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Нохчийн тоьлла поэт а, прозаик а волу Мамакаев 
Мохьмад вина1910-чу шеран 16-чу декабрехь 
ТIехьа-МартантIехь. Воккха яздархо хилла 
ца Iара иза, шен къомах ала дош долуш, шен 
къомах дала жоп долуш, къонах вара. «Сан 
некъан кехат», «Органна тIехь сатесна», 
«Ненаца дина къамел», «Iасси тIехь наж», 
«Со вухавогIур ву», «ТIулгаша а дуьйцу» 
стихийн, поэмийн гуларш, «Революцин мурд», 
«Зелимха» романаш – цо нохчийн литератури 

юккъе йиллина йоккха хазна ю. Винчу денца поэт дага а лоцуш, цуьнан цхьа байт 
карлайоккху оха.

Мамакаев Мохьмадан –107шо
( 1910-1973 шш.)

Яздархочух дош

Д а й м а х к е
Хьо муха буьйцур бу хабарца?
Вайн безам Iалашбал дош ма дац.
Сайн безам лелор бац ас дашца,
Дош дижна, и безам тарло бан…

ДIаалахь, дош махо дIахьур ду,
Кехат тIехь, макхделла, и довр ду,
ХIан-хIа, ас хьо дашца буьйцур бац,
Ца дуьжчу дагна бен дIалур бац!

Нагахь дог дIадижча, цо шена –
ДIаоьцу даимна безам а…
ХIан-хIа, ас хьо дашца буьйцур бац,
Ца дуьжчу дагна бен дIалур бац!
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Маса хьийза,
Уьду, ловзу, хелхарш до.
Елка-туьйра, ловзар къегош,
Лепа. Боьххьехь седа го.

Кхаьънаш дохуш, бераш доьлу,
Иллеш, хелхарш тайна деш.
Ловзалелхаш, цаьрга хьуьйсу
Елки тIера тайнигаш.

Iаьнан хьаша кечъеш гIо дан
Дукха бераш даьхкира.
Ша хазйинчу церан сийдан
Лууш, елка къегира.

ГIура-Дада чоьхьаволу,
Гали чохь ду совгIаташ.
Уьш коьмарша цо дIадоькъу,
Доцуш цхьа а ца вуьтуш.

Берийн доттагI – Лайн-ЙоI кхечи,
Духар лепа жовхIарах.
Хьаша гона юккъе ели,
Iехош адам хелхарах.

Цунна тIаьхьа бераш хIуьтту.
ХIор а юьхь ю маьлхан сурт.
Кхузахь хIилла дан ца хIуттуш,
«Цхьогал» теба, сеттош букъ.

Гаьннаш тIера бIаьргаш къерзош,
Къайлах хьуьйсу «бухIанаш».
Маса хьийза тахна бераш.
Партал «ча» ю забарш еш.

Жимчу кIанта, совгIат лоьхуш,
Елке кхийдадо шен куьг.
«Барзо» яхьарна ца кхоьруш,
Майраяьлла «пхьагал-цуьрг».

Ахмадова Тамара

К е р л а  ш о
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Мугаев Ахьмад, Iалим

АрсамирзаевгIар: 
Салахь, СаьIид, Самира

Гериев Давуд
Мурадов Бешто

Куриев Башир

Гигиева Рабия

Мугаева Раяна

Мугаев Мохьмад-Хьабиб
Кахаева Макселима

Арсамирзаева Амира

Арсамирзаев Iабдурахь
ман

2 0 1 8  К е р л а ч у  ш а р ц а ,   д о т т а г I и й !    2 0 1 8

Мутаева Рамина

Газиева Iайшат

Адаева Амалия



5ИсрапиловгIар: Айдана, Мухьаммад-Iали, Рудана
Яхъяева София

2 0 1 8  К е р л а ч у  ш а р ц а ,   д о т т а г I и й !    2 0 1 8

Гериев Iабдуррахьман,
 Джамалханова Амина, Гериева Камила

Гебертаева Марха

Абдулмажидова Ясмина

Абдулмажидов Мухьаммад

Газиева Iайшат

Дадаева Мата Газиева Амина

Арапханова Алина

Адаева Амалия
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Къоман шира кхерчаш

   1
Нохчийн шира кхерч  лаьттина – Нашха,
Кхузахь гуллуш хилла, боху, дай,
Дуьтий ханна шайн къахьегар кхашкахь,
Пхьор дан уллий тайпан боккха яй.
Къестош хилла цигахь даккхий гIулкхаш:
Мел деза ду къонахчунна сий,
БIаьвнаш юттуш оьшу муьлха тIулгаш,
Муха совцо беза мостагIий.

   2
Исбаьхьчу Iаламца билгал ю Бена,
Куьг кхочехь ло Iуьллу аьхкенан баттахь.

Чухчарех басешкахь шовданаш Iена,
Баьццарчу хьаннаша хаздина латта.
«Бертахьчу доьзалан маьIне хьаьрк» лара,
Бенахь бу хIоттийна исбаьхьа хIоллам.
Декъала бойла вайн Везачу Дала
Цу метте богIучу доьзалийн кхоллам.

   3
Гуьржийн мехкан дозанехь ю МIайста:
Ира бердаш, кIайчу басахь хи.
Iалам кхузахь чIогIа хазло бIаьста,
ЦIен бос оьций хуьлу гурахь и.

Ахмадов Муса
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Шира херцарш, генарчу дайн лараш,
ГIараяьлла хилла  мIайстойн кхиэл.
Нийсо чIогIа ларъеш хилла цара,
Шайн сацамца харцо юьтуш кIел.

   4
Орган чIожехь Iохку яссаелла,
Шира кхерчаш хилла меттигаш:
Мулкъа, Пешха, Дишна, БIовла, ТIерла –
Ялта ца дуьйш акхадевлла кхаш.
«Дийна боцчийн» гIала хилла лаьтта.
Мацах гIаре хилла Маьлхайист.
Хилларг дицдеш, зама йоьду хьаьдда,
Иэсана тIеюьллуш шира йис.

   5
Дахар – ломахь ца хиллехь а атта –
Къагош хилла забаречу дийцарца,
Хьахош чIаьнти берд сацийна латтар,
Шара воьдург кхачар Шикъара.
Дайн кхерчашкахь Iалашдина гIиллакх,
Шира дийцарш, кIорга кицанаш.
Оьздангалла цигахь ларъеш хилла,
Дайн пхьоланаш ломахь дисина.

   6
Цхьа кхо ваша хилла, боху, вехаш,
ЦIераш йолуш – Тусо, Зусо,ЧIаьнти.
Иштта цIераш тохкуш, шайн-шайн кхерчаш
ДIахIиттийна цара лаьмнийн лаьттахь.
Дийнахь цигахь кхехкаш дахар хилла,
Синтем бохьуш юссуш хилла буьйса.
Хьаша лоруш махкахь гIараяьлла
Мацах дуьйна ЧIаьнта, Туса, Зуса. 
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   7
Масех юрт чулоцуш мохк бу Шуьйта:
Бацах юьзна басеш, чухчареш.
Беркат дохьуш хIораммо шен уьйтIа,
Хилла кхузахь хьанал белхаш беш.
Стерчий дужий, бIаьста латта охуш,
Хилла ломахь ялтин буьртиг буьйш,
Аьхка кхузахь, гаьмнаш, мангалш тусуш,
Буьйса йоллалц зов ца хилла туьйш.

   8
Чекхдолучохь лаьмнийн, аьрцнийн доза
Исбаьхьа мохк Iуьллу – Варанда.
Цигахь адмаш Iийна декъал, гIоза,
Лоруш хьалха ваьхна вархIе да.
Цу махкахь ю юькъа хьаннаш, ирзош,
Экха, хьайба дежа басе, гу.
Беркат оьцуш лаьттах, дIадуьйш, дерзош,
Комаьрша нах кхузахь баьхна бу.

   9
Карзахъюьйлуш олхазарийн шовкъаш,
Сийна бIаьсте йогIу Ведана…
Шена тIаьхьа юьтуш мокха овкъарш,
Хийла мостагI вахна, веана.
Дойн бергашца хьалий-охьий цоьстуш,
Кхузахь латта хийла веддина.
Историн мох ца хилла дай хьоьстуш,
Ца кхоийна махо Ведана.

   10
Гойтуш кIорге деган нохчийн къоман,
Лаьмнаш юккъехь Iуьллу Къоьзан-Iам,
Сатассалца цу куьзган чу Iоман
Хьуьйсуш,  стиглахь седарчий а Iа. 
Оцу Iоман йистехь шира ярташ:
Хой, Ригаха, Буни, Макажа.
Дукха хьалха даьхна кхузахь адмаш,
Кху басешкахь дажош бежнаш, жа.
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Ч х ь а ь в р и г

Джабраилова Азман

Аса кхойкхуш веъна
Веза хьаша санна,
Кура болар эцна,
ЦIенкъахь чхьаьвриг лела.

Меттахъхьейо маIаш,
Дусийна шен мекхаш,
Хьалауьйъу тIемаш, 
Бераш кхеро гIерташ.

Эрна ма ду, чхьаьвриг,
Ахьа лелош дериг.
УьнтIепхьид схьакхачахь,
Хир хьох цуьнан кхача.



10

Макалов Шамсудди

Дукхе-дукха зама хьалха ламанан 
кIажехь Iуьллуш цхьа юрт хилла. Цу 
юьртахь бехаш къинхьегамна тIера 
нах хилла – котам декарца гIовттий, 
маьркIаж-бода т Iекхаччалц болх 
беш шайн ардашкахь. «Аьхка хье ца 
кхихкича,Iай яй ца кхехка», –  эрна олуш 
доций хууш хилла царна. Асарш деш 

а, шен-шен хенахь хи тухуш а хилла. 
Цундела бIаьста а, гурахь а дIа мел 
дийнарг дика кхуьуш хилла юьртахойн. 
Къаьсттина хьийкъина кхуьуш хилла 
хьаьжкIаш, шайн баьццара патарш 
дIасакховдадеш. Церан ялтийн аренаш 
техкош тулгIенаш хоьхкуш хилла махо.

Амма цIаьххьана, къера дуй бахча 

Кхо корта болу Хожий, 
Дика кIанттий

Туьйра
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санна, боккха бала боьссина цу юьрта: 
мичара ваьлла ца хууш, кхо корта болу 
наьрт-эрстхо гучуваьлла цу махкахь. 
Цуьнан цIе Хожа хилла. Иза ваха хиъна 
ломан дукъа тIехь. Цу тIера схьа юрт 
кераюккъехь санна, гуш хилла. Шех 
чIогIа бIо булуш, буьрса, къиза дIуьтIа-
Iаламат хилла Хожа. Хьалха цу дукъа 
тIе хьуьнан цIазамаш даа, хьуьнан 
стоьмех чам баккха оьхуш хилла бераш. 
Ткъа хIинца цига ваха ваьхьаш ца 
хилла цхьа а. Юьртахойн бе а бехк 
боцуш, сарахь нах шайн ардашкара цIа 
ма-бирззинехь, хIора бус-буса бохург 
санна, цу дукъа тIера охьа а вуссий, 
церан ялташ хьоьшуш, хIаллакдеш 
хилла цо. Хьакхарчаша а деш ца хилла 
цо дийриг. Шайга беанчу баланна шаьш 

хIун дийр ду ца хууш, зударша сардам 
буллуш хилла: «Дала дIаэцарг! Дала 
вуьжу каш гатдойла хьан»,– олий.

Юьртахой мацалла хьега боьлла. Хала 
киртиг тIехIоьттина хилла царна.

– ХIе-хIе-ей! Хьовсал соьга, со 
лам буьххьехь ву шуна. Со кхерош, 
сол онда цхьа а наьрт-эрстхо вац 

цхьанхьа а. Ницкъ бу сан дуьненна 
кхо го таса. Ас гIоза-декъал Iен-даха 
дуьтур дац шу. Шу мацалла дойъур 
ду ас. Ас шух хIораннах йиъ даьIахк 
йийр ю. Бедарш а зарзъелла, чекх 

са гуш хир ду шун догIмаш. ГIум-
Азин аренашкахь хуьлуш йолчу 
саксаулах тардина, овкъаран баса 
дерзор ду шу ас. Шун хIу кхачор ду 

ас. ХIара мохк суна а битий, дIагIо 
кхузара, – бохуш, буьрса мохь 

бетташ хилла цо.
Цо и буьрса детта мохь- 

цIогIа хезна Дика кIант аьлла 
наха цIе йоккхучу кIантана. Шен нанна 
а дика доьзалхо хилла иза, ур-атталла 
кIоршаме дош дуьхьал аьлла а, ненан 
дог дохоза кхиъна. Иза хилла цу хенахь 
арцахь юьртахошца докъарна кечам беш. 
Дика кIант ша везийта хууш, майра а, 
тIахъаьлла а, де долуш а хилла. Цундела 
тамашийна ца хилла юьртахоша цуьнга 
дика ладугIуш хилар. Цо, хьалха а 
ваьлла, дуьхьал мохь тоьхна:

– ХIай, кхо корта болу Хожа, вир санна 
Iоьхуш, тхо кхеро ма гIерта. Хьекъалдолчо 
ша шен хестор вац. Хьоьгахь ницкъ Дала 
белларг бен хир бац. Ахь бохург ца деш, 
кху махкара дIа ца довлуш, лийр долуш 
ду-кх тхо. ХIара мохк тхан бу. Хьо Iаламат 
мичара даьлла ца хаьа тхуна. Ахь тхан 
собар кхачийна.
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Дукъа тIера чу а хьаьжна, велавелла 
кхо корта болу Хожа, мохк санна, шен  
зоьртала дегI а дегош. Лам бекош, зов 
даьржина. Диттийн гIаш дегадеш, хан 
яллалц дижа ца тигна иза. 

– Мила ву шух чIеIаш верг? Ас бийр 
бу цуьнан болх. 

– Со ву. Наха сох Дика кIант олу. 
Цуьрриг хьох кхоьруш а вац. Амма 
тIом ца беза суна а, сан юьртахошна а. 
Оха хала лайна цуьнан Iазап. Боккхачу 
тIамал гIийла машар тоьла, олуш ду. 
Ала , тхоьгара хIун оьшу хьуна?

– Дика ду, хIета,– аьлла кхо корта болчу 
Хожас. – Шу паргIат Iен-даха дуьтур ас, 
нагахь санна аш хIора кIиранах цхьацца 
йоI хилийтахь кху дукъа тIехь. Хаалаш, 
хIора йоI хила еза таза, унахцIена, дегIан 
чкъор кIайн долуш. КIенташа къуьйсур 
йоцург суна ма ялае.

Цо иштта аьлча, чIогIа дог эшна нехан. 
Сийначу саьрмаках тарвелла царна иза. 
Ткъа юьртара мехкарий, шайн нанойн 
марахьерчаш, белха буьйлабелла 
хилла.

Т к ъ а  Д и к а ч у  к I а н т а ,  ю х а  а 

хьалхаваьлла, аьлла:
– Иза хьуна цахиндерг ду. Хьо хIун 

паччахьан маж лаьцнарг ву, хIора 
кIиранах цхьацца йоI яла. Тхуна тхайн 
мехкарий хьоме бу.

К Iанта иштта аьлча,  гуттар а 
карзахваьлла хилла кхо корта болу 
Хожа, ша лаьттачохь кхийса а луш, шен 
кхо корта дIасалестош хилла цо, мохь 
хьоькхуш.

– Ахь баркалла ала дезара суна, 
кIиранах аш луш йолчу цхьацца йоIах 
со резахилла Iарна. Хаалахь, сан ницкъ 
кхочур боцуш хIума дац хьуна . Хьо мила 
ву юьрте ас аьлларг ца дайта ? Юха а 
хаалахь, мукдехко до санна, ас массо а 
хIуманах цIандийр ду шу. Суна къахетар 
дац шух. Шун ялтин кан шурех боьлча, 
ас юха а хIаллакбийр бу. Иза а дIаала 
хьайн нахе, хIета а вета а, ас аьлларг 
ца дича, девр дац шу, кхана дохкодовла 
ца лаахь,–аьлла, лергнIаьна батIо 
санна, къевкъина иза, бIаьргех суйнаш 
туьйсуш, аре серла а йохуш.

Цу  къовкъаро  юрт  къарйина , 
кхераделла хебна акхарой, дIатийна 
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олхазарш, охьасеттина дитташ а.
Амма Дика кIант цунах оза ца велла. 

Цуьнан къовкъар сецча, юьртарчу 
къанойх дага а ваьлла, юха а мохь 
тоьхна цо:

– Ахь бохург дийр дара оха, хьо 
боккъал а ницкъ болуш ву аьлла, хьайх 
тхо тешош, ахь цхьа тамашийна хIума 
а дина, хьайн хьуьнар гайтича. Ткъа 
цкъачунна хьан берриг а ницкъ, тхан 
ардаш хьеша бен, пайденна бац.

– Дукха тIех дерш дуьйцу ахь, кIант. 
Иштта а ца го хьуна сан ницкъ? Хо-хо!

– ТIаккха вайн барт хир бац.
КIезиг гIам-гIим дина, кхо корта болчу 

Хожас хаьттина :
– Дика ду, хIета. ХIун де ас, шу 

тешийта?
– Ницкъ кхочур барий 

хьан, – аьлла Дикачу кIанта, – цу дукъа 
тIехь ворхIазза тIекIелйина хаза кIайн 
ангалин гIала хIоттаян? И гIуллакх 
хьоьга далахь, оха, тхайн дош лардеш, 
хьан лаам кхочушбийр бу. Амма хьан 
ницкъ ца кхачахь, хьо тхан мохк тесна, 
къайлавала веза. Дош лой ахь тхуна?

Цхьана юкъана –тийналла. Гуш хилла 
кхо корта болу Хожа ойла еш вуйла. 
Цхьа хан яьлча цуьнан аз хезна:

– Мел хан ло аш суна и гIуллакх дан?
–Iуьйранна боргIалийн аьзнаш 

хаззалц.
– Дика ду, хIета. Со реза ву. Суна 

иза хала хIума дац. Ткъа аш сан лаам 
кхочушбеш, же, кечбан беза шайн 
мехкарий. Малх санна хаза гIала гур 
ю-кх шуна кху дукъа тIехь Iуьйранна.

Цу тIехь барт хилла церан. Сарахь 
нах шайн-шайн хIусамашка цIа бирзина, 
амма цхьаболчарна наб кхеташ ца 
хилла. «Кхо корта болчу Хожина хIун 
хала ду мел йоккха гIала ян. Ницкъ 
болуш, онда Iаламат ма ду иза. Цуьнан 
и гIала ян ницкъ кхачахь, къа ду-кх вайн 
мискачу мехкарийн. Вайна тIехIоьттинчу 
кху халчу муьрехь Дала аьтто бойла 
вайн», – ойланаш еш хилла цара.

Мехкарий а хилла ирсе сатийсаман 
сирла ойланаш даг тIера охьаэгна Iаш, кху 
гIуллакхах йист яллалц юхайоьрзур йоцуш.

Ткъа Дика кIант цу хенахь, йихкинчуьра 
юкъ ца йостуш, когара мача ца йоккхуш, 
буьйса ларъеш, сема хилла, дуьххьара 
веана хьаша санна , паргIат ца волуш.

Кхо корта болу Хожа а хилла цу хенахь 
шен гIуллакх деш. Хьаьдда вахна цо, 
схьагулийна, юьртахь мел йолу боргIал 
цхьана доккхачу тускар чу ерзийна. 
Уьш Iуьйранна ца кхайкхийта тIе хIума 
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а тесна царна. Цул тIаьхьа катоьхна 
гIала ян хIоьттина иза. Цхьана шина-
кхаа сохьтехь ялхазза тIекIелйина гIала 
йина ваьлла хилла иза. Амма чIогIа 
кIадвелла хилла. Стигал хьалахьаьжча, 
седарчий гина цунна, вовшашца ловзуш, 
маре уьдуш. «Сатосу зама хIинца а 
гена ю вайна, цхьажимма садаIа деза, 
тIаьххьара гIат сатасале чекхдоккхур 
ду ас», – аьлла, дIатевжина кхо корта 
болу Хожа. Эццахь кIадвелла, гIелвелла 
волчу цунна чIогIа наб кхетта хилла. Оцу 
хенахь гIар-тата доцуш, кхо корта болчу 
Хожас хIун леладо хьажа, меллаша 
дукъа тIе ваьлла Дика кIант. Цхьадика, 
Хожа цхьана боккхачу попа кIел наб 
кхетта вижна Iуьллуш хиларх пайда а 
эцна, тускар чуьра массо а боргIал ара 
хецна кIанта. Сатосу хан тIекхаьчча, 
массо а боргIал, цхьаъ санна, кхайкха 

йолаелла. «Iуь- ра –ре Iуь».
– О-о-о-о-а-а!– набарна шен кхо 

бага гIеттош хьалагIаьттина кхо корта 
болу Хожа. – ХIара хIун ду? ГIенах 
хеза те суна боргIалийн кхайкхар? 
– Цецваьлла, дIасхьахьаьжна иза. 
ДIахьаьжча, малх а хилла тоххарехь 
лаьмнашна тIехьара хьалаайбелла, 
цуьнан з Iаьнаршлахь нека деш 
олхазарш а долуш. Юьртахой а 
хилла шайн кхаш тIехь къахьоьгуш 
бохкуш. Ткъа кхо корта болчу Хожин 
гIала йина яьлла ца хилла: ворхIалгIа 
гIат дан долийнччохь лаьтташ хилла. 
Гонаха окъамаш, даккхий тIулгаш а 
хилла Хожас иза чекхъяккха гулдина 
лаьтташ, 

– АстагIфируЛЛахI, – куьйгаш тоьхна 
кхо корта болчу Хожас. – Ма чIогIа наб 
кхетта хилла суна.

– Гуш ду суна, котам екале ницкъ ца 
кхечи хьан гIала чекхъяккха.

 Дикачу кIанта аьлла: 
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– Хьо селхана вийлира тхох, тахана 
тхан рагI ю.

Дуьхьал ала хIума доцуш, вист ца 
хуьлуш, вехха кIанте дIахьоьжуш 
лаьттина кхо корта болу Хожа. Эххар а, 
доккха са даьккхина, цо аьлла:

– Со къера ву. Хьо туьйли. Ахь толам 
баьккхи. Сайн истангах топ а йина, 
дIаваха веза со кхузара.

–Вуно дика хир ду. И ма дара тхуна 
дезарг.

Реза воцуш, дегза дIаваха новкъа 

ваьлла кхо корта болу Хожа.
Цул тIаьхьа цхьаммо а новкъарло 

ца йина юьртахошна кхаш тIехь шайн 
белхаш бан. Ирсе, самукъне хилла 
церан дахар. Дала делла яха хиина юрт.

Юьртахоша гIо а деш, гIала йина 
чекхъяьккхина Дикачу кIанта. И гIала 
цунна йитна юьртахоша. Шена тоьлла 
нускал а далийна, доккха той а дина, цу 
гIали чохь ирсе ваха хиъна Дика кIант.
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 Галтаков Лечи

Шийла  I а
Арахь хьийза шийла мох,

Корехь хеза наггахь тIох.

Бун чохь хIоа гIорадо,

Писун мара цIийлуш го.

Котам, дайна Iаьнан сурт,

Цеце лаьтта, хилла чурт.

Ойла йоьхна котам ю,

Когаш шеллуш, гIорош бу.

ГIийла хили котам йист:

«Кего деза те сан ло,

Муха тоха аса зIок,

Лахьо беза баа хIоъ».

БоргIало ластош шен тIам,

Лайла хьовзий шен ши тIам,

Лаьттах туьйхи онда ког,

Корта ойбуш, дахдеш лаг.

Эли дош, беш дагна там:

«Хьо ма кхера, котам сан,

Кегош, даржош кIорга ло,

Лохур бу ас хьуна хIоъ».

БоргIало котам юзайо,

ХIора буса лар а йо.

Тховса  буьйса шийла  ю,

Цхьогал  дарна кхерам бу.

Хина бина буто ша,

Шеллуш хебба котам Iа,

Гонаха ю дахкаран Iаь,

Хир ду боху шийла Iа.
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Цхьа  шок  етташ  хьийза  дарц,

Бун чохь, лаьттахь а ю кIац.

Тебна догIуш цхьогал  ду,

Котам  ядо дагахь ду.

ГIоре-гIоддах тухуш мохь,

БоргIало  даьккхи  доккха  дов.

Ведда вогIу хIусамда,

Цхьогал эккхош, кхоьсси топ.

Iенош  цIий, текхош ког,

Деди  цхьогал, догIу  ло.

«Iуь-I-Iаре-Iуь!» – дека аз,

Хьаьсти  боргIал  хIусамдас.

Реза  хилла,  котамо,

Майра до шен  «ко-ко-ко».

Еа  Iуьйре, хьаьжи  малх,

Геннахь  хеза жIаьлийн  гIалх.

Майра  боргIал, хилла  да,

Кертахь  лела и дIасхьа.

Бераша  и  хестайо,

Бепиган юьхк кхийдайо.

Котам, дайна Iаьнан сурт,

Цеце лаьтта, хилла чурт.

Ойла йоьхна котам ю,

Когаш шеллуш, гIорош бу.

ГIийла хили котам йист:

«Кего деза те сан ло,

Муха тоха аса зIок,

Лахьо беза баа хIоъ».

БоргIало ластош шен тIам,

Лайла хьовзий шен ши тIам,

Лаьттах туьйхи онда ког,

Корта ойбуш, дахдеш лаг.

Эли дош, беш дагна там:

«Хьо ма кхера, котам сан,

Кегош, даржош кIорга ло,

Лохур бу ас хьуна хIоъ».

БоргIало котам юзайо,

ХIора буса лар а йо.

Тховса  буьйса шийла  ю,

Цхьогал  дарна кхерам бу.
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Делан	Элчан	МухьаММаДан	бералла

(Делера	СалаМ-Маршалла	хуьлДа	цунна)

Бераш, ас дуьйцур ду шуна АллахIан Элчан 
Мухьаммад Пайхамаран берралех лаьцна (Делера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна). 

Боккъалла а, Мухьаммад (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) лакхара сий долчу 
Маккахь цIе яханчу доьзалера хилла. Цуьнан да 
IабдуллахI – Iабдул-МутIалибан кIант – оцу Мак-
кахь гIиллакхца а, амалца а уггаре дика жима стаг 
хилла. 

Мухьаммадан нана – ВахIабан йоI Аминат – 
дикачу цIийнах схьаяьлла, дика йоI хилла. Му-
хьаммадан дай Iарбийн элий а, оьзда нах а хилла. 
ТIаккха, шу цец а ма довла, Дала шен Элча (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) дикачу цIийнах 
хаьржина алий.

Делан Элчан (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) дас IабдуллахIа, шен берхIитта шо долуш, 
Маккахь ялийра Аминат. Iарбийн Iадатехь даккха 
ма-деззара, кхо де йоьIан цIахь а даьккхина, цIа 
бахара уьш. Хаза, ирсе даха хиира и шиъ. Амма 
доца хилира церан доьзалан ирс.

Аминат доьзалхочух а йолуш, IабдуллахI мах 
лело Шема вахара. Цигара цIа вогIуш, сирла-
чу Мадинатехь садаIа сецча, цомгуш а хилла, 
дIакхелхира иза. Циггахь дIа а воьллира. IабдуллахI 
дIакхелхинчу заманахь Аминат ши бутт болуш 
доьзалхочуш яра. Мухьаммад, дуьнен чу а валале, 
буобер хилира. IабдуллахIан да Iабдул-МутIалиб 
чIогIа сингаттаме вара, шен кIант кхелхича. Иштта 
гIайгIане яра цуьнан нус Аминат а. Цуьнан бала 
байбан а, и собаре хилийта а, цо элира:

– Аминат, АллахI къинхетаме ву хьуна, ас 
цуьнга доьху, вайна хилла зен меттахIоттош, ден 
меттана дIахIутту волу кIант вайна валар.

Дала, цуьнан доIанна жоп луш, оцу доьзална 
делира дерриге Iаламна къинхетамна даийтина бер. 

Ненан кийрахь волуш исс бутт кхаьчча (милад те-
рахьашца лерича, пхи бIе кхузткъе цхьайтталгIачу 
шеран апрель баттахь, оршот дийнахь, Iуьйранна, 
дуьнен чу велира Делан Элча Мухьаммад (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) шен девешин Абу-
ТIалибан хIусамехь, церан цIа нуьрах дузуш.

Амината, хазахетаран кхаъ боккхуш, хабар 
дахьийтира кIентан дедега Iабдул-МутIалибе. Бок-
кха кхаъ хуьлий, воккхавеш вогIу иза, Аминатна 
совгIаташ а дохьуш. КIант вина ворхI де даьлча, 
дедена Дала дагатесира цунна Мухьаммад цIе 
тиллар.

Кхайкхина балийра цо къурайшин тайпанан 
нах. Уьш, схьабаьхкина, керла дина бер даздеш, 
самукъадоккхуш, яахIумнаш юуш бара.

– ЦIе муха тиллина ахь кIантана? – аьлла, хаьт-
тира цара. 

– Мухьаммад, – аьлла, жоп делира цо. – Далла 
гергахь – стиглахь, нахана юккъехь – дуьнен чохь 
а хестош хилийта. 

Мухьаммад дуьнен чу а валале, буобер хилар-
на, шен да гина вацара. АллахI Дела вара цуьнан 
тергош еш даим а.

Iабдул-МутIалиб чIогIа воккхавеш вара 
кIентан кIантах. Аминате аьллера цо, схьалохьа, 
караэцийтахьа шега иза. Цо дIавелира иза цуьнан 
кара. Дедас, кIант лерина кара  а эцна, элира:

– Аминат, сан йоI, ас декъалйо хьо хIокху ис-
баьхьчу бераца. Вай чIогIа гIайгIане дара, кхуьнан 
да IабдуллахI кхелхича, хIинца Дала цунна метта 
доккха дика дели-кх вайна.  Мухьаммад вели вай-
на. Хьажахьа, сан йоI, цуьнан шина бIаьрге, юьхьа 
тIе, ма тера ву-кх иза шен дех. Иштта хаза бер хила 
йиш юй техьа, ва Аминат! – аьлла, кIантана барт 
баьккхира цо.

Iабдул-МутIалиб дийнахь шозза – Iуьйранний, 

БисмиллахIиррохьманиррохьими
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делкъал тIаьхьий – вогIура кIант волчу.
Буобер хьан дакхор ду?
Маккара наха шайн керла дина бераш дIалора 

гIум-арахь цIена хIаваъ долчу метте, берийн кхи-
ар аренашкахь цIенчу хIаваэхь хилийта, церан 
догIмаш онда хилийта, иштта Iарбийн мотт цIена 
бийца Iамийта а. Аренашкахь Iаш болу Iарбийн 
зударий варрашкахь гIала схьабогIура, шайна-
шайна кхаба бераш дига. Уьш лелош беллачу 
мехах доккха гIо хуьлура царна.

Аминат йолчу цхьа а зуда ца еара царах, царна 
хаьара Мухьммад буобер дуйла а, и лелийча, шайна 
цунах дика мах бала да воцийла а. Мила хир яра 
царах, буобер дакхо а, лело а реза? Иштта зударш-
ца Макка еана яра Хьалимат боху зуда, тайпанна 
саIди а йолуш. Дог дика а, оьзда а, хаза гIиллакх 
долуш а хилла иза. Хьалимат а яра хьалдолчу нехан 
бер дига лууш, амма тахана цхьа а бер ца карош, 
йиснера иза. Иза йоцург, массо а хазахеташ, са-
мукъадаьлла вара.

Хьалимат чIогIа гIайгIане яра, ша бер ца карош 
йисарна.

Новкъа вогIуш Iабдул-МутIалиб нисвелира 
царна тIе. Цуьнан бIаьрг кхийтира, гIийла Iачу 
Хьалиматах. ХIара йоцург, мел йолу зуда бер ка-
рахь гича, кхийтира Iабдул-МутIалиб, Хьалимат 
бер ца карош йисний.

Цо Хьалимате олу: «Схьайола соьца, ас юьгур 
ю хьо бер долчу». Хьалимат кхийтира, иза шега 
Мухьаммад вигийта воллий. Делахь а, цхьа а бер 
доцуш цIа йоьдучул, буобер дигар гIоли а хетта, 
тIаьхьа хIоьттира иза. Iабдул-МутIалибна хаадели-
ра Хьалимат ойла керчаш хилар, Мухьаммад вига 
те ша я ма вига ша бохуш. 

– Бакъду, Мухьаммад буобер ду, хIетте а иза 
суна чIогIа хьоме ву, дена шен кIантал дукхавеза 
суна иза. Иза миска ву алий, ма Iелахь, хьоладас 
луш болу мах лур бу хьуна ас. Дика терго елахь 
цуьнан, нанас шен бер санна, дика лелавелахь! – 
элира цо.

Iабдул-МутIалиб, Хьалимат а ялош, Аминат 

йолчу вогIу. Цо Аминатна йовзуьйту Хьалимат. 
Иштта Хьалимат Мухьаммад вига реза юйла а 
хоуьйту цо. 

Хьалимат, кIант кара а эций, хьажахьа, хьайца 
дIаван реза ву я вац! – олий, кIант дIакховдаво 
Амината. Хьалимата ша кара эцча, велакъежира 
Мухьммад, ша реза хилар хоуьйтуш.

Хьалиматна гира, мел сингаттамца хьоьжу 
Аминат шен цхьаъ бен воцчу кIанте, мел хала ду 
цунна кIантах къаста.  

ТIаккха Хьалимата элира: – «Аминат, хьо 
сапаргIат хилалахь, хьо тешна хилалахь, ас, сайн 
бер санна, дика лелор ву хьуна иза!»

Хьалимата нене хаьттира: « Мел вита ас иза 
сайца?» – аьлла.

– Кога ваххалц, дегIана ондаваллалц вита ахь 
иза, – аьлла, жоп делира дедас.

– Ас дехар до хьоьга, – тIетуьйхира цо, – наггахь 
тхо долчу яр, нанна бер гайта а, цуьнан сапаргIат 
хилийта а.

Хьалимат, таро йоцуш, къен зуда яра. Юург 
ледар хиларна, шура кIезга хуьлура цуьнан. Му-
хьаммад ша вакхо йолаелча, шен шура саяьлла 
карийна, цецъяьллера иза.

– Кхул хьалха дукха бераш дакхийна ас, амма 
шура даим  кIеззиг хуьлура сан. ХIара бер шеца 
беркат долуш хиларх тешна ю-кх со, хIара бахьана 
долуш, Дала сий дийр ду-кх сан, – элира цо.

Хьалиматера пурба а даьккхина, Мухьаммад 
караийцира цара. Нанас а, дедас а барташ дехира 
кIантана. Хьалимат бераца новкъа яьккхира цаьр-
шимма. Хьалимат массарел а ирсе дакъа долуш 
зуда хиллера. Дерриге а Iаламехь долчу берех уггар 
а диканиг кхаьчнера цунна. Дала заманан агIонаш 
хийца а, Iалам тодан а, бакъ дин – Ислам хIокху 
дуьнен чохь дIадаржо  а тIаьххьара ваийтина  Элча 
Мухьаммад  Пайхмар  вара иза (Делера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна).  

ХIара хьехам кечбина 
Муртазаев Сайд-Мохьмада
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ГIура-Дада хилла, шеца Лайн-Аьзни 
а йолуш, кестта вай схьадогIу хан а ю 
тIекхочуш, хIун ду хьовса вай, дуьнен 
тIехь аьлла,  схьавогIуш. Дехьо, 
хьуьна юккъехь, яккхий гIовгIанаш 
хезна кхаьршинна. ЛадоьгIна,  сецна 
хIара шиъ. ГIовгIанаш тIаьхь-тIаьхьа 
чIогIа йовлуш хилла. 

– Ванах, Лайн-Аьзни, цара дуьйцург, 
къуьйсург хIун ду те, хьуна къаьстий? 
– аьлла, хаьттина  ГIура-Дадас Лайн- 
Аьзнига.

– Цкъачунна, къаьсташ цхьа хIума 
а дац, цхьажимма ладоьгIча,  хуур ду-
кха, – аьлла Лайн-Аьзнис.

– Лайн-Аьзни, бан мукъане муьлш 
бу те уьш?

Г Iура-Дадин хьехам
Алиев Мохьмад

Туьйра
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– Дера, ГIура-Дада, суна хаа-м ца 
хаьа, аьзнашка ладогIий вай, цаьрца 
бевзар барий те уьш.

Иштта х Iара шиъ ладоьгIуш а 
долуш, цхьаммо мохь тоьхна:

– Массара а ладогIал соьга: со шул 
массарел хаза а ду, аш хIуъа дийцарх 
а! Гиний шуна, бамба санна долу ло 
а дуьллий, ас кIаййо аренаш, лайх 
куйнаш техкича санна до лаьмнаш, 
цу кIайчу лай тIехь ловзу пхьагалш, 
хьозано до цIар-цIар, мел хаза хуьлу 
со? – аьлла, ша хастийна Iаьно. 

Цу къамеле ладоьгIча, хIорш кхетта, 
и къийсалуш берш муьлш бу, цара 
къуьйсург хIун ду а. 

Лайн-Аьзнига а хьаьжна, ГIура-
Дадас аьлла: «КхидIа хIун хуьлу хьожу 
вайшиъ».

ТIаккха йистхилла бIаьстенан юьхь.
– Iа, хIинца соьга ладогIалахь! Хьо 

хаза муха хуьлу, массо хIума ахь 
шелдеш хилча, гIорош а хилча. Со 
ю-кха хаза. Ахь шелйина хIумнаш 
йохйо ас, ахь гIорийна хIумнаш йосту 
ас. Гиний хьуна, ахь гIорийна дуьне ас 
достий, охьахьовду сирла, цIена хиш, 
маьI-маьIIехь маьлхан басенашкахь 
гучудовлу лайн зезагаш, г Iеххьа 
сенаш а тосий, дендала гIерташ хуьлу 
дитташ,наг-наггахь хеза бовхачу 
махкара схьакхаьчначу олхазарийн 
декар, – аьлла бIаьстенан юьхьо.
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ТIаккха йистхилла бIаьсте:
– ДIаялахьа, бIаьстенан юьхь! 

Хьо-м сан юьхь яй! Со ца гина хьуна, 
хьайл тIаьхьа йогIуш? Къегина малх 
хуьлу сан, массанхьа зазанаш дохуш 
дитташ, цхьадолчу дитташа хьалххе 
заза а доккхий, кегийра стоьмаш 
латабо, олхазарийн эшарш, адамийн 
самукъне яххьаш, – аьлла бIаьстено.

– БIаьсте, хьо стенна карзахъяьлла! 
Со гиний хьуна? Луьйчуш бераш, цIен, 
можа, кхидIа а бес-бесара стоьмаш, 
сайн хазаллица ас кечдо Iалам, – 
аьлла аьхкено.

– Э, аьхке, дIаялахьа хьо! Ахь 
хIун дуьйцу, массо а хIума кхорзий, 
чахчадой чекхдоккху  ахь .  Хьан 
йовхонна адам, арадала а ца хIуттуш, 
IиндагIаш лоьхуш Iа-кха со тIеяллац. 
Со ю хьуна нахана, лаьттана дика а, 
пайдехь а хIума, наха оханаш деш, 
цхьадолу ялташ дIадуьйш, докъарш  
чудерзош, – аьлла гуьйрено.

   Церан къийсам чекхбаьлча, вела 
а воьлуш, шеца Лайн- Аьзни а йолуш,  
сехьаваьлла ГIура-Дада. ТIаккха  цо 
аьлла:

– Со ладоьгIуш Iара шун къийсаме. 
ХIора а шу, кху дуьненна, Iаламна, 
йоккха мехалла йолуш, Дала хIоранна 
а, шена-шена тIе цхьацца декхарш  
дехкина, хIоранан шен-шен хенан 
хIоттам болуш шеран муьрех цхьа 
мур бу. Аш хIораммо а беш шен-шен 
пайда бу кху дуьненна. Къийса а ца 
луш, хIора а, шен мур чекхбаьлча, 

юхахьажа, тIаккха гур ду шуна, шаьш 
мел пайда бина, шаьш дина диканаш, 
шаьш дуьненна мел оьшу а.

     Вовшашка а хьаьвсина, шаьш 
бинчу къийсамашна дохко а бевлла, 
ГIура-Дадех эхь а хетта, дIасабахна 
къийсамхой. Цул тIаьхьа хIора а, шен 
рогIехь дIа а хIуттуш, шаьш динчуьнга 
хьаьвсина уьш, ГIура-Дадас ма-аллара. 
ТIаккха уьш кхетта долучух а. Царна 
хиъна, шаьш мел оьшуш ду дуьненна, 
гина шайгара болу пайда а.

    Цу дийнахь дуьйна, бертахь, шайн 
рагI а ца йохош, хIора шеран муьро 
шен-шен хенан хIоттам  а  хIоттош, 
схьадогIуш ду, боху, дуьне.



23

Мохехь шен эшаран
ТIекъаме даьлла,
Шийла дарц сагатдеш цIийза.
Ижуна ирделла,
БIаьрг серлабаьлла,
Хьун-тогIехь цхьа экха хьийза.

Дахделла дийшина
Ламанийн аьрцнаш,
Шелоно къуьйлуш, хабийна.
Вовшех дайн кахьоькхуш,
Къанделла нежнаш
Месалчу куйнаш кIел тийна.

ДIо басах чукхийда
Некъан юкъ лаьцна,
Лайн алхан дуьхьало Iуьллу.
Цхьа гIаларт, салазахь
Шен мукъам эцна,
Хаало, алаша лоьллуш.

ГIийлачу текъамца
Сингаттам муьйлуш,
Мох лерехь, садууш, цIийза.
Шелоно хьарчийна,
Шен марахь къуьйлуш,
Де, дегош, суьйренга тийжа.

 Iаьнан суьйре 
Дакаев СаьIидбек



24

Г а з а  –  г у ь з а л г

Кагерманов Докка

Бабас боху: – Газа-гуьзалг,
Хьажал, соьгахь  – гома коьжалг!
ХIара ас хьуна тухур ю.
Нехан синтарш ма делахь каг.
ХIунда йоллу дахдина лаг?!
Сеттош, ийзош генаш чу?
Буьхьигашца хьийзаш беша,
Йоллий хьо бабин хас хьеша?

Дадина халахетар ду.
ДIогахь ма ю базкол юькъа,
ДIагIо цига, хоти юкъа.
Яжа шортта и меттиг ю.
Суьйранна ахь шура еъча, 
Шура яккха суо охьахиъча,
Ас хьаьстина, хьоьга эр ду:
«Газа-гуьзалг, маIийн таж,
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Хьаьж тIе яьлла дешин къаж.
Хьо хаза ю, хьо дика ю».
Пису хир ду шура йоьхуш:
«Мацделла! Шура ло!» – бохуш.
Ас писуна шура лур ю.
Дуьзча, пису дер ду ловза,
Цо хIоттор ду уьйтIахь ловзар.
Акхарой сиха гуллур ду.
Лом-паччахь, кхайкхина деъна,
Хир ду вайн тхьамдаллехь хиъна.
Цхьогал цунна тIедогIур ду:
Хоттуш: «Бал болабей, паччахь?»

Паччахьо эр ду ша Iаччахь:
«Бал болабе, сан пурба ду».
Барзо, пондар чехка озош, 
Локхур бу массанхьа хазош,
Массеран дегнаш ловзадевр ду.
Ча-бабас тухур ю вота,
Даржор ду самукъане тата,
Буьхьигаш, пхьагал хелхаевр ю. 
Бераш девдда, когаш Iуьйра,
ДогIур ду ган бабин туьйра.
Доьлуш, хьуьйсуш бераш Iийр ду.
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К ъ и н х е т а м е  д о г
Iайшатан исс шо бен дацара хIета, ойлаян а, дог лаза 

а жима яра.
Де делкъене даьлча, арахь ловзуш Iара Iайшат шен 

доттагIчуьнца Амнатца. 
ЧIогIа самукъадолура тайпа-тайпанчу ловзарех: тай-

нигех ловзура, иштта лоьрех а, хьехархойх а.
Iайшатан даим а лор хила лаьара, Амнатна дарбанаш леладо ша бохуш, ишарш 

лелайора.
Цхьана дийнахь, бай тIехула уьдуш, хьаьдда лелара ши йоI. ЦIаьххьана догIа туьй-

хира. БIаьстенан юьхь яра иза, зазала яхнера сийна аре, къегина дара денош а, амма 
тешаме ца хуьлура хенан хIоттам.Сихонца едда цIа йоьдуш йолчу Iайшатан бIаьрг 
кхийтира бай тIехь сеттина Iуьллучу зезагах.

Тамашийна тIеозийра зезаго йоI. «Ма гIохьа дIа, ма дитахьа со кху арахь цхьалха» 
– бохуш санна хийтира Iайшатна.

Амнатна гайтира цуо и декъаза зезаг. Вайшинга гIо доьхуш санна хетий хьуна? – 
элира Iайшата. 

Амма, цунна жоп а ца луш, дог а ца лозуш, ойла а ца еш, 
дIаяхара Амнат. 

Iайшатна чIогIа ца тайра и. Зезаг дIатесна цIа яха 
ца юьтура даго.

ТIетоьхначу догIано гIорсиз даьккхина, лаьттахь 
Iуьллуш долу зезаг хьала а айдина, ша-шега дуьйцура 
Iайшата:

– Пекъар-яI, хьо ма гIийла миска ду-кх, кху йок-
кхачу арахь гIо дан да а воцуш, ма декъаза дисна 
хьо.

Иштта ойланаш еш хIара йолуш, цIаьххьана 
ткъес туьйхира арахь. Нанас мохь беттара 

Iайшате, йиш яцара кхин Iа. 
ЦIа йоьдуш, юха а хьоьжуш, 

дIакхечира Iайшат. Чукхачарца 
Iайшата дийцира шен нене.

Корехь гIайгIане Iуьллура 
иза. Дог лозуш йолчу йоIна 

маслаIат дира нанас. ДогIанах 
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зезаг хьулдан аьтто бира Iайшатан.
Дукха хазахетта сихонца, Iам чу когаш а бетташ, едда яхара Iайшат. Зезагна тIе 

кхаьчча: «Хьалаайбе хьайн корта, хьо хIинца цхьалха дац , хьо цхьалха аренгахь дуьтур 
дац ас», – олуш, догIанах зезаг хьулдира цо. Дог паргIат цIа еара Iайшат. Жимма хан 
яьлча, догIа сецира, хаза къегина малх хьаьжира арахь. Сихонца едда яхара Iайшат 
шен зезаг долчу, амма хьалхалера сурт дацара цунна гинарг. Денделла, декхаделла 
карийра цунна зезаг. Цунах чIогIа самукъаделира Iайшатан. Хьежарх ца кIордош, хаза 
бос болуш дара и, делакъежаш хьоьжура иза Iайшате. Иштта шен дог эцначу Iайшатан 
дог делош, дог хьостуш хьоьжура. 

Иштта ду-кх къинхетаме дог, диканца бекхам а бо Дала ша кхоьллинчу Iаламах 
къинхетам беш долчу адамах.
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Х ь е к ъ а л  а ,  и р с  а

Хьекъалой, ирсой къевсина хилла, 
хьекъало ша тоьла бохуш, ткъа ирсо ша 
тоьла бохуш. «Дика ду делахь, ирс, ахь 
гайта хьайн толам!» – аьлла, хьекъал 
юхадаьлла. Толам баккха новкъадаьлла 
ирс. Цхьана некъа йистехь охана деш хил-
ла цхьа ахархо. Ирсо шен ирсан жовхIар 
доьллина цу лаьттах,ахархочунна карон 
долчу метте. Нахарна тIаьхьахIоьттина 
дIавоьдуш, ирсан жовхIар а карийна,цунах 
инзарваьлла,хьоьжуш Iаш хилла и 
ахархо. Цу хенахь чехкачу динахь чан 
эккхийтина вогIуш хилла цхьа бере. Ша 
ахархочунна тIекхаьчча, салам а луш, 
сацавелла иза. Цуьнгара салам схьа а 
оьцуш,хаьттина ахархочо:«Динбере,хьо 
лаа-тара лелий?» – аьлла. Беречо жоп 
делла: «Таркхойн Шовхала эле яздина 
кехат дIаэцна воьдура со-м»,–аьлла. 

Ахархочо, хIара меттиг охуш,ирсан 
жовхIар карийна шена аьлла. Дуьненахь 
иштта ирс хиллал ирс долуш вацара ша, 
я кхунах ша дан хIума а дац, хIара эле 
совгIатна дIалахьара ахь аьлла, жовхIар 
дIаделла ахархочо.

Беречо и жовхIар дIакхачийна эле. 
Цу жовхIарх инзаре цецваьллачу эло 
тIегулбина шен векалш. Цо цаьрга аьлла: 
«Цхьана ахархочо даийтина суна хIара 
ирсан жовхIар. Цунна дуьхьал хIун там 
бича, бакъахь хир дара те? ХIун совгIат 
дала деза те цунна?

Цхьаболчара: «Цунна хьайн йоI ло», 
– аьлла. Ткъа вукхара: «ХIан-хIа, ирсан 
жовхIар элана даийттал кура и хилча, цо 
йоI тIе ца лаца а мега. Дешица, детица 
кхелина дин бига беза цунна. Стаг волчу 

Халкъан туьйра
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стага дIатоттур бац дин» – аьлла, хьехар 
дина.

Бере юхавоьрзучу хенахь цуьнга и дин 
бигийтина ахархочунна. Амма ахархочо  
и дин а тIе ца лаьцна.

Ша миска ахархо ву, дешица, детица 
кхелинчу динах ша дан хIума дац, хIара 
ша Таркхойн Шовхална совгIатна юха-
буьгуьйту аьлла,  беречо, и дин Таркхойн 
Шовхална а кхачийна, довзийтина  ша 
мел лелийнарг.

ТIаккха Таркхойн Шовхала, гIиллакхе 
ваьлла, и ахархо шена тIе кхайкхина, цун-
на шен йоI а, шен бахам а белла. Ловзар 
дIадирзича, нускал долчу а ца воьдуш, 
корехула ара а иккхина, дIаведда ахархо.

Ул-улле а даьлла, цунна тIаьхьадо-
ладелла хьекъал а, ирс а. Ирсо хьекъа-
ле, шега толам ца баккхало, аьлла, 

хьайга баккхалахь, ахь баккхахьа и 
толам, ша къурд олу.

Хьекъал доьлла ахархочун даг чу. 
ТIаккха цо ойлайина: «Элана ас жовхIар 
а хIунда луш дара? Ас сайна белла дин 
Шовхална а хIунда бигийтира? Цо йоI 
елча, йоIах а стенна уьду?» – аьлла. 
Хьекъало нускал долчу юхаверзийна 
ахархо.

– Сох бIаьрг кхетча, хьо стенга веди-
ра?–хаьттина нускало, иза чувеъча.

– Вайша вовшахкхетча, вовшахкхета 
безаш ши седа бара. И шиъ вовшахкхет-
тийла хьажа вахнера со, – аьлла, жоп 
делла майрачо.

ГIалдий-булдий царна, амма, бакъ-
дерг аьлча, хьекъал ца хилча, ирс 
хуьлийла-м дац.

ДIаяздина Джамбеков ШаIранис
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– ЛадогIал, Децин бераш, шух цхьамма 
бепиган цуьрг кхаьллича, вузур варий 
иза? – хаьттира Децас стоьла гуонаха 
хевшинчу берашка.

– Вай... Вацара, дера! – дийладелира бераш.
– ЛадогIал, бераш. Оцу бепиган цуьрго 

адам ца дузорх, зингат я кхийолу жима са-
галмат мацалла лечуьра кIелхьара яккхалур 
ярий цуьнга? – шозлагIа а хаьттира  Децас.

– Яра... – аьлла, Децин къамело ойлане 
дехира ладоьгIуш Iен бераш.

– Варийлаш, Децин дика бераш ма ду шу, 
цкъа а дIа ма кхоссалаш бепиган цуьрг. Дала 
массо а садолу хIума юзон делла ялта ду иза.

– ХIинца алал Деце, сагIийна цIазамаш 

лой шуна? Шуна хезний, гиний, баккхийча-
ра «пIераскан буьйса ю тховса» аьлла, сагIа 
дала дезар хьахош, кертахь я лулахь  Iачарна 
бахьийта сагIин кад кечбеш?

– Хезна! Хезна! Со вохуьйту мамас, кемпеташ, 
туьха я шекар дIало олий, – элира жимачу кIанта.

– Гой шуна, мел хаза ду бусалба нехан 
гIиллакхаш. СагIа делча, Далла дукхадезар 
ду шу. Цундела, эрна дIа ца кхуссуш, бепиган 
цуьрг а, «Делан  дуьхьа олхазаршна сагIийна» 
алий, охьайиллалаш. Дала къобалдийр ду 
шун сагIа. Далла дукхадезар ду шу. Ялсамане 
дуьгур ду шу цхьана жимачу бепиган цуьрго. 
Вай деш дерг дерриге а хууш, гуш ву вайн 
Къинхетаме Дела.

Бепиган  цуьр г
Деца еанчу дийнахь Эльдерханова Зайнап
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Махмаев Жамалдин

Iамош ю
Аьрру куьйга  Iайг а лаьцна, хIума юуш йоллура пхи  

шо долу  Зайнаъ. Куьг дегош, чорпа Iенара, хьалхауллург  
тIадийнера.  ХIинццалц цкъа а ца Iенайора цо юург.

– Вукху куьйга лаца и Iайг, хьо хIун деш ю?–элира 
нанас.

– ХIумма а ца деш долу аьрру куьг болх бан Iамо 
гIерташ ю.

КIайн хилийта
 Дуккхазза а шен вешига кIайн басар дехнера Анвара.  

ХIун дан воллу, ца олура.
Тахана ша школера  цIа веъча, Анвар чохь а,  кертахь 

а ца карийра  Анзорна. Бешан  йисттехь  хиллера иза.  
Куьйгаш кIайн а дина, цицигна кир хьоькхуш воллура.

– Ой, хьо  хIун деш ву?
–Iаьржачу цициго некъ хадийча, вон ду, боху децас.  

Вайн пису кIайн  хилийта воллу-кх.

Чайна чу а тосуш…
Серванта чуьра кемпеташ схьаоьцуш воллу  Куьйра 

а гина,  нанас  элира:
– Кемпеташ дукха йиъча, цергаш охьаэгар ю хьан… 

Оцу дешнаша жимма ойла яйтира кIанте. ТIаккха а, 
ирисан марзо дагаеъна, цергех хи а даьлла, цо элира:

– Цергаш охьаэгахь, бабас санна, шекар,  чайна чу а 
тосуш, дуур ду-кх ас…

Иза а аьлла, цхьа кемпет  бага 
йоьллира цо, важа буйна а оьцуш.

...
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Гелагаев Сайд-Мохьмад

Бирдолагаш  дийцина ца валлал дукха тайпанашка декъаделла ду, боху зоологин 
талламхоша.

Шайн-шайн куц-кепаца, Iар-дахарца, басца, доккха-жима хиларца къаьсташ ду а, боху. 
Церан пелагийн тIемийн меттана пардонан тIемаш ду белшаш тIера цIоганан юьхьига тIе 
кхаччалц. Вайн махкахь  билгалдевларш  кхаа тайпанна ду:

Хьаьрса бирдолаг (рыжая вечерница), минцI-бирдолаг (малая вечерница), лергчIапалг 
(ушан). МинцI-бирдолаг, нана- пIелгал делахь, кхин доккха дац. Цундела тиллина цунна 
и цIе, минцI-бирдолаг аьлла.

Бирдолагаша сагалматаш, стоьмаш, дургал дуу. Цхьадолчу дийнатийн, дегIа тIехь 
цергаца Iуьрг доккхий, цIий а молу, цIубдеш, цара и молуш дийнаташна башха хаа а ца ло. 
Церан бIаьрса ледара ду, цундела, шайна хьалхарниг ангалин кор ду дац а ца хууш, корах 
кхеташ меттиг нисло. Чохь серло йоцуш кор диллина хилча, цIа чу а долу. И хааделла 
схьалаьцча, сихха корах аракхосса деза. Ца кхуссуш хьелахь, кхералой,  дог эккхий,  ле и.

Сайна зеделларг ду ас дуьйцург. ТIома лелачу хенахь цо багара аз  дуьйлуьйту, озо 
хоуьйту хьалха дуьхьало хилар, тIаккха бирдолаг, петухий, тIехдолу.

Б и р д о л а г а ш
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Г Iо де цицигна дахка схьалаца



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

Веддина (латта) – кхузахь: (тардина маьIна) охьатаIийна, датийна, 
чIагIдина бохург . Нийсачу маьIнехь – чIапдина.

ГIори-гIоддах – шен гIора, ницкъ ма-ббу, доггах.
Къевкъина (къовкъа) – цхьа хIума лелхаш санна ден чIогIа, доккха гIар-

тата. Масала: Стигал къевкъира.
Къера (дуй бахча санна) – къера – (кхузахь) – харц.
Къурд (ала) – къарвала, юхавала.
ЖовхIар (д), жовхIарш (д) – хIорда чохь хуьлуш йолчу цхьайолчу моллюскийн 

«цIенош» (раковинаш) чохь кхоллалуш йолу бес-бесара беснаш, горга а, кхин 
тайпа а кепаш йолу безчу тIулгех ларалун хIумнаш. Зударша 
кечлуш лело коьчалш йо царах.

Зов (д), зевнаш (д) – ленаша ен я ира герз (тур, шаьлта) ирчу 
герзах кхетча хеза гIовгIа. Лере зов деъна. Иштта а олу. Наггахь 

лерга чохь хезаш хуьлучу шакарх терачу юткъачу гIовгIанах олу 
иштта.

(Ламанан) кIа̒жехь – кхузахь (тардина маьIна) ламанца – лахахь, 
ломан «когашкахь».
Ма̒са – сиха, чехка.
Окъам (й), окъамаш (й) – боккха тIулг, иштта шен (ша) йоккха тарх.
Партал – буьйда, текхна, лелла ца волуш, тIахъаьлла хилар доцуш.
Пхьор (д), пхьо̑раш (д) – маьркIажехь юу хIума.
Саксаул (д), саксаулаш (д) – гIум-аренашкахь кхуьу чIана (гIа-патар латош 

доцу) жимчу «дегIара» дитт .
Та̒за – могуш, уьнахцIена, дегIехь цамгаран сингаттам, цатам боцуш.
ХIоллам (бу), хIолламаш (ду) – сийдолчу адамашна я сийлахь лоручу 

хиламашна лерина ен иэсан (дагалецаман) билгало. Памятник.
Чухчари (й), чухчареш (й) – лакхара чуIена хи (водопад).
ЧIеIа – а)делха, цIийза; б) гуттар а доьлхучу, цIийзачу, масала, 
   берах а олу иштта. ЧIеIа (д), чIеIанаш (ду)
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Бераш! Басаршца кечде хIара сурт.

ГIура-Дада
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Жоьпаш: стохка, лаам, гIаргIули, хьамц, гуй, той, марс, Адам, кхойкхург, Мансур; тур, кол,
локъам, Магас, гIайракх, гIаймакх, истанг, хьайба, цатам, йома, Рабу.

Пурхнехьа: 1. Цхьа шо хьалха. 4. ХIума дан 
ойла хилар. 6.Iа даккха кхечу махка доьду 
олхазар. 9. Хьуьнхахь хуьлу стом. 11.ЖIаьлина 
доьша дутту пхьегIа. 12. Дика билгалдаккхар. 
13. ГIодмаш хьакха оьшу гIирс. 14. Дала 
дуьххьара кхоьллина стаг. 15. Цхьаьнга (я нахе) 
мохь беттарг. 18. Божарийн цIе.

Охьанехьа: 2. Герз. 3. Жима дитт. 4. Демах 
бина кхача. 5. ГIалгIайчоьнан коьрта шахьар. 
6. Мангал ирбо цуьнца. 7. Шурин тIехь лацало 
тIуо. 8. Нохчийн куз. 9. ЦIахь лелон дийнат. 
10. Вас. 16. Бедар йоьхначу метте туьллу хIума. 
17. Зударийн цIе.
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