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Нохчийн Республикин Куьйгалхочун, 
Россин Турпалхочун Кадыров Рамзанан 
Нохчийн меттан денца доьзна декъалдар

Хьомсара махкахой!
Даггара декъалдо шу Нохчийн меттан денца!
Шен Даймахке цIена, даггара безам хуьлийла дац, шен матте безам ца 

хилча. Нохчийн мотт вайн историх, къоман башхаллех, гIиллакхех, культурех 
дIакъасто йиш йоцу дакъа ду.

Нохчийн Республикин хьалхарчу Президента, Россин Турпалхочо Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжас кест-кеста олура: «Ненан мотт ларар а, цуьнан сий-пусар 
дар а, безар а ша-шен ларар а, шен халкъ ларар а ду». Цо олура муьлххачу а 
халкъан коьрта билгало цуьнан мотт бу. Нагахь санна мотт дIабалахь, къам 
долчуьра дIадевр ду вай.

Тахана вай даздо оцу дезачу дийнан исс шо кхачар. Оцу шерашкахь иза 
уггаре а безачех хилла дIахIоьттина. Оцу дийнахь къаьсттина самукъане а, 
гIовгIане а хуьлу вайн гIалийн а, яртийн а урамашкахь, иллеш, беларш хеза, 
уггаре а коьртаниг – ненан мотт хеза.

Ненан маттаца экаме юкъаметтиг хилийтар, иза Iалашбар, бовзийтар, 
баржор, цуьнга марзо кхоллар вайн коьртачу декхарех цхьаъ ду, хIунда аьлча 
иза вайн культурин, къоман башхаллин бух бу.

Нохчийн мотт Iалашбархой а, баржорхой а ду  вай. Цундела вайна тIехь 
доккха жоьпалла ду. Ненан матте безам, цуьнан аьхналле марзо доьзалехь 
кхолла еза. ТIаккха вайн къоначу бахархойн дегнаш чохь, синошца хир бу иза. 
Ларбе иза, тIейогIучу тIаьхьенашка дIакховдабе!



4

Орга - 2016 (3-4)
Машаран денца доьзна

Нохчийн Республикин Куьйгалхочун, Россин 
Турпалхочун Кадыров Рамзанан декъалдар

                                

Хьомсара махкахой!

    Декъалдо шу Машаран денца! 2009-чу шеран 16-чу апрелехь 
Россин Федерацин Президентан тIедилларца Нохчийн Республикера 
контртеррористически операцин раж дIаяьккхира. И де вайна массарна а 
баккъал а дерриге а халкъан а, сирла а деза де хилла дIахIоьттира.

   Контртеррористически операцин раж дIаяккхаран де нохчийн халкъан 
исторехь республикехь маьрша хийцамаш дIаболабаран де хилла дIахIоьттира. 
Оцу сацамо гIо дира пачхьалкхан Iедалан а, урхаллин а ерриге а институташ 
меттахIотторна, шуьйра таронаш схьайиллира республикин экономика а, 
социальни дакъа а кхиорна.

    
   Оцу дийнан мехаллин а, шайн дахарш ца кхоош иза гергадало гIиртинчеран 

хьуьнаран а мах хадийна вер а вац. Нохчийн Республикехь машар а, синтем 
а, токхе а хилийтаран дуьхьа шайн синош ца кхоийра Нохчийн Республикин 
хьалхарчу Президента, Россин Турпалхочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас а, цуьнан 
тешамечу эзарнаш бIанакъосташа а. Церан цкъа а лийр йоцу турпалалла 
бахьанехь тахана Россин уггаре а сиха кхуьуш йолчу, маьршачу, синтемечу 
цхьана регионехь Iаш ду вай. Вайн декхар ду оцу маршонан, кхиамийн хама 
бар, и маршо а, кхиамаш а ларбар, чIагIбар, дебор.

   Билггал Кадыров Ахьмад-Хьаьжа бахьана долуш республикин пачхьено 
– Соьлжа-ГIалано лардина шен исторически дозанаш. Лардина иза кхечанхьа 
дехьа яккха еза бохуш дуьйцуш хабарш хиллехь а. Тахана Соьлжа-ГIала Россин 
уггаре а хазачу а, маьршачу а гIаланех цхьаъ ю. Кхузахь дIахьо дуьненаюкъара 
къийсадаларш, конференцеш, гайтамаш, фестивалаш. Дуьненан массо а 
маьIIера туристаш богIу вай долчу, инвесторша шайн харжаш вайн экономикина 
юкъайохку, гIала бIаьргашна а гуш кхуьуш, хазлуш ю. Нийсса шо хьалха 
мехкан Президента Путин Владимира Владимировича исторически нийсо 
меттахIоттийра, Соьлжа-ГIалина «БIаьхаллин сийлаллин гIала» цIе а тиллина.

   Контртеррористически операцин раж дIаяьккхинчул тIаьхьа дIадевлла 
шераш билгал дара бIаьрла толамаш бахарца а, баккхий хиламаш хиларца 
а, регионан дахаран дерриге а дакъош – промышленностана тIера дешарна 
а, могашалла Iалашъярна а тIекхаччалц сиха кхиарца. Амма вайн уггаре а 
коьрта кхиам бу адамийн дахар тоделла хилар. Церан яккхий таронаш ю шайн 
бакъенаш, лаамаш, сатийсамаш, ойланаш кхочушъян, шайн таронех пайдаэца.

   Хьомсара махкахой! ХIокху дезачу дийнахь суна лаьа шун доьзалшкахь 
ийман, беркат лаьттийла, дахарехь аьтто хуьлийла, стигал даима а маьрша 
хуьлийла. Шайн дикачу дерриге а гIуллакхашкахь кхиамаш хуьлда шун!
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Нохчийн Республикин Конституцин денца доьзна 
Нохчийн Республикин Куьйгалхочун, Россин 
Турпалхочун Кадыров Рамзанан декъалдар

 Лараме махкахой!
   13 шо кхечи 2003-чу шеран 23-чу мартехь дерриге а халкъан референдумехь 

Нохчийн Республикин Коьрта закон тIеэцна.
   Референдум дIаяхьа езаш хиларан гIуллакх юкъадаьккхира Нохчийн 

Республикин хьалхарчу Президента, Россин Турпалхочо Кадыров Ахьмад-
Хьаьжас. Иза чIогIа тешна вара Россин бакъонийн хьаьрме республика юха ца 
ерзийча вежарша вовшийн байъар, талораш дар, терроризм сацо ницкъ кхочург 
цахиларх.

   Дукхахболчу политикашна референдум дIаяхьа хьалхе ду аьлла хетара. 
Конституци тIеэцаран гIуллакхаш масех шарна юхататта деза бохура цара. 
Делахь а, Ахьмад-Хьаьжа тешна вера референдум дIаяьхьчий бен Нохчийн 
Республикин бахархошна хIун лаьа хаа аьтто цахиларх. Вайна дика дагадогIу 
цо аьлла дешнаш: «Халкъах дагадовла вай! Халкъана хIун лаьа хьовса вай!». 
Иза тешаш вара халкъах, цуьнан хьикматах. Цу тIехь и гал а ца велира! 
Республикин дукхахболчу бахархоша кхаж тесира Россина юкъахь дахарехьа. 
Иза даггара бина, кхета а кхеташ бина харжам ара.

   Конституци тIеэцар бух хилла дIахIоьттира юкъараллехь цхьаалла а, 
барт а хиларна. Цо билгалбаьккхира республика политикин а, социальни а, 
экономикин а кхиоран некъ. Цул тIаьхьа вовшахтуьйхира Iедалан органаш, 
МВД,  бакъонаш ларъяран кхийолу структураш, дIадолийра вовшашна юкъахь 
йолчу галморзахалаша декъна халкъ цхьаьнатохар, йохийна гIаланаш, ярташ 
меттахIиттор, республикин хьалха хилла болу сий-ларам меттахIоттор.

   ХIара де билгалдоккхуш, нохчийн халкъо баркаллица дагалоьцу Нохчийн 
Республикин хьалхара Президент, Россин Турпалхо Кадыров Ахьмад-Хьаьжа, 
цуьнан бIеннаш бIанакъостий, дийна берш а, кхелхинарш а, оцу Iаламат халачу 
хьелашкахь, дахарна болчу кхераме хьаьжна ца Iаш референдум дIаяхьарна 
кечам бинарш а, дIаяьхьнарш а – берриге а.

   Нохчийн Республикин Коьрта закон тIеэцначул тIаьхьа дIаяьллачу хенахь 
регионехь вуно баккхий хийцамаш хилла. Мехкан тоьллачу субъектийн могIаре 
хIоьттина вайн республика. Инвесторшна шайн харжаш юкъаяхка уггаре а 
бегIийла а, тешаме а хета Нохчийчоь. Мехкан уггаре а тоьллачу курортийн 
цIерш лелочарна юкъах хила лууш ю республика. Вай тешам боллуш токхонехьа 
а, регионе зазадаккхийтарехьа а доьлхуш ду. Кхиарехьа боьдучу оцу некъана, 
шеко йоццуш кхачо йо Коьртачу законо. Цуьнца ехаш ю Нохчийчоь.

  Дезачу денца хьомсара махкахой! Нохчийн Республикин Конституцин 
денца!
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СУМБУЛАТОВ Дени

Нохчийн мотт, буьйцуш, Iалашбан беза…
                                                                     «Нохчийн къам дийна хиларан 
                                                                        мокхазан чIагIо ю нохчийн мотт»
                                                                             
                                                                                КАДЫРОВ Ахьмад-Хьаьжа

Муьлхачу а пачхьалкхан хьал-бахам маьIданаш дукха хилар хилла ца 
Iаш, цунна чохь деха халкъаш, церан меттанаш, ламасташ, гIиллакхаш, 
оьздангаллаш а ю. Къаьсттина и хьал-бахам цхьанхьа гулбелла меттиг Дала 
комаьршша Iаламан хазаллин дакъа шена делла Кавказ ю. Ширачу заманахь 
дуьйна Кавказехь дехачу къаьмнашлахь цкъа а тIом, дов а цахиларо гойту 
оцу къаьмнийн меттанаш маслаIате хиларал совнаха, царна юкъахь цхьана 
орамо чIагIдина вошалла а, доттагIалла а хилар. Диканиг, хазаниг, цIенаниг 
вовшашкара схьаоьцуш, шайх цхьанна тIелеттачу мостагIчух юкъара мостагI 
а веш, дика-вон цхьаьна дIадерзош, гергара мукъамаш долчу иллеша, эшарша 
лерса хьоьстуш, шовкъечу хелхарша дог-ойла иракарахIиттош, бертахь 
даьхна Кавказехь иттаннаш халкъаш. И дерриге а бакъдерш-тоьшаллаш 
вайга схьакхачийнарш оцу халкъийн меттанаш ду: ширачу йозанашкахь а 
(гуьржийн, эрмалойн), барта кхоллараллехь а. Мотт мел бу деха халкъан иэс, 
кхетам, амал, синмехаллаш а. Шен мотт дIатесча, бицбича, доьза дов халкъ. 
Доьза дайна а, доьза даран тIегIане кхаьчна а халкъаш ду дуьненахь. Царех 
цхьадерш Кавказехь а ду… 

Iилманчаша чIагIдарехь, xlopa шина кIиранчохь хIокху дуьненахь цхьа 
мотт леш бу. Беллачу маттаца леш ду дийнна къам а шен амалца, мехаллашца, 
Iep-дахаран башхаллашца. Мотт кхоччуш дийна лоруш бу, нагахь оцу 
маттахь лаххара а цхьа бIе эзар адам къамел дан хууш, и мотт буьйцуш 
делахь. Луларчу ДегIастанара Iилманчаш, бан ма-беззара талламаш бинчул 
тIаьхьа, Iожаллин киртиг тIехIоьтинчу шайн мехкан цхьадолчу къаьмнийн 
меттанашна орцахбевлла. ДIадаханчу бIешеран 50-чу шерашкахь дуьненахь 
а вевзачу нохчийн Iилманчо-профессоро Ю.Д.Дешериевс, меттанаш талла а 
теллина, монографеш язйира: «Бацбийский язык», «Грамматика хиналугского 
языка». Бацойн мотт (Гуьржийчоь, Земо-Алвани) гуьржийн мотт, гуьржийн 
къоман Iep-дахаран тIеIаткъам бахьнехь наггахь болчарна бен бийца ца хаьа. 
Цара буьйцург а,  гуьржийн меттан боккха тIеIаткъам хиларна, керла кхин 
мотт бу, ала мегар ду. Хиналугийн мотт буьйцурш Азербайджанерчу Хиналург 
юьртахь бехаш хилла, ДегIастанарчу меттанашца гергарло а долуш. И мотт 

Нохчийн меттан Денна
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буьйцуш долу адамаш тахана каро хала ду. Вай лакхахь ма-аллара, бийца а ца 
бийцича, къомана эша а ца эшча, дIаболуш, леш бу мотт. Цхьацца бахьанашца 
доьза дайна Кавказера иттаннаш меттанаш, и меттанаш дийцина адамаш кхечу 
къаьмнех дIауьйш, царех тарделла.

 Муха ду Нохчийчохь мотт ларбеш а, кхиош а динарг? Нохчийн мотт, 
литература а школашкахь хьехар муха ду хьаьвсича а гуш ду, вайн маттаца 
йолу уьйр-марзо мел ю, вайна вешан мотт мел хьашт бу. Меттан хьашто кIезиг 
ю юкъараллехь, Iер-дахарехь а. ХIиттинчу хьелаша иштта дIахIоттийна матте 
йолу хьашто. Iаматаш, хрестоматеш ледаро хиларна, кхачаме дац нохчийн мотт 
а, литература а хьехар. Программехь билгалйина исбаьхьаллин произведенеш 
дика хаарш долчу хьехархошна лерина ю, дика хаарш доцчу хьехархошна 
шайх лаьцна дийца, йийцаре ян, дахарца йоза хала хир долуш. Уьш еша каро 
а хала ду, берийн еша лаам хилча а. Бакъду, царах цхьаерш «Орга» журналан 
агIонаш тIехь зорбане йохуш ю, амма и журнал дIакхочуш дац xьexapxoшка. 
Цхьаболчу хьехархоша яздайтинарг а дац почтехула цаьрга дIакхачош. Цундела 
наггахь бен вац «Орга» доьшург.  Ерриге а тираж «Орга» журналан цхьа эзар 
бен цахиларо а гойту, вайн мел бала бу нохчийн маттаца. «СтелаIад» журнал, 
«Даймохк» газет дешар а ду иштта ледара. Бакъду, интернетехула доьшурш 
алсамо бу.

 Нохчаша олуш хеза: «Вай цхьа-ши миллион хилла Iийр дац...» Нохчий 
дукха хиларх деш долу дозаллаш а дитина, «вай, тхо», – бохуш, бетта мохь 
а гIелбина, «тхо дерриге а ду нохчийн маттахь язъян, еша, ойла ян а хууш», 
– xlopa а нохчо ала йиш йолуш велахьара, иза дара дозалла дан хьакъдерг. 
Масех шо хьалха олура: «Тхоьга коммунистийн Iедал долуш нохчийн мотт 
ца Iамабойтура, цундела ца хаьа тхуна язъян, еша а». Иза оццул ладаме 
бахьна дац. Коммунисташа де боххург а деш Iийна ду вай? Дера дац-кха... 
Вайх дукхахболчарна цкъа а, цхьа а Iедал шайн хетта а дац. «Советан Iедал 
тIедогIуш…», – бохуш, Iийна ма бу вайн дай, шаьш даьккхина иза доцу дела, 
шаьш цуьнга сатийсина а ца хилла дела. Хьелаш мухха хиллехь а,  вешаниг 
а дицдина-кх вай, къаьсттина нохчийн мотт, дуккха а хаза гIиллакхаш, 
Iадаташ, ламасташ а. Нохчийн мотт Iамийнарш, гIиллакх-оьздангалла дийна 
латтийнарш, бусалба динца доьзнарг лардинарш шаьш дийриг, дуьйцург, 
кхайкхориг, хьоьхург пачхьалкхан законна бIостанехьа дуйла хуъушехь, гIел а 
ца луш, кхера а ца кхоьруш, къахьегна бу. Уьш бахьнехь бен лар ца делла къоман 
башхалла билгалйо цхьадерг. Хьалха а, хIинца а къоман мехаллаш ларйинчарна, 
ларъечарна хала ду. Цара, Iеламнаха, Iилманчаша, яздархоша шайна хIумма а 
ца доьху. Уьш кханенна дита гIерта шаьш хала гулдинарг, лардинарг: Iилма, 
дахаран зиэделларг, къоман синмехаллаш, шайн дош, шайх аьндолу дика дош а. 
царех масал оьцуш къахьоьгуш болчу вайн интеллигенцин векалша лардинарг 
ду тахана вайга кхаьчнарг. Иттаннаш шераш хьалха дуьйна нохчийн халкъан 
интеллигенцин векалша: шайн статьяшкахь, интервьюшкахь А. Айдамировс, 
К. Чокаевс, М. Ахмадовс, Л. Абдулаевс, М. Бексултановс, I. Вагаповс, С. 
Умархаджиевс, Р. Дадашевс, Хь. Умхаевс, I. Арсанукаевс, Ш. Цуруевс, Хь. 
Бурчаевс, Хь. Юнусовс… дуккха кхечара а чIагIдора: «Школашкахь нохчийн 
берашна хьехар, уьш дика кхетачу, царна хуучу нохчийн маттахь хила деза», – 



8

Орга - 2016 (3-4)
Iилманан бух болу бакъдерг. «Къоман тептар» романан автор волчу яздархочо 
Юсупов Iусмана сан шеца хиллачу къамелехь элира: «ДIадаханчу бIешеран 
80-чу шерашкахь Башкирерчу школашкахь I-I0 классе кхаччалц дешархошна 
хьехар церан ненан маттахь дара. Церан хаарш ледара цахилар гойтург уггаре 
а хьалха цхьаъ дара: лакхарчу дешаран заведенеш чекхъяьхнарш церан дукха 
хилар. ЦхьамогIа шерашкахь оцу республикехь со болх а беш Iийна дела хаьа 
суна, кхетош-кхиор муха дIахIоттийна дара церан школашкахь. Матто къомана 
зиэн дина аьлла, дало масал да-м дац къаьмнийн Iер-дахарехь. Бакъду, шен 
маттана херадаьллачу адамна, халкъанна а зиэн хуьлий-м хаьа вайна. Хьехар, 
кхетош-кхиор Дала синош кхуллуш оцу берашна беллачу маттахь хила деза. 
Нагахь кхечу маттахь хьехар дIахьахь, оцу берийн кхетамна бийриг эшам а, 
тешнабехк а бу». РФ-н, НР-н Конституцеша бакъо еллехь а, Нохчийчохь оцу 
декъехь долу хьал ледара ду. Юхьанцарчу классашкахь нохчийн маттахь 
хьехар цахиларал совнаха, юккъерчуй, лакхарчуй классашкахь нохчийн мотт 
а, литература а хьеха билгалдина сахьташ (урокаш) кIезиг ду. Иттех шо хьалха 
хиллачул а кIезиг ду нохчийн мотт, литература хьехаран сахьташ школашкахь, 
училищешкахь, университеташкахь а.

Вай лакхахь билгал ма-даккхара, боккха тидам тIебохуьйту луларчу 
ДегIастанахь къаьмнийн меттанаш Iаморна. Кхин цхьа хIума а ду шена тIе 
тидам бахийта безаш: ДегIастанан халкъан Гуламехь тIеэцначу законца бакъо ю 
шайн къоман мотт Iамо лаам болчу пхеа дешархочунна лерина класс схьаелла. 
СССР-пачхьалкх йолуш  Къилбаседа Кавказерчу цхьайолчу республикашкарчу 
школашкахь (масала: Адыгея) оьрсийн мотт, Нохч-ГIалгIайн республикехь 
санна, хьоьхуш бацара. Церан школашна лерина оьрсийн меттан Iаматаш, 
къаьмнийн меттанийн башхаллаш тидаме а оьцуш, хIиттийна яра. Цундела оцу 
республикашкара дешархой оьрсийн мотт дикахо хууш а, хаарш дика долуш 
а бара. Нохчийн маттана тIе а тийжаш хьоьхуш бацара Нохч-ГIалгIайчохь 
оьрсийн мотт, цундела берийн хаарш а дара ледара. Шайна хьоьхучух кхетар 
ледара хилла ца Iаш, шаьш хала Iамийнарг (кхета а ца кхеташ, дагахь амийнарг) 
хьехархочунна урокехь дIадийца оьрсийн мотт бацара церан. Цхьана классера 
(25-30 дешархочух) цхьаъ лакхарчу дешаран заведене деша вахавелча а хаза 
кхаъ кхочура дай-наношка, хьехархошка. Дешаран министерство Москва дIало 
отчеташ мухха хиллехь а, кхечу республикашца дуьстича, интеллигенцин 
дукхаллин барам уггаре а лахара бара Нохч-ГIалгIайн республикехь.

Тахана тайп-тайпана цIераш йолу институташ, университеташ дукха 
хиларна, студенташ а, дипломаш а дукха ду вайн республикехь, делахь а хаарш 
лахара долу «говзанчаш» алсамо бу. Уьш а, кхидолу а хаттарш гулдаларна, вайн 
меттан хьал вон хиларна, НР-н Президента Р.А.Кадыровс шен Указца «Нохчийн 
меттан Де» – дIакхайкхийна апрель беттан 25-гIа де. Нохчийн Республикин 
Парламентехь тIеэцна, Президента куьг яздина, тIечIагIдина «Нохчийн 
Республикерчу халкъийн меттанийн хьокъехь закон». Вайн республикерчу 
цхьайолчу школашкахь юьхьанцарчу классашкахь хьехар нохчийн маттахь 
дIадолийра (2009 шо), амма 20I0-чу шарахь и болх тидамза битарал а совнаха, 
лакхарчу классашкахь нохчийн мотт, литература а хьехаран сахьташ эшийна. 
Нохчийн меттан алфавитехь (графикехь), орфографехь (нийсаяздар) хийцамаш 
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беш, леррина вовшахтоьхна комисси ю. Нохчийн меттан алфавитехь, 
нийсаяздарехь шаьш бан лерина хийцамаш (леррина кхоьллинчу комиссино) 
бовзийтина хаамийн гIирсашкахула. Хийцинчу алфавитан, нийсаяздаран  
проекташ ю зорбанехь араевлла. НР-н Iедалан векалшкара орца кхаьчна нохчийн 
маттанна. И орца кхачаме дуй-те, нагахь къоман (къаьсттина кегийрхойн!) шен 
маттаца уьйр-марзо хила ма-езза яцахь?

Пачхьалкхан тIегIанехь леррина хIоттийначу планаца нохчийн меттан сий-
ларам хьалабоккхуш бан беза болх дIа ца хьахь, кхане кхин а сингаттаме хир 
ю. Тахана Нохчийчохь нохчийн мотт боллучу хьолехь бара ткъех шо хьалха 
ГIалмакхойн республикехь гIалмакхойн мотт а. Пачхьалкхан тIегIанехь бинчу 
балхо гIалмакхойн мотт хьашт хиларан хьелаш кхоьллира, иза буьйцучарна, 
цуьнах пайдаоьцучарна билгалдина тайп-тайпана совгIаташ а долуш. Муха, 
стенна тIера дIадолийча, муьлха хьалха, хIун тIаьхьа дича, дика хир дара 
Нохчийчийчохь?

Цхьанна а хаа йиш яц, вайна санна дика, вай вешан нохчийн мотт муха 
буьйцу, вай цуьнан сий-ларам мел бо а. Хууш ма-хиллара, юкъараллехь, 
пачхьалкхан тIегIанехь а хаамийн гIирсашкахь нохчийн мотт бийцар, цунах 
пайдаэцар а ледаро ду. Маса стаг ву тахана «СтелаIад», «Орга» журналаш, 
«Даймохк» газет доьшуш? Нохчийн маттахь зорбанера араевлла исбаьхьаллин 
произведенеш ешар муха ду вайн? Нохчийн маттахь ораматийн, сагалматийн 
а цIераш а йохуш, меттан мукъам а ларбеш, къамел маца хезна вайна? Нагахь 
дегIан цхьа меже таза йоцург заьIап лоруш велахь, шен мотт цахуурш заьIап 
синош долуш ца хуьлу?

Вайн къоман кханалера де тахана вайна хьалха кхуьучу берех а, кхиазхойх а, 
кегийрхойх а доьзна ду. Цара буьйцучу маттах, царна Iамочу, Iемачу гIиллакхех, 
церан оьздангаллах дIахIуттур ду вайн халкъ. Цаьрга хьаьжна, церан хьекъалан, 
кхетаман мах а хадийна, эр ду къомах олуш дерг кхечу къаьмнийн векалша. 
Цундела, вайна чIогIа оьшу, кханенаш а ца йохкуш, тахханехь оцу мехалчу 
гIуллакхна бух кечбар, говзалла йолчу нахе болх а бойтуш. Тахана, дукха 
бацахь а, болуш бу нохчийн мотт хаза, цIена бийца хууш, нохчийн маттахь ойла 
йийраш, язъян хуурш. КIезиг хан елахь, школашкахь нохчийн мотт, литература 
хьеха говзанчаш а боцуш диса кхерам бу хаалуш, школашкара хьал теллича.

Хетарехь, и гIуллакх уггаре а хьалха дIадоло деза доьзалехь аганан 
иллица, берийн бошмашкахь, юьхьанцарчу классашкахь, берашна лерина 
книгаш арахоьцуш. Аганан иллица, ненан маттаца ду нохчийн гIиллакхаш, 
оьздангалла, ламасташ. Ага нохчийн цхьайолчу хIусамашкара дIадаккхарца, 
дIадаларца дIадевлла дуккха а хаза гIиллакхаш, бIеннаш, эзарнаш иллеш, 
эшарш, мукъамаш. Xlopa ненан а шен илли, эшар, мукъам ма бу, цо бен ца 
локхуш, цуьнан сино бен ца кхуллуш. Тахана наггахь а хезаш бац нохчийн 
доьзалехь мукъам, ага а, гаьнгали а нанас техкош хезаш хилла болу.

…Нахе вахча, гонах хьожий,
Хадабо ас цIийнан мах:
Чохь бер техкош ага долчу
ХIусаман мах бан ма бац.
    (А.Сулейманов)
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Кхечу къаьмнех тардала гIертачу я цхьаннах а тера ца хила гIертачу къоман 

оьмар йоца хуьлу. Массо а хIума цхьана барамехь, низамехь а хилча, ларло 
къам, цуьнан мотт, гIиллакхаш, ламасташ. Халахеташ делахь а, тахана нохчийн 
маттах пайдаэцаран, бийцаран а (хаамийн гIирсашкахь, юкъараллехь а) хьал дог 
хьостуш, бIаьрг белош а дац. Нохч-ГIалгIайн АССР-н телевиденехь, радиохь 
Iаламат дукха лерина кечйора передачаш. Юх-юха дуьйцуьйтуш, къамел 
шардой, гIалаташ дIадохий, дIаязйора передача. Цул тIаьхьа бен эфире ца 
йолуьйтура. Иштта терго латтайора йозанан маттана тIехь а. ГIалаташ хуьлура, 
делахь а мелла а кIезиг хуьлура

Ага (нохчийн доьзал) къоман мотт, кхетам кхиоран, гIиллакх-оьздангаллин, 
кхерчан ладаме цхьа дакъа, хьалхара терхи я къоман школа ю. Оцу аганахь 
дIаболало беран ненан матте, цул тIаьхьа шен халкъе, махке а безам. Дуьххьара 
аганахь хеза берана шен ненан мукъам, илли, нохчийн иллин мукъам, шега ша 
хьоьстуш нанас буьйцу аьхна мотт а. Дуьххьара аьлла дош, кхетачу маттахь хаза 
аьллехь муххале а, дагахь лаьтта берана, иэсехь, кхетамехь дIаязло гуттаренна 
а.

ДегIан цхьа меже ца хилча, сакхте лору вай дегI. Халкъо иттаннаш шерашкахь 
шен дахарх чекхдаьккхина муьлхха а дика хIума вай дIатасахь, халкъ а хуьлу 
шен сица сакхте. Делахь-хIета, шен олуш аганан илли доцу халкъ сакхте лерина 
а ца Iаш, заьIап лара мегар ду. Бух ца хилча, бохь хила йиш яц. 

ХIокху дуьненахь мел болу мотт Дала кхоьллина бу, хIокху дуьненахь 
мел долу адам санна. Царна массарна а цхьабосса бакъонаш елла, царах цхьа 
а цхьаъ хьала а ца айбина, лах а ца бина. Иттаннаш шерашкахь дехира вай: 
«Ас оьрсийн мотт Iамор бу, оцу маттахь Ленина къамел дина дела...» – бохуш. 
Юха «нохчийн пачхьалкх» ян арабевллачара дIакхайкхийра: «Нохчий, нохчийн 
гIиллакхаш дан а дац; бусалба, керста –  ши дин ду» – аьлла; кхоалгIанаш бара: 
«Къоман истори ян а яц», – бохуш. «Нохчо», «нохчийниг» ала луурш кIезиг 
нисбеллера куьйгаллехь хIинццалц. Хетарш дукха дуьйцурш, хила дезарг, 
бух а болуш, кIезиг дуьйцурш бара куьйгаллехь. Тахана нохчалла, бусалбалла 
– и шиъ цхьаьна хилийта Iалашо йолуш болх беш ву Нохчийн Республикин 
Куьйгалхо Р.А.Кадыров. Цу тIехь, вайна хууш ма-хиллара, кхиамаш а бу.

«Бераллехь Iамийнарг тIулга тIе яздина йоза санна ду», – олуш ду. Цундела 
хIинцца, кханенаш ца йохкуш, нохчийн матте шовкъ-безам болуш кегийрхой 
кхиор дIадахьа деза дахаран массо а тIегIанехь. Мила ву уьш кечбан безарг, оцу 
гIуллакхан жоьпалла шена тIехь дерг а? Уггаре а хьалха – дай-наной, берийн 
бошмашкара кхетош-кхиархой, тIаккха – школа; уьш дерриге а юкъалоцуш, 
терго, Iуналла а дан декхарийлахь республикин хьокъалла долчу хьаьрмийн 
куьйгалхой бу.

Мотт, гIиллакх дIадаьлла халкъ, синош бен ца дуьсуш, мацах цкъа дара, 
бохуш, къамелаш бен ца дуьсуш, дIадолу, доь доцуш. Оцу aгlop хьаьжча, школа 
тахана халкъан меттан, гIиллакх-оьздангаллин пхьалгIа, хьоста, орам, лард 
хилла дIахIотта еза. Хьехархой шайн хааршца, говзаллица, лаамца, юкъ йихкина, 
кийча хила беза халкъан и сийлахь гIуллакх дIакхехьа а, даржо а, чIагIдан а. 
Даймахке болчу безаман йовхо кхио а, дIало а кхерч хила беза школа, кхерчан 
йовхо латториг, ларйийриг хьехархо а волуш. Цо олучу дашах, буьйцучу маттах, 
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цуьнан гIиллакхех, Iилманах доьзна ду къоначу чкъуран хиндерг. Шен къоман 
маттаца, гIиллакхашца зIе, уьйр, шовкъ-безам боцург кхераме ву шен къомана 
а, кхечу къаьмнашна а. Халкъ, мохк боцуш хила йиш юй-те адам? Халкъан 
поэто Л. Абдулаевс шен цхьана интервьюхь боху: «Суна мотт оьшу, олуш хьуна 
тамашийна хетар делахь а, махкал а чIогIа. Ненан маттана аьхнабоцу мохк – 
иза мохк хилар а ца хета. Кхерчан йовхо гIийла хаало ишттачу махкахь. Букъ 
бохбал ерг йовхо яц, дог дохдал яцахь. Вешан маттаца долччул бен дац вай 
вешан цIахь, вешан къомах. Мотт шен дIахецча, къам – къам долчуьра дIадолу, 
махках духу. Къоман бен хуьлуш бац мохк».

Къоман цхьа а хIума дац лелорхьама лелийна. Жима хIума дара xlapa-м 
аьлла, емалдинарг, цхьа хан дIаяьлча, доккхачу зуламе а доьрзий, дуьхьалдолу.

Доцца аьлча, вайн къоман маттах йоьзна оьздангалла ю яржо езарг. Уггаре 
а хьалха чIагIъян еза нохчийн доьзалан лард. Доьзалан гIиллакхаш дIадевлча, 
доьзал боьхча, духуш ду къам. Доьзалехь ца ларбелла мотт, бехкамаш, 
гIиллакхаш юкъараллехь муххале а ца ларло. Юкъараллехь лардан уьш хила 
а ца хуьлу, доьзалехь дуьйна уьш ца лардинехь. Къоман синмехаллин кхерч бу 
доьзал, цуьнан бух латториг мотт а болуш.

ХIаъ, доьзал бу коьрта. Доьзалехь дийца деза йиша-вешех, ден-ненан сий-
пусар дан дезарх, лулахочуьнца, юьртахочуьнца, махкахочуьнца, кхечу къоман 
векалшца хила езачу юкъаметтигех. Уьш дерриге а адамашлахь ваха везачу 
стагана ша велла дIаваллалц оьшуш ду. Ткъа къонах, муьлххачу къомах иза 
велахь а, къонах хуьлий вуьсу. Къонахчун сий-пусар дан къонахчун амал кхио 
еза жимчохь дуьйна, ткъа къонахчун мах къонахчо шен хадабайттинарг бу, 
цул тIаьхьа наха хадийнарг. ТIаккха хир бац нохчашлахь шича, маьхча, верас 
дешнийн маьIна цадевзарш, гергарлонаш цалорурш а. И гергарлонаш дIадевлча 
бен ца буху доьзалехь, къомалахь болу барт.

Вайн цIена са, хаза гIиллакхаш, оьздангалла, эзарнаш шерашкара схьайогIу 
истори дуьненна а йовзийтаран гIирс (оьрсийн мотт) вайгахь ца хилахь, дукха 
жимачу гIайри тIехь дуьсур ду вай. Ша-шеца висина стаг бIарзло, ша-шеца 
дисина халкъ сингаттоне, сингаттаме хьаьвза. Дуьненан шорто вайгахь хир ю, 
нагахь вайниг лардеш, кхечеран дика а, вон а агIонаш а йовзуьйтуш, къона 
чкъор кхиадахь. Тахана вайн берашна хаза еза шайн эшарш, иллеш шайн цIахь, 
берийн бошмашкахь дуьйна. Цигахь дуьйна нохчийн бераш дIадуьйшуш, 
самадовлуш хила деза аганан иллин, эшаран мукъамца. Царна дуьйцурш хила 
деза шайн къоман туьйранаш, болийта беза къоман берийн ловзарех, мукъамех. 
Биэн а цахетар дIадолало шен халкъан а, мехкан а иллешна букъ тохарна тIера. 
Вайна дукха гина, французийн, ингалсан, немцойн эшарш лоькхуш хезча, гора 
а оьгуш, шовкъ йогIуш, амма шен къоман йиш лакха йолийча, лергаш чу потт 
хIуьтту нах.  Поэто А.Сулеймановн дешнаш оцу тайпанчу нахана аьлла ду:                                

Даймехкан иллига
Шен безам боцург
Ша винчу махкаца
3Iе йоцуш ву.  
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И зIе меттахIоттор, чIагIъяр уггар хьалха дена-нанна, берийн бошмашна, 

школашна тIехь хила деза. ТIаккха бевзар бу, безар бу царна вайн Даймехкан 
иллиалархой, мукъамчаш, халкъан мукъамаш.      

Муьлхачу кхетош-кхиоран хьаьрмахь бу и болх леррина хIоттийначу 
программица дIахьош? Муьлхачу произведенешкара масалш а далош, дIахьош 
бу (бахьа ма-беззара) классал арахьара болх? Классал арахьара болх муха 
тухур бу цхьана низамехь вовшах, классехь бан безарг вовшахтоха а хила ма-
езза Iаматаш ца хилча? Хууш ма-хиллара, литературо, историно кхиабо кхетам. 
Халахеташ делахь а, маттаца, литературица, историца кхетам кхиор ледаро 
ду цкъачунна. Сихха вон хIума ган, цуьнан мах хадо, иза вайн юкъараллера 
дIадаккха сихдалар дац вайн амалехь, кхечу хIумнаш тIехь сихалла елахь 
а. ДIадаханчу бIешерахь дуьйна кхетош-кхиоран болх къоман гIиллакх-
оьздангаллех боьзна дIацахIоттор бахьнехь, дийнна цхьа чкъор дешар-йоза 
ледара хууш, къоман амалца зIе йоцуш а кхиъна вайн.

Iилманчаша далхорах, телевиденехь, радиохь кхайкхадарх гIуллакх хир дац, 
нагахь халкъана шен мотт дахар-Iерехь хьашт ца хилахь, иза хьашт хинболу 
хьелаш Iедало ца хилийтахь. Халкъана шен мотт алсамо оьшур бу, нагахь 
цуьнан мотт НР-н Конституци тIехь дIаяздина ма-дарра пачхьалкхан тIегIанехь 
дIахIоттабахь. Массо законаш санна, «Нохчийн Республикехь меттанийн 
хьокъехь долу» закон а ду, тIехь терго а латтош, кхочушдайта дезаш. Тахана 
наггахь а школехь дайн-нанойн гуламехь нохчийн мотт буьйцуш хезаш бац. 
Цхьайолчу телевиденин, радион передачашкахь иза хаза а, нийса а буьйцуш 
бац, меттан бакъонаш а ларъеш. Хьал иштта хилча, иза башха къоман меттан 
сийдар дуй?

Мотт хаар – вовшашка урам-новкъахь хьал-де хаттар хилла ца Iа. Мотт xaap 
– халкъана хьалха дIахIоьттина, сахьтехь, шина сахьтехь, оьшшучохь кица 
далош, дустар далош, нохчийн меттан бакъонаш ларъеш, къамел дан хаар ду. 
Нохчийн меттан бен боцчу мукъамехь. Оцу тайпанчу къамеле, хазачу мукъамехь 
долчу иллига санна, ладугIу наха. Иштта динчу къамело шайн стаг вийнарг 
а вуьтуьйту, мел доккха дов а дерзадо. Бакъболу халкъан мотт, нохчийн мотт 
бу, бийца а, хьеха а безарг берийн бошмашкахь, школашкахь, хьуьжаршкахь, 
светски, исламан а университеташкахь. Дешнаш а, предложенеш а Iамийна 
ца Iаш, дешархойн сих, тIамарх дIаэйта, болийта беза халкъан мотт. Шайх 
масал эца хьакъболу нохчийн мотт буьйцу Iеламнаха Кадыров Хож-Ахьмада, 
Шахидов Адама, Тевсиев Бай-Iелас, Ахмедов Анзора… Iаламат хаза нохчийн 
мотт буьйцура поэто А. Сулеймановс.

Эзарнаш халкъаш ду хIокху малх кхетачу дуьненахь, шайн меттанаш долуш. 
Царех цхьана маттаца, нохчийн маттаца, схьакхачийна вайга вайн дай-наноша 
халкъан иэс, амал, гIиллакхаш. Цундела шен халкъан мотт цахуург гена ву шен 
халкъан диканна, а, вонна а. Ша лазаро хьовзийча беш болу узам, узар, даггара 
долу доIа, весет, синан мукъам орца кхайкхар, гIенаш а хила деза нохчийн 
кIентийн а, мехкарийн а нохчийн маттахь. Царах цхьадерш хилла а кхочуш 
хир ду, нагахь вай НР-чу школашкахь йоьалгIачу классе кхаччалц мукъане а 
нохчийн маттахь хьехар дIахIоттадахь. Вайна ган ма гина Украинехь, Латвехь 
оьрсийн къоман векалша, шайн маттахь йолу школаш ларъеш, йина митингаш. 
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ТIаккха вай хIунда дац (вешан Россин пачхьалкхехь хилча) нохчийн маттахь 
хьехаран сахьташ алсамдохуш, РФ-н, НР-н Конституцеша и бакъо вайна елла 
хилча? 

Нохчийчоьнан Iеламнехан кхеташонан куьйгалхочо Х-А Кадыровс ша 
«Даймохк» газетана еллачу интервьюхь (20I0 шо, I8-гIа март, №28) боху: 
«…Бусалба дино ца боху вайга Къуръан Iаьрбийн маттахь хилла алий а, 
Дела Элча (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) Iарби хилла алий, шайн 
къоман хаза гIиллакхаш тасий дуьтуш, Iарбийн гIиллакхашна тIедерза. Ма 
дерза! Нохчий долуш, бусалбанаш долуш, вешан къоман хазачу гIиллакхашца 
дахар а, декъалхилар а лойла вайна вай кхоьллинчу Дала! Ненан мотт къоман 
йоцуш йиш йоцу хазна ю. Мотт, ненан мотт, байна долу, и бицбина долу адам 
мотт буьйцучу къомах херадолу. Дала белла вайна вешан мотт. Шен ненан 
мотт бицбинарг, ийманах вухур вац, ала ваьхьар вацара со. ДоIа дар шена 
дезаш дерг Деле дехар ду. Ша хIун доьху а хууш, хазачу шен маттахь Далла 
хьаставелла, дехар тоьлаш хир ду. Вайн хьуьжаршкахь а, исламан институтехь 
а, университетехь а ненан мотт Iамабар, Iарбийн мотт Iамабар санна, лакхарчу 
тIегIан тIехь хила деза. Ша барта дуьйцург нийса, йозанца дIаяздан хууш 
Iеламстаг хилар доккха ниIмат ду». 

Кегийчу къаьмнийн меттанашца къийсам дIахьош болу ехха хан ю. 
И къийсам дIахьочарна шера хаьа, мотт дIабаьлча, къам дIадолий. Иза 
хуучу «идеологаша», шаьш дуьйцург пачхьалкхан дIахIоттамна, халкъийн 
юкъаметтигашна мел кхераме, зуламе дуй хуъушехь, пачхьалкхехь цхьа мотт 
хила беза боху политика дIахьо. И политика дIахьо хIилланца а, нуьцкъаша 
а, дуьненаюкъара бакъонаш а, законаш а талхош. И политика дIахьочарна 
ган а, хаза а ца лаьа дуккха а йолчу пачхьалкхашкара бакъдерг: кегийчу 
пачхьалкхашкахь шиъ я масех мотт пачхьалкхан мотт хилар. Муьлххачу а 
пачхьалкхан уггаре а боккха, мехала хьал-бахам цунна чохь деха халкъаш, 
церан гIиллакх-оьздангалла, ламасташ, меттанаш а хилар къобалдан ца лаьа 
оццу «идеологашна». 

Кхузахь дагаоьху Сулейманов Ахьмада дIадаханчу бIешеран 60-чу 
шерашкахь Москвахь кегийчу къаьмнийн меттанашна лерина дIахьочу 
конференцехь: «Кегийчу къаьмнийн меттанаш ишколашкара дIадаха деза, 
уьш хьеха оьшуш дац, шен доьзалехь а, накъосташца а бийцар бен. Кхин 
мах а, маьIна а доцуш ду кегийчу къаьмнийн меттанаш…», – кхайкхочийн, 
чIагIдечийн а къамел, дош а кагдан стогалла а, доьналла а тоьъна, нийса 
бIостанехьа дина къамел. «Кхо хIума ду дуьненчохь даима а цхьаьна а хила 
дезаш, вовшех даьхча, кхуьй а леш: Даймохккий, Ненан Моттий, Халккъий. 
Тхо-м – нохчий, гIалгIай – Казахстанехьчул чомехь даа, цигахьчул дезаниг, 
хазаниг тIедуха ца даьхкиний тхешан махка, цIа, карахь-куьйгахь а, тIехь а 
доццушехь. Тхо цIа оьху: Даймохккий, Ненан Моттий, тхешан Къаммий 
цхьаьний бен мегаш дацарна», – аьллера Ахьмада.

Тахана а ду сийлахь-деза и кхоъ – Даймохккий, Ненан Моттий, Къаммий – 
вовшехкъасто йиш йоцуш.   
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Хьох лаьцна яздина,
Дийца а дийцина.
«Хьайна безахь», бохуш,
Хьеха а хьо бина.
Хьехорах пайда буй,
Хьо хууш ца хилча?
Хьо бийца хуур дуй,
Хьо безаш ца хилча?

Хьо бийца Iемар вац
Дагна хьо ца безнарг.
ЮьхькIайн а лелар вац
Хьо бийца ца хуург.
Нехан говра хиъна
Вон бере шех хилла,
Кхардамехь вехар ву
Хьо хийра леринарг.

Хьуо безаш волчунна
Пондаран аз ду хьо,
Хьайца уьйр йоцчунна
Гихь беза мохь бу хьо.
Хьуо хууш волчунна
ЖовхIарийн хIонс ю хьо,
Хьайца шовкъ йолчунна
Чам тайна стом бу хьо.

Хьайн хазнех кхиъначун
Вахарехь ирс ду хьо,
Хьайх хераваьллачун
ДIатесна некъ бу хьо.
Ойла хьайца ечун 
Бух боцу хIорд бу хьо,
Кхин толош волчунна
Совбаьлла гIирс бу хьо.

Сан чIогIа дог лозу
Хьо ца хууш волчух,
Амма эхь ца хета
Iамо ца гIертачух.

Суна сайн ца хета
Ненан мотт бицбинарг,
БIаьрга ван ца веза
Кхечух и хийцинарг.

Хьо ца безаш волчо
Шен нана лорур яц,
Ненан сий ца дечо
Мехкан сий лардийр дац.
Ненан мотт цахаар –
Шен кхерч цаларар ду,
Кхерчан да цахилар –
Маьттаза вахар ду.

Дагах чекх ов доккхуш,
Iовжаме бийцало,
И дог малхах тардеш,
Хьо сирла бийцало.
Харцонан некъ хадош
Буьрса аз ду хьоьца.
Бакъонна некъ боккхуш
Хьехаме хьо буьйцу.

Суна хьох къахета,
Бийца ца хуучо,
Хьайн куьцах бохийна,
Мерза чам талхийча.
Чов хуьлу сан дагна,
Доггах ца безачо,
Шен гIалат дицдина,
Сийсазбеш, бийцича.

Хьайн ненан мотт хаахь,
Ас дозалла до хьох,
Даггара и безахь,
Ас хастам бо хьуна.
ДоттагIа, варийлахь,
Цунах ма херлолахь;
Ненан мотт хьайн бацахь,
Байлахь вуй, хаалахь!

САИДОВ Билал

Ненан мотт
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АРСАНУКАЕВ Шайхи

        Весет

Къоьжачу вайн лаьмнийн
Дог-кура баххьаш,
Вайн тогIеш, шовданаш,
БIешерийн хьаннаш –
ДIаэца тахна
Хьайн дола ахь уьш –
Дас, весет деш, хьайна
Йитина хазнаш.

ДIаэца ахь хIинца
Дайша шайн цIийца
Заманан йохаллехь
Лардина латта.
Даймохк хьайн дIаэца,
РагI хьан ю хIинца,
Ден весет кхочушдан
Юкъ ехкий, гIатта.
Ларбе мохк, хазбе и,
Ца еш мало,
ТIаккха хьайн весет деш,
КIанте дIало.

БIешерийн къийсамехь,
Са санна, лардеш,
Тахненга кхачийна
Вайнехан гIиллакх.
ДоттагIий хилла вайн
Вежарех тарбеш,
Орцанна кхайкхаза
Кхочуш вай хилла.

Нохчийчохь даима
Дина сий ненан,
Воккханиг лийрина,
Жимчо деш гIуллакх.
РагI хьоьгахь ю тахна,
Вас ца еш дена,
ДIаэца цуьнгара
Дайн оьзда гIиллакх.
Ларде и, хазде и,
Ца еш мало,
ТIаккха хьайн весет деш,
КIанте дIало.

Хазнашлахь хазна ю
Ненан мотт къоман.
Ненан мотт мел беха,
Къам дуьсу даха.

Ткъа нагахь мотт шен лахь,
Къам лей дIадолу,
Ненан мотт бицбинарг
Сийсазво наха.

Нохчийн мотт – и къоман
Синхазнийн хьоста –
Ларбина къийсамехь
Массо а ханна.
РагI хIинца хьоьгахь ю, 
ДIаэций, хьаста,
Ден весет кхочушде,
Къонахчо санна.
Ларбе мотт, хазбе и,
Ца еш мало,
ТIаккха, хьайн весет деш,
КIанте дIало.

КИБИЕВ Мусбек

       Меттан сий

Цинцашка декъалой, бердах
Хецалу чухчари санна,
Даточу цинцех бу тера
Нохчийн мотт муьлххачух вайна.

Аганахь хийла тхо техкий
Хьо, буьйцуш, наноша, дайша.
Заманах чехка чекхбевлла,
Уьш дIатий, дитина вайша!

Ткъесан шед хьох ян ца дезна,
Шаьлтанах баттара баха,
Къонахийн гIиллакхе боьрзу
Нохчийн мотт – буьйцург вайнаха.

Саьхьарчу иллешкахь бекна,
Нохчийн мотт – маршонах ала! –
Дахарца Iожалла екъна
Нохчийн мотт сий дарца кхала!

Назманчас назманаш олуш –
Пайхамар, асхьабаш базбеш,
Нохчийн мотт, синхаам болу
ТIемашка, хьо матто хазбой.

Мотт цIармат буьйцучух къехкаш,
Лийр бар-кха къонахий тахна,
ШозлагIа лийр бар-кха кхехкаш,
Дог лоцуш, берд эккхаш санна.
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Мотт хууш доцчу вай вешан
Лелочу гIиллакхах доьхна,
Лийр вар-кха къонах ца вешаш,
Дог эккхаш, дагах катоьхна.

Хийла цIий Iенийна дайша,
Цхьамза тIехь накха а сецош,
Хьан, сан сий, нохчо, ца дайа,
Бахна уьш, Iожалла эцна.

Меттан сий, вайн сий ца дайа,
ТIеман лар юьлуьйтуш хица,
Дитна сий дайша, дедайша,
ХIай, нохчо, доькъуш дерг хIинца.

Туьран чов йирзина олу,
Меттан чов йоьрзур яц цкъа а! –
ГIиллакхан новкъа бер долу,
Нохчийн мотт буьйцуш ша даккхахь.

Дахаран гIиллакхийн кхерчахь,
Оьзда дош олучу меттехь,
ГIиллакхан собарца керча,
Нохчийн мотт, кхеттарг хьох кхеттехь.

Нохчийн мотт, хьан дош а олуш,
Хийла тур баттара даьккхи.
Мурдаша – дашца дош кхолуш! –
Маршонан паргIато яккха.

И куьзга ду хьуна, эшахь,
Нохчийн мотт – буьйцург вайнаха:
Лом гIотту хьо буьйцуш – теша! –
Куьзганахь, кийрахь, вай даха!

Буьрса тIом кхехкабо дашо,
Ткъесан хIоз туьрах бо тIаккха,
Дато а, дашо варкъ дашо,
Нохчийн мотт бийца ахь баккхахь.

МАКАЛОВ Шамсудди

           Ненан мотт

Дахаран некъаш сан
Морзах леллехь а,
Сайн даг чохь, ненан мотт,
Ас хьо кхехьна.

Хьо бийцар генахь сан
КIезиг хиллехь а,

Лаьмнийн сурт ахь суна
Даим эхьна.

Хьоме бу хьо суна,
Ненан васт санна,
Хьо цкъа а, ненан мотт,
Хийра ца хетта.

Ненан мотт бицбича,
Эхь ду-кха вайна.
Байттамал хIуьттур ду,
Кийра цIе летта.

Ненан мотт лоручо
Шен нана лору,
Цундела ма даха
Хьайн маттах анташ.

Даг тIера мал ца беш
Безаман Iеха,
МаргIалаш дуьйлуш а
Хилийта некъаш!

САЙДУЛЛАЕВ Хьасан

     Нохчийн маттахь…

Даймохк, ханна хьох 
                              къаьстинчу хенахь,
Буобер санна хебаш дара дог.
Ойла хьегIаш сингаттаман хьаьрмахь,
Нохчий лоьхуш, бийца нохчийн мотт.

Кхечу маттахь Iилманаш ас Iамий,
Кхечу къаьмнийн девзи тептараш.
Синмарзонах цIий пхенашка кхачий,
Нохчийн маттахь дека, аьзнаш аш.

Хезча нана нохчийн маттахь йоьлуш,
Дерриг дуьне декхна, хаза го.
Нохчийн маттахь хезча нана йоьлхуш,
Цо стигланаш лаьтте елхайо.

Езарг хьаста хьолан зовкх ца оьшу,
Ямартлонаш герзо къарйийр яц.
Ненан меттан мерза аьзнаш оьшу,
Цуьнан ницкъе хIумма кхочуш дац.

Даймахкаца ханна къаста дезча,
Дорцан арахь шеллуш хуьлу дог,
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Ойла хьегIаш сингаттаман хьаьрмахь,
Нохчий лоьхуш, бийца нохчийн мотт.

КУСАЕВ Iадиз

   Нохчийн мотт

Сайн ялх бен шо доцуш,
Ваьккхина хьомечу махках,
Сибреха дIавигча,
Дерриг а халкъаца со.
Тянь-Шанан лаьмнашкахь,
Мел стешха адамаш сайх къехкарх,
Къайлах а, къулах а 
Бийцира, нохчийн мотт, хьо.

Нохчи вуй хаийтар
Кхераме хиллачу хенахь,
Хьо бийцар зуламца
Дуьстинчохь харцъIедало,
Дас элпаш яздина,
ГIиргIазойн аренийн генахь,
Дешдакъойн зIенаш еш,
Iамийра, нохчийн мотт, хьо.

Хьо бийцар дихкича,
Дерриг къам акхаро хетош,
Емал беш, цхьанххьа а
Хазийта ца магош аз,
Хьехархо хиллачу
Дас дешнийн маьIнех а кхетош,
Хьо Iамор сайн декхар
Лерина, нохчийн мотт, ас.

Ишколехь Iамабар,
Хьехор а эрначу херехь.
Вайн нохчийн киншкашца
Сатийсар хеттачохь гIан,
Бисмиллий, этхьаггий,
Салаваттий Iамочу хенахь,
Евзира хазалла,
КIоргалла, нохчийн мотт, хьан.

Сел халчу киртигехь
Хьо къомо ларбина хилча,
Хьалхара дош дина,
Дозалла, ирс, меттамотт,
Бакъ нохчи тахана
Муха ша ца хIутту холча,
Ца хезча чохь-арахь
Зевне аз хьан, нохчийн мотт!

АБДУЛАЕВ Леча

Да ваьлла ца волуш,
Да вала ца вуьтуш,
Ког хецна ца болуш,
ТIам баржо ца кхуьуш,
ГIамарлахь хIу санна,
Овкъарлахь суй санна,
Бихкина Iилманна,
Бихкина Iиллина,
Iиллина биллина,
Биллина Iиллина.

Да хилла цхьаъ ваьлча,
«ГIаттахьа!» – цо аьлча,
ГIаьттинарг дицдина,
ГIаттийнарг вицвина,
Сиз хьокхуш, нисдина,
Эзарнах исс дина,
Да волуш, буо дина,
Керт йина гуо бина,
Iиллина биллина,
Биллина Iиллина.

Бийцина ШоIипа,
Бийцина Соипа,
Бийцина шайхаша,
Тептарша, жайнаша.
Дийцинарг харцдора,
Туьрца а дацдора,
Даьттанца хьан а дой,
Ахкарца шар а дой, –
Юха а дIабуьллура.
Хьо гIенах боьлура.

Тархашца тарх гIиттош,
ТIулгашка дуьйцуьйтуш,
Мохьмад а тIехIитти, –
ТIулгаша дуьйцура.
Дош дашах хьегарца,
Дашехь дош къегорца
Iаьрби а велира –
Дала схьавелира.
Хьо меттахбуьйлура.
Хьо гIенах боьлура.

Джунайдан Мохьмад а,
Мохьмадан Мусбек а
ГIаьттира мохь аьлла,
Даг чохь хьан чIоб декна.
Цу кIентийн баланаш
Хьо самабала ду.
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Хьо самабаха ю –
 Тхо кIентийн алунаш.
Бер бац хьо Iиллина,
Iиллина биллина.

И анакевне а
Лаьтташ ю йиллина,
Тхо кIентийн зевналла
Лаьтте лерг диллина.
Сайратех сайрат – хьо
Бала бу сирратах.
Нохчийн мотт гIаттахьа,
ХIара дуьне латтахь-ма,
Бера бац кхин Iиллина –
Ас хьашлагIа йиллина!

***
Мотт бу-кха ша-шаха луьйш.
Мотт бу-кх гуттар со зуьйш.

Нохчийн мотт, ненан мотт сан –
Дахьаза сан дисна са.

ДегIера даьлча а сан,
Диса а там бу сан са.

Карийна шен метта – мотт –
Ненан мотт, сан нохчийн мотт.

АХМАДОВ Муса

    Нохчийн мотт

Кхераме дац суна мехаш,
Къизачу зуламан ор а. –
Нохчийн мотт соьца мел беха,
Онда бу сан лаьттахь орам.

Генарчу шахьаршкахь шелло,
Ца хезаш вайн меттан аьзнаш.
Даймахках хьоьгуш, са гIелло,
Хийрачу мохо веш аьшнаш.

Нохчийн мотт – хьо сина гIортор,
Хьоьца ду тхан хилларг, хиндерг…
Лар яйъа милла а гIортарх,
Лар йовр яц – тIулга тIехь йитнарг.

Хьан лараш – зуьретийн юьххьехь,
Ширачу шумерийн кхерчахь,
Адаман лараман дуьхьа
ГIиллакхаш туьйсина кертахь.

Хьан аьзнаш, – шираллин хьаьркаш,
ХIорангахь – эзарнаш шераш.
Ма гойла дIадовлуш, даьржаш,
Хьан къайле ястаза дешнаш!

ЦIа, барзакъ, марзонаш, уьйраш
ДIаяьхьна къизаллин мохо,
Лаьтта со, ловш дерзийн гуьйре,
Хаддаза мохь бетташ даго:

ТIевогIург, соьгахь дац деши,
Дац соьгахь дуьненан даьхни,
Ду соьгахь дайх дисна дешнаш,
Нохчийн мотт –
                     тахханалц баьхнарг.

ДIаэца, ма байта доьза,
Iалашбеш, сийде вайн меттан!
Нохчийн мотт мел беха хьоьца,
Чиркх хир бу дайн корехь летта.

Кхераме дац хьуна мехаш,
Къизачу зуламан ор а, –
Нохчийн мотт хьоьца мел беха,
Онда бу хьан лаьттан орам.

ЦУРУЕВ Шарип

        Нохчийн мотт

Акха яр санна, и ца баьлла бацалахь,
Боьжна бац стиглара, эцна а базарахь,
Цхьаьнггара юхалург
                                    баьккхина бацара –
Кхоьллина хилла и
                                 вайн дайша азаллехь.

Ас лору дуьненчохь
                                    мел долу меттанаш,
Нохчийн мотт –  гуттар а
                                       сан оьзда дозалла,
Iожаллин цамгаро
                            дIалаьцна, меттахь Iаш,
Цу маттахь дийр ду ас
                                            весет а доьзале.

Цу маттахь вина со
                                   дуьххьара хьаьстина,
Цу маттахь некъан дош
                                     дадас а кхайкхийна.
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Цу матто – уггара гергарчу сан синна –
Сан, генахь цхьа висча,
                                     дог-ойла аййина.

ТАЛХАДОВ Хьамзат

 Нохчийн мотт

Дуьххьара дош олуш,
Ас, гIалат вуьйлуш,
Воккхавеш, дуьненахь
Бийцина хьо.
Дог лазош, вилхича,
Со маракъуьйлуш,
Со тевеш, бийцина
Хьо, ненан мотт.

Тахана цхьамма хьо, 
Емалбеш, воьлхуш,
Лазаво, куралла
Ца буьйцуш хьо.
И коча зударий
Шен ненал тоьлла
Хеташ бу цабуьйцург
Шен ненан мотт.

Вон деъча, гIеттина
Вайн Даймохк ларбеш,
Майралла дIагойтуш,
Хьийзина хьо.
Шовданехь оьздачу
ЙоIан дог дохдеш,
Мел говза бу бийца
Хьо, ненан мотт.

Шовданан зов санна,
Хьо зевне бека,
Нохчичун дог санна,
ЦIена бу хьо.
Ца вешаш, хьох даха
ГIалаташ лехахь,
Я бицбахь, ирсдоцуш
Вуьсийла со.

ТIаьххьара кешнашка
Стаг новкъа воккхуш,
Хьо буьйцуш, диканца
Тоьшалла до:
ХIумма дац кху лаьттахь
Хьох сан догдоккхуш,
Хьо соьга бицбайта,
Сан ненан мотт.

Сан дайша бIешерех
Чекхбоккхуш, луьттуш,
СовгIатдеш, тIаьхьенна
Схьабелла хьо.
Дикане я воне
Хьо тхоьца хIуьтту,
Хьо говза бехийла,
Сан нохчийн мотт!

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

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

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

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

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

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

Ненан мотт, хьо ду сан дахар,
Хьан лазам сайн лазам лору.
Хьо бицбеш, гулбина бахам
Хир бац-кха къоман ирс кхолуш.

ДАКАЕВ СаIидбек

     Нохчийн мотт

Азаллин кийрара гIаттийна,
Дуьйцина, дош дашах хоьттина,
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Кхолламо шегарчу ойлана
Нохчашна мотт белла доладан.

Шелонан ткъевнечу къахкаре,
Йовхонан тевнечу кхехкаре,
ТIехь боцчу бехкамех тийсина,
Нохчийн мотт садаккха кхийсина.

Човхийна, дош акхадаьккхина,
Нохчичун долара баьккхина,
Бистхуьлуш лаьттахь ца хазийта,
Нохчийн мотт, га тоьдуш, лазийна.

Кхолламе кхоамза хьешийта,
Даймахке сатуьйсуш, хьегийта,
Дитт хьокхуш, ирйина, туьйсина,
Харцонаш юьхьдуьхьал тийсина.

ГIелоно гIелбина латтабарх,
Халоно меженаш сеттаярх,
Дош доьхна, доцург ца дийцина,
Доьналлин хьаьркаш ца хийцина.

Хьакъхилла бистхила, денбелла,
Марзонийн уьйрашка гулбелла,
Нохчийн мотт когаш тIе х1оьттина
Даймехкан да хилла гIаьттина.

Назманан шовкъечу байташкахь,
Мукъамийн зевнечу айдаршкахь,
Чкъор тилла, ца буьйлуш берзина,
Нохчийн мотт дайн кхерча бирзина.

Къонахийн ойланех боьттина,
Машаран гIароле хIоьттина,
И бека нохчичун хьекъалехь,
Ца хила йиш йоцуш декъала.

АХМАТУКАЕВ Адам

      Нохчийн маттахь

...Ас юха а сайн къамел дIадийр ду,
Къайлакхоьхьуш логах
                                дуьйлу къурдаш.
Ас доIа а ненан маттахь дийр ду,
ТIегулбина нохчийн меттан мурдаш.

Iехош Дала хьаналдинчу декъах,
Тхайн синошна чукIаргделла даьIнаш,
Токхур оха къоман сийлахь декхар,

ЮьхькIайн лоьхуш 
                       нохчийн меттан маьIна.

Кхеташ дуй тхо-м: тIера чан дIаэцна,
Тептар санна, юхакего боло
ТIаьхьалонна дIабиллалуш бац и,
Буьйцуш хилар - и бу цуьнан толам.

Цу кхетамах, дарба санна, ийна,
Безачарна лезна и цабалар.
Цунах кхета тIаьхьависна Iийнарг,
Орцахвалий, тхуна юххевала.

Къилба тило хьийза бода хьаьъча,
Гур ду вайна, некъ вайн нийса хиллий.
Маьршадохуш даг чу 
                                хьийза кхаьънаш,
Аьр вай тIаккха нохчийн коьрта илли!

 Нохчийн маттах ойланаш 

***
Нохчийн мотт чIогIа къен хетар 
даржош берш цунах цхьана кепара 
кхеташ боцу нах бу. Мелхо а и мотт, 
шен гIоьнца адаман ойланан уггаре 
кIоргера агIонаш а йийцалур йолуш, 
чIогIа хьалдолуш бу.

Услар П.К.

***
Ненан мотт, хьуна тIетийжаш,
Хьоьца шен баланаш балхош,
Хьоьца шен дог-ойла гIиттош,
Ловш Iийна уьш буьрса денош,
Хьоьца ду суна мел дезнарг, 
Вина мохк, нанас сан хьестар,
Хьоьца ду сан велар, велхар,
Дахаре сан болу безам

***
Ненан мотт – иза халкъан юьхь ю, 
халкъан орам бу. Шен мотт ца хилча, 
халкъ хуьлуш дац. ХIора нохчо, нагахь 
санна шен халкъ а, Даймохк а безаш 
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велахь, шен ненан мотт Iамош а, хууш 
а хила веза. Iамадейша дуьненан 
дерриге а меттанаш, амма цкъа шайн 
ненан мотт а Iамабай, оцу маттахь 
яздан а, деша а Iамадай…

АЙДАМИРОВ Абузар
***

Воккхаве со хьуна хуъчу
Кхечу къаьмнийн меттанех,
Хьайниг бицбеш, Iамо дезна
Уьш хьуна ца моьттинехь.

СУЛЕЙМАНОВ Ахьмад

***
Шен чоица, гIовталца, маьхьсешца, 
сурам-куйнаца, кIалд-даьттий-
берамца, логгера вета къевлинчу 
кучаца, хьонкица, хьаьжкIашца, 
Махьшаре хIотта деза къам, Дала шен 
еллачу амалца, шен хотIаца, маттаца. 
Ша мила ву хууш, ваха веза стаг Далла 
дуьхьал, ша цо ма-кхоллара, нохчо а 
волуш, ингалсхо, гIазкхи, немцо хила 
а ца гIерташ.

***
Къам ца кхиъча – мотт ца кхуьу, матто 
кхуллу Даймохк а.

***
Абаден хеннара бу мотт я мотт ша а 
– абаде.

***
Вайна биснарг мотт бен бац. Иза 
вай, оьздачу йоIа шен сий санна, 
лар ца бахь, хIора а доьзалехь Iама 
а беш, вайн гIуллакх дIа а даьлла-кх 
кху лаьттара, «нохчийн къам» боху 
юкъаралла дуьнен чохь кхин хир а 
йоцуш.
Къам а, маршо а, пачхьалкх а – мотт 
бу-кх вайна тахана, и мотт ларбар, 
Iамор, бийцар – гIазот а долуш. Сан 
тIаьххьара гIазот иза а ду-кх – лечу 
сохьтехь, багахь нохчийн мотт а 
болуш, валар. Дала лойла-кх иза 
массарна а, – мотт ца хилча, къам 
доцийла хууш болу кхетам.

БЕКСУЛТАНОВ Муса

***
Ненан маттана аьхна боцчу махкахь 
кхерчан йовхо гIийла хаало.

***
Нохчийн мотт, хьо, биц а бина, хаа 
безаш белахь, со цхьа а мотт ца хууш 
вуьсийла; Нохчийчоь, хьо кIезга а, 
лоха а хетта кхочуш делахь, со дуьне 
дааза вуьсийла. 

АБДУЛАЕВ Леча
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ТИМБУЛАТОВ Мовсар

   Лийрйоцу Нохчийчоь

ХIун дисна нохчашна шайн бIаьрга ганза,
ХIун дисна декъазчийн дегнаша ланза.
Сибрехахь мацалла, хало а гина,
Безачех, бевзачех къистина хийла.

Вайн халкъ кога хIоьттина а далале,
Юха а тIемаша Нохчийчоь зийна,
Чурт доцуш, доь доцуш, хIаллакбеш кIентий,
Цхьанхьара гIо доцуш, билхина наной.

Харцоно, гIелоно шайн дахар къахьдина.
ВорхIе а дайх дисна Iадаташ дицдина,
Цхьаболу нохчий Даймахках къистина –
Декъазчу дахарна паргIато лоьхуш.

Делахь а, мисканаш бисина махкахь.
Церан цу доIанех жоп делла Дала:
Махкара и дIаьвше мархаш дIалоьхкуш,
Сихонца тойина йохийна гIала.

Оьздачу дахаршца хазбелла мехкарий,
Вайн кхане тоеш, кхуьуш бу къонахий.

Литературни конкурс
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Хьовсийша гонаха, мел хаза ду дахар,
Мьршачу Нохчийчохь хала дац вахар!

Де дийне мел дели толуш ду дахар,
Кхуьуш ю, хазлуш ю вайн Нохчийчоь.
Мел чIогIа гIертарх а дайа хьан доь,
Къар ца луш яьхна хьо, тхан Нохчийчоь!

                Гуьйре

Аьхка со ведда, хьаьдда лелла баьццара некъаш,
Го суна тахана, макхделла, мажделла лаьтташ.
ХIора Iуьйранна суна доьлуш лаьттина зезаг,
Го суна тахана, корта оллийна, гIийла лаьтташ.
Селхана суна боьлуш, къегаш лаьттина малх,
Го суна тахана, эхь хеташ санна, къайлабуьйлуш.
Цхьа а марха йоцуш, сийна лаьттина стигал,
Го суна тахана, макхъелла лаьтташ.
Генна дIахьаьжча гуш хилла лаьмнаш,
Го суна тахана, дахкарлахь дийшина Iохкуш.
Геннарчу хьуьнхахь декаш хилла олхазарш,
Дац суна тахана наггахь а хезаш!

          Аьрха ойла

Сан ойла, хьо стенна сихъелла-техьа?
Махаца айелла хIунда ю лелаш?
ХIун лоьхуш лела хьо ворхI ломал дехьа?
Къоьжачу ламанан сирла хи муьйлуш?!

Ма хьежа, сан ойла, лаьмнашка гома.
ВорхIе а стигланан Iаьршашкахь кхарстий,
Айалуш, ялалахь аьрзунах тIома,
Кхеттачу хаьштигца йоссалахь лаьтте.

Расхачу гилаца хьо яха гIертарх,
Юхайоьрзур йоцуш яхана бералле.
Берг етташ, дин хьийзош, суйнаш дIадеттарх
Кхочуш вац, мел лаарх, ваханчу хене.

Сан ойла, уьду хьо генна дIа хьалха,
ХIун хир ду ца хуъчу халачу новкъахь
Мох санна, маса тулгIенаш лоьхкуш,
Бух боцу хIурда тIехь гIаланаш югIуш…

Ма гIерта, сан ойла, харцонна герга,
Ницкъ болчо гIийланиг эшочу меттехь
Ямартло юьйцуш верг кхоссалахь цIерга,
Харцо ма яржийта кху лаьттан букъ тIехь!
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  Аьхкенан Iуьйре

Лаьмнел лакхахь гучуболу,
Бовха, сирла, дашо молх,
Iаламе цо маршал хотту,
Хьалабаьлча нийсса ах.
Бешахь декаш олхазарш ду,
Тайна «шабар-шибарш» деш.
Уллохула татол догIу,
Меллаша шен «шур-шур» деш.
Хилла бовлуш лаьтта стоьмаш,
ЦIен цIазамаш – бацалахь,
Меда комарш лаьтта оьгу,
Чомехь ю уьш, яалахь!
Iуьйренца кху стоьмийн бешахь
Малхехь къега бецан тхи…
Уьш стиглара охьаэцна,
Дуй-те лепаш седарчий?

***
Соьлжа-гIалахь дахар кхехка.
Къинхетаме хьаьжна малх.
Машенаш шайн хоьхкуш чехка,
Карзахбевлла кегий нах.

Корта бахо молха молу,
ТIаьхьенна яц ойла еш…
Машенашца «тIома бовлу»,
Шайн болчарна бала беш…

Шу хIун лоьхуш лела теша?
Iожалла ю лоьхург аш?
Нахана беш боккха иэшам,
«Хенал хьалха» доккхуш каш…

Я ца тоьа-техьа вайна,
ТIамо хIаллакбина нах?
Я хууш дац-техьа шуна –
ГIело лар а Сибрехахь?

Сонталла а тосий даг тIе,
Хохку… маьрша стаг а вуьйш…
Декъазчарна Iарждо дуьне,
Нанойн белхарш дац-кха туьйш…

… Собарде цкъа. Сих ма луо шу,
Ойлае, адамаш, хIай.
Деле доьхуш лардар вуочух,
Бертахь, ирсе дахий вай?!
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Нене

Хьайн бала совбаьлча, 
                         дог даста йиша йоцуш,
Тхуна хьайн лазаран 
                                  барам ца гойтуш,
Хьо йилхича, Нана, 
                          тхо делхарна кхоьруш,
Тхан бIаьрхи ца дожо, 
                          хьайн кийра къуьйлуш,

Яла бен, дуьненчохь 
                               кхин дарба доцуш,
Сел дера, къиза цамгар 
                           хьайн дегIах хьерчарх,
ХIетте а тхан догIмийн 
                                   паргIато ларъеш,
Ца дехи набарха, хьайна мел эшарх.

Азаллехь яздина хилла вай къаста,
Ца ехи доьзалийн доьзалаш хьеста.
ХIун дийр ду, тхуначул 
                                    езча хьо Далла?
ГIийлачу хьайн доьзална 
                                       къинтIераяла!

Вайн карахь хIумма дац, 
                                  тхан хьоме Нана!
Деза а, къеста а кхоьллина Дала.
Заманан йохалла йицлур яц тхуна,
Юьхь ю тхан, хецна, хьох 
                                        дика дош ала.

Уггаре хьан хьехарш оьшучу хенахь,
Ненера хьал довза Iемачу хенахь,
Нана, хьайн марзонах 
                           чам кхеттачу хенахь,
ЦIеххьана бити ахь, 
                           хьайн доьзал байлахь.

***
Даго схьадуьйцуриг матто дIаалац,
ГIайгIано туьйсу гуо
                               хьан бIаьрго лацац.
Ца воллу кхета хьо, 
                               сан бIаьра хьаьжна,
Даьлла-те даг т1ера 
                                зезаг хьан доьжна?

Хьо муха кхетар-те ас ечу ойланах?
Къуьйлу сайн дилхан дог 
                                 ас муха даста-те?
Со маца ер ю-те луьрачу гIайгIанах?
Я дахар азаллехь сан цунах дуьзна-те?

Йиш елар хьан даго хьулдинарг даста,
Iабош и, мерзачу безамах хьаста.
Кхоьру со дезарна ларамза къаста,
Ца воллу хьо, кхетта, сан гIайгIа яста.

ЛадогIахь хьайн дагца сан деган озе,
Хьажахь, и хIун ала лууш ду хьайга.
Хьайн деган пхенаш ахь 
                                    сан дагах дозий,
Яхийтахь, ирс долуш, даимна хьайца!

АЙСУЛТАНОВА Разет
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ЧИРАЕВ Сайд-Селим

 Ялалахь къинтIера, нана!

Даггара хьостуш хьо ала дош, нана,
Ца кардо диснариг аланза хьуна!
Со хьоьца ирсе веш, дIайоьду зама!
Яхалахь, нана, хьо яхалахь суна!

Iуьйренаш, суьйренаш ца оьшу, нана,
Хьо яцахь дуьне а оьшуш дац хьуна.
ХIора де ирсе деш, массо а ханна,               
Яхалахь, нана, хьо яхалахь суна!              
              
Хьоьсту ахь жима дог Iаьнарца, нана,
Кхин цкъа а йоврйоцу йовхо луш 
цунна!
Беркате хилла хьан хIора дош, нана,
Яхалахь даима, яхалахь суна!

Ахь суна довзийти хIара дуьне, нана,              
Со декхар дIатекхна вера вац хьуна!             
Нахаца тарвала винарг со Iама, 
Яхалахь даима, яхалахь суна!

Нана, ахь тахна а, бераллехь санна,
Лелаво хьоьстуш со, баркалла хьуна!
Хийла хьан экам дог Iовжий ас, нана, 
Ялалахь къинтIера, ялалахь суна! 

         Важаб ду

Сийлахь ду хIай, нохчо, 
                                    дай баьхна латта!
Декхар ду ваха, хьо, сий лардеш дайн!
Важаб ду Даймахканна
                                      эшначохь гIаттар,
Дайн Iадат белшаш тIехь 
                                         сеца деш хьайн.

Мохк бицбай, ма леха ахь некъаш атта!
Эрна дош ма ала, сий ларде хьайн,
Дуьненахь, эхартахь ца хьийза готта.
Хьажарца юха цкъа ойла е дайн!

Харцонна дуьхьала бакъонца латта!
Биъна дуй къар ца беш, баьхна бу дай.
Эшча, тур даккхаза, дитина баттахь,
Эрна мотт керчош верг, хетта бу лай!

Тахана къаьстина Даймахках атта,
Хийла бу бахана дIа, битина дай.
Генара сийсаздеш дай баьхна латта,
Нохчалла йоьхкина, кховдийча шай.
             
ХIай,нохчо, ма леха дахар хьайн атта!
Диц а дай ма лела Iадаташ дайн!
Хаалахь эрна ахь хьоьшуш ду латта..!
Верза цIа, хIай нохчо, Даймахка хьайн!
    
   Валарал хала ду...

Сихъелла йоьдучу заманца къуьйсуш,
Атта дац, гIаьттина, дуоладан дахар.
Дорцехь я малхехь а, 
                         шен юьхь ца хуьйцуш,  
Валарал хала ду, хала ду ваха!

Де эшнчачу нахана орцах а вуьйлуш,
Дависа, йиш хилча сагIанаш даха,
ГIо лаца йиш йоцуш 
                           царна тIех вуьйлуш,
Валарал хала ду, хала ду ваха!
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ДоттагIа ву аьлла, 
                            цхьанна таж туьллуш,
Хетта хьо ваьлча и дуьненан бахам - 
Тешаме и вацахь, цуьнца чекхвуьйлуш,
Валарал хала ду, хала ду ваха!

БIаьрга мел дайнариг 
                              хьехамца дуьйцуш,
Воьлча цхьаъ бакъдериг адмашка баха,
Хьехам ца лайначо вайча и вуьйцуш,
Валарал хала ду, хала ду ваха!

Кхелинчу дешнашца говза
                                        мотт буьйцуш,
Хеставеш, дуьхьала диканиг бахарх,
Хууш цуо и дешнаш 
                           букъ тоьхча хуьйций,
Валарал хала ду, хала ду ваха!

Буьйсано бодане марчо тIе къуьйлуш,  
Атта дац данне а, ойланаш аха.
Эгначу гIалатийн 
                            дIаьвшан кад муьйлуш,
Валарал хала ду, хала ду ваха!

Вита гулбан йолан цIов!

Бергаш етташ, зама уьду, 
                  Кхачош дахар лаамза.
Цуо, къахетта, цхьа ца вуьту,
                  Дац-кха иза ларамза.

Стенга хьаьдда со-м ца кхета.
                  Кхета, восса везий сайн.
Болар денна сихлуш хета...
                 Дита деза-кх дуьне кIайн!

Кхетий сох, цкъа витахь зама,
                Доггах Дела резаван!
Дахарх къастахь, тахна-кхана,
                ХIун хир ду-те дегIах сан!?

Доггах хьостуш нана-пекъар
                Кардац суна-м ала дош.
Хийла Iовжий, доцуш хьекъал,
                ГIалат дуьйжи, къа латош.

Со-м ца ваьлла резавина

               ДогIа делларг дахаран.
Декхар кхочуш ас ца дина,
               Лаьар-кх дада резаван!

Ма хьийза, со вига гIерташ, 
               Вита гулбан йолан цIов!
Яссайо хеназа ахь керташ,
              Хийла туху дегнех ов...

 ДIаяхна зама

Хан хене яларца 
          дIаяхна зама.
Шераша ваьхьна со  
          йистйоцчу пана.
Леларехь, вахарехь  
          хиллачух тахна,
Барт хатта болор бу 
          эхартахь кхана.

Кхайкхаза йогIу и
          Iожалла шийла,
Жиманиг верзаво 
          воккхачо хийла.
ХIетте а Iесалле 
          ойланаш керча,
Iожалла-м бертаза 
          куогаха хьерча.

Эхь хеташ, гечдар
          ас доьху вайн Деле,
Жималлех пайда 
          со ца эцна вели.
Дахарна букъ тоьхна
          со лелаш хилла,
Iазапах ларвехьа,  
          Я АллахI Дела!

Хан хене яларца 
          дIаяхна зама.
Шераша ваьхьна со 
          йистйоцчу пана.
Леларна тилла со 
          ма дохковаьлла. 
Дахаре верзорна 
          хастам бу Далла.
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 ДоттагIий, дехийла вай!

Сийлахьчу Исламан некъа тIехь Дала,
Декъалдеш, нисдойла, доттагIий, вай.
Юттуш вайн дахарехь диканийн гIала,
Дехийла, доттагIий, дехийла вай!

Деза а, диеза а кхоьллина Дала,
Цхьацца бен доцу и дай-наний вайн.
Даггара резадеш, нисделла дахар,
Дехийла, доттагIий, дехийла вай!

Бала дIакъастаби Даймахках Дала,
Iамадеш даха вай баьхначохь дай.
Кхин ца гуш хьомечу Даймехкан бала
Дехийла, доттагIий, дехийла вай!

Нахаца барт болуш мерза вай даха,
Атта хир лардахь вай гIиллакхаш дайн.
Адмашлахь юьтуш вайн дика цIе яха,
Дехийла, доттагIий, дехийла вай!

Вовшех а ца къесташ, дIаидарх зама,
Ца хедаш юкъара марзонан тай,
Вовшашца барт чIагIлуш 
                                     тахначул кхана
Дехийла, доттагIий, дехийла вай!

Дуьненан баланех лардойла Дала.
Ма хуьлда соьман лай доттагIий вайх,
Даим а ирс хьийзаш, гонаха даьлла,
Дуийла гIоза вай хIара дуьне кIайн!

    Иштта хуьлий хьагI?

Дуьйцуш мотт карчабо, 
                                     бIаьргаш   а ловзу,
Десачу дешнашца хIиттаеш рагI...
Ирачу Iиттаршца къамел дой хьовза,
Схьагучу йоккху шайн даг чуьра хьагI.

Кхайкхина валийна хьаша а баьрччехь,
ТIекIалаваьлла Iуьллуш ву, пекъар,
Лела ца хаарна нехан цу кхерчахь,
Массо а шена и хеташ ву декхар.

Ткъа суна-м АллахIа делла ду собар,
Хастам бу Цунна, сан дог дарна чIагI.

Цхьа атта лов аса-м и тайпа тоба,
Сайн даг чохь яха ас ца юьту хьагI.

 ТIаьххьара къевлина ков

ДоттагIа, со тахна веъна хьан кетIа,
Дуьххьара дац хIара - гуш ву и Дела.
Нах боьлуш лела вайх, царех со кхета.
Ду хьуна иза вай къаьстина дела.

ДоттагIа, алахьа вайна хIун хилла,
ГIелдаллал гергарло, 
                       хилларг сел онда?
Лайлахь я ченашлахь дуьтуш и Iилла,
Вайшиннах ледарло юьйжи-те хIунда?

Ца ваьлла, маршалла хаьттина соьга,
Жоп дала вуьйлира, 
                               дешнаш деш лехьа.
Бехке верг вийца ас ца оьшу хьоьга,
Бехказа вийлар со хеташ ву эхье.

Со-м тахна тIаьххьара 
                                 веъна хьан кетIа,
Цкъа хьуна даггара къинтIера вала.
Вай къастахь - Делера оьгIазло хета...
И ду сан, хьо толош, бехк сайн бу алар.

Вайшиннан хIума дац 
                               вовшашца къийса.
Со-м хьуна къарваларх тарвала гIерта,
ХIара маьлхан дуьне вайх 
                                      герга ду диса,
ДоттагIа, ас доьху - волахьа берта.

Куьг тосуш, «некъ дика 
                        хуьлда хьан!» - аьлла,
Хоуьйтуш, хеттийла шена со атта,
Дехарна жоп ца луш, 
                         букъ берзо ваьлла,
Къевлира ков суна, вуьтуш со латта.

Сайн боцчу бехкана бехказаваьлча,
Аьлча ас даггара къинтIераваьлла,
Хаийти хIилланца, 
                       бIаьргаш деш керча,
Со доттагI лацарехь 
                            мел гIалат ваьлла...
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Юбилей

Дахарца йоьзна кхолларалла
(Борхаджиев Хожбаудин 60 шо кхачарна)

Суна хьалха Iохку тайп-тайпанчу шерашкахь 
дина куьйгайозанаш, книгаш: статьяш, стихаш, 
дийцарш, повесташ. ХIоранна а бухахь яздина 
терахьаш ду, дIадаханчу бIешеран 70-чу 
шерашкара 20I4-чу шаре кхаччалц йолу хан 
юкъалоцуш. Церан автор публицистикехь шен 
дашца, поэзехь шен мукъамца вевза журналист, 
поэт Борхаджиев Хожбауди ву. Шен дахарехь 
а, кхоллараллехь а гIеметтахIоьттинчарех 
ву Хожбауди. Борхаджиев Хожбауди вина 
I956-чу шеран февраль беттан I5-чу дийнахь 
Казахстанерчу Караганда-гIалахь. 

Нохчашна шайн Даймахка бахка бакъо елча, Гуьмсе-эвла, шайн дайн ков-
керта, шайн доьзал балош цIабаьхкира Хожбаудин да Рамзан, нана Кийса а. 
КIентан бералла дIаяхара Гуьмсен урамашкахь, юьртана гондIара меттигаш 
а евзаш: БIаьн некъ, ГIаролан барз, Гертманан кешнаш, Гуьмс-дукъ, АстагIа 
Тимаран саьнгар, Шемалан саьнгар, Наьрташ даьхна меттиг, Алмазан чIаба 
яьккхина тогIи, Дозанан барз... 

Ширачу историн тешаш, хьалха ярташ хилла, бертахь дика-вонаш дIадерзош, 
оьзда адамаш даьхна меттигаш... Кхолламаш... Адамийн кхолламаш... Йиснарш 
цIераш, баьрзнаш, шира чарташ... царех дийцарш а... И меттигаш гуттаренна 
а иэсехь юьсур ю кIентан, цара Даймахкаца йолу уьйр-марзо, зIе а чIагIъеш. 
Бераллин хено беркате бинчу тIеIаткъамо Даймахках стихаш язйойтур ю 
Хожбаудига. Шен сица еххачу хенахь кхаьбнарг, лезнарг а ду поэто вайн тидаме 
диллинарг. 

Дукха ю Х.Борхаджиевн поэзехь поэта М-С.Гадаевс набахтера яздинчу 
цхьана кехатехь дуьйцучуьнца йогIу стихаш. Мохьмад-Салахьа яздо: «И поэзия 
боху хIума тоьъарг «лозуш» ю сан. Корерчу маьнги тIе гIант а хIоттийна, цу тIе 
а ваьлла, арахьаьжча, сийна беш-хьаннаш а, генара анайисташ а гича – ов-в-в 
олий, стихийн мукъамехь цIовза доьду дог. И деган цIийзар дIаяздан а хьаьвза. 
Амма, цкъа-делахь, зама а ца хуьлу, шолгIа-делахь, дог кхоадо: дагна чIогIа 
ницкъ хуьлу и тайпа хIуманаш язъеш – забарна доцуш, ахIи-декъахь доьлхуш 
хуьлу и оцу муьрехь, бIаьргех Iенаш хиш а долуш. И хIума цадевзашверг 
кхаьрдар ву цунах. Амма оцу «Iазапца» бен кхоллалуш яц, мел «зевне» екаш 
уьш елахь а. Даггара язйинарш йоьшучун дагах кхеташ а хуьлу. Оцу дагах 
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кхеташ йолчу стихех хуьлуш ю юьззина йолу поэзи». 

Хожбаудин поэзи иштта хилар чIагIдо вайн махкахь дика вевзачу поэта 
Акбиев Хаваса: «Хьалхо, Сталина нохчашка такхийтичну Iазапах ша байташ 
язъечу хенахь, поэтана дагадеана хир дац шена шен халкъаца цхьаьна къизачу 
тIеман къаьхьа чам баккха а, и къахьо дIамала а дезар ду аьлла, адамийн гIайгIа-
бала шена а гур бу, аьлла. И къиза бакъдерг поэзин могIанашца, лала а лелина, 
охьадоттаделира: 

Нохчийчохь дIаялац тахана кхолар, 
Нанойн бала – бе а барам боцуш.
Къапалг хилла йоьжна Соьлжа-гIала – 
Сан бераллин гIан ду иза доца. 

И ерриг байт («Доьлху лаьмнаш») къеггина тоьшалла ду стеган дахар поэзех 
дIаэран, дешан а, синхааман а, цецвоккхуш, цхьаьнадар. Сайн бIаьрхиш ца 
совцалора соьга, цу дешнаш тIехь яьккхинчу эшаре лодугIуш. Боккъал а дика 
эшар кхоллаелла цу дешнаш тIехь... 

Башха могIанаш! Бендоцуш цахилар, ойлаяр... Говзарш кхоллар – чолхечу 
дахаран хиламийн кIуркIманехь цIеначу, хьаналчу поэтана бен делла хIума 
дац...» 

Шен дайн дахар-Iер дIадаханчу меттигашкахь левзина, самукъадаьлла, цIа 
кхаьчначу кIантана шайн чохь дас-нанас боккхачу безамца сих-сиха йохуш 
хезара кхунна ца девзачу адамийн цIераш, «вара, яра» а олуш, генара мохк 
а хьехош. ТIаьхьо хиира кIантана, ша хIокху махкахь ца виний, ден-ненан 
къамел, гIайгIа-бала, ойла Сибрехахь дIакхелхинчу дай-нанойх, йиша-вешех, 
юьртахойх юй а. ТIаьхьо, дас-нанас дийцича, шен кхетам кхиъча, дахаро хьалха 
хIиттийначу дуккха а хаттаршна жоьпаш карийча, бехк-гуьнахь а доцу халкъ 
махках даьккхинчу, Даймахка бала боьссинчу Iуьйренах, шен са паргIатдала ца 
дуьтучу кхойтта шарах «Февральский набат» – стихотворени язйо Хожбаудис. 
Оцу заманах поэташа язйинчу стихашлахь дикачарех лара мегар ду иза. 
Даймахкана генахь болчу, цуьнга сатуьйсучу нохчийн даггара язйина М-С.
Гадаевс «Даймахке сатийсар» – стих-илли. И стих-илли лаккхарчу говзаллийца 
оьрсийн матте гочйина Хожбаудис. 

Оьрсийн а, нохчийн а маттахь стихаш язъеш ву РФ-н яздархойн, 
журналистийн а Союзийн декъашхо Борхаджиев Хожбауди. Цо нохчийн матте 
гочйина М.Лермонтовн, К.Симоновн, К.Хетагуровн, К.Кулиевн, Р.Гамзатовн, 
Б.Окуджаван стихаш. Оьрсийн матте гочйина М-С.Гадаевн, М.Сулаевн, 
А.Айдамировн, М.Дикаевн, Ш.Арсанукаевн, Ш.Рашидовн, М.Кибиевн, 
Л.Абдулаевн, М.Ахмадовн, Хь.Сайдуллаевн, А.Эдельхановн, I.Саиевн, 
А.Ахматукаевн, I-I.Асхабовн и.дI.кх. стихаш а.

Шайна чохь поэзин мукъам хиларна, Хожбаудин стихаш тIехь даьхна 
иттаннаш иллеш дIаолуш, эшарш локхуш а бу НР-н, РФ-н хьакъболу артисташ: 
Межиева Макка, Ахмадова Амина, Каримов Ринат, Гадаев Валид, Адамова 
Тамара, Саламгереева Альбина, Минцаев Мовсар. Хазахеташ ладугIу Бисултанов 
Тимура, Исраилов Майрбека, Иризиева Ларисас дIаолучу иллешка, эшаршка а. 
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Хожбаудин поэзи а, цуьнан стихаш тIехь даьхна иллеш, эшарш а Нохчийчохь 
евзина ца Iа. ТIаьххьарчу шерашкахь Россин мехкашкарчу журналистийн 
цхьаьнакхетарш хилла Москвахь, Сочехь. Оцу мехалчу форумийн болх дIа а 
болабора, берза а бора Хожбаудин дешнаш тIехь даьккхинчу, Гадаев Валида 
дIаолучу «Гимн Кавказа» иллица.

Нохчийчохь журналисташлахь дIаьбаьхьначу дуккха а къовсамашкахь 
толамхо хиллачу Хожбаудина тайп-тайпана совгIаташ дина, царна юкъахь 
«Платиновое перо» - цIе йолу деза совгIат а долуш. Цуьнан статьяш, стихаш 
а зорбане йийлина Къилбаседа Кавказерчу республикашкахь арадовлучу 
газетийн, журналийн а агIонаш тIехь, ткъа иштта «Журналистика и медиа-
рынок» журналехь а. 

Хожбауди прозехь а язъеш ву. Цуьнан дийцарш, повесташ зорбанехь 
арайийлина «Орга», «Вайнах», «Нана» журналийн агIонаш тIехь оьрсийн а, 
нохчийн а меттанашкахь. 

Х.Борхаджиев коьрта редактор волчу «Гумс» редакцин коллективан белхан 
лаккхара мах хадийна Iедало, дешархоша а, грамоташца, дипломашца а 
совгIаташ деш.

Журналистикехь, литературехь а хьанал-цIена къахьегарна Хожбаудина 
«НР-н хьакъволу журналист», «НР-н хьакъволу культуран белхало» - сийлахь 
цIераш елла, ткъа иштта М.Мамакаевн «Дашо аьрзу» орден, «Интеллектуальни 
Центро», РФ-н журналистийн Союзо, НР-н Парламенто, НР-н культуран 
министерство а «Сийлаллин мидалш» елла. 

                                                                                    СУМБУЛАТОВ Дени,
НР-н хьакъволу журналист    
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   Адамаш, зезагаш

Йохаеш, кег а еш силаман чIагIалла, 
Хьалкхуьуш зезаг ду кIай.
Дуьхьало ян ца ло жимачу маргIална...
Гонаха кхуьуш бу бай...

Силаман стоммаллех 
                            ца везарх чекхвала, 
Адамо хала бо некъ: 
Ца туьгу, ларалац халонна тIехвала,
Петоьхна валалац чекх.                        

Дахарехь  къийсамехь эшаяр халонаш – 
Лакхара сийлалла ю!
Адамийн, зезагийн дукха ю башхаллаш,
Делахь а, тераниг ду.  
    
   Ненан мотт

Ненал дац хIумма а деза,
Дахар а цуьнца ду доьзна.
Ненан мотт бу вайна беза,
Ю иза исбаьхьа хазна.

Сан ненан маттахь ду аз а,
Ненан мотт бу даим сица.
Лаьа-кха суна и хаза!
Хаза и лаьа-кха бийца! 

Ас ненан маттахь йо ойла,
Цуьнца сан доьзна ду лелар.
Ю иза сан синан гIовла,
Сан ненан маттахь ду велар.

Ша безча, цо воккху тIома,
Халонехь хуьлу накъост а, 
Ю иза башхалла къоман,
Хазачу гIиллакхийн хьоста.

Ду иза чIогIачех герз а:
Къийсамехь милла а цосту.
Бийцича ша аьхна, мерза,
ГIорийна дегнаш цо досту.

ХIорд хуьлий цкъа иза беста,
Оьшучохь мостагIий човхо.
Делахь а лаьа-кха хьеста
Адамаш, луш царна йовхо.

Ненан мотт бу беза вайна.
Исбаьхьа хазна и хета.
Ма диса вай иза байна,
Йишйоцуш вай вовшех кхета. 
     
    Кешнашкахь 

Стигал а Iаржйина, яьржина мархаш,
Ирбина шайн баххьаш, 
                                 лаьтташ ю тархаш.
Уьш вовшах ма кхетта, 
                                 тоьур дац тхевнаш:
ДогIанах валалац, дIачIагIарх кевнаш.

Ойлано селхане дIавуьгу гена,
Иэсанна гIоли еш догIанаш Iена.
Со горавахана тахана дена:
Дагахь ду и кхалхар, елхар а ненан…

Хала ду карадан дог тедо дешнаш – 
Гуьйренан гIайгIано 
                             тIадош ду кешнаш…
Лаамийн, хиламийн совъевлча ченаш,
ДогIанийн делхаро Iийжайо чевнаш.

Стигалахь беллачийн гулделла синош…
Лаамза ду цаьрца дахаран къинош.
Стигал а Iаржйина, яьржина мархаш,
ДогIанца хетало цу синойн бIаьрхиш…
     

БОРХАДЖИЕВ Хожбауди
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Вайшиннан кхолламан 
                   декъазчу орамо
БIаьстенца ца дити
                   сендала дитт.
Тахана серло лац
                   безаман чIурамо,
Ойланаш гIел а еш,
                   дIаяйна милт.

Iаьржачу стигалахь 
                  ас серло лехира,
Цхьа седа шатайпа
                  хьоьжура схьа…
Бос-цIена лепарца
                  жима дог Iехийра,
Соьга бIаьрг таIийна,
                  и байра дIа.

Доккхачу дуьненахь
                  суо-сайца висира,
Ца тоьуш беттаса,
                  ца къегаш малх.
Дахкарлахь гIийла ас
                  хьоьга сатийсира,
Белшашна тIейоьжна
                  дахаран чалх.

Хьо цхьаъ ю ницкъ болуш
                  сан дахар къагадан,
Буьйсанах де а деш,
                  дIайоккхуш къахь,
ПIераскан суьйренца
                  мукъане, сагIа дай,
Довха дош алахьа,
                  хьомениг, ахь.

   Сан шераш... 

Сан шераш гулдаладоьлча,
Со церан дукхаллех воьлча,
Хала ду гушдерг тIеэца,
Ойланаш жималлехь сеца...

Ма сиха дIаяха зама,
Ца кхуьуш дикачух Iама,
ХIора а дийно дIавоьху,
Даима ирсан тIам лоьху.

Моьттура, рогIера кхане
Беркате хир ю таханел.
Дикачух лаьа-кха теша,
Харцонга ца войтуш эша.

Генахь бу сан сирла седа,
Цуьнан нур цкъа лепа, цкъа хеда.
Амма дог аса ца дуьллу,
Серлонга некъ кхидIа а Iуьллу.

Сихваларх иза тIеийзо,
Дерриге хадор ду зило.
Дахаран дIабовр бу седа,
БIаьрхиш а ца кхуьуш леда.

Сан шераш гулдаладоьлча,
Со церан дукхаллех воьлча,
Хала ду гушдерг тIеэца,
Ойланаш жималлехь сеца...

***
Керла шо тIедеа вайна,
Шираниг – исторехь диси.
Вай хийла баланаш лайна,
Юх-юха дог Iовжа дийзи.

***
Дахаро ца хуьйцу болар:
Диканна хьо ваьлча орцах,
Малхо дIакъахкайо кхолар,
Бохамца хьо воккхуш морзах.

***
Зуламна хьо араваьллехь,
Кхочур ву цу Iалашоне,
Хьан даге хьаьжжина Дала
Хьегор ву тIаккха маршонах.
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Адамаш, хилийша мерза,
Марзонах эцийша пайда,
Пайданах даздейша терза,
Терзанца эшадеш шайтIа.

***
Собарна хилийша каде,
Кадамбан ма яйша мало,
Малонна ма лойша цхьа де а,
Ткъа дахар машарна дIало.

 
  КIанте весет

Дахарехь ца хаьа вайна,
ХIун дохьуш йогIур ю кхане.
Хьуна тIехь ду хилар тайна – 
Дуьххьара лара хьайн нана.

Вайн халкъан сий лардеш гIаттар
Хуьлийла хьан коьрта декхар.
Даймехкан орца дIататтар
Ду хьуна хьо хилар пекъар.

Нийсонан накъост а хилла, 
Харцонан хуьлийла мостагI.
Хьайн къоман гIиллакхех тилла,
Диканна ма хила бIоста.

Берийн а доладан деза,
Диканиг ахь царна хьеха.
Адмашца хилалахь мерза,
ГIуллакхе хьажалахь нехан.

Сайн весет дерзадо доццу,
Ахь цуьнца нисъелахь ойла: 
Вайн Дала магийна доцург
Ахь хьайна мага ма дойла!

20I5 шо
         
      

   Гочдарш

          Омар Хаям

***
Бакъдолчу дуьнене вигале хьо Дала,
Ойлае хьайн синан, 
                                 хила цуьнан бала.
Эхарта хьо кхачахь, 
                               дийца дика доцуш,
Цигахь хьо кхуьур вац 
                             диснарг меттахIотто.

***
Вай довр ду лораза, дIабер бу тешам,
Дуьнено хуьйцур яц бIешерийн эшар:
Хьалха вай дацара, хир ма дац кхана – 
ДIагIур ду, ца буьтуш пайда я эшам.

***
Бевза суна цхьа нах, 
                           аьлча а сонта варраш,
Вота санна баьсса, 
                           вуно даккхий хабарш.
Лайн амал ю церан. 
                         Хьан цIе елахь йоккха,
Кийча бу уьш кего 
                           хьуна хьалха гIамарш.

***
Рум, ХIина, Мисара, 
                          когаш кIелахь латтош,
Хилча кху дуьненан 
                        хьо цхьа воккха баьчча,
Вайшиннан цхьатерра 
                               бахам хир бу кхана:
Кхузза хьарчо марчо, 
                                  кхо-диъ дол латта.

***
Дахаран цу новкъахь 
                                 лела вай тилделла:
Караоьцу Къуръан, 
                           долуш къаьркъа мелла.
Иштта хенедовлу, 
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                           стиглан кIелахь деха,
Ахбусулба, я ахтилларш Везчу Делах. 

2006 шо

       Михаил Лермонтов

             Кавказ 

Денош дIаоьхуш ду…
  кхолламан лаамца
Кавказан лаьмнашна 
  ваьлла со гена.
Шух йолу сан ойла
  чIагIъелла аренца,
Хьо мерза илли ду
  Даймахках аьлла…
Суна еза Кавказ.
   
Бераллин шерашкахь
  къаьстира ненах…
Делахь а аренца
  ладоьгIча суьйрана,
Со иэсо, вадавой,
  дIавуьгу гена – 
Лекхачу лаьмнашка…
  Таръелла туьйранах
Суна еза Кавказ.

Сан лаьмнаш, со шуьца
  ирс долуш вара – 
Пхи шо хан дIаяларх
  дицлур дац атта.
Со цигахь бIаьргашка
  сатуьйсуш Iара – 
Исбаьхьа и амат
  сан даг чохь лаьтта…
Суна еза Кавказ. 

2015 шо

        

          Сергей Есенин

***
Дохковаьлла, кхойкхуш, со ца воьлху, 
Iожа тIера къайлабаьлла хIур... 
Цунах терра дерриге дIадовр ду, 
Юха хир бац сан жималлин мур.

Детталур дац хIинца, хьалха санна, 
Кийрахь шело шеца йолу дог... 
Дакх кхуьучу махка тахна - кхана 
Кхочур буй-те сан берзина ког?

Наг-наггахь бен сино, долий кхерста, 
Байташ язъян хьийза ца бо мотт. 
Дицлуш лаьтта синхаамо хьестар 
Мичахь бу-те бIаьргаш чуьра хIорд?

Сан лаамаш бIаьрмециге хилла. 
Дахар ду и? Я ду иза гIан?
Хетало:цIегIазчу говра хиъна, 
Ас Iуьйренца йоккху новкъахь чан.

Кху дуьнен тIехь даим дац вай дехар. 
Лаьтта гIийла оьгу къохкан гIаш 
Хьан декъала хила зевне дахар...
Цунах дуьсург ду цхьа тийна каш...

2006 шо

         Расул Гамзатов 

Индехь хета: массарал а хьалха
Бара текхаргаш кху лаьтта тIехь.
Ломахь олу: «Аьрзу яра хьалха,
Мацах синош кхуллучу юьххьехь». 

Ткъа сан коьрте кхин ойланаш хьийза:
Хьалха гучудевлла адамаш.
Цхьадерш тIаьхьо аьрзунашка дирзи,
Бисинчарах хили текхаргаш. 

2010 шо
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 БЕКСУЛТАНОВ Муса

Хьалхара Iожалла
                                                              

                                                               Ошаев Халидана

Сарахь, балхара чудаьхкича, моттэладита хезира, комисси йогIу, бохуш.
ХIун комисси ю ца хаьара я хьанна йогIуш ю а.
Шуна иза бен а дацара.
Шуна дуза лаьара, дохдала, де-буьйсанашца набъян, гIенаша Iеха а деш.
ГIенах бепиг гуора, даим довха, кIеда бепиг.
Кхин хIумма а ца гуора гIенах, шекаран чай, бепиг доцург.
Iуьйрана, сахилале:
«Ткъов-ткъов-ткъов» – хезаш, бIогIамах хьалакхозучу рельси тIе эчиг 

тоьхча, кхетам набарал хьалха самаболура, гIан гуш а долуш.
ГIан сихлора, ца хада санна, цхьаъ вукхо кескашца хуьйцуш. 
Узарш хезара, самабуьйлучу нехан узарш.
Дов дацара, леткъамаш а, долчунна къера хилар бен, шадолчунна ма-дарра 

къера.
Столови дIадуьгуш, могIа бой, дуьгура дIа, барака чу а иштта дахкадуора, 

конвойс доьху къа а хезаш.
Кхихкинчу хин беса кад лора, селедкин дакъа а гуш. Баьпкан цастар а 

кхуссура, тIаьхьуо юха хударан ши Iайг а.
Кийра Iоьхура, меца Iоьху кийра.

Iуьйрана юха, цу дийнахь, барака чуьра массо нах арабаьхна, дIабига 
дIахIиттийча, тIехь йовха бушлат а, когахь валенкаш а йолуш, цIечу беснешца 
хьаькамах цхьаъ хIоьттира шуна хьалхахь.

Массаьрга а хьаьжира, хьала-охьа а волалуш.
 Арахь шовзткъа градус шийла яра, жимма дохделла дегI, хорше эга а деш.
Кхоьлина гуора,  де доцуш санна, лакха тIехула гIийла дIасахьуьйш дитташ 

а долуш.
Тужуркано вох ца вора, ши ког а бара иштта шийла, одеялах, тIелхех йина 

валенка-тайпа  къовлуш, куога тIехула тIийриг а йихкина.
Ши ког, жимма лаьттича, ша-тIулг санна, чIагIлора, ког баьккхича, кIажош 

а лозуш.
Хьаькам яххьашка хьоьжура, шелонний, мацаллий йистинчу кIайн-

кхоьлинчу яххьашка.
Цхьана-шиннан тужуркех куьг  Iоьттира, нисъеш санна, чет дIаса а тухуш.
Тужуркаш тиша яра, юкъа-юкъа бамбеш а кхозуш, Iаьржа къаьстачу 

Проза
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тужуркин кIайн-боьха хьоькхнаш а гуш.

Хьан тужурка а яра иштта йоьхна, тIемаш тIеттIа озош, гIодаюккъехула 
массехазза гуобоккхуш, – муьшан тIийриг а йолуш, йихкина.

ЦIена тужурка ян а яцара – дIайоккхура уркаша, хьоьга хаьттина-аьлла 
хIума а доцуш, хьан бедаршна кехатах а ловзий. 

Дуьхьал цхьа а ца волура.
Дуьхьалваьлларг охьаотура, вийна меттигаш а яра дуккха а, барак йист а ца 

хуьлуш.
Вистхила цхьа а ца ваьхьара – шу къоман мостагIий дара, политически, 58-

чу статьяца лецна.

– Ты, ты, ты – на три шага вперед, – элира хьаькама, тIийриг йина лаьттачу 
нахана хьалхахула волалуш, цхьаццана тIе, чохь бовха тIаргIа болчу тIаьрсиг 
каранан пIелг хьажош, – имя, фамилия, отчество, статья, срок? – хоттуш.

Ткъе ворхI стаг сехьавелира, уггар а гIийла, хIоралла кIелвисинчех.
– В санчасть их! – омра дира конвоире, – без вещей, – тIе а тухуш.
Шу иштта, хьалха-тIаьхьа дIахIиттийна, санчасте хьаладигира, тIехьара 

тIечехош конвоир а волуш. 
Лагеран кертахь, дIанехьо, цхьа чоь йолу жима цIа дара, неI къовлуш сени 

а йолуш.
Сени чу пхиъ тарлора, вуьйш арахь а буьсуш.
Цхьацца чувуьгура: «Следующий!» – мохь а тухуш.
Ваьлла-ваьлларг аравоккхура, лай юкъехь саца а веш.
Хьо тIаьхьарчу пхеанца сени чу нисвелча, хьан юьхь зийза юьйлира, 

гIорийнчуьра ясталуш – чохь мелла а йовха хетара, пхеа стеган Iаьнаро чохь 
кIайн дохк а латтош. 

Хьо кхоалгIа вахара чу, шиъ тIаьхьа а вуьсуш.
– Много вас там еще? – схьа а ца хьожуш, хаьттира стага, стоьла дуьхьал 

яздеш Iачу.
– Двое, – элира ахь, стеган букъ тIехьарчу пенах кхозу Сталинан портрет а 

гуш, цIийелла йогучу турбин пеша тIе ши бIаьрг а боьгIна.
Чохь хIумма а дацара кхин: беса биъ пей, турбин пеш, стол, ши гIант, 

цIенкъахь дешна дечиг бен.
– Садись! – хезира хьуна.
Хьо неIарна уллохь лаьттачу цхьаъ бен доцчу гIанта вехха охьахиира.
– Фамилия, имя, отчество, статья, срок?
Ахь дIаэлира.
Шен стоьлан яшки чуьра цхьа папка схьа а эцна:
– Тысяча восемьсот девяносто восьмого года… как тебя – дуьххьара 

схьахьаьжира – угораздило, дедушка, попасть столь далеко… сидеть бы тебе 
возле бабушки своей и лушить кукурузу…

– Не знаю, – элира ахь.
Жима стаг вара, 25 шо хила мегаш, Iаьржа мекх а, сийна ши бIаьрг а болуш.
– Иди, погрейся, пока я.., – цхьа кехат хьалалецира, куьзганашна тIе куьг а 

хьош.
Хьо пеша улле дIавахара, бурканаш схьадохуш, ши куьг пеша тIе а лоцуш.
ПIелгаш лаза дуьйладелира.
 Пеша тIехь чайник яра, «цхиз» хезаш, цIузамах Iаь а туьйсуш.
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Стоьла тIехь стака лаьттара, хедар чохь бIелиг болу кIайн шекар а гуш.
Схьакхевдина, чайник дIаоьцуш, стака хьала а дуьзна, чу шекар тосуш, 

стакана чу Iайг хьовзийра: «Садись вон», – олуш хьоьга.
Чай мелира, «хурртI» деш.
Ахь деса къурдаш дира, бага чу шат а хьодуш.
– В революции участвовал? – хаьттира юха, хьан кехаташ дIаса а доьхкуш.
– Не довелось, – элира ахь.
– И царя не видел?
– Не видел – элира ахь юха а.
– А учился в Петербурге! – хезира хьуна, айдинна олуш.
Хьо вист а ца хилира.
– На что жалуешься? – хаьттира.
– На жизнь – элира ахь.
– Служил кто в «Дикой дивизии»? – схьахьаьжира.
Ахь – нет, – олуш, корта ластийра.
– Мой старик рассказывал как-то…, – аьлла валале сецира, сихха хьоьгахьа 

схьа а къаьрзаш.
Хьан ши бIаьрг шекар тIехь бара, нускал санна, кIайн къегачу шагаран 

шекар тIехь.
Цуьнан корта хьан хьажарца дIабирзира, иштта схьа а боьрзуш.
Чай доьттира, хьалха стакан чу буй буьззина шекар тосуш, стоьлан гIутакха 

чуьра ши сухар а юьллуш стакана тIе.
– Быстро и на выход! – схьакховдийра – а то не выдержишь.
Хьуна хIун ду ца хаьара, цо иштта хIунда боху а.
Ахь стака шина куьйга юкъалецира.
Стака куьйгашна мела хийтира, оццул довха долу стака.

Ахь сухарш чета таIийра, чай бете а дадош.
– Нет, нет, с собой никак, слопай тут, – куьг ластийра, охьахаа, олуш.
Хьо меллаша охьавахара, голашца охьа а сетташ – меженаш хIоръеллера, 

оьзгийн ницкъ а худалуш.
– Вот и славно, на выход – схьахьаьжира, ахь неI херъерцанна, – Следующий! 

– мохь а тухуш.

– Шо там? – хаьттира тIаьххьара висинчо.
– Ничего.
– Шо говорит-то?
– Пишет.
– Куды нас?
– Молчит, – элира ахь.
– Анафема, – хезира хьуна, сени чуьра лай тIе волуш – в аду им гореть, в аду 

им, Боже!

Машен цигга тIеялийра, тIехь цIа долу машен.
Шу цу тIе ца довлалора, – де дацара ког айа, куьйгашца тасавала а.
Шопаро, дIакхевдина, у ийцира чуьра охьа, пурх тоьхна ши-кхо дечиг а 

йолуш.
У шера дара, гIорийна, тIехь даккхий шаш а дохкуш.
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НеI чIоггIа тIетуьйхира шуна тIаьхьара: «На курорт вас, доходяги, на 

недельку, а, может, на совсем»! – неIарх догIа а тухуш.
Машен дIайолаелла ца яьллера, арахь гIовгIа иккхича:
– Выгружай доходяг! Расстрельных привезли, в Магадан надо, начальник 

бычится!
– Дак че… куда этих-то? – хезира.
– Погоним пешочком!
Тхо конвойс, хьалакхевдина, цхьацца лоцуш, бертал, аркъал чудиттира, 

сихха дIатакха хьевеллачунна тIе мийраш а бетташ. 
Тхо юьстахдехира, машенна ткъа-шовзткъа метр.
Ши стаг вара, буржулш а тоьхна, дихкинчу куьйгашца, шина конвойс 

схьавалош. Цхьаъ тхоьга схьахьоьжура, вевзарг ган лууш санна, корта дегIал 
тIаьхьа а буьсуш.

Цунна конвойс, букъа юккъе, тоьпан бух туьйхира.
Стаг бертал кхийтира, ши куьг генна дIа а тухуш. Юха керчира, хьалагIатта 

гIерташ. 
Конвойс къа доьхура.
Шина конвойс, шишшамма цхьацца схьа а лоцуш, бехчалг санна ластийна  

машена чу кхоьссира ший а, тIехьара догIа дIа а тухуш.
Орца дохьуш веана конвой шопарца кабини чу хиира, вукху шимма тхо 

новкъа а дохуш.
Чаккхарма гергга дIа генадевлча: «Стой!» – мохь хезира.
– Пойдете прямо, одна всего дорога, там вас ждут, недельки две отдохнете. 

Кто повернется назад, того расстреляем – вы знаете! Тринадцать километров 
всего, с легким бегом и с пионерской зорькой. Марш-бросок! – мохь туьйхира.

Шу ткъе ворхI стаг вара, ткъе ворхI са, цхьаннан а тIехь дилха а доцуш, 
когех даьIнаш а дина,  кхакханах нIаьний санна, шайн догIмех мезий а дохкуш.

Шун могIа бахбелира, гена мел довлу, гIеллуш, тIаьхьа текхаш, соьцуш, 
охьахуьйшуш, гIуьттуш, шиъ вовшийн уллехь воцуш, ши чаккхарма сов беха 
могIа.

Хьо хьалхарчу могIарехь вара, дуьххьарчаьрца.
Хьо меллаша воьдура, садеIар, когбаккхар цхьана барамца нисдина, куьйгаш  

дIаса ца лестош, жимма охьатаьIна, пхийтта – ткъа сантиметарал гена ког а ца 
боккхуш.

Хьуна хаьара, сиха ца луш, цхьанаэшшара дIавахча, кIела ца вуьсуш, кхо-
диъ сахьт хенан барамехь стаг новкъа вахалур вуйла.

Охьахийшича, гIеллора, дегIера гIора дIа а долуш.
Цхьана суьрто а кIадвора стаг, даим гучу кIайчу лайно а, гунаша а, 

кхачацалучу, ша мел вахна, мел бисина ца хуучу некъо а.
Ло доккха дара, семса, дайн ло, юкъ-кара, ша-шеца санна, механ хIаваъца 

ловза а хьодуш.
Шу юккъе девлла хир дара, – шу хьалхара пхи-ялх стаг, – мох, ловзу-у-уш, 

ловза болабоьлча, цкъа тIехьа, юха хьалха хьокхуш, лакхара чу, дехьа-сехьара, 
ло дадош, дIасакхуссуш, гуонашца мох хьийзабаьлча.

Мох гIаьттира, саьрмик санна, ло хьовзийра, айдира ло, ло стигала 
хьаладаьхьира, шайтIан бера санна, хьовзош.

Дарц делира, дарц бен гуш хIума а йоцуш.
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Дорцан шок цIийзара.
Цхьа а хIума а дацара гуш, ши метр дехьа – бIаьрса а.
Мел хан яьлла я хIун хуьлу ца хиира, цхьанаэшшара, некъах ца тила, 

хьалхахь дIагIертар бен, гуш дуьне а, серло а доцуш.
Шу масех цхьаьна вара, цхьаьний иштта, вовшах хьерчаш, цхьаъ юкъара 

варна кхоьруш, цхьа жIуга йина, тийсалуш.
Цхьацца вужура, гIаттавора, вита ша, бохуш, воьжнарг, дехарца 

хьесталушшехь.
Цхьаъ вуьсура, юха шиъ. Текха ца лора. Ницкъ бацара. 
Iаржъелира, дарц ца туьйш, дуьне хьийза моьттура, дуьне хаьдда доьдуш ду, 

семах хаьдда, шен буха тIера.
Керт хIоьттира, бIогIамийн керт, баххьашца ира, лекха дукъош.

Шу цхьайтта стаг дIакхечира, вуьйш дорцалахь биса а буьсуш. 
ШоллагIчу дийнан сарахьуо, дарц дIа а тийна, буьйса йоьлча, говран 

салазашца, церан декъий лагеран керта схьадеара.
Шиъ дийна  карийнера, са далаза, кхетам а байна.
И шиъ шуна кхин ца гира – дIавигначух тера дара, больнице, генна дIавигна.
Пхи де даьлча, некъ цIан а бина, дийна висина шу цхьайтта стаг машенахь 

юхавалийра, шаьш хиллачу лагере юха – комисси ца еънера: «Спугались, черти, 
драпанули от пурги!»

Уркаша элира иштта.
Царна хаьара дерриг а.
Шовзткъе иссалгIачу шеран Iай дара иза, Сталин вала диъ шо долуш, цкъа а 

лийр вац моьттина хилла Советийн ПирIун.

P.S
1975-чу шеран гурахь, со студент волуш, Iедало бехке веш, партера дIа а 

ваьккхина, зорбанна некъ  боьхкуш, бевза-безарш а хербелла, уьйрех хаьдда 
висинчу Халид волчу кхечира со буса, Ошаев Халид волчу.

Иза лохачу стоьла хьалхахь цхьана жимочу гIантахь Iара, кхин готта хила 
йиш йоцчу, квартиран готтачу чохь, аьрзун тIемаш санна, ши белш генна-
вортанал лакха хьала а яхна, меран буьхьиг а боцуш – гIорийна дIабаьллера, 
– шийтта-кхойтта шеран беран дегIахь, туьйранера къано санна, вуткъа 
худавелла, IиндагIах терра.

– Хьан дедушка хьалхарчу Iожаллах цу сухарша ваьккхир-кх хьуна, дера 
ваьккхира,  оцу шина сухаро-м! – кхехь-кхехь-кхехь, – велавелира Халид, 
виснарг а кхин а жимлуш.

Со жима вара, къона, могаш.
Суна сайх эхь хийтира, сайн шерех, къоналлех, оццул къиза бала лайначу цу 

къеначу къаночух а.
Буьйса йижнера, тийнал ца туьйш.
ШийтталгIачух ах а даьллера.

3.03.2016 шо  



42

Орга - 2016 (3-4)

Поэзи

    
1. Ас ойланехь хьоьсту…

Ас ойланехь хьоьсту
       Генара хьан бIаьргаш.
       Сайн дог хьуна досту,
       Олуш:"Со хьох хьаьгна..."

 Суьрта т1ера йоI, хьо
Соьга, йоьлуш, хьоьжу.
       Ахь дог-ойла дIахьо.
       Самукъане хьоьсту.

Хьан цIе малхах йогу,
       Дашо зIаьнарш хилла.
Маьлха-Аьзни, хьоьгу
       Хьуна гергахь хила!

2. Вовшашна генахь

Делахь а вовшашна генахь.
Гина а доццушехь кестта,
Вайн дегнаш,гергара хилла,
ТIекхача сихха сатесна.

Геналлин ницкъ хир бац эшо
Вайшиннан догцIена ойла.
Хьо хир ю луш суна тешам,
Со хир ву и тешам ларбеш!

3. Марша я хьо!

Марша я хьо, деган хьаша!-
Ас хьо ларйинера.
Хьо-м схьакхечи, сан дог хьаста,
Гена-геналлера.

Со-м Iаш вара, йоьхна ойла,
Йоьхна дегайовхо.
Тешна вара:хир дац гойла
Суна юхайогIуш.

Хьо схьакхечи тийна-тийна,
ЙогIу а ца олуш,
Деган баьрчехь къиза Iийна
ГIайгIа арайоккхуш.

Цуьнан меттиг ахь сан даг чохь
Тешамца дIалеци.
Ирсан даьгначу овкъаршлахь
Безаман суй къеги.

Марша я хьо, маьрша кхача,
ХIинццалц ас ларйинарг!
Гена-геналлера кхаьчна,
Ахь со ирсе вина!

4. Буьйсанан илли

Тховса буьйса еъна тийна-тийна,
Мела мох бу гIийла хьоькхуш схьа.
Хьан корера диттан луьста гаьннаш
Д1асалеста, техкош синтем хьан.

Дашо гIенаш даьхкина гIовланга,
Хьан дог Iехо сирла хиллалц са..
Цара хьоьстуш, ирсе хилла, бIаьргаш
Белабо ахь, паргIатдаьлла са.

Беттаса ду когабуьхьар хIуьттуш,
Хьан корах чухьажа тесна са.
Генара цхьа седа холчахIуьтту,
Шена гергахь хьо ца хиларна.

Цо сатуьйсу, гIенийн накъост хилла,
Бус-буса шех хила хьаша хьан.
Сагатделла, иштта Iа и хийла,
Сирла богуш цIарах безаман.

Синхаамаш мерза бу, цхьа аьхна,
ГIенийн шабарш лерса хьоьстуш ду.
Геналлера седа, ахь дог даьхьна,
Хьан йийсаран гIайгIа ялхош бу.

«Маьлха-Аьзни» гуларна тIера

БУРЧАЕВ Хьалим
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Буьйса еъна тховса аьхна-тийна,
Синтем Iехош, дIадайн гIенаш хьан.
Со сахиллалц Iуьйре ларъеш Iийна,
Маьлхан нуьрехь де хьан декъалдан!!!

5. Цхьа де-буьйса...

Йоьхна хилла ойла 
хIинца сирла ю,
Акхабаьлла синтем
               юхабирзина.
Деган гIайгIа ойъуш,
гергахь серло го,
Паналлера суна
                  кхаъ цо беана.

Хьо ю, боху, Iаш цо
                  гIийла,гIайгIане,
Сатийсамаш боьхна,
                 дог соьх диллина. 
Хьан дог-ойла айъа,
гергахь серло яц,
Геналлера хьуна 
                кхача кхаъ а бац...

Маржа-яI хьо!.. Маржа,
                цIена безам вайн
Вайша тесна битна 
                хилла-кх тергамза!
Йиш ярий-ткъа оццул
                 вай шеконехь Iан,
Цхьа де-буьйса даккха
                 вовшашна ганза?!
Паналлера кхаъ ас
хьуна боккхур бу,
Деган гIайгIа ойъуш,
                  цо хьо хьостур ю.
Акхабаьлла синтем 
юхабирзина,
Вовшех хьаьгна дегнаш
                  ирсах Iабор ду!!!

6. Декъалъяр

Малхо зIаьнарш шен комаьрша хецна,
Тхишлахь даьржи дато буьртигаш.
Анайистехь кIайн марха го сецна,
Кхоларх ларъян маьрша стигал хьан.

Зарзаро шен эшарш хьуна лоькху,
Таханлера де хьан декъалдеш.

Дитташ техкош, мела мох бу хьоькхуш,
ГIа-буц леста, хьоьга шабарш деш.

Боху цара: "ГIоза хьо ехийла,
Цкъа а бохам ца гуш оьмарехь!
Ирсан седа даима лепийла,
Серлабохуш некъ хьан дахарехь!"
Туьйранера еънарг хаза-оьзда,
Маьлха-Аьзни, тхуна яхалахь!
Хьайн гIиллакхца ахь кIайн дуьне 
хаздин,
Даим хуьлда хьоьца къоналла!!!

7. Маьлха-Аьзни йина де

Йинчу денца хьо декъалъян
Дерриг Iалам сихделла,
Нур-зIаьнаршца дуьне кхала
Малх схьакхета айбелла.

Луьйчу бай тIехь тхишлахь Iуьйре,
Дато цинцаш даржадеш.
Талл ду лаьтташ коьртаIуьйра,
Гаьннаш хьоьга кхийдадеш.

Чухчари ю ловзаяьлла.
Берд-тархашца кхийсалуш.
Шовда а мукъаме даьлла,
Хьан дог хьаста къийсалуш

Лаккха стиглахь хьийза нIаьвла,
Зевне эшарш Iенаеш.
1ам чохь суьрташ хIуьтту бIаьрла,
Башха басарш хIиттадеш.
Маьлха-Аьзни, йинчу денца
Хьо даггара декъалъеш,
Лаьтташ ву со вайн акхтаргца
Деган къайле ялхаеш

ГIоза,ирсе хьо ехийла,
Даим хьоьстуш безамо.
ГIайгIа хьуна кхин ма гойла,
Хила гуттар самукъне!!!

8. Сагатдо...

Ас хьуна сагатдо,
Гуш йоцуш бехказло цунна.
Ас хьуна досту дог,
Делахь а  и хала суна.

Генара хьан амат
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Ойланехь эсала хьостий,
До сайна маслаIат,
«Вай кестта гур ма ду» – олий.

Ас денош дагардо,
Боцушшехь ницкъ сихъян зама.
Кхолламна хастамбо
Эххар а хьо йовзийтарна.
Ас-м хьуна сагатдой!..
Досту дог...хьан амат хьоьсту...
Дийнан а хьесапдо-
Вай вовшийн гурдолчу кестта...

9. Сан дагахь дерг...

Сан дагахь ерг ас йийцича,
Iаьржа буьйса къегира.
Лаьтта Iени нур беттасин,
Стигал серлаелира.

Ас сайн гIайгIа шега аьлча,
Кхоьлина де дийкхира.
Малхо, зIаьнарш охьаIанош,
Дуьне, Iалам хаздира.

"Мичахь ю-те Маьлха-Аьзни?!.." -
Аьлла, шега хаьттича,
Дийца и мел еза шена,
Даго илли даьккхира!

10. Хьо ма тийна лаьтта...

Хьо ма тийна лаьтта коьртаIуьйра,
Хин куьзган чу доьгIна бIаьрхьажар,
Шен безаман дуьйцуш дашо туьйра,
Лаьтташ санна хьоьца везашверг.

Генахь лелла, сатийсамца вогуш,
Ойланашкахь кхаьбна амат хьан,
ЧIогIа хьегна, со сихвелла вогIу,
Дагна хьоме хьан сурт сайна ган.

Ма товш ю-кха хьуна тIехь 
                                     и кIайн коч!
Мохехь тулгIе етта кIажарш хьан!.. 
Хьан когаш кIел Iуьллу бецан йовлакх
ДIадехка ас гIодаюккъе хьан?!..

Ас хьан кIажарш, ястий, охьахеца,
Зевне чIагарш охка беснешца?!..
Дато акхтарг, и ца Iийра хьоьца,

Шен дог даьхьнарг 
                      вуьйцуш шабаршца?

Лаьттирий и хьоьца иштта тийна,
Хин куьзган чу доьгIна шен хьажар?..
Даккхий синош дохуш,гIийла Iийна,
Яхара-те доцуш дог дастар?..

Ца кхаьчнехь а, и йогIур ю хьуна...
Хьоме акхтарг, цуьнга дийцахьа:
"Маьлха-Аьзни, хьо бен 
                              ирс дац суна!.."-
Аьлла, ас и муха хьаьстира...

11. Туьйранера йоI

Суна мичахь гина?
Я хьан юьйцуш хезна?..
Со, цецваьлла, висна, 
         дуьхьалкхетча хьо.
Буьйсано шен къайле 
Елла хьан бIаьргашна,
Царна чохь нур сегаш седарчий а го!

Хьан белшашца Iена
Чухчарин бос лепа
Дато кIажарш, тулгIе етташ, яьржина.
Боларехь гIургIезан
ЙогIуш хьо ма-гиннехь,
Со, кхетамах воьхна, латта висина.

...ХIинца евзи суна!..
Маьлха-Аьзни, ирс сайн-
Ойланашкахь хийла ас сатийсинарг.
Бераллера туьйра
Карладоккхуш ирсе,
И бакъ хиларх тешо, лаьтта йоьссина!
Ас хьо дукха лехна
Самах, гIенакхоьлах,
ДуьхьалхIуьттуш, 
                     гена-гена дахкарлахь,
Хийла юьйцуш хезна,
Даго ехна хийла,
Суна-м моьттинера, хир яц дахарехь.

Хьо − сан дегайовхо,
Сатийсам сан мерза,
Малхах хьайн цIе йоьзна, 
                             нохчийн оьзда йоI!
Сан догцIена ойла
Даима хьох хьерча.
Маьлха-Аьзни, денна ахь со ирсе во!
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***
Сийначу стиглано лила Iенош лаьтта,
Седарчий уьдуш го цхьаццанхьа дIа.
Тийналла ятийна буьйса а лаьтта,
Яьсси-хин тогIе а тап-аьлла Iа.

ХIай буьйса, хьуна гахь 
                                  кханенан кхоллам,
Хьайн оьмар хадале алахьа соь! –
Муха дIашерши те кхолламан къолам,
Кагбели техьа и ирс довзале?

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

Iуьйрана, юха а де серладаьлла,
Хьийзар бу гIовгIане дуьненан пал.
Сийсарчу буьйсанах 
                                дог даьгна даьлла,
Хьостур ду ойлано цхьа дисна талл.

Сийначу стиглано 
                            лила Iенош бIаьргех,
ХIай латта, хьо къинойх цо лийчор ду.
Тилкхазчу ойланийн 
                                       ветталуш цIергахь,
Шеконийн некъаша со хьийзош ву.

  Дуьххьарлера безам

Хьан деган бешара зезагаш хьоьстуш,
Баьккхина боца мур со бицлуш вац.
Лийлира, алуно сайн кийра боттуш,
Сих доьлла и дагар дIадолуш дац.

Тахна а малх буьзна тIееъча суьйре,
БIаьрхьалха дIахIутту хьан оьзда сурт.
Ойланаш гIелло сан, тIеязлой гуьйре,

Кхоьлина стиглара схьакхетта бутт.

Шераша хьийзайо урчакх тIе билзиг,
Iаламо хьийзабо шен хIора мур.
Гур яц-кха суна кхин 
                                   дуьххьара езнарг,
Къегар дац сан даг чохь 
                                   кхин довха нур.

Хьан деган бешара зезагаш хьоьстуш,
Баьккхина боца мур суна бицлац,
Йочано Iийжайо деган чов къуьйлуш,
Дуьнен чохь хан яккха ма атта дац.

***
Цхьа хан яра сан къоналлин шовкъехь,
Моьттуш  дуьне сайна кхоьллина.
Накъосташца со нисвелча новкъахь,
Ас хьалхенаш хийла къийсина.

Цхьа хан яра бIаьрла вала гIерташ,
Воцург сайх веш ийбалора со.
МоттаргIанех дина пенаш херцош,
Зарзбелира сан нийсархойн го.

Зама яра, маржа сонта амалш,
Карзахечу со тулгIеша хьош,
Гучадохуш сан бIаьрзаллин анташ,
Къора дуьсуш ас кхоьссина дош.

ТIедестале сан гIалатийн баьрзнаш,
Юхахьажа сан кхечира эс.
Гира суна Iанаяхна Iовраш,
Бертал кхетча сан гIалатийн тас…

   Ма тIаьхьа евзи хьо

Ма тIаьхьа евзи хьо, ма тIаьхьа евзи,
Корта сан кIайбеллачу хенахь.
Къоьжаллин гуьйренаш 

САЙДУЛЛАЕВ Хьасан

«Дайн оьзда ламасташ хилла сан къилба...»
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                                 кораш тIесерсаш,
СинIаткъам тийжачу девнехь. 

Ма тIаьхьа евзи хьо, ма тIаьхьа евзи.
Зарзъелла бIаьстенан бошмаш,
Безаман синхаам сан гIийла тевжи,
Готтачу кийра чохь хьерчаш.

Ма тIаьхьа евзи хьо, ма тIаьхьа евзи,
Кхоьлича кхолламан седа.
Дахаран некъаша кхолламаш хьерчий,
Вуьтуш со сайн ирсах хьега.

Ма тIаьхьа евзи хьо, ма тIаьхьа евзи,
Деган шовкъ хьаьъначу хенахь.
Овкъаршлахь вити ахь, 
                                 цхьа хаьштиг леха,
Суй биснехь цуьнгахь а къага.

  Ойланийн дарц тийча…

Ойланийн дарц даг чохь 
                                        сан карзахдаьлла,
Дахаро сан дагна йича цхьа вас,
Сан шерийн тептарш со листа воьлча,
Ма тийжа долало гIайгIанийн аз.

Мел лайнарг, мел хилларг 
                                         карла а долий,
Iийжайо сан синна мел хилла чов,
Кхолламо ца делларг 
                               Iаткъамехь цIевзий,
Сан даг чохь хаало Iаткъаман ов.

Синтеман паргIатчу соне дIакерчий,
Хьийзабо леIабеш ойланийн муш,
СинIаткъам юха а ган дагах хьаьрчий,
Вуьсу со цхьаналлехь, синтем ца гуш.

***
Дахаран некъаша кхоллам сан керчош,
Лазаме, Iийжаме латтор ду даI.
ХIуьттаре, ямартло 
                              когаш кIел хьерчош,
Тоьттур ю кхолламан шелъелла неI.

ХIоранна кхочур ду 
                                кхолламехь доьгIнарг,
Ца доьгIнарг къийсамца 
                                           даккхалур дац.
Адмашца хьагI йоцуш
                                дог цIена ваьхнарг,
ЦIе йоьжна, юьхьIаьржа 
                                          хIоьттина вац.

    Бераллина генахь…

КIадвелла некъан ченашлахь вогIуш,
Сатасарша дагалецамашка хьо.
Бералла ду суна карладуьйлуш,
Цуьнан марзо суна цкъа ца йицло.

Хаьа суна-м, и юхайоьрзур йоций –
Генахь йисний сан бераллин лар.
Тахна боцурш юха цкъа гур боций,
Амма ширлац даг чохь йисна лар.

Бакъ дацахь а, хIетте ас сатуьйсу:
Бераллин чардакх хIинца лаьтташ ду.
Сан гIенашкахь иза дуьхьал хIуьтту,
Дагалецамийн баьрччехь ас 
                                           и латтош ду.

***
Беттан ез лелина шовданан хоршахь,
Аьрцнаш тIе серсаш ду 
                                       седарчийн нур.
Ойланийн Iеха сан 
                             хьерчаш бу коьртехь,
Дагалоцуш чекхбаьлла 
                                   къоналлийн мур.

Шуьйрачу тогIи чохь керчаеш тулгIеш,
Яьсси –хи, сихделла, огуш ду берд.
Цо, гуьйре якхъелча, карзахе гIергIаш,
Карчадо сан даг чохь IаьIна мел дерг.

Дагалаьцна ваIданаш 
                               кхочуш ца хилча,
Синлаам беттало, кхайкхаеш вас.
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Ма башха хилла-кха дахаран хIилла,
Ма хетта ца хьоьвзаш кхолламан тас.

Беттан ез лелина шовданан бIаьргахь,
Юьртара урамаш ма тийна ду.
Синхаам гIаьттина догучу даг чохь,
Ойланаш тIеуьйцург къоналла ю…

   Суна-м хьо езнера…

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

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

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

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

  Со хIунда веъна-те?

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

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

Со хIунда веъна-те дуьнен чохь ваха,
Мел бу-те оьмаран бехаллин мур?
Дахаран кхаш лаьтта сан дезаш аха,
Со валлалц туьйсур бу туьнкалго кIур.

Со хIунда веъна-те дуьнен чохь ваха,
Iийжамийн, чолхенийн 
                                      синтемаш зуьйш?
Кхолламо наггахь бен 
                     ца тахкош ховхаллин ага,
Дуьненан синхьийзам 
                                   даг чохь ца туьйш.
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Ойланаш сан дайначу    
  ирсехьа кхийда…

Хорам беш, вен санна,
Карзахе хьоьвзина
Ойланийн дукхалло 
Йийсаре ви.
Дахаран марзо ас
Цхьа наггахь Iаьвшина.
Со миска ву-теша? –
Лахийша кхин.

Къоналло дIатеси,
Жимма а левзина,
Йорт эцна уьдуш го
Сан Яьсси-хи,
Цуьнан мутт мийлира, 
ГIамарлахь дийшина.
Маржа яI, мел хаза
Хан яра и!

Мескита шовданехь
Деларца девзина,
Къоналло Iехийна 
Хьаьстира шиъ.
Безамо, сирлачу
Малхе а кхевдина,
Массо а суьйренца
Бохьура кхаъ.

Дайначо деларехь
Вовшашка хьоьвсина,
Хьагамца олура:
«Ирсан дай – шу !»
Хаац-кха, кхолламо
Хьенан чIир къевсина,
Муьлхачу бехканна
Къаьстина ду?

Дахаран къизалло
Кхоллам а Iаьвшина,
Ирсах дог диллина
Сецна ву со.
Декъала хилале

Безам а бевзина,
Хаьржина сайн седа
Кхоьлина го.

     Ца хезна аз

Мерзачу набарха хеназа йохуш,
Безаман ойлано хьийзиний хьо?
Суьйренца шовданехь 
                         гой техьа бохуш,
Сатийсам гулбина, ларвиний со?

Серлонца стигланан сийналла кхолуш,
Iаламе шен зIаьнарш малхо а ло,
Ирс эца хазаллех дахаран олуш,
Даймехкан сибат а кхелина го.

ГIийлачу ойланийн йийсарехь йоцуш,
Хьаьстина дикано биллинехь го,
Карийнехь миноташ, со дагца воцуш,
Билгало къастаран бирзина муо.

Безачу баланийн мохь сайга оьцуш
Гулйина шерийн чот ас сайца хьо,
Сох кхета, догъэца, хьаста стаг воцуш,
Къоналлех дIадели масийтта шо.

Дахаран хьесапаш цецеха луьйсуш,
ГIалаташ замано гулдина схьа.
Харцонан гIулчанна дохко а вуьйлуш,
Яханчу къоналле сатуьйсуш Iа.

Баркалла, ойланаш ирсехьа кхоьхьуш,
Хаз а деш, дахарехь хиларна хьо.
Кхоьру, сайн лааме кхача йиш йоцуш,
Хьоьгарчу безамах хадарна со.

     Хир боцу сатийсам

Вайн зама дIайоьду, шераш а гулдеш,
Дикане сатийсам балано хьулбеш,
«Марша Iе, шолгIа кхин 
                        ша гур яц», – бохуш,
ДIаяха къоналла, деган куц охуш.

ДЖЕБИЕВ Хьусайн
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Сан ирсе бералла, ойланаш аьрха
Шух дисна гIийла буо ду со а цхьалха,
Дог а ду даимна кечделла делха,
Ас хьеста хьийзадеш, 
                                 ца дуьтуш талха.

Сан амал, харцонехь пайда ца лехна,
Ас  Деле нийсаниг доIанца дехна,
ХIусамехь гIиллакхаш 
                            оьзданаш хьехна,
Деллачу диканна баркалла баьхна.

Дукхаллин чот йоцу 
                               седарчий стиглахь,
Дагардан сатосий, тийналлехь Iийна.
Тем байна диттаца лечкъина декачу
Хьозанца бала а лиънера бекъа.

Со вуьтуш даханчу ирсе сатийса
Эрна ду, ма хIитта кхолламца къийса,
Хено сан къоналла Iаьвшина, хьаьшна,
Гул а еш, тишйина, когаш кIел тесна.

Сан дог-м балийна Iийжа

Ахь муха олу-те самукъне илли,
Хаац-те, ойла хьайн кхетамах тиллий?
Гуш вац хьо керла дIа 
                               хIиттийна кешнаш,
Мичара лохур ду дог хьаста дешнаш?

Гой хьуна даьгначу латтера чевнаш,
ТIамера Iаламна мел кхаьчна моьнаш,
ДогIанах делхадеш бIаьрхиш а Iенош,
Наной а хазац-те кIенташна боьлхуш?

Малхаца юьстина хазалла елла,
Хийла кIант хьегавеш еларца лелла,
Оьзда йоI, мерза са латте а делла,
Хеназа дахаран ирсах а яьлла.

Доьзалаш чуберза цIа доцурш шийла
Балина дог Iийжа бисина хийла,
Доь доцуш байначийн кхоэ сатийса
Мел биси дахаре, де доьхна, хьийса?

Дерриг дицдина, уллошха вели,
Самукъа гулдина, ахь илли эли,
Хьайн къоман балина бIаьрхи ца дели,
ГIийлачийн безамах, доьналлех вели.

     Къаьхьа кхоллам

Вайн безамаш серлонца 
                                  багийна аьлла,
Жималло вайн дегнех латийна цIе.
Йовхонца яьгначохь суй леха ваьлла,
Ойлано вузийна къурдашца Iа.

Мел хаза дара хьо, гIийла сурт, хьалха!
Велавеш догIура массо а де,
Дахаран некъаца вацара цхьалха,
Ахь хIунда хийци вайн бIаьстенца Iа?

Гайтахьа жовхIарийн карийна майда,
Безам ахь бухкуш са яьлла пайда.
БIаьрзечу механа дохко а юьйлуш,
Елха-м ца лиънера, кхолламна луьйш.

Кхетий хьо, къастаран 
                               бехк хьенан хилла,
ХIунда ю дегнашца шийланиг чилла?
Харцонаш хьулйина, ца дезаш хIилла,
Безаман гIаролехь лаьттира со.

Ма хьийза, йовлакхца 
                       бIаьрхиш а лехьош,
Хьо гаро вагийна лаьттаче со,
Iийжа дог шек воцу кепе а долуш,
Хала ду хьан елхар, ца вухуш лан.

    Керла шо

ДIахила, шорбе хелхаран го!
Боьлачийн ирсе яххьаш го,
Хьажийша, догIу керла шо,
Дахаре лаам ойбу цо.

Даггара дезаш оха хьо
Лерамца тхешан хьаша до,
Марша да, маьрша керла шо,
Вонех хьо лардеш хилла тхо.
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Ма гайта нанойн бIаьргех хи,
Iийжаме дегнаш, бала кхин,
Вонех Iабош, харцо ги,
Зезагца гайта жовхарш-тхи.

Дегнашка сирла безам ло,
Собарца даха кхетам ло,
Дицдина дерриш, берзош мо
Доьдучу шаре ахь дIа ло.

Даймахка ийман, беркат да,
ХIора а вехьа ирсан да,
Эцахьа гIайгIа дегнашкара дIа,
Деана совгIат кховдош схьа!

  Кхолламан некъаш

Юха а диканца къега сан денош,
Безамо шегара керла ницкъ луш,
Шелделла дага тIе маьлхан нур Iенош,
Йийшина ойланаш лакхенга хьуш.

Сан миска ойланаш кхоьлина хилла,
Хетало сов башха, самукъне сирла.
Кхолламан ирсечу некъах а тилла,
ДIаели дилхинчу даг тIера чилла.

Толаме дирзина ямарта хIилла,
Къаста вай лиъначийн лаам а гуш.
Баланийн гонехь со-м йийсар а хилла,
Ма холча хIуьттура вайн безам леш.

Тешамца кхолламе 
                       керла некъ буьллуш,
Сирлачу дахаре даржийна тIемаш,
Шовданах цIанделла дегнаш а доьлуш,
Сох кхета юьйли хьо, амалца Iемаш.

Къахьонца кечбина къастаран кхача
Биъначийн йиш хили безаме кхача,
Юха а латийна цIе марса яха,
Ирсанна хастаме баркалла баха.

Безамо йина чов ерзалуш яц

Безамо марзонца
Латийна цIе
Яйначохь ирс хеда,
Дегнаш а ле.
Бодано кхоладо
Массо а де, 
ГIайгIанца кхачайо
Буьйсанаш тIе.

Ша висча, кхолламан
Ойланаш йо,
Сатийсам даханчу
Деношка хьо.
Геналле мел хьийжи
Дайна ирс го,
Сингаттам совбуьйлу,
Дог делхадо.

Iаламан хазаллин
Терго ца йо,
Эшарийн аьзнаша
Шовкъе ца во,
Тишделла дахар а
Къага ца ло,
Массо а диканех
Цо хадаво.

Велаво, велхаво,
Стигланийн Iаьршашка
Цо кхачаво,
СабIарздой дийнаха
Тардо цхьа шо,
Цкъа хьостий, дуьненан
Ирс хьоьга ло.

Маржа яI, безам, хьан
Ницкъ онда бу,
Ахь хьостуш, догIу де
Ма ирсе ду.
Лакхаллехь хоьтуьйтуш
Латтийна гу,
Лахбина, тетти ахь
Бердаха чу.
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Дилхинчу къинна

ДIаихи шераш,
Къежъбели корта.                                                                                                                      
Бакъметтан гIенаш,                                                                                                                              
Гина ду шортта.

Ца хилла темаш…
Къурд бина мелла.                                                                 
Некъ хьоьшу зераш,-                                                                              
Тхойша тарделла.

Дилхинчу къинна,                                                                                                                              
Терза дац олу.                                                                                             
Къийлинчу синна,
Хьесап сов долу.

Къа долчу тойнехь                                                                                                                              
Мела ца узу.                                                             
ХьагI йоцчу девнехь,                                                     
Шаьлта ца тусу.
                                                                                                             
Бераллехь велхар -
ГIан гина туьду.                                                                                          
ТIаьххьара велхар -                                                                          
Барманна дуьту.

Барзаха - "сов цIа"! -                                                                                             
Хьо хьайца виса.                                                                                         
Моьттинарг - "цIен цIа", -                                                                                
Хьан марчон киса!  

2015 шо

    Ца доьгIна ирс

Суьйре а тIееа малхбуза кхачош,                                                                                      
Кхоларха йоьттина бIаьрмецка ойла.                                                          
Анайист ца къеги эвлайист къагош,                                       
ТIаьххьалца хьийжира 
                                хьан болар гойла.                                                                                    

Вай-м цхьана хир дарий 
                            Iай-бIаьсте къесташ...                                

Собарна букъ тоьхна йирзи хьо еза.
КетIар вайн таьллаш ду 
                                  тазделла лесташ,                                                      
Баххьашкар шабарш а къурдашца хеза.                                                

Хир дарий вай-м цхьаьна, 
                                 са довш а, держаш,
МIаьргонийн болараш а ер яра лайна.                                                    
Дегнийн а кхийсдалар 
                               стом бу и, - кхаьрдаш,                                             
Ца доьгIна цхьан кедара 
                                       ирс мала вайна.
                                     
Аса-м хьо лийхирий, дерза ца тигча
Гатделла мерза са, лахвала хьоьца.                                                                                      
Дийцинарг тишдина, хьуна кхин лиъча,
Къамел хьан дац а лой, генара соьца.
                                                                                             
ЦIеххьана  дохк хьаьдда 
                                      виси со цхьалха,                                             
Хьомсара мел бинчу некъера тилла.                                                                                                                     
Вох ца во юкъкарчу зIаьнарша маьлха,                                                          
Урамехь вай лелла, хIоьттина чилла.

Суна-м хьо ийшарий, дог дагах тегна,
Уьйраца марзвала, хьоьха ца вала.                                                                                     
БIаьргийн вайн ирс ган а са дара хьегна,                                                                                                          
Хьегамах хиллера цалалун бала. 

Ойланийн тачашна дестина зIара,                                                                    
Тешамах тIекIела ас гIала йича,-                                                                      
ХIоттийна карий-ца ахь бIогIам гара;                                              
Шовданах мутт хуьлу и кега дича.         
                                       
Левелла «са йинчо» 
                     хьоьгур дац зовкх а,                                   
Лолла-ма беттар бу тилора тайца.                                       
Тегара идор ду раз-пурха новкъа;
Зарзара байттмал лелор ду шайца. 
                                        
Къаьсти вай, гур доцуш,
                               вовшийн кхин мерза.                                                                                                   
Соьца-м хьо хир ярий, 
                                 суьйренаш мелла…                                   

ЯХЬЯЕВ Салавди 
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Муонаша-м хенара туьгуш дац дерза.                                                                
МIаьргонаш-м хир ярий ирсана елла…

2015 шо

          Хийцам хилла

ЙоI ю йоьдуш,
Схьа ца хьожуш,                                                                                                                                       
Керла «тайниг» хIинца цуьнгахь ю.

Белхи кхайкхош,
ХьаьжкIаш тилош,
Безам бийцар тешна, - эрна ду.

Еза аларх,
Йола бахарх,                                                                                                                                         
Айфон яцахь хьоьга къамел дац.

ЙоI дIайоьду,
Ла ца дугIу,
КIажа туфлин сетта: цIук, цIук - кIац.

Гуьйре, гуьйре,                                                                                                                                       
Хаза йогIу,
Наггахь кхуссуш топ а ю.

Десар, десар,
Сихо елахь,
Хьелахь Iаьн кIел гIур а ду. 

КIа дIадаьлла,
ГIа мажделла,                                                             
ХитIе кхойкху; киснахь сом а ду. 
 
Кастом хуьйцу,
Машен лоллу;
Берийн тIорз а, чена кIур а бу.

ЙоI схьайогIу,
Кура сетта.
Суьйре йоьлла, хаза сурт ма ду.            
                                                                                                                         
Хьаькам велахь,                                                                                                                              
Шай-кай елахь,                                                                                                                                
ЦIера яла йоьIIа-м реза ю. 

Хийцам хилла!

Лелий яла!                                                                                                                                    
ХIинца даржехь со-ма ву! 

Чехка, чехка
Араяла,                                                                                                                                          
Хьо кхин хьелахь, са довр ду. 

2014 шо

   Кхохкарийн назмаш
 
Аланза йиси-кха цхьа назма некъан                                                 
Нанойн а, - ца кхуьуш 
                           шайн кIентий хьаста.                                                  
ГIораза, йишхаьлла, 
                           берийн мохь хьекъа;                                                        
Хеназа доьгIна ду масане къаста? 

Марздала доьллучохь дезарш а дуьтуш,                                                                                    
Безараш кхелхаш бу, 
                                       сий жамIе екъа.
Хьийзабо мохк-аре, берза ца буьтуш,                                                           
Жима а, воккха а цхьатерра иэга.

Кхане хьан, Нохчийчоь, узамца ийна,                                              
Генара аз дахьа: доIанаш гIийла.                                          
Дайшкара гIиллакх а, цIий а ду хьийна,                                           
Нуьцкъала "серло" а тIеоьцу шийла.  
                                  
Урамаш дIатийна, тар тесна хета,                                                                                                                                   
Аганан тахконза мукъама-м хеза.                                                                  
КIайн мархаъ Iаржъелла; 
                               жIаьла а лиэта;                                    
Сонера маша а лесташ бу - беза.     
                                            
Дицдала ца дуьту хилча а кийча-м:                                                                              
Туьйдарга дахана стигланийн иэтIар,
Тезетийн шорталла, 
                              мехкарийн тийжам;
Кхоамза мохк хьешар, атта вай хетар.                                                

БIешераш дазделла  
                             бIаьрхишца ненан, -                                       
Кхохкарийн назманаш лезна ву хIора!                                 
Ойланийн урчакхо некъ бина гена, -                                                 
ТIунделчу бIаьргаша 
                               уьш кхайкхадора...
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Кханешка сатийсам азбала боьлла,                                                                                           
Ихина заманаш марзъяла йоьлла.
Дезна мел хиллачул моттазниг тоьлла,                               
Да вийна дин санна, хьийзаш ю ойла.

Дависа, некъаза ялхийна - назма!                                                                                       
Мерзачу маттара мохь тоьхна - ала!                                 
ДегIаста, доIанца дихкина рузба,                                                
Ламазехь хIоьттина, хьо маьрша яла…   

1998 шо                                                                                                                                 
    
    Цу дийнахь...

Цу дийнахь ер а ю бIаьсте,                                            
Комаьрша къагийна денош.                                                  
Орга а дестар ду зевне,                                                                                                       
Нуьцкъала хаьннаш а керчош.

Орцанна хьаьдда цу хино,                                           
Даьржина, хьулйийр ю аре!                                             
Доггаха гулбинчу ницкъо,                                              
Баьццара даржор ду даре! 

Зезаг а, Iийнариг таьIна,                                             
ГIоттур ду, нисйина яьIна.                                                
Iуьйре а, тешаме еъна,                                            
Сихлур ю маршалла дехка.      
                                            
Дужур ду цу хенахь асар,                                               
Iаьршашка кхийдина хилларг,                                              
Дицдина Iехано лацар,                                                 
Бацалахь гал-морзах - иддарг.   
                                               
«Локхалло» хьовзийча корта,                                                                             
Хетара дуьне а марахь…                                           
Миларх а шовда-хи шортта,                                             
Бухь лекха дитт а ле ирахь.
 
Беха некъ теллина даьлла,                                                
Теркаца уьйра ду Орга.                                                         
Дозаллех нацкъара лелла,                                                      
Собарца марзо ю кIорга.  
                                                          
Малхаца къийсина мархаш,                                            
Малхбузе маьхьарца кхелхи.                                                                                                          
Дистина дог эцна яхнарш,                                                             
Ешира, хилла шайх мела а хи.                                         

  1998 шо

Цхьа де ца лаьтта 

Аганан мукъамаш бека,
Iуьйренийн марзонех хьегнарш.                                                           
Шераш а тишдалларх къега,                                                          
Мелаца, Iожаллех тегнарш. 
  
Ха хоьрцуш къежъелла ойла а,                                                   
Эзар дакъа хилла аьтта.                                                     
Нохчийчоь, - «шен нана лойла»,-                                                           
Цецъяьлла! Цхьа де ца лаьтта.    
                                                  
Маржа-яI, Генара хьаьтте -
Оьмаран баьрччехь го хIинца.                                                
Дог догIу, верзале лаьтте,
Ойланаш маттара йийца.

IадIелахь тапп алий, тийна…                                            
Зулам ду хенаца зийна.

 1998 шо

Сан шерийн ахкаргаш

Хьо хилахь цунна!
Суна-м тоьур ю                                                                     
Хьан лар а…
Ахь дийцахь цуьнга!                                                                                                                                        
Суна-м кхачо ю…
Хьо хилар а.
Мохь аьлла
хьошалгIа вогIуш,
Со кхайкхинарг яцахь хьо?!                                                                                                                                       
Хьо бакъ ю,
Хьайн харцонна тIехь…
ГIоза хила хьо…
Къера хир ву со…                                                                                                                                            
Маццалца хьо лехар
Карий суна деза!?
Хьо цагар хиллера теза.
Хьо карийча…
Хьан лаьттара яьржи къахьо…                                                                                                                                    
Мила ву тIаккха,
Хьан лорах хьаьдда вогIу со?                                                                                                                                        
Юха а бакъ ю хьо,
Хьан харцо Iевшина,
Къурдбина сан
Деган аре огу…
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Iожалла хаттаза йогIу…
ТIаккха а бакъ ю хьо…
Хилийтахь! Яийтахь!
Ехачу буьйсанна наб юхий,                                                 
Малх а Iуьйранна гIотту.                                                       
Гурахь а, бIаьста а раж лоций,                                                         
ДогIа а дилхина долу…                                                                    
Аганан шорта ду некъаш…
Самаха, набарха,                                                        
КогашIуьйра хьаьдда со вогIу,-
Бералла йисина генахь…                                                     
Бераллехь висина ченалахь…
Сан шерийн ахкаргаш,                                                            
Син пхенаш догу,                                                      
Лелар ву цхьа новкъа, - тешалахь…
Некъ бинчунна хуур ду, хенашлахь,
Некъ беха буйла...
                                                                                                                                           
Маршо…     

2015 шо

Къилба хьан лезна  (1944) 

Уллера, генара - ДайМохк!                                                     
Иэцар – йохкар а йина…
Са хьаьдда, пха хаьдда хьо бохка…
ЦIе деши хьан лаьмнех дина…
 
Махкара кхалхийна Мохк а…                                                                 
Да воцуш, буо дисна лаьмнаш…                                                
Къежъелла ярташ а Iоьхку                                                                        
Йис йилла, уьншера регIнаш.    

Човхийна, кхалхийна - Генахь!                                                                                                               
Гатделла ма хьийза уммат.                                                    
ДоIанца хьо хьехор гIенахь,                                                        
Хьулъелча буьйса, кхин хIуммаъ. 
                                                                                      
Набарха, ченара - берахь,                                                     
Лахьийна Нохчийчоь кучахь,                                                                                  
Ха хорцуш, хан йоцчу хенахь, -                                                     
Четара Iенира учахь.                                                         

Къилба хьан лезна: цхьа къурд бан,
Цкъа лахвала, хIаваъ чу оьзна;                                                 
Дарц даьллачу ойланех зил бан,-                                                               
ТуогIийчохь, - бацала воьжна.

Йистера барт белла хьанал,                                                       
Шовдане маршалла хатта.                                                     
Ирс мала, цаволуш нахал,                                                      
Хьогалла Iабаеш латта.                                              

Ченаха юьзначу кетIахь,                                                       
Ца хиллачу бералле верза.                                                            
СагIина IаIийна кедахь,                                                         
Хенара чов ехка мерза. 

Тегийта аьрцнашкахь марчо,                                                                    
Аккази уппагIна лара.                                                                            
БIозза кхин ойла сайн карчо,                                             
ТIаьххьара кхарстина ара. 

2015 шо

                                        



55

Орга - 2016 (3-4)

Дала азаллехь иштта яздина 
хилла…

Мамакаев Iаьрби дагалоцуш

Боккха бу къомана иэшам,
Сел хьалхе дIаваха хьо.
Азаллехь хила язделла,
Мел лехарх, тхайца ца го.

Оьзда кIант вара хьо мехкан.
Боккха бу къомана иэшам.

       Ирча некъ

Со воьду генна, ирча некъ эцна,
Хууш дац цхьанна цIавоьрзур вуй.
Цундела алаша юьту урх хецна,
Вай дерриш Делан карахь ма дуй.

Хир ду-кха азаллехь яздина хилларг,
Реза ву тIеэца АллахIа динарг.

   Валарх ойла

Йисинарг дукха хан яц
Дуьненчохь яккха.
Ас Дала йина Iамалш,
Сан кхочушхиллий-те ерраш?
Хье огу хаттарша сан.
Дог дIатуьйш дац-кха.
Уьш кхочуш ца хиллехь сан,
Вижа каш хир дац-кха.
Я АллахI! Хьоьга со кхойкху.
Доьху хьоь:
Къинхетам бехьа!

Нах боцчу нахаца…

Нах боцчу нахаца гергарло цкъа а
Дезна вац, оьшуш вац, – дIахаа и.
Диканехь я вонехь уьш хилар лалац,
Цаьрга суо левойтур вац аса кхин.

Соьгара цхьаъ эшча, 
                             кийчча схьабовда,
Ткъа суна-м орцаха бовла бац уьш.
Цундела ца лаьа уьш юххе кховда,
Дахар ду цунна теш, вай массо зуьйш!

ЮьхькIам боцу лулахо

Харцо толо, доза къуьйсуш,
Лулахой хьайн бехке беш.
Ахь лелийнарш дагатуьйсу,
Хилла Дела цунна теш.

Я хьох тера, я хьо санна
Лулахо со оьшуш вац.
ЮьхькIам бац-кха иза цхьанна,
Лулахошна банне бац!

Далла хастам белахь

Делан Iилма хаарх хьайна,
Ахь ма елахь куралла.
Къематаш – зиэн делла вайна,
Ткъа куралла ца елла.

Доккха совгIат ду и Делан,
Доккха ниIмат иза ду.
Хастам белахь ахь цундела.
Дела цхьаъ ву. И хьан ву.

 Дех-ненах къаьстина…

Сагаипов Iарби дагалоцуш

Къаьстина жимчохь дех-ненах,
Мел боккха хьийгира бала.
Цаьрга сатуьйсура денна,
Вахханашехь хьо дуьхьал Далла.

Шен боккха къинхетам Дала,
Хьох бина хиларх тхо теша.
Ялсманин вина хьох хьаша, –
Ша везнарг Далла а веза!

КОВРАЕВ ШапаI
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                1
Хенан шалха юьхь ю, аьлла,
Ширчу къаьмнаша аьлла даьлла.
Цкъа цу хIумнах со ца кхетта.
Хан дIаяхча кхета атта.

Ши чкъург хилла-кх вайн цу хенан,
Цкъа а йоцуш юьйцу хезна.
Цхьаъ ю, даим, хьийзаш юхахьа,
Важа ю, цуьнца керчаш бакъахьа.

ХIуъа дичи, вуьйлуш пелхьо,
Къеста ца деш, цара дIахьо.

2
Амма, йиш яц доккха и дов
Чкъургаш бахьанехь, ала, дIадов.
Адмаш, къаьмнаш юккъе нисдеш,
Вай дечуьнца уьш  ю болх беш.

Цхьацца пачхьалкхе хилчи хьахош,
Уьш ю, хьаха, шайн некъ дIахьош.
Ахчий-бохчий са хилчахьана,
Дуьне доьхчи бен дац царна. –

ХIаллакьхуьлчу бердан йистеш,
Дуьне дог1у шайна са еш.
Адмана даим тIом бу латтош,
Миска адам холчу хIиттош.

Дуьне дуьсу, эккхар долий,
ХIинца хIун хилла доллу-те, олий,
Рицкъа къуьйсу, джихIад кхайкхош,
Шена тIера ойла ерзош,
ШайтIа хьийза вайна юккъе,
Шен ю, бохуш, цхьацца бакъе…

Делахь, вай-ма дуьйцург кхи ду:
Чкъургаш, болх беш, дийриг хIун ду.

3
Цхьаммо, гIуллакхаш 
                      хьалахьош, узуш,
ТIехьа кхуьссуш, вовшех дузу:

Ахь динарг ду хьан букъ тIехьа, –
Изза дуьйцуш тоьтту хьалха.

Вукхо, бакъахьа хьийзаш денна,
Шена кIелхьо лелларг кхана.

Массо йогIу сирла кхане,
ЙогIу моьтту вайна сане.
Амма, хьовздой хьоьгара дийларг,
Цо а кхуьссу когаш кIела.

Дерриг, хьаьвззий дуьхьалдолу,
Хьо дIакхечи хIинца, олий.
Ю, хьо гуро лаьцна тахне,
Ахь, ша, хьайна лехна кхане.

ХIинца хиъна – хьекъал дацахь,
Хено ловзор велахь, вацахь,
Дикниг, вониг – ша карош дуй,
Царах диннарг кхана хьан дуй.

Долундела дешдерг – бахьана. –
Цунах кхоллало дахар кхана.

Ца хиллехь хьо къастош дийриг,
Дахарх хуьлий карабо уьйриг.
И схьабаста оьшург хIун ду –
Сагатдеш сан цхьацца жамI ду:

4
Вахар, ойла ца яхь кхеттал,
Дуьсу, хилла хIетал-метал;

Ойлаеш хьо вацахь баккъал,
Юха вуьгу ширчу новкъа;

Само яцахь, хьалха хазлой
ХIара дуьне, эххар дазло.

Амма стага шех долчунна,
Цхьанне бехк бац, ша воцчуьна.
Куьзга ма ду цунна хьалха.
Цу чу хьаьжчи хIун го бахахь –

ДАЛТАЕВ Вахит

     Сирла хенаш
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ДегIал корта лакхахь хилар, –
Цуьнан маьIна цо охьадиллар:
Массо хIумнал сийлахь – хьекъал!
Цунах кхеттарг – хуьлу декъал!

Кхане хир ю сане, сирла,
Долччун буха хьекъал диллахь. –
ХIуъа деш хилчи, юха-тIаккха,
Сирла хьекъал хьалха даккхахь.

Дохьур, тIаккха, цу шина чкъурго
Диканиг хьуна, боккхуш шайн гуо.

5
Къастош хила хьарам – хьанал,
Дегнаш цIандо нуьре амал.
Цу къесторан бечу балхо
Цхьалха йоккху дегнийн шалхо:

Оьзда воцург къонах ма вац.
Хьанал доцург дахар ма дац. –
Дикка кхеташ хьо схьавогIу:
Хьанал ваха-м Дала боху.

Ткъа вайн гIулкхех – боьха, цIена,
Вай ваьш кхоьллина йолчу ханна,
Вай кхи бахац – боьха зама,
Шалха юьхь хиллера хьан-м.

ЦIена хила! – ша хан кхойкху.
Ткъа ца хилчи, вайх и окху.

ЮьхьIаьржонах – и, вайх йолу,
Вайна гойла – серло хуьлуш.

6
ТIаккха и хан хьоьх ю йоьлуш,
Амма, юха, Iилма хьоьхуш:

«Маьлхан дуьне ма нисделахь!
Хьо нисваларх тоам белахь.
Хьуна бакъдерг ду схьаэцахь,
Чкъургийн бакъдерг долуш шеца».

ДIаладоьгIна, дикнах-вонах
Ахь дика хоржу, даржош гуонах.

Эццехь бастло гIайгIан уьйриг,
Некъех кхета некъаш бийриг;
Кхеташ – хуьлчух тахна, кхана
Даим нислуш, – кхуьу-кх къонах!

ХIинца кхоьхьу цу шина чкъурго
Хьуна дикниг, туьйсуш шайн гуо.
Хьо дикадарца сов мел вуьйлу –
Хенан юьхь а серлаюьйлу.

7
Полло цкъа тIам тоьхча, олу,
ДIо цхьана генахь мехаш довлу…

И хьан дика  хьоьх дIакъаьстий
Лела, гIайгIан шедаш достуш;
ШайтIан мехаш берзош дикне,
Хьийза дикан кIуркIамане;

Ийло, олу, нуьре алу
Лаьттан тIехула, берзош бала;
Шалха юьхь ерш ца бовлийта
Дуьнен тIехула алу гIуьтту.

Вай дукха Iуьйшу бала, къаьхьниг,
Кхи ца гайта гIуьтту дикниг.

8
Хьесап дуй-те ширчу наха,
Хенан шалха юьхь ю, бахар.
Адам ма ду муьлхха хенахь,
Даим, дикне Iаш сатесна.

Вайн долу Iилма ма дац церан,
Адам Iама, айъа, лиера.
Шех и вон дIакъасто, хьанна а
Нуьре Iилма ма ду эшна.

9
Дикниг кхуллуш. Хазъеш зама
Ду вайн Iилма. Вай ду – Iама.

Вайгара долчунна, хаза хенаш
Вайна яхъян Iийр ду Iемаш. –
Къонахашна Iилма и ду.
Цулла оьшург вайна хIун ду,
ЦIеннаш лехахь – Делан некъаш,.
Ткъа, цул дезниг, кхидерг – хIун ду?!

Кхидолчунна – Дела юкъар.
Сирла хенаш вайна ялар.
Деле кхойкхуш, доьхуш хир ду,
Къинхетаме вайца хилар.
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Хьомсара зударий! «Орга» журналан редакцино 
даггара декъалдо шу зударийн дуьненаюкъарчу 

денца - 8-чу Мартаца!

… Вайн республикин хьалхарчу Президента, Россин Турпалхочо Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжас боккха сий а, ларам а бора нохчийн зударийн. Цо, хьакъ а 
долуш, лаккхара мах хадабора доьзалехь барт а, аьхналла а хилийтарехь, 
бераш патриотизман ойланехь кхетош-кхиорехь, царна гIиллакхаш, 
Iадаташ марздарехь зударша лелош долчу маьIнин. Ахьмад-Хьаьжас 
билгалдоккхура тIом чекхбаьллачу муьрехь регионан экономика, социальни 
дакъа кхиорна зударша Iаламат йоккха хазна юкъаюьллуш хилар.

     ТIеман къизачу шерийн халонех, Iазапех, эшамех сийлаллийца 
чекхдевлла шу. Тахана а дIахьо аш республика кхиорна, вайн къоначу 
тIаьхьенехь жигаралла, стогаллин амал кхиорна шайн къинхьегаман 
хазна юкъайиллар.

     Хьомсара зударий! Лаьа шу доза доцуш ирсе хуьлийла, шун ондда 
могашалла хуьлийла, доьзалехь барт, беркат, токхо лаьттийла!

 
Зударийн дуьненаюкъарчу денца доьзна НР-н Куьйгалхочун,
Россин Турпалхочун Кадыров Рамзанан декъалдарна тIера
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Нохчийн зударийн - яздархойн керла говзарш

 БIаьстенан мукъамаш

***
Некъаш уьду генна, генна – 
Гучуйолу лар.
БIаьстено шен долийна туьйра
Юкъал дели тIех.

ХIора шарахь гоне хьийзарх 
Куьце, керла го,
Цу баьццарчу шен духарах
Марзо Iенайо.

Дахкарх юьзна, даккъех хьерчаш,
РаьгIнаш сийна дIо-о,
Хьан некъаца чIуг а етташ
Малхбалехьа дIа-а!

ХIара туьйра долийна верг
Хилла комаьрша.
Вай сутара, ва ца туьгу-кх
Кхунах ирс эца.

Хьан бIаьстено долий туьйра
ХIинца кхозлагIа.
Хьо хилалахь, дуьне дитна,
Iаламна тIера.

Хьайн бIаьстенаша туьйра долош,
Декъахь хилалахь.
Гуьйрено шен илли олуш,
Цуьнций сецалахь.

***
Вайна арахь хаза ю,
ХIинца бIаьсте йолуш ю,
ТIаккха синтарш денлур ду,
Полларчий а ловзур ду.

Бекъано шен берг а етташ,
Ломах суйнаш туьйсур ду.
ГIарагIулеш цIехьа йоьрзуш,
Вайна илли дохьур ду.

ТIаккха… тIаккха ойла къонлуш,
БIаьсте цуьнций къанлур ю,
Гуьйренан цу дахкарх хьерчаш,
Iаьно ага техкор ду.

***
Хьуьнан йисте чухьаьдда хи,
Iуьйренан бецан муьйлуш тхи.
Хьуьнан хехочун даьхьна цIа,
Серех буьйцина такхийна го.

И дерриге дина ца Iий и хи,
Кхин тIе а дагалецамаш лачкъий.
Хьехархо, ирзу а хьуьнан,
Вайн берийн ковра а цхьаьнан.

ХIай, гечо яц-те цу хинан цхьа а?
Кху диттийн орамех хьекъало карзахе.
Дагалецаман иэсах дуьйцинчу
ЗIаран такхийна го.

***
Дуккха а гина, дуккха а хезна,
Лахахь Iуьллу некъ.
Шина а агIор бердах тера
ТIеязъелла рагI.

ХIинца иза шир а белла,
Нах ца лела гIаш.
Вордан чкъургаш хьийзаш коча
Лерса г1арг1дийр дац.

Ткъа некъ лахахь –
Хийла гина, хийла лелла да.
Хийла дика, вуон а лайна
Бецан къаж а яьлла Iа.

***
Кху уьйтIарчу диттан патарш
ДаьттIачу хенахь,
Шийлачу дерзо
Бохь чехош,

ЗУЦАЕВА Хадишт
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Орамна латта токхе хиларе сатуьйсуш –
Хьо-м ша, бос хаза ду аьлла,
Деана дарий
Цу хьуьнан ирзонера!
И сийна раьгIнаш,
Дерзанан дахкаро хьулйина.
Ва-а, аренца хьоькху мехаш,
Шу дIахьовзахьара!
ХIара хьач, хIара кхор,
Кху туьрко даьккхина заза!
Ва-а хьо беш, хьо йиса-кх
Шел тIаьхьа,
Ша хьалха юьйлуш.
Ва-а, тхан дейишас йоьгIна
Беш ю хIара, бохуш.
Воьдучо, вогIучо стоьмех
Чам боккхуш,
Кхин тIаьхьа дита
ХIума доцучун
Хьох сагIа хилла.

***
Йочана яхъелла, 
Баьццара аре
Кхин а баьццара еш.
Къаьсташ ша-ша девлла
РегIан даккъин зилаш.
РегIан басера
Мархаш айелчахь,
Йокъана хир ю, олуш
Денанас хезнера шена: 
Цхьа сирла, сийна цIанъелла,
Баьццара бос эцна,
Шаьш Iийначу кIотарийн
Тачанаш, некъаш,
Марзонийн синпхенаш
Хир ду хьуна цигахь.
Ши дукъ галморзахдуьйлуш,
РегIа тIе хьаладуьйлуш,
Ирзешка декъалуш,
Акъаре яьржаш.
Меттан мотт
ГIа-бецан долуш,
Стигла тевжийла йолуш.
Шаьш Iийна-даьхначу кIотарийн
Херцарш гур ю хьуна цигахь.
Iуьйренца гIуьттуш,

Нур Iенош,
Малх регIаца базлуш,
БIаьстенца патараш даьржаш,
Аб-абаде юьйлу
Хьайн ойла хьоьстуш,
Хьо гIолахь цига.

***
Алмазийн боьрахь
Буьйсанна йогучу цIерийн
Инзаре IиндагIаш.
Аьчкан акъарица яьржина
ГIа-бецан цанаш,
Дукъ цоьстуш,
Лаха-махка юьйлуш,
ГIа-бецах етталуш
И говрийн реманаш.
Ва-а, Сатис шен
Кучара латта дуьхкуш,
Кавказ Къилбаседехьара йолалуш,
Я Къилбехьара хедаш,
Кавказан ламанийн терхеш
Сатин кегийра раьгIнаш.
Кхуззахь дIатарделла
ХIай кешнийн охIла!
Ма зIе-уьйр ю-кх
Шуна юккъехь ехаш-Iаш,
ГIуьттуш, южуш.
Ирзошца, кIотаршца, эвлашца,
Аб-абаде юьйлуш,
Махкаца яьржаш.

***
Дашо цец ца боху нах.
Хиларх даггара, хиларх чарх.
Хьал ду нахах бийриг нах,
Дешан байна беза мах.

Цунна ду и: герга гIертар
Къемат де.
Дош а, марзо цхьаьнан дар,
Дош долушшехь Делера.

ХIунда хуьйцу хьакхлагIех?
Шу ца кхоьру дарна Дош?!
Лаьттах доьдург дош ма ду,
Лаьттахь дуьсург а дош ма ду!
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Хаьа  хир-кха заманна йиш 
йоций ян сан…

ДIайоьду со…
Сан некъ дIа беха бу – 
                          дайн кхерча боьдуш.
Кхузахь вай къаьста.
Со хIокху заманан турпалхо хиларх,
Хаьа  хир-кха заманна 
                             йиш йоций ян сан…
Хаац-кха мел дайлур терза со йоцуш,
Я лаьттахь хIун дара ас хийца дисна?
Амма со дIайоьду,
Латтаян дайн кхерчан корера серло.
И йогуш мел хили 
             сан нохчий вовшех ца херло…
Со шух дIакъаьста –
Сайн некъан хаттарш 
                                 сайн яхарца даста.
И ойла – воьдуш мел хиллачо  йинарг –
Дуьне, хьо цхьамма ца диъна…
Сан даг тIехь ежа и, самалхадаьлла,
СакIамдар, синлазар синтемедаьлла.
Йоьду со, цхьажимма 
                               кху дахарх кхета –
Мерзачу вахарал деза ду 
                               мерза дIакъастар…
Вай вовшех къаьста…

*** 
Хьайн йоцу цIе тилларх,
Хьайн синна генарчу
(лакхара я лахара, хIун бен ду иза)
Адамех ветталуш леларх,
Сийлаллин таж хьуна тилларх,
Ма йойур яцара цуо синан хьогалла…
Са кIамлуш, са бIарзлуш, 
                            са дуткълуш вехаш,
Сецалур дацара, мел чIогIа къийларх,
Синмаршо евзина хьан синан тIемаш.

*** 
Суна бен ца гуш дерг 
                            юьхьдуьхьал даьлча,

ДIалачкъа цунах кхин 
                                   меттиг ца бисча,
Дахаран тIаьххьара тIадам дIаIаьнча,
ХIай, дуьне, хьо сайха 
                     диснийла хуур ду-кх суна.

Юьхь тIехул хин тача 
                                  меллаша хьаьдча,
ДIаоьху лараш а сайна схьахезча,
Готтачу лахьти чохь суо самаяьлча,
ХIай, дуьне, хьо бакъ ца хиллийла 
                                     хуур ду-кх суна.

Цкъа дайна гIан санна, 
                                   хьо карладаьлча,
Къаьхьачу байттаман 
                           мохь кийрахь баьлча,
Сайха цхьаъ таръялар 
                                сайн бехк карийча,
ХIай, дуьне, хIай, маьлхан дуьне,
Хьо-м диса кхоьллиний 
                                     хуур ду-кх суна.

*** 
БIаьргаш чохь хин метта 
                                кхерам а бегош,
Со ненан куьйга кIел гулъелла Iаш,
Цу буса, тхо цхьанхьа 
                 дIаоьхуш машенахь, гIаш –
Нохчийчохь хийла нана йилхира, бах.

*** 
Марзахойн бежнаш а ца лохку 
хьаьвдана  тIера дIа.

*** 
Зудчун ирсах уггар чIогIа тешаш 
берш марзахой хуьлу. 

***
Шех кхеттарг дерригенах кхетта ву.

*** 
Даима лаьмнашка юхаяха лаар –

ХАЛИКОВА Асет
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Сан ден дас кхойтта шарахь царна 
сагатдар ду.

***  
Чекх са гуш ду-кха вайн 
                                     массеран дахар, 
Ша хи чохь тIулгех вайн 
                                    кхолламаш гуш!
Амма сел дезна уьш вайн кара дагIахь,
ТIулгаш – вайн карахь, ткъа къайле 
                                     хи чохь хир гуш!

Ишттий бен хуьлуш дац 
                                 цхьаннан а дахар!
Вайн карахь мел доцург диеза а луш,
Ткъа нагахь, ца хууш, 
                                вайн долчух дахахь,
И дагадухуш ду, хьалхачул 
                                            марз а луш!

    ГIайгIане илли

ДогIано олу шен гIайгIане илли,
Дуьненна къарлучу дегнашна тIера…
Коша тIехь барз санна, 
                             цхьалха а Iуьллий,
Бераллин аз кхочу суна тхайн цIера.

БIаьргашна хазадерг долучохь хаза,
Дагна ца бевзачохь я цхьа а лазам,
ДогIано олуш ма хиллера илли,
Сан ненан кортали 
                            шен коьрта туьллий.

ДогIанан хIора а тIадамна тIера
Ловш ю ас аз доцу, дог доцу гIайгIа…
ХIай, догIа! Цхьанхьара ду
                                          вайша цIера,
Цхьаъ ю вай ловш йолу 
                                   дуьненан гIайгIа.

Лаьтта тIе мел Iена догIанан илли,
Кхачор яц дуьнено шен меца гIайгIа.
ГIайгIане гIайгIа шен охIла а хилла,
Хийланиг къаьстар ву 
                                дуьненахь вайха…

*** 
Кхоьру со хьол тIаьхьа йисарна яха,
Къаьхьачу бехкаша дохийна де.
Тай кхачош, сацийча кхолламан маха,
Ахь – маьлхан, ас – ирсан Iодика еш.

Кхоьру со тIаьххьара 
                          хьан бIаьра хьаьжча,
Царна чохь дарна хьан гIайгIане са,
Хьох дагахьбалламаш 
                               сайх леташ йисна,
Ма чIогIа кхоьру со йисарна цхьа.

*** 
ХIокху дуьнен чохь вайша бен 
                                 хIума доцуш санна,
ХIара дуьне вайн дуьхьа 
                                   кхоьллича санна,
БIаьргара хин тIадам а ца боккхуш,
Ма еха хьоьжу хьо соьга,
Хьо еха ма яхарг,
Дуьненал еза,
Сан гIайгIа! 
Цкъа бIаьргнегIар тоххал, 
                                йитахьа со цхьалха,
Сайн сица цхьалха…

*** 
Ша хила доьгIна дерг 
                           цкъа хилла дер ду,
«Со-м Iехаелира»  – со дохко ер ю.
Сох цергаш хьекхийна Iожалла ер ю,
Со сайна доьггIначохь 
                                    яларх самъер ю,
Дуьненах ца Iаьбнехь а 
                               лаьттах ма Iебар ю.
Даг тIера гезгмаша меллаша хедар бу,
Мел динарг ца динчух 
                           уьш  хьега дуьсур ду…
Ткъа дуьне-м гуттар а санна 
                                     дIакъуьйсур ду!

*** 
Сан нана, гой хьуна 
                               сан гIайгIа хьаьана?
Дахаран халоно гIелйина со.
Хоьцанна цхьажимма сайн са а даьIна, 
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Юха а некъ эшо дIагIур ю со.

Бераллин туьйра ахь дийцахьа суна,
Сирлачу кханенах тешаеш со.
Кхин дог ца лаззал, синтем луш суна,
ДIайижаехьа, нана ахь со.

Хьан къоьжа гIайгIа ю 
                                сан дагах лиэтарг,
Хьан цIена доIанаш – тIемаш ду сан.
Хьо цхьаъ ю-кх лаьтта тIехь 
                                 сан дагах кхетарг,
Со даг чохь йисна-кха жима йоI хьан.

Дахаран гIайгIа а евзина суна,
Хьо санна гIиртина къар ца яла.
Берриге синтем сан юххехь бу хьуна,
Дарбане ю суна хьан дикалла.

*** 
Цкъа йоккхахилий со, бохуш!
Цкъа кхиъна ялий со, бохуш!
Цкъа хIара, цкъа важа, бохуш,
ДIаттетарх ца хилла-кх йолуш!

Даим хьоь кийча яц баьхна, 
Кечамна мел генахь яьхна!
Вайшинга хоьттуш а дац и,
Лаамех дозуш а дац и… 

Ду иза боккъал а бакъдерг,
Массара вай Iовша дезарг… 
Iожалла, хьан а ду-кх дахар,
Лаьттара адам чекхдаллалц!

ДЖАБРАИЛОВА Руми

         Ненан мотт

Хьо бийца хуучо ма хаза буьйцу хьо,
Хьан сий дан хуучо ма чIогIа лору хьо,
Хьан мах ца хуучо 
                              ма сийсаз боккху хьо,
Хьо бицбан луучо 
                              чот йоцуш бицбо хьо.

Хьо бийца хуучо 
                            пондаран мерз бо хьох,
Хьан сий дан хуучо 
                     гIиллакхийн хIонс йо хьох,
Хьан мах ца хуучо 
                           шайтIанна мох бу хьох,
Хьо бицбан луучо 
                            ширъелла чалх йо хьох.
                

     ***
Хийлазза Iовжий хьо, 
                                    сан нана Даймохк,
ЦIе туьйсуш хьаннех хьан, 
                          цоьстуш хьан лаьмнаш,

Хьан хIора ярташка 
                                  йиллина харц дохк,
Букъ саттош, хьуна тIе 
                                    хIиттадеш чарташ.

Бацара, сан Даймохк, хьо харцо езаш,
Ненан мотт, нохчийн къам 
                                         хьайца мел ду,
Iазап деш хьуна тIе язъелла Iаьршаш,
Хетара, хьо цкъа а паргIат бер буй-те?

МостагIчух юха а хьайн доттагI вина,
Машаре юха а ахь буьйзи маша.
Хьайна тIехь мел хилла 
                                     чевнаш ерзийна,
Юха а, сан Даймохк, беха хьо маьрша.

Юха а хьуна чохь декаш ду иллеш,
Хьан дуьхьа кхелхина 
                                 къонахий буьйцуш.
Хазйина, тоеш ю гIаланаш, ярташ,
Декаш ду вайн берийн 
                                    самукъне аьзнаш.
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Кхин цкъа а, сан Даймохк, 
                                   хьан ирс ма дойла,
Хьан буйнахь лаьттийла 
                                         кхолламан урх,
Къонаха воцуриг нанас ма войла,
Хьуна чохь кхин эрна 
                                  ма долийла къух…

***
Бекалахь ненан мотт, 
                                хьайн зевне аз декош,
Бекалахь, хоуьйтуш 
                               хьо къоман са дуйла.
Довзуьйтуш вайн нехан 
                                    и хаза гIиллакхаш,
Хоуьйтуш вай дайша 
                                 бийцинарг хьо буйла.

Азаллера дуьйна абаде кхаччалца,
Баьхнариг, бехаш берг, 
                                            бехар а бериг
Пачхьалкхан мотт бу и, 
                             схьабеънарг кхетамца,
Мел оьшу кхин а бу, яьстича бертиг.

    Лаьар-кха баттаца             
      лечкъаргех ловза

Диллинчу корехь со, цецъяьлла, лаьтта,
Мел хаза, мел тийна ю буьйса тховса!
КIедачу мархашлахь 
                           юьхь лечкъош, батто
Кхойкху дIа соьга, лечкъаргех ловза.

Тийна ду. ТIом а бац. Я гIан а хилла?
Дац угIуш кеманаш, латта ца лелха.
Хазац кхин орцанан маьхьарий шийла
Я тIамо кхерийна бераш ца доьлху.

Баркалла, буьйса, со синтем луш дагна,
Хьаьсти хьан эсалчу тийналло тховса.
Къизалла йицйина, безамах хьаьгна,
Лаьар-кха баттаца лечкъаргех ловза!..

Дуьнен чохь Даймехкан сий 
даржий

Кхин тIамо елхош яц цхьанне а нана,
ХIоранна бакъо ю хетарг дIаала,
Оьздачу эшарша айдина дегнаш

Ма кура лаьтта шу, 
                            Нохчийчоь, лаьмнаш.
Ницкъ кхечи, Рамзан, 
                            хьан нехан дог хьаста
ХIора а нохчо шен кхерча верзо.
Вай къоман йоьжна цIе лакхене кховдо,
Вай махкахь яьржина харцо дIачовхо.

Селхана хилларг вай дагалоьцу,
Тахана долчунна вай даккхийде,
Таханчул хазлур ду вайн дахар кхана –
Иштта дIайоьду-кха зама.

     Ма гIерта…

Еза хьайна, дош ло бохуш,
Ахьа ойла тилира.
Эсала бIаьрг соьга бетташ,
Къайлах веза Iамийра.

Сица, цIийца яхь хиларна,
Хьох сайн безам лачкъийра.
Седарчий хьан дешнех хилла
Коьртехь серладевлира.

Ахь сийна цIе латийна,
Кийрара дог чахчира.
БIаьргаш мархийн хьесап хилла,
ДогIа санна Iенира.

Ваха хIинца хьайн нускалца,
Со кхечунна кхоьллина.
Доьхуш безамо шен орца
Ас и Iинах кхоьссина.

Ма гIерта со хьаста дашца
ОьгIазло яц соьца ерг.
Сан дог эца цIен дешийца
Тоьар бац ницкъ, хьоьгахь берг.

  Къонахий

Ма диса шу, кIентий,
Собар кхачийна.
Ма даха шу, кIентий,
ГIиллакхах доьхна.
Ма лолда шу, кIентий,
Малонна кIелдисна, –
ХIара дуьне диса йиш яц
Къонахий боцуш…
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  ТIехьа-Марта

ТIаьхь-тIаьхьа хазлуш ю
Сан ТIехьа-Марта, хьо,
Йист йоцу аренаш
Цхьа хаза сенъелла.

Ирсе го адамаш,
Схьаеш ю гIишлош а,
Шу дагна хьоме ду,
Со кхиъна урамаш.

Сан хьоме юьртахой,
Суна шу деза ду,
Шуьца бен сан цкъа а 
Марзо ца хилла.

Мел генахь со хиларх,
Дог шуна лезна,
Ямартло, цабезам – 
Уьш соьца ца хилла.

Хьоь болу сан безам
Бераллехь кхиъна бу,
Жималлехь дуьйна схьа
Сан дайша марзбина.

Суьйрана берашца
Мартан тIе идда,
Iаламан хазалло
Со хийла хьистина.

Комаьрша адамаш
Вайн юьртахь кхиъна,
Яздархой, поэташ
Кхузахь ма баьхна.

Говзачу шайн дашца
Хьо цара йийцина,
Цундела хьоме ю
Хьо мартанхошна.

 Безаман гуьйре

Можа гIаш гуьйрено эгадо,
ХIаваэхь ловзош.
Дуьне а макхдина Iаламо,
Дацделла денош.

Сан дагна хала ду сатийса,
Кхоллам ца хилча.
Со-м хIинца кIадъелла хьоь хьежа,
Сайн дагца къийса.

Хьан цIарца гIала ас йоьттина,
Дехкина некъаш.
БIаьргашца бен хьо ца хьистина,
Язйина байташ.

Сайн дагна ас мел хьо вазвина,
Дуьненнал хеташ.
Гуьйрено сан бала базбина,
Къайлаха везаш.

Делахь а, ас хьуна гечдина
Деринчу дагна.
Со хьуна къинтIера яьлла,
Веза-кх хьо, веза-кх.

     Къоман  яздархой

Даймехкан яздархой, шу декъалдойла,
Дуккха а дехийла вайн 
                                     халкъана дуьхьа.
Йоккхучу заманчохь 
                                 могашалла лойла,
ТIейогIу заманаш беркате хуьлда.

Схьалуьсту юх-юха историн агIонаш,
Уьш вайн йовзуьйту дIабаханчара.
Довзуьйту схьадевлла 
                                 вайн шира орамаш,
Дуьйцу вайн дайх дисна 
                                  и хаза гIиллакхаш.

ГАЙСУЛТАНОВА Малика
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Вайн махкахь дукха бу 
                              яхьйолу поэташ,
Къомана, халкъана са дала кийча,
Даггара кхайкхабеш Даймахке безам,
Шайн лоруш муьлхха а 
                              шайн мехкан лазам.

Уьш хилар массарна дозалла ма ду,
Цундела уьш ларбар – вайн декхар ду!
Шу Далла дезна – тхуна а деза.
Шун ира хьекъал ду тхуна совгIат.

Вайн къоман яздархой, 
                             шун Дала сий дойла!
Хьекъале шун кортош 
                                 цу Дала лардойла!

 Нохчийн мотт

Нохчийн мотт, ненан мотт,
Мел цIена хилла хьо,
Хьо безар совдаьлла,
Сан ойла кхийда хьоь.
Хьомечу Нохчийчохь
Ларамца бека хьо,
Даймехкан хазалла
Хьо буьйцуш совъюьйлу.
Сан дайша бийцина,
Сан цIийца беха хьо.
Мел дийцарх ца кIордош,
Хьан некъаш шорлуш ду.
Харцонна тIе ца товш,
Нийсонца керча хьо,
Сирлачу хьайн новкъахь
Маршоне кхийда хьо,
Хьоьца уьйр йоцуш верг
Сий дайна вехар ву,
Кхечунах хуьйцуш верг
Кийрахь дог доцуш ву.
Аьшнаш беш волчунна
Кхераме гIирс бу хьо,
Массо а заманахь
Ницкъболуш хилла хьо.
Дуьхьала цхьаъ дуьйцуш,
ТIаьхьашха хьо ца лоь,
Хьо безаш мел воцург
Галморзахваьлла ву.
Хьо лоруш мел воцург

Шен мехкан воI ма вац,
Пусар деш цавехарг
Ийманехь хир ма вац…
Цкъа нохчий хила вай, 
Хьекъале дуьйла вай!

Хьомсара Нохчийчоь

Хьомсара Нохчийчоь,
Латтанаш этIаш,
Хьо хийла йилхина
Хьайн белшаш эгош.

Хьан шийла шовданаш,
Стигланаш, хьаннаш
Хьан къина дилхина,
Къурдаш а сецош.

ХIун бала хилла-те
Боьссинарг хьуна?
Хьан лаьттан букъа тIе
Ца доьжна хIун дукъ ду?

Хьо езна йоцчара
Дукха чехийна,
Хьан кийра ша буьллуш,
Iазап латтийна.

ХIетте а ца къарлуш,
Денло хьо юха,
Сан Нана-Нохчийчоь,
Ца ели Iеха.

БIаьстенан зIаьнарша
Яьстина гIура,
Яхь йолу хьан кIентий
Бу оьзда, майра.

Массо а халкъашна юккъехь
Дозалла до ас вайн къомах!
Мел бала лайнехь а, собар,  
Доьналла гайтина цара.

Вайн цIийца и дерриг дисна,
Дисина дегнаш тIехь моьнаш.
Делахь а и даг чохь къуьйлуш,
КхидIа а вай даха деза-кх.
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***
Сийна стигал, сирла стигал,
Юха а кхечи бIаьсте тIе.
Мича хьаннаш юккъехь дисна
Машар кхойкхуш догIу де?
И лардинарш, цуьнга хьежнарш,
Стиглара чухьоьжу тхоь.
Диснарш тхо ду хьоьца цхьаьна,
Хьуна доьлхуш, Нохчийчоь.

ХIунда хьоьжу лаьмнаш гIийла,
Ойла йожош соьга схьа?
Суна-м хаьа чевнаш хиллий
Шун даккхийчу дегнашна.
Iаьржа бала айа гIерташ,
Малх бу зIаьнарш 
                    схьакхийдош шуьга.
Хьайн лекхачу лаьмнийн дуьхьа
Серлаяла, Нохчийчоь!

ХIунда хьоьжу йоьхна гIала,
Йоьлхуш санна, соьга схьа?
БIаьсте яларх денлуш Iалам,
Хьоьца диси шийла Iа.
Хьенан дог ду хьоьха дахнарг?
Мила хьаьжи дера хьоьга?
И деригге дицдеш тахна
Елалохьа, Нохчийчоь.

***
ЛадогIа, ладогIа доьлху догIа.
Хьалхачул гIийла ю цуьнан гIовгIа.
Ойлане мукъам беш и дIа ца тоь.
Еригге яшийна сан Нохчийчоь.

Ма хила кхоьлина, хIай стигал хьо,
Бала совбаьккхина хьан догIано.

Кхин тIе ма кхийдае ойланаш тхоьга.
Ма дукха йилхина тхан Нохчийчоь!

Ирс, юхадогIийла сан махка хьо,
ГIайгIанах цIанбойла и догIано.
Елалой, екхалой хьажахьа тхоьга,
Дуьненан механиг, тхан Нохчийчоь!

***
Полларчий хьийза зезагашна тIе.
Ишта, йогIий, дIайоьду хаза бIаьсте.
Маьлхан йовхо ца кхочу дагна тIе,
Я бералло шен ирсаца ца хьаьсти.

ТIаьхьаалар:

Бералла, ахьа суна дина хIилла,
Бералла, со ма хьалхе йоккха хилий.
Ган ца деза вонаш гайтина берана,
Со хьалхе къастий хьох, бералла.

Сирла де, сийна бIаьсте, сийна гIаш,
Шух хьерча сан гена йолу зама.
Лепарх малх, соьца диси IиндагIаш,
Я гIенахь йиси со, ца йолуш сама.

***
Сийначу стиглане ойланаш кхийдаеш,
Мархашца эвхьаза дийлира дог.
Со хийла хьийжира уьш мохо идаеш,
Ткъа царна ца хии соьх хьерчаш дохк.

Уьш охьа ца хьаьвси, 
                   шаьш Iенош догIанаш,
Я бала ца хили, лачкъош сан малх.
Сийначу стиглане ас ойла кхийдаеш,
Малхана ца хези шега хIун боху.

САЛАМБИЕВА Яхита

Серлаяла, Нохчийчоь!
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Со-м дукха Iехийний дахаран 
некъаша.
Ас дечух я дешнех кхеттий-те цхьа а?
Цкъа малхе, цкъа батте 
                               ойланаш кхийдаеш,
Моьттура, цара соьга дугIуш ду ла.

Iодикайойла хьан, сан хилла сатийсам
Мел лиънарг, мел дехнарг, 
                                         дIахоьцу хьо!
Уьдучу мархашка ойланаш кхийдаеш,
Кхин цаьрца эвхьаза ма йийла со.

***
Суьйре гIийла йогIу, хьо ца гуш,
Суна Iаьнал шийла хеталуш.
ХIинца хIун до маьлхан йовхонах?
Безам - лайлахь йисна гIаргIули,
Хьоьга еъна, ас йохац гIабали,
БIаьсте ели заза дуьйхина.

Лай тIехь лар ца йиси безаман,
Хьо-м соьх кхаьрди везаваларна.
Йовха бIаьсте Iаьнал шелйи ахьа.
Безам - лайлахь йисна гIаргIули,
Хьоьга еъна, ас йохац гIабали,
Со-м сайн цIергахь яга йити ахь.

Еза бохуш, дуйнаш диира,
Уьш деригге къера хилира.
Ца гечдича дог ца Iадели. 
Безам - лайлахь йисна гIаргIули,
Хьоьга еъна, ас йохац гIабали,
БIаьсте хьийза, заза дуьйхина.

***
Йоьдучу заманна тIаьхьа 
                                   ахь ма бетта мохь.
Ша къиза хиларе терра, 
                                   и хьоьх йоьлур ю.
Цо неI тIетухийца дIайоьдуш, 
                                       хьо витна чохь.
ХIинца-м цо кхечаьрга 
                   къоналлин ирс кхийдош ду.

Гой хьуна деллалуш 
                            кхечарна зезагаш схьа,
Цкъа цхьана хенахь-м 
                              хьуна а кхиира уьш,
Ткъа хIинца жим-жима къоначех 
                                         хьо къеста дIа.
Жималлин гIаш маждеш, 
                              замано ма дина тиш.

Хьуна цхьа ца оьшуш, 
                        цхьанне а ца оьшуш хьо,
Массарах дIалачкъа, ахь чIаьгIна 
                                  хьайн цIийнан неI.
Ойлано юха а дуьненан йисте дIахьо.
Цигахь ахь, ца кхоьруш, мохь бетта:
                                       «Ва, маржа яI!»

Маржа яI, йоцу йиш, 
                         къеналла човхаеш дIа,
Схьалаха уггаре ирсечех ас бина некъ!
Ког лаьттах ца кхеташ, 
                          цу новкъа бералле ян,
Моттийта, кхин цкъа а 
                      вайн дахар дера дац чекх.
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      Сан гIала

Малхаца къегина, хазъелла,
Хьо лаьтта, сан хьоме гIала.
Ма чевнаш хьан дагна хиллера,
Ма чIогIа лайра ахь бала.

Хьо йогуш, чим хилла ма гира,
Бацара некъ орцахъяла,
Хьо йогуш, сан дог а дегира,
Хьомсара сан Соьлжа-гIала.

Ткъа хIинца-м лайнарг дIадели,
Хилларг гIан хетта тахана.
Хиллачул хьо кхин а хазъели,
Кхаъ бу хьо догцIенчу нахана.

           Зама

Ма чIогIа сихъелла йоьду хьо,
ХIай зама, сан ирсан зама.
Цхьа жимма сих ца луш хилла хьо,
Ца кхиъна со дахарх Iама.

Ца кхиъна Даймехкан хазалле,
БIаьрг тухуш, доггаха хьажа.
Ца кхиъна, дай кхерчан дикалла
Евзина, яха а хаза.

Ца кхиъна дагчуьра лаам,
Кхочушбеш, цкъа яьлла ара.
Сан дагна сий дарца лара.
…Цхьа Даймохк, хьоме къам карий.

***
Буьйсана, набарха йолий,
Седарчий тергалдеш Iара.
Сайн седа къастабан, олий,
Йолура, сатедан ара.

Ткъа къаста-м ца лора соьга
Сайга ирс кховдо берг – седа.
Седарчий-м дуьсура сега,
Ца туьгуш сан дагах кхета.

ТIаккха сан кхиира ойла:
Лаьтта тIехь бу-кха сан седа.
Сатуьйсуш и седа гойла,
Ойланаш тир яхьаш лела.

***
Керла шо! Керла шо!
Хьо догIийла
Машарца, ирсаца, беркатца,
Дай баьхна мохк хазбеш.

Керла шо! Керла шо!
Хьан мукъамашца
Лаьтташ ду сан  лерехь зов.
Дуьненан халкъашлахь
Барт кхуллуш дарна, хьох 
Йоккхае тIехчIогIа со.

Керла шо! Керла шо!
Лаьтта тIехь гуттар а
Маршонца лелийла хьо.
Нийсархой, доттагIий
Доггаха декъалбеш,
Диканца догIийла хьо!

ШИШХАНОВА Зулпа
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***
Буьйса…
Массо а набарна тийна…
Массо а шайн гIенийн 
                                    марахь дIаийна…
Ткъа со-м Iа… кху буса 
                                  ойланаш хьийна…
Шераша, йорт оьцуш, 
                                   сан оьмар зийна…

Дахаро ядийна шен беша йигча,
Цхьа гIийла боьлхуш Iаш 
                                    баккхийнаш го…
Ойлане кхевдина, со улле хиъча,
Доьзална сагатдеш, мур цара хьо…

Кхин башха  сов   гена 
                                    доцчу цу суьрто,
Муо буьтуш, дагехь сан 
                                        лар шеца хьо…
МостагIчо шен мажар дера тIеIуьттуш,
Лаг лаьцна, дай-наной ма хьийзабо…

Бералла, бералла, декъаза бералла,
Йовссарша эккхийна 
                             лелийна бералла…

Жималло ха хорцуш,еъна цхьа хан –
Дахарехь къегина хьалхара седа…
Йийсаре дог лоцуш, кхетта и лан,
Дитийша… ца оьшу и 
                                 цхьаммо хьедан…

ЭхI! Безам, безам хьо…
Маржа-яI , сан безам хьо!..

Дахаран керла некъ, керла доьзал…
Хьан бах-те, дац иза сурта-тIай…
Массо а къона йоI сайх чIогIа хьеггал,
Хилла-кха лардар а безаман тай…

Дахар, дахар хьо…
Массеран а хила гIоза хьо!..

Уггаре деза дош НАНА вай лору,
И цIе сайх мел йоккху, ирсо со кхолу…
ДоIанца гIаьттина, боккхуш ас мела,

Ийманца ларбелахь доьзал сан, Дела!..

Шен йоI а, воI а ийманца кхиар-
И бу-кха уггар а вайн боккха кхиам!..

Чолхечу дахаран агIонаш луьстуш,
ДоттагIа, ма мотта хьо тесна Iа…
ХIора элп ша-ша ас лерина хьоьстуш,
Хьан цIе сан даг чохь ю , 
                                     дойтуш ас ха…

ДоттагIа, доттагIа, сан аьтто куьг,
Хьан цIе ас йоккхушехь, 
                                  даг кIела юьгу…

Къам ирсе дахийта 
                             маьрша мохк оьшу…
ГIалат ца довла ткъа 
                               дешар вай доьшу…
Яхь, ийман, барт болуш  
                                   яккха хIара хан,
Дала вайна ницкъ лойла, 
                                   сан хьоме къам!..

Къам-къам ду, делахь вай, 
                              барт болуш цхьаьна,
И чIагIлуш, дехийла хIора а денна!..

***
Iаьржа бIаьргаш дуьхьалтуьйсуш,
Ас цхьа башха туьйра кхуллу…
ХIора мIаьрго вовшаххуьттуш,
Йина чIаба даг чохь Iуьллу…

Къежар цхьанне гойтур доцуш,
Доьху даима лачкъош хила…
Хьанна хаьа, бIаьрг а лоцуш,
Цамгаро хьо лаьцна Iилла…

Даго хьехнарг, даго лехнарг,
Соьгахь-м  дац-кха цхьа а хIилла…
Лаьа суна , дагна везнарг,
Даима хьан даг чохь  хила!..

***
Сема ойланаш...
Сихачу боларца суьйре тIегIерта,
Малхбузе цхьабосса цIийелла йогу.

ИСРАИЛОВА Луиза

Дахар, дахар хьо…
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Массо а белхало шен цIехьа гIерта,
Ехачу хIусаме со а цIа йогIу.
Ков доьллуш, дIахьаьжча,
                              сан хIусам лаьтта,
Сарралца, сагатдеш, и Iийна моьтту.
ДIо дийна зезагаш цхьа тийна хетта,
ЛадоьгIча, хетало маршалла хоьтту.

Цхьа гIийла узамаш бечух тера хетта,
ДIахьаьжча, гIийла Iаш 
                                    хьаьрса-хьач го, 
ТIеяхна, леррина ас куьг тIехьаькхча,
Шех дезар ца дарна, вас хилла го…

ГIо доьхуш, тарделла, 
                                со агIор хьаьжча,
Синтарш а, хи доьхуш, гIелделла го,
Ведар а карахь со шайна тIехьаьдча,
Эхь хетта,бехк лоьцуш, уьш хетало.

Меллаша ког боккхуш, со беша яьлча,
ТIо-берам боьхуш Iаш жимахверг ву.
«Ма велха, оьцур бу»,-юх-юха аьлча,
Ца соцуш, велха и даьлла-те хIун?

Берашна пхьор кечдеш,
                          со хьийза йоьлча,
Даго сан билггала цхьа сацам бо:
Латта а , даьхни а леладеш хилча, 
Ма товш а хир яр-кха дахарехь со!..

***
Массо а деза дош цхьаьна а эцна,
Гулйина ларча сайн тIома кIел лаьцна,
ЙогIу со, нохчийн йоI, сан жима йиша,
Ца лууш юьсийла хьо цкъа а тиша.

Ехийла  гIоза хьо массо а дийна,
Дахар а хуьлийла ирсо хьан хьийна.
Да-нана доккхадеш, йоккхуш ахь хан,
Ца луш хьо ехийла цкъа а къан!..

ГIиллакхе,оьзда , эсала, тийна а,
Хилар хьо, шеко яц, хIора а дийна .
АллахIа яхйойла хьан оьмар гIоза,
Дикано хьоьстийла,
                             доцуш цхьа доза!..

***
Шен ирсан гIовланга безам дIатарбеш,
Вахар кху дуьнен чохь 
                                 ма башха хилла…

Цхьа са а делахь ткъа хьуна сагатдеш,
Цхьалха ву ала хьо оьшуш ца хилла…

Замано елар-кха урх цкъа шен малъеш,
Дезначу адмашна юххе тIехила…

ХIора де даийта, дахар вайн хаздеш,
Юьстахататта вай ямартло, хIилла?!

***
Ас стенна сагатдо, хIунда сахьийза?
Садууш, сакъийзош, 
                           дог хьийза къиза…
Гинаршший, лайнаршший, 
                                йоьлча со листа,
Шеконо сийсайо гIайгIа сан миска…

Ас стенна сагатдо? Ойланаш цIийза…
Диначу некъашка 
                        хьоьжуш, со хьийза…
ТIаьхьенна гIуллакхаш 
                            муьлхарш ас дитна?
Махкана, халкъана хIун пайда битна?..

Ас стенна сагатдо, сан корта хьийза…
Даго дIаийзайо гIайгIанехь тийжа…
ТIаьхьенна йита цIе цо суна хьоьху, 
Сирлачух сирланиг хилийтар доьху!..

***
Тамаше дахар хьо, тамаше зама…
Хьо дезаш ваьхнарг ахь 
                        ма ваккхахьа чIана…
Селхана, тахана я хир и кхана,
Цкъа мацца дигахьа сан са ахь пана…

Тамаше дуьне хьо, тамаше латта…
Ма мотта, хетта хьо массарна атта…
Сийдеш хьан, баьхнарш а 
                               бу хьуна шортта…
Цхьатерра хилац-кха 
                             хIораннан йорт а…

Тамаше лаьмнаш шу, 
                               тамаше бIаьвнаш…
Мосазза кхийти шух 
                        мостагIчун хIоьънаш…
Сов къиза Iийжийна декъаза дегнаш…
Декъала  хуьлийла  
                     догIмаш шайн эгнарш!..
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АЙДАМИРОВА Машар

Безаман къайленаш
Тоххарехь маьркIажан-хан а хилла, дIа-схьа воьдург, вогIу-воьдучура ваьлла. 
Гуьйренан цIемзалло сахьт-доза туху адаман лаамашна – мел лиъча а, арахь 

латта, хьошалгIа ваха догдоуьйту хан-зама яц тIехIоьттинарг. Мичара богIу а ца 
хууш, схьехацабеллачу махо Iуьйрана дуьйна тIуналлах дистина, Iаржъеллачу 
мархийн гай датIош, догIа охьахийцира. Кийра уьйзучу шийлачу хIавао цхьа 
тамашийна ша буьллура пехашна – дегIехь халла сийсачу йовхонах хьаьрчий, 
кхарзаеллачу йовхаршца юха арататталора. 

Б1аьста, аьхка ховхачу махо, малхо хьистина, дехха самукъане той дIакхехьна 
дитташ хIинца можа-мокхачу басе дирзина. Шаьш горахIитто гIертачу дерачу 
мехашна ма-хуьллу дуьхьало ян гIерташ, наггахь гIийла узарш а хеза церан. 
Амма мел кадеттарх а, тIаьххьара шайх къаьста гIа а ца сацало. ХIокхеран, 
луьстачу гIашлахь зевне декначу олхазарийн, долу ирс а ца хили – шелонна 
тIам ластийна, кхидIа а шайн той дIакхехьа йовхачу махка, тIома дIадаха.

ТIегIертачу буьрсачу Iаьнна йилхина яьлла гуьйре тIаьххьара сауьйзуш ю. 
 Асхьабан дагара хууш санна, Iийжа иза.   
Машенан кор схьа а диллина, цигаьрка а латийна, дIаьвше кIур сутара 

чууьйзира цо. 
Таханлерчу дийнах догдилла дезар ду – мел ладегIарх а цхьа сом пайда ца 

беа. «Дахар – кепек», –  бохург хIун ду хии.
ХIан-хIа, хIуьттаренна Iийр ву-кх иза, Iан дезахь, буьйса юккъе яххалц.  
Болх-м яцара хIара, делахь а хене ца ваьлча волий? Дийнна де дIадолу, рагI 

ца кхочуш а: машен мел ерг, таксист хилла дIахIоьттина. 
ХIун до дIавахана а?
Чуьраниг яц чомахь йистхуьлуш а, бераш а ду иштта дех уьдуш.       Къаьсттина 

йоккхахйолу йоI. 
Дала хьеха шена!
Кхуьур ю маре яха а, дIаяхча, юхаян а… Беран тIорза!
– Ваши! – ойлане ваьлла, вицвелла Асхьаб меттавалийра корехь гучуваьллачу 

къоначу стага. 
– Ваши, хьо мукъа вуй?
– Дера ву-кх, Iуьйрана дуьйна дIа-м. Хьо стенга ваха веза?
– ГIалара аравала а ца деза. Тхо кхоъ ву. Машен галъяьлла тхан, кхиниг 

лоьхуш Iен хан яцара…
КIант, воьхна, дIасахьаьвзира.
– Сингаттаме хIумма-м дац? – шекваьлла, хаттар дира Асхьаба.
– Ваши, хан йиллина йоI ю-кх тхоьга хьоьжуш лаьтташ… ТIаьхьа дисча, 

товш ма дац ишттачохь!
Асхьаба, резавоцуш, корта хьовзийра.
– ЙоI ядо дохку-кх шу!?
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– ХIан-хIа, ваши, йоI реза ю, цуьнан шен гергарчу зудчо арайоккхуш а ю...
Машен, шен чиркхийн серлонца Iаьржа бода цоьстуш, буьйсане, кхин а цхьа 

къайле кховдо новкъаелира.
Кегийрхой юкъа-кара вовшашка лохха бистхуьлуш хезара. Гуш дара: уьш 

ханна воккха волчу Асхьабах, гIиллакх лоьцуш, ийзалуш хилар. Къоначу 
нахехь долчу иэхь-ийманах бIаьрг буьзира хIокхунан.  

– Кхин некъ ца карийра шуна?
– Бехк ма биллаллахь, ваши, ахь аьллачух ца кхийтира со? – хьалха хиъна 

вогIург хаттарца схьавирзира.
– Ас-м, йоI иштта, обаргаш санна, тебар доцуш, массарна а хууш, еза-йоккха 

йига ца мегара? – хоьттура.
– ВаллахIи, мегар-кх, дукха мага а мегаш-м. Вайн дайн оьздачу гIиллакхца, 

шарIо ма-бохху и чекхдаккха а ма хьаьвсира тхо. Баккхий нах а бахийтира йоI 
еха, молла хьалха а ваьккхина… Да дукха буьрса стаг ву-кх цуьнан…

– Реза ца хили?
– ХIан-хIа!
– Нуц муьлханиг ву шух? Хьо-м вац?
– Вац дера-кх, – куьг ластийра жимхас. – Тхо доттагIий ду.
– Ша хIунда вац куьг бехкениг?
– Шен куьйгаш цIена дитархьама, – велавелира кIант. – ЙоьIан сий 

лардархьама! Захалонна хьалхара некъ бихкича, шолгIа некъ харжа дийзи тхан, 
амма иза а ма бу цIена дIакхехьа безаш… Там-мах барца долу хIума дIадирзича, 
гучувер ву нуц а…

Асхьабана тайра и къамел.
– ЦIерачарна хууш дуй аша юьхьарлаьцнарг? – хIоьттина тийналла 

йохорхьама хаттар дира цо.
– Ду дера-кх, – юха а къамеле велира хьалха хиънарг. – Тховсалерниг-м, 

Дала мукълахь, зен-зулам доцуш дIадоьрзур дара, ваши! Стохка тхуна хилларг 
ца хилчхьана…

– ХIун дара иза?
– ЙоIа тешамна елла чIуг а йолуш, цо аьллачу дийнахь ехийта баккхий 

нах бахийтинера оха. Да вацара цуьнан, вежарий бара. Амма тIаьххьарчу 
минотехь чIогIа дуьхьалбевлира уьш захалонна. Бахьана хIун дара аьлча, дIо 
мацах цкъа, микли заманахь, шина а агIорчеран тайп-тукхамашна юкъахь 
хилла цхьа дов-питана айбина хиллера цара. ХIун дийр ду ткъа?  Тур-тапча а 
яьккхина, чугIоьртийла а ма дацара нехан нахана! ХIинце-хIинце нускал цIа 
кхочу бохуш, доккха той хIоттийна Iаш кIентан цIеранаш а бу нускал а дац… 
Эццахь дIатохавеллачу тхан тобанан хьалхарчу стага, Якъуба, оцу юьртахь 
марехь йолчу шен шичица барт бина хиллера цуьнан йоI яло… Шен дагахь 
оха айбина гIуллакх юьхьIаьржонца ца дерзийта… И тусаделлачу тхан захало 
духатоьхначу вежарша тхоьга хабар туху, шаьш реза ду, шайн йиша дIайига 
олий…

– ХIунда? – дуьйцучо цецваьккхина Асхьаб, кхеташ вац вежарша лелочух.
– ВаллахIи, ваши, хьуна догIу аьлла ца боху ас, ахь бехк а ма билла иштта 

аларна, наггахь баккхийчара лелочунна, мел тIекхиа гIиртича а, тхо, кегийрхой, 
кхета ма ца кхета хьуна… Тхоьгахь сакхташ лоьху, шайн сакхташ гуш а ца хуьлу. 
Тхо-м, дуьне-дахар довзанза  кхиазхой хилийтахьа, ткъа шортта зиэделларг а 
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долуш, хан-замано кIорггера хьекъал а, кхетам а белла хила ма беза тIекхуьучу 
тхуна хьехарш дан декхарийлахь болу къаной… КъинтIеравалалахь, ваши, 
шаьш берриш ледара бу бохург дац хьуна иза…

– Хьо харц вац-кх, жима къонаха, бакълуьйш ву, – дахарехь шех йийлина 
ледарлонаш дагаяьхкинчу Асхьабана ша-шех иэхь хийтира. Цхьадика, 
бодашкахь гойла а дацара хьаьжа тIехь буьрттигал даьлла хьацар а, цIийелла 
юьхь а. – ТIаккха, дIадигин аша нускал?

– Ткъа тхуна хууш ма дац Якъуба бина сацам... – соцунгIа а хилла, дийца 
волавелира кIант. – Тхо нускалца дукха хазахетарна, хьерадевлча санна, 
дIакхочу, тхуна тIаьххье Якъуб а вогIу-кх кхин цхьа нускал а далош!

– И бохург хIун ду?! – Асхьаба, ша хIун леладо а ца хууш, машен а лахйинера.
– И ду-кх. Тхан доттагIчунна шиъ нускал хили-кх! – велавелира дуьйцуш 

верг. – Шинненна а хууш дац хIоьттина хьал, тхан цхьаъ нускал долуш ду, хьо 
дIагIо олийла а ма дац тIедалийначуьнга… 

– ТIаккха хIун ди аша?
– ДоттагIий стенна оьшу ишттачохь, орцах а ца бевлча? Царах цхьамма 

шена дерзийра шолгIа нускал. Цхьана дийнахь ши той дир-кха оха. Долалуш 
худар кегийнехь а, чаккхе, Делан къинхетамца, дика хилира!  

– Далла бу хастам! – доггаха вистхилира Асхьаб. – ХIинца муха ду оцу 
шина доттагIчун Iер-дахар?

– Оцу тIехьа хиъна Iаш ву-кх и шиъ. Цаьршинга хаттахьа! – гIадвахана, 
велавелира жима къонах.

– ЭхI, Дала дукхадахадойла шу! – самукъаделира Асхьабан а. 
– И чолхенаш хIуьттур ма яцара, баккхийчара шаьш лелочун ойла еш 

хиллехьара! – ша хIинцца дийцинчун  дегаIийжамца жамI дира кIанта.
– ХIуммаъ дац, тхуна бехк билла сихлой шу-м. Олуш ма ду: къоначарна – 

хьехамаш, къаношна – бехказбийлар!
– Цунах а кхета тарло, амма тхох дийлина гIалаташ нисдан йиш хиларх, 

баккхийчарех девлларш доккхачу зуламе доьрзу-кх.
Буьйсана дIаиккхинчу машенах, вота етташ, охьаIеначу догIано долчун тIе 

а сагатдора.           
Хьажахьа, хIара кегийрхой-м, хьанора бу, жимчохь хIокхуьнгахь ца хилла 

кхетам болуш а, лела хууш а!  
Ткъе пхи шо хьалха, хIара санначу гуьйренан цIемзачу буса дара иза а. ХIинца 

хIорш боллу хьал дара – йоьIан да резавацара захалонна. ТIаккха езаро ша 
араер ю элира. Йиллина хан тIекхечира. Дагна езарг хьеялайоьлча, сагатделла, 
шен доттагIий машенахь а битина, кертал дехьа а ваьлла, бешахула, тебаш, 
йоI ехачу цIийнан коре дIаохьавелира хIара. Чуьра чиркх латийна бацара. Оцу 
минотехь кор деллалуш а хезна, ша волччохь бIаран стоммачу гIодах дIаийна, 
са оззийнчохь дIатийра безамо хьалхатоьтту къонах. 

Беш хадош дIахьаьдира ший а, амма гена ца делира – когаш кIелара латта 
дедира. 

Миска, ден бертаза ша хIинцца яьккхинчу гIулчо Iадийначу йоIанна 
дицделлера шен дас бешахь гIу яккхар.       

ХIинца таллархочо ижуна биллинчу гурахь санна, ший а гIорасиз доьхна 
хьийзара готтачу гIу чохь. Орца дохийла а я гIар-тата йокхийла а дац. Цу чуьра 
хьалавалалур ву бохург аьттехьа а дацара.
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– Вайшимма хIун де-те? – дукхахдерг бIаьргашца хаттар дира кхераяларна 

яхьийначу йоIа.
– Цкъа хьо хьалаяла, новкъахь лаьтташ кIайн «Волга» ю, ахь сан накъосташка 

хилларг дийца, цара суна гIо дийр ду…
– Со хьала муха йолу? – шабаршца дуьйцург а хазарна кхоьруш ду нускал.
– Сан коьшкала яла… Хьалхе-м дара хIара, делахь а мацца цкъа коьшкала 

хаориг хилча, тховса дуьйна хуьлуьйтур вай иза! – иштта, шабаре а ваьлла, 
забар ян гIертара хIокху йоьхначу буса нуц хила араваьлларг а.

Нускал, дош ала а кхиале, доттагIаша кхин хаттар доцуш, мох санна, дадийна 
марзойн кетIа охьадиллира. Кхераяларо, йохаро дагар а хьадийтина, хоршано 
егайора йоI. Йоьлхучура ца соцуш, мела хиш Iенош нускал дайча, шекбевлира 
хIара шайга йоссийна нах.

КIентан доттагIашна тIебирзира:
– ЙоI хIунда йоьлху? Цуьнан бертаза ялийна аша иза?
– Ца ялийна, – боьхна хьийзара нускал схьадалийнарш. 
– Асхьаб стенгахь ву?
– Ца хаьа, – кхин а буьйхира уьш. 
– Нускале хаттийша, цунна дуьхьалвахара-кх иза… бешахула…
– Хьуна гирий иза? – «ахIи» декъа даханчу нускална гуобиллира массара а.
Накхармозийн вой даьлча санна, чохь йоккха гIовгIа елира.
– ХIей, Iовдалш, цо муха дуьйцу шуьга хилларг? – мохь белира цхьаьннан.
Чохь хаттаре тийналла хIоьттира.
– Цкъа мотт бастийта цуьнга! Тентакаш!
Дадийна деана хи чохь зока нускале дIакховдийра. Эхь хета моттуьйтуш, 

сетташ Iойла а дацара.
– Мала… – цIийн тIадам байна, кIайделлачу балдашца халла пурба а делла, 

– гIу чу воьжна… – елхарца юха а Iанадахара нускал.
ДоттагIий сиха иза волчу дIалилхира…
Нуц-м вара, орцанах дог а диллина, хаттах а вуьзна, оцу юккъехула дерзо 

ваша а вина, милла вала, церг тIе церг ца кхеташ, гуьйриг санна, воьжна Iаш.
Асхьаб и йоьхна буьйса дага массузза йогIу хIинца велахь а,  цкъа а йицлур 

яц йиъна и шело а, ша ишттачу хьолехь волуш Iуьйре тIекхачаран хилла бала а, 
и Iуьйре ца ган оцу буса ша Деле шена ехна Iожалла а.   

– Ваши, схьакхечи вай, кхузахь сацаехьа! Тхо, хье ца луш, юхадоьрзу хьуна!
– Со сиха вац, шайн гIуллакх де аша! Дала аьтто бойла!
ХIорш схьакхаьчна меттиг хIара веха куп яра. Эцца, дехьа урамехь ду цуьнан 

цIенош а. ЦIаван хьевелча, саготта хир болуш бу. ХIуммаъ дац, сагатделча а… 
Амма хIинца Iуьйранлерчу оьгIазлонца яцара-кха и ойланаш а, яппарш а. 

Шеквийла воьллера шен амалех, леларех. ОьгIазлоно моха етташ, юм эцна, 
хахкаелла ойланаш а чаболе евллера.

Латийна сирник бете хьушшехь, корехула гинчо дукха цецваьккхина, бага 
йоьллина цигаьрка логе эккхаза висира Асхьаб. Нускалан кеп хIиттош, кIайчу 
йовлакхца юьхь лечкъош машенна тIеялориг … хIокхуьнан йоI яра. Совбаьллачу 
таIамо корта хьовзийра и сурт гинчу ден. 

«Хьий, шайтIа-яI! Иммансиз! Ас… ас легаш Iуьйдур… настарш кегйийр… 
корта цоьстур…», – кхерамаш тийсар юкъахдехира кхидIа гинчо. 

Нускал ара а даьккхина, хаза куьг а лестош, хьеший новкъабохург хIокхуьнан 
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гергара зуда яра.

«Ас шинненна дан деззарг дийр ду!» – моха еанера кхунна.
КхидIа дерриге а, гIенах санна, хилира…
Асхьаб машен чуьра ара а ца иккхира, гергарчу зудчунна я йоIанна дов а ца 

дира… 
Иза ша волччохь, коьртара куй таIIош хьаьжа тIе а оьзна, тапъаьлла Iийра. 
Кегийрхоша аьллачу метте нускал дIа а дигира…
– Ваши, Дела реза хуьлда хьуна! КъинтIеравалалахь, тхоьгара, ларамаза а, 

хьайна цатовриг даьллехь! ХIахI, дIалацал, ваши, диканна доккхийла! – олуш, 
шега кховдийна ахча а схьаийцира.        

ХIара-м къинтIера дера велира!
Муха ца волу? 
Нийса некъ шега кховдийча, цуьнан кхоччуш мах хадо ца хиъна волу хIара 

къинтIераваккха хIун дара? 
ХIинцца оцу кIанта вийцинчу оцу цхьана йоьIан сонтачу вежарех воьлийла 

а ма дара хIокхуьнан?! 
Кхаьрдинарг шена тIедогIу бохург хIара ду-кх. 
«ВаллахIи, ваши… наггахь баккхийчара лелочунна, мел тIекхиа гIоьртича 

а, тхо, кегийрхой, тIе-м ца кхуьу хьуна…». 
Уьш муха кхуьу, шен сонталлех хIара ша кхеташ а ца хилча?
«Тхоьгахь сакхташ лоьху, шайн сакхташ гучохь а ца хуьлу…».
ЭхI, ма бакълуьйш вара-кха и жимха!
И тIекхуьу цIена чкъор талхориш-м хIорш, къанбеллачарех цхьаберш  ма 

буй.  
Уьш шайн хьекъалца дIалела буьтий, алахьа?         
«И чолхе хьелаш хIуьттур ма дацара, цхьаболу баккхийнаш шаьш лелочун 

ойла еш белахьара!»
Дацара дера-кх! ХIара, вир санна, дуьхьалаваьлла ца хиллехьара, хила ма-

деззара захало тIеэцна хиллехьара, тховса хилларг хир ма дацара. 
Цкъа а дуьйцу хезна хIума дуй, ткъа, хIара?! Да ша шен машенахь йоI маре 

дIаиэцна вахана!
Дера ма да хьо тIе! ТIедеана даьлча а, дуьйцу ма хаза хьо!
Машен дIа а хIоттийна, чоьхьавелира Асхьаб. ХIусамдена дуьхьала хьаьдира 

Човка. Йилхина бIаьргаш бу цIийбелла. «Ткъарш-ткъирш» деш, куьйгийн 
пIелгаш сеттош, маттанна тийсалуш, хьацаран кIур хилла аьшпашца дийца 
гIерта иза хилларг.        – ХIинцца хии-кх суна… и вайн йоI боху хIума… хьаьдда 
маре яхана… еха ма яхарг... – Юха «ахIи-ахIи» деш, мара ийза йолаелира.

Гинчо, хезначо а гIелвина Асхьаб везза маьнги тIехь вахвелира. 
– Дитал хIинца, ма ел гIовгIа, – куьг ластийра цо. – Гергарчу зудчо йоI хаза 

новкъа а яьккхи, дас неI-сагIина тIе кхаччалц дIа а кхетий… «Шабашка» а 
хили. Вайшимма-м, хьанора, листа ма-деззара дIалистира дайн шира Iадат!..
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Буьйсанан бере а, беттасин илланча а…
Юькъачу хьуьнхахула вогIучу цо дуьхьал нисделла генаш куьйга 

дIасатоттура… паргIат дIасахьожура… Массо а хIуманан тидам боккхура… 
Долахочун бIаьрг кхарстабора массо а метте… Сакхваьлла ладугIу… Цхьаъ 
хаало… ХIаъ… дехьа агIорхьа схьа ду и шах-шах… я мукъам бу-те и? 
ТIаьххьара дуьхьало – луьстачу диттийн гаьннаш – дIаса а теттина, гIулч тесча, 
хIара буьйсанан бере жимчу майдана волу… ХIаъ, хIинца схьакарий кхунна и… 
Беттасин илланча… Кхунна дукха  хезнера и юьйцу… даго дукха ийзийнера и 
йолчу… ХIинца карий-кха… Говрара лаха а воьссина, тIевало… БIаьргашна 
гучух ца теша… ХIокху буьйсанан паналлехь, кху хьуьнан кIоргехь и йоцург 
кхин хIумма а дац… Илланча а, цуьнан мукъам а… СадаIар а дицдина, ладоьгIу 
беречо цуьнга… Дешнаш а къаьста…

– ХIинца сан ю-кх хIара буьйса... кху буьйсанан тийналла а, ло а... геннара 
сега серлонаш  а, кхола а кхоьлина, кхин а ло гулдеш йолу стигал а... Iуьйре 
хиллалц сан ю... ТIаккха, Iуьйренца дуьне самадолуш, цуьнца цхьаьна гIовттур 
ду дезарш а, декхарш а... тIаккха юха а рогIера го... Амма хIара масех сахьт 
сан...

 … Тамаше а ю хIара буьйса... инзара а... цуьнца цхьаьна тешаме а... ЧIогIа 
собаре а ю буьйса... цуьнца цхьаьна гергара а... Хьайна ма-тов дагарадийца 
эвхьаза а ю... Мел дукха ахь шега гIайгIа ялхаярх, дIаяда, чекхъяла сих а ца 
ло... Цундела еккъа цхьана буьйсане далхадо ма-дарра... цкъа а цхьаьнгга а 
далхор доцург... Цуьнан боданечу бIаьргаш чохь ахь дуьйцучух дог кхардар а, 
хьан гIайгIанах лазам а, байттамал а ца го... цундела дуьйцу цуьнга дагара... 
Ткъа буьйса-м шен парталчу боларца текхаш ю... Цуьнга, чекхъяла бохуш, 
дехарш ас а ца до... Мелхо а, Iуьйрено и къахкорна кхоьру-кх... Дукха аьрха 
хуьлу и Iуьйре... шен къоналлех бIобоьлла хуьлу... 

Суна-м хIинца де Iехо ма Iемина... со цунна йоьлу... мел цо кецIаш яхь а 
йоьлу... Суьйренца а барт тайна сан... цунна моьтту-кх, сан шеца и тайна... 
Вуьшта-м, цхьа тудар ма дай динарг... цуьнга буьйсанца эмгаралла ца лацийта... 
Амма буьйсане маршалла даггара хотту... Меллаша дIадоккху юьхь тIера еларан 
пардо а... БIаьргийн йоза хьулда оьхкина кирхьанаш а дIасатотту... БIаьрзечу 
буьйсано йоьшур ма яц цу бIаьргийн йозанехь Iорайолу сингIайгIа... цуьнан 
гIуллакх дац и еша а, ган а... Уллера гича буьйсанна а кхочур ду цунах дакъа... 
ТIаккха и цунна яз ца ян дукха кIорге хьулъя езар ю... дийнан кхардамах ма-
хьулъярра... Амма хIара буьйса а ма яц иштта суна ма-хеттара а... хIара а ма ю 
бабас ша ялале йина... Азаллин хеннара йолчу кхуо цхьадерг шена ца хезаш, ца 
кхеташ санна, тIех а ма тосу... кхана шех эхь хеташ, сан юьхь ца ягийта... Суна-м 
айса бен ца до моьтту и хIилла?! Цхьамма шена чу а ца тарделла охьаIанийнарг, 
юха карладаьккхича, цунна эхь хетар дуй а хууш, «дегалацам а ма ца хили 
сан-м, юха паргIат дуьйцур вай», –  олуш, и дерриг а дIадайа хьайна бен ца 
хаьа моьтту хьуна? Буьйсанан а ду-кх и гIиллакх... Цундела еза и суна дукха а...

Цхьа биэн йоцуш а хеталуш, амма чIогIа тидаме и йолу дела...
Язъяла а ма ца гIерта... ша леррина сан дуьхьа еана бохуш, со несала а 

ца йохуьйту... Иштта, дуьххьалдIа ярхьама ша еъча санна, схьахIутту-кх... 
саготталлина араяьлча санна...

ТIаккха меллаша схьаоьцу соьгара мохь а...

ПЕТИРОВА ПетIмат
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Цу ларчин йозалло буьйсанан куьг дегийча а, сайн белш мелла а яйъелча 

а хаало суна, мел деза ду айса текхо дукъ... цуьнца цхьаьна гIеххьа дог а 
къовзадо... аьрхачу Iуьйрено къинхетамза, ша суна гIуллакхна тухуш санна, 
шен саьхьара бIаьргашца сан хьежар а лоьцуш, селхана хиллачу йозалло со 
охьа ца таIийна а хеталой, кхин а совбоккхуш и мохь сайна ги тухуш сурт 
дуьхьал а хIуттий... Iуьйрено со рогIерчу гоне лоллу сурт... «хIора стага шега 
дIабахьалур болу мохь лоцу тIе», – олуш, некъан дош а кхайкхош…

Амма буьйса маслаIат дан юлу... «ишта вон а яц хьуна и Iуьйре... жимма 
аьрха ю-кх... кханалерниг таханлерчул а къинхетаме хир ю...»…

Амма со Iеххол хIилла дуй-те сел хьекъалечу буьйсанехь а? Суна ма хаьа, цо 
и хIунда боху... тховса цо ца йийцича а, кхана цу Iуьйрено ша гойтур ма ю шен 
юьхь... ТIаккха, стенна оьшу цо питана тийса?

Корта а ластабой, сайн бохчи чу кхевда со... буьйсанна дан тамехь совгIат 
лохуш... дIасакегадо бохча... муьлхарг къастор ца хууш... забарш, довха дош, 
хилларг я хила тарло диканиг... я дегайовхо... муьлха къастор дара-те?

Амма сан хьомсарчу доттагIчо, буьйсано, юхадоккху сан куьг... «Ца оьшу... 
суна хIумма а ца оьшу... кхана-лама вайшиннал гIаддайнарг дуьхьалкхетар...  
цунна лур ахь... хьайна дита ца олу ас... хаьа, и эрна дуй...

Ма-дарра аьлча, вайша гIаддайна а дац...
Кхин хIумма а дацахь а, вайшиъ-х дай вовшийн... 
Цул а, и бохча Iад а дитий, соьга ладогIахьа... Ас цхьа туьйра дуьйцу хьуна...  

хьан сатийсамех дуьйцина ас и... чIогIа сирла а хиллера хьан уьш... сайн 
буькъачу боданехь кхин къегам ца латош, цара лучу серлонехь вовшахтеси-кх 
ас и... дукха экама уьш хиларна вуно лерина а яьлли... цхьаццайолчу меттехь-м 
деккъа тилораш тIехь кхозура уьш... царех хьесий дехира ас... 

Дицдале ала ас, хьо туьйрано Iехоле... суна уггар а доккха совгIат ду-кх хьан 
сох болу тешам а, буоберо ненан куьйге санна, мухIажаро Даймахке санна, хIу 
хаьдда висинчо гIорторе санна, ахь соьга сатийсар»…

ХIара хаза хиллехьара… 
Кхуо дукха ойланаш йора шен дахар цанисдаларх…Даим а коьрте хьийзарг 

цхьа хаттар дара: «ХIунда?!»
Кхуо и хаттар дан а дира, цхьа бегIийла хан а лехна, цIийнадеца даггара 

къамел а дина, кхидIа хирдолчун сурт мукъане а хIотто дагахь…
 – Баккъал а, ма дош дац-кх хIара вайн хене дийлар… Ма кIадъелла-кх со! 

ХIун дийр дара-те, хIара вайн доьзалера сурт хийца?! Хьо сайх воккхавейта ас 
дийр доцуш хIума дацар-кха… Хьо стенна реза вац хаахьара… Нехан зударий 
марера боьхча, гIуллакх ца дора я гIиллакх дацара олий, дийца доккхург и 
гIуллакх-гIиллакх хуьлур-кха… Ас сайгара муьлхарг нисдича барт хир бара-те 
вайн? Хьо резава хийцалур яр-кха со… Алахьа, баккъал а – гIуллакхаш де ас 
кхин а совъюьйлуш, я гIиллакхца нисло?

Цецваьлла, шена хIара дуьххьара гуш санна, хьаьжира важа (гуш хила а 
там бара дуьххьара, адам ду-кх хIара аьлла, кхуьнан бIаьра хьажа и ларош а 
вацара)… Вехха Iийра ойлаеш а… ТIаккха хезначо хIара а яьккхира цец…

– Цкъа а, цхьана хIуманна тIехь хьуна билла бехк хилла бац-кха сан а, сан 
нехан а… Хьуна дан дезарг хьоьхуш а ца хезна суна сан нанас, я хьоьх бехкаш 
дохуш а ца хезна… Цкъацкъа со-суо а цецвуьйлу, ас хьайгахь латточу Iазапца, 
сан нахана а, суна а ела дог хьан дарах а, хьайн дагара ца хаийта ахь хьайна 
бечу ницкъах а… Хьуна ала цхьа а хIума дац-кха сан… Амма хIетте а хьо ца 
еза-кх суна…
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– ХIунда?!
ТIаккха цо деллачу жоьпан ойла кхуо цул тIаьхьа даьхкинчу шерашкахь 

дуккха а йира…
– Хаза яц хьо… Суна хаза ца хета… Цундела ца еза…
– ТIаккха-м ца хаьа суна…
– Со кхин стенах цецвуьйлу хаьий хьуна?
– Стенах?
– Массо а хIуманна яхь йолчу хьан, суна хьо ца оьший хуъушехь, соьца ца 

Iен яхь яц-кха…
– Яц… И хIунда яц хIинца а ца кхетта-кх хьо… 
– Сайх ца ялалуш ца Iай-м хаьа суна…
Кхуо хIинца а йо цуьнан дукха ойла… ХIетахь а, хIинца а…Амма башха-

башха… 
Цкъа юьхьанца хетара, баккъал а, со хаза хиллехьара, кхечу кепара хир ма 

дара хIара…
ТIаккха цхьа ойла къегира: «Ванах, куц хаза цахиларх, кхин со адам хета 

бахьана дацара-те?! Цхьана нехан, цхьана ден-ненан йоI ма яра со… кхин 
хIумма а ца хилча а, цаьрца гергарло таса а захало дийр ма дара аьлла, нехан 
ойла а лаьтташ… Сайн ма-хуьллу тасаелла, кхаьрца мага а ма гIертара со, 
даггара хIорш беза а ма безара…

Ткъа хIинца ша-шех йоьлу… ша «ХIунда?!» аьлла динчу хаттарх а…ша 
йинчу ойланех а…

ХIун биэн дара иза, хIундда а езаш а, оьшуш а ца хиллехь а… муьлхха жоп 
а цхьаъ хилча – ца еза дела… ца оьшу дела…

ХIара хаза хиллехьара… тIаккха ша дара….

Цкъа ларамза синкъераме нисъелча…
ВерхIитта шо хьалха ду хIара… Веданахь вовшахтухучу литературни 

къовсадаларе даха машен а ца хилла, луларчу юьрта шен шичас нускал 
далийнчу йоьдучу нанна тIаьхьатасаеллера иза, зуда йоссийначе кхаьчнера 
со…  Куьгбехкечо шен шича волчу доссийнера нускал… Дика дIадерзо дезачу 
кертахь цхьацца дезарш деш, кечамаш беш де дIаделира тхан. Сарахь нускале 
хьажа юьгур яц аьлла, кхерам а тесна, соьга а дайтира и дезарш, киншка 
йоьшучуьра гIатта дийзира сан, къовсадаларе ца яхана дог доьхна елахь а…

Апрель беттан денош а кхин башха деха хиларца билгалдевлла дацарна, 
суьйре кхачаре а деха хьежа ца дийзира… Сан накъостий-мехкарий дукха 
лерина кечбала буьйлира нускалдолчу баха… ишколан хормица ю ала мегар 
долу со а тIаьхьахIоьттира, цара куьзга къуьйсучу юкъана Дадашев Iабдуллин 
«Кхайкхаза хьаша» ешна яла гIерташ са а хаьдда… Амма тхаьш арадовла 
тохаделча, сайна улле бевлларш мелла а хаза а хетта, жимма царна тIекхиа 
дагахь чIаба охьахийцира, «коьрта йовлакх тилла» бохуш, ненан нанас тIаьхьа 
бетта мохь ца хеза кеп  а хIоттош…

ДIакхаьчча нускале бIаьрг тоьхний, хьал-де хаьттиний довлале пондар-вота 
юкъадаьккхи… Баьрчерчу могIарехь мехкарий дIанисбели, церан могIа берзош, 
со юххе а тасалуш… неIарехьа болу могIа кIенташа а леци дIа… дуьйладели 
хелхарш… Киншкаш дIаевлча, шозлагIа хазахетар хелхар долчу суна гуш хIума 
дац, и хаза хелхарш доцург…

Амма суна хелхарш бен гуш ца хиллехь а, со гуш берш а хилла-кх…
Хелахаяла юкъаяьккхи вайн хьаша а… юха кхин цкъа а… тIаккха кхин а 



80

Орга - 2016 (3-4)
цкъа… Яла мел олу а, хIан-хIа ала а ца деза моьттуш, хелхар вайн хьешо а до…

ТIаккха, жимма дист а хуьлуш, вовшашка бIаьрг а тухуш хелхарш дечара, 
севци… Юкъалеларг (тхо долчу агIор човс ца олу) а схьакарий… ДIаса а 
хьаьвзина, вайн хьешана тIе а хIоьтти… «Оцу Хьенеха, схьахьожуш, хIума де 
боху хьоьга»…

Жима хIума дац сан эхь хетта хьовзар а, йоьхна хьовзар а… Дахарехь 
дуьххьара тIедеъна хабар ма ду хIара… Тхайн юьртахь йоккхахйолчу йишина 
тIаьхьа а тасаелла масехазза белхи яхча я синкъераме нисъелча, соьга аьлла 
хIума ма дацара иза…

Буса йижа халла чуйоьрзуш йолу со ца кхочуш меттиг бацара юьртахь… 
ишкол а, музыкин ишкол а, клуб а, хьуьжар а, бедарш тега Iамо курсаш а, 
хьуьжарехь тхоьца доьшуш йолу йоккха стаг йолчу дагарадийца а, тIаккха 
зударийн туркх йолчу цхьацца хIума хьехийта а, ишколехь дан дезаш долу 
пенан газет дан а, дешарна тIаьхьа ца кхуьу бераш Iамо а... кхин масане дара 
уьш… Цундела, кхин бехк а бацара сан, юьртарчу кегийрхойн зудабер ду аьлла 
соьга схьа ца хьаьвсича а, царна массарна а со шайн гергара хетара… берийн 
амалшкара ялаза а …

Ткъа хIинца соьга кхийдориг жима хIума ма дац… (суна хийтир-кха иштта)… 
«Схьахьожуш хIума де»… Дуьхьал хIун ала деза ас? Ца хьожу ала а ма ца 
лаьа… хьожу ала а эхь а хета… Сайн метта жоп далар юкъалелачуьнгахь дитар 
гIоли хийти суна… «Дика ду», аьлла, соьгара жоп хьуш яха важа-м… ТIаккха 
суна уллехьо, охьа а ца хууш, синкъераме хьоьжуш  лаьттачу сан ненан шичин 
йоI хуьлуш йолчу сан нийсархочунна тIедаийти иштта хабар кхечу кIанта… 
Цо деллачу жоьпо со ойлане а йоккхуш… «Ден вешин баьрче а хиъна, хьоьга 
догдаха бакъахьа ца хета»… ТIаккха ас хIаъ ма аьлла, и нийса дуй аьллачу сан 
хаттарна жоп иштта делира: «Хьо хьаша ю… хьуна мегаш ду…»… ТIаккха-м 
сапаргIатдели сан…Маьрша доцу хIума а ма ца дезара цкъа а… 

Шен рогIехь синкъерам дIабоьдуш, дIахьожур ю аьлла тIелаьцнехь а, цу агIор 
хьажча, дуьне а сайна тIекхетар долуш санна, лаьттан бIаьра йогIаеллачуьра 
хьала ца таьIачу суна дагатеси:  «Деллахь, хIара догдахар тIе а лаьцна, сайна 
хIара бала бечул, паргIат массаьрга а дIаса а хьожуш Iийнехь гIоли ма дара 
суна…»

Амма тIелацам бина баьллера… цундела, схьахьажа олий, сих-сиха хабар 
тIе а доуьйтуш, дика ду олий, ас корта а таIош, дIабоьдура синкъерам…

Цигара дIасадохале кхин а цхьа керла хабар даийти: «Ван-кхача мегар дуй?» 
аьлла… ХIинца-м сихха сан маьхчех дагаели со… «Хьайн лаам бу-кх хьан» – 
аьлла, жоп вовшахтеси тхан «кхеташоно»…

ТIаккха, веана схьакхачахь, хIун ала деза ас аьлча, ала дезарг а хьийхи… 
«Дуьххьара веъча – ойла а йина, хIума дийр ду ала… Дуьненан синкъерамна 
дош, шозлагIа веъча, дала мегар ду… ТIаьхьалонах дерг хьайна хуур ду 
хьуна…»…

Иштта дIадирзира сан синкъераме яхар а… Амма... таханналц дIа а ца 
дирзина… Цул тIаьхьа хийла хаттар а кхолладели… Нагахь верхIитта шо 
хьалха… апрель беттан иттолгIачу дийнахь, гоьллелц ло а диллина… некъ 
юхахьа а баьлла, къовсадаларан метта синкъераме со ца нисъеллехь, муха 
нислур дара-те хIара дерриг а… Амма цу хеттарийн-хетарийн чаккхе ца хилар 
а… уьш дерриш эрна хилар а гуш ду-кх…
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ЭЛЬДИЕВА Марет                                                          

Цхьа  доIа
-Воккха  Дада, хьо цхьанхьа  ваха гIерта?
-ХIаъ.
-Воккха  Дада, мича  гIур ву хьо?
-Дала  пурба лахь,  Макка а, Мединате а, хьаж  кхочушда…
Жимачу  кIанта  леррина  тергалво  воккха стаг…
-Воккха Дада, хьо цига доIа дан воьдуш ву?...Ахь цигахь хIун доьхур ду 

Деле, Воккха Дада?...Воккха  Дада. .. ХIан, Воккха  Дада?   Цигахь  Деле хIун  
деха воьдуш ву хьо?... ХIан, Воккха  Дада?

-ХIунда  хоьтту  ахь, Дуду?  
-Цигахь дехнарг  Дала ло  бохура бабас… сан а ма дара хьуна  цигахь чIогIа-

чIогIа  деха дезаш хIума... ХIан, Воккха Дада? 
Жимма соцунгIа а йина, кIанта юха а хаьттира: «Воккха Дада, дуй хьан цигахь 

деха дезаш хIумма а?» Воккхачу  стага кIант маравоьллира: «ХIун дара, Дуду, 
хьан цигахь  деха дезаш?» Шен Iаьржа боккха  ши бIаьрг воккхачу стагана тIе 
бугIуш, кIанта  элира: «Цкъа ахь алахьа, хьайн цигахь деха дезаш хIума ду-дац?  
Хьуна луург  а, сайна луург  а деха  йиш ма ю сан, Дала мукъ лахь». Леррина  
воккхачу  стаге хьоьжуш волу кIант,  цхьа чIогIа  самукъадаьлла,  кIажваххана 
велавелира.  ТIаккха, воккхачу  стеган  вортанах а хьаьрчина,  цунна обанаш  
ехира, цул тIаьхьа  дийцира  луург. «Воккха  Дада, хьо дIа ма-кхаьччинехь, 
цхьа а гIовгIа йоцчу а валий, хьайна  Дудус а, Тамаша а тIедиллинера  алий,  
Деле дIа а хоуьйтуш… вайн  Деле…  тхойшиннен дай, наний  цхьана дахийта  
алий,  дехахьа…».  КIентан  хьажар – сатийсаман  хIорд  хилла,  воккхачу  
стеган кхетаме  кхечира… Кхохкийна,   ладугIуш  Iара иза кIанте… Нийсса 
бIаьргаш чу ца хьаьжча, ша дуьйцург ца хазарна кхоьруш  санна, хIокхунна 
тIера бIаьрг ца боккхуш, кхидIа а дуьйцура Дудус:  «Цхьа жимма бен дов ца 
даьлла цу шиннан… дадас цIа яло мегар ма дара нана… ца ялайо-кх… нана 
а хуьлу  езаеш, цIа ян ца лаьа бохуш… суний, Тамашний ма лаьа… Тамаш 
жима ма ю… цуьнан къа ма ду… ХьастагIа тхойша нана йолчуьра цIа догIуш, 
иза йилхира хьуна…Воккха Дада… хьасталуш, делахь… и цхьа доIа… виц ма 
лолахь, Воккха Дада»,-  шадерг  дийца сихвеллера  кIант.  Шершшина воккхачу  
стеган карара охьа а воьссина, ведда дехьачу вахара, «Тамаш! Тамаш!» - бохуш 
йишига а кхойкхуш… Воккха стаг ойлане ваьллера.   Цунна дагаеара шен   
нана. ЦIера дIадохор а, доьзал, да кхелхина,  бисча, нанас биттина лол а, нана 
кхелхича, цуьнан гIевланга хиъна, ша воьлхуш яьккхина буьйса а… Дехьачохь 
Дудуй, Тамашший а дара къамелаш деш.  «Тамаш! Воккха Дадас ша дийр ду 
боху доIа… охI- вай, ма дика а ду… хIинца-м нана схьайогIур яра. Тамаш! 
Вайшимма  нанас делла ахча Воккха Дадина лой?». ЙоьIаца барт-м хала бан 
безаш бацара. ХIара шиъ кест-кеста Iара вовшаххьаьрчий, шабарш деш, нана 
схьаяло цхьанна дагадаре сатуьйсуш, гIенахь делхаран къурдаш а деш… 
Тамаша жимма ойла йира. «Кампеташ?»- аьлла хаьттира. ТIаккха сихха ша- 
шена жоп делира: «ХIумма а дац. Кампеташ-м ца оьшура, нана схьаеъчхьана. 
Дуду! Ва, Дела, ма дика ду… Сихха дIалохьа  цунна ахча». Тамаш неIарехьа 
сецира, кIант ведда тIевахара ойлане ваьллачу воккхачу стагана. Цуьнан    
ойла юкъахъяьккхира  кIентан  озо. «Воккха Дада!» - коча хаьрчира Дуду. 
Жимма Iийна, лохха,  элира: «Воккха Дада, нанас  кампеташ эца делла  ахча 
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ду… и хьуна  ло…охашимма…  хьажал…»- кIанта схьакховдийра хьерчийна, 
беркъадоьлла пхеа  туьманан  кехат.  Жима Дуду  ца кхетара Воккха Дадас 
сихха ахча схьа стенна ца оьцу. Иза ша мел долчух  воккха стаг кхето гIерташ 
воллура: «Ас Тамаше  а хаьттина… тхойшинна  делла  ма дара иза… иза а реза 
ю… кампеташ-м  ца йиъча а хIумма а дацара… хIинца кхин башха еза а ца еза… 
вайн Устазора, Воккха Дада, цкъа а кампеташ  ца яа реза ма ву со… дIаэцахьа 
хIара…», - бохуш, ахча цуьнан кара дилла гIертара и…Воккхачу стага кIентан 
куьг  дIатоьттура, ахча схьа ца оьцуш…  Дуду  эххар а цхьана хIуманах кхетча 
санна, сецира… ТIаккха, цхьа гIийла-гIийла элира: «Цхьа доIа… бен ма дац 
и… цхьа доIа…».  КIентан бIаьргех  хиш дуьйладелира… даккхий къурдаш 
деш, велхар сацо  гIерташ, кегий буйнаш  хьоькхура цо бIаьргех. Пхеа туьманан  
кехат а жимма дешнера.

«Э, велла  вала со! Ма Iовдал корта а бу,- бохуш, воьхна хьаьвзира воккха стаг. 
ДIанехьа лаьтташ Тамаш а яра, хIокхаьрга хьоьжуш, юьхь тIехула охьауьдуш  
хаддаза бIаьрхиш а долуш. «Вай велла вала со… ма делхалаш… ВаллахI 
дийр ду…  схьало ахча… кхин цхьа а доIа а дийр дац  Дадас, и хьан цхьаъ 
доцург… сагIа хуьйла ахча а… чIогIа оьшуш ма дара Дадина… ма велха… 
кхин ма велхалахь… хьо кIант ма ву… велха мегар дац…кхин  шу  делхахь, 
дада а  воьлхур ву…доIа дийр ду… дера ду… ахча Дадина луш дарий ахь… 
схьало… ».  КIант къежира, юха шен ахчане а хьаьжна, вуьйхира: «Даш… да-
ший-на…». «ХIумма а дац, Дадас хIинцца итуца дакъор ду…». Шина берана 
ца гойтуш, шен бIаьргех даьлла хи дIадаьккхира воккхачу стага. Дуду ведда 
йишина тIевахана и хьоьстуш  воллура: «Ма елха, Тамаш, Воккха Дадас  доIа 
дича, нана схьайогIур ю… ма елха… ахча а дIаэцна…». 

 Воккхачу  стагана юххе  хьийзира ши бер сарралц. ЙоIа-м,  шен кучан пхьош 
а хьокхуш, Воккха Дадин мачаш а цIанйира. КIант а хьийзара, ша муха там бийр 
бара, ца хууш.  ЭхI, ма самукъадаьллера цушиннан!  Ма даггара доккхадера и 
шиъ!  Иштта хIорш дасахьийзаш, буьйса  тIееара. Пхьор диъна девлча а, кIант 
хиъна Iара  набарна бIаьргаш  тIеуьххушехь,  наб ца кхетийта гIерташ,    ойлане  
ваьлла воккха стаг  ларвеш.  – Хьо  дIа хIунда ца вуьжу, Дуду? –  аьлла, шега 
воккхачу стага хаьттича,  – хьоьца  вуьжур ву, хьо ойла йина ваьлча аьлла, жоп 
делира кIанта. Иштта вогIавелла Iийра, шена набкетталц. Набкхетта кIант  шен  
метта охьа а виллина, воккха стаг  лохха  кхайкхира: «ХIей! Хезий хьуна?». 
Сехьаяьллачу йоккхачу стаге  вистхилира: «Тахана цу шина беро лелийнарг  
гирий хьуна?» БIаьргех йовлакхан тIам а хьокхуш, «хIаъ» бахаран кепехь корта 
таIийра вукхо. «Нагахь санна со могуш-маьрша  Хьажийн ЦIера  вухаверзахь, 
ас шина беран нана цIаялор ю… Амма… Хьанна хаьа, Iожалло мичахь лоцу…  
Делан кхиэл хIоьттина, сан цигахь  кхалхар нислахь, и сан лаам  кхочушбар -  
сан  весет хиллийла хаийталахь  сан верасе… Кхана новкъавала ца везахьара… 
и цIа ца ерзош гIур  а вацара со.». 

Вехха Iийра воккха стаг ойла еш. Ша-шена резавацара и шен синкхетам ца 
хиларна берийн дагахь долчунна тIекхиа, церан сингаттам ган. Юх-юха а хезара 
цо, доккха са доккхий: «Э-хIе-хIай, велла вала со делаI, Дудуйчулла хьекъал 
цакхачар…» олуш…

…Ша вижале, тIевахана, Дудуйга  хьаьжира… набарха, Тамашна тIехула 
куьг даьккхина, иза маракъевлина,  воьлуш, цхьа хабарш дуйцуш, воккхавеш,  
вара кIант…  
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Кхокха
2000-гIа шо…Нохчийчохь  Iа… Iаьржа  Iаржделла … нуьцкъаха латтош 

санна. Iа кIайн хила дезаш дара, иштта хила а хуьлура иза… хIокху шарахь  
дар-кха цхьа тамашийна  Iаржделла, тIамо гIелдинчу адамийн  дегнашка, цара 
лайначуьнга  хьаьжжина делахь а, я дуьне атаделла  дIа муха ца долу-те, аьлла 
хеташ,  тIедеттачу  герзашна  делахь а.  Сингаттамна  кортош охкийча  санна, 
макхделла  лаьттара  лаьмнаш а, воьдуш-вогIуш  гуш стаг а вацара. Юьртана  
тIебогIу  цхьаъ бен боцу готта  некъ а сингаттамна  Iаржбелла,  цхьалла  
совъяьлла, Iуьллура. ГIеххьа йоккхачу  юьртахь  гуш  наггахь  бен дохонза  
цIа а дацара, мацах цхьабосса  хаза, вежарша  дича санна,  цIенош  хиллачохь. 
Адамаш а кIезиг  дара. Уггар гIийланаш биснера; дIаваха таро йоцург а, таро 
ца хилча,  эхь ду моьттург  а, цIера ваьллачохь валарна кхоьрург а, иштта дIа 
кхиберш а. ХIора сарахь вовшашка кхойкхий, чубоьрзура биснарш я вовшашна 
тIебоьлхий, цхьаьна буьйса  йоккхура. Iуьйрана, юха а буса хилларг дуьйций, 
лазийнарг а, вийнарг а хьахавой, божарша, кеманаш лелаш дацахь, дIавуллура.  
Наггахь  масийтта де-буьйса  а долура велларг  дIаволла йиш йоцуш.  Мелла 
а герзаш кхеттехь а, латта дисинчех дара эвлайистера Кхокхин жима ков-керт.  
Кибарчиг юттуш дина-м дацара и, делахь а Кхокхин дагна хьоме дара. Уггаре а 
ирсе а,  бохамен а заманаш кхузахь текхнера цо. ТIаьхьарчу ткъаесна  шарахь 
йисина ехира, цхьайтта бер а кхобуш. Массарел а жиманиг  Адам вара. Да 
дIакхелхаш  цуьнан  цхьа шо бен дацара. Хенеяла  гIерташ, томка леладой 
а, етт лелабой а, котам лелайой а,  каеттара зудчо. Бераш хаза кхиира. Кхоь а 
йоI нехан цIентIе яхара. КIентий а дика кхиънера. Кхаамма зударий балийна, 
доьзалш болийнера. Яллол волу  виъ хьалхарчу тIамехь вийра. ХIара тIом 
тIебогIуш, доьзалш болу кхоъ  ГIалгIайчу вахара, тIамах ларлуш, шайн доьзалш 
а эцна. Адам, Кхокхий цIахь Iийнера. Кхокха, ша цIераяьллачохь яларна 
кхоьруш, ткъа, Адам – ненах къаста ца лаарна. КIентан ткъа шо дара. Жима 
волуш дуьйна лергана чIогIа вара  иза. Дарба лоьхуш,  цхьаццанхьа  дIасхьа а 
кхийлинера и, делахь а, кхин гIоли  ца хуьлуш, висира.  Лергахь  лелош  аппарат  
яра цуьнан, мелла а хозуьйтуш. ХIинца-м и аппарат а ца оьшучу кхаьчнера, цу 
чуьра батарейкаш  гIелъеллера, керланаш эца  меттиг а яцара. Адам а цIенна 
дIа къарвеллера. Оццул чIогIа юьртана герзаш  тIедетташ а ца хезара цунна.

Тахана  Кхокхас дукха Iуьйрана гIаьттина,  пеш латийнера.  Сахиллалц  
герзаш детташ  садукъдинера  кеманаша. Уьш юха а дуьйладалале  Адаме  
хIума кхаллийта  гIерташ, хьийзара хIара, сих-сиха паднара  тIехь вижина  
Iуьллучу Адаме а хьожуш. Юьртахь мохь бетташ санна хетта, кетIа яьлча, 
шега кхуьйкхуш  лулахо гира кхунна. «Сахуьллуш десант  кхоьссина, хьайн  
кIант а валош  сехьаяллахь,  ма-хуьллу  сиха. Хуьлург  цхьаьна а долуш  хир 
вайна!».  Кхокха, сихъелла,  чухьаьдира. Адам, набарх  велакъежна, паргIат  
садоьIуш  Iуьллура.  Кхокхас,  и къора хилар дагара а даьлла, «Адам!» – 
аьлла, мохь туьйхира. ТIаккха, сихха меттаеана Кхокха, кIантана тIехьаьдча, 
цхьамма,  ког а тесна, йожийра.  Ша хьалагIоттуш, кIоршаме  беларш хезира. 
ДIасахьаьжча,  чохь пхи-ялх  салти  гира, карахь автоматаш а йолуш. «ХIорш…  
мичара… сел сиха» аьлла, ойла хьаьдира коьрте.  Адамна тоха айина автоматан  
хен гина,  дуьхьал  хIоьттира: «Не  нада… синок… уха балит… не нада… 
прошу…». Салти чIогIа  маьттаза велавелира, тIаккха мохь хаькхира: «Выводи 
своего ублюдка на расстрел!». Вукхара а, махьарий детташ, цхьаъ дуьйцура, 
Кхокхина-м  кхидIа  ца хезара. Чов йина экха санна, дIасахьийзара чохь. 
«Муха? Адамна  ца хеза шуна… и къора ву шуна… байлахь лелла цхьа миска 
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ву шуна… ас… хIинца гIаттор ву … нана яларг… растрэл ма велаш… цунна 
ца хеза вай дуьйцург», бохуш, тIекхетта, кIант самаваьккхина, цунах тасаелла, 
куьйгашца  аравалавезар  гойтуш, неIарехьа  йолаелира… Хуьлучух  дика 
кхеташ воцу Адам араваьккхира. УьйтIахь кхин а бара салтий.

 Сихонца гонаха хьаьвзина , автоматан хен тухуш,  Кхокха  юьстах кхоьссина, 
кхуьнгара  схьаваьккхина,  Адам  цIийнан пенаца  хьалахIоттийра. «Руки! Руки 
вверх, ублюдок!» – маьхьарий  хьоькхура. Адам Iадда лаьттара. «Синок!  Не 
нада…не  слишно… он… гулхая…». – бахарх  гIуллакх  хир доций а хиъна, 
кIантана  тIехьаьдира. Лере лулахочуьнан  аз  кхечира: «Кхокха! Ва-а Кхокха!»  
«Ва, Дела! Орцахавалахьа! Со тIекхача  кхиийтахьа… цуьнан куьйгаш  
хьалаайа…»- дагахь доьхуш, са ма-дду  тIееддера миска шен кIантана.  Ца 
кхиира… салташа, автоматийн баххаш тоьхна,  йожийра…

 ЧIогIа  лазорна  гIатта ца лора Кхокха… иза текхира, текхна йоьдуш,  гира 
Адам церан карахь ветталуш, цуьнан къаьрзина бIаьргаш… Цунна  ницкъ ца 
байта дагахь,  кхин а сиха текхира…  кIант-м, куьйгаш а дихкина,  дIахIоттийра. 
Адамна  герзаш тIелаьцначу  салтийн когех хьерча юьйлира  Кхокха: «Не нада… 
мама ест?... не нада… короф  дам…  сережк  залатой… не нада…». Кхокхин 
хIора дашах буьйлуш, роггIана цхьаццамма мийра тухуш, и дIатоттуш, шайн 
самукъадоккхуш бара салтий. ХIокхаьрга массаьрга а хьоьжуш,  лелориг гуш, 
дуьйцург ца хезаш лаьттачу Адаман юьхь тIехь гуш бара цунна хуьлу ницкъ. 
Цхьана мIаьргонна цо бIаьргаш  дIахьабдира. «Что? Не нравится, ублюдок? 
Смотри!» – бохуш,  етта йолийра кIантана. Шайна кIордийча, севцира. Адаманна  
гира, шена салташа етташехь, хьесталуш,  церан когех  хьерча Кхокха.

 КIант кхайкхира: «Нана!». КIентан аз хезча, Кхокха схьахьаьжира. Адама 
кхидIа а дуьйцура: «Нана, хьо ма чIогIа йоьхна. Хьо хIунда хIоьттина гуора? 
ХьалагIатта. Ма лела, нана,  осала. Уьш хьайх кхаьрдаш ца  го хьуна? ХьалагIатта, 
нана. Суна хьайн юьхь-сибат  гайта. Делан карахь ду вайша.»  Кхокха меллаша,  
шен лазар а дицдина, букъ нисбеш,  хьалагIаьттира… тIаккха кхин а меллаша, 
когадоьду бер санна, тIейолаелира, вехна стаг санна, леста а лесташ… «Молчи, 
скотина!» – олуш, сих-сиха шена туху автоматан хен  кхечунна кхеташ санна, 
кIентан къамел ца хедара: «Нана, хьо ма яра сан дегайовхо. Суна аша дуьйцург 
цахазарх, лелориг ма го… Йоха ма йохалахь, нана… ма йохалахь…».

«Адам… сан миска буо… сан жиманиг… хьомениг… сан серло… сан 
сатийсам… нанин уггар а цатерриг… нана ю хьуна бехке… вала ма лелахь… 
нанел хьалха… нанина хьалхахь… нана яла хьан… ва-а, хьайн нана яла хьан…».  
Хаддаза луьйш, юкъ-кара къежаш, йоьдура Кхокха кIантана тIе…

Адамна  гора  шен нана, елакъежаш, цхьаъ дуьйцуш, шена тIейогIуш…
«Со хьоьстуш ю-кх»- аьлла, дагатесира… И дуьхьал  къежира… жима 

волуш, велха дог деача а хуьлура кIентан иштта гIийла къажар…  Герз  
делира… Къежна лаьттачу Адаман некхау цIийх дуьзира… Кхокхас кхунна  
тIекховдийначу куьйгаш тIе а, цуьнан юьхь тIе а цIийш кхийтира.

Адам!- аьлла  шийла  мохь болуш, нана кIантана тIекхийтира… автоматийн 
баххашца юхакхоьссира… юха а тIекхийтира… юхакхоьссира… тIаккха  
Кхокха уьйтахь дIа-схьа едира…  шада кара деара… Дуьхьалйирзира… шада 
а карахь чухьаьдда йогIу зуда а гина, цхьана салтичуьнан бага гIаьттира… 
цуьнан дегIах  шада Iуттуш, Кхокхас  мохь хьаькхира юха а «Адам!» аьлла… 
кхин цхьанна а шада Iоьттира Кхокхас… кIантана  тIекхечира… «Схьаваста 
веза», аьлла, дагатесира… схьаваста кхиира…кIант  пенаца охьавахара… 
Кхокхин коьртах  хIума етта йолийра… цкъа хьалха дуьхьал куьйгаш лецира… 
тIаккха гIора дIадаьлла… Адамна… «шен жимачунна»… «шен серлонна»  шен  
синна  тIеюьйжира. ТIаьххьара кхетаман эгIаза серло дIайолуш, юха а хезира 
лулахочуьнан  аз: «Кхокха! Ва-а Кхокха!»
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САРАЛИЕВА Табарак                                          

КъинтIераяьлла-кх со… 
Кешнаш. Вай, дийнадерш, кхуза наггахь, цхьа декхар дIадала догIуш санна, 

бен ца дагIахь а, дахаран а, валаран а дикка ойла яло меттиг ю хIара.                                             
Со-м, хIетте а, дукха зама яра сайн ненан барза тIе хIоттаза. Кхин ца яхнера 

со сайн ден барза тIе а. Суна уьш бицбалар а, я дагарабовлар а дацара иза. 
Иштта-м, Дала мукъалахь, хIора Iуьйра ламаз тIехь цхьацца гIуллакх дой, 
мела ло ас царна: «Сайн нанна Жовжанна, сайн дена Ахьмадна…», иштта, 
дукхе-дукха цхьа доккха тептар хуьлу оцу цIерийн. Сан шеко а яц, айса 
дешдерг сан беллачарна дIакхочур долуш а, суна ял хир йолуш а гIуллакх 
хиларх. Бакъду, кху тIаьххьарчу хенахь: «Са дIадаьллачул тIаьхьа стеган 
тептар дIакъовлу», – бохучунна тIаьхьадазочу хIумнаша дагна Iаткъам бахь 
а: «Дела ву-кх дерриг гуш а, хууш а», – олий, сайна Iеминарг до аса… .                                                                                     
…Схьахетарехь, шуьшиъ дийна долчу заманахь, со тIаьхьа а юьсуш, шу делча, 
со шун баьрзнашна уллора цкъа а дIа а ер яцара аьлла, хетта суна. Иштта дика 
йоI яра со шуьшиннан а. Ден доьзалехь йоккхахъерг а, хьомениг а, ненан цхьаъ 
бен йоцург а… .                                                                                                   

Вай кху дуьнен тIехь дехаш долчу хенахь санна, шайн-шайн яртийн 
кешнашкахь ду-кх шуьшиъ тахана. ХIун дер ткъа, иштта тамашийна дIахIоттам 
бу-кх хIокху  дуьненан. Цуьнан дахарехь массеран а шен-шен зама а, зил а, 
шена доьгIна латта а ду-кх… .                                                                                                                    

Шуьшиъ даьлла даларан къахьаллех, ткъа со цунах чекхъяла езаш ю. Со 
тешна ю, шаьшшиннан таро хилча, аша ларор яра со цунах. Сайн кIезиг ярна 
я баккъал аьлча, цаярна, шуьшиъ дийна хилча, айса аьндерриг а олий, дагна 
хьаам бо ас сайна. Ткъа иза-м эр дара. Шуьшинна а хаьа. Сан баккха бехк бара 
шуьшиннах а. Шаьш бахьана долуш дуьнен тIе яьлла со, шайн къуоналлин 
сонталлина, цабезарийн мотт-эладитне толам баккхийтина, ден-ненан 
марзонца, церан безамца, йижарийн, вежарийн гулахь кхуьур йолчу  диканах 
яьккхина аша. Шуна моьтту хир ду, шаьшшиъ дIадахарх, тахана со шайн хене 
яхарх, сан бераллин лазам дIабаьлла. Мелхо а, цкъацкъа дог Iовжадой, лаг 
лоций, хьовзайо-кх… .                                                                                                                   

Сайн бераллин массо а дегабаам а, цул тIаьхьа дахарехь галморзах мел 
даьлларг а, аша вовшашна карраш тоьххначохь галдаьлча санна, хета-кх суна. 
Делахь а, вай ханна даьхкинчу кху кIайчу дуьненахь ма моьтту ца нисло дерриг 
а, цундела, ма-торру чекхдовлу вай… .                                                                          

Со даиманна а даггара къинтIерайолу шуьшинна. Со бахьана долуш, 
шуьшинггехь а лазам хиллийла хаьа суна. Со а ма ю нана. Сайн берийн 
дукхахдолчу дахарехь нана а, да а хила езна. Со дика кхета шух. Делахь а, 
цициго шен кIорни марахьарчийча а, котамо шен кIорни тIома кIел доьллича 
а, цIахь эса дитна беже бахана Йитша, боккхачу маьхьарца, цунна тIекхача 
гIерташ йортъэцна беъча а, дог дужура сан, царах хьогий. Адамашна юккъера 
гIиллакхаш-м аса ца дуьйцу. Оцу дийнаташна кхочучул шуьшиъ цхьаьна 
долчу марзоне сатесна со хиларх хIун бехк бара сан, беран? И хьогам бахьана 
долуш, хийла дог ца доьлхучарна дог даьстина ас, хийла къинхетам боцучеран 
къинхетаме сатесна ас… .                                                                                                                

Шуьшиъ цхьана а долуш со кхиънехь а, сайна дахарехь боьгIначу эшамех ер 
яра бохург дац сан иза. Делахь а, сайн хIума долчул а дакъазадаларна кхоьруш, 
карийна кIеза санна хьесталуш, оьшучохь а, ца оьшучохь а айса дукха баьхна 



86

Орга - 2016 (3-4)
«хIи-хIи» бохур дацара ас, даиманна а бетах дуьрста йиттинчу говран санна, 
голаш эгийна а хир яцара сан. И бахьана долуш, со дог доцуш ю моьттурш а 
хилла хир бацара. Муьлххарг дича а, мераберана хуьлу а, дестечуьнца кхиъначу 
несана хуьлу а «баркалла» хилла хир дацара суна.                         

Цул тIаьхьа суна кIезиг бен ца хетта хIумнаш а, гIалаташ а, дагахьбалламаш 
а  хир бацара сан. Да-нана цхьаьна долу ондда тIетовжам, оьшучохь гIорторна 
мокхазан пен хилла хир бара сан.  ХIинца, дахаран йисте кхаьчначу муьрехь, 
суо ма-хиллара, стеннах а дала жоп долуш, сайна ца лаахь, и ца делча а йолуш, 
хир яра со … .                                                                                                                             

Хезий шуна, ас юха а бехкаш доху-кх шуьшиннах... .                                        
КъинтIерадалалаш суна… . Дала декъалдойла шуьшиъ. Со юха а даггара 

къинтIераяьлла-кх шуьшинна, сайн нанна Жовжанна, сайн дена Ахьмадна… . 

Нускал                                
                                                                                            

ХIинццалц санна, дийнахь-буса а ца соццуш, йоккхачу куьрка чуьра 
арайохуш, зIена тIехула схьатоьттуш йолу кибарчигаш еттина евлла, ца 
евлла хьажа а карах ца долуш, сабIарзделлера Дукин. Казахстанера цIа ца 
вогIуш, тIаьхьа а сецна, шен доьзалца цIа йогIучу йишица шина бераца 
зуда цIа а хьажийна, белхан гIуллакх тIаьхьа-хьалха даккха сецна Дуки, цIа 
кхаьчна дукха хан ялале, гIалитIе кибарчигаш ечу заводе биргадир  веанера.                             
ВорхI бутт кхаьчна кIант новкъахь вала а велла, йоIаца цхьа йисинчу шен 
зудчун доьхна дог хьастарна метте, чуваха цхьа цIийнан лаппагIа йина ма 
-еллинехь, керла нускал далийра цо. И бахьана долуш, кхоалгIа шо долу йоI 
охьа а йиллина, дIаяхнера кхуьнан зуда. Цхьана а хIумнах ца Iехалуш, нанна 
йоьлхучу йоIа, къоначу нускалх Iехавала ца вуьтура Дуки. Цу тIе, еанчу йишас 
а бехк баьккхинера: «Вайша жима долуш ненах хьегар дицделлера хьуна? И 
шиъ чIогIа хьаькхна ма яра вовшех, йоI ца елхийта, айса тас ара а доккхуш, 
беттина  сискал-межарг чу а кховдош, ма кхаьбнера ас уьш хьо цIа валлалц…».                                                                                                                                
Тахана нускалца цхьаьна йоI йитина, балха веаначу кхуьнан са ца туьйра. Эххар 
а делкъе ян белхалой юьстахбевлича, цхьаьнгга а ша хIун леладо ца хоуьйтуш, 
ког ма-боллу автостанце а веана, цIа веара Дуки. Шайн кевне кхаьчча, цхьанна 
а ша го ца го а хьаьжна, кевнах чу ца воьдуш, тIехьарчу кертах а ваьлла, кенех 
язъеллачу хьаьжкIашна юккъе, уьйтIе а, дIанехьара керт а Iалашо лаьцна, 
охьахиира хIара.                                                                     

Дуткъийчу серех кхуо юьйцина йинчу горгачу буьнна поппар хьокхуш 
доллура нускал. ДIанехьо, IиндагIехь, Iаш яра йоI а. Дукин са метта деара. Гуш 
дара, нускало йоьIан тергам бар. ХьаьжкIаш юккъера схьавала товш а ца хетта, 
юха кетIа вала дагахь хIара волуш, IиндагIера хьалагIаьттина йоI нускална 
тIеяхара. Жимма дIаса а йолаелла, лаьттара цхьа чIешалг схьа а эцна, керла 
хьаькхначу поппарна тIехь сиз дира цо.                                                                   

«Хьо хIу деш ю цигахь?», – Дукина цкъа а ца хезначу кепара, вон цIогIа 
хьаькхира нускало. Кхераеллачу йоьIан буйнара чIеш охьадуьйжира. Оцу 
минотана, поппарх дуьзначу куьйган пхи пIелг бижира йоьIан бесни тIе. Парх- 
аьлла, хьаьжкIашна юккъера схьаиккхинчу Дукис, цхьа пхьарс лаьцна, дикка 
дIасатуьйхира нускал, амма лергаюххе хьажийна тIара тIе ца туьйхира. Дукха 
кхераеллачу къоначу зудчун йохар, дохкоялар тарделира цунна.                                   

 «Хьуо дийна а йолуш, со велча а, йоIанна тIе пIелг ма хьойла ахь, – къорра 
дийкира Дукин аз, – иза хьайна дагадеъча, Заза Хуршовн йоI юйла хаалахь!»                                                                                                                                  
Чам боцуш нускал дIа а ластийна: «Дела неIалт хуьлда, хьо дика зуда ю 
бохуш, со Iехийначунна. БIе шарахь вайша цхьаьна дахарх, ас хьуна и тIара 
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дицдахь, со Дуокин Дуки вац-кх хьуна! Тпу!», – тIе туьйнаш туьйхира Дукис 
юьхьIаьржахIоттарна, ала хIума доцуш лаьттачу зудчунна.                                          

Къеяьлла йоьлхучу йоьIан поппарх юьзна юьхь хица дIацIанйина, йоI 
караийцира  дас. Шен логах хьаьрчинчу йоIа, легашка шад боуьйтуш, дог 
дуткъадолуьйтуш, холчухIоттийра хIара… .                                                                                                         

Оцу дохковаларх, нийсачу новкъа Дуки ваьллехьара, дуккха а весаш хир 
яцара Зазина а, цул тIаьхьа кху «нускало» бинчарна а, амма Дукис нускална тIе 
зуда ялийра… . 

Локъамаш
– ЙоI кетIахь товш яц. Хадишт хьуо йолччу схьаяийта, амма айхьа кех ког 

ма баккха, – хIоразза а араволуш олура дас. ХIумма а ца деш, Iадда кертахь 
Iен атта доцийла шена хааре терра, цIийнан сонехь стаммий генаш даржийна 
лаьттачу комарийн диттах баьIна муш тесна, йоIанна бинжолаг бинера дас. 
Аганара ваша вижинчу хенахь ка йолура йоьIан цу тIехь хахкаяла, вуьшта, ага 
тахко дезара. Вижна воцучу хенахь, техка ца вахь, мохь хьоькхучуьра ца соцура 
и, дена а дайна, аганара «цIормаIа». КетIа яла хьовха, Хадишт схьаеъча а ловза 
хан кIезиг хуьлура йоьIан.                                                                                                                           

ХIара араяларе сатуьйсуш, бинжолга гонаха хьийзаш Хадишт а йолуш, 
серлабаьлла ши бIаьрг ца бижочу вешина тIе шаршу а тесна, аганан оганна 
тIехьа ша дIа а лечкъина, ма-хуьллу и вижо гIерташ хIара йоллуш, карахь бога 
а долуш, чохьаелира ден зуда. Арарчу пеша тIехь еттинчу локъамийн башхачу 
хьожано юьзира чоь. Зудчо стоьла тIе охьахIоттийна бога, барз боккхуш 
дуьзнера, цIийеш еттинчу локъамех.  Цергех хи тосуьйтуш, Iа гIуьттура царна 
тIера.                                                                                                               

ХIинца нана шен кIанте хьожучу юкъанна, жимма ловза хан хир ю йоьIан. 
Iуьйрана хIума яаза елахь а, локъамаш дукха башха «хьежахь» а, уьш юуш Iен 
а са ца туьйш, шина локъамах катоьхна йоI араэккхашехь, дестечо схьалаьцна, 
цхьа локъам дIаяккхина, боги чу кхоьссира. Бога барзах хиларна, тIехь саца ца 
елла локъам, стоьла тIе охьаюжуш а гуш, мозий чу ца эхийта тесначу хикисех 
ког тасабелла, охьакхетаза а йолуш, неI тIекъевлира йоIа. «Ахках йоьду хьо, 
малха ма яларг!» – хезира кхунна.                                                                                            

РегIанах паргIатдаьлла хьоза санна, йоккхаеш еъна, бинжолга тIе ца хаалуш 
йоллучу Хадиштана ахлокъам а яьккхина, бухайиснарг шен цергашца схьа 
а лаьцна, бинжолга тIехь дикка тоелла, локъам а Iуьйшуш, хахкаелира йоI. 
Жимма хан яьлча, ког тоьхна бинжолг сацийна, Хадишт цунна тIе а хаийна, 
цкъа-шозза иза дIа а теттина, едда чуяхара.                                      

Минот ялале схьакхечира цхьа локъам а буйнахь. Юха а иза кагйина, 
шаьшшинна екъа а екъна, иза чекхъяллалц Хадишт хаьхкина, чу едира. Тохара 
санна, стоьла тIехь лаьтта, цхьа жимма хьалха локъамех дуьззина хилла бога, 
даьсса дара. Ца тешаш санна, буха куьг хьаькхира йоIа, юха кIант вузош Iачу 
дестечуьнга хьаьжира. Цецъяларал сов, хилларг хIун ду хаарна а, иза дуьххьара 
цахиларна а дегабаамбинчу йоьIан бIаьргаш хих буьзира. «Дела хила хьуна 
царах мулка дIовш, араидийна дIадасси-кх цо и бога!», – мохь хьаькхира зудчо. 
Кхеравелла, карара кIант велха озийра. «ХIаъ-хIаъ, хьоьга хIумма а ца боху 
мамас. ХIара йистина яларг, юучух Iебарйолуш яц-кх», – кIант Iехийра нанас… 
.
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Кешнийн дахар                             
                                          

Наггахь бен суо ца йогIучу метте, кешнашка, сайн вешица, олуш ма-хиллара, 
«нанас винчуьнца» еъна со. Мел хьеелла еънехь а, сан ненан барз цIена бу. Сан 
даге цхьа мела йовхо хьоду: «Далла бу хастам, хьо Iалашъян хьан кIант а, сан 
ваша а волуш».                                                                                                       

«Хьо-м дуьненахь хиллачул а яхъелла Iуьллуш ма ю кху барза кIел», – сайн 
нана хьовзочха, дагадогIу суна. Сан ойла хиъча санна, вашас боху:                                                                                                        

–ХIоразза а барз цIанбеш, хьалагулдо ас хIара латта, юха а бахлой хуьлу-кх 
мамин барз…                                                                                                                                 

Дахарехь а чIурам санна, лекха а йолуш, совнаха дилх доцуш яра тхойшиннан 
нана, цундела «яхло» хир ю-кх хIинца а. Дела цIе йоккхий, мел дIалой, чурт 
тIера йоза доьший, дагахь дерш тхаьш-тхаьшшинна дуьтий, долу тхойшиъ. 

Вашас боху:                                                                                                                                                                                                     
– Хьо мамица Iе, со дадин барза тIе а, цуьнан ден барза тIе а хIотта воллу.                             
Со цуьнга хьожу. Тхойшиъ дика кхета вовшех… 
«Дадин» барза тIе а цхьаьна хIутту тхойшиъ. ДоIанна лаьцначу куьйгашна 

юккъехула, къаьстташ хеза суна ненан хаттар: «Стаг, хIара йоI йига йиш хир юй 
вайн Ялсамане?»                                                                                                                                       

Вашас дечу доIанна «амин» боху со, дикка генахь йисинчу бералле кхочу.                                                                                                                                      
Дера хир ю-кх, Дала мукъ лахь, – тIечIагIдо «стага», сан ненан хIусамдас, шех 
доьзна гIуллакх иза долуш санна. – ХIокхуьнан санна, еза цIерш йолу йоIарий 
арахь буьсур бац  Делан Ялсаманина. Дера буьсур бац, Дала мукъалахь. Цига 
даха пурба лойла-кх вайна оцу АллахIа Дала.                                                                                                                                          

Дика дагадогIу цул тIаьхьа хезнарг а:                                                                                                            
– ХьажцIа ваханчун шен доьзалех, гергарчех 60 стаг Ялсамане вига йиш хир 

ю, боху.
Къематдийнахь Ялсамане дIадоьдучу оцу стеган цIийнах, гIабакхан 

хуталх терра, тIетасаделла адам хир ду, боху «Дика-м хир дара суна 
а, оцу хуталан цхьа муьлхха а, бIаьргана хааялла, гIабакхан жима 
бурдиг хилла а, иштта Ялсамане йоьду «ворда» кхетча», – ойла йо ас.                                                                                                                                     
Вешина тIаьхьа «амин, амин» бохучу сан, кхин болх бечуьра ца соцу корта: «Ва 
Везан Дела, оццул цIена ойланаш йолу, кийтарлонах мисхал а йоцу и адамаш 
а Ялсамане ца долхахь, мила гIур ву цига? Церан мекха йоцуш, массарна а 
диканна диллинчу дегнашна а Ялсаманехь меттиг ца хилахь, кху тIаьхьарчу 
заманан – ямартлонан, китарлойн, къизаллин хIурца хьакхийна долчу тхан-м 
даха дог а дац Цуьнга. Дела, хьайн къинхетам бе Ахьа».

Юьхьах куьйгаш хьаькхначул тIаьхьа, вешига:
– Iабдурешид, со Ялсамане йига тIелаьцна Iусис. Хьо а хир ма вуй 

кхаьрца. Шаьш новкъадовлуш, со ма йицъелахь, – елааьшна боху ас.                                                                                          
– Дала мукъалахь, цхьаьна хир ду-кх вай цигахь, – шеко йоццуш дека вешин аз.                                                                                                                                      

«Я АллахI Дела, и малха валлалц вехийла хьо, дог цIена хиларна мел тера а 
ву хьайн дех», – дагадогIу суна.                                                                                

Тхойшиъ дIанехьуо, кешнашна юккъе доьду. 
                                                                                                                                           
… 1913-чу шарахь гIаш ХьажцIа вахна Хьалха-МартантIера Нуцулхан 

Iабдулмежед. Иза ву «дадин да». Исс бутт баьккхина цо а, цуьнан накъосташа 
а некъаца а, ХьажицIахь а. Цига вахале, шина шарахь тIе-кIел, шен доьзале а, 
йиша-вешига а куьг ца тохуьйтуш, шен куьйга дуьйш-дерзийначу хьаьжкIийн 
ирзошна тIера гулдина рицкъа даьккхина цо шеца новкъа. Цу хенахь 40 
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шарераваьлла, гIеметтахIоьттина стаг хилла иза. Хьаждина, цIа бахка хIорш 
новкъа бовлуш, кхаьрца волу  цхьа накъост цIа ца вогIуш, висина ХьажцIахь.                                                                                                                                  

–  Юха шарахь догIур ду вай, цIа вола, – шега аьлча,                                                                             
 – Кхин шу юха а дера догIур дац, я вай вовшийн а дера гур дац, – аьлла 

хиллера бухавуьсучо.                                                                                                                    
Кхин кхарна ХьажцIа ган доьгIна а ца хилира. Болабелира Хьалхара 

Дуьненаюкъара тIом. И дIабирзинчул тIаьхьа тIедеара Советан Iедал. Шен 
куьйга даьккхинчу рицкъанах ХьажцIа вахна Iабдулмежед а, хIара санна дуккха 
а кхиберш а, бехке хилира оцу Дела воцчу Iедална хьалха. Бозбуанчаллин 
бахьанаш а хIиттош, луьйцуш, чубуьхкуш, Сибреха хьежош, нах хIаллакбо 
хьер хилира «къехойн Iедалх».                                                              

Къен вара Iабдулмежед а, «Кулак» ван бахьана дацара цунна. Амма «бехке» 
вара. ХIара Iедал тIедале 7-8 шо хьалха ХьажцIа вахарна а, велларг дIавуллуш 
а, дика-вонна дош лелаш а хиларна. Тезет яьлча, кхайкха стаг вале хаара 
цунна, дийцина иза дагавогIучара. Иза а тоьура Iедална хьалха «бехке» хила. 
Мосуьйттазза а хIара лаца баьхкинарш, хIара кара ца вогIуш, дIабахнера. Ткъа 
Iабдулмежед, баьхкинчеран гIар-гIовгIа а хезаш, луларчу шен шичин тхов тIехь 
лечкъина хуьлура. Иштта меттигаш сих-сиха нисъяларна, шелонна цомгуш 
хилла, 1935-чу шарахь, шен 63 шо долуш кхелхина Iабдулмежед. Ша валале 
хьалха дуьнентIе ваьллачу шен кIента кIантана «Товхьид» – «Делах кхоьрург», 
аьлла, цIе тиллинера цо. Ша мел гатте хьовзийна хиллехь а, Iедалан кхиэл 
Делан кхиэлах ца юьстина Iабдулмежида. Шен кIентан кIантана тиллинчу 
цIарца весет дина, Делах кхеравезар дитина цо…                                                                                            

Кхин ца соццуш, шен саьхьарчу зорханах, хийла дика кIант чекхваьккхира 
«советан хьеро». Делан кхиэл хилира вайнах цIера бахарна а. Мацалло, махкалло, 
шелоно къоман доккхахдолу дакъа дIакхаьллинчул тIаьхьа, юха шайн махка 
бирзича, дайн кешнийн керташ а ца евзачу евлла карийра нохчашна. Чарташ 
доцуш, кортош даьхна нарташ санна, лаьттара Хьалха-Марта ТогIичуьра 
белгIатойн кешнийн баьрзнаш а. Массарна а девзаш хиларна, билгалделира 
Iабдулмежедан каш. Цунна керла чурт хIоттийра доьзалша. Цунна улло 
дIайоьллина хиларна билгалделира Iабдулмежедан цхьаъ бен ца хиллачу йоьIан 
Таибатан каш а. Иштта девзира кхин а, кхин а.                                 

 Iабдулмежед кхелхина 77 шо даьлча, со а хIоьттина цуьнан барза тIе. Дала 
декъалвойла хIара а, вайн мел кхелхинарг а, царна тIедаха деза вай а.              … 
Тийналла ю кхузахь. Амма кешнашкахь доллушехь, дог Iийжо тийналла яц иза. 
БIаьрг мел кхарсто а гуш ду адамаша шайн беллачийн терго еш хилар. Цундела 
хета хир ду-кх, кхеран а шайн цхьа дахар долуш санна.                                     

Хета аьлча а, ду-кх. Беккъа тем, тийналла хила езачу меттехь, яккхийчу 
тоьпийн дIаьндаргаша аьгна чарташ хиларал сов, царах дикка каеттаран тешаш 
а ду-кх кхузахь. Хаза куьг тоьхначу барзана доьгIначу чуртана масех меттехь 
дIаьндарго «катохар» гуш ду. Дависа-кх, дийнанаш хIаллакбарал сов, беллачийн 
а тем бохийна-кх, царах а цхьаъ доллуш хилла-кх… . Махкахдаьхначу хенахь 
некъаш, тIеш, ферманаш йинчу чартех, дукха ца къаьста адамийн «цивилизаци» 
лакхаяьллачу хенахь, царах бина «къинхетам» а. Дела реза хуьлда, вайна а, 
тIаьхьарчу тIаьхьенна а диц ца далийта, керла чарташ ца хIиттош, бIаьргашна 
ган дIаьндаргаша аьгна хIара «чарташ-тешаш» дитинчарна.                                                                                          

Вай-м кестта, Дала мукъалахь, «тIеман лараш йоцу Нохчийчоь» а хилла 
дехар ду, бакъду, цунах мел, муьлха мах белла дицлахь, вайн мах цахилар хаа 
ду-кх… 

2013-чу шеран апрель Хьалха-Марта
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АХМАТОВА Зулихан 

Райсин  чамда
Маретан  хIусамаш сих-сиха хийцалора.  Кхуьнан куьцах Iехалой, юьгура 

хIара маре.  Амма дукха хан ялале шен цIа йогIура. Мехаза ца йоккхура кхо 
и хан. ЧIанайоккхура нехан хIусам, дуьне ма-дду бовдура цу хIусам чуьра 
доьзалш. ТIаьхьо, хIусамда кхо лелочух кхета воьлча, Марет, оьгIазъяхана кеп 
а хIоттайой, арайолура.

Иштта шен рогIехь кхечира хIара кху  доьзале а. Шайн нана елла дукха 
хан ялале дас зуда ялийча, дегнаш Iовжийна, кхин чIогIа гIайгIане доьжнера  
Умалтан бераш. Маретан хIиллане амал хиларна,  кхетамчуьра ваьлла стаг 
санна, вара Умалт.  Шена гонахарчу  дахарх хаьддера иза.  Цунна моьттура, 
ша шен кхелхинчу хIусамненаца дуьне диъна я ирсан къурд бина вац аьлла. 
ХIинца, шен багара дош далале шена луург кхочушдеш йолчу Маретца болу 
кхоллам ирсе хир бу, моьттура. Умалт нахаца йолу юкъаметтиг чIогIа ларъеш 
стаг вара, амма тIаьхьарчу хенахь  наха дуьйцуш долу къамелаш хезча: «Лан 
ца ло цаьрга, сан иштта куьцехь товш, эсала зуда хилар», – аьлла, хетара 
цунна. Ца гора кхунна «багахь моз долуш, четахь текхарг болуш»  шен  нускал 
хилар. Ткъа важа–м чоьхьаяьлчхьана: «И хьан бераш адамийн мотт хууш дац-
кх , сох ма эмгар таръелла царна?!»,– бохуш, шен меран берашна резайоцуш, 
къамелаш деш хуьлура. Шен хIусамдена хьалха хIоттийна чомехь кхача берех 
къайлабоккхура цо. Церан тергам бан  а бацара дестечун. «Берийн хьогам болуш 
еана ма яц со хIокху къанделлачу къоьжаме»,–  ша лелочунна бакъо лоьхура 
кхо,– сан берал  хIун гIоле ду хIорш?». Умалтех лачкъийнера кхо шен бераш 
хилар.  Цкъа кхуьнца ирахьIен  веъча, Умалтас аьлларг диц ца лора кхунна: 
«Бер долуш йолу зуда  дуьне дохарх ялор яцара ас». Цундела  шен ма–хуьллу 
хьулдинера Марета шен  ши бер хилар. Бакъду, и кхин хала дацара, хIунда аьлча 
уьш  марзхоша Маретана  атта  гойтуш  дацара.   Шайн дега арз дан ца даьхьаш, 
садеттара бераша. Да балхара цIа валлалц, дов дара чохь. Арахь машенан 
гIовгIа ма–хеззинехь, шен юьхь гучуяла тарло оьгIазалла дIа а йоккхий,  Марет 
дуьхьалйолура Умалтана . Вукхунна хIумма ца оьшура, и сурт шена гича. Шен  
берийн гIийлачу хьежарна хьесап ца дора цо.    Майраяьлла Марет сих–сиха цIа 
эха йолаелира.  Механа дик–дика хеташ долу хIума, цхьа бахьана а хIоттадой, 
цIа хьора кхо. Амма шен Iалашоне кхачар ца хилира Маретан. Цхьана дийнахь 
луларчу бераша, шаьш ловза даьхкича, Умалтан берашка кхаъ баьккхира: « 
Тхуна шу десте ма гира селхана МартантIехь, тхан ненан нана Iачу урамехь 
. Цуьнца ши бер а дара. Уьш цуьнан бераш ду бохура  бабас».  И хаам чIогIа 
тайнера  Маретан «мостагIашна».  Цара барт бира и хаам бохьуш еанчу шина 
йоIаца. Важа шиъ дуьхьал яцара гIо дан. Суьйрана Умалт цIа веъча, и шиъ 
цхьаьна чохь долчу хенахь,  лулара ши йоI еара кхаьрга. Царех цхьамма  элира, 
ша чоьхьаяьлча: « Марет, тхуна хьо селхана МартантIехь ма  яйра, баба йолчу 
дахча. Рахьманний, Рузанний хьан бераш хилла–кх».  Шена и дешнаш хезча, 
ча санна тIекхоссаелира десте  луларчу  шина йоIанна. Хьалха лаьтташ йолчу 
йоьIан месах катуьйхира  цо, ткъа важа пекъар, кхераелла,  дIаедира. И ирча 
сурт шена гича, Умалта, цецваьлла,  Марет  юхаозийра.  ХIинцца бен ца  гира 
цунна Маретан боккъал а йолу юьхь.  Воьхнера хIара, ша хIун дан деза ца 
хууш.  ХIан–хIа, Маретан бераш ду аьлла дацара и. ОьгIазалло эрчаяьккхинчу 
шен зудчун  юьхь гича, цунна дагаеара шен елла хIусамнана. Лазаро гIелйина  
Iуьллучу цунна гобина бераш, цхьана хенахь кхунна дукхабезначу бIаьргаш 
чуьра оьху хин тIадамаш, тIаккха юха а Маретан юьхь. «Хьайн лар ма гайталахь 
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суна кху  чохь!»,– элира кхо, набархаваьлча санна. Сени чохь, радиочухула 
меллаша хезаш яра, Маретах йоьлуш йолуш санна, ека зурма:

Шек ма яла хьо ,Райса, къан ма лойла  хьо, Райса,
Оьцур ма ю вай хьуна керла чамда…
                             

ТIаьхьадисна баркалла
 Юх-юха сайн дешаран шерашка  ойланашкахь юхайоьду со. Самукъане яра 

и бераллин хан, кхин цкъа юхайогIур йоцуш. ХIинца  сайн шерийн лакхенера 
хьаьжча,  дукха хIума кхечу агIор дийр дара ас. Амма  бераллин хан шен 
низамца  еха. Ца буьту цо шен  къайлене баккхийчийн хьежам. Мухха делахь 
а, оцу хенан цхьа де дика дагадогIу суна. Тхо уьссалгIалгIачу классе  девллера. 
Уггар чIогIа цаезарг нохчийн  урок ю аьлла, хетара тхуна.  «Бийца хууш хилча, 
хIун дан Iамабо вайн и мотт?»,– хетара дукхахдолчу берашна. Ала деза, и мотт 
тхуна хьоьхуш къа кIезиг хьоьгура сих–сиха хийцалучу хьехархоша а. Наггахь 
церан  меттана тхан школан хехо а вогIура тхуна нохчийн мотт хьеха. Меттан 
Iилманча  вацахь а тхуна  хазахетара цо дуьйцу  шира дийцарш а, туьйранаш а. 
Иштта дIаоьхура тхан дешаран денош, беттанаш, шераш.   Дерриг хийцаделира 
цхьана дийнахь. Нохчийн мотт хьеха керла хьехархо еара тхуна. ХIораммо а 
аьлча санна,  олуш хезара: 

– Хьажахьа  Асет Бисултановас кхоъ хIоттийна-кх суна, – аьлла, бIаьргаш 
чу хи хIоьттина кхечу классера доттагIа гира суна.

– Тебе повезло. Три  хIоттадича–м ловзарг хетара дара суна и. Девятый  
классехь шера еша ца хаьа аьлла, двойка диллина цо суна,– бен ца хетачу озаца 
элира аса а.

– Честное слово, оцу элпаша запутать ма йина со.
– У меня тоже проблема с этими шалха буквами кх, къ, кI.
Тхо дийладелира, тхайна цхьа аз бен ца хезча.
– Твоими стараниями можно всю чеченскую азбуку свести к нескольким 

буквам,  бохуш, цунах дийлира тхо.
Массарна хилларг ловзар ду ма–аллара,  тхайна хилла цатам бицбелира 

тхуна.  Амма масех де даьлча, дерриг а карладелира.
 Масех дешархойх тоба хилира, нохчийн  маттах  мостагI а тарвелла.  
– Давайте пойдем к директору и откажемся от этого урока,–  элира тхоьх 

цхьамма.
–  Ахь дика придумать ма  дина иза,– аьлла, резахилира тоба.
Йоккхачу переменехь директоран кабинет йолчохь вовшахкхийтира тхо.
Ша-ша хьалха вала  ца лууш, доьхнера тхо. Даима а ша авангардехь ю боху 

Жанна хIинца  тхуна хьалха елира.
– Раиса, Гушмирза Омарович оьшура тхуна,– элира цо, кIорнешна хьалха 

яьлла котам санна, майраяьлла
– Его нет,– доцца хадийра вукхо, шен бIаьргаш печатни машинки тIера 

хьала ца  ойуш.
Тхо арадевлира.  Нохчийн  литературан урок яра тхан, ца лаахь а даха 

дезара тхо  цига.  Амма оцу урокехь хилира нохчийн маттаца тхан  гергарло 
тасадаларан юьхь.

Асет Бисултановна шен предмет еза а езаш, дика хьеха хууш хьехархо яра, 
тхайга  еша ца аьлчхьана, цуьнга ладогIа кIордор доцуш. Делахь а, тхайна мотт 
дика хууш ца хиларна, бIо ца булура тхан оцу урокехь жигаралла гайта.

–Бераш,  зорбнехь араяьлла Абузар Айдамировн «Ненан дог» цIе йолу 



92

Орга - 2016 (3-4)
повесть. Дехар ду сан шуьга: и книга эца а эцахьара, еша а ешахьара аша. Вукху 
урокехь йийцаре йийр  ю вай и произведени,– элира цо.

ТIаккха, гIийла шега хьоьжучу тхоьга бIаьрг а тоьхна, тIетуьйхира: «И 
повесть ешначунна  диъ дуьллур ду аса».

Схьахетарехь, тхан синкъераман доза дацара. Шена–шена ца кхачарна 
кхоьруш санна, ийцира оха и книга. «Видимо, книга интересная, раз вы её 
покупаете, как прочитаете, расскажите и мне, о чем она»,– элира йохкархочо  
тетя Клавас.

  Ца ешча ца йолу хIара, аьлла, айса йоьшуш йолу « Джейн Эйр»  дIа а 
теттина,  « Ненан дог» цIе йолу книга караийцира аса.  Сайх цецъюьйлуш, 
еша йолаелира со и повесть. «Джейн Эйр» йицъеллера суна – берийн доьхначу 
дегнийн Iийжамо а, ненан исбаьхьа хIоттийначу васто цхьа шатайпа маьIне 
долчу дуьнене йигира  со. Хьагвеллачу стага молу хи санна, йийшира аса и 
произведени. ТIаьхьо,  сайна ца дезачу элпийн къайленех кхиира со. Царех кхета 
кхоллабеллачу лаамо ницкъ лора суна.  Асет Бисултановнас шен хазачу, кIедачу 
озаца дIадуьгура тхо  исбаьхьчу геналле, историн хиламашка, иллийн замане. 
Тхан дегнашкахь хIинца даккхийдер дара, тхаьш нохчий хилар, тхайн мотт хаар
на.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Сих-сиха дагадогIу суна тхаьш директорна тIедахана де. «Ма дика ду, тхо 
цунна тIе ца кхаьчна! Ма доккха эхь дара и!» –  олий, сайн бераллин хенан 
йийсарера йолу со. 

ТIаккха сайн хьехархочуьнга, тIаьхьа делахь, ала лаьа. Дела реза хуьлийла 
хьуна , Асет, ахь  тхан дегнашкахь  нохчийн матте безаман суй латабарна а, 
тхайн къоман баьрчче духадалорна а!                                                                                                         

                                                       
Адамалла

Шуьйрачу урамехь  гина сурт ирча дара. Орамашца  схьадаьхна дитташ, 
дохийна тхевнаш, цIенойн пенаш. ХIара санна къемат–де шен дахарехь цкъа 
а гина вацара иза. Ша жима волуш,  шена хезначу туьйранашкахь буьйцучу 
саьрмико дина аьлла хетара хIара. Iадийча санна , кхин гена дIаваха ницкъ 
ца тоьъна, цхьана  хенахь хиллачу гIантан  кагдалаза дисинчу аннаш тIе 
охьалахвелира воккха стаг. «ЭхI, цIе хала кху белхан!» – ша–шаха делира 
цуьнгара.  Шен гIорасизаллех  эхь  хийтира. Дагадеара ша цхьа бутт хьалха 
дийцинарг: «ХIан–хIа дахлур долуш дац  дов. Сайн цIа дIатесна цхьанхьа а гIур 
волуш вац со»,– бохуш. Ша динчу дозаллин къамелана  дохковаьллера хIара.

 «Дера ца хилла хIорш ловзуш. Цициго дехкаца деш ловзар хилла–кх», – ойла 
йора. ЦIеххьана, стелахаьштиг  тоьхча санна,  декъаделира дуьне. Амма воккха 
стаг дIалачкъа дагахь вацара. Кегъеллачу кибарчигийн оьлаллахь, ченалахь 
Iуьллуш  адаман чарх яра гуш. Иза салти хиллера. ХIинца а берийн бос болуш, 
жима  вара салти. Цуьнан юьхь  лазаро озийначохь сецнера. «Цхьа нана хир ю–
кх хьоьга хьоьжуш, хьуна йоьлхуш», – аьлла , жIаьлеш тIе ца кхачийта, аннийн 
коржамаш цунна тIе яхка волавелира Хьусейн. Царна бухара  цхьа гIийла узам 
болуш санна  хийтира воккхачу стагана. Сихха паргIатваьккхира иза Хьусайна. 
Кхуо меттахъхьевина салти кхетамчу веанера.«Кхузахь витахь, лийр ву–кх  
хIара,»–дагадеара Хьусайна.

Салти дIатакхо гIора дацара  я гIо дан ван стаг вацара. Цхьа а ца виснера 
цIахь. Генавоццуш, кхечу урамехь, Iаш Султан вара. Цуьнга шена гIо деха 
вахара Хьусайн. ХIоьттина тийналла юха а юьйхира. Гонахь лелхаш дара 
йоккхачу тоьпан хIоьънаш. Далла Iалашвеш, дIакхечира хIара Султан волчу.

Хьусайна деанарг шена хезча Султанан ши бIаьрг къаьрзира.
– Хьо хьера-м  ца ваьлла? – элира Султана
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– Муха вуьтур ву иза цигахь? Кхин хIумма ца хилча а, адам дац иза ?! – 

бохура Хьусайна.
– Хьо-м, боккъала а телхина. Шен каялахь, хьо а, со а вен веана ма ву иза.
– ХIан-хIа, Султан, шен лаамехь ца веана иза кхуза. Хьо ца вагIахь, сайна 

кхин накъост лохур ву ас,– аьлла, неIарехьа волавелира  Хьусейн.
Ша бохучучунна  тIера вала дагахь вац хIара,– аьлла, Хьусейнна тIаьхьа 

аравелира Султан.
Кхин вовшега вист ца хуьлуш, дархочунна  тIекхечира  и шиъ.
Хьусейн дIавоьдуш ма– Iиллара Iуьллуш вара салти.
–Хьусейн, со лор вацахь, уьш машенахь дIасакхуьлуш, дукха лазархой  гина 

суна. ХIара, суна схьахетарехь, меттахваккха мегар  долуш  вац.
– ХIара–м  иштта вита йиш ма яц. Хьо кхунна юххехь саца, со цхьанхьахь 

лор вуй хьожур ву.
–ДIавала!  Хьо–м  галваьлла. Хьуна лор мичахь карвийр ву!  Кхузахь дерг 

ца го хьуна ?
Амма воккха стаг, кхин вист ца хуьлуш,  цхьана цIийнан сонехула 

къайлавелира.
Дукха гена ваха ца дийзира цуьнан. Оьрсийн салташна тосавелира хIара.
– Смотрите, кто к нам пожаловал!– бохуш, сийсазаллица  велавелира цхьа  

салти.
– Решил свою молодость вспомнить – элира  кхечо.
– А, может, мы его того, в расход?! – аьлла, шен топ тIехьажийра хьаьрсо 

волчо.
«Къацахетарийн караваха – кх со», – аьлла, ткъес  хилира  ойланах. Шен 

дуьнен тIехь яккха елла хан чекхъялаза  елахь  я  Дала хIара Iалашвеш велахь, 
стомма аз хезира  кхунна.

– Отставить!  Не видите,  что перед вами  старик стоит.
– Не сердись, Старик !  Ты случайно не камикадзе? Чего не сиделось в 

подвале?
– Валлахи, не знаю как сказать, там солдат лежит, совсем плохой, врача 

искать вышел.
– Эх ты, война слепая ! Спасибо, отец! Жалко в войну встретились, но 

ничего, будет праздник и на нашей улице, – аьлла,  сихха кхуьнца  салтий  
бахкийтира эпсаро.

– Только быстрее, а то скоро артобстрел начнется! – аьлла, мохь туьйхира 
тIаьхьа.

Шена тIебогIучу салтех бIаьрг кхетча, Султан кхийтира уьш  шена кхераме 
цахиларх.

СапаргIатдаьллера воккхачу стеган: «ХIинца вайшиъ чуваха мегар ду»,– 
элира Султане.

 «Вайшиъ  мидал схьаэца маца гIур ву?» – бегаш бан вуьйлира  Султан. 
Амма  доттагIчуьн хьажаро сацийра цуьнан забаре къамел. Воккхачу стеган 
ойланах кхета дешнаш оьшуш дацара.

 «ТIом бийраш къаьмнаш дац, хьолана дукъаделла  кIеззиг адамаш ду. Оцу 
салтичунна вайшимма гIо ца динехьара, со оцу кIеззигчу адамийн лай хетара 
вара суна»,–  элира цо.

Сиха чубузучу маьлхан зIаьнарша серладехира дIабоьлхучеран догIмаш.                                                                               
Геннахь схьахезара яккхийчу тоьпийн, пулеметийн гIовгIа. Адамийн синош 
Iалашо а лаьцна, кхуьссуш яра уьш.
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Кадам

Тховса ирча кхаъ кхечи соьга. Шу марша, бакъ дуьненчу д1аваха боху 
Итаев Вах1ид. Иза вуьззина нохчо а, бакъволу къонах а вара. Суна и вевзинера 
1975 шарахь. Х1етахь литинститут чекхъяьккхина Москвара ц1авеънера 
Вах1ид. Охашимма цхьаьний белхаш бира Нохч-г1алг1айн книжни 
издательствехь. Вах1ида язйина дуккха а байташ а, «Майдан предков» 
ц1е йолу роман а. Оьрсийн маттахь язъеш вара иза. Амма шен хот1аца а, 
амалца а нохчийн яздархо вара иза. Цуьнан дахаран а, кхоллараллин а нийса 
мах хадош хан йог1ург хиларх теша со. Дала гечдойла Вах1идна! Дала шен 
х1усамах воккхавевойла иза! Дала къинхетам бойла цунах а, т1ег1ондолчу 
вайх а!

Исмаилов Абу

Поэт
… хьох болу сан кадам
Таханчул т1аьхьа б1ешо даьлча, ши б1ешо – Итаев Вах1ид а, хьо а – 

дешархо – я кхиверг а иштта вевзаш хирг хир вац Нохчийчохь, тахана 
санна, вуьйцуш а, зама адамаша еш йоцуш санна, шун ц1ераш а йицйина: 

дагалецамийн з1е хаьдча, турпалхо туьйране воьрзу.                                                     
 Поэт  – Итаев Вах1ид – сийсара, 2016-чу шеран апрелан шоллаг1чу 

оршот буса д1акхелхина, оршот дийнахь лаьтте а воьрзуш.                                                  
Иза ша цхьаъ ца кхелхина цу буса д1а, иза шеца ваьхна зама цхьаьна 

йоцуш, цуьнгахула хьуна евзина хилла шен ц1арах цо йина зама…
Ша-шен коша т1ехь санна, цо яздина бакъдерг тишлур дац аб-абадехь, 

дуьненца йоцу т1аьхьало гайта т1евог1учуьнга дина весет:
                           Со а хилира кхузахь цкъа,                                                                                                                          
                           Суна а гира малх….

Бексултанов Муса
11.04.2016 шо
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«ВахIид вац» – и шийла дешнаш сан лерехь дийки, II-чу апрелан Iуьйрана 

сатесначу хенахь, дуьнен чохь ша-тайпа къоралла хIоьтти. 
Суна хьо, ВахIид,  вевзинера 35 шо хьалха.
Ас хIеттехь тидам бинера:  хьо суна хIинццалц  бевзачу нахах тера 

воцуш, «тамашийна» стаг хилар. Хьоьгахь беран-цIеналла а, нохчийн 
къонахчун оьшучунна а орцахвала  кийча хилар а, генарчу рыцарийн 
романтизм а, философийн кIорга хьекъал а хаалора.

Хьоьца къамеле ваьлча, хетара: ванах муьлххачу а халачу хаттаршна 
ма атта жоьпаш карадо хьуна, хьоьга далур доцуш хIумма а дуй- те? 
Иштта хьайн кхетамах, доьналлах  бIобулуьйтуш къонах вара хьо, ВахIид. 
Цундела вайн халкъ харцбаьччанаша Iина йисте дуьгуш, и сацо, юхахьовзо 
мила хир вара- техьа, аьлла, ойла йича, дуьххьара суна а сан накъосташна 
а, дагавеънарг хьо вара.

Иштта кхин масийттазза тIехIиттира суна, хьо  дагавогIуш, хьоьгара 
гIо  оьшуш, киртигаш. Хьо хIоразза а кара а вора. 

Тахана, ВахIид, хьо дIавахана бакъдуьненчу, хьо леллачу, ваьхначу 
гIаланашкахь  есалла хIоьтти. Амма есалла яц даг чохь. Цу чохь гуттаренна 
а даха диси, ВахIид, хьан къинхетамах, серлонах дуьзна амат. Иза иштта 
хир а ду лаьтта тIехьа сан оьмар мел яхло.

Ахмадов Муса

Суна дуьххьара  цуьнан дешнаш девзира, иза мила ву а хаале: «Со а 
хилира кхузахь цкъа, суна а гира малх». И дешнаш Бексултанов Мусас 
олуш дара сих-сиха, ша хилла-хиллачохь яздина дуьтуш а. Керла ша язъечу 
дийцаран турпалхочун вастана чувулуш Iедал ду Мусан. ВогIуш, воьдуш, 
Iаш, ша-шеца шен турпалхочун къамелаш деш, хазарехь, уьш муха дека, 
ладугIуш санна. Иштта оцу ВахIидан  дешнех цуьнан воккхавер кIаддан 
санна, элира ас: «Кхин доккха хIума дац-кх цигахь, царах терра ахь а аьлла: 
«ТIевогIург, хьо дуьххьара ма ларалахь, тхох йисина кху лаьттахь лараш». 
«Не говори так, – элира цо, здесь другое».

«Другое» хила а хиллера цу дешнашца, ВахIид ша вевзича бен цуьнан 
маьIна девзар а доцуш. Кху дуьнен чохь ваха мегар ду, цхьанхьа ВахIид а 
волу дела вехаш, бохучу ойланца язйина яра Мусас цунах йолу эссе.  Шина 
Мусас дуьйцура цуьнан хIумнаш, кара-кара а оьцуш, цо лелийнарш халкъан 
тIе бохам беъча, иза лардан, цуьнан хьалхавалар, цхьанна а хьалха озавалар 
доцуш, бакъонехьа къийсар. Церан дийцаршкара суна иза Мамакаев 
Мохьмадан, Ошаев Халидан могIарера стаг хетара, уьш санна къоман 
лазамех дог дуьззина, къоман интеллигент.

 «Вуйла хууш, са тедан» – и  эссе ешча, чIогIа лиира и къонах вовза, муха 
ву я иштта, Мусас ма-вийццара, хила йиш юй хаа. 

Масех шо тIаьхьа  и лаам кхочушхилира: схьахIоьттира лам санна, 
Ахмадов Мусас ма-аллара ламан тарх, меллаша, хезаш, ца хезаш неI 
тоьхна, чуван мегар дуй, аьлла,  чоьхьавелира,  цкъа иза вевзинчуьн кхин даг 
чуьра ца вала, ВахIид.

 ВахIид ван а вара, Мусас ма-вийццара, поэт, художник, тIаьххьарчу 
романтикех романтик  шен леларца а, вахарца а, ойланашца а.  Цуьнца цхьа 
а гIовгIа яцара, тийналлица йолу веза-воккхалла хаалора цуьнан леларехь, 
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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.
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дика тIаьхье кхииначу ден санна. Шина Мусас дикачу кIентийн дега болчу 
лерамца  лелавора ВахIид. Царна ВахIид вевзара. Иза мила ву хаьара.

Кхузткъа шарал тIехваьлла ши стаг бераш санна хьоьвзара цунна гондIа, 
куй схьаоьций, плащь охьайоккхий, гIант схьахиладой, охьахоуьйтий, сан 
белхан хIусамехь воллушехь, соьга ца кхочуьйтуш, цаьршимма цуьнца 
лелош долу гIиллакхаш, чай а шаьшшимма дотта хьоьвзуш: «ВахIид, 
хьажал, хIара ю хьуна дика, хьуна езаш йолу печени… овсяни..». Мусас и 
волчуьра, Москвара цIавеъча, долийна дара и гIиллакх  гуттар чайца овсяни 
печени хилийтар, ВахIида шена цигахь кхоьхьуш хилла йолу. ТIаккха цо 
шен къамелаш дора, цхьа лаккхара, кху дуьненах а, кIеззигчу нахах ца веша 
къамелаш.

Цо дуьйцург туьйранех тера делахь а, тешош дара. Теша а тешара 
цуьнан маьршачу ойланех: «Iуьйрана, малхе кад лоций, маьлхан зIаьнарех 
буззий,  и кад дIамолу ас, цо ницкъ ло ваха. ХIора адамо шен са маьлхан 
цинцех дуза ма деза…».

Цуьнан дуьне, цуьнан хIусам, кхузахь, лаьтта тIехь йоцуш санна хетара. 
Цхьа а уьйр-гергарло а ца хаалора кху дуьненца. Цундела дара цуьнан кхузара 
дахар а тем боцуш, ша ларамза нисвеллий хууш санна, кху дуьнен чохь хан 
яккха – хан йоцчу цига, шен бакъдуьнене дIаваха са а туьйсуш, ойланашца, 
сица даима лакхене, малхе кхийдаш. 

Кху дуьнен чохь малх гархьама ваха дезийла, бохуш йолу сирла ойла а 
юьтуш, дIаваха ВахIид. Дала гечдойла, хьуна, Дала декъалвойла хьо, ВахIид! 

Алиева Зарина


