхо вора,  
доцурш а яздеш, кхечарна масална, цаьрга болх байтархьама. Стеган дуьхьа деш 
дацара иза, и стаг шен лаамца пачхьакхана вацорхьама деш дара. И турпалхой 
вай заманахь оьшуш бац. ТIом ахчанах беш бу, арахь асарш дан луурш а кIезиг 
бу. 

Очерк язъян, хьуна турпалхо оьшу. ЦIе ма леха. Стеган дахаре а хьаьжна, ахь 
йинарг хир ю цуьнан цIе. Гайта цуьнан гIуллакхаш, деган дикалла, нехан цунах 
йолу хаза ойла. ХIора стаг а, зуда а цхьана хенахь жима а, хаза а, товш а хилла. 
Вовшашна юкъахь церан безам а, тIекаренаш а, чукаренаш а хилла. Стагехь 
хазаниг, диканиг, оьзданиг лаха.

– Ваша, цхьана стеган, я зудчуьн цIе яккхахьа – ойла ян атта хир дара суна.  
– ЦIе яккха а мегар ду. Со винчу юьртахь ехаш ю Дагаева Хазу. Цуьнан хьалха 

хилла дешархой а, студенташ а бу вайн Iилманан академехь а, институташкахь 
а, университеташкахь а къахьоьгуш.

 70-80 шерашкахь сан доттагIа вара Советски Союзан телеграфни агенствон 
корреспондент Георгий Яковлевич Насонов. ЧIогIа бакъахьа стаг вара иза. 
Цо олуш дара цхьа нийса дешнаш: «Мы не должны только отражать события, 
происходящие в жизни. Мы сами должны быть активными творцами истории». 
Оцу дешнийн дика ойла а яй, хьайн болх дIаболабе. Суна схьахетарехь, Хазус 
болх бина школа схьайиллина тIедогIучу шарахь бIе шо кхочу. Цунах истори ян 
хьажа. План а хIоттаяй, сох дагавала хьуо дан гIертачух лаций. ХIан, хIара сан 
визитка ю хьуна, телефон эшахь а.

Визитка схьа а эцна, Халид хьалаг1аьттира.
– Ваша, бехк ма билла, аса хьайн хан яйарна. Суна хьоьгара дуккха а керланиг 

хии. Дела реза хуьлда хьуна. Аса кестта телефон тухур ю, цкъа Хазух а кхетта. 
Iодикайойла хьан!

III 

Филфакехь доьшуш йолчу шен шичица ПетIиматца Хазу ехачу юьрта веара 
Халид кIирандийнахь .

– Дагаева Хазу мичахь Iаш ю? – аьлла, хаьттира автобус схьаяре хьоьжуш 
лаьттачу зударшка.
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–  Хазу милаю-ю-ю? Тхуна-м ца евза иза, –  дара жоп. 
Кхаанга хаьттича бен, Хазу евзаш стаг ца кхийтира царах.
– ХIа-а, Хазуй? Евза, евза, – элира школе воьдуш волчу цхьана кIанта. – 

Хьехархо хилла йолу Хазу Саидовна-м дIо-о-о кертахь дитташ лаьттачу цIенош 
чохь Iаш ю. КетIа яьлла, Iаш хила а тарло шуна иза-м. 

Генара дуьйна гира царна кетIахула доьдучу татола уллехь, махо баххьаш 
лесточу дитташ кIелахь когаш тIе лахъелла, чIениг кIел куьг гIортийна, 
новкъахула гена-гена дIахьоьжуш Iен Хазу. Цкъа а гина яцахь а, царна иза 
евзира. 

– Iуьйре дика йойла хьан, Хазу! – элира ПетIимата, ткъа Халид дош а ца 
алалуш висира. 

Хазу меллаша шен когаш тIе хьаланисъелира. 
– Диканца догIийла шуьшиъ, Далла дезийла! Шу ма хаза, оьзда бераш ду, 

суна ма ца девза шу, бабийнаш?!
– Хазу, тхо гIалара студенташ ду. Тхан хьехархочо, профессор Махмадовс 

хьо юьйцуш хезна, хьо уллера йовза лууш, деана тхойша хьо йолчу, – элира 
Халида. – Сан цIе Халид ю, ткъа хIара соьца ерг сан шича ПетIимат ю. 

– Халид, со-м кхи вайн махкахь бевзаш болчу нахах яцара. Делахь а, шуьшиъ 
деана чIогIа хаза хета суна. ХIан, арахь ма латтал. ЧугIур ду вай. 

Лоха а, тиша а дара Хазу чохь Iаш долу цIенош, делахь а массанхьа а цIена 
дара. КетIа а, уьйтIа а хи тоьхна, чан яйинера. УьйтIахь тайп-тайпана зезагаш а, 
кхийра кхабанаш чохь тамашийна тропически дитташ а дара. Кертахь котамаш 
екаш хезара.

– Дика мел дерг догIийла кху хIусамашка! – аьлла, цIа чу велира Халид. 
Доккхачу ц1а чохь, тIе шаршу тесна, горга стол яра лаьтташ. Сонехь лаьттара 
шира тIорказ. Иза гушшехь, Стивенсонан «Хазнийн гIайре» цIе йолчу романа 
тIера къеначу капитанан тIорказ а, цо етташ хилла пиратийн йир а дагаеара 
Халидана:

                                Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
                                Йо – хо – хо  и бутылка рому!
«Чохь цхьа хазна йоцуш-м хир дац хьуна хIара тIорказ, – аьлла дагатесира 

цунна. – Дарцо яхчийначу хIордан берзан тIорказ чохь-м хазна дIайоьллина 
карта хиллера, ткъа кху тIорказ чохь хIун лечкъайо-техьа Хазус?» Цу чохь нах 
цецбаха тарлуш йолу хIуманаш хиларе сатуьйсура Халида.

– Охьаховшал, сан деза хьеший. Шу саннарш со йолчу бахказа ма дукха хан 
яра. Вай хIинцца чай мер ду. Суна хаьа, шуьшиъ цхьана дикачу гIуллакхана 
деанийла. Къамел стоьла гонаха бен дIа ма ца доьду. Аса хIинцца чайник 
тIехIоттор ю. 

– Хазу, и гIуллакх суна дитал ахь, – аьлла, шен чохь йолуш санна, каде 
яхана газ латийна, чай кхехко хIоттийра ПетIимата. Ша беанчу тIоьрмиг чуьра 
схьаэцна, стоьл тIе хIиттийра шекар а, чай а, печенеш а чохь йолу пачканаш, 
хьаьрса хьечийн варени чохь йолу банка а.

– Вай-й, хIорш хIунда еана аша, эрна ахча а доьхкина. Шу студенташ ма 
ду… Со цхьа а хIума оьшуш Iаш ма яц. Ва-а-а, Дала сагIа йойла шуьшинна 
хIорш шуна тIера а, шун массера а гергарчу нахана тIера а. Дала дуккха а 
дахадойла шуьшиъ! 

– Хазу, ма тамашийна хIуманаш гина хир ду хьуна хьайн дахарехь. Хьайх 
лаций жимма дийцахь тхуна, – дийхира ПетIимата, шаьш чай мала хевшича.

Хазу цхьа хаза елакъежира. Дахарехь наггахь нислуш ду, стаг воккха хилча 
а, юьхьтIера жималлин хазалла атта дIа ца йолуш. Царах яра Хазу а. Яхана 
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тIорказ схьа а диллина, йоккха альбом схьаийцира цо. ПетIимата стоьл тIера 
пеланаш дIадаьхча, охьа а йиллина, альбом листа йолаелира.

Нохчий шайн даймахка бухаберза буьйлабелча, цуьнан пхи шо хилла. Оцу 
хенахь даьккхина ду цуьнан дуьххьарлера сурт. Боккхачу безамца хьоьжу иза 
Казахстанехь даьхначу, хIинца дуьненахь боцчу, шен ден-ненан, вежарийн, 
йижарийн суьрташка.

Леррина Хазуга хьоьжучу Халидана хаало цуьнан бесни тIехула охьахьаьдда 
бIаьрхиш. УьтталгIачу классехь  доьшуш йолу даьккхинчу суьрта тIехь иза 
йоккха йоI ю. Институтехь даьхначу суьрташна юкъахь профессор Махмадовца 
даьккхинчуьнга ПетIимат леррина хьоьжуш гича: 

– Суна институтехь хьоьхуш ма вара иза,  –  элира Хазус, суьрта тIехь шен 
бIаьргаш а сацийна. Махмадовх лаьцна цо кхи цхьа а дош ца элира, хьеший 
кхийтира, цхьана хенахь цу шинна юкъахь цхьа шатайпа уьйраш хилла хиларх.

Аспирантурехь доьшуш Тбилисехь а, Нальчикехь а, майрачуьнций, берашций 
Маршонан майданахь даьхначарна юкъахь кхи цхьа сурт а дара: цхьана йоккхачу 
залан сцени тIехь дешаран министр вара кхуьнга цхьа совгIатан кехат схьалуш.

– ХIара хIун сурт ду хьан, Хазу? – хаьттира Халида. Суьрте а хьаьжна, Хазу 
юха а елакъежира. 

Августехь хуьлу республикански хьехархойн кхеташо яра Соьлжа-г1алахь  
дIахьош. Цига кхайкхина яра Хазу а. Дуьххьара васхале а хаьржира иза. 
Министран докладехь а хьахийра Хазун цIе. Юха дIадийшира республикин 
Лакхарчу Советан Васхалан Указ. Кхаа хьехархочунна республикин хьакъйолчу 
хьехархочуьн цIе тиллира. Царна юкъахь Хазу а яра. 

IV

Цул тIаьхьа еана зама, шерачу арахь хецаелла йоьду эмалк санна, хьаьдда 
яхара, кхи гина, хIара ду аьлла, хIума доцуш. Iилман кандидат йолчу кхуо 
болх бира Хьехархойн говзалла лакхайоккхучу институтехь а, университетехь 
а. Пачхьалкхехь хуьлуш баккхий хийцамаш болу хан яра иза. Нохчийчохь 
хьалхара тIом болабалале хьалха, даго цхьа вониг хьоьхуш, хIусамдеца дага 
а яьлла, шен дача дIайоьхкира цо, ши етт а, иттех гали дама а ийцира. Боьдуш 
тIом боллушехь, школера девлча, кхидIа а деша дахийтира кхо бер. Юьртана 
гергакхаьчна тIом марсабаьлча, яьккхинчу тIуьначу тоьли чохь Iийра энаш 
хIитталц. ШолгIа тIом боьдучу хенахь, мангал хьакха юьртан йисте ваьллачохь,  
цамгар кхетта, хIусамда а велла, йисира Хазу, ша йоцург берашна Iуналла дан 
стаг воцуш. ХIинца ша-а Iаш ю иза. Ши йоI марехь ю. КIант Москвахь доьшуш 
ву. Лерса а, бIаьрса а лахделча, пенсе а яхийтина, цIахь Iайтира Хазу. Хьалха 
девзаш хилла цуьнан дуьне гатделира. ХIинца, дуьненан марзонах дIахаьдда,  
беа пена юккъехь ша йисна иза.

КетIа йолий, татола уллехь, некъан бохалла дIахьоьжуш, цу тIехь гуш мел 
долу адам бIаьргашца лоьIуш. Цунна хаьара, йоIарий ша йолчу шоьтадийнахь 
бен ца богIий, делахь а, хIора де дагардеш Iара, церан берийн гIовгIа схьакхачаре 
хьоьжуш. Уьдуш, ловзуш, вовшеххьерчаш, вовшахкхетта сакъералуш, кертахь 
эра доккхура цара. Цхьа буьйса йоккхура ненен нана йолчохь, улле гоьнаш а 
яржайой. Уьш дIабийшшалц, кара сара а оьций, Iара Хазу, уш ларбеш. Ши йоI 
пхьор диина пхьегIаш юьлуш, берийн бедарш хи чу хьекхош, йоллуш хуьлура.

Массо а дIавижинчул тIаьхьа а, кест-кеста берашка хьоьжуш Iедал дара 
Хазун: марайихкина тайнигаш схьаоьцура, когаш гIайби тIе бехкина Iохкурш 
нисбора, гIенах велха ийзочунна коьрта тIе куьг хьокхура, воьлург тиэвора.
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Хазун кертахь берийн гIовгIа яьлча, церан наношка бистхила богIура лулара 

зударий.
– Хазу, хIун деш ю хьо? – олий, хьалха Хазуга бистхуьлура уьш.  – Хьеший 

баьхкина хьо йолчу? 
– ГIовгIане хьеший схьакхаьчна, тхоьгахь ма-ярра цунами дIахIутту-кх. 

Шуна а мелла а хIума  кхочу, моьтту суна, цунах, – шен берийн бераш хиларна 
а, лулахой чухьовсарна а там хуьлий, йоьлуш олура Хазус.

Берашка луларчу керташка са ца тийсийта, баьллийн а, комарийн а, Iожан 
а, кхуран а дитташ доьгIнера Хазус шен декъа тIехь. КетIахула охьадогIучу 
татолан цхьа га дара Хазун кертахула чекхдолуш. Литтарх долий, цIанлой, 
иза лаьттахйоьллинчу бетонан ной чохь IаьIара. Цу чохь а луьйчура бераш 
сарралц. Йоьлуш, йоьлхуш, екаш йолу берийн «цунами» сарахь чекхйолура. 
Шайн гIовгIа а оьций, уьш цIабоьлхура,  шайн дайша ялийначу машенашкахь. 
Хазун хьеший дIабоьлху хаалой, юха а гучубовлура лулара зударий: 

Хазу, хьеший дIабоьлхуш бу хьан? – олий.
– ДIабоьлхуш бу. БогIуш а хаза ду, дIабоьлхуш а хаза ду! Бацахьара, еа йиш 

яцара, –  олура Хазус, лулахой баьхкина, там хуьлий, ела а къежаш. – Дала 
болчарна ма эшабойла хIорш!

ХIора, тIевогIий, тIейогIий, бабина маракхетий, машенаш чу ховшура, юха 
Хазуга куьйгаш лестош, дIабоьлхура, цхьа-ши кIира даьлча, бухабахка. 

Г1овг1ане хьеший дIабахча, цхьана кIиранна юха а тийналла хIуттура 
Хазун кертахь. Девдда д1дахана олхазарш духадогIура. Бун чуьра схьахоьцура 
Гуди. Хьеший дIабахча, дан дезаш дуккха а гIуллакхаш карадора цунна шен 
декъа тIехь: кегдина гIодмаш, диттийн генаш, хьешна хесаш, охьаэгна Iежаш, 
кхораш, хьечаш. 

Ша кертахь болх бечу хенахь, цхьана сирлачу ойланах узам беш Iедал дара 
Хазун. Дикка ладоьгIнарг цхьана генарчу туьйран дуьнене дIавоьхуш санна, 
бара узам. Оцу узамехь кхуьнан дахарехь юлуш лаьттачу гуьйренан къа-бала 
белхоран мукъам хаалора. Делахь а сирла яра цуьнан дашо гуьйре. Стиглахула 
дIаоьху гIаргIулеш санна, дуьненчура дIаоьху адамаш. ДIайоьду зама. ДIаоьху 
самукъане дегайовхонан бIаьстенаш, токхе аьхкенаш, дешийлахь хьаннаш 
луьйчу хаза гуьйренаш. ГIийла йоьлхуш йоьлху гIаргIулеш, буьтуш, хьоме, 
беза мохк. Уьш дIайоьлху, бIаьста юхаяхка. Ткъа дIаоьху адамаш гуттаренна 
а д1адоьлху, цкъа а духа ца дахка. Тахана вогIу-воьду го стаг, ткъа кхана – иза 
вац олий, хеза. Дагахьбаллам буьсу: иза саца а вина, цуьнца тIаьххьара къамел 
хIунда ца дира-техьа, олий. Дика-диканиг хьалха а волуш, дIабовлу нах, 
дIаоьху юха ца бахка, безачеран, гергарчеран дегнаш дуохош, ткъа цхьаверг 
воьду халкъан дегайовхонан цхьа агIо а оьций. Церан дахар стиглахула лелачу 
мархийн дахарх тера хетара Хазуна. Уьш а йоьлху цхьанхьа-м дIа, цкъа а юха 
ца яхка. Дiайоьлху, догIанах бIаьрхиш Iенош… 

Бешахула меллаша йолаелла йогIура иза, когашца охьаэгна можа гIаш а 
кегош. Арахь цхьа шатайпа тийналла лаьттара. Аьхкенан йовханах Iаьбба, 
гурахь шелделла латта Iай садаIа кечлуш дара, гIа-бецан  юргIа тIеуьйзуш.  
ЦIен деший санна, охьаIенара дитташ тIера гIа. КIеда гIайба хилла Iуьллура 
иза дитташ кIелахь. ГIа дожарна а, цара бос хийцарна а, дитташ нилха а, 
серла а девллера. Царна юккъехула дIахьаьжча, цIечу муьргийн цIе етталора 
дозанехьара схьа. Ношбеллачу стоьмаша даздина, лаьтта кхийдара хьаьмцийн 
кондарш. Гуьйре дIаяхна, дIаялале бохуш, цунах безам оьцуш, иза кхи цкъа а 
юхайогIурйоцуш санна, дуьне серладаьккхина, цо Iалам комаьрша Iанийначу 
басаршка хьоьжуш лелара Хазу, дIаяханчу жималлин, къоналлин  ойланаша  
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самалхадаьккхина.

Гуьйре дIайоьдуш яра. Кхуьнан гуьйре. ХIинца гуьйре тIееъча, аьхка санна, 
кест-кеста ца йолура иза кетIа, шен ши йоI йогIий хьоьжуш, сагатдан. Лечас а 
наггахь бен ца тухура телефон. Цуо иза наггахь тухуш а йоккхаера Хазу: хьалха 
иза жима йолуш, масех баттахь хьежа дезаш ма хуьлура дIасадохьуьйтучу 
кехате. Шаьш долчу кест-кеста йола бохуш, хуьлура ши йоI, амма шен цIа 
эвхьаза хетара цунна. «Шен цIа – цIе цIа, лаа ца аьлла, –  бохуш, ойла йора цо. 
– Со ган лаахь, шаьш схьабогIур бу, шайн Iаьж-мIаьж бIо а балош».

Лула-кула чуоьхуш, зударшца чайнаш муьйлуш, эладиттанаш дуьйцуш, 
къинош летош, цкъа а Iедал дацара Хазун. Кегий долуш дуьйна да воцуш бераш 
кхобуш Iийна иза, шен дахарна Далла шена дуьнен чохь яккха тоьхна хан деса 
хабарш дуьйцуш, эрна дIаяхийта лууш яцара.

Хазус Iаьнна кечам беш, гуьйре дIаелира.

V

Цкъа, цхьана Iаьнан дийнахь, Хазу ехачу Шовдан-Юьрта веара Халид. Ша 
язйинчу очеркан чулацамах кхачам ца беш, Хазус шен дагахь ечу ойланех 
лаьцна яздан лаьара цунна. Йоккхачу стеган кетIахь сецира иза. Ков къевлина 
дара, амма уьйтIара кетIа хин татолана тIеяьхкина буса керла тесначу лай 
тIехь гуш лараш яцара. ТIе а вахана, дикка хьаьжира хин йисте. Лараш чу-
ара йоьлхуш яра. Кхи гуш цхьа а дехьа-сехьара тIееана лар яцара. Ло дIа а 
хьаькхна, лацабелла ша бохийна, Iена а деш, хи эцна гора лараш дIахедачохь. 
Иза Iуьйрана Хазус хи эцна меттиг яра. 

Шен дагахь «хIинца а дийна ю», аьлла, Халид школехьа дIаволавелира. 
ХIара ду аьлла, гIуллакх доцуш, чувахана, йоккхачу стаган садоIийла йохо ца 
лаьара цунна.

Де кхоьлина делахь а, шийла яцара. Ло а кIеда дара. КIац Iеначу диттийн 
кортошна юккъехула дIахьаьжча, хала гуш хаалора Iаьнан Iуьйренан малх. Буса 
хи тIедаьлла ша бинчу новкъахь мачаш хоьхкуш дара кегий бераш. Шуьйрачу 
баьхьица берийн когаша кегийна ло дIахьокхуш, школан уьйтIе цIанъеш 
йоллура нуй-горгам хьокхушъерг.

Чувоьду неI йолчу агIор лайн мижаргех ловзуш бераш дара. Дукхахьолахь 
мижаргаш неIарх детталора, цIанбинчу лами тIе а оьгуш. Лайн мижаргах 
ларлуш, сихха неI а йиллина, чоьхьаволлушехь, коьртах швабра кхийтира 
Халидана: неIар тIехьа, кIуж болу пес тиллина, цхьа жима къонах вара швабра 
а карахь лаьтташ. 

– Ваша, бехк ма биллалахь, ца хууш кхийтира хьуна, – элира цо, кхеравелла, 
бIаьргаш а бетташ.

– Ой, хьо хIун деш лаьтта кхузахь, кара швабра а эцна?! ЖIараш эцна 
боьлхучарах дIакхета кечвелла-м вац хьо?

– Берашка ло чу ца кхехьийта, директоро хIоттийнера со кхуза…
– Къонах, хьо кхи Хьаьпиз Баудди-м вац, массанхьа а хила везаш?
Казахстанехь нохчийн ссылкехь болчу хенахь цигахь вехаш хилла бохуш, 

дуьйцу ширачу дийцаро, Хьаьпиз Баудди бохуш цхьа стаг. Шен доьзал ца 
хиларна башха къахьоьгуш воцу иза гуттар а цхьаццанхьахула ваьлла лелаш 
хилла. Забар чIогIа йолуш а хилла иза. Дуьне гина, гездина ву ша ала гIерташ, 
нахалахь даккхий къамелаш деш хилла ша дIакхаьч-кхаьчначохь. Нагахь 
хьехош, хазалла, дикалла юьйцуш, зуда хиллехь, нах цецбохуш:

– Иза а вайгахь хилла ю, – олуш хилла Бауддис, шегахь марехь иза цкъа а ца 
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хиллашехь. 

Цхьанхьа-м девнаш девлча, вер-ваккхр хилла бохуш, дуьйцуш хезча:
– Вай лелийна хIумнаш ду-кх уьш, – олуш хилла. Цкъа цо ишта забар йича, 

шайн стаг вийначу цхьана наха чIир хьейина Бауддига. Кхуьнан дуй баа дезна.
– Къонах, хьо кхи Хьаьпиз Баудди-м вац, массанхьа а хила везаш? – аьлла, 

Халида хаьттича, пес тиллинчо сихонца хаттарна жоп делира:
– Ву…, ваша хьуна мичара хиира со хафиз Баудди вуйла?
Бауддин Iилман а, хьекъалан а гомхаллех кхеттачу Халида забар йира:
– Суна дерриг а хаьа. Массанхьа а лелош дерг талла араваьккхина ма ву со, 

–аьлла, хаьттира. – Хьо хIун болх беш ву кхузахь? – аьлла. 
– Со директоран бераш кхетош-кхиорехула заместитель ву.
– Ой, дIавала дIа, хьо-м воккха хьаькам ма хилла. Бераш кхетош-кхиорехула 

волу директоран гIоьнча ву-кх хьо, ахьа схьадийцарехь? Оцу хьан швабре 
хьаьжча-м, балха тIехь баккхий кхиамаш баьхначух тера хета суна ахьа. Кхи 
герз ца ло хьоьга Iедало? ХIун хьоьхуш ву хьо кхузахь ван мукъана а?

– ГIиллакх – оьздангалла!..
– Гуттар а швабраца хьоьху ахь иза? Кхуза боккъалла а цхьа воккха хьаькам 

вагIахь, хIун дан волу хьо? 
Хаттар жоп доцуш дисира.
– Ваша, – жимма Iийна-а хьаставелира Баудди,  – Делан дуьхьа, хьуо швабра 

кхеттачех вуйла ма хаийталахь директорна: чIогIа боьха хIума ю иза. Кху 
балхара со дIаваккха гIерташ, цо лела а ца деш, хIума дац…

– Шек дIа ма ваьллахь, хьо санна берш дIабоху хан хIинца а тIе ца кхаьчна, – 
аьлла, директоран кабинет йолчухьа дIаволавелира Халид, пенаш тIехь кхозучу 
стендашка а хьоьжуш.

НеIарх пIелг тоьхна, чоьхьаваьлла, Халида:
 – Мегар дуй? – аьлча, директор йист ца хилира: иза цхьа кехаташ кегош яра. 

Директор шен балхах ца яккха, вахана директоран стоьлана пурх хIоттийначу 
жимачу стоьла хьалхара гIант схьаоьзна, Халид охьахиира. Оьрсийн маттахь 
вистхила кечам бечу кIантана 

– Хьуна хIун оьшу? – олуш хезира. Малика Расуевна нохчи хиллера. 
Чувеанчунна тIе бIаьргаш хьала ца хьажош, шен болх беш яра иза. 

– Со журналист ву. Шун юьртара схьаваьлла волчу профессор Махмадовс 
аьллера соьга, шун юьртахь хIара школа йиллина кху шара бIе шо кхочу, аьлла. 

– Соьгара хIун оьшу хьуна?
– Хоьгара суна хIумма а ца оьшу. Шайн юьртахь школа схьайиллина бIе шо 

кхачар билгалдоккхуш, шу хIун дан дагахь ду, хаа лаьара суна. 
– Хаац, со историк яц, математик ю… 
– БIе шо кхачар – иза дахарехь цкъа бен хуьлуш ма дац.
– Дика ду, тхайн историке а, сайн бераш кхетош-кхиоран гIоьнче а эр ду 

аса…
Халидана Хьаьпиз Баудди дагавеара.
– Малика Хасуевна…
– Малика Расуевна, – нисвира иза директоро. 
– Бехк ма биллалахь, Малика Расуевна, хьо дика ца кхетта, моьтту сунна, 

аса дуьйцучух. БIе шо кхачар – иза доккха деза де ма ду. Цул совнаха, оцу 
шун даздаршка богIур болуш хьеший бу: яздархой, журналисташ, Iилманчаш, 
хьехархой, телевидени а хир ю шен болх беш… ЙогIур йолуш кхи  цхьа зуда 
а ю. 

– Иза мила ю-те? – аьлла, леррина схьахьаьжира Малика.
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– Иза шун юьртара цхьа йоккха стаг ю, республикан хьакъйолу хьехархо.
– СовгIаташ кечдан-м ца оьшу царна?
– Гой хьуна, Малика, шун юрт жима ю. Республикехь бевзачу нахана юкъахь 

шун юьртахойн Iилманийн доктор Махмадов Заурбеккий, Iилманийн кандидат 
Дагаева Хазу йоцург республикехь массарна а бевзаш нах бац. Шун школехь 
цхьана хенахь болх беш хилла уьш. И шиъ хир ду шун коьрта хьеший. Уггар 
доккха совгIат хир дара царна, юьртарчу шина урамана церан цIераш тахка 
аьлла, ахьа юьртдега хьалххе кехат яздича а, цуьнга цхьа сацам тIеэцийтича а.

– Ишта сацам цо тIеоьцур бу аьлла, ца хета суна.
– ХIунда?
– Оцу хIумнех ойла кхоллало корта бац цуьнан.
– ХIумма а дац. Хьан гIуллакх – цуьнга кехат яздар ду. Ткъа и цIераш 

тахкийтар сайна тIелоцу аса. ХIуъа а далур долуш зама ма ю хIара, Малика.
Дуьххьара Халидан бIаьргаш чу хьаьжира директор. Шен хазалло шолагIа 

заза даьккхина, шовзткъа шо хила мегаш, тамехь зуда яра Малика, кIайчу юьхь 
тIехь Iаьржа мас-цIоцкъам а, куьзга санна къегаш, бIаьргаш а болуш.

– СовгIатан коьртаниг цуьнан мах бац. Ткъа ша и совгIат далар ду. Коьртаниг 
стаг дагавар, цо халкъана динчун мах хадор, иза ларар ду, Малика.

– Дика ду, – элира Маликас, – оргкомитет а хаьржина, оха тхайн болх 
дIаболор бу…

– Хьуна ца хаьа аьлла, ца боху аса иза… Оцу балха тIехь уггар коьртаниг 
юьртах-школах цхьана ткъех минотана еша доклад хIоттор а, типографехь 
кхайкхаран цхьа бIе гергга кехат кечдар ду. Кхидолчунна тIехь дагадовлуш хир 
ду вай.

Халида Малике шен визитка елира, цуьнан телефонан номер схьа а ийцира. 
Шановкъа ваккха тIаьхьаяьллачу Маликин Iодика а йина, леррина шега 
хьоьжучу цуьнан бIаьргех бIаьрг бадийна, Халид аравелира.

Кех ваьлла, школан йохалла хIара схьавогIуш, «тIох» аьлла, лайн мижирг 
кхийтира Халидан коьртах. Саца а сецна, иза вухавирзича, корехь йоьлуш 
лаьтташ Малика гира цунна. Вела а велла, цуьнга куьг ластийна, Хазу ехачу 
агIор дIавахара иза.

VI

Хазун кIант Леча Москвахь доьшуш вара. Шарахь шозза цIа вогIура иза, 
масех де даккха, февралехь а, цхьа ши бутт баккха, аьхка а. Хазус лелочу 
аттанна докъар дала бахьана хилийта, луларчу мангалхоша шайца регIа басе 
вуьгура я дитт доккхуш мангал туса а, я нийса кес даккха хууш воцу Леча. 
Шен накъостийн санна, оцу балхе шовкъ яцара цуьнан. Делахь а, самукъане 
хетара цунна кхузахь йоккху хан. Болх бина девлча, генайоцчу чухчари 
кIелахь луьйчура. Цул тIаьхьа йогIучу самукъанечу суьйрана хаза хьожа йогIу 
дарбане бецаш чутесначу чайнико кIежйоху зурма йолийча, шеца я кхечу 
нахах Iиттаделлачех долу мангалхойн дийцаршка ладоьгIуш, цIера хьалха Iара 
буьйса юккъе яххалц. Нохчийн гIиллакхийн хазаллех дара йоцца хадийна маж 
лелочу Маьхьдин дийцарш. Мер тIехула охьаоьху куьзганаш пIелгаца хьала а 
туьттуш, хьехархо волчу Iийсас дуьйцура Авторхановн а, Ошаевн а, Гадаевн а, 
Мамакаевн а къонахаллех лаьцна. 

Кхи а тамашийна хIуманаш дуьйцура хьуьнхочо ДуцIас. Цо схьадийцарехь, 
хьалхалерачу заманахь вайн аренца йолу ярташ кегий а, гобаьккхина хьаннаш 
йолуш а хилла. Лома басен уллехь кегий кIотарш йохкуш хилла цигарчу наха. 
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Оцу цхьана юьртахь шен долахь хьер а йолуш, вехаш хилла бIе шо сов хан 
йолу, Чада ц1е йолу цхьа стаг. Иза чIогIа вон стаг хилла. Кхечу хьархошачул 
шозза сов бол боккхуш хилла цо аьхьначу ялти тIера. Яппарш еш, массаьрга а 
гома хьоьжуш, комарш яа акха лаьттачу дитташ тIе дуьйлучу берашна Iодаца 
тIулгаш кхуьссуш, шех чIогIа нехан безам байина хилла Чадас. Цкъа а йоккхуш 
Делан цIе йоцуш, ламазна гор ца воьдуш, хадош бахбелла чо а боцуш, иза 
мелла а акхаваьлча, цуьнан хьера ца оьхуш, севцна нах. 

Цкъа цхьана, ирча стигал къекъош, догIанца ша бетташ, буьрса еанчу буса, 
стелахаьштиго ягийра Чадин хьер. Ткъа ша могуш-маьрша лелаш хилла Чада 
цIеххьана кхеттачу цамгаро лецира.

Чадин цхьа кIант шен дукха хан йоццуш ялийначу зудчуьнций, шо кхаьчна 
волчу кIантаций кхеран цхьа цIа бен доцчу кIотарахь Iаш хилла, хIинца вай 
Iачу меттехь. Цхьана дийнахь хIусамда цIахь воцуш ша-а йисина йолу жима 
зуда, сарахь маьркIажа-хан хуьлуш, гомаш оза, кхийра кхаба а эцна, тоьли 
чу йоьссина. Гомаш оьзна йолуш, орцахьара хьаннаш юккъера схьа цхьа 
тамашийна тийжар хезна, кхераелла, араиккхира иза.

– Ва-а, Чада, нана яла хьан делаI, нана яла хьан, – бохуш, хьуьн чуьра схьа 
Алмаз угIуш хезара. Къоршшехь кегдо хезара диттийн генаш. Алмазан угIар 
гергга кхочуш лаьттара.

Кхераелла, бер  ги а доьллина, кIотарара хьуьна юккъехула юьрта боьдучу 
готтачу новкъа дIахьаьдира иза, Алмаз шена тIаьхьакхуьуш доллуш санна, 
чехка.

Гехь бер долу зуда юьрта кхаьчча, пхьуьйра-хан хиллера. Юрт дIаюьжуш 
яра.

– Ва-а, суна тIаьхьа догIуш Алмаз ду! – бохуш, мохь хьоькхуш, едда еана, 
шайн керта иккхира гехь бер долу зуда. ГIовгIанаш хезна, лула-кулара нах а 
гулбелира Чадаг1еран кетIахь. Уьш юьртахула дIасабахара, ирча кхаъ эцна. 
Кевнаш къевлина, жIаьлеш дIахецна, нах шайн хIусамашна чубуьйлира.

Юьртан йистерачу Кешнийн борза тIера схьа сахиллалц уьгIира Алмаз: 
– Ва-а, Чада, нана яла хьан делаI, нана яла хьан, – бохуш. Цуьнга ладоьгIуш, 

сахуьле делира адам. Сатосуш угIар дIатийра. Алмаз уьгIначул тIаьхьа, де 
суьйренга лестича, Чада дIавелира. Дакъа оти чу а даьккхина, леррина кор-неI 
тIечIаьгIна, иза лардан охьахиира цуьнан ши кIант. Амма оцу буса сапаргIат-м 
ца велира и шиъ. Пхьуьйра-хан хиллачул дуккха а тIаьхьа, набарна тар туьйсуш 
Iачу кху шинна «гар-гар-гаров!» аьлла, дакъа долчу оти чуьра цхьа хIума неIарх 
схьакхеташ хезира. Хьалаиккхина хIара шиъ, оти чу ваьлла, хьаьжча, Чадин 
дакъа дара неIарехь Iуьллуш. Коьртехьарий, когашкахьарий шаршу лаьцна, 
хьалха хиллачу маьнги тIе дIанисвира иза кIенташа. Кор хьадинийла хьажа 
араваьлча, букар хьоькхуш мох бара, диттийн генаш а кегдеш. Деттара шийла 
даккхий догIан тIадамаш. Буьрса еанера Чадас эхартаний, дуьненний юккъехь 
йоккху буьйса. Чу а веана, леррина кор-неI къевлина, юха а охьахиира ши 
ваша, шайн ден дакъа лардан. «Шах-х-х» аьлла, комаьршша охьадоладелира 
догIа. Тхов тIехула говраш хоьхкуш санна, къекъара тIеязъелла стигал. Кест-
кеста корах чулелхара стелахаьштиган серлонаш. Докъаца ца яьккхича а, ирча 
буьйса яра иза кийрахь адаман дог долчунна. 

Къуьдан серло лагIйина, ши ваша жимма набъян дагахь дIатаьIна 
валале, «гар-гар-гаров!» аьлла, еана цхьа хIума юха а отин неIарх кхийтира. 
Хьалалилхина, отин неI йиллича, юха а неIарехь Iуьллуш карийра царна шайн 
ден Чадин дакъа. Ваьхьна, маьнги тIе а виллина, масех гуобоккхуш хьарчийначу 
муьшаца цунах дIавихкира к1енташа шайн велла да.
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Отин неIарехула цхьана генара схьа, «даппа дирга, даппа дирга, даппа дирга» 

бохуш, гIийла вота етта хезаш, Iиллина ши кIант сахиллалц, кхи дакъа меттах 
ца долуш. Iуьйрана неI йиллича, кхи а чIогIа цецваьлла и шиъ: дакъа тIехь долу 
маьнга неIарехь лаьтташ хилла. 

Мангалхойн туьпахь йоцца тийналла хIоьттира.
– Алмазаш – уьш акха хьуьнан адамаш ду, – Iийна-а, элира кест-кеста шен 

куьзганаш хьалатуьттуш Iачу Iийсас. – Хьалха уьш Iийна а, гина а меттигаш ю 
Кавказехь а, Сибрехь а, Тибетехь а, Индехь а, Малайзехь а, Европехь а. Церан 
цIе оцу меттигашкахь тайп-тайпана йоккхуш хилла: йети, алмаз, алмасты, 
снежный человек, чучуна, мулены, оборотни, – олий.

Дукха хан йоццуш цхьана энциклопеди тIехь дийцар дара: Гуьржехахь 
Габриэл Циклаури бохуш волу цхьа стаг вовзийтина историк а, ша вина мохк дика 
бевзаш а волчу Ментешашвилис Iиманчина Петр Лесновна. Цо дийцарехь, 1914 
– чу шарахь дейтта шо долу Циклаури эло махках ваьккхина хилла, цуьнгара иза 
резавоцу хIума даларна. Лела-аш, Бакохана къилбехьа болчу Каспий-хIорда тIе 
кхаьчна иза. Цигахь цхьана бекан жа дажош волчу хенахь хIорда йистехь жима 
кема а гина, цу тIе хиъна кIант, тIехь цхьа а пийсак ца хиларна, хIордо бердана 
генаваьккхина. Масех де-буьйса даьлча, хIордан тулгIенаша юха берда йисте 
далийна кема. Меца а, хьогаха а волу кIант уллехь гуш йолчу хьуьнха вахана. 
И хьун Иранан дозанца йолчу меттехь хилла, Талышан лаьмнаш долчохь. ЦIе 
лато а, шена рицкъа лаха а 1емина цунна. Шаьлта йиттина, хьуьнхахь лелаш 
болу сту а бийна цо. 

Цкъа Циклаури ишта лелаш, акха нах тIеIиттабелла цунна. Уьш берзина 
лелаш хилла, г1одаюкъана лахахь дихкина кхозуш кевстиган кирхьа а долуш. 
Цаьрца зударий а, божарий а, кегийрхой а, бераш а хилла. Баккхий нах церан 
хила а ца хилла: лахьораш деш, хьаннашкахула, лаьмнашкахула бевлла лелаш, 
гена дIасаоьхуш хилла уьш Кавказехула. Цхьаьнцца а цхьа а гамо йоцчу акхачу 
наха шайца дIавигна хIинцца пхийттараваьлла волу Циклаури. Акха нах эрзах 
йинчу баннаш чохь Iаш хилла, кIел йиллина якъийна буц а йолуш. Церан цхьа 
а герз ца хилла цIергахь ягийна юьхьигаш йолу гIожмаш йоцург. Акхачу наха 
Габриэлна зуда а ялийна, бун а йина, бовбаьккхина къуона доьзал. Кестта 
кхунна кIант вина. Зудчо а, стунцахоша а дуьйцучух кхета а воьлла иза.

Цкъа Габриэл Циклаури талла ваханчуьра цIавеъча, цхьамма тIулгаш 
диттина, масех акха стаг вийна Iуьллуш карийна цунна. Дийна биснарш 
ларйоцуш тIепаза байна. Вехха лелла иза шен зудчуьнга а, кIанте а кхойкхуш. 
Иза мел кхайкхарх дуьхьала вистхуьлуш стаг воцуш, масех де даьлла. Акха нах 
карорах дог диллина, юха а хIорда йисте вахана иза. Кхуо латийначу цIеран 
кIур гина доза лардеш долчу оьрсийн хIордакеман тIера схьа. ХIордахоша 
цхьана юьртарчу нахе дIавелла Габриэл. Цигахь акха стаг ву бохуш, мехах 
гойтуш лелош хилла иза вирвордантIе хIоттийначу ларми чохь. Цхьана оьрсийн 
совдегарна гира иза, мила ву а хиъна, ша ваьхначу юьрта схьавалийна хилла 
Габриэл Циклаури.

Цхьана ханна тийна хилира арахь. «Ухьу, ухьу!» - бохуш, генадоццуш, чIоб 
дека хезара. 

Iийсан дийцаро ойлане баьхначу мангалхойх жимхаволчу Лечас сирдиллинчу 
куршканаш чу хIоранна а чай доьттира, схьаяьстира бIаьлган шекаран хьарчолаг.

– ДуцIассий, Iийсассий вайна тамашийна хIуманаш дийци, – цергашца 
шекарбIелиг кагбина, цкъа-шозза чайнах къурд а бина, къамел шега 
схьаийцира Маьхьдис. – Вайна массарна а хезна хьалха берашлахь дуьйцуш 
хилла Хьуьнненах, Хинненах долу дийцарш. Цара стаг вуьйш а, Iехавой, 
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шайца дIавуьгуш а хилла. Масех бIе шо хьлха адам кIезиг хилла, есачу аренал 
хьаннаш йолу меттигаш алсам хилла. Дуьненан тамашийна къайленаш йовза а, 
тида а нехан я мукъа хан а, я Iилман хаарш а ца хиларна, стаг тилавелла вовш 
меттигаш яьхкина адамийн дахарехь. ДуцIас дуьйцу Чадех долу дийцар суна 
и хезна, со жима волуш, бераш гуллучохь дуьйцуш. Схьахетарехь, Алмазаш 
– уьш акха нах хилла. ХIинца вай санна, гулделла Iара тхо цхьана суьйрана, 
гена балха даханчохь. Цигахь хезира сунна – Чада акхачу зудчо-алмазо вина 
а, адамаша хьалакхиина а хилла, бохуш. Цундела хиллачух тера ду Чада ша-а 
тайпана амал йолуш хилар.

Мангалхойх жимчу Лечел цхьа-ши шо воккха хир вара Халид. Иза шен 
ненан вешица Iийсаца веанера леррина, хьуьнхахь буьйса яккхархьама вогIу 
аьлла. И бахьана а дина, Хазуна етт Iаьнера баккхал докъар даккха лаьара 
цунна. Халидан дехарца валийна вара кхуза Iийсас Леча а, амма цунна иза 
дика хуучух тера дацара. Халид ша а вацара Лечел башха мангалхо, делахь 
а хинволчу журналистана адамийн чолхе дахар массо а агIор хаа деза аьлла, 
хетара цунна. Арахь, хьуьнхахь, цIера хьалха ден къамелаш, цаьрца гучуйолу 
адамийн психологи, къамелаца гучуйолу оьздангалла, дегнийн дикалла – и 
дерриге а керла дара цунна. Халидана шена а лаьара къамелехь дакъалаца, 
делахь а цунна гIиллакхехь ца хетара баккхийчеран къамелана юкъалелхар.

Къамелаш лагIделча, Леча вистхилира:
– Iийсан дийцарехь болу акха нах мел адамалла йолуш хилла, вайна гира. 

Цаьрга хьаьжча, вон гайтина Чадин амалш. Суна схьахетарехь, оцу шина а 
дийцаро вайн халкъо гуттар а ларйинчу адамалле кхойкху. Оцу хьокъехь хIора 
стага шех лаьцна кIорггера ойла ян еза аьлла, хета суна. 

VII

Леча Москва дIаваханчул тIаьхьа, аьхкенан тов дIаелира. Гуьйре Хазуна 
дукхаезаш зама яра. Стигал кхи а чIогIа сенлора. Гена-генахь лаьмнийн лайн 
баххьаш гора арара дIахьаьжча. Жатташка гуллой, стиглахь гонаш дохуш, шайн 
тIемийн ницкъ зуьйш яра къилбехьа дIаяха кечлуш йолу гIаргIулеш а, акха 
гIезаш а. Мажлуш, цIийлуш дара диттийн гIаш. Кестта дашо гуьйре йогIур 
ю, юха иза дIа а яьлла, догIанаш дуьйлалур ду, тIекхочур ю Iа даккха дисина 
олхазарш хари чу лечкъа йочане, муьста гуьйре. Иза тIекхачале шен пенсех 
Деба цIе йолчу шен диршачу аттанна докъар эца дагахь яра Хазу. ХIинца 
хьаьъна догIучу кетIарчу хин йистехь, Халида динчу гIантахь Iара Хазу шен 
кетIахь докъар тIехь долу машен сецча. Цу тIера чувоьссина кхунна тIевеара 
Маьхьдий, Iийсай.

– Хазу, оха шун докъар цIа деана, – элира Маьхьдис шен кIайн цергаш 
гучуйохуш, вела а велла. 

– Муха «тхан» докъар?
– Леча тхоьца аьхка докъар хьакха веъна дага ца догIу хьуна?
– Ой, мангал кара эца а хууш воцчу Лечас хьаькхна ду хIара?
– Ахьа хьайна дика кIант ма кхиийна, Хазу. Цул совнаха, гIо деш хIокху 

Iийсан йишин кIант Халид а вара.
Шен кIант хастийча, там хилла, Хазу елакъежира. Дика хийтара Халидаца 

цуьнан уьйр йолуш а. 
– Халид, иза журналист верг вуй? – хаьттира цо. 
– Ву, ша верг воккхавевийрволуш, оьзда кIант а ма ву. Лечица цуьнан 

доттагIалла тасадалар дика хета суна. Вон а, дика а уллеваьлчух схьадолуш ма 
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ду.

– Хазу, ахьа бе аьллачохь хуола а бина, Маьхьдица цхьаьна оха дIанисдийр ду 
докъар. Вайна кестта тIеян мегаш ю, чIегIагаш чIекъа евлла, йочуна тIейоьхуш. 
ДIа ца нисдеш дисахь, иза дахкадаларна кхерам бу. 

– Ва-а, ма доккха гIуллакх ду ашшашимма суна деш дерг. Дала дукха 
вахавойла шуьшиъ! 

Маьхьдий,  Iийсай Хазун марехь болчу йоIарий хенара бара, цундела уьш а, 
бераш санна, хетара йоккхачу стагана.

– Делахь, ашшашимма докъар дIадуьллушехь, бабас вайна цхьа чомехь 
чIепалгаш дийр ду, – аьлла, яхана, рагIу кIелахь лаьттачу стоьла тIерачу 
текха хьалха дIахIоьттира Хазу, къа ма хьега, шаьшшиъ меца вац кху шимма 
боххушехь. 

Маьхьдис машен тIера чутуьйсу докъар кханчанашца схьаоьцуш, гуобеш, 
юха юкъ юзуш, элах горга хуола бан хIоьттира Iийса. Мелла а иза хьалабаьлча, 
цу тIе хьалаваьккхира дегIана жима волу Маьхьди. Iийсас хьалало докъар горга 
дIасанисдеш, хуола дикка хьалабаьлча:

– ХIинца бохь баккха волавала мегар ду хьуна, – элира Iийсас, бертал шада 
хьоькхуш, хуолин агIонашкара охьадала тарлуш долу докъар схьа а дохуш.

Холин горгбеллачу бохь тIехь, сера тIехь пелхьуо санна, галвуьйлуш лаьттара 
Маьхьди:

– Кхи дуй докъар? – бохуш. – Дацахь, кхи цкъа а гонаха шада хьакхий, 
долург охьадаккха. Кхин цкъа а Iийсас хуолина гонаха охьа шада хьаькхира. 
Кханча дIанисбина, хIоттийначу лами тIехула Маьхьди охьавуссуш, хуола раз 
ца балийта, вукху агIор шаданца иза сацийра Iийсас. Жимма вуха а хилла, шайн 
балхе хьаьжира: хуола, тайниг санна, хаза а, испайн а бара.

– Мох баьлча, бохь чу-м кхуссур бац-те? – хаьттира Маьхьдис, хуола дика 
нисбаларх воккхавеш. 

– ХIума хир дац. Кестта ша-а охьатаьIар бу, тIаккха, перIун гIаланаш санна, 
лаьттар бу, ДагайогIий хьуна Египтера пирамидаш? – школехь ша хьоьхуш 
йолу истори дукха езаш вара Iийса, цундела муьлха а къамел цо шен историх 
дIатосуш дора.

– Коьртаниг иза дац, ткъа кхи ду. Вайшимма вешан кертахь дина элан 
хуоланаш хьан доьттина аьлла, цхьа а вогIур вац лула-кулара. Ткъа Хазуна бина 
хуола, хьан бина ца хоттуш, Iийр вац цхьа а. Къаьсттана цундела хаза хета суна 
хIара вайшиннан хуола, акхтарг санна, испайн нисбелла. ХIинца юьхь-куьг 
дуьлур ду вайша.

Шаданаш машен тIе а кхиссина, уьйтIа ваьлча, лоха-дехачу гIанта тIехь 
лаьтташ хи чохь сирдиллина ведар дара, шех кхозуш наштаран чами а болуш. 
Iаьржачу хьочан гаьн тIехь кхозура гата. Ша воккха хиларна, Маьхьдига хи а 
доттуьйтуш, юьхь-куьг дилира Iийсас. Юха, ша хи а дуттуш, цуьнга а дилийтира. 
Гата хьаькхна, хIара шиъ воллушехь, Хазус рагIу кIел ша шун хIоттийначу 
дIакхайкхира цаьрга.

Стоьл тIерачу шуьнахь хIинцца хедийначу чIепалгийн дийнна цхьа барз 
лаьттара. 

– Охьаховшал, хIинцца чай а схьадер ду аьлла, пеланаш а, гIалмакхойн а, 
хIиндийн а чайхьарчологаш дIа а хIиттийна, цхьана гIуллакхана Хазу чуяхара. 
Боккъалла а аьлча-м кхаьрга эвххьаза хIума яийта гIерташ яра иза. 

ЧIепилгаш дуткъий а, кIеда а, чомехь а дара. Деши санна можачу хьелийн 
даьттанчу Iоьттича, багахь шаьш дешаш дара уьш. Хазус санна дика чIепалгаш 
деш, цхьа а зуда яцара кху юьртахь. Иза массара а дуьйцуш дара, къаьсттана 



54

Орга - 2016 (1-2)
божарша.

ЦIузам чуьра Iаь гIуьттучу чайнакара чай доьттира Хазус пеланаш чу.
– Делан дуьхьа яалаш шаьш дуззалц. Пурба дац шуна, меца а долуш, 

хьалагIовтта, – аьлла, иза юха а чуяхара.
Шаьшшиъ х1ума йиъна ваьлча, цIийнанана йолчу неIаре вахара Iийсай, 

Маьхьдий. Лами басар хьаькхна, къагийна, тIе палс тесна бара. Йистехьуо 
хьеша-дена аьлла, тударгаш яра.

– Хазу! – аьлла, мохь тоьхча, хIусамнана араелира. – Хазу, хьайнаш санна 
чомехь чIепалгаш оха цкъа а ца диъна. Дала сагIа дойла хьан уьш! Дала рицкъа 
ма эшадойла кху декъа тIехь! Кхи тхоьга дайта хьан гIуллакх дацахь, тхойша 
дIавоьду.

– Дела реза хуьлийла шуьшинна! Дала дикачу гIуллакхашна дукха вахавойла 
шуьшиъ!

– Докъар гIуоза даадойла ахь… Марша Iойла! 
– Марша гIойла!
Машен а латийна, Iийсай, Маьхьдий кех велира. Чехка  ков тIе а къевлина, 

шен дIаяьллачу хене хьаьжча, каде ког баьккхина, керта яхара Хазу. Кирхьана 
т1ехьа лаьтта, кечдина нускал санна, лаьттара кертахь шатайпа хаза хьожа 
йогIучу элах бина испайн хуола.

Дагана кIеда йолу иза, цец а яьлла, сецча, цуьнан замано хIинца а,   хилла 
хазалла дIаяккхаза йолчу юьхь тIехула масех бIаьрхин тIадам охьакерчира. 
Юха, яхана, элах куьйгаш Iуьттуш, хуолина масех гуо баьккхира, бесни элана 
тIе а товжийна, бIаьргаш а хьаббина, дарбанечу бецийн, зезагийн хаза хьожа 
мерах чууьйзира. Дагаяийта гIоьртира шен дахарехь хилла зезагийн аре. Дага 
ца еара, амма тахана цунна ша ирс долуш хийтира. Иза лерина веана ма вара 
кхуза лулара Iийса а, Маьхьди а, кхунна йол хьакха вахана Халид а. ХIара 
лоруш, езаш, хьашт а йолуш ма баьхкинера уьш хIара йолчу.

VIII

Тамашийна хетахь а, Сталин веллачу дийнахь генарчу Риддер-гIалахь 
йина яра Хазу. ХIара хаъал а хилале нохчий юха а буьйхира шайн дахарх. ЦIа 
кхалхош хиллехь а, йоккха киртиг яра иза халкъана тIехIоьттина: хIусамаш 
дIа а туьйсуш, Iу воцу бажа санна, цIа эха бевлира нохчий. Боккъалла а 
аьлча-м, «цIа» дацара. Уьш цIабахкаре сатесна цхьа а вацара Малхбалерчу 
Кавказехь. Даймохк юха шайна схьабаккха безаш бара нохчий шайца бертахь 
Iен цалуучаьргара.

Шен да Хазуна дага ца вогIу. Кхуьнан ши шо долуш, шахти чохь болх 
бина кхеттачу силикозах велира иза Казахстанехь. Шайн доьзаллера бераш 
леш, дийна йисинчу Хазуца шен даймахка юхайирзина нана, йоI хьалакхио 
гIерташ, совхозе балха яхара хьелий оза. Цаваллал бен дацара Советан Iедало 
бацочу къинхьегамхойн алапа. Пачхьалкхан доладаьхна шайн цIенош схьаэца 
гIерташ, эцна ссуда дIатекхира масех шарахь. Юучунна тIехь а, юхучунна 
тIехь а хало гина, нана кестта цомгуш хилира, Хазу институт чекхйоккхуш 
йолчу хенахь. Нана дIакхелхинчул тIаьхьа, уллера гергарнаш боцу Хазу ша-а 
йисира. Дуьненан синкъерамах иза дIахаьдда лелаш масех шо делира. Цхьацца 
захалонаш а дара дехьа-сехьара схьахьехош, амма Хазус шайн школерчу 
хьехархочуьнга яха сацийра. Iелимсолта, наха лоруш, говза хьехархо а, оьзда 
стаг а вара. Вовшийн цкъа а дог ца эшош, хаза зама яьккхира цу шимма Горбачев 
Iедале веанчу хенахь. Аспирантурехь дешна яьлча, университете балха яхара. 
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Церан кхо бер хилира: ши йоIIий, кIанттий. Кхи баккхий бахамаш ца гулбинехь 
а, цул тIаьхьа еанчу чолхечу хенахь, берашка дешийтира, хьалакхиъча цаьрга 
шайгга шайна рицкъа лахийтархьама. Берашна хьалха шен декхар кхочушдира 
цо. 

Тамашийна хетахь а, доьзалехь цхьа а эшам боцуш, дIабелира царна 
хьалхара нохчийн тIом. Амма шолгIа тIом болабеллачул тIаьхьа ши шо даьлча, 
лоьрашна евзашйоцу цамгарш яьржира Нохчийчохь. Юьртан йистехула 
тIехболучу новкъахула тIеман колонна тIехъяьлча, йоккха топ йолуш санна, 
хийтира хи чохь луьйчуш долчу берашна а, кешнийн кертахь мангал хьокхуш 
воллучу Iелимсолтина а. Эккхар хиллачу агIохьара цIен-боьмаша бос болу 
марха еара юрт йолчухьа схьа. Цо еанчу евзашйоцчу цамгарх луьйчуш хилла 
бераш а, Iеламсолта а велира. Юьртахь тезеташ хIиттинчу деношкахь, цигахь 
федералаша дIахьош «зачистка» яра. Оцу деношкахь лецначу нахах ах цIа ца 
баьхкира. ТIаьхьо церан декъий цхьаццанхьа лаьттах доьхкина карийра, чIогIа 
эрча даьхна а долуш. Иза юьртан тезет яра. Догделхаран тезет хIора кертахь 
хIоьттинера, цундела шега деана вуо даздина дийца, ца хIоьттира Хазу. Шен 
берашна уггар чIогIа да оьшучу хенахь, иза ша-а йисира, шега деанчу вуон бала 
Iовша. 

Кху тIаьхьарчу хенахь кест-кеста яларх ойланаш йора Хазус. ЦIена 
латтадора рагIу. Иза кIелахь тезет хIотта оьшуш ду. СагIа доккхуш биэ лелош 
етт бу. Вуо-дика хилахь а аьлла, ларми чохь дIадиллина латтош масех банка 
хьелийн даьтта а, шелиг чохь кIалд ю Хазун. Марчонна эцна латтош кIайн киса 
а, дIадиллина мелла а долларшкахь долу ахча а ду. Я хIинца а, я еллачул тIаьхьа 
а, шех цхьанна а бала бан ца лаьа Хазуна. Ягочу газах а, токах а дIаделча, бепиг, 
чай, шекар эццал хIума юьсу цуьнан пенсех. «ХIумма дац, сол хала бохкурш а 
хир бу кху юьртахь. Далла бу хастам, ара а яьлла, сагIа деха ца дезаш, юьрта чу 
етташ, яккхий тоьпаш йоцуш, тIам тIера цIакхоьхьуш декъий доцуш, – олу цо 
йоккхаерца, –  хIара хьал латтахьара вайгахь гуттар а». Иза цо гIаддайна бохуш 
ду.

Масех шо хьлха пенсе яха кехаташ вовшах ца кхеташ хьеелча, шен кертахь 
ши метр деха хас дийра Хазус, дохка помидорийн маргIалш кхио, аьлла. ТIе 
пленка тоьхна, кхалор а йира. Цкъа цхьана дийнахь юьртдас бахкийтина 
аьлла, ков дIаса а детташ, кхуьнан керта лилхира шина машенара биссина 
гIеметтахIиттина нах. 

– Ой-й хIай, хIара хIун ду, йоккха стаг, ахь лелош дерг? Парникаш лелор 
дихкина дуйла ца хаьа хьуна? – бохуш, чухьаьлхинчу цара  хеса тIера пленка, 
арсашца хеда а еш, дIаяьккхира. Мийра бетташ, дIасаккхийссира пленка латтош 
йолу коьчалш. Цара лелочух цецъяьлла, дош ца алалуш, лаьттара Хазу, тIеттIа 
диллина ши куьг некхе а лаьцна. Керта лилхинчарах куьйгалхо хила тарлуш ву 
аьлла хетта, цхьанна тIеяхара иза. 

– КIант, гIаддайна лелош дара аса хIара хас, бIаьсте яллалц мукъана а дитахь 
иза, ца хьоьшуш, – аьлла 

– Йиш яц, бабка, закон массарна а цхьаъ ма ду.
– Дика ду хIета, парник а ца еш, лаьттахь гур а бина, пленка тIетухур ю аса. 

Кертахь гуш ца хилчхьана, ца тоьа шуна?
– Баба, кху шара-м дIаюхкур яра ахьа хьайн рассада. ТIедогIучу шарахь хIун 

дан йоллу хьо?
– Юха шаре-м со йолий а ма ца хаьа. ДIадоьду хи санна, леш ду адамаш. 

Делахь а, дикане сатуьйсу-кх, – Хазу елакъежира.
– Баба, разговор не нада. Ахча давай. Десит тыщ рублей, – элира лоха а, 
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партала а волуш, гиба санна боккха корта болчу цхьана къонахчо…

Иштта дIаелира Хазус йолийна «бизнес». 

IX

Юрт йиллина пхи бIей, школа йиллина бIе шо кхачарна лерина кечамаш 
бара школехь дIахьош. Доклад тIехь болх беш вара историн хьехархо Iийса. 
Даздаре кхайкха безачеран цIераш билгалъехира Алдамов Халида. Кхайкхаран 
кехат Маликас ша-а хIоттийра. Билгалдаьккхинчу дийнал хьалха цхьа кIира 
долуш, иза дIасадахьийтира юьртахула а, кIоштан хьаькамашка а, музейн, 
архиван, университетан, дешаран министерствон куьйгалхошка а, телевидене 
а, газетийн редакцешка а.   Масех газета тIехь араерйолуш статьяш кечйира 
Iийсас а, Халида а. Халидан шичас ПетIимата вовшахтуьйхира эшарш локхуш 
а, хелхарш деш а болчу студентийн тоба. Культуран цIийнан белхалоша кечдира 
юьртарчу поэтан дешнаш тIехь даьхна иллеш, яьхна эшарш: «Даймохк», 
«Хьоме юрт», «Хьалхара хьехархо». Iийсаца цхьаьна хьехархоша кечъеш яра 
стендаш: «Вайн юрт литературехь а, искусствехь а», «Шовдан-юьртара бевлла 
бевзашболу нах»; «Даймохк ларбеш лийтира уьш».

Юбилейни суьйренна кечам беш, и болх школехь дIахьош буйла Хазуна ца 
хаьара. Iа доьлла, иза чохь йисинера, атте хьажа бен кхи башха ара а ца йолуш. 
ЧувогIуш стаг воцуш, кIира а долура. Марехь болу йоIарий шайн берашца ларо 
гIерташ бохкура. И шиъ ганза бутт хан яьллера. Лечигара а дацара цхьа а хабар. 

Iуьйрана хьалххе гIоттуш 1едал дара Хазун. Чохь дилина ведар а эцна, 
шуьйрачу баьхьица луо доккхуш, ша баьккхинчу новкъа божал чу яхара иза, 
етт оза. Я диттах баьхьа бетташ, бохь тIера луо эгош, я Деба цIе йолчу атте 
«дIахила», «схьахила» бохуш, лулахошна ша дийна юйла хаийта гIерташ 
хуьлура иза. Аттанна ширделлачу баьпкан юьхккаш а, дуьйраш а, картолийн 
чкъоьргаш чохь йолу ной хIоттайора хьаьвди чу. Етт хьоьстуш, букъ тIе а, 
вортан тIе а дайн куьг хьоькхура. Дебина иза чIогIа дезара. Юха лохачу гIанта 
а хуий, ведаран агIошка «цIаз-з, цIиз-з» бохуьйтуш, шурин т1айра детташ, етт 
узура Хазус. Божал а ц1андой, хьаьвди чу докъар дуьллура…

– Баба кхобуш, бабин дика етт ма бу Деба. Вай, ма хаза ю хьан и муцIар. 
Бабина жима а долуш, хаза а долуш эса дийр дуй ахьа? – бохуш, Хазу етт 
хьоьстуш йоллуш, чуьра Iаь араюьйлуш йиллинчу неIаре деана лаьттара 
кегийчу хIух долу Гуди. Хазу чуйогIуш, цIога лестош, хьеста а луш, цунна 
т1аьхьа долура, шена а цхьаъ яларе сатуьйсуш. Чу бепиг отий, шурин кад 
цунна а луш бара.

И даккхий гIуллакхаш дIадевлча, жимма йохлой, кетIа некъ баккха 
арайолура Хазу. Iа даккха дисинчу олхазарийн лараш, церан тIемаша йитина 
жIамарш тIехь йолчу хьадазчу лайне хьоьжуш, самукъадолий, лаьттара иза. Ло 
диллина, рицкъа лоху меттиг гатъелла, адамашна улле схьагIертара къийгаш 
а, лайн хьозарчий а, Iаьнан хьозарчий а, хенакIарраш а. Шуьйра тхов а болуш, 
царна кIа тосу дежийла дара Хазун уьйтIа арадолучу кора кIеларчу диттах 
дIаоьллина. Лами а хIоттийна, хьалаяьлла, кIа тесира цо шен олхазаршна.

Ков диллина, кетIа хи эца яьлча, девзигца луо дIадоккхий карадора цунна 
шен кIетIара. И гIиллакх луларчу йоIа Санета лелош дара кхуьнца. 

Декабран тIаьххьарчу денойх цхьана Iуьйрана, дог тIомадаьлча санна, 
сакъералуш, самаелира Хазу. Арахь буса керла ло теснера. Кхуьнан кертахь, 
юкъ яьгна, адам санна, шина кога тIехь лаьттачу бохь бойначу дитта тIехь 
лайн боккха куй Iуьллура. Кора кIеларчу дитта тIехь кхозучу тхов болчу гуй 
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чохь, сакъераделла, гIовгIа яьккхинера мокха а, цIен а, сийна а накхош долчу 
кегийчу олхазарша. Ша тахана мел дечу хIуманна реза яра Хазу. Довха каранаш 
шаьш хила деззачохь карийра цунна. ТIехула калош юьйхина валенкаш, 
йовханехь лаьттина, когашна аьхна яра. Ша лелалуш а, кертахь гIуллакх дан 
а шен могашалла йолуш йоккхаера Хазу, амма и доьналла шегахь мел лаьттар 
ду-м ца хаьара. Нуй а хьаькхна дIадаьккхира лами тIе байчу махо хьаьрсина 
ло, юха шуьйрачу баьхьица уьйтIара тIехь лар йоцу ло дIадаьккхира. КетIа 
а, божал чу а боьду некъ баьккхира. ХIара араяьлча, къаьхкина дIасадевдда 
олхазарш дитта тIехь кхозучу шайн гуйна тIе духадаьхкира, цхьацца-шишша 
догIуш. Хьесталуш долчу Гудина доьша доьттина а, Деба оьзна а, цунна докъар 
делла а елира цхьана сохьтехь Хазу. УьйтIахь-кертахь кхи дан гIуллакх лоьхуш, 
дIасахьоьжуш, лаьттара иза, шен бIаьргаш юха а т1амо чов йинчу дитта тIехь 
севцча. ДIадаьллачух цо дуккха а хIуманаш дагадохкуьйтура. Цкъа и дитт 
дIахададайта дагадеана яра Хазу, амма, ойла а йина, иза дита сацийра цо: 
ишта дитт  кхи цхьанхьа а хир дац, аьлла, хийтира цунна. Иза бакъ дара. Бохь 
хадийна, шина агIор, доIанна санна айбина куьйгаш-генаш а долуш, воккхачу 
стагах тера дара иза, къаьсттана ло диллича. 

Чуяле, Iийна-а, юха а божал чу яхана, Дебина кIел хьардаш йоьдда, цунна нох 
даккха хьаьвди чу дагарца хедийна хьаьжкIийн гIодамаш дехкина, «бабин дика 
етт ма бу Деба», – аьлла, тIе куьг хьоькхуш, иза юха а хьаьстина, неI дIакъевлира 
Хазус. Чуяха ца лаьара. Керта йисте яхана, кедахь кхоччуш ношбелла хьаьмцаш 
а, цIеллех юьзначу муьргийн масех хорха а яьккхина, чуеара иза. Шен чохь а 
адамашца хила лаьара цунна, цундела кетIа-урамновкъа а, уьйтIа довлуш дара 
цуьнан кораш. Ехха Iара иза новкъахула дIасалелачу нахе а, уьйтIарчу дитташ 
тIехь ловзучу олхазаршка хьоьжуш. ТIаьхьарчу хенахь алсамдаьллера арахь 
кехатан тахьтаргаш лоьлхуьйтучу берийн ловзар: тIедогIуш керла шо дара.

Сарахьуо луларчу Iийсан йоI Санет еара Хазу йолчу. Цуьнан беснеш арарчу 
екъачу шелоно цIийинера. 

– Баба, мамас хьо хIун деш ю хьажа а, эшахь, хьуна гIо де аьлла, яийтина 
со, – элира цо, чоьхьа а яьлла. 

– Вай, дукха яха хьо делаI, Дела реза хуьлда хьо йинчунна а, кхиинчунна а! 
Хьо яцахьара, аса хIун дийр дара-те? – хьаьстина, Санет марайоьллира Хазус.

– Баба, мама цIера яьлча, жима йолуш, со а ма лелийна хьан шина йоIа, 
Асетий, Яхасий. Вай вовшашка хьовсуш хила ма деза. Ца лелийча, гергарло а 
хера ма долу. Хьайна дан оьшург мичча а хенахь соьга ала мегар ду хьуна.

Санета чухула нуй-горгам шаршийра, кораш тIера чан дIаяьккхира. 
Чанчуузург хьаькхна, чутесна палс цIанбира. 

– Керлачу шарна хьо йолчу шайн берашца Яхий, Асеттий йогIур ю. Стол 
юккъе хIоттае вай, охьаховша меттигаш алсам хилийта.

– ХIоттийча, бакъахьа ду. Москвара цIа ван тарло Леча а, – йоьIан Iаьржачу 
бIаьргаш чу хьаьжира Хазу. – Санет, хьо кху шарахь школера дешна йолуш ю. 
Сох хьо кхетар ю аьлла, хета суна. Дешна ваьлча, Москвахь ца соцуш, Леча 
цIа варе сатуьйсу аса. Каникулашка цIа веъча, иза хьайга вистхилахь, цуьнга 
ладугIуш хилахь, Санет. Суна, сайн йоI санна, дукха ма еза хьо…

Санетий, Хазуссий, ши агIо лаьцна, стол чоьнан юккъе хIоттийра. ТIехуле 
дIасаоьзна, ях а йира.

– Шуьшиъ вовшех дашахь, вон мах ма ца хуьлу я хьан а, я Лечин а. Сан 
цхьаъ бен ма вац иза, Санет.

– Баба, со хIинца а доьшуш ма ю.
– Ма сиха дIаер ю, Санет, и ялх бутт зама. Хьуна новкъа хила кхузахь цхьа 
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а стаг вац… Со а хьуна дика евза, да-нана а лулахь хир ду хьан. Эшча, гIо дан 
лула-кулахь йиша-ваша хилар доккха хIума ма ду.

– Ишта-м ду иза, Баба, – амма со а ма ю цхьанхьа деша яха езаш. 
– ГIур ю-кх хьо а, деша лууш елахь…
– Жима йолуш дуьйна, лор хила лууш ю со.
– Ма дика ду, тIеюьйхича кIайн халат товш ю аьлла, хьо цига яха ца гIерташ. 

Институтехь дешарх хуьлуш вац дика лор а, дика хьехархо а. Шен балха тIехь 
дика говзанча хила боккха лаам а, къахьега а деза. Хьох боккъалла а говза 
лор хир ю аьлла, тешна ю со: Iилманах дика кхеташ бу оцу шун цIийнах болу 
нах. Дала аьтто бойла хьан оцу хьайн Iалашоне боьдучу новкъахь! Дала дукха 
яхайойла хьо. Асеттий, Яхий еача, йола. Шаьш соьга телефон тоьхча, хьо  
хоьттуш хуьлу уьш, хIун деш ю бохуш.

– Дика ду, йогIур ю со, Баба. 1одикайойла хьан! ДIайоьду со. 
– Дела реза хуьлда хьуна! Марша гIойла! – аьлла, йоIанна тIаьхьахьаьжжинчохь 

йисира иза, кхи дош ца алалуш. 

X

Санет дIаяхча, шаьшшиннан хиллачу къамелан ойлаеш Iийна-а, гIаьттина 
яхана стоьл тIе керла шаршу тесира Хазус, тIехIоттийра куьпчийн пхьераша 
говза йина, детин кIур биллина сурила. ТIуьна гата хьаькхна, тIера чан 
дIаяьккхина, ела а къежна, цу тIера йоза дийшира: «Хазуна цуьнан берхIитта 
шо кхачарца доьзна». Бухахь язйина цхьа а цIе яцара: цу хенахь иза язъеш 
Iедал а дацара. Амма Хазуна цкъа а виц ца лора и сурила шена елларг. Чу хи а 
доьттина, цIен хорханаш тIехь кхозу муьргийн генаш хIиттийра цо йоьIан дегIах 
тера йолчу сурили чу. Стоьл тIе хасстоьмаш, мандаринаш, Iежаш, кхуораш, 
хьовлий, конфеташший чохь йолу пхьег1аш охьаехкира. Делкъал тIаьхьа 
чIепалгаш а, хингалш а дина, дезчу денна лерина шун хIоттор чекхдаьккхира 
Хазус.

Сарахь малх дIабуьзначул тIаьхьа, Iаржлуш йолчу стиглахь гучудевлла 
сирла седарчий диттийн генийн зIара юккъехулла лепаш дара, арахь цхьа 
гIовгIа яьлча. Лами тIехь беттачу когийн тата хезара. НеI а йиллина, Iаьнан 
шело йохьуш, йоккхачу гIовгIанца чоьхьаелира яххьаш йоьлучу берийн тоба. 
Уьш Хазун йоIарийн бераш дара.

– Баба, керлачу шарца декъалйо хьо оха!
– Могуш-маьрша дукха а ехийла хьо!
– Ой-й, бабин бераш дац уьш?! 
– Баба, сагатделлерий хьан, тхо дахка хьеделча?
– Ой, муха ца гатделлера?! Деллера дера. Марша догIийла шу, бабин бераш! 
Цхьацца тIе а догIуш, шайн наноша Iама ма-дарра, Хазуна марахьерчара 

уьш. Ненан нана йолчохь эвххьаза, шайна ма-луъу лелаш Iедал дара берийн. 
Дахана, дааршца кечйинчу стоьла гонаха охьахевшира уьш, шайга дехарш ца 
дойтуш. Бертал тIе боганаш дехкина, шаннашкахь хIинца а шелдалаза долу 
чIепалгаш а, хингалш а диира бераша, стоьмаш а биира. Самукъадаьлла, 
ловзуш, чухула дIасаида а девлира бераш. Мелла а резайоцуш шайга хьоьжучу 
Хазуга а хьаьжна, берех уггар а жимахволчу Ислама хаьттира:

– Баба, хьан сара мичахь бу? – аьлла. 
Массо а велавелира.
– Баба, и хьан сара лачкъа а бина, хьуна ца кароччига дIабилла гIерташ ма 

ву иза – ела а йоьлуш, элира Матас.
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– Серий-м кертахь шортта ду. Делахь а уьш тховса оьшур ду аьлла ца хета 

суна. Вай хIинцца телевизор а латийна, уггар а хазчу туьйране хьовсур ду. Реза 
дуй шу?

– Реза ду, Баба, реза ду! – маьхьарий девлира берийн.
Оцу хенахь некъахьа долу кор тухуш хезира. Массо а, кхеравелла, дIатийра. 

Кор а диллина, хьаьжча, арахь цхьа а ца гира Хазуна. 
– Махо тахкийна, диттан га хила тарло, корах кхетта, – дашо церг гучу а 

йоккхуш, елакъежна, элира Хазус. – Я ГIура-дада хила а тарло, тIехволуш 
гIовгIанаш хезна, чухьаьжна.

Шен довхачу корталех хьаьрчина, уьйтIа елира Хазу. Арахь мох хьовха, 
механ хIуо а дацара хаалуш. Полларчий санна, хьийзаш, жовхIарш санна лепаш, 
меллаша стиглара охьаэгара даккхий лайн чимаш. Кех чуеана а, араяьлла а 
адаман лараш елахь а, я уьйтIахь а, я кетIахь а схьагуш адам дацара. Кевна гIуй 
дIа а боьллина, чуйогIучу Хазун бIаьрг кхийтира лами тIехь лаьттачу тIоьрмигах. 
Юха а йирзина, уьйтIахула а, керта боьдучу новкъа а бIаьрг кхарстийра Хазус. 
Цхьанхьа а цхьа а стаг вацара схьагуш. ТIоьрмиг схьаэцна, чуеара иза.

– Баба-а! Иза мила вара, баба? – маьхьрий девлира берийн. – И хIун тIоьрмиг 
бу ахьа бохьуш берг?

– Я уьйтIахь а, я кертахь а, мел хьежарх, цхьа а стаг ца ги суна, лами тIехь 
лаьтташ хIара тIоьрмиг боцург. Кху чохь хIун ю вай хIинцца хьовсур ду-кх. 

ТIоьрмиг чохь керлачу шеран совгIаташ хиллера. Берашна уьш дIадекъа сих 
ца луш, Хазус шина йоIе телефон туьйхира. Царна совгIатех хIумма а ца хаьара. 
Юха дагадеара, дукха хан йоццуш, Халида шега телефон тохар. Кхуьнан шина 
йоьIан берийн цIераш хоьттура цо. «Студент волчу Халида-м хир яц хIара 
совгIаташ дан таро. Хьа баийтина-техьа суна хIара тIоьрмиг?» – бохуш, ойла 
йора Хазус. Ткъа хезаш элира:

– Бераш, схьахетарехь, шу чIогIа дукха дезаш хила оцу ГIура-Дадина. Цо 
совгIаташ даийтина шуна. ХIан, дIаэца шайна: Ислам, Руслан, Эмин, Хьава, 
Мата!

ТIоьрмиг чохь кхи цхьа совгIат а дара. Хазус иза тIоьрмиг чуьра 
схьадаьккхича, цуьнга хьаьвссинчохь дисира бераш. Юха а гIовгIанаш евлира:

– ГIура-Дадас бабина а даийтина совгIат. 
– Цунна-м хьо а ма хилла дукха езаш, баба…
– Баба, хьуна вевзаш-м вац иза?
СовгIататана бухахь Iуьллуш открытка яра. 
Итт сахьт даьлча, телевизор дIа а яйъина, совгIаташ тIе шен-шен цIе а 

язйина, бераш дIадийшийра Хазус. Уьш набаро лецна хилар шена хааделча, 
открытка схьаийцира цо. ТIехула хаза сурт дара: Iаьнан сийна суьйре, лайно ах 
дIахьулдинчу цIийнан цхьаъ бен доцу кор дара сирла догуш. Стиглахь кхозура 
цIинбеллачу беттан марс. И сурт ша жима йолчу хенахь шена гина аьлла хетара 
цунна. Открытка схьайиллира цо.

«Хазаниг, аса даггара декъалйо хьо тIедогIучу Керлачу шарца. Дала 
могашалла а, деган дикалла а, къуоналла а ма эшайойла хьуна!»

Бухахь язйина цхьа а цIе яцара. Амма Хазуна, хьалхара дош ма дешшинехь, 
хиира иза хьаьнгара ю. Хазаниг цунах Заурбека бен ца олура. Пхенаш чухула 
хьаьдда йовхо даге кхечира цуьнан. Оцу буса, наб ца кхеташ, ехха Iиллира иза 
меттахь дIасакерчаш.

Жима йолуш дуьйна цхьана а балхах къаьхкаш яцара Хазу. Да тIехь воцуш 
кхиина аьлла делахь а, иза атта хетара массарна а. Лула-кулара бераш дийшина 
Iохкучу хенахь, сатесча, дендас корах меллаша Iаса а тухий, самайоккхура иза 
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хIора Iуьйрана:

– ХIей, Хазу, самаяла, бежнаш дIалахка деза хьан! – олий.
Шийлачу цIа чохь бовхачу меттара гIоттий, ненан тиша тужарка тIе а 

кхуллий, шайн куьпахь мел долу бежнаш лохкий, йоьдура иза дежийлаш 
дIадолалучу юьртан йисте кхаччалц. ЦIа йогIий, юуш-ца юуш, оьшу книжка-
тетрадь схьаоьций, шен беркъачу духарца школе яха сихлора, кест-кеста сахьт 
тIе а хьоьжуш.

Цкъа хьалха классехь тийна Iачех яра Хазу. Хьехархочо меттах ца яьккхича, 
дечу къамеле ла а доьгIуш, чохь йоцуш санна,  Iара иза, делахь а, дуьйцучух 
дика кхеташ а, схьалоцуш а хиларна, дешарехь ларош схьайогIура йоI. Дерриг 
а хийцаделира царна керла хьехархо веъча. Дахарца дузуш йоIа дечу къамело 
берашна юкъахь билгалъяьккхира цунна Хазу. Шегга байта цхьацца белхаш а 
лора цо йоIанна. 

Школера дешар чекхдала гергадахча, цIеххьана дегI даьккхина, юьхь 
тIера шаръелла, испайн дегI долуш йоI хилла, дIахIоьттира Хазу. Шен йоI 
нехачерачул оьшуш ца хетийта, нанас товш йолу мачаш ийцира йоIанна, масех 
коч а тегийтира. 

ТIаьххьара шаьш дIасакъаьсташ, Заурбекана тIе а яхана, цуьнан бIаьргех 
ларлуш, раз а хьоьжуш, хаьттира:

– Хьоьца сурт даккхийта мегар дарий аса? – аьлла.
– Дера мегар ду. Со суо а вара иза дагадеана. Хьуна хIун хетар ду ца хууш, 

ийзалуш Iийнера со.
Хазуссий, Заурбекий, шаьшша дIа а хIиттина, сурт даккхийтира. Оцу суьрте 

хIинца а боккхачу безамца хьоьжу Хазу, тIорказ чуьра схьаэцна альбом а 
луьстуш. Жима йолуш, Хазун даго дуьххьара хаьржинарг вара Заурбек. Мелла 
а сирла мас-цкъоцкъам долчу цуьнан лекха оьздачу дегIана тегча санна, дара 
цунна тIера духар.

Школехь ша тIаьххьарчу классехь йолуш дуьйна йоIанна тосаделира 
цуьнан бIаьргаш кест-кеста шен юьхь тIехь соьцуш. Заурбека хьехна, яхара иза 
филфаке деша. Иза студентка йолчу хенахь, шен тароне ца хьоьжуш, Москва 
аспирантуре деша вахара Заурбек, ткъа Хазу еххачу ханна, цомгаш хилла нана 
лелош, юьртахь сецира. Цкъа хьалха хIора шарахь, юьрта вогIуш, Заурбека 
аьхке йоккхучу хенахь, вовшийн гар хуьлура цу шинна, амма Хазус шен коьрта 
декхар нана лелор лорура.

Къамел хаза а, лелар оьзда а долуш вара Заурбек, цундела нохчийн гIиллакхца 
ца догIу къамел ца дора цо Хазуга. Йовл-йовлу-уш цу шиннан юкъаметтигаш 
хераевлира. И зама дагаеъча, цу шиннан а дегнаш Iийжа довлура: ирсе 
сатийсаман къоналла йиц ца лора. Хазуна Заурбек тIаьххьара гинчул тIаьхьа 
дуккха хан яьллера. Делахь а кхунна вицлучех вацара иза. Схьахетарехь, цунна 
а ца йицъеллера Хазу.

Iаьнан цхьаьна дийнахь, дерриге а арара гIуллакхаш дина, чуйирзина 
йоллуш яра Хазу, шен д1акъевлина ков цхьамма хьадеш хезча. КетIа яьлча, 
хаза кегдина шалхадиллина кехат кховдийра цуьнга Санета.

– Iуьйре дика йойла хьан, Баба. ХIун деш ю хьо? Могашалла а муха ю?
– Дика ю со-м, Санет, шу дуй могаш Iаш? 
– Тхайнаш а дика дIа Iаш бу. Баба, кхана вайн школехь, иза схьайиллина бIе 

шо кхачар даздеш ду, – элира йоIа, шелоно цIийинчу беснеш тIехь кIаьгнаш 
хIиттош, ела а къежна. – Хьо цигахь хиларе сатуьйсуш бу массо а хьехархой. 
Даздар кхана цхьайтта сахьт даьлча ду хьуна. Накъосталла эшахь, со хьоьца 
йогIур ю…
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– Дела реза хуьлда хьуна, Санет, сан хазниг, тоьар ду ахьа соьца лелош долу 

гIиллакх. Со суо йогIур ю цига, тIаьхьа а юьсур яц. Дела реза хуьлда хьуна а, со 
дага мел еанчунна а. Си-сиха чуйола. Вай вовшашна хийра ма дац. Сан хьоьца 
дIалело хила а ма мега гергарло.

– ЙогIур ю, Баба. Iодикайойла! – аьлла, Санет дIаяхара.
– Марша гIойла! – ехха йоIана тIаьхьахьоьжуш лаьттина, чуяхара Хазу, 

кхайкхаран кехат а эцна. 
Оцу дийнахь иза чIогIа ойлане яьлла яра. Дитташ тIехь кхозучу кIатосург 

чу а дуьйлуш, з1ок еттачу олхазаршка корехула хьоьжуш Iийра Хазу, ойлане а 
яьлла. Суьрташка а хьоьжуш, альбом листира. Ойланаш кегаелла яра цуьнан: 
шен къоналлах, шен белхан накъостех, таханлерачу шен дахарх, шен хиндолчух. 
УьйтIа арадолучу корах дIахьаьжча гуш дара тIеман дитт. Йоккхачу тоьпан 
болванка кхетта, юькъ яьгна, бохь бойна шина кога тIехь лаьттара иза, дехьа-
сехьа генаш-куьйгаш ирах а дахкийтина. Хазуна дагадогIу и къена дитт синтар 
долуш дуьйна. Иттех шо даьлча, га хецна, бохь баьккхина, испайн дитт хилира 
цунах. Кхи а ткъех шо даьлча, син метте герз кхетта, юкъ яьгна, Iожаллица 
къуьйсуш лаьтта иза, къар ца луш. Даймехкан лаьттах тасаделла мел лаьтта 
дIадахлур ду цуьнан дахар. Арахь малх мел хьоьжу, бай тIехь зезаг мел доьлу, 
латта деза Дала шена чу са кхоьллина мел долу хIума, адам-ам муххале а. 

Яхана, шифонеран неI йиллина, цу чохь кхозу иттех коч схьаийцира Хазус. 
Царех хIора а тIеюхуш, куьзгана хьалха дIасахьийзира. ТIехь йитира шегахь 
уггар а товш йолу коч. Ахкарца месаш дIасахьаькхира, уьш гул а йина, тIехьа 
кур бира. Д1адоьхкира дашо хьалкханаш. Юьхь тIе мелла а куьйгаш хьекхна, 
пудар чу Iоьттина бамба хьаькхира. Куьзган чуьра шега хоьжург х1инца кхи 
зуда йолуш санна, хийтира Хазуна. 

– Безамехь йоI ю! – ела а къежна, элира цо ша-шега, коьрта йовлакх а 
тиллина, куьзгана хьалха мосуьйттазза дIаса а хьаьвзина. Буьйса юккъе яхара, 
иза дIа ца юьжуш. Оцу буса а, наб ца кхеташ, ехха Iиллира иза меттахь керчаш.

Хазу школе яха яьлларг, малх хьаьжна, хаза Iуьйре яра. «Къар-къар» – 
аьлла, лекхачу дитта тIера гIаьттина, маьлхан сийначу стигала, Iаьржа тIемаш 
ластийна, хьалаелира къиг. Лестинчу гаьн тIера чухчарехь чуIена хин туора 
санна, чуеара керла кегийра диллинчу лайн хIуцран бирлантан седарчех 
къега кIац. Iай дIа ца доьлхуш дисинчу олхазарша шайн лараш йитинера ло 
тесначу уьйтIахь. Йоккхачу тоьпан хIоъ кхетта, бохь бойна, эрчабаьлла къена 
кхор а ца хетара ца товш кху хазачу Iуьйрана. Iаьнан декъачу хIавао дегI 
дайдора, даг чу а жималлин ойланаш эгайора. Дукха хаза хеташ гIур яра иза 
Iаьно серлабаьккхинчу урамехула, самукъадаьлла ловзуш, уьдучу берашка 
а хьоьжуш, амма ког шершина охьайоьжна, шен цхьа меже йорна кхоьрура 
Хазу. Цхьана шарахь сов чохь Iийначу цуьнан настаршкара гIора дIадаьллера. 
Меллаша, шаршош, ког боккхуш, йогIура иза, уллехь машен сецча. 

– Хазу, хьуна тIаьхьа машен яийтина, – аьлла, неI йиллина, чувоьссира 
Халид. Иза самукъадаьлла вара.

– Суна тIаьхьа яийтина-а? Хьан яийтина иза? – и дика стаг вовза лиира 
Хазуна. 

– Тхан университетан хьехархочо яийтина. «Хьан, хIара догIанаш дIа а эций, 
Хазу схьаяло гIуо», аьлла, цо ваийтина со шен машенахь. 

– Заурбек а веана ткъа кху даздаре? – хаьттира Хазус. Цуьнан юьхь 
серлаяьккхира дашон елакъажаро. Дагаеара гена дIаяхна къоналлин зама, 
Заурбека цунна язйина байташ, институтехь йолуш а, аспирантурехь доьшуш 
йолуш а цо деш хилла гIо, керлачу шеран совгIаташ, кхунах очерк язъян 
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ваийтина Халид.

Заурбек хьахийча, Хазун юьхь серлаялар, машен чохь Iачу ПетIиматан 
бIаьргех ца тилира. Шен хенарчу кIентел ворххIазза дукха хIилла а, хьекъал 
а долуш хуьлу олу мехкарий. Иза шех ала догIуш яра Халидан шича. ХIора 
олучу дешан шолгIа маьIна а, цуьнан кIорге каро Iамийна яра иза адамийн 
къамелашкахь. 

XI

Дукха адам гулделлера оцу дийнахь юьртарчу школехь. Хазун цхьацца болу 
Iилман белхаш бевзаш болу, амма кхунна бевзаш боцу къона хьехархой бара, 
хIара чуйогIуш, кхунна дуьхьалбевлларш. Царах цхьаберш ша къона йолуш, 
цо хьехна а бара, амма уьш кхунна дага ца богIура, ца гуш дукха хан яларна. 
Юьртара а, юьртара схьабевлла, массарна бевзаш болу нах бара кху даздаре 
кхайкхина. Уьш вовшашца а хьехархошца  а аьзнаш лагIдина къамелаш деш 
бара. Царна а евзара Хазу. ТIебогIий бистхуьлура. «Ой, со-м кхарна йицъелла 
ма ца хила!» – олий, даг чу хазахетар оьккхура цунна, тIевеънарг тIекареваьлча. 

Цкъачунна хьеший лахарчу зала чохь пенах кхозучу газеташка, сийлахьчу 
бахархойх йолчу стендашка, школан музейн экспонаташка хьоьжуш бара. 
Стенда тIехь шен а, Заурбекан а суьрташ гира цунна. Доккха совгIат дича 
санна, хазахийтира, бухахь яздинарг деша ца кхиънехь а.

Цхьайтта сахьт даьлча хьеший шолгIачу гIат тIерачу актовый зал чу 
дIакхайкхира. Цхьа гIант деса доцуш, дукха адам гулделлера цу чохь. ТIе 
хаза шаршу тесначу васхала ховшийра беза хьеший. Царна юкъахь Хазу а яра. 
Васхалахь а, зала чохь а берш ган таро йолуш дIанисбинера Халида телевиденин 
белхахой. Охьаховшинчарна тIехьа ирахь лаьттара хьехархой, массо къона а, 
хаза а, бекхабелла, белабелла, самукъане яххьаш йолуш бара уьш. Къаьсттана 
Хазун тидам беш яра ПетIимат.

Адаман хIора а хенан шен-шен хуьлуш ду хазахетарш а, халахетарш а, 
синхьийзамаш а. Ишта уьш хила тарлора Хазун а. Амма иза хаа лууш, цхьа а 
ву аьлла ца хетара кху чохь, я цуьнан дахаран некъан бала болуш стаг хир ву 
аьлла а, ца хетара, деган жималлин-къоналлин зама цо ехха дIакхехьнехь а. 
Туьтеш тIетегна къегаш йолу коч чIогIа товш яра Хазугахь. Юхь тIехь цхьа а 
хебар ца хаалора. ТIехьаьжна,  цхьаммо а лур дацара цунна шовзткъе  пхийтта 
шо. 

Шена хьалха Iачарна тIехула, залачухула цхьанхьа-м, Хазу генна дIахьоьжуш 
хааелира цунна тIехь тидам бечу ПетIиматна. ЦIеххьана Хазун юьхь, дашо 
церг гучу а йоккхуш, иккхинчу елакъажаро серлаяьккхира. Оцу хенахь цуьнан 
юьхь хаза а, къона а хийтира ПетIиматина. «Лаа-м дац хьуна иза?», – иккхира 
ойланаш кегаеллачу цуьнан коьрте.

Хазун бIаьргаш къаьрзира. Зала чохь Iачу нехан кортош тIехула неIарехь 
кхерстира цуьнан сема бIатасар. Оцу минотехь Хазун Заурбекаца школехь 
даьккхина сурт дагадеара ПетIиматана. 

Елакъажарца Хазус тидам бинарг зала чу ваьлла Заурбек вара. Шен хене 
диллича, шен дегIан дика доладеш вара иза: юьхь тIе урс хьаькхна, IатIар 
тоьхна, массо а мас нисъеш, коьртах ехк хьаькхна. Iаьржачу костюмаца йогIуш 
яра сийна бос беттало кIайн коч, мокха галстук.

Хьаьпиз Бауддис вала а вина, Хазуний, Муртазний юккъе васхале охьахаийра 
иза. 

– Заурбек, хьо-м хIинцца гIутакх чуьра схьаваьккхича санна ма ву, – аьлла, 
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куьг кховдийна, хьал-де хаьттира цуьнга Муртаза. Иза ша гуттар а лелош йолу 
туркойн цIен пес тиллина вара. 

– Заурбек, дела реза хуьлда хьуна суна тIаьхьа машен яийтарна. Ахьа сайн 
терго яр, суна чIогIа деза совгIат ду, кхи совгIаташ ца дийцича а. Дала тхуна 
могуш-маьрша, дог дика латтавойла хьо. 

– Баркалла, Хазу хьо тхуна а латтайойла. Муха йоллу хьо? Бераш а догIий 
хьо йолчу? Чуйолий ма Iелахь, Хазу. Мох хьекхна дели вайн дахар, амма иза 
чекх ца даьлла. Нах санна, даха деза вай, – аьлла, иза шена дуьххьара гуш 
санна, цуьнан юьхь тIехь сецира Заурбекан хьажар.

Къамел, кIеда-мерза долуш вара Заурбек, амма марзалла лелор хьаьнц-
хьаьнцца а дацара цуьнан. Iилманехь делахь а, Iер-дахарехь делахь а, маттаца 
шалхонаш лелош, лай хилла леларх пайдаоьцуш волчуьнца, иза милла велахь 
а, цуьнан дош дера герз хуьлий, дагах чекхдолуш санна, ира хуьлура. Оцу 
нахах цо «елла хIуманаш» олура. Царах цхьа а ца хIуттура Iилманехь кхуьнца 
къовсавала, кхуо шаьш юьхьIаьржахIитторна кхоьруш. Заурбека бакъдерг 
мичхьа а дIаолура. Цундела хийра нах болчохь кхуьнга дош а ца лора, цигахь 
къамел дан гIерташ кхуо къа а ца хьоьгура. Заурбеках ларлора. «Миччахьа а 
хIуъа а дуьйцуш волу Заурбек» – аьлла, цIе тиллинера цунна шайн балха тIехь 
дош галдаьлла, хьовзам хинбоцчара. Вовшашца барт болу уьш, пхеа-ялханхьа 
балхахь хуьлура, вовшийн аьтто а беш. Цхьа шайн гуо бара оцу нехан, хIара 
санна верг шайна юкъа ца вуьтуш. Цара вовшашна гIо а дора, вовшех лаьцна 
прессех хаза зурма а лоькхура. Цхьадика, иза массарна а хууш дара, делахь а, 
Дела соборе хиларна, рицкъа даккхарехь аьтто хуьлуш схьабогIура уьш. Оцу 
шалхонаша, харцонаша а юьхь ца ягайора церан. 

Iилманехь шаьш дийриг дина бевллера царах цхьаберш. ХIинца шайна 
техкинчу цIерийн малхехь бохлуш Iара уьш, башха деш-дуьтуш а доцуш. Iаламан 
адмашка хийцалурбоцчу хиламашка санна, хьоьжура цаьрга Заурбек: цаьрца 
къийсаме ца волура, церан Iилман белхашкахь гIалаташ а ца лоьхура, церан 
эшарех самукъа а ца долура, цаьрга ладегIа хьаьгна вацара. Цхьа шатайпа амал 
йолуш стаг вара Заурбек. Шен белхан дика говзанча хиларе терра, жимачунна 
а, воккхачунна а везаш, нехан шех бIаьрг буьзинчех вара иза. Ша школехь болх 
беш волчу хенахь цо берашна дихкинера хьехархочунна книжкел механа деза 
совгIат далар. 

Атеизм уггар а чIогIа марсаяьллачу хенахь, партехь болу нах шайн да-нана 
деллачу тезета хIитта ца баьхьачу хенахь, иза тезета а воьдура, бевза-безачеран 
марха къобал дан ара а волура, буьйса тIеяре ца хьоьжуш. Школехь иза болх 
беш волуш а, университетехь хьоьхуш волуш а, урокехь а, лекцешкахь а дийца 
дIадиллина, ладоьгIучуьн бIаьрг серлабоккху, иза инзарвоккху хIума хуьлура 
цуьнан кечдой. Дуьххьара цуьнгара хезара царна шайна цкъа а хезна доцу 
тамашийна хIуманаш. Шен къамелашкахь даймохк беза а, оьзда хила а, шен 
къоман исторех, культурех, гIиллакхех, гIуллакхех дозалла дан кIорда ца деш, 
Iамабора цо шен дешархой а, студенташ а. Цундела царна иза дукха а везара. 
Шаьш школа я университет чекхъяьккхина, дIабоьлхуш, дехар дой, кхуьнца 
суьрташ дохуьйтура кегийрхоша. Цара дозалладора Заурбека шаьш Iамийна 
хиларх.

Дуккха а Iилманаш чулоцуш, шуьйра дара цуьнан дуьненах а, адамех а долу 
хаарш. Хийла кхунна вевзаш волу стаг вогIура, кхуьнца къамел дан лууш а, 
и къмел дар доккха совгIат хеташ а. Уьш лула-кулара а хуьлура, дехьа-сехьа 
ярташкара а, районашкара а хуьлура: ахча даккхархьама моргехь а, роддомехь а 
болх бийр болчу къонахех вацара иза, я божал чохь кхиийначу бежанан хьажар 
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долуш а вацара адмашка. Мичхьа а вогIу-воьдучохь нахана вевзара Заурбек, 
мила ву а хаьара.

1992-чу шарахь Заурбек ХьаьжцIа вахча наха олура:
– Делан дуьхьа, ма ХьаьжцIа вахана, дIадаха къинош хир дацара Заурбекан. 

Дала хьаж къобалдойла цуьнан! – олий. 
Пес тиллина я чалма хьарчийна, хьаьжо ву ша бохуш а, ца лийлира Заурбек, 

нахана хьехарш дан а ца гIиртира. Ишта стаг вара Заурбек.

XII

Шена уллехь васхалахь Iа Муртаз Заурбекана вевза  дукха хан яра. КетIа а 
воккхий, тухий стаг вуьйш зама еанчу хенахь, цкъа юьрта цIа веанчу Заурбекана 
тIе юьртара нах баьхкина хиллера, юьртдена арз дохьуш. Дежийлаш доьхкина 
а ца Iаш, кешнашна къастийна латта а доьхкина, шен долахь кевнаш ден цех а, 
массийтта гIат йолу туьканаш а, ловзарш ден чоь а йина хиллера перестройка 
йолаяллалц Россин совхозашкара хьакхарчий ферманаш цIинъеш леллачу 
Жуккаровс. Юьртан къаноша дийцарехь, масех бIе лаьттан дакъа доьхкина цо, 
50 бIе туьма цхьана кертах а доккхуш. Иза, цара  схьадийцарехь, 20 миллион 
сом сов ахча дара. Хьарам каракхаьчначу дуьненан даьхнино даг т1е куралла 
йоссийна волу юьртда къаношца а эвхьазавала волавелира. 

– Юьртара Iедал со ду, – элира цо. – Ша резавоцург дIаваха мегар ду шуна 
Архангельске дIакхаччалц. Шайна лаахь, гIазкхашна тIе арз эций а гIо-кх, цара 
шайна хIун гIо до а хьажа-кх.

Жуккаров цу хенахь юьрта йистерачу хьерахь дIанисъеллачу ОМОН-ан 
командирашна тIеоьхуш, цаьрца уьйраш дIатесна, билггал хууш доцу цхьа 
зулам лелош вара.

Къаноша тIекхайкхинчу юьртдас дина къамел чIогIа Iоттаделлера туркойн 
цIен пес лелош волу БIолин Муртазна. Иза вара Жуккаров юьртда «хоржуш», 
ара ца бовлучу юьртахошка цунна кхаж таса бохуш, нехан кетIа хIуьттуш, 
лелларг. Муртаз хIилла долуш, массо а хIуман тIехь хьалхе езаш, ша ларийта 
гIерташ, стаг вара.

– Заурбек – элира цо шен карарчу Iасан тIе а тевжина лаьттан бIаьра а 
хьоьжуш, – хьо вайн юьртахь, ца хилча йиш йоцуш, чIогIа оьшуш стаг ву.  
ХIинца хьо орцах ца валахь, вайн юрт хIаллакьеш воллу-кх, юьртда аьлча а, 
Жуккаров бохуш йолу и жуккар.

Ша аьллачо Заурбекан коьртехь хIун ойланаш кхоллаялийтина хаа лууш, 
иза сецира. Амма, Заурбек, цо дуьйцучуьн бала боцуш санна, Iара, цIенкъа 
бIаьргаш а доьгIна.

– Хьо вист ма ца хуьлу, Заурбек?
– Ой, соьга хIун де боху ахь?! И жуьйлиг юьртда хIотто гIерташ, хьаьддий-

веддий лелларг хьо вара ма боху, Муртаз, вайн юьртахоша.
– Вара дера, и цхьа хIума ю моьттуш… Иза ца хиллера цхьанхьа х1отто 

мегар волуш. Жуккар ю-кх ша ма ярра жуккар… Далла хастам бу, хьо тхуна 
валарна, – аьлла, шен сийна бIаьргаш Заурбекана тIе а боьгIна, шен йоцца 
хадийначу кIайчу можах куьйгаш хьаькхира Муртаза.

– Соьгара хIун накъосталла оьшу хьуна, Муртаз? – хаьттира цуьнга Заурбека.
– Оцу гIуллакхана хьо хьалхаваьлча, бакъахьа хетара суна. Хьо доьналла 

долуш, майра стаг ма ву, Заурбек. 
Заурбек велакъежира.
– И хьуна моьтту майра стаг вац хьуна со, Муртаз. Со чIогIа кхоьруш стаг 
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ву. Хьекъал  долуш волчу ямарт стагах со кхоьруш ву. Сайл Iовдалниг сайна 
дуьхьалваларна со кхоьруш ву, сайл гIорасиз стаг сайна дуьхьалваларна со 
кхоьруш ву, гIиллакх долчунна дуьхьал гIиллакх лело сайн таро ца хиларна 
со кхоьруш ву, гIо оьшуш волчунна орцахвала ницкъ ца кхочуш суо висарна 
со кхоьруш ву хьуна, Муртаз. Уггар а со чIогIа кхоьруш верг – нахана хьалха 
юьхьIаьржачхIоттарх кхерар ду хьуна сан, Муртаз. Гой хьуна, со майра стаг 
ма вац, Муртаз. Со ца ваьхьна хьуна нахе, Жуккаров юьртда хIоттаве баха. 
Майраниг а, доьналла дерг а хьо ву хьуна, Муртаз. 

 Заурбекана, Муртаз санна болу нах, дика бевзара. Оцу дIадоло гIертачу 
гIуллакхан кхиам хилахь, иза ша дина бохуш, лелаволлура Муртаз, нагахь 
и гIуллакх кIелдисахь, иза долийнарг Заурбек вара, бехкениг иза ву, аьлла, 
юьстахвала дагахь вара иза. 

– ДагадогIий хьуна, Муртаз, вайшиъ къона волчу хенахь, цхьа дар-дацар 
хилча, ахьа соьга аьлларг? «Делан дуьхьа, ма стаг вац хьо, Заурбек», – элира 
ахь тIаккха. Цу хенахь, ша санна волчу стага иштаниг аьлча, наханалахь дов 
долура. Амма аса хьоьца дов ца даьккхира, хьан къонахалла генаерйоцийла 
хууш. Аса хьайна делла жоп дага-м догIу хир ма ду хьуна? 

– Дага ца догIу.
– ДогIур дац, цу хенахь хьо жима ма вара шовзткъа шо а кхачаза… Цу хенахь 

аса хьуна жоп делира:
 – ВаллахI ца висна хьуна со стаг ца хуьлуш, со хила а ца гIерташ-м – аьлла. 

Со хIинца а изза ву хьуна, Муртаз…
Ишта дара Заурбекан жоп, делахь а и гIуллакх тесна ца дитира цо. Цу хенахь 

юьртан кхеташоно 50 миллион сом охьадилла элира Жуккаровга. Юьртда реза 
ца хилира. ТIаккха Заурбека аьлларг-м дагадогIу Муртазна:

– Нагахь и юьртан латта доьхкина ахча ахьа духа ца дерзадой, дерриге а 
гулдинчух вала дезар ду хьан. Аса набахтехь вахкор ву хьо, – аьлла. 

И дешнаш массо а юьртахочуьн лерах дIакхийтира. ДIакхийтира герз лелочу 
нехан лерах а. Цара схьадийхира шайн дакъа. Жуккаровс ца делира, догIу дакъа 
ша дина ваьлла, аьлла. КIира далале юьртден туька а, ловзарш д1ахьо чоь а 
эккхийтира. ШолгIачу буса Жуккаровс гIап йина латточу цIенош чу лилхира 
герз лелош болу нах. Юьртана хIумма а ца кхечира, ткъа герз кхетта лазийначу 
Жуккаровн вада дийзира.

Тахана юрт йиллина пхи бIе, школа схьайиллина бIе шо кхачар даздечохь 
Жуккаров вацара. Цхьа шо хьалха Испанехь, хIорда йистехь йолчу шен виллехь 
киллерша иза вийна бохуш, хаам беш дара Испанин а, Риссиян а газеташ.

Васхална хIиттийначу стоьлашна тIехьа Заурбекана аьтто агIор Iаш хIинца 
юьртан къеда хIоттийна Муртаз вара, дош ала валийна.

Даздар дIадолош дош делира школехь истори хьоьхуш волчу Iийсана. 
Ша къамел дина волуш, цо цIераш ехира юьртан а, школан а сий ойбуш, 
республикехь къахьоьгуш болчу юьртахойн. 

Боккхачу тидамца ладуьйгIира профессор волчу Махмадов Заурбекан а, 
Iилман кандидат а, республикан хьакъйолчу хьехархочуьн Дагаева Хазун 
къамелашка. Шаьш къамел дина бевлча, цара школана совгIатана шайн 
книжкаш елира.

Хаза къамел дира луларчу ярташкара баьхкинчу хьешаша а, Нохчийчохь тIом 
балале кхузахь болх беш хилла, Пятигорскера еанчу оьрсийн хьехархочо а, ша 
хьалха болх бинчу веанчу, Дагестанерчу лоьро а. Эшарш а лийкхира, хелхарш 
а дира дешархоша а, Халида балийначу студенташа а. Хьешашна лерина шун 
хIотторца дIадирзира и даздар. 
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Дерзоран дош олуш, къамел дира кIоштан  дешаран декъан инспекторо. Цо 

баркалла элира массо а хьешашна, шайн йиш ярий-яцарий ца хьоьжуш, уьш 
кху даздаре бахкарна.

Кху дезачу денна кечам беш жигара дакъалацарна университетан студентана 
Алдамов Халидана баркалла элира школан директора Садаева Маликас.

Цкъа а ца хилла деза де а хилла, дIахIоьттира и цхьанакхетар Шовдан-
юьртан бахархошна. 

XIII

Школехь Заурбек гинчул тIаьхьа цхьа тамашийна дегI дайделла, шен дог 
къонделча санна, хетара Хазуна. Шех лаьцна очерк язъян Халидана Заурбека 
хьехнийла хиъча, массара а ша йицйина моьттинчу цунна и дика кхи а 
доккхачу диканца дIадекха дагадеара. Дукха хан йоццуш Брюсселехь хиллачу 
Iилман конференцехь цо дакъалаьцна бохуш, хезнера Хазуна. Цуьнца доьзна, 
Заурбек декъалван лиъна, телефон схьа а эцна, кора хьалха лаьттачу стоьла 
улле охьалахъелира иза, новкъахула дIасалелачу адамашка а хьоьжуш. 

– Халид, хьо вуй иза? – хаьттира цо, телефон лере а лаьцна.
– Со ву, Хазу. Суьйре дика йойла хьан!
– Суьйре дика массеран а йойла! Халид, суна Заурбекан телефонан номер 

оьшура. Хьалха школехь вай цхьанакхетча, цуьнга и еха ца хIоьттира со. 
ХIинца иза декъалван лаьара суна Брюсселехь цуьнан керла книга араяларца.

– Хазу, иза оьшу моьттуш вац со, – цхьа гIийла дийкира Халидан аз. 
– ХIунда боху ахьа иза, Халид? ХIуммаъ хила-м ца хилла? Хьо цхьа дог 

доьхнаволчух тера ма хета суна. 
– Хазу, иза дIа ма ваьлла.
– Муха дIаваьлла? Балхара дIаваьлла иза? – цецъелира Хазу.
– Цхьа-ши сахьт хьалха иза вала ма велла. 
– Ой, иза могуш-маьрша лелаш ма вара…
– Даго ца лайначух тера ду цуьнан… Хазу. Дала декъалвойла иза… Тезет 

шун юьртахь хIоттор ю бохуш, цига иза дIавахьа кечам беш бу цуьнан 
гергарнаш. Кхана Iуьйрана цига хьалавогIур ву со. Хьо соьга йистхила лууш 
елахь, цхьаьнга соьга схьакхайкхийта. Заурбек кешнашка дIаваххьалц, со 
тезетахь хир ву хьуна. Iодикайойла! 

Шайн рогIе хьоьжуш болчу баккхийчу наха хан ларйо, тезетара тезета 
кхаччалц екъна дахаран агIонаш дIа а луьстуш.

«Ма дика ду хьенех хIинца а волуш я йолуш» – бохуш, Iашшехь, уьш 
дIабовлий карабой, дог а духий, бухабиснарш дагабахкийта булу уьш. Дагаоьху 
цIераш. «ДIаваьлла, йоцуш ю, дIакхелхина» – шабарш до эсо. Дуьненах 
сакъералуш, забарш еш, боьлуш, дуьхьалтуьйсу церан яххьаш. Дог дика хилла 
баханехь а, я тIеман цIергахь баьгнехь а – уьш дIабахана. Уьш тахана вайца 
бац, церан кешнаш тIе буц яьлла, чарташ басадевлла. Мел чIогIа халкъана, 
юьртана, доьзална эшарх а дай-наной ца лаьтта, ткъа  оьзданиг, хьекъал дерг, 
къинхетаме верг дуьненчуьра сиха дIавоьдуш санна хета. 

Доца ду адаман дахар. Са легашка кхаьчна веддий-хьаьддий лелаш, къоналла 
дIайолу. Дахаран баланаша Iовший, гIеметтахIоьттинарг хеназа къанво, ткъа 
воккханиг, къано хилла лелар дацдеш, хьекъал ирделла, мотт шарбеллачу 
хенахь Iожалло дIаоьцу. Дуьненахь мел еха, наггахь мукъана а диканехь шен 
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хенара вевза-везарг гуш, самукъадолуш, такха лаьара дуьненахь даха дисина 
шераш.

ДIавели Заурбек а. ТIемаш болчу хенахь Нохчийчохь лелош хиллачу зуламех 
яздеш, къизаллин суьрташ дохуш, дуьненна а уьш довзуьйтуш, миска дисинчу 
нохчийн халкъана накъостий лоьхуш лелла, Заурбек дIавели. Цо лелийначуьн 
хама беш, цхьаммо а баркалла ца эли цунна, дош аьлла, хьаха а ца ви я кхузткъа 
шо кхаьчча а, я кхузткъе итт шо кхаьчча а. 

«ХIуъа а дуьйцуш лелла Заурбек» дIавели. Цо кхи студенташна лекцеш 
йоьшур яц, арахоьцур яц шен книгаш, я шен «коллегашна» къонахаллин масал 
хилла а лаьттар вац. Мох хьекхна дели Заурбекана хIара маьлхан дуьне».

Шега луьйш хилла Халид виц а велла, амма лере лаьцна телефон дIа ца 
йоккхуш, тийна йоьлхуш Iара Хазу. 

– Хьан елхар хеза суна, Хазу, – юха а вистхуьлуш хезира Халид. – Елха мегар 
ду хьуна, Хазу. Доггах елха хьо, Хазу…Милла а доггах велха хьакъдолуш стаг 
вара Заурбек. Дала декъалвойла иза!

XIV
Заурбек дIакхелхинчул тIаьхьа цхьана шарахь бен ца ехира Хазу а. Оцу шарахь 

цкъа Заурбек вехаш хиллачу урамна цуьнан цIе тиллийта гIерташ лийлира Хазу, 
юьртдена тIеоьхуш, школерчу хьехархойх дагаюьйлуш, Халиде телефон етташ. 
Тахана оцу хьокъехь юьртда волчу веана вара, хIинца газетан редакцехь болх 
беш волу Халид. Ша маьхькаме кхачале машенахь мелла а юьртахула лийлира 
иза, урамийн цIераш йоьшуш: Полевая, Цветочная, Олимпийская, Нагорная, 
Подгорная, Крафта, Абульяна… 

– Ассаламу Iалайкум! Чуван мегар дуй? – аьлла, юьртден кабинетан неI 
йиллина, соцунгIа а хилла, чухьаьжира Халид.

Юьртдас жоп ца делира, шен гIантара айба а ца велира. Дега тIе кхаччалц 
йитинчу Iаьржачу можах куьг а хьаькхна, кад санна, тIекхоьссина, пес Iуьллу 
боккха корта айбина, шен баккхий бугIан бIаьргаш Халидана тIедуьйгIира цо. 
Иза шех тоамбина стаг вуйла хиира Халидана.

– Хьо лаа лелий жима къонах? – хьоьжуш Iийна-а хаьттира цо Халиде.
– Со журналист Алдамов Халид ву. Вуьйцу хезний хьуна?
– Ца хезна.
– ХIумма а дац, хIинца дуьйна хезар ву хьуна кест-кеста. Хезча, хьан корта 

лазабалар, цабалар хьох доьзна хир ду. Могуш-маьрша ваха лаьий хьуна –низам 
ларде. Гой хьуна, тхан газетан редакце шун школан хьехархоша кехат яздина, 
юьртарчу цхьана-шина ураман цIераш хуьйцуш, гIодахьара аьлла. Шаьш хьоьга 
а яздина боху цара.

– Цара Махмадов Заурбекан цIе тилла, аьлла, яздинера…
–Дагаева Хазун ц1е тилла езаш кхи а цхьа урам а бу хьуна. Шен хеннахь ахьа 

гIуллакх динехьара, цхьана ураман цIе хийцчхьана волура хьуна хьо. ХIинца 
шинна хийца езар ю. 

– Уьш хийца, аьлла, лакхара охьааьлла цхьа а дош-м дац соьга, жима къонах.
– Ой-хI, дерриг а лакхара охьаолуш хилча-м, хьо кхузахь эша а хIунда 

оьшура?! И хьан гIуллакхаш ца нисдича, кхи дан хIума доцуш бу-техьа и 
лакхарнаш? Вон Iа-кх уьш хьан юьртарчу урамашка нораш хьекха ца богIуш. 
Аса хIоттор ду и хаттар сайн статья тIехь. Схьадийцал, накъост Жуккаров…

– Жуккаров вац. Жуккаров хьалха хилларг ву. Со Цуцаев ву. Со Жуккаровх 
ма хьекхавелахь… 
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– Дика ду, Жук… э-э-э. Цуцаев, схьадийцал, Тайми Биболатан, Шайх 

Мансуран, Iаьлбаг Хьаьжин, Чермоев Тапин, Iовди Iелин, Кунта-Хьаьжин 
цIераш йолуш урамаш дуй хьан юьртахь? Я вайн заманхойн, Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин т1ера дуьйна? Нохчийн 1илманчийн, яздархойн, т1емалойн ц1арах 
дуй хьан юьртахь урамаш? Дац, накъост Жук… э-э-э Цуцаев. Со лийлира 
шун юьртарчу урамашкахула: Полевая, Цветочная, Травяная, Олимпийская, 
Пионерская, Комсомольская, Крафта, Абульяна… Крафтий, Абульяний мила 
ву хаьий хьуна? Нохчийчохь адамаш дойъуш лелла ГПУ-н белхалой-чекисташ 
ма бу уьш. Аса сайн статья тIехь оцунах дийцахь, хьайх хIун хир ду хаьий 
хьуна?

– Дика ду. Ахьа ма-бохху хуьлуьйтур вай. 
– Халид, сан дехар ду хьоьга и урамаш, ца хьехош, дитар, – шен меттара 

каде хьалаиккхира Цуцаев. – Ахьа бохург дийр ду-кх аса. Эшахь, хIара… – 
юьртда шен кисана кхевдира.

– ХIан-хIа, Цуцаев, суна хоьгара хIумма а ца оьшу. Со ахчан дуьхьа лелаш 
вац. Хьан юьртана оьшу хьоьгара гIо. Охьахаал…

Доккха са а даьккхина, хьацар а даьлла, охьахиира Цуцаев. 
– Схьаэцал кехат… Диц ца далийта, дIаязде: Тахана апрелан уьтталгIа де 

ду хьуна. Бутт чекхбалале Махмадов Заурбеккий, Дагаева Хазуй даьхначу 
урамашна церан цIераш а техкина, ураман хIора куьпахь сонерачу цIенош 
тIехь гайтамаш бийр бу ахьа. Ахьмад-Хьаьжин урамехь цул совнаха синтарш 
а доьгIна, стогарш тасийта дезар ду. Май беттан деза денош чекхдевлча, со 
вухавогIур ву, сайца Iедалера а, телевиденера а нах балош. Цу хенахь сан статья 
ахьа динчу гIуллакхех лаьцна хир ю. Ахь дина дика гIуллакхаш цхьа беркате 
тIаьхье йоцуш дуьсур дац хьуна. Iодикайойла. 

Май-баттахь догIуш долу деза денош а дIадевлира, лаам гайта гIерташ 
леларш а, тIеман дакъалацархошца дан билгалдаьхна цхьанакхетарш а 
дIадевлира, Iилман конференцеш а дIаевлира. Телевиденехула гойтуш хиллачу 
адамийн туьйлигашна тIехула махо цIен, сийна, баьццара байракхаш ловзор 
а дIаделира. Заз доьжна, гIа дукъделира ярташкарчу бошмийн. Сийначу 
стиглахула, жа санна, хьаьлхина йоьлху кIайн курчала мархаш, ткъа нохчийн 
арахь мелачу махо техкадо эзарнаш петIиматаш. Лаьмнашкахьа боьдучу некъан 
ший а агIо цIийина цара. Дахар дIадоьдуш ду. Цхьана а тIаме сацалур дац иза. 

Лаьмнашкахьа хьаьдда йоьдучу машенна хьалха Iаш вара Халид. Цигахь 
керла боккхучу некъах яздан Iалашо йолуш воьдура иза Органца хьала. 
Гучудевлира Шовдан-юьртана йистехь дина цIенош. Цига чухьаьвзачу новкъа 
яьккхира цо шен машен. Юьртахула чекхвелира иза, урамийн цIерашка 
а хьоьжуш. Цуцаевс ша делла дош кхочушдинера. Дагаева Хазу яьхначу 
цIеношна тIекхочуш, машен лагIйира Халида. Керла генаш а девлла, къонделла 
кертахь лаьтташ дара цуьнан бохь бойна тIеман дитт, Хазух бисина безам. 
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Поэзи

«Сан оьмар яцлуш ю. Шен ниIмат ду 
цуьнца…»

***
Дош-м дац-кхи – хьошалгIа санна…
Дош-м дац-кхи – оццул хан яьлча…
Делахь а со юхавеъна –
вицвинчу кхачале аьлла.

ДIо-о ломан гуш бохь а бац.
ДIо-о Iинан гуш бух а бац.
Гуттар а ша хилларг ду 
ламанан некъаца сурт –
дуьзна ду, 
дурсъаьлла ду.

СадаIа, сакъера веъна вац 
со, IиндагI дуькъачохь сиэца…
Со, воьдий, бохь лекхчу волу,
кху лаьмнийн шортонах вуола;
сайн вала меттиг буй, хаа,
ткъа вожахь,    лаккхара вуожа…

АБДУЛАЕВ Леча
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***
Лам лекхчу мел вели,
Iин а го кIорга:
Локхаллий,
КIоргаллий
Iемаш го вовшех.
Ламанца ца догIу
кур аркъалтийсар,
Ламанан гIиллакхца,
хьикматца нийсса, ─
Локхалла 
КIоргаллах
Iамар ду 
товш дерг.

***
Ша иэшар бIаьрлачохь
карочо со цец ца ваьхна –
стогалло,
карочо шен мерза са охьадилларх.
Сих ва́лар сатоха дезарал хала ца хилла.
Собарна эшначохь, ̶
сатоьхна хьуо кхетта лахь а! ̶
карийнарг еца и
бакъйолу стогалла, 
бакъйолу 
яхь а.

     Ца лехна чIир
 
Чермойн Орцин Тапин цIийнах волчу Дускуев Джандарна

ЭхI, зовкх-яI-кх, делаI, хьо  ̶  
тIаьххьара хIоьттина меле сурт!..
ЭхI, мел-яI-кх, делаI, хьо  ̶ 
тIаьххьара йина декъала ойла!..

Шена еззарг ярийца доттагIчунна езаелла и декъала хилариг…
Шеца ца хилахь, цуьнца хилла а,  ̶  и декъала хилариг…
Шеца ца хилла а, цуьнца декъала хилариг…
Хьаьнцца хилла а, ва, ша декъала хилариг…

Шена езарг ярийца, дашо малх чилхьеса Iуьйренашка иза хьестийта, кхета 
техьа аьлла, тамехь кхиъна и декъала хилариг…
Шена езарг ярийца, дато бутт иза ирсечу гIенашна йижо кхета техьа аьлла, 
тайна кхиъна и декъала хилариг…
Шена иштта тайнарг, шена иштта езарг ярийца доттагIчунна бокъехь дуьйна 
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шех хьерчаш кхиийначу тешамечу динал дукха езаелла и декъала хилариг…

Шена езар эхьна дацара ша мерзачу доттагIчунна…
Шена къийсина яцара ша декъала хилариг дог хуучу доттагIчуьнца…
Дог дIадоккхуш санна, догдиллина вара ша мерза езачух…
ДоттагIчунна бен цу дагах дитна хIума дацара шен, мерзачу доттагIчунна бен…

ХIун дийр дара ша? –
Тайна хиллера-кх ша цу ненан декъала хиларна… 
ХIун дийр дара ша? –
Хиъна хиллера-кх ша, къуьнан къола дина, къайлах кхобу ойла цу декъала 
хиларна…
ХIун дийр дара ша? –
Дог дерриге а дIадаьккхина ваьлла ца хилла хиллера-кх ша…
Ша-ма декъала ма хилира…
Ша-ма дакъаза ма велира…

Гора, шен букъ лоцуш кхетта и гIирмин буьйда даш!..
Гора, ша ламанашна хьалха юьхьIаржахIоттош, еъна и ямарт ойла!..

Амма декъала хила-кх шен тIаьххьара юхахьажа тоьъна дегIан гIора!
Амма декъала хила-кх яйна ялале и тIаьххьара сурт ган тоьъна шен шина 
бIаьрган серло!..
Амма декъала хила-кх шен тапчин бера стигала бассо тоьъна деган собар!..

ЭхI, зов-яI-кх, делаI, хьо  ̶ 
тIаьххьара хIоьттина меле сурт!..
ЭхI, мел-яI-кх, делаI, хьо  ̶ 
тIаьххьара йина декъала ойла!..
ЭхI, ша юхахьажча, букъа тIехьа хьо цагаро 
хазйина, 
декъала йина
шен сема ойла
йоле хила-кх цу хьан жимчу вешина...
Ша къинтIера вели-кх цунна…
Ша шен цIий хьанала ди-кха хьан цунна,
шен мерза доттагI!
 
     Яхь

Гора, йоI-яI-кха,
юьртан цIе йина хилла тайна Кабиха!
Луларчарна хьалха кураллаш еш хилла хир еца хьо кхиъначу юьртан хийист, 
шена тIе хи эца хIуьттург-м Кабиха (!) яй бохуш.
Дуьненна доллучу а шена кхета моттахь а, шегга хаьттича хуур дара-кх,
Малх а хIора Iуьйранна мила ган гIотту,
Бутт а хIора буса хьенан гIенаш нуьре дан кхета.
Олхазарийн маттана талмажалла дан хиъча, хуур дара-кх, 
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олхазарийн эшарша муьлхачу йоьIан хазалла юьйцу.
Ахкан хиэ, дорсан цIаро йилбазбIаьра вахийтаран хьесап дан хиъча, 
хуур дара-кх, 
цара дуьненан меха  къонахий шаьш а ца кхетачу набаран тарах терачу тийна-
кIоргачу ойланашка мила санна болу стунаш дагахь боху. 

Гора, йоI-яI-кха,
мехкан сийдина хилла оьзда Кабиха!
Кабиха санна йолчу йоIах хуьлуш хиллийца Кабиха санна йолу оьзда нана...
Кабиха санна йолчу йоIах йолуш хиллийца Кабиха санна йолу мерза йиша…
Ирсе хила хьакъ ярийца Кабиха-нана.
Декъала хила хьакъ ярийца Кабиха-йиша.

Амма седарчаша седарчашка йийццал тайна кхиъначу йоIах хиллачу 
Кабиха-нанна,
хьалхарчу бIешераша тIаьхьарчу бIешерашка косташ кхеххьийтал 
оьзда кхиъначу йоIах хиллачу Кабиха-йишина
цхьана дийнахь шозза дуьне дуьйхирийца,
хьалхара кост, 
ваша вийна хьан аьлла, 
кхочуш,
шолгIа кост, 
воI вийна хьан аьлла,
кхочуш.

Юккъешхахула каглуш, доьхна-декъаделла дуьне 
цхьа ах хьалхарчу ворданахь,
шолгIа ах шолгIачу ворданахь 
шен керта кхочуш,
ша винчун дакъа тIехь йогIу хьалхара ворда тIехйолуьйтуш,
нанас йинарг яла хьан, делаI, мичахь ву шен мерза ваша аьлла, 
гу лекхачуьра чухьаьлха цIаьххьана тоьхначу догIанан Iовраш санна, 
бIаьргех шортта хьалхинчу мелачу бIаьрхишца 
шолгIачу вордана дуьхьал хьодуш, 
Кабихас шайна хьалха ларийна оьзда яхь 
лаьмнаша тахханалц а йиц ца йинийца…

Йицйинехь-м, хIун дора лаьмнех а!

 ***
Берд баьхьна, гIов бина,
ондда тIехь тхов бина,
дуьненан хьовзамех  
вай хьулдан чIагIо яц.
Керт йоцу урд санна,
ду царна нехан хьакъ;
шаьш йиннарг чот а ю,
шаьш лоьррург – 
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бакъ-харц.

НеI, кор а ца хоьржу,
де, буьйса ца лоьру,
кхочур бу, шаьш йиннарг 
кхел шайна товш.
Мел веха, лаьттар бу 
дуьненан хьовзамаш, ̶
цаловчо – 
бIозза ловш,
ловчо – 
цкъа ловш.

***
Карарчух ва́шаза волий, 
Ца волу догIучу дийне.  
Хан ю-кха хенера йолуш.
Хир а ю, вай мел ду дийна.

Вехачу бехачу новкъахь
Дика а, вуо а ду лелаш,
Дегнийн вайн латтаеш шовкъаш,
Дегнаш вайн делхош я делош.

Со а ца хилла кхин юьстах
Лелачу диканна, вуонна.
Ойланехь хиллариш луьстуш,
Цхьа а уьш хийра дац суна.

Дагна мел балабеш дарах,
Хиллариг дерриг до къобал,
Хетарийн нисбина барам,
Цхьабосса дагца сайн кхобу.

Дика а, вуо а ца лоьру – 
Дерриг ду сан хилла дахар.
Я догIун  долчух ца кхоьру,
Я дац кхин догIийла баха.

***
 …. дуьненан уггаре а диканиг – 
некъаш хилар деца…
ткъа некъийн уггаре а диканиг –
церан  лаьттахула хилла ца Iаш,
заманехула хилар а …

хьаша а карор ву…
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лаьттахула хилла ца Iа хьешашка некъаш,
заманехула а ду…
уггаре а тоьлла хьаша, 
уггаре а тешаме накъост, 
уггаре а мерза доттагI,
заманан лорах вахна, карийнарг  а ву…
…маржа,
хьакъ велара
уггаре а ТОЬЛЛА ВЕРГ волчу кхача!
хьакъ вац  …
цундела цхьа а волчу а ца воьду тхьовса…
кхин волчух, ̶  мел тоьлла волчух а,  ̶  суна хьаша хир вац тховса …
иза воцчух, Эхартана хила накъост вац…
ткъа дуьненан белхашна накъост леххал 
дуьне тIаьхьало яц…

***
… ша-ма мила вара!..
Халид ибн Валидан я СалахI ад-Динан  доьналлехь хилча а,
дуьненан дерриге а герзаш шен кара делча а,
шена хьалха, декха хан йолу бер санна, гIорасиз вийр вара-кх
безам а, ачо а деккъа АллахIан дуьхьа долчу муъма стеган кIеда-мерза хиларо…
цуьнан багара долучу дешан 
лоха-зевнечу Iаьнаро…
цуьнан бIаьргийн тулгIе йоцчу Iаьмнаш тIехь лаьттачу 
нуьре-эсалчу хьежаро…

Нуьран зезаг дайний вайна? –
иштта веца камил муъма стаг…

Йа-Рабби,
муьлхачу гIенах вайна техьа шена
и камил муъма стаг?..
Йа-Рабби,
маца, мичахь гур вара техьа шена
и камил муъма стаг,
цуьнан мерзачу озах 
хезнарех цIанвала,
цуьнан нуьречу хьажарх 
гинарех цIанвала?!.
 
Йа-Рабби, 
Хьан цIенчу лех цхьанна а дайна, 
синош зуьйчу кху маьлхан дуьнен тIе, чемхалг хила аьлла, ваьккхина велара 
Ахь ша…
 Я хIинца Хьайн цIенчу цу лех цхьаннан мачин ченаша даийначу айран дарже 
мукъане кхачар лохьа,
Йа-архьама-р-ра́хьимина!..
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 ***
Дагахь доццуш иштта кхета.
Делан Кхоьло чIогIа лоцу.
ХIетталц хилла-лелларг, хеттарг
доьрзу, хуьлий хIумма а доцург.

Хаза дара хIокху кертахь,
тайна дара цIийнан уьйтIахь.
Хаза дара дийнан делкъехь,
хаза дара Делан Iуьйкъехь.

Юха а хила мега иштта.
Дакъалур ду хIар бIаьрхиш а. 
Юха а хир ю Iуьйре, делкъе,
йисна хан а гIоза-декъал.

Юха а хир бу темаш, весаш,
Юха а хир ду шен-шен хетарш.
Юха а хир ду Далла Iеса,
Дагахь доццуш юха кхетталц.

…Гора, дарс-яI,  ̶  адам кхалхар,
кхетор хьан ма чIогIа хуьлу!
Ахко тIулгал чIогIа аьлла,
дегнаш ахь ма чIогIа дуьлу.

Амма сиха вицло охIла 
Ваьлча санна Дала тоьхна,
Сецна Лаьтто доху гуонаш,
Кхин хир доцуш санна  вуонаш.

***
Хенаца догIуш а хуьлу цхьа хьекъал.
Цуьнца а зоь хIинца, дуьне, хьан амалш.
Хьалхачул догъэша я хила декъал,  
Х1ума-м гац суна хьан, керла ду ала.  

Хьалха а хийла хьан къаьхьа кад мелла.
КхидIа а деза хьан хьовзамех вийла…
Жималлехь со хьох дог Iехош ца лелла, 
Воккхаллехь хIума дац сан догзавийла. 

  ***
Сайн тIегIерта къаналла ян декъал,
цхьа кхо-диъ ас дехна дика Деле –
азан доьшуш хаззал дисна лерса, 
алиф лам-ах къасттал дисна бIаьрса;
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лаьмнел хетта тIетевжийлаш херцаш,
агIо хила тоьар ю цхьа Iаса; 
кхидIа ца довш Iен мел доцчун метта
уллехь хуьлда аьхна хIусамнана;
сарахь вуьсун воцу цамгар кхетахь,
ма вуьсийла со Iуьйренга вала. 

***
Хуьлуш ю цхьа хенаш,
хьоьжий-хьоьжий, дуьтуш
ца гун хаза гIенаш,
цагар кхин ца туьдуш.

Оцу гIенех ду-кха,
юхавогIу аьлла,
дIа мел вахнарг ваьлла
кхин цава́р а юха.

Са а эрна туьйсу,
эрна хьоьжу корах:
эххар шен чоь, пхьор а
стагна шенна дуьсу…
Велчахьана волуш,
кхоччуш паргIатволу. 

 ***
Той гуллуш, гIаьттина гIовгIа
Той дуьжуш, йирзина йогIу.
Цхьа-а ву со тIаьххьарчу болехь…
Хьо мукъане дIа ма гIолахь.

ВогIуш ен чот йина ели.
Воьдуш ен чот хуьлда меле!
ТIехиндерг хир дац кхин гIолехь…
Хьо мукъане дIа ма гIолахь.

ХьошалгIа баьхкина хьеший
Хан йоккхий, цIа боьрзу шайн-шайн..
Ца Iен берш дIа новкъа бовла-кх!..
Ткъа хьо… ткъа хьо дIа ма гIолахь.

Юхахьийза накъостийн гуонехь
Сан сакхташ ца дисна хьуна.
Ас цхьаьнгга а ца боху вола…
Амма хьо… хьо дIа ма гIолахь.

ЧIаьгIначу неIарал арахь
Дуьсуш дерг дуьсийла арахь.
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Стаг шенна вуьсчу кху хьолехь
Боху ас: хьо дIа ма гIолахь…
 

***
Сан оьмар-м яцлуш ю.
Шен ниIмат ду цуьнца –
цуьнан шу буьжуш гар                   
Эхартачуьнца.

Деса догдахаршший,
Iеса сатийсаршший
дукха а дацара,
леш ду уьш диснарш а.

Доьдучун,
догIучун
чот яц кхин еш.
Цхьа малик лардо – 
сайн 
тIаьххьара теш. 

***
ТIаьхь-тIаьхьа цхьа ойла хуьлу
(Валар цкъа тIедан ма дезий!) –
ХIетталцчул со сов а  эшна,
Ларор дац цхьамма а сан тезет; 

Докъана хьакъ дина парзаш, 
Цхьанна а ца вуьйлуш новкъа,
Сайн куьйга кхочуш а дина,
Сан ва́ла йиш хилча новкъа,

Цу Маьлхан коша тIе санна,
И некъ ас хьур бара, безаш.
Тарлуш дац-кх и дан.
Гечделаш,
Сан тезет лера шайн дезарш!
 

***
…ХIун боху  пекъаро – яхь йолчу къонахчо?..
деца шуьне хуьйшучарах вац ша, боху… 
мацах нохчийн цхьана оьздачу кIотарахь оьздда болийна некъ оьздда 
чекхбаьккхинчу Адаман Мозис гуттар а дан Iеминчу къонахех долчу шен 
къамелашкахь хьахийначу цхьана гIалгIачунна а дайна, да тIехь Iийначу динан 
букъа тIе хуьйшучарах вац…
цхьанийса накъосташцачул алсам ненаца шуьне хийша тIера хиллачарах ву 
ша, боху, цу шуьне тоьлашха долу пхьоьран дакъа марнанна дуьллучу несан 
оьздачу гIиллакхан марзо эца хьогаха…
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хьешана хьешан меттиг, хIусамдена хIусамден меттиг хуу хьошалла дезна 
шена, боху…
юкъарчу меттигехь
кIожехь хилар дезна шена…
ша аьн дерг ала да волучохь дешан рагI юьтуш…
ша Iийча а хила йиш йолчу дикачу белхан декъа ваха ца гIерташ…
Таймин Бийболтна а дайна, майралла къовсуш вац ша, боху…
гIиллакх дезна шена…
майраллий, герззий ца ваьллачу денна, Iоврат лерина, хьулдина лелийна ша…
дуьне дезна шена, боху, дерриге а дуьне,
хIонс йоькъуш кхаьчначу дохнал башха ца хеташ, 
оьшучарна хьовха, 
дезачарна а, 
цхьанийса да́къа деш, 
иза дерриге а дIадекъна, 
ког хецца цкъа паргIатвала… 
толаман да велара милла а, боху, 
эшаман дукъе шен букъсурт ца кагделчахьана…
дуьнен чу ца валлал декъала ца хилла ваьллехь,
орца даьккхахь бен, 
гучу ца волуш, 
орца доьрзуш, 
веъна аьлла коьртахваккхале 
къайлаволуш, 
тийна догIучу ахка йистехь доьгIначу жимчу цIа чохь, 
Далла Iибадат дар бен, болх-некъ боцуш, 
веъна аьлла вевзина, цхьаннан а вицван дезар доцуш, 
цхьана дог хуучу ненан декъала хиларца ваьхна ваьлларг хилла ваьлла велара 
ша, боху…
…ваьхна ваьлларг хилла веъна хилла велара,  дуьнен чу вогIуш а…
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Дахаро хаьттича…

Дахаро, хаьттича,
Къоналла юхаерзийча,
ШозлагIа цуьнца Iан
Хир варий? - аьлла, хьо реза,
Вацар-кха ванне а,
Дашочу малхора, вийча,
Ас цуьнах хIун дора,
Жимбелча сайн бевза-безарш.

ХIун дара, са цуьнца
Дог хьаьъна, самалхадала,
Сан дезнарш, сан лезнарш
Кхачийна дIадайна хилча?
Тахана хIун дара 
Дог тешна, сан цуьнга ала?
ТIехIотта дисинарг,
ХIун дара суна цул ирча?..

Сайн йоцчу амалех,
Сайн доцчу гIиллакхех ийна
Хан йоккхуш, ас муха
Садетта дезара  тIаккха.
Сан уьйраш, нийсарой
Дукхахберш  бац цуьнца дийна.
Суо волччохь соцур ву
Йисина хенан цуьрг яккха…

Вина де ду, алий…

Вина де ду, алий,
Суна ма кечделаш
СовгIаташ.
Цу бехкан гIуданах
Шу хьалха ца дитахь
Со бакъ вац.
Даггара цхьа дош а
Тоьар ду, сан цIарах
Аьлларг аш.
И хилахь хьагI йоцуш,
Цул доккха суна кхин
СовгIат дац.
Лам санна, чIагIбелла
Накъостийн тешам бу
Коьрта берг. –
И суна совгIат ду –
Доккхачу дуьненан
Меха дерг.  

   Сайн байташка

Сан дахар хIоьттина кога,
Даима шух дагадуьйлуш,
Шун  кхерчан алунах догуш,
Садетта, дог кийрахь къуьйлуш.

ЛадегIа синхьаам боцу,
Шун  кхоллам сайн коча лаьцна,
Ойланийн садеIар доцуш,
Со шуна къанваллалц ваьцна.

Шун  дашах шалхонаш яьхна,
ЮьхьIаьржа  хIиттарна кхоьруш,
Ас шуьга « Варийлаш!..» - баьхна,
Вай цхьаьна тийналла къоьруш…

    Воккхаве…

Воккхаве хьан дилхан
Сацкъарах со вина воцуш,

ДАКАЕВ СаIидбек
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Хьан  деган цхьа зирх а
Сан  дагах хьакхалур боцуш.

Воккхаве хьан кошан
Лахьтичу со вуьжур воцуш,
Да воцу, хьан дош а
Сан доладала йиш йоцуш…

Воккхаве ахь дерзо,
Вон, дика тIедогIур доцуш, -
Уьш  листа, «хьо-барзо»
Сан  керта ког боккхур боцуш…

          ***
Цхьа  цамгар ю
ДIа ца йолуш,
Сан  сих кхетта:
«Стаг…»  ву бохург,
Воьдуш, вогIуш
Дуьхьалкхетча,
Мел  хала дай,
Цуьнан хьежар,
БIаьрга леца
Дагах дуьйлуш,
Цуьнан  къежар,
Салам  эца…

Гуьйре а ели-кха йилхина…

Сагатдеш мархаша
Хьулбинчу  малхана,
Гуьйре а ели-кха
БIаьрхишца  йилхина.

Гуьйренан  некъ лаца
ЙоьгIначу  кIелонца
Iа  теба, ладоьгIуш,
Севсина  шелонах.

Цхьа гуо бен ца буьсуш,
Серлонан  хир хаьдда,
Доца  де, кхачалуш,
Буьйсане  дIахьаьдда.

Iаламо,  саийзош,
Шакаран  мукъамехь,
Цхьа  узам, сахьийзош,
Белхабо  сан лерехь.

Сагатдеш  мархаша
Лаьцначу  малхана,
Гуьйре  а ели-кха
Йочанехь  йилхина.

 Цуо  со лоьху…

ВогIуш, деладелла
Дуьхьалдуьйлуш,
Воьдуш, кхоладелла
ТIаьхьадуьйлуш,
Сан  ойланийн
Марзо  хилла соьца,
ГIенах, самах
Ненан  амат соьцу.

ДегIан  чкъурах
Куьйган  йовхо юьллий,
Беснех  барташ
Дохуш, маравуллий,
Берахьлера
Тийна  туьйра дуьйцуш,
Со  набарна
Товжаво цуо шеца.

ТIаьхьадолий,
Каравой, со лоьхуш,
Гена  кхачарх,
Шена  герга воьхуш,
Ойла юций,
Сатийсамех  туьйсуш.
Цуо  юьхьдуьхьал
ГIийла  хьежар кхуьйсу…

              ***
ХIоккхул - хьуна, хIоккхул - суна,
Кхача  деза бохуш, хIай, 
ХIоккхул  доккха долу хIара
Дуьне  хIунда къуьйсу вай?

Къийлаяла  къелла йоцуш,
ХIара-м  вайна тоъал дай,  
Хьуна  доцуш, суна доцуш,
Кхана  дуьсур долуш вайх…

***
Мел   дукха делахь а,
Доцург  ду доцуш …
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Мел  воккха велахь а
Воцург  ву воцуш…

                ***
Шен йоцчу стигланийн тхевнех
Йочанаш Iийдало муьста. 
Кхайкхаза воьссинчу тойнехь
Сий лакхадоккхий, ца хьоьсту…      

               ***
ЧIагIдина дуьйцуш дерг
Цахиларх бакъ а, -
Чемхалган  мах боцу
Дош хьалхадаккха,
Кхоссалой, декъаза
Са  карзахдолий,
Гуш  лаьтташ къарво-кха,
Доцург  ду, олий.
Айпечу кхетамна-м
Ца йолу гIоли.
Шозза шиъ диъ хилла 
Ца дисча долий?...

Дагахь а дацар-кха…

Дагахь а дацар-кха
Оццул сатуьйсур ду аьлла,
Чамкхетта валале,
Сихъелла яханчу хене.
Кхоьлинчу гIенашка
Йирзина, гучура яьлла,
Йиси-кха цуьнах цхьа
Яханчу заманан гене.

Дехаре ваьлла, ас,
Хьесталуш, дийцина аьлла,
БIаьцашца тIекхайкхарх
ЯгIац и жимма а герга.-
Эрна дерг - эpна ду,
И генахь гучура яьлла.
Цуо, тIаьхьа мохь беттарх,
Ца ухьу дуьхьиг а лерган…

 ДIакхачаво…

Лозуш берг цхьа пIелган 
Буьхьиг бен бацахь а,
Дерриге  куьйгана

Цуо тоам бо.
Кхоссалуш, лач теснарг,
Цхьа гIулч бен яцахь а,
Цуо дегIан боларан
Шовкъ талхайо.

Дуьненахь йоккху хан
Мел еха елахь а,
Замано, дIакхоллий,
И кхачайо.
Болатан лам таттал
Ницкъ болуш велахь а,
Цуо, марахьарчавой,
ДIакхачаво…

          ***
Хууш я ца хууш
Сайн байтийн йозанех
Даьсса дош
Кхетарна кхоьруш,
Ма-хуьллу,
Ларвала-м гIиртина со.
Лууш я ца лууш
Ас церан дозанехь
Лехьийна,
Гулдинарш къоьруш,
Ойланех дузийна
Дог кегадо…

          ***
Мерза хиларх,
Стом а, бахкабелча,
Муьста хьожа юлий,
Чомах телха.
Ойла Iехаелла,
Вохкавелча,
Чохь са хиларх,
Дуьнен тIера кхелха…

          ***
Воккха стаг го
Халла новкъа вогIуш,
Генахь дуьйна,
Тоьттуш замано.
Ойланашца,
Шерийн лорах дохуш,
Гена девлла,
ГIенаш  лоьцу цуо…
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            ***
ХIокху лаьттахь даха,
Ма кхуьийла моша. –
Безам баьлла, наха
Туйнаш туьйсу божа…

            ***
ЧIагIдо вай, хазаллех хьоьгуш,
«Ма хаза адам ду!» - олий.
Беснеш тIе ка-м1араш хьоькхуш,
Хазалла-м дIайоьду, йолий…

ДIайоьду, кханенаш хедош,
Елхаеш, къоналла оьций,
Юьхь тIера чIурамаш иэтIош,
Хебарийн тачанаш дуций… 

           ***
Гучахь доцург,
Кхана… – ала ваьхьар вац.
Кхане лоцург,
Кхочушхилла  даьлла дац…

           ***
Диллина, куьг кхийдош,
Ца доьху  цадогIу сагIа. –
Юьхь тIера  чкъор Iийжош,
Цкъа  марахдоккху и наха…

            ***
ХьагI, гамо ма голаш
Сан байтийн узамехь.
Дахаран сиркхонаш
Ю кхеран лазамехь…

          ***
Багара мотт белахь,
Бетта а, хьекха а безаш,
Дистхила йиш йоцуш,
Багара и боьжна
Дуьсийла вай.
Кху  маьлха дуьненахь
Ял йоцу, лай хилла,
Хан яккха дезахь,
ДегIах  сакъаьстина,
Дуьне а къахьделла,
Дуьсийла  вайх.

Хьежалур ярий хьо?..

Кийрара жима дог
Безаман суй кхетта,
ЦIеяьлла, датталуш,
БIарзделла, детталуш,
Хьогара доцург, кхин
ТIекховда гIо доцуш,
Безамо катоьхна,
Хьовзийча де доьхна;
И дуьтар дарий ахь,
Хьаста дош ца ала,
Шийлачу маьхьарца
Цу  цIергахь садала?
Хьежалур ярий хьо,
Цу цIаро и морцуш,
Хьайн бIаьргех Iаьвдина,
Хин-цинцаш ца хьорсуш?..

Хьо йогIуш яйча…

Хьо йогIуш яйча со
Хьоьгарчу хазалло,
Iадавой  лаьтта. –
Стиглара дашо малх
Бу олий, хетало
Боьссинарг, лаьтта.

Ас т1аьхьа бIаьрг кхуьйсуш,
Iаьржачу  кIажарех
Ойланаш туьйсу.
Iаламо делалой,
ГIа-бецан эшарехь
Хьо суна юьйцу…

Безаман  мацалла
Кийрара дог дууш,
Хьан бIаьра хьоьжу.
Оццул, хьан хазалла
Лела те ца хууш,
Суна мел оьшу?  

ХIун деза?.. – аьлча…

Кхолламо  сайга, кху
Дахарехь, хIун деза? - аьлча,
Сан  цунна кечдина
Цхьа  жоп ду: «И… еза», - аьлла.
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Сан  оьмар яхъелла,
БIешерал  тIехкхийда яьлча,
ТIаккха  а дуьсур ду
Сан  аьлларг, ца духуш, аьлла.

Эхарта  кхелхина,
ШозлагIа дуьнен тIе ваьлча,
Ян  чIагIо яр- кха сан,
Юха а: « И… еза », - аьлла,
Садууш  лезначу
Ойланийн лааме даьлла,
И  даг тIе хьаьрк тоьхна,
Къовлалуш, язделла даьлла… 

Хьуна  ма моьттийла…

Iуьйренца гIоттучу
Малхаца  къийсина,
Дуьхьал  мел хIуьттучо
Хьеста  сатийсина,
Цхьа  мерза мазал а
Хьан  къона хазалла,
Замано,  макхйина,
Хьоьгара  яьккхина.

Хьуна  ма мотталахь,
Заманан  цIаро и
Алунан  овкъаршлахь
Ягийна, дIаяьлла.

Сайн  дагалецамийн
ГIенашка  тарйина,
Цкъа  мацах санна, и
Ас  сайна ларйина.

Суна  и мерза ю
ХIетахь ма-хиллара,
Безамо  хIетахь сан
Даг чу  ма-йиллара, -

Сурт  санна, сайн деган
Пенах  дIалатийна,

Ас  иза-м лелош яй
Кхоамца  ядийна.

 Велла  дIаваллалц…

Хьан амат юха а
Ойланца лаьцна,
Ас доьшуш, тIехьежа
Йозане дуьллу.
Лай хилла, цунна сан
Сатийсам баьцна,
Хьесталуш, аз доцу,
КIеда мотт буьйцуш.
 
Стигланан некхах шен
Можа тIам бетташ,
Бутт тиэкха седарчийн
Серлонаш хьоьшуш.

Хьан амат сан коран
Куьзганах  летта,
БIаьцашца, леррина,
Сан бIаьра хьоьжу.

Цуо тховса со волчохь
Йоккхур ю буьйса,
Юха а набаран
Сан гIенаш хьоьстуш.

Седарчий, корех чу
Серлонаш кхуьйсуш,
Лепар ду генара
Паналла цоьстуш.

Сайн деган гура чохь
Юьхьдуьхьал лаьцна,
Ас иза лелор ду
Велла дIаваллалц.
Лай хилла, цунна сан
Сатийсам баьцна
Хьесталуш, кху дийнан
Суьйренга валлалц…   
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***
Илланча велахь со –
ву лаьмнийн илланча,
некхан ваз диллина
Горга-лам билла чу,
винехь а нанас суо –
вакхийна ломо,
дена сайн винехь а –
кхиийна къомо.
Багахь мотт белахь сайн –
бу иза нохчийн мотт,
кийрахь дог делахь сайн –
ду иза нохчийн дог.
Миччахь а йилларх сайн
дегIан чарх лахьти чу,
кIайн леча хилла шех,
са гIур ду Нохчийчу!

***
Стигланан аренца зезагех девлла,
седарчий берзинчу когашца хьоьшуш,
лахахь гуш детица кхелина эвла,
воккхави хьомсарчу 
                                 Нохчийчу хьоьжуш.

Беттаса кхозура шуьрех кIайн детта -
юккъе пIелг Iоьттича, дара и кIеда,
марханан терхенех тийсалуш, лаьтта
воьссира меллаша суо винчу кетIа...

Лаьмнашка вийлира, 
                                тогIешца  лийлира,
даккхийра къурдаш деш, 
                           КIайн-шовда мийлира,

Iаба ца Iаьбара хьагбелла кийра –
юха а, юха а и муьйлуш Iийра…

Малхбасе йогура цIазамех яьлла -
ши цIазам болура кхелинчу метта…
Хьуьнан кхор боллучу хьала а ваьлла –
леттира цунна кIел, мара а кхетта.

Дай  дагалоьцура кхоро а, ас а,
хийшинарш шайн хенахь 
                              IиндагIе кхузахь,
кху басахь лийзина деден сайн Iаса,
сайн буйна къевлина лелош а ю сан…

ГIан-набарш оьций хьан, 
                                  дIайоьду буьйса,
цIахь воций хаьа хьуо, 
                                     коре ма хьаьжжа -
хьайн йоцчу мокхачу стигланца вуьсу,
массо а бос хета кIарула Iаьржа…

***
Набарна тевжича хьайн боцчу махкахь,
сахиллалц мел гун гIан, го хьуна цIера,
юрт юккъех йоькъучу  зевнечу ахкахь,
беттан ах кхийсало даточу чIерах.

Чилланан кIайн мархаш –
                        цхьаъ тIаьхьа цхьанна -
сийначу лаьмнаш тIехь, яьржина техка,
бердаш го геннара, хIоьттича санна,
Дала тIедиллина перз ламаз дехка...

Малхбален бос керча, йоьIаниг санна,
маьждигийн момсарш тIехь
                                 зIаьнарша зикр до,
вогIург го, воьдург го…, 
                                 ма ваьллахь сама –
ваьлча дац  хьуна ган цхьа а цхьа 
дика…

***
Йозанаш... йозанаш...
юха а йозанаш -
байташ сан, кхиийнарш,
салоьцуш готта,

ЯШУРКАЕВ Султан

Илланча велахь со – ву лаьмнийн илланча...
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сан доьзал бара шу -
еханаш, йоцанаш -
бицлур бу-кх кханнехьа
 аш буьйцу мотт а.

Да воцу буо хилла,
 юьсур ю цхьанна шу,
таьптарш шун къийзор ду
неца а летта,
шовкъехь шух воккхавер,
дог кхаьбна Iалашо,
соьца дIаюьжур ю
лахьтанан метта.
Селхана ца гуора,
 гург хьайна тахана,
 кIажъуьхуш доьлура
 къоналлин денош,
цIеххьана карий уьш
 абаде дахана -
арахь ю кхин зама,
кхин амал лелош...
Даймехкан лаьмнашкахь,
ворххIе да ваьхначу,
дош шуна лийхира,
 могIане дилла,
седарчийн готано
стигал дIааьхначохь,
жовхарех лехьийнарш
 эрна къа хилла...
 Хиллийца, дахар хьо,
тхаьш оха Iехадар -
дан а хьуо доццушехь,
боккъалла аьлча -
лаам тхайн дош хеташ,
цахиндерш лехьадар!
Кхета хьох — тешнабехк
 хьайн бина даьлча,
аьрхачу жималлехь,
мацах цкъа моьттинарш,
лаьтташ гуш тахана,
бIостане хIоьттина...

***
Цхьа мохк бу, боху, Къилбехьа,
сийначу хIордан хил дехьа.
Мокхазан исс лам баьккхича,
баьццара исс хьун яьккхича,
дин белахь, махал маса хьан,
седа-нур делахь, лаца хьан,
некъ хьеха хьайна стиглара,
кхочур ву, боху, цига дIа…
 Шовданаш ду-тов бухдуьйлуш,

адамаш ду-тов уьш муьйлуш,
стом мерза бу-тов, моз санна,
кхевдина баккха массарна.
Латта ду, боху, беркате,
муьлхха а сурсат, ялта ден…
бIаьстенца гота - бIал боккхуш…
гуьйренца ловзар – бал боккхуш…
буьйцу мотт - нанас бийццинарг,
ахь нехан махкахь бицбинарг…

***
Схьайоьллахь, Нохчийчоь, хьоме 
                                                сан латта,
марша  я хьо-яне, ялал цкъа коьртте,
мел дукха гулделла моьттахь,
                                               хьоь хатта,
шерашкахь лелаш суо хьуна саготте!

Дийцахьа керланаш, самукъадаккха,
могуш дуй лаьмнаш, лаьтташ 
                                              дуй леккха,
хьехор а бацара дуьненан баккхал-м,
дерриг а хьайх лаций
                                  дийцалахь деккъа!

Къийсалуш вовшашца, 
                                 меллаший, чехкий,
уьдий хьан шовданаш тохара санна,
дайн маттахь мукъам беш 
                                 попан хьун техкий,
шайна мел сагатло хаьий-те царна?!

Йолуш юй, ирахь юй бIаьвнаш
                                            хьан къоьжа,
гIенах бен уьш ца гуш, 
                                    сан ма хан яьлла,
бIаьрса ца кхочу дIа, дог гена хьоьжу,
гуттар а, гуттар а цIа новкъадаьлла!

Бердаш хьан, тогIенаш, аренаш сийна,
цкъа аьлла, ца буьллуш беза мохь охьа,
лелийний хаалахь хьайн
                                        кIанта кийрахь,
кхин вайша ган ца гуш, со кхана лахь а.

Массо а каш а хьан, массо а хIоллам,
бу хьуна оццу чохь, гуш ду и Далла,
хьох хада язбина хиллехь а кхоллам,
хьан вара хьуна со, 
                             Нохчийчоь, валлалц!



86

Орга - 2016 (1-2)
***

Ца делла дуьне цхьанна а кIордо,
делахь а, кхачийча 
                             хьан кхузахь рицкъа,
Даймахкахь доцу каш-лахьта - ор ду,
лийчор дац - цалийчор 
                                     Даймехкан хица.

Iожалла лечкъа хьан лерга тIеххьа,
кхойкхий ца йогIу - лоцу цуо цIеххьа,
цу денна дехна, вилхина, сайна,
цавитар нехан махкахь суо вайна:
хьайн хица лийчавай, кIайн
                           марчо хьарчадай, 
виллалахь, 
Даймохк, кешнашка хорачойн!

***
Нана-Даймохк, гур буй-те кхин,
мер дуй-те хьан шовданан хи,
Iуьйре гIоттуш, ирзе вуьйлуш,
лелар вуй-те хьан хIуо муьйлуш?
Нехан махкахь лийр ву те-ша,
стаг а воцуш Еса деша,
велча, диса каш а доцуш,
Даймохк, хьуна дагахь воцуш?!

***
Ца воьрзу лазар а кхетта,
виллича Iожаллан метта,
ца кхоьруш дегIана хиларна ницкъ,
къилбехьа верзо со, ма делаш диц.

ТIехIоттий суна гобаккхий,
цхьа эзар суьлхьа а даккхий,
кегийрхой бохккушехь
                         доккхуш сан каш,
доIанца вехалаш Деле со аш.

Марчонан кисеца кIайвай,
меллаша барам тIе  айвай,
гIийлачу назманца хьолаш со дIа -
дуьнен чохь хIораннан тIаьххьарчу цIа.

Делха а дац шуна оьшуш,
цул деза аяташ доьшуш,
къобал еш Везачу Делан шен кхел,
виллалаш, вежарий, со лаьтта кIел.

Воьссинчо упха сан къовла,
Даймахке ерзолаш  гIовла,
мел генахь делахь а, со вина цIа,

дай болччу дIагIур ду сан дегIан са.

Суна шайн декхар схьаделла,
чудоьрзуш, со коше велла,
ойла ер хIораммо шайн дагахь аш:
«Мел гIийла, цхьалха ду,
                              цIахь доцу каш»…

***
Дагахьбалламаш, дагалецамаш,
буйна вуллий шайн, дIа ца хоьцу аш.
Самах, гIенах а, буса, дийнахь а,
цIеран хаьштигех богуш кийрахь Iа.
Айвой, гIаттавой, берах тахкавой,
охьавуьллу аш, винчу махка хьой,
лаьмнаш мокхазан, ирзеш баьццаран,
хьалха туьйсу аш дагна эццара.
Нана, куьйгаш хьан, дама лоцуш го…
кхелха, нана, хьо, уллехь воцуш со!
Дагалецамаш, дагахьбалламаш,
логехь шад боьхкий, витац вала аш.
Мокха чим хилла, яьгна эвла го,
хьайн цIа лаьттинчохь, яраш 
                                            йоьвлла го.
Дагахьбалламаш, дагалецамаш,
буйна вуллий шайн, дIа ца хоьцу аш.
Дитташ кIурздоьлла, бац тIехь 
                                             хилла стом,
кхозу царна тIехь, неIалт хилла тIом!
Дагахьбалламаш, дагалецамаш,
дIа ца хоьцу аш, дIа ца хоьцу аш!
Аьрцнаш чIана ду, гIа дац 
                                        дешкаш тIехь,
лакхахь, ломаца, ца го литтанаш,
шийла бийшана юьртан кешнашка,
Горга лам лоргуш, мангал биттанарш…
Дагахьбалламаш, дагалецамаш,
дIа ца хоьцу аш, дIа ца хоьцу аш!
Самах, гIенах а, буса, дийнахь а
цIеран хаьштигех, богуш кийрахь Iа.

***
Бешахь батто кIайн Iахарий 
                                           дажош хета,
кхин а хийла масане бIарлагIа хIуьтту,
Чармой-ломан коча сийна догIа леда,
чекхдуьйлуш марханан
                                наштарчу луьттарх.
Стигланан аренца дато цIевнаш лаьтта,
бихкинчуьра басталой, седа го уьдуш,
кIадбаллалц уьду и юха бужу лаьтта,
пешара даьккхинчу хаьштиган
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                                          лар юьтуш…
И седа, кхин хийланиг, ду мацахлера,
дукха хан ю и седа ганза, 
                                    ваьлла хьо цIера…
Хьо ца винчу, хьан да ца винчу махкара,
тIуьна ледаш коча, яхана дахкарла,
кхоьлина стигал ю бIаьргаша лоцург…
дош дац, дош дац Даймахкахь доцург…

***
Шийла шовданаш, чехка довдалаш,
хьогах волчунна орцах хьовдалаш!
Дато беттаса, наб ма кхеталахь,
новкъахь волчунна сирла кхеталахь!

Iежийн-кхорийн беш, заза даккхалахь -
стоьмехь Iабор ду адам тIаккха ахь!
Хьаьжка, беркате кенаш дахалахь -
сискал оьшур яц махкахь нахана!

Даймохк!
ГIуоза бахалахь, ирзеш дахалахь,
тоьпах гота яй, уьш дIаахалахь!
Синтарш догIалахь, гIала йотталахь,
юха когагIой, ирахIотталахь!

***
Дуьххьара дош хьан ду, Дела,
тIаьххьарниг а долу дела.
Сан дош-м – дош а дац,
сан мотт-м  – мотт а бац...
лаьттан бIелиг бай,
бецан хелиг дай,
бешан заза дай,
малхал хаза дай,
беттан нур диллий,
дашо кIур биллий,
мазал мерза дай,
Мизийн-терза дай,
кIайчу дарийн дай,
сийна аре яй,
ялтийн хьаса бай,
ловза Iаса яй,
пардол ховха дай,
цIарал довха дай,
дагца овхадай...
бабийн урчакх яй,
дадийн очакх дай…
кийра баста сайн,
нана хьаста сайн,
Даймохк бийца сайн,

дуьне хийца кIайн,
илли ала сайн,
йоцуш дуьхьало,
цхьа дош лохьа, Дела,
Дела дуьхьа ло!
Буобер дай со-м, Дела,
сайн Даймахках даьлла!..

***
Тахана,
чучча а дахана,
вай лечу дийнахь,
ас безам кхайкхабо боьлхучу кийрахь!

Тахана,
бодане яхана,
вайн стигал молханах лелхачу дийнахь,
ас безам кхайкхабо богучу кийрахь!

Тахана,
балане яхана,
Нохчийчоь цIийн Iоьврех
                                   ледачу дийнахь,
ас безам кхайкхабо хьегIачу кийрахь!

Тахана,
неIалт шех дахана,
хьагI-бода оьвхьаза кхерстачу дийнахь,
ас безам кхайкхабо иэтIачу кийрахь!

Тахана,
бердах чудахана,
вайн шовда, цIаст санна,
                                 деттачу дийнахь,
ас безам кхайкхабо готтачу кийрахь!

Тахана,
лаьмнашка вахана,
хирцинчу вайн бIоьвнийн тIулгаш
                                               тIе ваьлла,
дайн кешнийн чарташца дага а ваьлла,
цIехбуьзна малх бузуш
                                доьхначу дийнахь,
ас безам кхайкхабо Iийжачу кийрахь!

Лийр бац и мел даларх вай,
хIара дуьне-м безаман дай.
Цундела деза,
вай вовшийн деза,
къинтIерадовла,
ваьш маракъовла.
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ГАЙТУКАЕВ Асламбек

Дала делла похIма а, хаддаза болу 
къинхьегам а цхьаьнаийна

(Ахмадов Мусан кхоллараллах дош)

Биографи  

Ахмадов Муса вина 1956-чу шарахь. Иза, вина меттиг – ГIиргIазойн мохк, 
Даймохк-Нохчийчоь хуьлучу чкъурах ву. Дай баьхначу Лаха-Варандахь а, ткъа 
иштта Шуьйтахь а дешна цо ишколехь. 1974 шарахь иза деша веана Нохч-
ГIалгIайн пачхьалкхан университете, ткъа I979 шарахь чекхъяьккхина иза. 
Ишколан дешархо волуш дуьйна а ша зен волавелла иза литературехь. Ахмадовн 
говзарш арайийлина цкъа хьалха кIоштан а, республикин а газетийн агIонаш 
тIехь, тIаккха «Орга» альманахехь а, яздархойн коллективни гуларшкахь а.

Тайп-тайпанчу шерашкахь «СтелаIад» а, «Орга» а журналийн редактор 
волуш а, университетан доцентан даржехь а белхаш бина цо. Дуккха а 
стихийн, поэмийн, дийцарийн, туьйранийн, повестийн, кхаа романан, иттех 
сов пьесийн, дуьххьарлерчу нохчийн мультфильман сценарий, «Нохчийн 
гIиллакх-оьздангалла» цIе йолчу Iилманан белхан - Iаматан автор ву иза. Оцу 
ерриге говзаршна юккъехь леррина берашна язйинарш а ю цуьнан дуккха а.

Мел хала хьелаш тIехIиттарх, шен яздархочун болх ца буьтуш, чулацаме, 
«хиллачу оьздалле» вай кхойкхуш йолу говзарш кхуллуш а, кхидолу дика 
гIуллакхаш вовшахдетташ а схьавогIуш ву и похIме, хьуьнаре яздархо.

Адамаша къобалъеш тIеоьцура цо иттех шо хьалха кечъеш хилла «Ора-
маш» цIе йолу телепередача. Ткъа цо язъечу критически а, публицистически а 
статьяша гойту Ахмадов Муса оцу декъехь а говза хилар.

Яздархочо ша дика вовшахтохархо а, юкъараллин гIуллакхийн жигара 
дакъалацархо хилар а гайтина шен дахарехь. XX-чу бIешеран 70-чу шераш-
кахь иза вара «Пхьарматан» куьйгалхо. Ахмадов Муса вара Дуьненаюкъарчу 
Орцанан Комитето кхоьллинчу Нохчийн культуран, Дешаран Кхерчан а, ткъа 
иштта Нохчийн культура а, дешар а юхаметтахIотторан а, кхиоран а Фондан 
куьйгалхо. Цунах къона волуш хилла СССР-н яздархойн Союзан декъашхо. 

Поэзи
... Хьан пIелг лозуш,
 Сан дог лозура даим, 
Иза-м upc ду
Халкъ, хьан дуьхьа вацар...
                   М. Ахмадов,
                   «Нохчийчоьне».
Ахмадов – поэт хьалхе вевзина суна Ахмадов - прозаикал, драматургал...
ДIадаханчу бIешеран 70-гIа шераш юкъал тIехдевлла хан яра иза. Студентийн 

фестивалаш хуьлура Соьлжа-гIаларчу университетехь xIopa шарахь. Цигахь 

Критика а, библиографи а
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цхьана фестивалехь тоьллачех лерира авторша Бисултанов Аптис, Яралиев 
Юсупа, Ахмадов Мусас шаьш дIаешна йолу церан «Джоконда», «Кад», 
«Нохчийчоьне» цIераш йолу байташ. Цу хенахьлера Ахмадовн байташ тахана 
каро а хала ду вайн библиотекашкахь, туьканашкахь а.

Стигал, Iуьйре, суьйре, буьйса, дохк, тал, хотеш, «ломахь товш йолу бIаьсте...» 
юьйцура поэта шен хьалхарчу байташкахь. Массо а хIетахьлера къонанаш 
санна, иза а вара дахарехь дика лар йита лууш, лаьттахь «доь дисийтар» дезаш. 
Ша хьакъволчу похIмаллин лакхенехь хила лаьара.

Амма шен тIаьххьара кхетам дIабале,
Евзира цунна цхьа дахаран къайле:
Йолчунна стигланийн кIоргенаш муьтIахь
Мегаш дац лахвалар, и лакхе юьтуш.
Дахарехь хуьлучу харцонашна а, харцкхетамашна а дуьхьало ян езарх а, 

нийсачу новкъа, адамаллех а ца вухуш, стаг чекхвала везаш хилар гойтуш, 
Ахмадовс дукха хьалхе яздинчу могIанаша тахана юх-юха а гучуюьйлучу 
ачонийн сибат дIадоьллу:

Мотт бужийла, ян цхьа тоьла 
Шен говзалла йоццушехь, 
Ламчуьра бIов, уггар тоьлларг, 
Ша йоьттина бохучун.
И бIов лаьтта махо яьшна,
Цхьа а цуьрг ца йолуш шек.
Нагахь йина хиллехь аьшпех,
Доь дайна хир дара шен.

***
ХIетте а адам, хьан гуттар а
Адамалла хуьлда, 
Толахь а
Я нислахь, хьо хIаллакьхуьлуш, -
аларца, поэта сийлахь лору стаг гIиллакх-оьздангаллех цавохар, экханах 

цатарвалар.
Нийсо-харцо, хьанал-хьарам, дика-вон. Я хьалхарнаш а, я шолгIанаш а 

дицлуш, довш цахилар гойтуш, кIорггера маьIна а, философски чулацам а 
болуш, стага ша-шен дахар юьстах маца кхуссу гойтуш, гимн санна ду поэта 
хIинцачул бIешеран чийрик хьалха язйинчу «Экъанча» байто схьалаьцнарг:

Хьо велхарх, узарш дарх гIо хьуна хир дац, -
Дахар – и экъа ю, цкъа бен ца кхуссу. 
Бегашна, ловзарна хIума дац кхузахь. 
Дерриг ду тIаьххьара, юха цахирриг...
Цкъа Нийсо хьоьшучохь Харцонна къежна,
Хьо цунна, Бакъ делхош, ма хили муьтIахь.
Амма ахь хьайнна вуо ца ди-кха кIезга:
Дахаран хьайн экъа кхоьсси ахь юьстах.
Заманан кхиэл хийца таро яц цхьаннан: 
Ахчанан я уьйрийн, бевзачу нехан. 
ЮьхьIаьржа ца хIитта цхьана а ханна, 
Дита вай цакхочург Адаман меха. 
Мехалла, маьIна совдуьйлу поэзин могIанаш кIеззиг дац Ахмадовн кхечу 
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говзаршкахь а. Атта ца евза, и могIанаш дешча, уьш яздина хан а. Дуккха 
хьалха яздина могIанаш а, тахана яздича санна, тахана ког мел баьккхинчохь 
xIopa денна нислучу хиламашна а догIуш хуьлу.

ДIатийсина ирзош а гуш, хотешкахула волавелла лелачу поэтана новкъа 
ду вай орамех хедар, мацах «доггах тешаш шайн дахарх а, ирсах а» вайн дай 
баьхна меттигаш вай йицъяр.

Охьатасий и хьайн лекха мачаш,
Тасий дита гIалин атта некъаш, 
Когаш Iуьйра хьо шайн ирзе кхача,
Стигал йолуш догIанна тIекъекъаш.
Цкъа мукъне хьо xIoттa хIокху керта, 
Цкъа мукъне ладогIа тIулган арзе. 
ЦIе латаяй хьайн дайн ширчу кхерчахь, 
ХьаьжкIаш ятта я бацалахь варжа. 
(«Со хотешца волавелла лела...», I983 шо)
Ширчу кхерчан цIе а яйина, гIала хаьржинчеран «гIалин атта некъаш» - цул 

тIаьхьа итт шо даьлча, «тIамо дохади». Цу хьокъехь шен «Соьлжа-гIала» цIе 
йолу поэмехь Ахмадовс яздо: 

Веллачуьнан а садукъло 
Гича хIара балин децIа.

Соьлжа-гIала хала ю 
Схьага бIаьрса долчунна.
Соьлжа-гIала еза ю 
Хаза лерса долчунна.

Соьлжа-гIала - кIарлагIа 
Харц лийначу нахана... 
Соьлжа-гIалахь ийна вовшех 
Iаьржа буьйса дийнаца,

Шийла чиллий, йовха товвий, 
Докъазалла ирсаца.
Оцу дерригенан орам бийцина ца Iаш, авторо гойту некъ. 
Абдулаев Лечас «Турсло вогIу! Турсло хьалхаваккха» бохург санна, 

Ахмадовс олу: 
Къастамбийраш хьалхабовла, 
Тоха доза! Тоха сиз! 
Гайта аша серло толо 
Шайгахь хилар ондда ницкъ!

Гайта ерзош чов а, дов а, 
Нийса озар, дустар а. 
Къастамбийраш хьалхабовла, 
Хилий мехкан устазаш!
Поэтана даима а дагахь ду дахарехь Iалашо хилар, лар йитар, «уггаре 

тоьлларг жайна яздар», «хьагI ца лелош цхьанцца вахар», «мидалш а» хьагI 
йолчарна йитар, шега «деши, жовхIарш, даьхни ца кхочучу», «дахар латточу» 
безамах дош алар, доттагIаша «вовшийн баланаш цхьанисса бекъар». 
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Бакъболчу доттагIаша а бен эра дац вовшашка xIapa дешнаш:

Хьо лаьтта, суьртан тIайх вала миэл оьшуш,
ДIаэца – сан миэл бу: хьо дехьа оьшу.
Киртиг тIехIоьттича, доьхна ца латтал,
Къонахий ца хилча, къа деца лаьттан. 
Ахмадов Мусас берашна язйина I5 байт зорбатоьхна ю цуьнан 2002-чу 

шарахь Нальчикехь араяьллачу «БIе эзар дика гIуллакх» цIе йолчу гуларехь. 
Дешархой кхетош-кхиорехь, царна нохчийн мотт а, литература а, этика а 
(гIиллакх-оьздангалла) хьехарехь дика Iамат ю и гулар ша а, цу тIера «Дуьненчу 
деъна бер», «Зингатан къамел», «Баккхийчаьрга», «Зингатийн барз» и.дI.кх. 
цIераш йолу стихаш. Ахмадовн цхьайолчу байташна мукъамаш даьхна, иллеш 
а, эшарш а ю Нохчийчохь олуш а, локхуш а.

Проза

Ахмадов Мусас язйина «Сатоссуш, седарчий довш», «МаьркIажехь дит-
таш», «Буьйсане доьдура хи» романаш, «Стагана анайист оьшу», «Лаьтта тIехь 
лаьмнаш а хIиттош», «Воккха стаг Очча», «Иштта, дIавоьдуш, цу некъах ца 
туьлуш, чекхвала», «Зингатийн барз а ма бохабе», «Мохк бегийча» цIерашца 
араевлла повесташ (кхин ца яьллехь а, царех тIаьххьара шиъ оьрсийн маттахь а 
араяьлла), дуккха а дийцарш, туьйранаш.

Мусас «Буьйсане доьдура хи» романехь («Орга», №5,6, 2002 шо; №I, 2003 
шо) гойту «денна а чуьра синош дIауьйзуш санна, басадевлла догIу адамаш». 
Амма, уьш лардан, уьш самадаха санна Дала кхоьллинчу адамех ву Овта. 
Готессина, дIаваха гIоьртинчу ИбрахIиме воккхачу стага боху:

- Схьавола, тIех ма вала. ЛадогIа соьга, лаьтта бухарчу шовданийн 
некъаш дохийна хьуна, тайп-тайпанчу меттигашкахь IаьIаш хиш ду хьуна, и 
алсамдаьлча хIун хир ду ца хаьа хьуна, гила-кема дехьа, хьуьнхахь боккха поп 
а лахий, гила-кема. Оцу лаьттан кийрахь болу ницкъ кхераме бу-кх, и мичахула 
тIебер бу хьанна хаьа... Иштта буьйса юккъе йоьдучу заманахь ладогIа, хьан 
лерса сема делахь, хезар ду хьуна...

Шен романан турпалхошкахула автора вайга а кхойкху бендацар дIадаккхаре, 
хила гIортаре, дерзинадала гIертачу «стеллин» ойла яре, бодане а, карзахалле 
а ца кхийдаш (ишттаволчунна ИбрахIима олу: «Цхьа хIума хьаьхна хьуна, 
цундела карзахваьлла, Дала диканна дойла хIаpa»), серлоне кхийдаре, къайлах 
диканаш дан хьовсаре.

Массо а юьртахь, гIалахь ду оьзда, шаьш дIадевлча, мехкан дегац1еналлина,  
бусалба динна эшам хуьлуш адамаш. Ткъа уьш, буьйл-буьйлуш, дIабуьйлуш 
хилар гайтина ца Iаш, «Буьйсане доьдура хи» романехь автора гойту мила 
ву вуьсуш. Царех цхьаъ ву – цунна юххе кхаьчча а бен и боьрша стаг хилар 
къаьсташ доцу, Москвахь Iаш волу, хьийзина месаш йолу, осала велакъажар 
долу, тамашийначу машенаца лела Бадик а. Ишттачу наха боху сингаттамаш. 
Царна адам дош ца хета – иза дийна долуш а я делча а. Кхин ву ИбрахIим. 
Цкъа шаьш дакъа эцна догIуш (Занун дакъа) иза бисинчел чIогIа кIадло, амма 
тIаккха иза кхета: «шен белшаш тIехь Iуьллург цхьа Занун дакъа хилла ца 
Iаш, хIинццалц схьа хилла дерриге а дуьне ду, шен тамашийначу аьзнашца, 
басаршца, мукъамашца, сатийсамашца. ХIинца бац цхьа а сатийсам. ХIинца 
дац и дуьне - хIинца тIехь Iуьллу йозалла ю, легашкахь къаьхьа чам а».

Романехь гучудоккху адамийн марзо, синтеме дахар дIадолуш, карзахалла, 
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саьрмикел а кхераме йолу адамийн карзахалла яржар а, и гIуллакх 
карзахдаьллачу Iаламал а кхераме хилар «Буьйсане доьдура хи» романан тIум 
го суна ИбрахIиман кху дешнашкахь: «Везан Дела, хастам бу-кх Хьуна! Хьан 
дуьненан, Хьан суьйренийн, Хьан Iуьйренийн хазалло Iадийна, со меттавале 
дIаели-кх сан бералла а, сан къоналла а. Везан Дела, со ца кхии-кх Хьан 
ниIматех, сайн гергарчарах, бевзачарах ма-хетта марзо эца... Везандела, оццул 
Ахь исбаьхьа, тамашийна кхоьллийна дуьне, ган бен, и довза ца кхиош, цунах 
Iама ца кхиош, тхо, абаде хьаьдда йоьдучу заманан хиэ довдадой, чекхдоху. Оцу 
Хьан дуьненан хазаллина, хедачу марзонашна, хиллачу къестамашна хаддаза 
велха бен ца кхиаво. Изза – хаддаза велхар, Хьоьга велхар - и ду кху дахаран 
маьIна. Айхьа чуьркан тIоммал а ца леринчу хIокху дуьненахь оццул тамашийна 
хазалла хилча, мел хазаллаш хир ю Ахь тIаьхьа, заманан хин дозанал дехьахь, 
декъалхиллачарна гойтург?! Везан Дела, делахь тхо декъалхилларш... Овтас 
дийцина гила-кема хьуьнхара хен а беана дан-дезаш ца хилла, иза ойланехь 
карон дезаш хилла. Иза ду: Болх Далла тIе а биллина, хьайн даге ла а доьгIуш, 
цо хьоьхучу новкъа дIавахар, хиллачунна Далла хастам а беш, Делан дикане са 
а туьйсуш, хьайх я кхечу адамех дозуш дерриге доцийла а хууш, хьан декхар 
– ниййат цIена латтор а, хьайга далург дар а; ткъа нийса жамI дар а, бекхам а 
Делехь бу». 

Ахмадов Мусан йисинчу романаша, повесташа, дийцарша а стеган дахаран 
оьмаран а, маьIнин ойла йойту, синкхетам самабоккху стаг - тIаьхьало йолччу 
новкъа тIе (бусалба динан а, нохчийн гIиллакх-оьздангаллин буха тIехь болчу) 
воьху.

Драматурги

Ахмадов Мусас язйина «Мохк бегийча», «Барзанаккъий, кхибершший», 
«Ша тIехь йина гIала», «Буьйсанан береш», «Алдара Ушурма», «Дахаран 
урчакх», «БIов йоттар», «Акхарошний, адамашний, кхийолчу садолчу 
хIуманашний тIом ца беза», «Юрт йиллар», «Муьлха меттиг ю хаза», «Сагала 
лелийнарш» и.дI.кх. пьесаш. Цара ойбу таханлерчу заманан проблемаш. Хий-
цамийн заманан билгалонаш дика гайтина «Ша тIехь йина гIала» цIе йолчу 
трагикомедехь. Кхузахь Iедал малдаларца хецаделла зIараш, сийсайоьлла 
карзахаллаш, цхьадолу вайн адам Iехадалар, цара ша тIехь, малх схьа ма-
кхийтти хи буха гIур йолуш йолу, гIаланаш яр, уьш йохар. Амма ишттачу 
хиламашна бехке болчу турпалхошца цхьаьна бу таза хьекъал а, кхетам а 
болу нах а. Царех ю Исрапилан хIусамнана Санет. Йийначу берзан меженаш 
а юхкуш, нах лебеш волчу шен хIусамдега Исрапиле цо эххара олу: «...Ас 
жимчохь дуьйна сатийсинера оьздачу доьзале. И тайпа доьзал хьоьца кхолла 
дагахь а яра со... Амма ахь оцу барзах айхьа диннарг дин вайн юкъаметтигех. 
Диг а детташ, меженаш а йохуш, дIасадийкъи вайшинна юккъехь мел хилла 
Сийлахьниг, Сирланиг, Лекханиг. ДIасадийкъи, сан дагах кийсигаш а йохуш, 
бевлла лелачу зударшна, къаркъанчашна, эхь-ийман доцчарна...

И дерриге талор суна тIехь дина ваьлча, сан цIаяха цIа доцийла а, сан нанас 
вина ваша воцийла а хууш, ахь боху: «Хьайна луъучу гIуо!»... Хьуна моьтту хир 
ду, айхьа со чохь йитичхьана, со хьайца Iиэн реза хир ю. ХIан-хIа, со жIаьла ма 
дац, доьша доьттичхьана, тоам беш... ЦIаяха цIа дацахь а, хьо стагаца ца Iалла 
куралла ю хьуна сан... Со дIайоьду... Мича? Дуьнен чу. Деле сайна гIо дар а 
доьхуш, адам а хилла, дуьнен чухула чекхъяла». Трагикомедин мотт халкъан 
мотт бу, шен бухехь кIорггера забар а йолуш. Шаьш-шайн Iорадохуш сурташ ду 
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кхузахь дерш. Кхузахь йолчу забаро дешархочун кхетам лакхабоккху дуьйцуш 
долчу галдевллачу хIуманел, хиламел...

Критика

Цхьана вевзаш волчу журналиста элира, шена а, вайн цхьаболчу яздар-хошна 
юккъехь цхьа башхалла ю: цара шайн-шайн говзарш бен ца йоьшу, ткъа ша 
церан массеран а массо а говзар йоьшу, аьлла. Ахмадов Мусан кхол-лараллехь, 
иза вайн яздархошлахь къастош, цуьнца ю цхьа башхалла: цо массо жанрехь а 
дика язйо. Цул сов, вайн литература дийнна гуш а, дика евзаш а ву иза. Юкъарчу 
(коллективни) дукха гуларшна дешхьалхенаш язйина цо, цу гуларшна юкъаяхначу 
говзаршна леррина анализ а еш, хIора авторна лерина довха дош олуш, цуьнан 
кхиаран некъаш, тIегIанаш билгал а дохуш. Иттаннаш яздархойн тоьлла говзарш 
я оьшучохь, шен-шен меттехь, царна тIера кийсигаш юкъаялийна Ахмадовс 
«Нохчийн гIиллакх-оьздангалла» цIе йолчу Iаматехь. Иза, вайн литература 
цунна, аса лакхахь а ма-аллара, дика йовзаран а, езаран а, Мусас оцу литературах 
дозалладаран билгало а санна го суна.

ТIаьххьарчу хенахь цо газетийн а, журналийн а агIонаш тIехь язйина 
масех мехала статья. Уьш лерина ю Ш.Окуевн, М.Кибиевн, Л.Абдулаевн 
кхоллараллашна а, ткъа иштта вайн литературин проблемашна а.

МогIарерчу дешархочунна вайн яздархойн кхоллараллин агIонаш гIолий 
йовзуьйтуш а, нохчийн литературехь критикин а, литературоведенин Iилма 
тIедузуш а йолу оцу тайпана материалаш яздархочо кхин-кхин а язйойла лаьа. 

Публицистика

Ахмадов Мусас публицистикехь динарг дукха ду. Суна оцу дерригенна 
а юкъара схьакъасто лаьа Мусас Сулейманов Ахьмадах язйина цхьа статья  
(«Сулейманов Ахьмадан некъаш а, марзонаш а». - «Даймохк» газета, №35, 2 
апрель, 2007 шо). Мусас мелла а гергадалий вайн нохчийн бакъволчу къонахчун-
къинхьегамхочун дахар. Шена дуьйцуш хезна а ца бохуш, Мусас дуьйцу шена 
гинарг, хезнарг, ша зийнарг, ойла йинарг, тидам бан хьакъдерг. Журналисташа, 
студенташна, хьехархошна-филологашна каракхечи дашо хазна. Оцу статьяна 
тIерачу масалшца, Ахьмадан дахаран бакъдолчаьрца шайн къамелаш а дузуш, 
хьехархоша оцу поэтан кхолларалла юьйцучохь болх бахь, мел ирсе, самукъане, 
даккхийдерца къегар ду ладугIучу дешархойн, студентийн бIаьргаш. Ша къонах 
хиларна, А.Сулеймановс Гадаев Мухьмад-Селахьах лаьцна – «и санна стаг эзар 
шарчохь цхьаъ бен ца вогIу», - аьллехь а, оцу Ахьмадах а ала мегар дара и 
дешнаш. 

Ахмадов Мусас Ахьмадах мел яздийриг мехала ду: цуьнан дайх а, доьзалх 
а лаьцна дерг а, Бадуевс Ахьмаде аьлларг а, тIаьххьарчо хьеший тIеэцаран 
башхаллех а, цуьнан Iер-дахарх доьзнарг а. 

Ахьмад-м, боккъалла а, башха стаг ма хилла. Дийнна Iилманан-талламан 
институто иттаннаш шерашкахь бан тарлуш болу болх бина ма хилла цуо-м, 
топоними гулъярца. Халкъана шен хазна схьаялар санна ду иза. Иза (и болх) 
тоьшалла ларало кхузахь, кху махкахь, вайл хьалха цхьа а къам даьхна 
цахиларан, вай вешан махкарчу маьIданийн, дерриге Iаламан тIалам, сий-пусар 
деш, хьекъалца, собарца, кхетамца, даха дезаш хиларан. 

Таханлерчу кегийрхошна масал эца дукха меттигаш гайтина Мусас: 
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«…Дукха жима волуш велира Ахьмад новкъа. Цуьнан некъ мехкан, халкъан 

юкъара гIуллакхех бала кхачар а, уьш кхочушдан гIертар а бара. Ша жима стаг 
волуш дуьйна кхеттера Ахьмад къоман дахарехь коьрта цуьнан синкхетам, 
оьздангалла хиларх. Цундела иза дIа а кхийтира и деза дукъ – халкъан культура 
кхиор – шайна тIелаьцначу нахах…» 

«Шун хIоттийна ваьлча, Ахьмада хьала а гIаьттина, шен хьажар корал 
арахьа, геннахь анайистехь гучу лаьмнашка а доьгIна, элира: 

- Аса хIара шуьнан дош олу, мацах цкъа дечиган нахарца дуьххьара хIокху 
мехкан хьена латта а аьхна, дезчу ялтин хIу дийначу ахархочун сийнна, аса 
хIара шуьнан дош олу, хьуьнхахь ирахь лаьтташехь, якъаелла къахьаштун 
дечиг а хадийна, иза нисйина, шарйина, тойина, цу тIе кхо мерз а оьзна, дечиг-
пондар а бина, цу тIехь дуьххьара къонахаллех, тешамах, собарх илли аьллачу 
илланчин сийнна; аса хIара шуьнан дош олу вайн мохк лолле лаца, цуьнан 
сийлахь кхерчаш, оьзда мехкарий сийсазбан баьхкина мостагIий эшийна, 
хьаьшна, дIабаьхначу нохчийн тIемалойн сийнна!..» 

«…Иза вайн къоман кIант а, оьздангаллин хехо а вара. Шен, шен доьзалан 
гIуллакхаш тIаьхьа а теттина, цо хьалхадехира вайн мехкан, халкъан юкъара 
гIуллакхаш…» 

Поэт-илланча-классик, дика хьехархо, школан директор, иттаннийн 
Iилманчийн болх бина Iилманча Ахьмад (Дала цунна гечдойла) вайна «шатайпа 
гергавеа», цо уггар луьрчу Iедалан заманахь гайтина хьуьнарш мелла а бIаьрла 
гучудевли. Тахана дехачу вайн а декхарш совдехи Ахмадов Мусас: вайна 
юккъера дIаваханчу къонахчун Сулейманов Ахьмадан сий-пусар дан дезар 
гайти, ваьш йохучу гIулчийн ойлаян а кхайкхи. 

Хьакъволу къонахчух догцIена дуьйцуш верг а къонах ву. 
Iаламат мехала ду Мусас вайн  ненан меттан сий айбарехь дийриг.
Цундела цхьажимма дийца лаьара, Ахмадовс публициста санна а, 

юкъараллин дахаран жигархочо санна а оцу декъехь дечух. 
Муса тийналла лоьхучу яздархойх, публицистех вац. Исбаьхьаллин 

дош яздина ца Iаш, цо юкъараллин гIуллакхаш до, ира публицистически 
материалаш язйо вайн меттан сий айбаран, иза бийцар шуьйра даржоран 
Iалашонца. Оцу гIуллакхех мехалниг цхьаъ хетта суна 2005-чу шеран II-чу 
октябрехь «Республикин хаамаш» («Вести Республики») газетан агIонаш тIехь 
зорбане яьлла йолу цуьнан чулацаме статья. ТIаьххьарчун цIе ю: «Кегийрхойн 
гIиллакх-оьздангаллин иммунитет меттахIотторехьа». Авторо толлу кху 
тIаьхьарчу хенахь вайн хуьлуш йолу дискуссеш. Уьш лерина ю, хууш ма-
хиллара, юьхьанцарчу классашкахь дешар нохчийн матте даккхарна. Ахмадовс 
оцу хаттаран истори а йовзуьйту вайна. 

I944-гIа шо кхаччалц вайн долчохь хилла къоман маттахь ворхIшеран 
школа. Оьрсийн маттана а тIебохуьйтура хьокъалла боллу тидам. 50-гIа шераш 
чекхдовлуш халкъ хийрачу махкара цIадирзинехь а, хила ма-езза, юьззина 
реабилитаци ца йина вайна. «Культурехь а, дешаран декъехь а къоман хIума ду 
аьлла, цхьа цIе яра», - боху публициста. 

Вайн республикин гурашкара ара а волий, Ахмадовс вайгара дусту хьал 
гонахарачу регионашкахь долчуьнца. Ткъа оцу дустаро-талламо гойту, 
къоман школа кхиорехь нохчий башкирел, гIезалойл, дагестанцел дуккха а 
тIаьхьабисина хилар. Шен ненан меттан гIирсашца доцу кхетош-кхиор – иза 
мел Iаткъаме хир ду, кIеззиг ойла йича а, гуш ду-кх. ГIиллакхан новкъа вайн 
кегийрхой бевр бац ненан мотт Iаморан буха тIехь бен. 
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Сулейманов Ахьмадан, Айдамиров Абузаран, Чакаев Катин и.дI.кх. дахаран 

масалх пайда а оьцуш, Ахмадов (шен Iаь цхьаьнайогIучеран гIоьнца) вайн 
къоман школа меттахIотторехьа къахьоьгуш схьавогIу. И гIуллакх шаьш 
дIакхехьа дезаш болу нах а гIуллакхах ца кхеташ а дера хаало. ХIун дийр ду 
ткъа? Хьал иштта хIоьттина-кх: нохчийн меттан гIуллакхе цахьажарх (цуьнга 
хьажар церан белхан декхар доллушехьа), оцу нехан «гIуллакхаш» вон дац, уьш 
даржашкахь а бу дешаран дакъошкахь. 

Ахмадов Мусана новкъа ду – тIемаш бахьнехь вайн культурина, меттан 
гIуллакхашна хилла зен. «Оцу хенахь дийнна чкъор кхиъна вайн, пхеа минотехь 
нохчийн маттахь бистхила хууш а боцуш… «Къам дуьсур ду я дуьсур дац», - 
бохучу зила тIе кхаьчна вай», - яздора Мусас. 

Публициста, цундела, орца доху: «Самадовла вай!», - бохуш. Некъаш а 
хьоьху: I-4-чу классашкахь дешар нохчийн маттахь хила деза. (Оцу гIуллакхна 
дуьхьал публикаци язйинчуьнца гIиллакхан гурашкахь къовсало публицист). 
Ахмадовс дуьйцучух кхетархьама, вай, собарх а ца духуш, еша еза цуьнан 
публикацеш. Бакъволчу къовсамхочо санна, цо довзуьйту шен оппоненташна 
хетарг а, шена а, шен накъосташна а хетарг.    

Мусан оппоненташа боху: 
I. Берашна оьрсийн мотт вон хуур бу, уьш вузашка деша бахалур бац.
2. Вайн говзанчаш а, гIирсаш а бац оцу гIуллакхана.
3. Цхьана хорша йирзина йолу дешаран система юхур ю. 
4. Цкъа хьалха масех школехь эксперименташ дIаяьхьа еза. 
5. Сепаратизман Iаь етталуш санна хетало оцу гIуллакхах (иза схьа ца боху, 

дагахь долуш санна хета). 
6. Нохчийн мотт цхьанхьа а оьшуш бац, цуьнан хIун до Iамийна? 
Мусас хIора пунктана дуьхьал шениг олу:
I. Цхьаммо ца боху, оьрсийн мотт Iамо ца беза. Мелхо а боху, оьрсийн мотт 

Iамор тодан деза. Оцу гIуллакхна аьтто беш бу ненан мотт. 
2. Говзанчаш а дера беза. Цундела вай гIулчаш яха йоло еза (постепенный 

переход за 4 года).
3. Система йохо ца еза, иза мелхо а тоян еза, берашна, уьш кхетачу маттахь 

хьеха а хьоьхуш. 
4. Эксперимент I50 шо герга хьалха П.К.Услара а йина. Иза юха а шайн 

статьяшкахь тIечIагIдина вайн Iилманчаша Халидов Мусас, Манкиев Аюба 
и.дI.кх. 

5. Нохчийн мотт цахаарх стаг вахалур ву, рицкъа а даккхалур ду (иза 
коьртаниг делахь), амма шен къоман башхаллех, билгалонех стаг дIахедар ву. 
Шен дайшца зIе дIаер ю-кх. Дийнатех тарлур ду-кх вай. 

Ахмадов Мусас жамI до: «Дела реза хинволу гIуллакх а дац иза. Сийлахьчо 
вай нохчий долуш кхоьллина, вайга иза хетта ца хоьттуш. Делан лаамна вай 
реза ца хилча довлац…» 

Шен лаамехь, шен кхетамехь маттах хада лиъначуьнга дийцар эрна ду. Иза 
вуьтур ву вай. Аса-м Ахмадовга а, цуьнан дог-ойлица дог-ойла йогIучуьнга  
ладугIур дара. 
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Дерзоран дош

Ахмадов Муса Iилманча-методист лара а вогIура, кхин хIумма а ца хилча, 
цо язйина йолу «Нохчийн гIиллакх-оьздангалла» цIе йолу Iамат (учебник) 
бахьнехь. Оцу Iаматах айса язъеш шакъаьстина статья хиларна, кхузахь мелла 
а кIеззиг хьахайо аса иза. Дуьззинчу цхьана дешаран шарчохь оцу Iаматан а, 
цуьнца йогIуш хIоттийначу программин а буха тIехь I0-чу а, II-чу классашкахь 
хьехна аса изза цIе йолу предмет...

Ахмадов Муса гIеметтахIоьттина, къегина, шуьйра вевзаш яздархо ву. 
Иза цIеххьана хилла яздархо вац. Цунна Дала делла похIма а, хаддаза болу 
къинхьегам а цхьаьнаийча бен, язлур яцара иштта говзарш. Иза цкъа а ца хилла 
идеологически яздархо, шен кхоллараллин муьро Советан заманан ткъех шо 
схьалаьцнехь а. Суна хетарехь, яздархочо бохург цхьаъ ду: бусалба дино, 
нохчийн гIиллакх-оьздангалло лардийр ду вайн халкъ, цуьнан мохк, паргIато. 
Иза дерриг кхочушхила лаарна, яздархочо, ша шен белхан говза пхьар хиларе 
терра, мух-мухха а ца бо Сийлахьниг, Мехалниг, Оьзданиг лардаре вай кхойкхуш 
болу шен болх. ХIума дан, иза кхочушхила луучо, иза кхочушдан бахьанаш 
лоьху, ца луучо – гIуллакх ца дан бахьанаш лоьху. Жимчунна, вокхачунна 
язъеш, вайн дахаран массо агIо чулоцуш, нохчийн литературин массо жанрехь 
къахьоьгуш схьавогIучу яздархочо бинарг а, беш берг а боккха а, мехала а 
болх бу. Дешархойх, студентех, хьехархойх, кIоштийн дешаран дакъойн а, 
дешаран министерствон, вузийн а, Iилманан институтийн а белхалойх дозуш 
ду яздархочо кхоьллинчу, вайга схьакховдийначу мехалчу хазнех пайдаэцар, 
пайдаэцийтар а. НIаьно а аьлла боху: «Iуьйрана кхайкхар шен декхар ду, малх 
гучу цабаларна ша бехке яц». Иштта, яздархочо Ахмадов Мусас шега догIург 
дина, деш а  ду. 

Нохчийн Республикин къоман политикин, арахьарчу зIенийн,  
зорбанан а, хаамийн а Министерствон пачхьалкхан бюджетан 
учреждени «Литературно-исбаьхьаллин журнал «Орга».

                  Арадолу нохчийн маттахь.

Журналана регистраци йина 2014 шеран 29-чу январехь Нохчийн 
Республикехула йолчу зIенан а, хаамийн технологийн а, шуьйрачу 
коммуникацийн а декъехь тергояран Федеральни службин Урхаллехь.

Регистрацин хьокъехь тоьшалла ПИ № ТУ 20-00088.
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