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Кадыров Ахьмад-Хьаьжин – 70 шо

ТОЛАМХО

ДIахьошверг
Ахьмад-Хьаьжа
Дукхаваха
Хьусейн
1-ра гIалахо

2-гIа гIалахо
Воккха стаг
Некъахо
1-ра са
2-гIа са

Герзахо
Салам
Инарла
Джалал
Ийман
ГIишлошъярхо

АХМАДОВ Муса

1-ра сурт

ДIАХЬОШВЕРГ. Мацах, мацах, дуккха а шераш хьалха, керла-
керла тайпанаш, гараш, некъеш кхоллалуш, Турпал-Нохчочун тIаьхье 
алсамйала йолаелча, церан векалша дайн ширачу кхерчахь – Нашхахь 
– гул а белла, дIахIоттийна къоман юкъара яй. Цу цIестан яй тIехь 
дIаязйира нохчийн массо тайпанийн цIерш. Иза къоман бартан а, 
цхьааллин а билгало хилла лаьттира дуккха а заманашкахь. Цу яй чохь 
махкана а, къомана а тIера сагIийна дайинчу хIуцIеначу хьайбанийн 
жижиг а кхехкош, цунна гонаха гуллуш хилла махкахь лоруш хилла 

Дакъалоцурш

(Пьеса)
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болу сийлахь нах – Мехкан Кхелан декъашхой. Цигахь цара къестош 
хилла махках, къомах а, хьакхалуш долу даккхий гIуллакхаш.

Цул тIаьхьа, хан-хене яларца, нохчийн къам Соьлжа-гIалина гонаха 
гулдала доладелира. Цкъа хьалха цигахь тIеман гIап яра, паччахьан 
инарло Ермоловс нохчашна тIелатарш дан, церан мохк дIалаца аьтто 
хилийта йиллина, «Буьрсаниг» аьлла цIе а йолуш. Дуккха а шераш 
дIадевлча, цигахь мехкдаьтта даккха долийча, цунах йоккха гIала 
хилира. Советан Iедал долуш иза Нохчийчоьнан коьрта шахьар хилла 
дIахIоьттира. Цу гIалахь халкъан бахам, Iилма, дешар, культура кхиош, 
хьанал къахьоьгура нохчаша кхечу къаьмнийн векалшца цхьаьна. 
Амма къизачу тIамо, тIулга тIехь тIулг ца буьтуш, йохийна, аьтта 
дIаяьккхира иза. ТIехIоьттира, нохчийн къоман коьрта шахьар мичахь 
хила еза, нохчийн къоман коьрта яй мичахь латта беза къасто деза хан.

2 сурт

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Ма доккха хIума ду-кх хIара бIаьргана 
го ирча сурт! Дукха хан йоццуш адамийн дахаро дIаюьзна хилла 
гIала, дитташа сендина урамаш, ирх хи кхуьссучу чахчаршна гондIа 
майданаш, исбаьхьа бошмаш берийн аьзнех юьзна ишколаш – и 
дерриге а хIаллакдина, дагийна, чим а хилла, херцаршкахь Iуьллу. Кху 
гIала веъча, тайп-тайпана аьзнаш хаза дуьйлало. Уьш кхузахь даьхначу 
адамийн синойн аьзнаш ду, хетарехь.

1-ра ХИЛЛА ГIАЛХО. Ахьмад-Хьаьжа, хIара Соьлжа-ГIала кхин хир 
яц, аьлла, кхиэл кхайкхийна вайн мостагIаша. Хьайн ницкъ а кхочуш, 
чекх ма ялийталахь церан и кхиэл. Суна кху гIали чохь дуьххьара гина 
кхетта малх, кху гIали чохь суна и гуттаренна а дIа а буьзна. Суна ца 
лаьа, хIара херцарш даима кхузахь Iахкийта. ГIала юха а гIатта еза, 
хьалхачул а чIогIа хазйелла, къегина. Суна хаьа, и хилийта Iаламат 
хала дуйла. Амма иза далур ду хьан ондда лаам хилахь. ХIокху гIалин 
хинболу кхоллам бийцаре беш, тхан, кхузахь даьхначийн, лаам тидаме 
эца лаьара тхуна. Синошна а ма кхочу кху гIалин дакъа.  

(Гучуйолу 2-гIа хилла гIалахо)

2-ГIА ГIАЛАХО. Цхьана хенахь со кху гIалахь ехаш яра. ХIора 
Iуьйранна сайн ши бер берийн беша дIа а дуьгий, со балха йоьдура. 
Ишколехь болх беш яра со. Балхахь йоцучу дийнахь со берашца Соьлжа 
йисте йоьдура. КIантанний, йоIанний хазахетара и меттиг. ХIара шиъ 
ловзуш лелара цигахь, чахчарийн хин цинцаш дIаса а кхуьссуш. Хин 
тIадамаш малхехь лепара. Маьлхан цинцаш бIаьргаш чохь лепара. Амма 
уьш гуттаренна а дIадайра. Тхан хIусамна тIе кемано Iаьржа цIе а тоьхна, 
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тхуна а, цу чохь дIа ца боьлхуш сецна хиллачу цхьайтта доьзална а каш 
хилира тхан хIусамех. Уьш, со санна, тешнера, цхьа а бехк боцу нах шайн 
хIусамашкахь хIаллакбан къизалла адамашкахь хир яц аьлла. Амма уьш, 
тхуна моьттучул а, къиза хиллера. Тхан синош хIинца а дуьйладелла 
лела кхузахь, тхайн сирла дахар хиллачу меттигашкахь. 

(Гучуволу воккха стаг)

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Хьо мила ву? Хьо а ву кху гIалахь ваьхна?
ВОККХА СТАГ. Вац. Со хIара гIала йиллале хьалха кхузахь хиллачу 

цхьана кIотаран ден тIаьхьенах ву. Iеламнах лоьцучу къизачу заманахь, 
лецна схьабалийна, Соьлжа йистехь хиллачу набахтехь валлийначу 
нахах цхьаъ ву. ЛадогIа ахь жимма, церан аьзнаш а хезар ду хьуна. 
Церан, орца доьхуш, кхойкху аьзнаш. Баттахь сов Iазапехь латтийначул 
тIаьхьа, царах цхьаберш къизачу чорхахь ахьа а аьхьна, Соьлжа хи чу 
кхиссира. Царах цхьаъ со а вара. Соьлжа хино цIен бос эцнера. 

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. ХIан-хIа, суна  ца лаьа хIара меттиг жинашна 
а, шайтIанашна а йитина, адамаш кхузара дIадоьлхийла. Кхузахь 
халкъана дуьхьал йоцуш, халкъан дуьхьа гIала хила еза. 

3 сурт

НЕКЪАХО. 
Вайна хилларг хӀун ду-техьа?
Мича яха марзо, серло?
ХӀун ду дӀо ломал дехьа:
Хьалхалерниг? ГӀайгӀа керла?
Ерриг стигал, хилла бала,
Йоьлху лаьтта, херцарш яшош...

1-ра СА. 
Ахь ма леха 
Соьлжа-ГӀала, 
Йирзина и шийлачу коша.

НЕКЪАХО. 
Ахь хӀун дуьйцу?! 
ГӀала дийнна 
Муха лийр ю? 
Бакъ дац даго.
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1-ра СА. 
Йийна гӀала, дитташ дийнна... 
Хилларг... И кхин вайна ма гуо!
ДуьхьалхIуьтту диттийн могӀа, 
Лекха цӀенош – зезагашлахь.
Соьлжа йистехь – гӀанташ, догӀа, 
Бераш, маьлхан серло – гӀашлахь.
 
НЕКЪАХО. 
Хьуна гуш дерш дуй-те гӀенаш?

1-ра СА. 
ГӀан муха го веллачунна? 
Кхузахь хийцалуш яц хенаш...

НЕКЪАХО. 
Хьо велла ву? Ткъа со?.. Суна?..

1-ра СА. 
Кхера ма луо, дийна ву хьо.
Суна гушберг дагалецам. 
Веллачуьнан а садукъло,
Гича хӀара балин децӀа.

Кхераме ду лелар буса, 
Дийначунна – къайлавала.
Хьо ду цӀий, са, ткъа со ду са... 
Синойх юзу буса гӀала.

НЕКЪАХО. 
Со-м дӀавоьду... Тилавелла... 
Къасталуш вац со де, буьйса.
Со гӀелвелла, со бӀарзвелла,
Шух дӀакхета ас сатуьйсу.

ДIАХЬОШВЕРГ 
И дӀавоьду, къайлаволу,
Кхин урамехь гучуволу.
И кечвелла, дегӀе дерзош 
Туька юллал долу герзаш.

ГЕРЗАХО. 
ХӀей, хьо са ду, я хьо цӀий ду?!

2-гIа СА. 
Цхьа са ду со, соьца сий ду.

ГЕРЗАХО. 
Ткъа цӀий ахь даьхьна мича?

2-гIа СА. 
ХӀун дан воллу сан цӀийх, хилча?

ГЕРЗАХО. ХӀара латта цӀийдан деза, 
КӀордийна латта Ӏаьржа...

2-гIа СА. Цу гӀуллакхна басар эца,
ПаргӀат дитий синош маьрша.

ГЕРЗАХО.  Ахь хӀун дуьйцу?

ДIАХЬОШВЕРГ.   Цо герз детта. 
ХӀумма а ца хили синна.
Важа, хьере а хилла, ведда, 
Къайлавели махал сиха.

Синош гулло, синош гулло, 
Йолчохь Соьлжа-ГӀалин херцарш. 
Церан аьзнаш – генахь, уллехь. 
Сатасарца уьш дӀахерло.

Соьлжа-ГӀала – синойн шахьар, 
Яьгна ойла, дегайовхо,
БӀаьсте ягӀац, гӀайгӀа яхьа,
Буц а ялац йолчохь овкъарш.

Нийсо хьешна майданаш 
Юьзна тахна кӀарлагӀех. 
Динарг наха пайденна 
Ӏуьллу, хилла хьакхлагӀа.
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Херцарш хилла хӀиттина 
Махкахь баьхна неӀалташ, 
МаӀаш дера Ӏиттина,
ХӀуьттуш вовшийн неӀаршка.

БӀаьсте еъча, шен болх бан, 
Диттех хьерчаш керла гӀаш, 
Малхе юьйлу, бохош барт, 
Мохь хьекхначийн бӀарлагӀаш.

Буса Соьлжа-ГӀали чохь 
Денло дагахьбалламаш,
Орца доьхуш бетта мохь, 
Синхьийзамаш, гаттамаш.

Сатийсамаш ураме 
Бовлу, цаьрца – ойланаш, 
Аьзнаш, узарш хораме...
Уьш хезачохь Ӏойла дац.

Карзахалла хьийзинчу 
Соьлжа-ГӀалин майдана,
И схьайоккхуш къийсаза, 
Дуьссу Ӏуьйкъехь шайтӀанаш.

...Юхаъ – аьзнаш, бӀаьргех хиш, 
ДогӀа санна детталуш,
Екхна стигал – дахар кхин, 
Беттаса а – кхетта гуш...

Соьлжа-ГӀала хала ю 
Схьага бӀаьрса долчунна. 
Соьлжа-ГӀала еза ю 
Хаза лерса долчунна.

Боккха хьеран тӀулг бу и, 
Даг тӀе боьжна хӀораннан, 
КӀорга Ӏаьржа Ӏин ду и, 
Хьан кхетамехь хӀоьттина.

БӀаьрса дайна, бӀарзваларх, 
Лерса дайна, къарваларх, 
КӀелхьара ца волу хьо:
ГӀала дагна хаало.

Оцо дегнаш делхадо – 
ТӀулган дац уьш, дилхан ду. 
Оцо дегнаш лелхадо,
Дика адамаш нилхадо.

...Соьлжа-ГӀала – бӀарлагӀа
Вайн хиллачу дахаран.
Соьлжа-ГӀала – кӀарлагӀа
Харцлийначу нахана.

ГIунаш

Хаьа суна, хаьа хьуна, 
Соьлжа-ГӀалин кийра охкуш,
Яьхна юйла кӀорга гӀунаш,
Царна чуьра даьтта доккхуш.

«Мехкан даьтта – деши Ӏаьржа,
И ца хилча, хир яц алу!»
И дӀовш хилла, махкахь даьржа, 
Дешех хили Ӏаьржа талу.

Мехкан кийра лечкъочара 
Мехкан адамех юьзи гӀунаш.
Уьш – синошна йина кӀареш, 
Цигахь – харцо, шийла гӀура.

ГӀунаш чуьра хьалагӀерташ, 
Адамийн аьзнаш лаьттахь даьржа, 
ХӀуьтту аьзнаш хӀора керта,
Орца доьхуш мискачаьрга.

Амма неӀарш наха чӀогӀу, 
Къарделла ду Ӏаьржа кораш. 
Соьлжа-ГӀалахь цӀенош чӀогӀу, 
Ӏуьйкъехь неӀарш елла кхоьру.
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Ӏадийнначохь дисна цӀенош 
ГӀу чохь хили цхьана дийнахь. 
Царна гуш дац буьйса-денош, 
Балехь дохку синош дийна.

Берриге мохк къизаллино 
ГӀу чу боьлли, Ӏуттуш, тоттуш. 
Алсамдуьйлу махкахь къинош, 
Царех барт бац цхьаммо хоттуш.

Мехкадаьттанах дӀауьйзу 
Сатийсамаш гӀу чохь болчийн. 
Ӏаьржа дешех бухку уьзаш, 
Жоьжахатин мах а боккхуш.

Махкахь яьржи Ӏаьржа маршо: 
Цхьамма духку докъан марчо, 
Вукхо махбо, духкуш декъий, 
Кхиверг воьду цуьнан декъа...

Оццул харцо, оццул зулам 
Лалуш муха лаьтта дуьне?
Стенна, и къизалла хьулъеш,
Лам тӀехаьрций, дӀа ца туьй-те?

...Херцарш юккъехь зезаг дели, 
Цхьамма лаьттах синтар дуьйгӀи, 
Кхечо, нохчий боьхуш Деле, 
Ламазаш деш яьккхи буьйса.

Цхьамма нехех цӀанйи шен керт, 
Вукхо буоберан бин гӀайгӀа. 
Кхечо, доькъуш дама, шекар, 
СагӀийца шен бала айъи.

Вуонан aгlo жимъеш, денна 
Дикчу наха болх бо дела,
ТIе ца херцаш лаьмнаш лаьтта, 
Бух ца дуьйлуш Ӏуьллу латта.

4 сурт
(Ахьмад-Хьаьжа ву кхеташо дIахьош)

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Накъостий, ас шу гулдина, хIара тIом вайна 
кочара а баьккхина, вай маьрша даха хевшича, вайн мехкан коьрта 
шахьар мичахь юьллур ю боху хаттар къасторхьама.

САЛАМ. И дахар дIахIоттийна девлча-м, хIумма а хала дацара иза 
къастор. ХIинца ма генахь хета иза.

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. ХIумма а генахь дац, вайх хIораммо а, шен-
шен гIуллакх даггара кхочушдеш, къахьегахь. ИншаАллахI, Дала гIо 
дийр ду и гергадалуо. 

ИНАРЛА. Ас эр дара, ахь бакъо елча. Нохчийчохь долчу тIеман 
эскаран куьйгалло хьалххехь хаийтина шена хетарг. ХIетте а, ас юха а 
билгалйоккхур ю тхайн позици. Кхузахь инарла Ермоловс «Грозная» 
гIап ша юьллучу хенахь кхузара адамаш тIеман ницкъаца Россина 
муьтIахь деш, империн низаме дало йиллина хилла. Цунах тIаьхьо 
гIала хиллера. ХIара юьллуш хилла декхарш оцу гIопо тоххарехь 
кхочушдина. Тахана гIалех дисна хIумма а дац. Цундела ас боху: 
«Грозный-гIала» боху проект чекхйаьлла. Историно ша дIаерзийна 
иза. ХIара меттахIотто гIерташ, эрна къа а ца хьоьгуш, республикин 
коьрта шахьар Гуьмсехь хилийта еза.
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АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Кхетта хьан позицих. Охьахаа! Вай-м дац цхьа, 

Соьлжа-ГIала метта а хIоттийна, Iен дохкуш. ГIаланаш вайн дуккха а 
хир ю: Гуьмсе, Аргун, Шела, Марта, Курчала. Уьш массо а къагийна, 
хазйина дIа а хIиттор ю. Ахь хIун олу, Джалал?

ДЖАЛАЛ.  Баркалла, дош даларна! Соьга хаьттича, хIара хаттар 
дийцаре дан оьшуш а дац. Ахь ма-бохху Нохчийчоьнан коьрта шахьар 
хила а хилла, хила а еза Соьлжа-ГIала.

ИНАРЛА. Яц хьан Соьлжа-ГIала! Хьан гIалех йисна цхьа нехаш 
ю. Кестта уьш, и нехаш, Ханкалана уллехь долчу ор чу гIур ю. Оцу 
ор йисте чурт хIотто а мегар ду хьуна: «Кху ор чу яхана цкъа мацах 
хилла Соьлжа-ГIала», – аьлла, йоза а яздеш. Хьо архитектор велахь, 
оцу чуьртана проект хIотто мегар ду хьуна.

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Тоьур ду! Ахь хьайна луург довзийти тхуна. И 
хьайн хьехарш хьайн эскархошна дийр ду ахь. Джалал, кхидIа де хьайн 
къамел!

ДЖАЛАЛ. Соьлжа-ГIала вайн коьрта шахьар хила еза бохучунна гIо 
лоцуш, дало дуккха а делилаш ду сан. Уггаре а хьалхарниг: иза вайн 
махкана юккъехь хилар ду.

ШолгIа-делахь, кхузахула чекхдолуш доккха хи хилар ду. Хи 
доккха хIума ду. Хи гIалин са ду. Хина йистехь йоцу гIала кхачаме 
ца лору. Цундела вайн коьрта шахьар кхуззахь, Соьлжа-хин бердаш 
тIехь хила еза.

САЛАМ. Джалала бохучух дика кхета со. Амма со дукха жима 
волуш, суна хезна, вайн эвлияаша дийцина бохуш. Кху гIалин 
цIенойх нахана кешнаш хир ду, хIара гIала яраш-къух даьлла, акхаер 
ю, кхузахула кхерсташ цхьогалш, берзалой а долуш. Цундела, хIара 
къизалла лайна меттиг Iадда а йитина, вайн коьрта шахьар кхечахьа 
йоьгIча хIун дара-техьа? Масала, Орган йистехь, цкъа мацах Чехкар-
гIала хиллачохь. Эвлаяаша дийцина ду боху, цигахь йоккха шахьар 
хир ю аьлла.

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Салам, охьахаа! Баркалла. Хьуна хетарг 
девзаш ду. Хьуна хезнарш суна а хезна: кхузахь тIемаш хир бу, хIара 
меттиг акха а ер ю цхьана ханна бохуш. Амма суна кхидерг а хезна, 
баккхийчара дийцина бохуш: «ХIара гIала метта а хIуттур ю, хьалхачул 
а хаза. ХIара гIала къагор ю исбаьхьчу маьждигаша, ангалин гIишлоша, 
ислам-динан серлоно. Иза хезний хьуна, Салам?

САЛАМ. И ца хезна суна.
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Ахь дика ладоьгIнехьара, хезар дара хьуна.
Ийман, хьо-м яц йистхила лууш? 
ИЙМАН. Ю. Вайн гIалин истори юхайийца ца оьшуш, массарна 

а евзаш ю. ХIара юьллуш, нохчийн къомана дуьхьал йиллина гIап 
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хиллийла а хууш ду. ХIетахь кхолладеллачу цхьана халкъан иллихь 
иштта дешнаш ду:

Дай белла йиса хьо,
Соьлжера ва гIала.
Хьо юьллуш, дуьйцура,
Яхь йолчу кIенташна 
хIонцана юьллуш ю бохуш.
Хьо юьллуш хиллий-ца
Цу юьртан кIиллошна,
Яхь йолчу кIенташна
Балийна ва аьлла.

Боккъал а, хIара гIала вайн къомана баленна йиллина а хилла. 
(Йоьлху)

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Ма елха, Ийман. БIаьрхишца тодан хIумма а 
дац. Дала мукъалахь, диканиг хир ду вайна. «Халонна тIаьххье йогIуш 
атто а ю», – боху Дала.

ИЙМАН.  Дала мукъалахь, дикане сатуьйсур ду вай. Хан-хене 
яларца Соьлжа-ГIала нохчийн къомана пайде а, хьоме а хилла, 
дIахIоьттира. Кху гIалица доьзна ду нохчийн сийлахьчу къонахийн 
дахар. Кхузахь баьхна, кхиъна, болх беш Iийна тайп-тайпанчу 
шерашкахь пачхьалкхан гIуллакххой, яздархой, композиторш, 
илланчаш, меттаIилманчаш кхиберш а. Уьш баьхна, цара къахьегна 
хIара меттиг дакъазаяьккхина, дIатесна а йитина, кхечахьа гIала ян 
дохку вай? 

ИНАРЛА. Иза хаза къамел ду. Хазачу къамелашца хIумма а далур 
дац. Ас бохург: кхузахь Iедалан учрежденеш яр, цу чохь болх бан 
правительствон белхахой схьабалор кхераме ду. Iедалан гIишлош 
цхьана лекхачу кертал чоьхьа, хаддаза деш ха а долуш хила еза. 

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Тоьур ду, инарла! Гонаха керт йиначу гIишло 
чу дIа а тебна, Iен ваьлла вац со кху халкъана хьалха. Со, сайл тIаьхьа 
херцарш, дакъазабаьккхина мохк бита, веана вац. Со и херцарш дIа а 
яьхна, маьрша, ирсе дахар кху лаьттахь дIахIотто веана ву, ИншаАллахI. 
Кхин вуй вистхила лууш?

ГIИШЛОШЙАРХО. Со хир вара-кх вист. ХIокху гIалин ахгIишлош, 
ала мегар долуш, ас а, сан бригадо йоьттина яра. Цу гIишлонийн хIора 
пенаца, тIулгаца тхан дегнийн йовхо а яра. ХIинца оцу гIишлонех 
хилларг гуш, и ца лалуш, дегнаш лелхаш, белла сан дуккха а накъостий. 
ХIара хилла-кх и вайн дайша дийцинарг: «Цхьа хан йогIур ю 
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дийнаберш беллачарех хьоьгуш». Хийлазза сан а хилла-кх иштта ойла. 
Хьуна хьанал къахьегарна совгIаташ, орденаш, мидалш, къинхьегаман 
турпалхо ву аьлла, дашо седа а луш, хиллачу Iедало хьуна а, хьо 
санначарна а тIе бомбанаш еттар ю бохург хьанна дагахь дара. Халкъ 
бохамах лардан дезачу Iедало и халкъ хIаллакдийр ду бохург хьанна 
дагахь дара?

ИНАРЛА. Бехк шун-шайн бу. Пачхьалкх йохо а ца гIерташ, IаддаIан 
дезара.

ГIИШЛОШЙАРХО. Со хIумма а йохош вацара. Со гIишлош еш 
вара, иттанаш пачхьалкхашкара адамийн сибаташ долу хьерадевлла 
жIаьлеш сан керта лелххалц. Сан орденаш а, мидалш оцу жIаьлеша 
дIаяьхьна хьуна. И баркалла ду-кх ахь а, хьо санначара суна 
аьлларг. Ахьмад-Хьаьжа, юха ма ваьллахь, со а, сан накъостий 
хьан гIо лоцуш бу хьуна.

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Со а, сан накъостий а хьан гIолоцуш а бу 
хьуна.

ИНАРЛА. Соьга хаьттича, столица ю аьлла, вай цхьа меттиг 
къастийча, зуламхошна тIелата Iалашо билгалйоккху вай. Пачхьалкхан 
учрежденеш тайп-тайпанчу меттигашкахь хила а тарло цкъадолчунна. 
Советан Iедал тIедаллалц, нохчийн къоман цхьа коьрта кхерч хилла 
а бац, тайпанашка декъаделла даьхна къам. ХIинца а ду иштта хьал. 
Россин цхьаболчу политикаша Нохчийчоь шина декъе екъа а боху: 
ламанан Нохчийчоь, аренан Нохчийчоь.

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Иза зуламе къамел ду. Нохчийн къам 
кхолладелла эзар шераш ду. Цуьнан коьрта шахьар а хилла. Нашхахь 
хилла. Цигахь лаьттина тайпанийн юкъара яй. Паччахьан Iедало, 
тIаьхьа советан Iедало а чIогIа къахьийгира тхоьга тхайн истори 
йицйайта гIерташ. Амма цунах гIуллакх ца хилира, я цкъа а хир дац. 
Тхо, нохчий, ламарой а, аренхой а аьлла, декъа гIертар тхан уггаре а 
къизачу мостагIийн лаам бу. Лам тхан бу, аре а тхан ю. 

ИНАРЛА. Кхетийша, тIом хIинца а дIабирзина бац.
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Шуьга хаьттича-м, кху махкара и тIом цкъа 

а дIабоьрзур бацара. Со и тIом сацийна ца Iаш, иза кху махкахь кхин 
цкъа а бер боцуш, дIабаккха веана ву. Нохчийн республикин коьрта 
шахьар ша хьалха хиллачохь хир ю. И кхин дийца ца оьшуш, сецна 
чекхдаьлла ду. Аш, Iедалан белхахой, министраш, шайн белхан 
меттигаш Соьлжа-ГIалахь билгалъяха. Чудаха меттиг ца караяхь, 
четарш а тохий, дIатарло. 
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5 сурт

(Буьйса. Хьешан цIа) 

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Ма доккха хIума дара иза, ма ирча бохам бара суна 
гIенан кхоьлах дуьхьалтеснарг. Боккъал а цхьаъ хилла-теша цIахь. ГIан тап-
аьлла дIадай, даг тIехь сингаттам биси. Сингаттам хьеран тIулгал а беза бу.

И хIун дара? Тхо Соьлжа-ГIалахь ду. Соьлжа-ГIала зазаша, баьццарчу 
басо къагийна ю. Гуобаьккхина сирла, ангалех йина гIишлош. Цхьана 
хазачу баьццарчу майданахь гуллуш ду адамаш, самукъдаьлла, цхьана 
даздаршна кечлуш.

Амма цIаьххьана къайлаболу малх, бода, эккхаран гIовгIа. ГIовгIа 
гIелъелча, кIур охьахиъча, гуш дац адамаш. Гуш яц серлонан гIишлош, 
уьш хиллачохь херцарш.

Я АллахI-Дела, диканна делахь и сан гIан! Къинхетам белахь сан 
мискачу халкъах! Сихха цIа кхача веза.

Ало, Мансур! ХIаъ, со ву. Далла везийла! Со сиха цIа кхача дезаш ву. 
Махачкала я Магасе доьдучу кеманна билет нисде суна. 

6 сурт

(Ахьмад-Хьаьжа ву гIалахь эккхийтинчу Правительствон гIишлойн 
херцаршка хьоьжуш, уллехь ши накъост а волуш).

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Ма доккха хIума ду хIара! Ма доккха хIума ду! 
ХIара тIеман объект йоцийла ца хууш ма бац хIара дайтинарш. Кхузахь 
цхьа тIемало ма вацара, кхузахь болх беш маьрша адамаш ма дара, цхьана 
а хIуманна хи чуьрачу чIерачул башха, бехк боцуш. ТIамо гIелбинчу 
мискачу нахана рицкъ дIакхачо гIерташ, къахьоьгуш…баккхийчарна 
пенси, берашна пособи, хIусамаш йохийначарна уьш меттахIитто оьшу 
гIо деш. ХIара тайпа зулам муха дийр ду Делах теша шаьш бохучара. Бац 
уьш Делах тешаш! Уьш Делах девлла Дала неIалт аьлла шайтIанаш ду!

1-РА ГIОЬНЧА. И эккхар а дина, везткъе пхи стаг вий-кх цара. Цхьа 
бIе кхузткъа стаг лазийна.

 АХЬМАД-ХЬАЬЖА. ДIакхелхинчеран Дала гIазот къобалдойла! 
Дала гечдойла!  Дала декъалбойла уьш! Лазийначарна ден Iуналла 
совдаккха, царна оьшшург дерриге хилийта.

2-ГIА ГIОЬНЧА. И дерриге а дийр ду, Ахьмад-Хьаьжа. Iуналла 
кхин а совдоккхур ду. 

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. ЧIогIа лазийнарш кеманца Москва бига кечам 
бе. Цигахь дарба дан хьелаш алсам хир ду.

1-РА ГIОЬНЧА. Цунна кечамаш, сихбинна, беш бу
(Оцу хенахь Ахьмад-Хьаьжина улле вогIу инарла)
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ИНАРЛА. Ма доккха зулам ду хIара, ма боккха бохам бу! ХIара ма 

дара ас дийцинарг.
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. ХIун дара ахь дийцинарг? Хьо хIун ала гIерта?
ИНАРЛА. Столица кхузахь йилла ма гIерта бехира ас. Правительствон 

гIишло кхузахь ма е. Боевикаша дуьтур дац вай, тIелатарш деш.
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Цхьа боевикаш кхераме бац, аш шайн декхарш 

дан ма-деззара кхочушдахь, ямартло ца лелош.
ИНАРЛА. Тхо ду боху ахь ямарт.
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Боху.
ИНАРЛА. Кхузахь хиллачу эккхарна тхо бехке ду ала-м ца гIерта хьо!
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Ала ца гIерта, ткъа шу бехке хилар чIагIдо! Шу 

бехке муха дац, массийтта блокпостах чекхйолуш, тротилах йоьттина 
ши машен правительствон гIишло йолчу керта еана хилча? Аш базара 
баха зударий, – дика-воне баха божарий а ма ца буьту, хIора бIе метр 
мел йолу сецош, церан тIоьрмигаш, кисанаш толлуш. Аш ма чIогIа 
маршо елла хилла, цхьа тонна, сов тротил йохьуш, богIучу зуламхошна.

ИНАРЛА. Иза муха нисделла следствино къастор ду.
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Аш хIуъа а къастадахь а, кху гIали чохь, махкахь 

йолчу блокпосташкахь лаьтташ нохчийн милици хила еза. ТIаккхий бен 
ларлур дац халкъ зуламех. Нохчийн милицина тIедахка деза махкахь 
къепе, низам лардаран декхарш. И ду уггар хьалха кхочушдан дезарг. 
И гIуллакх ас Россин Президенте дIакхачор ду. Ткъа шу, инарла, шайн 
эскаршца казарми чу даха деза.

ИНАРЛА. Оха хIун дан деза тхуна тхайна хаьа, тхо ма Iамаде.
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Шу мича Iамало соьга? Амма халкъана 

доладар, иза бохамах лардар сан декхар ду. Цу тIехь Далла хьалха а, 
нахана хьалха а жоп дала дезарг со ву.

(Инарла Iадда а вуьтий, дIаволало)

7 сурт
 (Дукхавахий, Хьусайний)

ДУКХАВАХА. Ма ца кхоабо Ахьмад-Хьаьжас и инарлаш. Ма майра 
къамел до цо цаьрга. 

ХЬУСЕЙН. Дан хьакъдолу къамел до. Бакъдерг дуьйцу. Цо ша ма-
аллара, бакъдерг ду цуьнан герз.

ДУКХАВАХА. Бакъ ду-кх иза. Бакъдолчух озало мел баккхий 
инарлаш а.

ХЬУСЕЙН. Ма доггах лела-кх иза. Ма майра лела-кх иза, халкъ 
тIеман цIергара даккха гIерташ. Ма хьекъал кхочу цуьнан. Ма ницкъ 
кхочу цуьнан халкъанна орцахвала.
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ДУКХАВАХА. Ма ондда ницкъ хаало цуьнан хIора дашехь, ма 

чIогIа теша иза шен халкъан хиндолчух. Дала Iалашвойла иза!
ХЬУСЕЙН. Иза иштта доггах къахьоьгуш гича, ас ният дира: «Сан 

дегIа чохь са мел ду, со накъост ву-кх хьуна, Ахьмад-Хьаьжа, ахь 
дIаболийначу нийсачу новкъахь».

ДУКХАВАХА. И ният ду-кх сан а.
ХЬУСЕЙН. Къоман тхьамдин цIе езаш нах дуккха а бара, хьуна ма-

хаъара, кху цIахь, Москвахь а. Амма и деза дукъ дIакхехьалур долуш 
цхьа а вацара, цхьа Ахьмад-Хьаьжа воцург.

ДУКХАВАХА. Бакъ ду-кх иза, Хьусейн.
ХЬУСЕЙН. Ахьмад-Хьаьжас хьалхахIиттийна декхарш кхочушдеш 

вайн къахьегар алсамдаккха деза.
ДУКХАВАХА.  ХIун дуьйцу-те радиос? (Хьовзайо радио. Хеза илли)

Iодикайойла хьан, ва Нана-ДегIаста,
Еззашехь, хьо йита дийзи тхан тахана.
Ма хала дуьйцу-кха дIакъастар дегIах са
И санна хала ду мохк буьтуш, дIаваха.

Дакъаза ма яла, ва Нана-Нохчийчоь,
Хьан вала да ма вац, я елха нана яц.
Дуьненчохь довш лаьтта хьан син доь,
Хьан оьзда мел хилларг тахана ду, кхана дац.

Дакъаза ма довла, тхан некъаш-тачанаш,
Хьаша-да валийнарш, дIаэхнарш хьешашка,
Шу хьоьшур ду-теша хийрачийн мачаша,
Я пана дуьсур ду кхин цхьаммо хьешаза.

Дакъаза ма йовла, ва нохчийн хIусамаш,
Оьзда нах кхиийнарш, марзонаш хьирчинарш,
Шу еса юьсур ю, доьзалша юзаза,
Чим хилла йовр ю шу, шайн цIийлахь кирчина?

Ма довла бахахь а, девли вай дакъаза,
Вайн бошмаш йиси-кха заза а даккхаза.
Хийрачу шахьаршкахь вайн синош гIелло-кха,
Дуьненан сагIано хорам беш, делхадо.
ДУКХАВАХА. Ма чIогIа илли ду иза, ма дагах кхета суна иза.
ХЬУСЕЙН. Бакъ ду-кх иза! И тайпа иллеш доху къам диса йиш яц 

харцонан Iазапехь.
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ХЬУСЕЙН. Дукхаваха, хьо историк ву. Вайн исторехь хиллий, 

иштта вайн къомана тIе хIиттина хала киртигаш, вала да а воцуш?
ДУКХАВАХА. Дера хилла, Хьусейн. Делахь а хIоразза а Дала къонах 

воуьйтуш хилла-кх вайн къоман доладан. Халкъана юкъахь зуламаш, 
харцонаш яьржича, вайн мохк дIалаца паччахьан эскарш тIелетча, Дала 
вайна Алдара Ушарма велира. Халкъалахь Шайх-Мансур аьлла цIе 
дIаяхара цуьнан. Цуьнан ницкъ а кхечира шен хьехамашца йоццачу хенахь 
халкъ ислам динан новкъа кхайкха, мостагIашна тIамца дуьхьалхIотта.

Цул тIаьхьа дикка хан яьлла, Кавказан тIом эшамца бирзича, адамаш 
дог-ойла хьаьшна дисича, церан ийман чIагIдеш, цаьрга Делан диканех 
дог ца дуьллуьйтуш, Далла ечу Iамалш тIехь совдовларе кхойкхуш, 
шен чехкачу зуькаршца вайн халкъана хьалха велира Кишин воI Кунта-
Хьаьжа. (Дала къайле цIинйойла цуьнан)

ХЬУСЕЙН. ХIинца вайн халкъ тIеман балех кIелхьарадаккха Дала 
Ахьмад-Хьаьжа ваийтина.

ДУКХАВАХА. Бакъ ду-кх иза. ХIинца оцу иллин дешнаш: 
Дакъаза ма яла, ва Нана-Нохчийчоь,
Хьан вала да ма вац, хьан елха нана яц… – и дешнаш хийца деза, 

вайн къоман доладан стаг ваьлла, вайн къоман да ваьлла.Оцу дешнаша 
къаьсттина хорам бо. Дог делхадо, бIаьрг белхабо. (Оцу хенахь чувогIу 
Ахьмад-Хьаьжа). 

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Ши кIант, воха-м ца воьхна шуьшиъ? ХIара 
тайпа зуламаш а лелош, вай юьхьарлаьцначу некъах дохо гIерта 
мостагIий. Амма цунах гIуллакх хир дац. Бакъдуй иза, Дукхаваха?

ДУКХАВАХА. ЦIена бакъ ду-кх иза, Ахьмад-Хьаьжа.
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Бакъ делахь а, вай минотана совца йиш яц. 

Таханлерачу дийнахь вайн коьрта Iалашо ю тIамо махкахдаьккхина 
адам цIадерзор, царна цIахь хене довла хьелаш кхоьллина. Хьусейн, 
хьо ГIебартойн-Балкхаройн махка гIо.

ХЬУСЕЙН. Кийча ву новкъавала.
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Ткъа хьо, Дукхаваха, ГIалгIайн махка гIо. 

Цигахь четаршкахь дIатарбелла, дуккха а нохчий бу.
ДУКХАВАХА. ХIинцццехь новкъавер ву.
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. ЦIадуьйла ала нахе. Болх Далла тIе а биллий, 

цIадуьйла ала. Нохчийчохь шу лардан а, шун доладан а кхоьллина 
нохчийн Iедал ду ала. ЦIа дуьйла, нохчийн къам шен цIахь хила деза. 
Кхийтирий шу?

ХЬУСЕЙН. Кхетта, Ахьмад-Хьаьжа.
АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Кхеттехь, новкъа довла! Дала аьтто бойла 

шун! Дала некъ табойла.
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8 сурт

АХЬМАД-ХЬАЬЖА. Веза хинволчу АллахI-Дала шен сийлахьчу 
Къоръанчохь аьлла, бехк боцуш, маьрша стаг вийначунна, дуьнен чохь 
мел долу адам дийча санна, къа ду. Оццул доккха къа шена тIелоцург 
Делан къинхетамах генаваьлла стаг ву. Ма атта Iехало вайн нохчий. 
ХIун ду вай къуьйсург? Iедал, бахам а, дуьненан мел доккха хьал а 
цхьана адаман меха кхочуш ма дац. Вай иштта вовшийн хIаллакдахь, 
нохчийн къам кхачалур ма ду. И ма ю вайн мостагIийн Iалашо. Амма 
царна хетарг хила йиш яц. ЦIа кхайкха, четаршкахь хан токхуш, хIара 
дуьне мел ду баьржина лелаш болу вайн нах. 

ЦIа дуьйла, вайн кхолламаш Делехь бу, Дала язйинарг бен хIумма а 
хир дац. ЦIа дуьйла, хIораммо а шайн даймахке болу безам а бохьуш. 
Юха дIахIоттабе вайн къоман сийлахь яй. ЦIа дуьйла, халкъана а, 
махкана а тIера сагIадоккхуш, цу яйна гонаха гулдала.

Вай меттахIотто еза Нохчийчоь, вай меттахIотто еза вайн коьрта 
шахьар Соьлжа-ГIала. Уггар хьалха гIалина юккъехь дIахIоттаде 
доккха-сирла маьждиг – Делан цIа! Цу тIера дIадоло деза Соьлжа-
ГIала юхайилларан гIуллакх. Иза сан весет ду шуна, сох, сан некъах 
а тешначаьрга деш. Сох цхьаъ хилахь, Делан кхиэл мичахь маца ю ца 
хаьа, наха шен тIаьхьенна бахам буьтура, ас хIокху кIантана дуьтург 
айса тIелаьцна халкъан дуьхьа къийсаман деза дукъ ду. Я АллахI, гIо 
делахь, цуьнан а, сох тешна, суна тIаьхьахIиттинчеран а, нийсонан 
некъах ца туьлуш, чекхдовла. 

 ДIахIоттабелаш кхузахь нохчийн къоман коьрта кхерч!

ДIАХЬОШВЕРГ. Иштта тешнабехке эккхийтарш, тIелетарш дора 
нохчийн къоман мостагIаша, Ахьмад-Хьаьжа шен нийатах вохо 
гIерташ. Амма оцу зуламаша ша билгалйинчу халкъ тIеман цIергара 
машаран новкъа даккхаран Iалашонах вуха-м муххале ца воккхура 
и сийлахь къонах, мелхо а чIагIбора цуьнан харцонна дуьхьал луьра 
къийсам дIабахьа болу лаам. 

Цунна хаьара, ша юьхьарлаьцнарг кхераме гIуллакх делахь а, ша и 
кхочуш ца дан йиш йоцийла. Цунна иштта дика хаьара, дерриге а Делан 
лаамца бен хила йиш йоцийла. Цундела, болх Далла тIе а биллина, 
цо хаддаза дIахьора шен къийсам, мостагIех озавалар доцуш. Цо шен 
къамелашкахь кест-кеста олура: «Сох хIуъа хилахь а, сан ницкъ кхаьчна 
къизаллина, харцонна дуьхьалхIотта. Цундела ас суо толамхо лору».

Нохчийн къоман мостагIий кхийтира, Ахьмад-Хьаьжа шайга 
я кхералур а, я Iехалур а цахилар. Цундела къизачу ямартхоша 
тешнабехкаца хадийра цуьнан дахар. Дала гIазот къобалдойла цуьнан!



17

Орга - 2021 (3)
Амма къоман мостагIашна хетарг ца хилира. Адамаш ца къаьхкира 

Ахьмад-Хьаьжас дIаболийначу некъах, мелхуо а алсамбевлира цу 
новкъа хIиттинарш. Уьш эзарнаш, эзарнаш бара. Цуьнан весет 
кхочушдеш, меттахIотто йолийра вайн коьрта шахьар а. Уггар хьалха 
Делан цIа – доккха сирла маьждиг – дарца дIадолийра иза.

Цу шахьарна гонаха гулдала доладелира дуьне мел ду даьржина 
нохчийн къам. ЦIа вогIуш, цара хIораммо а шайца бохьура хийрачу 
мехкашкахь, шайн дегнашкахь кхоллабелла сирла сатийсамаш, 
махке, халкъе болу безам. Оцу безамца, сатийсамашца Соьлжа-
ГIалахь юхакхоьллира цкъа мацах Нашхахь лаьттина, тIаьхьа къизачу 
заманан хиламаша бохийна хилла нохчийн къоман бартан, цхьааллин 
шатайпана яй. 

(Сцени тIехь дIахIоттабо нохчийн къоман бартан, цхьааллин яй. 
Хеза Ахьмад-Хьаьжех долу илли).

Кирхьа
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ТАЛХАДОВ Хьамзат

Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжина 

Цхьаннах а ца лечкъош, 
Къаночо дегийча бIаьрхиш, 
Ца кхулуш, малх кхетта, 
Нохчийчоь, хьо муха лаьтта? 
Ца белла, къонахчо 
Хьабдича нур кхачош бIаьргаш, 
Хьалха ма-хиллара,
Зезагаш гIовтту хьан хьаьттахь.
 
ЭттIачу куьйгашца 
Дендайша йоьгIна бIов йоьжча, 
Хьалха ма-латтара,
БIаьрг Iехош, кхин цкъа ца гIатта, 
ГIиллакх, дош Iесачу 
Тобанан когашка доьжча, 
Ца юхуш, ца текхаш, 
Ахь муха лов-те и атта?
 
Хьо яха декхар ю, 
Декхар ю тIаьхьенна яха, 
Пайхамарш кхелхина, 
Делхош хьан нуьре и Iалам. 
Цхьа кIайдарг а яц хьан 
Каш доцуш ахка, я аха, 
Цундела бо хир бу 
Къонахчо хьан лаьмнийн ларам.
 
Осалчо хьо хьоьшу, 
Къонахчо хьан лазам хьоьшу, 
Осалниг хьох уьдуш, 
Къонахчо Iуьйшу хьан бала. 

Хьан лаьмнийн беснеш тIехь 
КIаргделла хершнаш а доьшуш, 
Цхьаммо ца аьлла дош 
Лоьху цо, хьо хьоьстуш ала.
 
Цунна а хьо кхузахь 
Карийна, дуьнена вогIуш, 
Шел хьалха ваьхначу 
Къонахчо ларйина четахь. 
Къонаха кхелхаш вац, 
Тап-олий ву къайлаволуш, 
Ца юхуш хьо латтар 
Со хIинцца, къежвелча, кхетта.

АБУБАКАРОВА Пет1амат 

Къоманна са дIаделлачунна

(Ахьмад-Хьаьжа дагалоцуш)

Мискачух, гIийлачух кхетара дика,
ДогцIена Делан лай хиларна ша!
Маьршачу дахаре адамаш дига,
И хьалхавелира, ца кхоош са.

Да воцуш йисина Нохчийчоь денъеш,
Къоман сий айъадан хьийгира къа.
Дай баьхначу Лаьттан шатайпа сийдеш,
Тодира, кхиийра беркате кха.

Iемира харцонехь, собарх ца вуоха,
Саьрмако шен махкахь йиллича цIе.
Йицлур яц, замано хийцарх шен духар, 
Къоманна шен са дIаделлачун цIе!
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БОРХАДЖИЕВ Хожбауди

Халкъан турпал

Кадыров Ахьмад-Хьаьжин сийнна

Нохчийчоь, сан Даймохк –
Машаран хьаьтта!
ДIайоккхуш къиза дохк,
Ахь цIанди латта! 
Хьан кIентий бевзаш бу
Шайн майраллица.
Турпалхой болуш бу
Иллешкахь бийца.

Къонахех къонах,
Ткъа амал – турпалан,
Тхо лардеш вонах,
Халкъан хьо тур дара.
Хазаниг – гIиллакх
Ахь тхуна гайтина,
Дезаниг – гIуллакх
Кханенна дитина.

Iожалла тIеоьцу,
Вай вовшийн дезарх.
Амма хьо ву тхоьца,
Денош дIаэхарх.
Иэсанна марзделла 
Къонахчун амат,
Хир яц хан вицвелла
Кадыров Ахьмад.

МУРТАЗОВ Iадлан

Кадыров Ахьмад-Хьаьжина

Масане хилла хьан, Нохчийчоь,
Турпалхой, яхна шайн цIарна цIе?
Масане къонахий хьан хилла,
Хьан дуьхьа шайн дахар дIаделла?
ТIаьххьарчех ткъа турпал ша хилла,
Ахьмад-Хьаьжа вевзира дуьненна.

ХIан-хIа, и лелла вац шен дуьхьа,
Хьан дуьхьа, ДегIаста, ваьхна ву.
Цундела дуьненахь сий ду хьан,
Везачу АллахIана хастам бу.
Амма бу шайн дуьхьа лелларш а,
Амма уьш даима эшна бу.
Халкъалахь цIе юьсуш белларш-ма,
Уьш дуьне мел деха бехар бу.
Ахьмад-Хьаьжа, БойсагIар, Мовлади,
Мансур Шайх, Харачойн Зеламха,
Бийболат, Асланбек, Акхтула,
Ханпаша, Жаьммирза, Таймасха...
Ерриге цIерш яьхна вер а вуй?
Ишттачу турпалхойн хьуьнарца
Азаллехь дуьйна вай дехаш ду,
Вайн декхар – ларар уьш хастамца.
Вицлур вац халкъана Ахьмад-Хьаьжа,
И саннарг ца вицло цкъа а,
И ю-кх вайн юьхь а, вайн сий а,
Лорур вай сийлахь цIе, айъина.
Сийлахь ю хьомсара ДегIаста,
И къонах кхиарна дуьзна дог.
Эрна и ца ваьхна дайн лаьттахь, 
Толамца боккхуш шен хIора ког.
Амма вайн исторехь йисина 
Вайна ца безначийн цIерш а,
Цара вайх дIаьвше церг тийсина,
Кхетадер вай цунах бераш а.
Ермолов, Сталин а, Ельцин а…
ХIун деа цара вайн халкъана?
Церан къизалла а, амал а
Ма бале ели дайн лаьттана.
ХIиттор бу дажалшна хIолламаш-м,
ЦIерш а йохур ю айъина,
Амма уьш буьсур бац вай иэсехь-м,
ДIахьур ю махо цIерш, чим санна.
Зеламхин хIоллам ша бохийча,
Ахьмадна тешнабехк ша бича,
Къам даржош махках ша даьккхича,
Моьттура вай довр ду мостагIна.
ХIан-хIа, вай духур дац, довр а дац,
ДегIаста, хьан Iадат сийлахь ду,
Халонаш тIехIиттарх къарлур дац,
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Даймехкан сий деш вай дехар ду.
Ахьмад-Хьаьжа – цкъа а и вицлур вац,
Вайн халкъан иэсехь бу хIоллам-ма, 
Ахьмад-Хьаьжа вицлучех хилла вац.
Иштта бу, Даймохк, хьан турпалхой,
Азаллехь дуьйна ахь кхиийнарш,
Дуьненахь доггах хьан сий а дой,
ЦIе юьсуш яха шайн дIабахнарш.
Ма хьовза йохий хьо, Нохчийчоь,
Турпалхой дIабевлла хьайн алий,
Тахна а дайна дац церан доь,
Турпалхой дебош бу вайн Дала.
БIешаро цхьаъ я шиъ бен ца ло,
КIезиг бу хьакъберш и дарж дала,
Ма хьалххе Iожалло уьш дIахьо,
Амма дош дуьсуш ду уьш баларх.
Масане, Нохчийчоь, хьан хилла
Турпалхой шайн цIарна цIе яхна,
ТIаьххьарчех ткъа турпал ша хилла,
Ахьмад-Хьаьжа вевзира дуьненна.

ВИСИТАЕВА Тумани

Iийжина, тийжина Нохчийчоь йоьжча,
ГIаддайна, хатIдайна халкъ охьадоьжча,
Ямартло, харцо а мох хилла хьаьвзича,
Кlиллой а адамашца хIилланца левзича.

Нанойн бIаьрхиш а, дилхина, кхачийча,
Зударийн маьхьарша дуьне а Iадийча,
Берийн ловзарш а тоьли чу дерзийча,
Жимха а хан йоцуш лахьти чу верзийча.

Дуьне а бодано, Iарждина, дардича,
Адамийн дахар а бакъонах хердича,
Мотт, мохк а бицбина, шайн са а марздича,
Махках довлар а къизалло хаздича.

Даймехкан гIаролехь сирла бIаьрг биллина,
Нохчийчоь ца елхо тоьпе са диллина,
Хьайн мерза дахар а маршонах дуьйцина,
Ахьмад-Хьаьжа, ваха хьо, тхан ирсах са хийцина.
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ТАТАЕВА (Эскиева) Хьурмат 

Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
сийнна...  

БIешераш дIаихна гIелонаш ловш,
Малх кхеташ а хуьлу, хуьлу и бовш.
Серлонан малх хилла веара хьо,
Хададарх дахар хьан цу мостагIчо...

Дуьне а хилира ткъа цунна теш,
ЙуьйгIира Даймахкахь маршонан беш.
Хьайн са ца кхоийра хьайн къоманна,
Вохка ца велира хьо соьманна.

Карийра хьуна и машаран мотт,
Хьекъале хьан дара хIора а дош.
Махках ца велира, дадийна са,
Хьайн къоман да хилла хIоьттина дIа.

Къонахийн цIийца вайн хьанбина мохк
Тахана маьрша бу, хилла и токх.
Ирсечу вайн берийн йаххьаш а го,
КIежтуьйсу маьршачу цу дахаро.

Мел ваьхнарг ца веха бIешарал сов,
Къонахчун цIе йуьсу, иза ца йов.
Иллешкахь йисина хьан йаха цIе,
Йалсманехь хьоьстийла АллахIа хьо!

ДАУДОВ Гилани

Нохчийн кIант

(Россин Турпалхо, Нохчийн Республикин 
хьалхара Президент Кадыров Ахьмад-Хьаьжа 
(Дала гIазот къобалдойла цуьнан) дагалоцуш)

Нохчийчоь харцонах юьзначу дийнахь,
КIиллоша Нохчийчоь юхкучу дийнахь.
И харцо лан ца луш хIоьттира хьалха,
Хьайн халкъан дуьхьа оьшучохь кхалха.
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Шен къоман наной боьлхур бац аьлла,
Ахьмад-Хьаьжа ма вара орцахаваьлла.
Делаца чIагIо еш, мостагI схьалаца,
Юкъ йоьхкуш гIаьттира халкъана ваца.

ТIеман къахь яйлуш маршоне кхаьчча,
Оха хьо хаьржира халкъалахь баьчча.
Къонахчух тешийра халкъо шен дахар,
Шен махкахь дезарна хIоранна вахар.

Нохчийчохь толамца, толаман дийнахь,
Халкъалахь яха хьайн цIе юьтуш сийлахь.
Къам лардеш харцонах, баланех, вонах,
ГIазотехь кхелхи хьо, дуьненан къонах.

Ахь хьехна некъ ларбеш, тхо маьрша деха,
ХIораннан дегнашкахь хьан цIе ма еха.
Халкъо хьо вицвийр вац, дуьне мел деха,
Яхь йолу тхан къонах, дуьненан меха.

Йа, АллахI, доьху Хьоь, буоберийн цIарца,
Декъалве тхан паччахь, цунна гечдарца.
Декъалве эхартахь юьхькIайчу хIоттош,
И хьостуш хастаме гIаланаш хIиттош.

ХАЛИКОВА Мадина

Тхан дуьхьа ваьхнарг

Хьайн къомах дог лезна 
  хьо гIаьттинчу дийнахь,
Маршоне тхо кхачо нийат а деш,
ХIора а нохчочун дог дилхира кийрахь,
Хьо шайна валарна хастам а беш.

Доьналлин да хуьлу эзарнех цхьаъ,
Шен са а, доьзал а кхоор а доцуш.
Хьо вара хьайн халкъе баьккхинарг кхаъ,
Тхан дахар бакъонца толор ду олуш.

Ткъа тахна-м хьан халкъ ду ирсаца дехаш,
Хьан некъ бу хIораннан дахарна хьалха.
Тхан дуьхьа ваьхна верг, доIанца воьхуш,
Хьан сий деш дехаш ду дуьне а тахна!
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ТЕМБУЛАТОВ Мовсар 

Ахьмад-Хьаьжина лерина

Машарца гӀаьттира, 
Йахьйолу къонаха, 
Сирла бӀаьрг биллина, 
Хьаьжира гонаха, 
Бакъонца кхайкхамбеш, 
ГӀаьттира майра, 
И кхайкхам кӀиллошна, 
Танне ца тайра. 

Луьрачу цу цӀеран, 
Буйнара даьккхина, 
Машарбеш, шен къам цуо, 
КӀелхьарадаьккхира. 
Халкъо, и къобалвеш, 
Цхьабосса элира:
«Къонах ву, турпалхо, 
Кхоьллинчу Делера».

Нохчийчохь беркате, 
ДогӀанаш дилхира, 
Турпалхойн дегнаш ткъа, 
Бакъонах лилхира, 
ХьогӀах дӀавуьзначо, 
Цабезам кхебира, 
Маьршачу дегнашкахь
Серлонаш къегира. 

Зама мел дӀаидарх, 
Геналле лесташ, 
Мел чӀогӀа хьехорах, 
Сийлаллин зӀе, 
Шо-шерийн йохаллехь, 
Денош дӀакхерстарх, 
Халкъана йицлур йац, 
Ахьмадан цӀе.
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Нохчийн мотт дика хуурш, дика 
хиъна а ца Iаш, нохчийн мотт аьзнийн, 
дешнийн мукъамехь буьйцурш а, 
йозанехь вайга схьакхачораш кIезиг 
боцуш дика ду. Дика ду, цара шайн 
похIмица, говзаллийца, корматаллийца 
мотт мукъамехь хазбина, вайн лерсине 
кхачош. Аьхна, хаза аьлларг дагах 
кхета, са тIома а, самалха а доккхуш. 

Цунна масалш Iаламат дукха ду вайн халкъан барта кхоллараллехь, 
дуккха а поэтийн кхоллараллашкахь а. Нохчийн халкъан барта 
кхолларалло, нохчийн а, кхечу къаьмнийн поэтийн кхоллараллаша 
а беркате тIеIаткъам беш, шайн говзаллехь кхиъна поэташ дукха бу 
нохчашлахь. Царах ву поэт Талхадов Хьамзат. 

Хьамзат суна дIадаханчу бIешеран 80-чу шерашкахь вевзира Соьлжа-
ГIалахь «Даймохк» газетан редакцехь. Шен стихаш йохьуш веанера 
иза редакце «Чарташ тIехь йозанаш» я «Чарташ тIера йозанаш», аьлла, 
беамогIанашкахь дIаязйина стихаш стоьл тIе охьаехкира цо, «ХIорш 
йозане яха мегар йолуш юй-те?», – аьлла. Цкъа а цуьнан стихаш йозанехь 
ца гинчу ас цхьа кIира хан йийхира цуьнга, ас еша а ешна, жоп лур ду 
хьуна, аьлла. Сих а ца луш, меллаша къамел дечу Хьамзате ладоьгIуш, 
цуьнан стихашка бIаьргбеттачу сан тидам шена тIехь сецабора башхачу 
мукъамехь дIанисдинчу дешнаша. Доцца, амма говза, боккха чулацам 
болуш аьлларг, яздинарг дукха дара цуьнан стихашкахь. Дешнашкахь, 
могIанашкахь аз дара хезаш, сингаттамах, гIайгIанах дуьзна халкъан 
аз. Геннара, бIешерийн кIоргенашкара схьадаьлла, поэто шен сих 
чекхдаьккхина, вайн дегнашка, лерсине кхачийна нохчийн синан аз. 
Оцу аьзнашкахь мукъам бара – къора, гIайгIане мукъам. Изза гIайгIа, 
сингаттам бара Хьамзатан къамелехь а. Нохчийчоь, нохчийн къам 
а кегийчу дакъошка, тобанашка декъадала доладелла, зулам даржа 
доладелла зама яра иза. Са цIена нах гIорасиз а болуш, са къизанаш 
баьржа, цара кхайкхамаш бан болийна хан-зама яра иза… 

Тхаьшиннан къамел дерзийра ас, сайна Хьамзат вовзарх, цуьнан 
стихаш ешарх хаза кхаъ хилар хоуьйтуш, цуьнан стихаш кестта газетан 

Са цIеначу нохчашна ахь байтех йоьттина гIала

Талхадов Хьамзатан – 70 шо
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агIон тIехь араевр ю аьлла. Ши-кхо де даьлча «Даймохк» газетан агIон 
тIехь араевлира цуьнан стихаш, авторх боцца хаам а болуш. Хаамехь 
дацара, поэтан дахаран, кхоллараллин а некъ теллина а, хаздеш, 
тодеш, яздина дешнаш. Доцца яздинера: автор мила ву, вина меттиг, 
дай схьабевлла меттиг. Дайн мохк – ГIоьрдала, бералла ГIум-Азин 
арахь дIаяхана Хьамзатан, ткъа стихаш язъян, шена хезнарг, гушдерг 
а, даг чохь кхин къийла а ца делла, ларамза волавелла. Стихаш, язъян а 
гIерташ, ца язйина Хьамзата, ша ца язйича цамагарна язйина. Цундела 
ю цуьнан стихаш гIайгIане синмукъам болуш, шен дайн махкахь 
орамаш долуш, нохчийн ярташкарчуй, кIотаршкарчуй адамийн 
синхаамаш, синлаамаш башха лекхалуш. Хьамзатан поэзина беркате 
тIеIаткъам бина Нохчийчоьнан исбаьхьчу Iаламо а, сацIеначу адамаша 
а. Иза хаало, дешало цуьнан стихийн хIора дашехь, массо а хьаьркехь. 

ГIайгIанах дуьзна цуьнан хIора а дош къорачу озехь дека, гуш-
хезаш долчунна орца хилла, сингаттамечу назманан мукъамехь. 
Иштта кхоллаелла, кехат тIехь йозане ерзийна стихаш дукха ю поэтан. 
Цундела боху Хьамзата, шен цхьа стихотворени дIайолош: 

Зударийн бIаьрхишца,
Божарийн цIийца
Яздо ас тахана
Сайн къаьхьа дийцар. 

Сингаттамо, гIайгIано дIалаьцначу махкахь поэт шен синна дарба 
хиндерг, бIаьрг, дог делор дерг лоьхуш ву: 

Ас лоьху Iожалло
Кхаданза зезаг,
Юрт йогуш баганза 
Бисина безам.

Сийначу цIарах богучу, буькъачу, къаьхьачу кIуьро дIахьулбинчу, 
бIеннаш ярташ, кхерчаш багийначу, эзарнаш адамаш дакъазадевллачу 
дайн махкахь цо лоьхург каро хала а, эрна а ду. Лехар эрна делахь 
а, гIорасиз долчу адамашца, къинош летонза долчу бераца, доьзал 
кхиийначу нохчийн ненаца Нана-Нохчийчоь сингаттамах, балех 
кIелхьараяккхар доьхуш, доьлху поэтан дог: 

Деле мохк боьхучу 
Беран аз хедаш,
Со хьежна бIаьрхишца,
Велхарх ца Iебаш. 

Къоман иэсо поэт дIавуьгу бIешерийн кIоргенашка, дагалецамашкахь 
карлабуьйлу халкъан, цхьа а шех хьоьгур воцу, амма гуттар а сица беха 
кхоллам. Цуьнан дагна чов йо тIеман цIаро дагийначу дитто, ярташка, 
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кIотаршка хийла адам дIасаихначу, хIинца дохийна, акхадевлла гучу 
некъаша, мох чекххьоькхуш лаьттачу хIусамаша… Мацах-цкъа тIепаза, 
доьза вайначунна некъан йистехь хIоттийна, хIинца «белш кагйина 
чурт», пIендагIашца дIакъевлина хIусамийн кор-неI, гIайгIано хеназа 
къеждина адамаш, шайн доьзалшна дан амал доцуш, шийлачу маьхьарца 
тийжаш боьлху наной… Уьш дерриге а гиначу, лайначу поэто боху: 

Шен доьзал берриге
ГIовталан тIомахь,
ЦIийх вуьзна, лехьийна
Хийла дас ломахь.

Орцахвала да воцуш йисна, яссаелла ярташ… шайна чохь ловзарш, 
синкъерамаш, белхеш, тезеташ лаьттина ярташ, кIотарш, бералла, 
къоналла дIаихна урамаш, ирзош, ардаш ирчачу гIенан суьртехь 
дуьхьал лаьтта: 

Ло даккха стаг воцуш
Юьртара кешнаш,
Лаьттар ду, корсамо
ДIалаьцна, чарташ.

Цкъа-маццах берзинчу
Когашца хьешна,
Дуьсур ду бераллехь 
Теллина ардаш. 

ДIадаханчуьнга, хиллачуьнга, Даймахкана генахь, когашIуьйра, 
дIаихна бераллин шераш, дог хьосту жоп а доцуш, дисна бIеннаш хаттарш, 
къоналла хьистина безам а, хьагаме сатийсам, дегайовхо а бен йоцуш бисна 
поэтан. Делахь а цуьнан юхахьежар цIена ду, гIиллакхах, оьздангаллах 
дуьзна, хьагI а йоцуш, синна чов а еш, уьш цунна карладийлахь а: 

Шайн кетIарчу гIанта хиъна,
Ахь хьайн бераш хьоьстуш го.
Ткъа шо хьалха сан дагадеанарг
Юхадуьхьалкхийти хьо.

Маццах суна сайн сил езнарг – 
Муо хьовзанза хьо сан чов!
Бере кхойкхуш хьан аз хезча,
БIагор богIий, малх дIабов.

Дикка хан хьалха, нохчийн цIеяххана вевзачу поэто даьккхинчу 
иллих ала ца догIу дош ала гIоьртинчу цхьана поэто аьлла хиллера: 
«Ахьмад, хьо гуттар а хьайн иллешкахь воьлхуш хIунда ву?».
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Шега хоьттучо муха, хIунда хоьтту хуучу Ахьмада жоп деллера 

цунна: «Хьоьга, хьо хIунда воьлху я ца воьлху, ас хоьттуш ца хилча, со 
велха витахьа… дуьненна йиначу чевнашна… Кхин, хIокху Дуьненна 
орцах а ваьлла, дIадала хIума долуш вацар-кх со, велха ца вилхича…»

Къоман хиндерг, кхане самукъане, ирсе хила лууш веха поэт, хиллачунна 
охьаоьхуш бIаьрхиш делахь а. Сингаттамах халкъ лардан лууш, поэт са 
тийна, са паргIат вац. Дуьненахь цхьанхьа долуш герз а долуш, цхьанхьа 
йоьлхуш нана, бер долуш, синтеме дац поэтан дахар. Хилларг сихха 
дицдича, адамийн чевнаш дарбанечу дешнашца, маслаIатечу маттаца дIа 
ца ерзийча, еххачу заманахь хьегIаш лаьтта. Цундела ларамза дацара, вайн 
махка карзахалла, къизалла кхачале Хьамзата шен ойланаш йовзийтар, 
ялхор, къоман чевнаш, шен чевнаш санна, цо тIеэцар а: 

Доккхачу дуьненан
Массо а маьIIехь,
Вайн кешнийн баьрзнаш ду
Лаьттах дIаийна.
Дуьненахь долчул сов
Вай лаьттахь IаьIна,
Делха вай, мохь боцуш, 
ЦхьакIеззиг тийна. 

Ша дийриг, лелориг дош а хеташ лелочун дош а хуьлу, даш санна, 
деза. Иштта аьлла дош дехха деха, ойланаш хоьрцуш, хиллачун, 
леллачун кхетаме маьIна а дойтуш. Делахь-хIета, Хьамзатан стихаш 
шен меттехь аьлла дош ду. Синмукъаме дерзийна, лерсинна аьхна, 
дагна Iаткъам бо дош:

Нийсонан терзанна
Цхьа-ши дош
Эшначу дийнахь,
ГIоттур ду хьо, илли,
Мискачу умматах ийна.
Са цIеначу нохчашна
Ахь байтех йоьттина гIала,
Ехар ю малха кIел,
Мел лаьтта дуьненан Iалам, – боху поэто, шен дахаран некъан 

жамI деш, ша язйинчу байтехь. Бакъ ву поэт: цIеначу дагах схьадаь-
лла дош, синмукъам а бехха бехар бу, царах кхеташ, цаьрца зIе, уьйр, 
шовкъ-безам болу адам мел ду. 

Сумбулатов Дени
НР-н хьакъволу журналист
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 ***
Кхолламо, когаш кӀел хьоьшуш, 
Диттина сох дера ка.
Ӏожалло, бӀаьргаш чу хьоьжуш, 
Ийзийна гатделла са.

Хеназа къежбеш сан корта,
Суна тIе хьийзина дарц.
Тахана гӀелвелла хӀоттарх, 
Сихлой, со ма велаш харц.

Сайн тамаш, цатамаш хийца 
ХӀетте а со реза вац.
Наггахь, сох къахеташ, цӀийзарх, 
Дог суна ца хета харц.

Цунна со шел воккха хета, 
Къандалар тӀеэцац цо.
Со лазош, цунна ов детта,
Сан бӀаьрхиш цунна ца тов.

ХӀинца ас банза суй лехарх, 
Пайда бац даьгначохь ирс.
Амма суо ас ларац пекъар, 
Бинехь а кхолламо ницкъ.

Даймахко синтеме валош, 
ГӀелвелча, хьистина со.
Иттазза атта лов бала,
Цо хьастахь, лазийначо.

 ***
Аталуш ваьржина,
  геналлехь со кхерста, воьхна,
Сан са ду дагийна,
  къастаран цӀерга а оьхьна.
Сан ирс ду зарзделла,
  сан дош а ду кхузахь оза, 

БӀаьрсина ца къаьста
  азаллехь яздина йоза.

ЦIа дац сан Даймехкан
 можачу лаьттаца хьаьхна, 
Доьзалан гӀовгӀа а яц кхузахь, 
  цӀахь санна, аьхна. 
Вохвеш дац кхузара
  мармарах доьттина пенаш, 
Кийрахь а гуьйре ю
  саццанза даг тӀе дерз Ӏенаш.

ПӀераска тӀедогӀуш
  дайн синош ца гулло уьйтӀа, 
Динара да воссош,
  кхузахь ас ца лаьцна луьйта. 
ТӀеваха верас вац,
  ца xlyттy суьйрана пхьоьха, 
ГӀенаша лазаво,
  Нохчийчоь, 
  хьан куц-кеп оьхьуш.

Алу тIе кхоьссинчу
  межарган хьожа яц кхеташ,
Мел чомехь кечдина
  даарш а сов къаьхьа хета,
Бахам сан бу шортта,
  амма вац со кхузахь вехаш, 
Дависа, Нохчийчоь,
  хьан лаьттахь цкъа caгla деха!

 ***
Суна ахь, да хилла аьлла,
Ма кӀеззиг ирс делла хӀетахь.
Бер долуш со хьоьха ваьлла, 
Цундела со тӀаьхьа кхетта.

Цкъа мацца кхачийча некъаш, 
ВогӀур ву хьан лулахь Ӏилла. 

ДАГцА КъАМеЛ

ТАЛХАДОВ Хьамзат
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Тахана-м дог лозу, хьегӀаш,
Ца соцуш, ас тIе куьг дилларх.

Ӏожалло хьо хьалхе ваьхьна,
Ца кхиъна марзонаш эца.
Хьан кхалхар Ӏеткъаш, со ваьхна, 
Ца кхиъна ког баккха хьоьца.

Со волчохь цхьамма ца хестош, 
Со цунах къайлаха хьегна.
Бер човхош, дас пӀелг а лестош, 
Ахь човхо лиъна хиш дегна.

Цхьаъ вогӀу кӀентан куьг лаьцна, 
Къамел деш цунах дӀаийна.
Со гlyp ву дахарехь хьаьнца,
Хьо хилча кешнашкахь тийна?

Хийлаза, гlo эшна висчахь, 
Тап-аьлла хьан кош тӀехь лаьтта. 
Хьан кӀант ву да воцу миска, 
Йоккхачу кху кешнийн хьаьттахь.

Замано кошан барз лечкъош, 
Зезагийн xly тесна хӀинца. 
Вовшеха къастийна некъаш,
Амат а дицдина дийца.

Цхьа бакъду, везачу суна 
Массо а дийнахь хьо кхелха. 
Вицвелла ма мотта хьуна,
Со xlopa дийнахь ца велхарх.

Бер долуш со хьоьха ваьлла, 
Жималлехь хьох хьоьгуш кхиъна. 
Хьан кош тӀе, сайх гӀалат даьлча, 
Веана, ахь нисдан лиъна.

 ***
Шийла дарц цӀевзинчохь,
Гила борз левзинчохь, 
Адамийн лар йоцчохь, 
Рицкъанан цуьрг доцчохь 

Хьо витча ямартчо,
Денвели хьо, нохчо.

Аьрзонан бен боцчохь, 
Мокхазан бӀов йоцчохь, 
ӀиндагӀна поп боцчохь, 
Хьогамана хи доцчохь 
Хьо витча тоьллачо,
Денвели хьо, нохчо.

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

ХЬАЙБАХА

Гечдойла шуна вайн везачу Дала,
Эхартахь шун синойх къинхетам беш. 
Дуьнено ца бицбал аш лайна бала, 
Лаьмнашкахь и гина тӀулгаш ду теш.

Шайн лахьта аьхки аш 
  тӀаьхьенийн кийрахь, 
Чуртана дӀахӀоттош хӀораннан дог.
Шу хиларх бакъдолчу дуьненахь тийна,
Шен бӀаьргаш цӀийбелла Хьайбаха го.

Шун рицкъа ца хилла генарчу махкахь, 
Даймехкан баьрчехь шу тийна-кха дIа. 
Ламанан некха тӀехь шун цӀераш ахка, 
Адамаш Хьайбаха гулделла схьа.

Нохчийчоь, доӀа дан шу Деле доьхуш, 
Цхьана а заманна йицъелла яц.
Адамаш Хьайбаха зиярте кхоьхьуш,
Шун кертахь тезет кхин дӀахедар дац.

Адамийн дегнашкахь шун орца деха, 
Хьайбаха – Ӏазапах йоьттина бӀов.
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Шун кхалхар де-дийне 
 чов кӀарглуш хьегӀа, 
Лаьмнаша тӀаьхь-тӀаьхьа 
   и хала лов.

Стигал шун Ӏожалло яьккхира серла, 
Чекхбаллалц баьгна и тӀаьххьара суй. 
ХӀинца а карайо даьӀахкаш керла,
Баьгча а бастанза къевлина буй.

 ДАЙН ЛАТТА

Со вахарх мел хазчу йоккхачу гӀала,
Дог дагӀац хьоьх ваьлча 
  сан цунна къежа. 
Ловр бу ас хьоьца сайн лазаме бала,
Ге латта тоьаш ду суна хьан бешахь.

Стиглане кхевдина лакхе а езна,
Хьан къоьжа и лаьмнаш дозалла хета.
Хьан бӀаьрхиш-шовданаш, 
  тӀулгеха дегнарш, 
Детица кхелинчу шаьлтанах лепа.

Челакхчу дарцана цкъа а ца къарлуш,
Попан хьун ерзина лаьмнеха хьерча.
Де луьстуш, малх а бу 
  даккъашка лахлуш, 
МаьркӀажа бода бу ярташка керчаш.

Муьлххачу юьртахь хьо, 
  гӀелвелла, сецча, 
ХӀора кхерч хьо вохван сатесна богу.
ГӀо эшна, шен кетӀахь 
  стаг кхойкхуш хезча, 
ХӀусамда вошалла дан араволу.

Сан мохк – хьо сан лазам, 
  сан хазахетар,
Сан деган ерриге йовхо хьо хилла.
Ахь санна, хьастац со, 
  сан чевнех кхеташ, 
Гечдеш, со леларна хӀинццалца тилла.

НОХЧИЙЧОЬНе

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

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

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

ВАЙНеХАН ИЛЛИ

Лазийна дожийча, юха а гӀоттуш,
Ӏийжаме чов хиларх, 
  хьо стигла дийли.
Чов хилла волчуьнга хьал-де а хоьттуш,
ТӀемашкахь даьгна хьо, вайнехан илли.

Адамаш летачохь 
 шайн маршо къуьйсуш,
Шаьлтанан мукъ ахьа хьайн 
  буйнахь къийли.
КӀаддаларх, волчунна 
  хьайга сатуьйсуш,
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Комаьрша дийки хьо, 
  вайнехан илли.

ГӀум-Азехь, малха кӀел дагийна, 
       доьжча,
Сан илли, хьайн махках 
  дог ахь ца дилли.
Мацалла бӀарзвелла, 
  пондарча воьжча,
БӀаьрхишца хьо дилхи, 
  вайнехан илли.

Тахана, дог дохдеш, хӀоранна доьлхуш,
Бакъонан неӀарш ахь 
  комаьрша йилли.
Деха хьо халкъашна диканиг хьоьхуш,
Сан хьоме, гергара вайнехан илли.

  ***
Дуьххьара дош олуш, 
  ас гӀалатвуьйлуш, 
Воккхавеш дуьненахь бийцина хьо.
Дог лазош, вилхича, 
  со маракъуьйлуш,
Со тевеш, бийцина хьо, ненан мотт.

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

Вон деъча, гӀаьттина, 
  вайн Даймохк ларбеш, 
Майралла дӀагойтуш хьийзина хьо.
Шовданехь оьздачу 
  йоьӀан дог дохдеш,
Мел говза бу бийца хьо, ненан мотт.

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

ТӀаьххьара кешнашка 
  стаг новкъавоккхуш,
Хьо буьйцуш диканца тоьшалла до.
ХӀумма дац кху лаьттахь хьох 
  сан дог доккхуш, 
Хьо соьга бицбайта, сан ненан мотт.

Сан дайша бӀешерех чекхбоккхуш,
          луьттуш, 
СовгӀатдеш, тӀаьхьенна схьабелла хьо.
Дикане я воне хьо тхоьца хӀуьтту,
Хьо гӀоза бехийла, сан нохчийн мотт.

  ***
Нах махца къийсалуш 
  бирзинчохь дуьхьал, 
Дистинчу Яьссино бегочохь лам,
Мархаш кӀел бӀаьвно 
 шен кховдийнчохь буьхьиг 
Хьо кхиъна, дахчалуш, 
  сан нохчийн къам.

Ламанийн бӀаьргеха Ӏеначохь шовда, 
Баьржинчохь малха кӀел 
   аьрзунан тӀам,
Попан хьун яьржинчохь 
  стиглане кхийдаш,
Ца къарлуш, даьхна хьо, 
  сан нохчийн къам.

Саьмгалан хьожанах, 
  шаьлтанах ирчу 
Ца кхийри, латорах хӀусамех цӀе.
Я малхо дагийча, я дарцехь тилча,
Ца къарлуш, хьо дийли халонех чекх.

МостагӀчо, ца вешаш, 
  долийча къамел,
Хьайн тӀулган даг тӀехь ахь 
  туьйсина дош.
Хьан хӀумма ца хилла деза 
  хьайн лаьмнел,
Уьш хилла дозалла, ойланаш, каш.
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Россин яздархойн Союзан декъашхо Дакаев 
СаьӀидбек вина 1951-чу шеран 9-чу сентябрехь 
Казахски ССР-н Къилбаседа-Казахстански 
областера Соколовски кӀоштан Сумное 
юьртахь. Нохчийн халкъ махках даьккхина зама 
яра иза. Шайн доьзал дайн махка юхабирзича, 
иза Ножин-юьртан кӀоштан ГIоьрдалара 
школе вахара. Ткъа йуьззина йуьккъера школа 
СаьӀидбека чекхъяьккхира Устрада-гӀалахь 
(Аргун), карарчу хенахь цигахь вехаш а ву иза. 
Нохч-ГIалгӀайн пачхьалкхан университетера 
филологин факультет а чекхъяьккхира 

цул тӀаьхьа. Тайп-тайпанчу меттигашкахь белхаш а бира: школехь, 
заводехь, юьртбахаман декъехь машинист, корматаллин-техникин №29 
училищехь, зӀенехь оператор, нохчийн телевиденехь журналист а.

 Школехь доьшуш волуш, стихаш йазъян волавелла Дакаев СаьӀидбек. 
ХӀетахь уьш дуьххьара зорбатуьйхира Шелан кӀоштан газетан, тӀаьхьо 
– «Ленинан некъ» газетан, «Орга» альманахан а агӀонаш т Ӏехь. 
Нохчийчуьра къоначу литераторийн юкъарчу гуларшкахь а, «Нохчийн 
поэзин антологи» тIехь а арайевлира поэтан стихаш.

1981-чу шарахь арайелира Дакаев СаьӀидбекан шен киншка а 
«Дегнийн йоврйоцу цIе». Цуьнан коьрта турпалхой бара къинхьегаман 
нах, даймехкан зовкх кхоллархой, авторан заманхой.

Вай лакхахь ма-аллара, дӀадаханчу бӀешеран кхузткъалгӀачу 
шерашкахь йевзира йешархошна цуьнан дуьххьарлера стихотворенеш. 
СаьӀидбека дагалоьцу ша дуьххьара «Органан» редакце вахана де. 
Цигахь вевзира цунна хӀетахь оцу альманахан коьрта редактор хилла 
волу нохчийн литературин къано Мамакаев Мохьмад.

Мохьмада, къоначу поэтан стихаш йеша а йешна, дика мах 
хадийра церан, иза шен кхоллараллин ницкъах тешош, хастаме 
дешнаш а элира цуьнга.

– Мамакаев Мохьмада сайна мел аьлла дош тахана а лерехь лаьтта 
суна, – дагалоьцу Дакаев СаьӀидбека.

САН НОХЧИЙЧОЬ – ЛАЬМНИЙН МАЬРША МОХК

Дакаев СаьIидбекан – 70 шо
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– Цо сан стихотворенех мел аьлларг суна кху дуьненахь массо 

хӀуманал деза а, мерза а дара. Боккхачу синъайамца аравелира со 
редакци чуьра. Цул тӀаьхьа кхо-биъ бутт балале альманахехь сайн 
могӀанаш гича, и доккха хазахетар а дара суна, царал а деза дара 
Мохьмада со йешархочунна вовзуьйтуш яздина дешнаш а. Тахана 
хаьа суна, сан хӀетахьлера стихотворенеш мел ледара хилла. Амма 
Мамакаев Мохьмад бахьанехь поэзига сан кIаргбелла безам, хӀинца 
а лагIбелла бац.

«Дог дуьйлина мерзаш» гуларна юкъайахийтина Дакаевс шен 
хӀетахьлера а, тахханалц ша йазйина стихотворенеш а. Амма 
дуьххьарлерчу шен говзаршна тӀехь цо йуха а болх бина, ледара, беса 
меттигаш йуккъера дӀайохуш, уьш хуьйцуш. И гуш ду, хӀинца вай уьш 
вовшашца юьстича. Цо гойту, таханлерчу дийнахь Дакаев СаьӀидбек 
кхиъна ваьлла, зеделларг долу, дешан мах а, чам а бевзаш поэт хилар. 
Цуьнан лирикин турпалхо дахаран маьӀна довза лаамехь айавелла, 
шен ницкъ кхочушдолу уггар а даккхий диканаш Нохчийчоьнна, шен 
къомана дӀадала лааран ойланашца веха.

«ТӀехь доцчу къиноша хьийзош» хӀинццалц яьхна, карарчу хене 
схьакхаьчна «Нохчийчоь даима кхузахь лаьттина, лаьттар а йу 
доьналлехь, дуьненал йоккха» – и лаам, и тешам бу-кх Дакаевн лирикин 
турпалхочун уггаре а коьртаниг. Цундела ца олу цо хьан-хьаннах а 
«Нохчийчоьнан кӀентий»; уьш бу нанас Даймехкан дуьхьа бинарш, 
дуьненан бахамах и цабухкурш. Цо боху:

ЦӀе летта багахь а,
Малх кхетта къагахь а,
Нохчийчоь – Даймохк бу сан.
Хьан хӀуъа  бахахь а,
Со лахь а, со вахахь а,
Ду иза сан дегӀан са!

Дуьнен тӀехь дехачу массо а адаман санна, хӀокху лаьтта тӀехь 
цхьа маьӀиг Дакаевн турпалхочун а йу массарел сийлахь, еза меттиг 
– Нохчмахкара исбаьхьа йурт ГӀоьрдала, шен а гондахьа лаьмнаш а, 
«пепнийн куйнаш уьйуш, сетта сийна дукъ» а долуш. Цигарчу суьйренел 
хаза, генахь я гергахь, хӀумма а ца карийна цунна, цуьнан лерсинехь 
даим а «дека йуьртан зов». Цигахь «буса лам тIе хуу беттаса», «седане 
цхьаъ-м дуьйцу цо шен маттаца». Миччахь а ша хиларх, дуьненан 
зовкхехь ша мел хьийзарх, ойланаша даим а дӀавоьху и цига:
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…Минотехь масийтта некъ оьций,
Цара со массанхьа кхачаво.
Йуха а, бер санна, куьг лоций,
Сайн юьрта – ГӀоьрдала валаво.
Бераллин ирзешка некьаш деш,
Кегайарх, ойланаш кӀад ца ло.
Дайн хилла ков-керт, сан сийна беш 
Ма-йарра юха а суна го...

 Шен дикачех цхьаь йолчу «Йоьхна Ӏуьйре» стихотворенехь Дакаевс 
дуьйцу Нохчийчоьнан уггаре ирчачу бохамах – дерриге а халкъ махках 
даккхарх: «кхиэл йоцуш, бехк боцуш хьогӀан кхаж баьлла, нохчий бу 
дуьненахь махьшаре лоьхкуш». Оцу дийнан теш ша хилча санна, хилла 
ма-хиллара дуьззина суртхӀоттадо цо дуьненан.

 Цу дийнахь йожийна харцоно бакъо, «сауьйзуш, доркъана мох 
тийжа арахь», къизалло, шен ницкъ тоьлла, шен бохь буьйгӀу. ХӀокху 
стихотворенехь юх-юха далочу цхьадолчу могӀанашца цу дийнан 
къизалла гайтар тӀеттӀа чӀагӀдо, юха а, юха а дешархочун тидам цуьнан 
инзараллина тӀеберзош:

…Лаххьийна, цхьа инса ца дуьтуш, кхана
Нохчий бу кечбина махкара лахка...
...Йоьлхур ю, йицъелла, Нохчийчоь-Нана –
СаӀуьйдуш, тӀекхийда маьттаза буьйса...,
…Малхбузе хьажийна сатийсам муьйлуш, 
БӀаьргийн нур, азделла, дуьсур ду кхуола...

 Дешан говзанчин ницкъ бу-кх оццул лазаме, Ӏийжаме суртхӀотто, 
шена и гина ца хиллашехь.

Таханлера хӀокху тӀемийн къизалла a ган доьгӀна хиллера Дакаевна 
шен махкахь. ХӀора шен къоман кӀанта санна, цо а хала лов цуьнан 
иэрчалла, лоьху и хиларан бахьана. Кхузахь цхьаъ ала догӀу: хӀара 
тӀаьххьарлера хиламаш тӀекхачале дуккха а хьалха цо йаздина могӀанаш 
«даго цхьаъ хьоьхуш» йаздина хилла-те олий хета. Барзах Ӏесачу динан 
тотем йар, жайнахь а уггар а къиза лору и экха нохчийн амалца йогӀуш 
хилар тӀечӀагӀдар хаьа вайна оьрсийн тӀеман историкаша а, цхьаццаболчу 
яздархоша а дитинчу йозанаш тӀера. Ткъа вай вуьйцучу поэто цуьрриг а 
лах ца до берзан шатайпана гӀиллакхаш: къармазалла, майралла, каделла.

Амма цунна лан хала ду вайх къацахетарша еккъа и амалш бен нохчийн 
къоман цахилийтар. Царна ца го, йа ган ца лаьа, вайн кьоман тоьлла 



35

Орга - 2021 (3)
гӀиллакхаш, амалш. Берзан дозадоцу маршо а, нохчийн сийлахь, йеза, 
амма адамаллин гураш чохь лаьтташ йолу маршо а цхьаьна ца йогӀу 
(«абсолютни маршо» боху кхетам – иза анархи ю, шена луъург лело, шен 
уггар а лахара синхаамаш а гайта йа царах пайдаэца бакъо луш, амма 
«маршо» боху кхетам – цуьнан шен дозанаш ду: гӀиллакх-оьздангаллин, 
дикачу, сийлахьчу синхаамийн доза, цуьнца ца богӀу муьлхха а дуьнене, 
адамашка, Ӏаламе хьежамаш. Уьш цхьана тӀегӀане берзийна вайн дайша, 
шайн Ӏадаташна тle а тийжаш, цул тӀаьхьа – ислам-динан хьехамашца. 
Цундела боху-кх поэта:

Делан дуйнах чӀагӀо йина,
Дийца сецна бакъдерг ду сан:
Иштта дац и...Со ца вина 
Барзо кӀезий динчу буса.
Жирга берзан буьйса эцна,
Со ца веъна дахар цеста...
...Со ца веъна кху дуьнена,
Пусар доцуш бакъо хьеша,
Зоьртал хиларх, цхьана дена,
ГорахӀуъттуш, велакъиэжа.
Со ца веъна, ши куьг лаьцна, 
Карахь-куьйгахь доцуш тиэкъа...

Дакаевн нохчи кху лаьтта тIе веана «маьлхан дийнахь дахар хьеста», 
кху лаьттахь «Ӏуъйренаш могаш-маьрша яржо», уьш массарна а 
йелийта. Ийман-беркат шен «гуьйренан тӀемах а тесна» веана, муьлхха 
а тохар, хало тӀехӀоттарх, шен доьналлица тоьлла нохчи ву СаьӀидбекан 
турпалхо. «Доьналла туьйлира» цIе йолу стихотворени йуьзна ю шен 
къомах а, Даймахках а долчу дозаллех. «Герзийн дур делхош, нанойн 
бӀаьрг белхош», хьешна вайн Нохчийчоь. Цуьнан чевнийн даI даим а 
Ӏийжар ду, баьрзнашна тӀехӀиттина чарташ гуш. Уьш хӀиттийна бехк 
болуш а, боцуш а иэгначарна. БӀаьрзечу кхолламан некъаша пана 
кхиссина къомах цхьаберш. ХӀокху муьрехь а йевзира ямартло, левзира 
харцонех, «цӀийлахь ког хӀоьттина, къизалла гӀаьттира».

 ХӀетахь а (поэт ша теш волчу шерашкахь) тоха са доцург вуьйхира 
собарх, доьналлах, шен мехкан дуьхьа хӀуъа а лан болчу лаамах. Уьш, 
цхьаберш, дуьне мел ду дӀасабахара, кхиберш, харцонан ницкъана къера 
хилла, цунна дуьхьало йан гӀорасизехь дӀатийра. Амма царал а дукха 
хиллера доьналла, йахь ерш. Уьш ца идира богучу Даймахках, цӀийх 
юьзначу Нохчийчоьнах. Царах лаьцна иштта боху поэто:
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Са доцург вуьйжира,
Дог доцург вуьйхира.
Синпхенаш дуьйлина,
Доьналла туьйлира...

ТӀеман къизаллин маьӀнадацаран билгало санна, го вайна «ТӀамах 
ловзар» цӀе йолчу стихотворенин турпалхо, иза дитта кӀел охьа а хиъна, 
берийн тӀамах ловзар тергалдеш ву. Иза кхета, оцу бераша схьаэцнарг 
баккхийнаш «тӀамах ловзар» дуйла.

 Беккъа тӀом бен ца гучу берийн чевне, девне а доцу ловзар массо а 
воккхачун бехкенна дуйла хаьа цунна. «Баккхийнаш цу тӀамах левзина, цо 
бина дика болх бевзина», –  боху цо кегийчаьрга. Цо царна дуьйцу йохийначу 
яртех, гӀаланех, дай белла бисинчу доьзалех, хеназа къежбеллачу нанойх. 
Цхьа весет, тӀедиллар, дехар санна ду цуьнан дешнаш:

Варийлаш, тӀамах ма ловзалаш,
Цо вайна деанарг довзалаш!

Дакаевн лирикин турпалхочунна хӀокху лаьттахь дехачу адамийн декхар 
харцонца, къизаллица къийсар го. Нагахь стаг и декхар хууш вацахь, маьӀне 
дац цуьнан дахар  –  иштта стаг, шена чохь са делахь а, велла ву:

Гиний шуна, бегаш боцуш,
Цкъа а тидам биний аш,
Лаьттан цӀенкьахь сиз-лар йоцуш, 
Когаш текхо ӀиндагӀаш?

Махо цӀийзаш, йаьсса лоьхку 
ГIа-буц йоцу аренаш,
Йеккъа куйнан бакъо йоькъу 
Ша тӀехь шийла маренаш...

Халахета верас воцу 
Тезет – баьсса кадамаш.
Кешнийн кертахь лахьта доцуш,
Са чохь делла адамаш...

 Кхузахь вина хиларх, нохчийн мотт буьйцуш иза хиларх, мил-милла а 
ца хета вайн турпалхочун шен мехкан – Нохчийчоьнан, кӀант. Ша велахь, 
цуьнан кӀант хила веза, Даймахкана ямарт воцуш, цунна чу шен садиллина.
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 Массо а адамна уггаре хьоме ю нана. Ненан декхар такхар хала, деза-

сийлахь а лерина ду. Шен нене болу безам цхьа аттачу, амма дешархочунна 
дагах кхетачу дешнашца гайта ницкъ кхочу Дакаев СаьӀидбекан:

КӀантана сагатдеш 
Лела хьо гӀийла – 
Сун а и дазделла, нана.
Воккхавеш хьо йолчу 
ВогӀу со хийла,
БӀаьстенца хьан марахьарча.

Хьан лаам къарбина,
Дош шалхадуьйлуш,
Лар йайна ца лела, нана.
Даймахке ахь белла 
Безам а муьйлуш,
Хьо йолчу вогӀур ву, нана.

 «Генара аьзнаш», «Шина тобанан монолог», «Ненан узам», «Йоьхна 
Ӏуьйре» а цӀераш йолчу поэмийн автор а ву СаьӀидбек.

 Хьалхарчунна тӀехь авторо гайтина нохчийн юьртан дахар, цуьнан 
бахархойн гӀиллакхаш, амалш. Иштта цо гойту гӀиллакх-оьздангаллин 
дозанаш хьоьшучо кхуллу зуламе хӀуманаш а. Харцонна, ша санна волу 
стаг кхечу стага аьшнашварна, и верна дуьхьалойар тӀедужу кьоначу 
Кесирина. И хала гӀуллакх йоьӀан эгӀазчу белшаш тӀехь дитинчу 
нахана бехкбуьллу авторо. Вийначу шен вешин чӀир йекхар ду Кесирас 
дагалаьцнарг, ткъа йуьртахошлахь:

ЧӀирана йукъ йоьхкуш,
ДӀахӀотта вацара цхьа а...
Вагийнарг вацара,
Тахана, «Со!» – аьлла, вала...

 ХӀетте а поэмин турпалхочун Кесирин куьйга иэшайо и харцо а, 
къизалла а.  «Шина тобанан монологашкахь»  коьрта турпалхой тобанашка 
бекъабелла гойту: Сонталла, Тешнабехк, Къизалла, Сутаралла – цхьана 
aгlop, Вошалла, Оьздангалла, Къинхетам, Комаьршалла – вукху aгlop, 
xlapa дуьне кхоьлличхьана гуттар а дуьхь-дуьхьал гӀоьртина лаьтташ 
йолу и ши тоба. Царах:
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Цхьаъ гIерта дахаран 
Хьаьркашна дашо варкъ дилла.
Ткъа важа – дуьне а,
Даржийна, кога кIел дилла...

 Оцу монологийн чаккхенехь дешархочунна хьалха, харцоно, шен 
де тоьлла, бакъо иэшийча, и хьешча, хӀун хир ду боху хаттар хӀоттадо 
авторо, кицанийн кепехь язбинчу оцу шен беамогIанашкахь Дакаевс 
уьйурш дахаран Ӏоттабаккхамийн чолхаллаш ю. Онда а, майра а дара 
лаьцна дахаран агIо – некъ го цаьргахь:

Сан деган иллеш дац 
Iамийна, ког тоьхча, кхера.
Уьш, довлуш, дуьссур дац 
Харц-Солтин вортанна тӀера.

 Цуьнан турпалхочун дахар валлалц бен дац, шен Ӏожаллел тӀаьхьа 
а цIе карлайаккхал, коган лар кху лаьттехь йитар бен – кхин Iалашо 
хила ца йеза дахар. Дакаев СаьӀидбекан кхоллараллехь кӀезиг дац 
нохчийн yггape ирчачу бохаман цхьанна – 1944-чу шеран Ӏай дийнна 
халкъ махках даккхарна – лерина язйина агӀонаш. Ишттачех ю «Йоьхна 
Ӏуьйре» а, «Ненан узам» а цӀераш йолу поэмаш. Оцу буьрсачу дийнан 
сурт нуьцкъала кхоьллина авторо «Йоьхна Ӏуьйре» поэмехь, хӀетахь 
«шийла мох сауьйзуш тийжара арахь» ткъа нохчийн ярташка «къемат-
де хьийза, тӀам бетташ лаьттахь», Нохчийчоь а ю «де эшна, де доьхна» 
хьийзаш. ТӀаккха цуьнан бахьана довзуьйту:

Кхиэл йоцуш, бехкбоцуш,
ХьогӀан кхаж баьлла,
Нохчий бу дуьненан 
Махьшаре лоьхкуш.
Ца хоьтту: хьаьнгара,
ХӀун гӀалат даьлла – 
Даймехкан марзо ю 
Нохчашна йоьхкуш.

 Муьста, маьттаза дешнаш кхуьйсуш, хьийза эпсаршший: ялтин кана 
схьаэца а ца буьтуш, аралоьхку кегийнашший, баккхийнашший; меттара 
гӀовттийна эгӀаза бераш, дерзинчу догӀмашца шайн нанойх хьерча», 
ткъа уьш халачу, ца бевзачу махка дӀабига:
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Текхаргех тарйелла,
Некъе сатесна,
ЦIерпошташ кечйелла 
Малхбале тиэкха.

Ткъа оцу бехачу новкъахь:

Каш доцуш, барз боцуш 
Вуьсур ву хийла 
Верзина акхачу 
Аренийн долахь...
…Синчархаш иэгначу 
Аренийн панахь 
Махо дой хоьхкур ду,
Дорцан къахь луьйсуш.
Йоьлхур ю, йишхаьлла,
Нохчийчоь-Нана...

 ЦӀерпоштнекъан бохаллехь вуьсур ву хийла, уьш лаьтте кховдо 
гергарчех йа къахетачех цхьа а воцуш. Ткъа оцу аренийн паналлехь эгна 
юьсур ю синчархаш:

Шаьш готтехь къийлинчу 
Зоьпарех девлла,
Синош цIа уьдур ду,
Яххьаш ца оьхьуш,

Массо а кӀотарахь,
Массо а эвлахь 
Дайх, нанойх йисина 
Ков-керташ лоьхуш...

Оцу доьхначу дийнахь, «хирцинчу кхолламийн ларчанаш эцна, акхачу 
мехкашка синчархаш йиэкъа «нохчийн халкъ къизалло новкъадоккхуш», 
дуьнен тӀехь ца хилла хӀокху могӀанийн автор. Амма шена ца гиначу оцу 
тӀехкъизачу хиламан ирча сурт йешархочун дагахкхеташ кхолла ницкъ 
кхаьчна Дакаев СаьIидбекан. Цул тӀаьхьа ворхӀ шо даьлча дуьнен тIе 
ваьлла иза шен дайн боцчу махкахь.

 Ша кхеттал хилчахьана цунна гуттар хезашдерг хилла хӀокхунна цкъа 
а ца гинчу ДегӀастанах Нохчийчоьнах дийцарш. «Ненан узам» поэма 
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шех лаьцна язйина авторо. ВорхI шо хьалха Нохчийчохь билхина узам 
бу цуьнан лерехь лекхалуш, и хаддаза ненан къамелашца, беснеш тӀе 
ледачу бӀаьрхишца хезаш-гуш. Нанас дуьйцура кхунна цхьа «туьйра», 
«буьйцура, хьегавеш, баьццара зезагийн мохк». КӀанта юх-юха а доьхура 
цу махках «туьйра» дийцар. Цуьнга ладогӀарца безам кхоллалора шен 
бӀаьргашна гина боцчу дайн махке.

Нохчийчу йуха цӀадерза Делан йоза язделла хиллера халкъан, цуьнца 
цхьаьна хӀокху поэмин турпалхочун а.

Сан ненан туьйранаш 
Бакъхилла, бӀаьргашца луьттуш,
Дуьненан хазаллах 

         Цецвуьйлуш, кхийтира чам, – боху цо поэмин чаккхенехь. 
ХӀинца иза шен дайн лаьтта тӀехь ву, нанас ма-йийццара, туьйране-ис-
баьхьчу Нохчийчохь. Цул тӀаьхьа иттанаш шераш дӀадахна, нана а бакъ-
дуьнена йирзина:

... Делахь а, сан ненан 
Узам бу тийналла лоьцуш,
Ойланех тийсалуш,
Хаац-кха, хӀун де бах цо.
Мел хьадарх, мел вадарх,
Цуьнгара вала йиш йоцуш,
Сан лерехь текъаме 
Мукъам бо цу узамо.

 ХӀаъ, йоьрзур йац хӀетахьлера чевнаш нохчийн дегнаш чуьра цкъа 
а, уьш хьегӀа юьсур ю гуттаренна а. Ала догIу, xlapa вай йийцина 
поэма Дакаевн уггаре тоьллачех цхьаъ йу. Дакаев СаьӀидбекан байташ 
кӀорггера маьIна долуш а, дахаре философски хьежамаш болуш а йу. 
Цо гойту цунна ша йазйеш ерг кхачам болуш, поэзин лехамашна жоп 
луш хила лаар. Шуьйра йу Дакаевн поэзин тематика. Амма стенах а 
лаьцна ша язъечу хенахь, цо лардо нохчийн дош, къаьсттина безамах 
лаьцна язйинчу байташкахь дика го и. Нохчийн фольклорехь санна, 
эвхьазлонех ларлуш, оьздангаллин дозанаш ца хедош, нохчийн къоман 
меттан башхаллашца йуьйцу поэто кӀентан а, йоьӀан а йукъаметтиг.

Iад санна, дуьйлина 
МарлагӀа дуткъа дегӀ,
Хьо йогӀу, дайдина 
ГIургӀезан болар.
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БӀаьрг тилош, маьлхан нур 
Даьржина хьуна тӀехь – 
Малхана лиъна-те яккха шен дола?

 Кхузахь го поэт эвхьазчу дешнех ларвалар, дайн ширачу иллийн вастех 
цо пайдаэцар: «маргӀала дуткьа дегӀ», «гӀургӀезан болар», кхидерш а. 
Иштта ю Дакаевн безамах лаьцна мел йолу стихаш.

 Дакаев СаьӀидбекан поэзи догдикаллех, дерриге а адамашка, 
Даймахке, Ӏаламе болу безамах йуьззина ю.

 И тӀечӀагӀдо хӀокху могӀанаша, цара шайна чулоцу дерриге а: поэтан 
садуург а, бохам бохьуш хиларна иза мел кхоьрург а:

Дуьненахь ларо ницкъ гулбелла 
Тахана, адам, хьан долахь.
ХӀун хир ду, къинхетам хьулбелла, 
Хьоьгара гӀалатло ялахь?

ХӀун хир ду, гIа-гIамарш охкийна,
Зезагаш, ца гӀовтта, иэгахь?
ЧӀиркъечу йочано кхохкийна,
Дуьне шен дахарах хьегахь?

Хьан вонан кхерамо Ӏадийна,
Ӏаламо мохь-орца алахь,
ХӀун хир ду, ахь ирсах хадийна,
Бехкбоцчу беран мохь балахь?..

Бурчаев Хьаьлим 
Нохчийн йаздархойн 

Союзан декъашхо, критик
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ДАКАЕВ СаьӀидбек

КУЙНО ХОТТУ...

Нохчийн куйно 
ТӀетиллале хьалха хотту:
«IIIен бозалла
Лалур дуй-те хьоьга, хIай?
Ма моьттийла 
Хьуна, хир бу лело атта,
К1еда хиларх,
Хиларх, пиллиг санна, байн.
Куй тӀетуьллу
Корта лаца, ворта яцахь,
Хаьий хьуна,
Хийла да хьох кхаьрдар вуй?
Нагахь куйнан 
Доладан хьо къонах вацахь, 
Куьг ца Iуттуш,
Биталахь ша болччохь куй...»
 
 ***
Сан xlopa гӀулч йустуш лелла, 
Кхоллам, ладогӀахьа цкъа, 
Тешамна дуй йукъабиллий, 
Дехарна жоп лохьа сан.

Дахаран кхехкачу пхьалгӀахь 
Векъалуш хиларх ши ах,
Сан хъашташ хӀиттадеш хьалха, 
Юьстах ма тетталахь нах.

Долчунна бӀаьрмециг ваккхий, 
Сан куьйгах ма белахь буй. 
ТӀекховдий, коьртара баккхий, 
Лаьтта ма кхоссалахь куй,

Бер дац со, куьг хьоькхуш хьеста 
Ӏемина хьан мукъам лан.
Вазвина, уьйрех ца къестош, 
Виталахь йаккха сайн хан.

Марзонаш йуьстах ца хьоькхуш, 
Синтокхехь латтаве со.
Адамийн вон-дика доькъуш, 
Велаве, велхаве со.

ТӀедоьжча, лан хьуьнар доцчу 
Диканан да ма ве сох,
Марзонах богу кхерч боцчу 
ДӀакхойкхуш, ма бетта мохь.

Даймехкан лаьттан чкъор доцчу 
Лахьти чу ма тарве со,
Орамо га тесна доцчохь 
ГӀайгӀано са къийзадо...
 
НОХЧИЙН ЛАЬТТА ТIеХЬ...

Ойланаш гӀиттайеш эшарехь, 
Ӏаламан хелхаршца говза 
Кху нохчийн ирсечу лаьтта тӀехь 
Ӏуьйренаш малхаца ловзу.

Мокхазан чӀагӀонца туьйсина 
Кхехкачу дахаран хьаьттахь, 
Даймехкан маршонна къийсина 
Доьналла, денделла, лаьтта.

Къийлина, садеттар кхачалой, 
Безаман лууре долий,
Мехкарийн хазаллех лацалой, 
Кийрара дог ловзадолу.

Йарташкахь х1усамаш йаьржина, 
Хьешана диллина кевнаш. 
Ламанийн агӀонех тийжина, 
Ийало стогаллин бӀаьвнаш.

Буьйсанан тийналла хьаьстина, 
Мерза го набаран гӀенаш. 
Ойлано, тӀемаш тӀехь кхерстина, 
ЦӀа кхача сатуьйсу гӀенахь.
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IEXАЛОЙ, MA КХОВДА

Ӏехалой, ма кховда 
Ламанан бохь лаца тIe, – 
Са-айпе доьналла 
Лаьмнаша тӀелоцуш дац. 
Шен хьуьнар цадевзарг, 
Маьттаза мохь Ӏадабеш,
Ког шерший, чутилар 
Лаьмнашна дезалуш дац.

Шайн накхойх дуьйлучу 
Шовданийн хиш мийладеш, 
Мокхазан амалех 
Бахчийна цара вайн дай.
И лаьмнаш-м, халонийн 
Пусаран йуьхьиг ца йеш,
Ца керча гӀиттина 
Доьналлин чӀагӀонаш йай...
 
АС цА БОХУ

Ас ца боху,
Ирс сох къехкаш лелла, 
Хьадарх-вадарх 
Ца кхачалуш т1е.
Сан кхолламо,
Мерза хеташ, мелла 
Б1аьргаш боьллу 
XIopa керла де.

Сан йуьхьдуьхьал 
Маьлхан куьзга хьежна, 
Шен некхера 
Йуьйлу йовхо луш. 
Ойланашкахь 
Кхолладелла дешнаш, 
Делан Ӏалам 
Деладелла гуш.

Араваьлла,
Некъаш идарх гена,
Ца карийна 

Сайнчул хаза мохк. 
Даладалар хилла 
Самах, гӀенах 
Даго хьегна 
Цуьнан мерза зовкх.
 
Хазахетарш, 
Халахетарш – дагах 
Хьекхаделларш – 
Сан ирсана ду. 
Церан амалш 
Ца лайелча, стага 
Ирсах дезар 
Муха оьцур ду?..

Патар даьттӀа,
Дахар доладаьлла,
Кху дуьненахь 
Хан йаьккхинарг вац. 
Кху дуьненах 
Наггахь цатам баьлча, 
«Ирсах хаьдда...», 
Ала мегар дац.
 
ГIАЛГIАЙН КъОМе

Хедар йоцу уьйраш йозаелла,
Шу-м йижарий, сан вежарий дай, – 
Марзонашца вовшех тийсаелла,
Цхьана дегӀан меженаш ю вай.

ГӀалгӀайн къоме, 
 хӀокху гӀалгӀайн лаьтте 
Кхоллабелла безам сацалац.
Хьаам боцуш, хийла деган готтехь 
Шун уьйрашка сатийсина ас.

Ираллица ирсан генаш цоьстуш,
Вайга кхийдош лелла хийла харц.
Эзар шерийн йеха зама йустуш,
Вайн доьналла дохаделла дац.
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ПаргӀатволу, сайн хӀусамехь санна, 
ХӀокху гӀалгӀайн 
  махка кхаьчча со. 
Деган марзо алсамйуьйлуш денна, 
Шалхо йоцу ойла хьаало.

Дуьне дохарх, 
  къаста таро йоцу 
Цхьана дегӀан меженаш ю вай.
Везчу Дала латтадойла доца 
Вайна юккъехь 
  хоттаделла тӀай!

ХЬОВСИЙША!

Хьовсийша! Малх санна, 
Йуьхь тӀера ши бесни йогуш, 
БӀаьстенан зезагал 
Хазйелла, нохчийн йоӀ йогӀу. 
Гуо бина цунна тӀекхаьчна, 
Сатесна, хьаьстина, 
Дистхуьлуш тIе-каре дала, 
Кхевдина дуьненан Ӏалам.

Муьлхачу бешара карийна, 
Муьлха стом биъна, 
Хьовсийша, и мичахь, 
Муьлхачу хӀусамехь кхиъна, 
Хьекъалан, гӀиллакхийн 
Бух боцчу Iилманан маттахь 
ХӀун жайнийн агӀонаш 
Ӏамийна, и муха кхетта.

Кхолламан лаамо 
Кхоамца куьг хьаькхна говза, 
Кечйина-техьа и 
Малхаца хазалла къовса. 
Хьовсийша! БӀаьргаш чохь 
Нур кхуьйсу ши седа богуш, 
Хийла дог хьагийна,
Нохчийн йоI 
 гой шуна йогӀуш!
 

ИШТТА-М ДУ…

Ӏехавелла – бӀаьрго лоцург, 
Къегаш хиларх, деши дац.
Ши га долчу матто дуьйцург, 
Шера хиларх, хабар дац.

Дешех, детех пенаш кхаларх, 
Марзо йоцург хӀусам яц. 
Доккха дуьне доладаларх, 
Хьанал доцург рицкъа дац.

Гайта, коьртал лекха лоьцуш, 
Царна делларг caгIa дац.
Даг тӀехь сецна Дела воцуш, 
Кхочушйинарг Ӏамал йац.

Делан, нехан безам боцуш 
Дуург, дуьне даар дац.
Ӏовша дезаш валар доцуш, 
Лаьттан букъ тӀехь адам дац...
 
ШУ ДАцАХЬАРА

Лаьтта тӀехь шу лела 
Урамаш доцуш,
Шу хестош дош ала 
Дозалла доцуш, 
Зударий, шун кӀеда 
Къинхетам боцуш, 
Ма ирча хир дар-кха 
Шу дацахьара.

Стиглара нур догу 
Дашо малх байна, 
Бос керча седарчийн 
Серлонаш йайна, 
Дуьненна Ӏаламан 
Хазалла яйна,
Ма ирча хир дар-кха 
Шу дацахьара.
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Хьаьстина, тӀекховда 
Марзонаш йоцуш, 
Дог хьаа дуьненах 
Бала чам боцуш. 
Вохвала хӀусамехь 
Бага кхерч боцуш,
Ма ирча хир дар-кха 
Шу дацахьара.

Гатделла садекъа 
Самукъа доцуш, 
ТӀекховда са-кIеда 
Комаьршо йоцуш, 
Дуьненах воккхавен 
Ирсан цинц боцуш, 
Ма ирча хир дар-кха 
Шу дацахьара.

  ***
Кхераме йу шаьлта 
Куьйган гӀад дегочу буйнахь, – 
КӀиллочуьн шаьлтано 
Ца моьтту тешнабехк бо. 
Къонаха-м хала вац, – 
Ца вуху биъначу дуйнах, – 
Баттара йаьккхина 
Цуо шаьлта ца лестайо.

Шаьлтанал чевне ду 
Меттан герз, цадогӀург дийцахь, 
Цуо дагах чекхдоккху 
ЦӀийдина болатан ов.
Герзо цхьаъ вийначохь 
Ворх1 вийна цуо къизаллица, 
Дарбанах, молханах 
Ца йоьрзу цо йина чов...

МА-ДАРРА АЬЛЧА...

Хьуо хьайна йисина,
Ойлане ладегӀа йаьлча,
Цхьа наггахь, цӀейаккхий,
Со дагаваийталахь.

Хьагбелла сатийсам 
Базбелла, совбала боьлча,
Сакъуьйлу сингаттам, 
Хьасталой, хьаийталахь.

БӀаьстенан зезагех 
Хьаьрчина, йаьржинчу арахь, 
Ког байбеш, йолайой,
Ӏаламе бIаьрг тохалахь.
Мотт сецна бӀарлагӀа 
Хилла, со йуьхьдуьхьал вагӀахь, 
ЦӀеххьана, хьо йолччохь 
Лацалой, ма йохалахь.

Шовда хьан когашкахь 
Шабаршца мотт бийца даьлча, 
СапаргӀатдаккхалахь,
Хьай дагна сох дарба дай.
Дуй баа, хьо саннарг 
Со а ву, ма-дарра аьлча,
Кийрара сахаддалц 
Безамо вацийна лай...

ДIАДАЙН И-М…

Сан хенах йаьккхина 
Цхьа коржам эцна, 
ТIаьхьа мохь бетташехь, 
ДӀадаха шо-м.
ДӀадаха и даьлла,
Со вуьтуш тесна 
Лаьцначохь къастаран 
Сингаттамо.

Мел тийсаваларх, и
Карара дели,
Кхин йуьхь ца йерзайеш 
Со волчухьа.
ГӀаларт бен ца гойтуш 
И къайладели,
Дуй биъна кхул тIаьхьа 
Ца гайта ша.
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Соьца мел йекъначу 
Марзонах вохуш, 
БӀарлагӀийн ларашлахь 
Т1епаза дайн.
Ас шеца гулдинарш 
Ойланех дохуш,
ДӀадай и-м, хилла чим 
Шийлачу лайн...

ЙАДИЙ, IАБАЛАХЬ!

Йедда йоьду зама,
Ма сихйелла хьо,
Хьуна тӀаьхьаваьлла 
Со-м ца лелало.
ХӀоккха, эцца бохуш, 
Ахь дӀатекхаво,
Хьо-м куьйлане йаьлла, 
Лерехь лекхало.

Сан марзонаш, уьйраш 
Чета лестайеш,
Кхоам, тоам боцуш 
Къайлайехи ахь. 
Собардехьа бахарх, 
Йуьхь ца кхоайеш, 
Хьо-м сох херайуьйлу... 
Йадий, Ӏабалахь!
 
ГIАМАРАН АРАХЬ
Некъе ца кхачало 
Йист йоцу гӀамаран аре, 
Йовхонан кхагаро 
Чахчийна, хьагбелла кийра, 
Канашкахь схьаэца 
Готтачу апарин чарех, 
Шабаршца Ӏийдалуш,
ТӀекхача хьоста дац шийла.

ЦIе йоцуш кхехкачу 
Кху маьлхан тевнечу кхерчахь, 
Ког биллал кӀайдарг йац
ГIа-бецан сеналла йаьлла.

Йуьхь тIepa чкъор даккха 
Кахьоькхуш, бовха малх хьерча, 
Меттиг бац, дегӀа тle
Лахвелла, ӀиндагӀе вала.

ДегӀан чкъор мерцина,
Ерриге ерзина йаьлла 
Тов гIуьтту гIамаран 
Аре-м йу гуолаьцна Ӏуьллуш, 
Латтанаш доькъучохь 
Ӏаламан кхаж дуьхьалбаьлла, 
Шен коча боьссинчу 
Бехкана садетташ халла...

   ИРЧА ГIАН
     (поэма)
Со стенга кхаьчна-те?
Со хӀунда веана хӀоккха?
Кхузахь хан йаккхарал, 
Садалар ирс дар-кха доккха.
Ц1е йоккхуш вистхила,
ТӀекхача вац вевза-везарг. 
Кхузара шовкъ йоцу 
Акхалла муха лан йеза?

БӀарзделла, гIайгӀанехь 
Ӏийжачу деган гуо огуш, 
Хьогалло гатбина 
Кийра бу цӀелетта богуш.
Мокха мотт тӀекхийдош,
Цаевза шеконаш къерза. 
Коьртан хье базбина,
Сан лерехь маьхьарца терсаш.

Легашкахь хораман
Шад кьуьйлуш хийрачу махкахь,
Ц1аверза некъ лоьхуш,
Сахаьдда со ваьлла лела.
Сатесна, йум эцна,
Кхузара дӀавада чехка,
Цкъа маьршавала сайн 
Дог лаца кхевдинчу бехках.
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Мокхачу дахкарлахь 
Дахаран бос баьхьна тlepa, 
Хьулделла дуьне ду 
Гатбелла гуо хьаьхна лаьтташ. 
Садаллал б1арзвелла 
Со лела Даймахках хаьдда, 
Сатуьйсуш сихделла 
Г1о-орца кхачаре цӀера.

Харцахьа баьллачу 
Сан некъан хьовзамах кхиэта, 
ЛадегӀарх, цхьа дош а 
Лацалац сайн къоман маттахь. 
Довхачу хьацаро,
Шершадеш, кахьоькху чета, 
Сан собар, кхачийна,
Хи санна, худалуш лаьтта.

Ойла йарх ца кхета,
Сайгара хӀун гӀалат даьлла, 
Лар йоцуш валийна,
Жиргачу дуьнена кхосса.
Ца хаьа, декъаза 
Кхаж суна мичара баьлла, 
Уьйрех дӀакъастийна, 
Ластийна со пана кхосса...
 
Сан дегӀан меженех 
Кадетташ, шога мохь хьерча, 
Стигланаш хьулйина,
Мокхачу мархийн кӀур киэрча.
БIаьрхишца делхадеш,
Маьлхан нур лачкъийна цара, 
ДогӀано вашийна 
Со лела хийрачу арахь.

Со лела некъ боьхна,
Йовхачу хӀусамах хьаьгна, 
Цхьаммо а вохвала 
Чувола-м ца олу соьга.
Серлоно са мелла,
Буьйсано, тӀетиэкхаш герга, 

ГӀитточу багара 
Хьекхайо шен Ӏаьржа цергаш.

Маржа-йа1! Велар-кха 
Хийрачу кху махка ванза!
Гуобина тӀекхийдарш 
Ду кхузахь сакьуьйлуш чаьмза. 
Мичахь ду со ваьхна,
Сан некъаш шардина латта?
Со муха кхочур ву 
Цига д1а, ас хьаьнга хатта?

Мичахь ду ас хьогах 
Мийлина шовданаш шийла?
Ма дагахь вацар-кха
Со, лаьмнаш, шух хиэравийла.
Cox мичахь къаьстина 
Даймехкан са-кӀеда Ӏалам?
Ас хьаьнга, дог тешна,
Мохь тоьхна, гlo-орца ала?

Дог эккхал базбелла 
Готтачу кийрара бала,
Со лела худалуш,
Кхачийна дуьненан амал.
Воьдучо, вогӀучо
Сан йуьхь т1е цабезам туьйсуш,
Тур санна ирбина
Соьгахьа гома бӀаьрг кхуьйсу...

Со веха лийлира 
ЦӀийнан йа цӀеран а воцуш,
Ков тоьхна кхайкхина,
Т1еэца хьошалла доцуш, 
Кхетамна дош аьлла 
Бистхила ненан мотт боцуш, 
ЛадоьгӀна лерг диллал 
Тешаме товжийла йоцуш.

Чомаза йаьккхинчу 
Буьйсанан багара воккхуш, 
Орцанна са лере 
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Кхерстира цхьа башха аьзнаш. 
БӀаьргнегIарш диллина,
Кийрара доккха садоккхуш, 
Серлоно дашийра 
Сан гӀенийн йочанехь лезнарш.

Йа Рабби! Ма ирча
Сурт дар-кха йуьхьдуьхьал лоьцуш,
БӀешерал йахйелла
Йаханчу буьйсано оьхьнарг.
ТӀекховда тӀе-каре,
Схьакховда синхьаам боцуш, 
Хьакъдоцуш доьссинчу 
Къематан йийсарехь йаьхьнарг.

Диллинчу корах чу 
Ӏуьйренан маршалла хоттуш, 
Бес-бесара олхазарш 
Декара сан къоман маттахь.
Дашочу зӀаьнаршца 
Малхбален анайист йоттуш, 

Даймехкан лаьтта тӀехь 
БӀаьстенан малх бара гӀоттуш.

Хиллачух ца кхеташ,
Ӏадийча санна со Ӏийра,
Сахиллалц къийлина 
Меженаш ца йовлуш меттах.
Корех чукхерстина,
Мерзачу хӀаваах ийна,
Даймехкан чам бара 
Со меттавалавеш кхеттарг...

Ма хала хиллера
Г1енах а, шен махках ваьлла, 
Ден-ненан марзонах 
Къаьстина, буо санна, лела.
Хастам бу хьуна, хӀай,  
Тхан синош кхоьллина Дела! 
Ӏаьржачу бӀарлагӀийн 
Сан гӀенаш диканна делахь...
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цIавуьгучу некъан мукъам

20-чу бIешеран 70-чу шерийн чаккхе, 80-гIа шераш а 
нохчийн литературехь билгал хилира «Пхьармат» цIе йолу лит-
цхьаьнакхетаралла кхолларца. Къоначу яздархоша кхоьллинчу оцу 
кхерчан гонахьа гулбелира нохчийн маттахь яздан буьйлалурш, яздан 
лаам берш. Цу кхерчан йовхонах ирс оьцура Нохчийчоьнан тайп-
тайпанчу кIошташкарчу кегийрхоша. Боккха бара цуьнан тIеIаткъам 
Нохчийчоьнан кхоллараллин дахарехь. Оцу «Пхьарматан» зIийдигаш 
тайп-тайпанчу меттигашкахь гучуюьйлура. Иштта къоначийн 
ваIданаш кхоллаелира тайп-тайпанчу ярташкахь, кIоштийн газетийн 
редакцешкахь а. Гуьмсехь, Хьалха-МартантIехь, Шуьйтахь. Оцу 
кхоллараллин кхерчашкахь кхуьура нохчийн маттахь къахьега лаам 
болу кегийрхой. Церан доладеш, хьехарш деш а бара Нохчийчохь 
бевзаш болу яздархой. Хьалха-МартантIерачу къоначийн яздархойн 
цхьаьнакхетараллин доладеш вара нохчийн поэт Сатуев Хьусейн. 
Оцу цхьаьнакхетараллин жигара дакъалацархо вара, ишколехь дуьйна 
стихаш язъеш волу Ахматукаев Адам. Цигахь йийцаре йина, тоьлла 
стихаш йохьуш вогIура Адам «Пхьармате».

Ишкол чекхъяьккхинчул тIаьхьа Ставрополерачу хьехархойн 
институтан физикин-математикин факультете деша вахара Адам.

Билгалдаккха лаьа, цигахь доьшуш бара Шуьйтан кIоштан газетан 
редакцехь хиллачу «Ойла» литцхьаьнакхетараллин декъашхой 
Амагов Докка а, Шамсадов Муса а. Цу шимма а, Адама а кест-кестта 
вовшашна йовзуьйтура шаьш керла язйина говзарш. Математика а, 
физика а Iаморо къоначу яздархойн нохчийн маттаца а, литературица а 
долу гергарло гIел муххале а ца дира, мелхуо а чIагIдира, хIунда аьлча 
геналлехь даймахках, нохчийн халкъах, цуьнан чолхечу кхолламах 
ойланаш яр алсамделира.  

Оцу ойланийн бух тIехь дуккха а стихаш язйира Адама а. Къаьсттана 
тIе тидам бохуьйтуш ю цуьнан оцу заманахь язйина нохчийн доьзална 
лерина, оцу доьзалан кхерч гуттар бовха латтийначу ненан а, кхерчан 
дан хьакъ долу доладеш, гуттар гIаролехь лаьттинчу ден а васташна 
лерина байташ.

Ахматукаев Адаман – 60 шо
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Нохчийн доьзал

Дена юьхькIам хирриг
ЙоI кхиийна нанас,
Царна тIетевжийла
КIантах йина дас.
Хьенан дуьхьа ехаш
Ю ткъа нохчийн нана?
Хьенан дуьхьа вехаш
Ву ткъа нохчийн да?

Цара кхиош беца
Нохчийн сийлахь доьзал,
Цара латтош еца
Нохчийн кхерчахь цIе.
Дахаро тилийна,
Ян йиш яц-кха доьза,
Нохчийн доьзал дийна
Мел бу, нохчийн цIе.

ХIокху стихотворенехь далош долу риторикин хаттарш чIагIдарш 
санна дека вайна: нана а, да а шен доьзал оьзда, ийманехь кхиорхьама 
дехаш ду. Иза церан коьрта декхар хилар билгалдоккху Ахматукаев 
Адама шен стихотворенехь. Иштта доьзалхошна тIехь ду ден-ненан 
доладар. Иштта оьздангаллин маьIница шорло стихотворенин 
чулацам .

Кхин цхьа мехала маьIна ду стихотворенехь билгалдолуш. Нохчийн 
къам латториг нохчийн оьзда доьзал хилар. Доьзал чIогIа мел бу, 
къам чIогIа хуьлу. Цундела, шен къоман ойлаеш волчу хIор нохчочо 
гIиллакх-оьздангаллин гурашкахь латто беза доьзал. Доьзалан тема 
поэтана Iаламат мехала ю. Оцу темина лерина дуккха а стихаш язйина 
поэто: «Дахаран илли», «Ас нана елхийна», «КIант, наний», «Сан 
гIенийн дастаза маьIна». Къаьсттана ала догIу «ЦIахь» цIе йолчу 
стихотворенех. Шатайпана исбаьхьаллин васташ карош, дуьйцу 
поэто ша генарчу махкара цIаверзар. Доьзалан шатайпа серло, ден-
ненан къинхетам, нохчийн хIусаман Iаь-марзо  хаалуш, дагах кхета 
оцу байтан могIанаш. Юьйцург Iаьнан буьйса елахь а, синна гергарчу 
нехан йовхоно эшайо Iаламан шело. Коран бIаьрган тIехь шелонна 
хIиттинчу жIамарех тера, исбаьхьчу вастех юьйцина ю и стихотворени 
дуьххьара дуьйна чекхъяллалц.

Со-м юха а вайн кху кетIа кхечи,
Лайла юьллуш когийн ларан тир…
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ХIинца учахь, мекхайоьлла эчиг
Елхош, ехьар ю горгалин йир.

Нохчийн хIусаман Iер-дахаран кега-мерсачу билгалонаша лакхайоккху 
стихотворенин исбаьхьалла: «Корехь кирхьа меттахдоккхур нанас», 
«Йовхарш туху кеп хазор ю дас», ТIаккха: «НеI цIовзийна чилла юьтуш 
арахь» поэто некъ чукхачийча, гергарчийн безаман мерзачу дахкаро 
юкъахьарчаво иза. ТIаккха хазахетаро юзу хIусам. Къамеле волу да, 
генарчу гIалахь долчу кIентан дешарх хоьттуш. Каде хьийза нана:

Нанас сихха чай, сискал, тIоберам
ОхьахIоттор,
Тодеш дас шен Iер…
РагIу кIелахь дорцах йоьлху буьйса,
НеIарх леташ – декъа вайца Iийд, –
Яхлур гаран марзо, дIа ца дуьйшуш,
Арахь мукъам хаззалц боргIалийн…

Иштта цIаверзар гуттаренна а дуьсу хIора адаман дахарехь, хIунда 
аьлча, хьо миччахь а хиларх, хьо цIа воьхуш, йовхо луш, хьомечу 
цIийнан корехь сатассалц дIа ца бовш богу, нанас латийна чиркх.  И 
тайпа буьйса кест-кеста кхаъ хуьлий дуьхьалйогIу стагана, мел дукха 
хан яларх. Цо: 

Некъаш оьхьу – вайн хIусаме догIу, –
Мерза луьстуш гIенийн хенагуо.

Доьзалан, бераллин темица йоьзна ю Даймехкан тема а. Цунна 
леринчу байташкахь поэто исбаьхьаллин кепехь толлу нохчийн къоман 
чолхе, хала кхоллам. Масала, Ахматукаев Адаман цхьа стихотворени 
йоьшуш, дешархочун кхетамехь денло, халкъ цIерадоккхуш, къизачу 
цIерпошто малхбалехьа бина некъ: 

ГIаргIулийн назманийн мукъамехь
Некъ хьоьшуш цIерпоштан чкъургаша,
Со ваьгна сайн лаьмнийн дукъа тIехь,  
Нахаре сатесча ардаша.

Халкъ цIерадаккхаран хала киртиг лайна, цIавирзина нохчо ца вуьту 
маьрша дайн хилла ардаш аха, иза керлачу бохамо – къизачу тIемаша 
лоцу.  Нохчийчохь хиллачу шина тIамехь вайн халкъо лайначу баланех, 
бохамех язйина Ахматукаев Адама.
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Вайн мехкан Iаламан, гIиллакхийн-гIуллакхийн хазалла юьйцучу 

Адаман поэзин стигал кхолайо тIеман ирчачу суьрташа:

 ***
Йоккха тоьпан кхаба
Юьрта йисте Iенаш,
Стешха дуьйлу набарх 
Берийн мерза гIенаш («Орца вогIучуьнга»)

 ***
Кху сан юьртан регIара
Герзийн къора етта.
Нохчийчоьнан дегIана 
ТIеман лазар кхетта. («ТIеман лазар»)
 
 *** 
Юха а Нохчийчоь, хьуна чохь тIом
Юха а хьалхачул эшна,
Буоберийн когашкахь Iаш ма ву со-м,
Делерчу орцанах тешна.. («Юха а тIом»)

ТIом муьлххачу къоманна а, адамийн дахарна а уггаре хала бохам 
бу, ирча ца хила йиш яц цуьнан лараш, чIагIдо поэто. Мел йоккхачу 
Iалашоне кхачархьама тIом тIелаца мегар дац, боху цо. Цуьнан жамIаш 
дукха къиза ду:

Шех масалш а дохуш,
Хьехам бора цо –
ТIеман лорах йогIу
Кхане марзъечо.

Кхетамах ца оьра
Цунна яьлла «са»:
Нана йисна жоьра,
Декъалхилла да.

ТIом адамна Iаьткъина ца Iаш, дерриге Iаламна, массо садолчу 
хIуманна Iаьткъина хилар бIаьрла гойтуш, суртхIоттадо авторо «Цициг» 
цIе йолчу стихотворенехь. Амма тIом мел къиза белахь а, и мацца а дIа 
а сецна, машаре дахар тулург хиларх дешархо тешаво «Ненан марахь» 
цIе йолчу стихотворенехь хIоттийначо суьрто.
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Яккхий-тоьпаш етташ,
Некъ бу берина.
Наб ма чIогIа кхетта
Цхьана берана…

…Ненан марахь кхетта
Наб ма мерза кхетта.

 Нохчийн къомана тIехIоьттинчу тIеман халачу киртигна лерина 
язйинчу стихел сов, ши поэма язйина Адама: «Къу берзан буьйсанаш», 
«Хамталла». ХIетте а ойла кхоллало оцу бохаман исбаьхьаллин мах 
хадош, цуьнан жамIийн философин маьIна деш, керла произведенеш 
Адама кхин а кхуллур ю аьлла.

Билгалдаккха деза, хIокху тIаьххьарчу I0-I5 шарахь Ахматукаев 
Адама шордина шен кхоллараллин жанрийн дозанаш. Стихаш язйарал 
сов, иза шен ницкъаш зуьйш ву прозехь а, гочдарехь а, литература 
талларехь а. Адаман гочдарш бахьанехь вайн дешархошна нохчийн 
маттахь евзина оьрсийн, балкхаройн, белорусийн, гIалмакхойн, кхечу 
къаьмнийн а яздархойн говзарш. Къаьсттина кхиаме нисделла цуьнан 
М.Ю. Лермонтовн «Мцыри» поэма гочйар.

Ша къаьсттина къамел дан хьакъ ду Ахматукаев Адама фольклоран 
исбаьхьалла толлуш бинчу балхах лаьцна. Цо хIоттийна нохчийн 
иллийн эпитетийн дошам. Иштта иза соавтор ву нохчийн-оьрсийн 
математикин терминийн дошаман а. 

Кавказан яздархойн клубан нохчийн декъан куьйгалхо хиларе терра, 
беркате къахьоьгу Адама кхечу къаьмнийн яздархошца гергарлонаш 
туьйсуш, церан кхоллараллин мероприятешкахь дакъалоцуш. Оцу 
дерригено а гойту: Ахматукаев Адам нохчийн литературе, филологин 
Iилмане а ларамза нисвелла цахилар.

60 шо кхачарца Адам даггара декъалвеш, ала лаьа: кхоллараллин 
керла-керлачу дозанашка вийла ницкъ луш, Дала дуккха а шерашкахь 
могуш-маьрша, ирсе вахавойла хьо, Адам!

Ахмадов Муса – халкъан яздархо
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АХМАТУКАЕВ Адам

	 				Дахаран	илли	

Со нанас доІанна 
  айбинчу куьйгаш тІехь кхиъна, 
Къонахийн кхача ас 
  дуьххьара сайн деца биъна. 
Аганан мукъамехь 
  сан цІарах мел бина кхийлам 
Новкъа со во̄лучохь 
  сагІина сол хьалха бийлла. 

«Декъала некъаш ду – 
  ворхІе а дех дисна некъаш, 
Осала некъаш ду – 
  ден весет дохийна некъаш». – 
Иштта ду нанас со 
  дахарна денвина илли, 
Иштта ду суна дас 
  весетна дитина илли. 

Цу иллин мукъамо 
  сан даг тІехь декъала муо бо, 
Цу иллин мукъамехь 
  дахарца ас дина тоба. 
Иза ша доІанна 
  айбинчу куьйгашка кхачахь, 
Сан нанас хьаналбер 
  ас биъна къонахийн кхача. 

1985–1988

Нохчийчу тІом беъча, 
            хьомсарчу нанас санна,
сан доьзална комаьрша Іуналла динчу 
балкхаройн зудчунна Юсупова Райина – 
цо ца винчу кІентан даггарчу баркаллица
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Зуда йигар 

Везахь а, хьегор ву, 
   йилбазех лар ца веш, 
Таьжгенаш лелор йу, 
   цIархазман ларча йеш. 
Некъаш а кегор ду – 
   Iадато хьехна дерш, 
Кепаш а хIиттор йу – 
   хинкоьртехь лехна йерш. 

Эххар, шун кетIара 
   замой дIахьаьлхича, 
Тоьпийн къамкъаргашка 
   чаччамаш хьаьлхича, 
Нанас хьан захало 
   доккхур ду нахала – 
Бертаза йуьгуш йу, 
   моьттур ду нахана. 

1999

Ловзаргахь 

Ма хелха а вер ву-кха со тховса, 
Валахьара ца бохуьйтуш сайга. 
Кхаъ бу суна хьо йуха а йовзар, 
Йа ас хьуна иза дIа ма гайта? 

Наггахь гар а бендацаре хилла, 
Ас хьан хиэро муха лайна-техьа: 
Йа сан бIаьрса цунна бехке хилла? 
Йа со Iехо ца хIоьттина-те хьо? 

Вайн хелхарна айкхдуьйлуш ду ловзар, 
Нахе шайна луъу маьIна дайта – 
Суна-м кхаъ бу хьо йуха а йовзар, 
Лачкъаде ас хьох и йа дIагайта? 

2006
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Дохкойалар 

Меллаша йолалуш, йол-йолуш, дIакъайлайели 
Хорамийн къурдашка сецалуш йоцу цIерпошта. 
ТIаьххьара цIогIа а къаьхьа и озийна йели. 
Ткъес тухуш санна, цо къастаран зил бин синошна. 

Бераллехь гиначу кинора сурт карладаьлла, 
Суна и цIерпошта йуха гин сийсара гIенах. 
ХIумма а доцучу бахьанах бахьана даьлла, 
Перронехь вайшиъ бен доцуш, хьан бIаьрхиш ду Iенаш. 

Аз дегош, боху ахь: «Со-м хьуна хьакъ ма-ййу йаций, 
Амалийн шогалла гIиллакхийн когаш кIел туьйсуш… 
Хьох йоккхайер а со-м хьуна дIагайтина йаций… 
Дог хьуна доьлххушехь, бендацар гайтина йуй со-м… 

Далла гуш ду хьуна къайллах ас шега хьо вехар, 
Даггара со дохкойалар а дойла цо декъал… 
Некъ дика хуьлда хьан.., хьо могаш воьрзийла цIехьа…» – 
ГIан хеди, цIерпоштан цIогIанах горгали бекаш… 

Тамехь ду суна-м ахь гIенах а дагахьдерг дастар. 
Ас, цунах маьIна деш, дийр ду цхьа декъала дехар: 
Вайга ладоьгIначу доьзалийн бIаьрг-ойла хьасттал 
Догдика дехьа сан, самах а догдика дехьа. 

2007

Сан бІаьвнаш 

Со кхиийна бIаьвнаш йу чухерцаш, 
Орца доцуш кхача тIаьхьадисна. 
Сан бIаьргаш чохь суйнаш а ца дисна, 
Уьш сан дисна да ваьхначу кертахь. 

«Со дIаваьлча, хуур шуна», – бохуш, 
Къайле йара цо весетах кхуьйлуш. 
Амма, берийн бIаьргех лазам къуьйлуш, 
Са а дара Деле орца дохуш… 
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Да дIаваьлла, тхов тIебоьжчахьана, 
Ас ма хала некъийн поппар хьешна. 
Цара Iамий йуьхь-дуьхьал, тIаьхьашхий 
Дуьйцучарна къастамаш бан хьанал. 

«Со дIаваьлча, хуур шуна», – бохург 
Декхадала доладелча дуьйна, 
Харц дуьнено – сой, ас – изий зийна, 
Цунна вела сан ма дог ца догIу. 

2008

цхьалла 

Дош а лелла даьлла хIинца хьан, 
Хьалха санна, дегI а дац каде хьан. 
Когаш тIаьхьатекхош, меллаша 
Хьо дIашерша, Iасанна тIетеIаш. 

Хьоьца дуьне диъна нийсарой 
ХIинца хьуна йуххе хьийзаш бац-кха. 
Уьш къизачу кхиэлой, кхолламой 
Къастийна йа баьхна хьуна нацкъар. 

Кху дуьненах чекхваьллехь а хьо, 
Дала бина бехаза къинхетам, 
Хьан берел а тIаьхьа кхиъна чкъор 
Хьан хенара дац, хьан дагах кхета. 

Хьуна генахула лела уьш, 
Хьо тIевеъча, йуху церан пхьоьха. 
Амма дац и хьо дукха а луьйш-м, 
Къамел хаза лаар ду ахь лоьхург. 

Амма йара зама а хьан кхин: 
Синкъерамаш сахуьланга буьйлуш, 
Ловзаршкахь а каде хьийзош дин, 
Мехкарий а – хьо гIенаш чу вуьйлуш. 

ВорхI йуьртахь а хьаша вара хьо, 
Къонахашлахь – тхьамдалла хаош а. 
КIарглуш, генадаьлла хийла дов 
Доьрзуш дара, йуккъе деъча дош хьан… 
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Дерриге а тIаьхьадиси и, 
Бисна боцуш цхьа а дагахьбаллам. 
МостагI хилла, дуьхьалдели кхин – 
Шийла, къора, гIора доцу цхьалла. 

  2008

цхьа нах 

Хьастайелла, туьйра 
Лоькхуш, хьуна йуххе 
ДIатарйелла уьйраш 
Йилбаз нехан хIух йу. 

Хьуна «хIаъ» йа «хIан-хIа» 
Хьоьхуш а и нах бу. 
Варий, оццу наха 
Оьцур бу хьох мах а. 

Кхечу лерехь туьйра 
Долош, уьш а тIаккха 
Ховшур кхана Iуьйрре 
Керла тевна даккха. 

  2008

Вайн гІиллакх 

Кхузахь-м, хьаха, ненан мотт а буьйцу – 
Буьйцу, хьаха, дуй къера ца хиллал-м. 
Сийлахьниг а маьттаздоккхуш дуьйцуш, 
Ган а, лан а вайна доьгIна хилла. 

Кхузахь леларг кхин гIиллакх ма деца, 
Аьрха долуш хьан хотIана Iама: 
Дастам йоккхуш йоккху ворхIе ден цIе, 
Хьарам йуьйцу ворхIе а хьан нана. 

Цу гIиллакхна къен ма буй хьан мотт а – 
Оцу меттан охIла хьо велахь а. 
Амма сих ма луо йуьхьIаьржа хIотта, 
Иэхь-бехкана цуо мел Iаткъам бахь а. 
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Цул а, церан цIокала а валий – 
Хиларх и хьайн бехкамашна хьарам – 
Хьайн са дассош йуьхьIаьржонан балех, 
ОьгIазалла йаккхахьа цкъа ара. 

Нагахь хьайна резавоцург валахь, 
Бага йуззий дов дIахьеде цуьнга. 
Хьан маттера даьлла цхьа а гIалат 
Туьдур долуш йац-кха цуьнан «туьнталг». 

Амма хIума дац ахь цуьнан къахьдан, 
Ахь а цIанде са йуьхьIаьржа хIоттарх. 
Вайна цунах Iаткъамаш хилахь а, 
И доцург а лаза ду вайн шортта. 

Къоман дуьхьа и лазамийн шорто 
Декъалйан, вай дина сийлахь нигат 
Къобалдина, вайна йуххе хIотта 
ВогIучуьнца лелор ду вай гIиллакх. 

2008
Кхачалуш йу

Йеха йоьлхуш, къила йахча санна, 
Йочана хьан тхов тIебожо хьаьхна. 
Нехан бер – хьан цхьалла йиэкъа – цIарна 
Буьйса йаккха догIур дара, дехча. 

Ладарх йуьзна, тIехъоьхур йу пхьегIа, 
СагIин кад а хьуна чукховдор бу. 
Амма гIайгIа – кху тхов кIелахь йехарг – 
Цу хьан кийрахь дIахьулйелла къорра. 

Маржа! Хьо а, цуьнан лорах йахна, 
Кхачалуш йу, кIожам санна, хебаш… 
Харц дуьненах Iехавелла, вахна 
КIант а хир ву-кх цхьанхьа аьхна лелаш. 

2010
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Йуха а денлур ву 

Кисанахь ловзучу шайнаша 
Кхетамна ваьккхича гена хьуо, 
Iехалуш самахчу гIенашна, 
Хьовзор бу ахь керла хенагуо. 

«Нийсачу» нахерчу бустамехь 
Духар а далийна лартIе, ахь 
Хьайн берийн хенара нускалан 
Цхьа тайпа доккхур ду цIартIе а. 

Кхаъ белла, балха дIахIоьттина, 
Болар а, къамел а тодина, 
Лелар ву, кепа чу воьттина, 
Хьаналчу дегнашна муо бина. 

Дозанал ара а баьккхина, 
ЦIеношна пеннал бух буттур бу, 
Хьийзош хьайн куьйга 
  кIел баьхкинарш, 
Хьаькамна муьтIахь чухIуттур ву. 

Цунна тIе ламазаш дерзадеш – 
Цул деза ца гойтуш хIумма а – 
Цу Iамалх дахаран терза деш, 
Дуьтур ду дуьненан суннаташ. 

Цу «декъалхиларо» хьаьсттинчохь 
Дахаро хьо йуьстахкхоьссича, 
Йуха а денлур ву – хIумма а 
Йоцучу хIуманийн умматехь. 

2009

Йилбазийн бІо 

ГIиллакхийн хоршара къаьхкина, 
Нахала бевлла цхьа бехкамаш 
Эвхьаза суна тIе керча. 
Цара, ца кхеташ сан кхетамах, 
Шеца, цхьа деккъа догъэтIар бен, 
Ларйоцу некъ бо сан кертахь. 

ГIовгIанаш уьду цу некъаца. 
Цаьрга ладоьгIуш, са деха сан, 
Ченан дохк йижаре хьаьгна. 
БIарлагIех сибат ца хIотталуш, 
БIаьрса а – гIиртина, хIоьттина – 
ГIеллуш ду, ченаша аьгна. 

Цуьнан къа дахна хир къила сан – 
Лерса ду хьалхачул ира сан, 
ТIех лайна гIовгIанийн гIовгIа. 
Цара цхьа кхайкхамаш кхайкхабо: 
ДоттагIех тешаме айкхаш бо, 
Вежарех – дуй биъна довхой. 

МостагIца гIиллакхаш леладеш, 
Къуца а гIиллакхаш леладеш, 
Йилбазийн бIо бу-те стамлуш? 
Ца лууш царах дIатарвала, 
Нигат деш суо-сайх а ларвала, 
Халбата хаа сакIамлуш, 

Ас, оцу гIиллакхех къаьхкина, 
Бух-кIорга каш сайна аьхкича, 
Суо оцу буха дIатилча, 
ТIаккха а хоьттур ду беламе: 
«Дахар, хьан бакъ мичахь лела-те,
Дууш дерг харц дуьне хилча?» 

2008

цІаверзар 

Ма, кху агIор схьахьажарх а ларлуш, 
Генахула вийлинера тIех со. 
ХIинца ас хьан кетIа йеъна лар а 
Когийн айраш да̄го хьегIачех йу. 

Хьайнна бисна тIаьхьабисна бала, 
Хьаша ву хьо дайх йисинчу кертахь. 
Гена-генахь ахь йитинчу гIала 
Хьан ойланийн тулгIе йухакерча… 
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Хьох белахь а, махьарх боцу доьзалш 
ДIасабаьржи, хедош хьоьца уьйраш. 
Кхачадели хьан дуьненан дезарш, 
Цхьа а воцуш йе̄къа хьоьца пхьуьйре. 

ЦIехьаверзар нисдаларна гIийла, 
Наха хьуна жолам хьежадахь а, 
Хьоьга сагIин салам кховдиний бен, 
Сайн чуверзар хеташ вац-кха цIахь со. 

Ткъа, кху агIор 
 схьахьажарх а ларлуш, 
Генахула вийлинехь а тIех со, 
ХIинца ас хьан кетIа йеъна лар а 
Делан дуьхьа шайтIа къардинчех йу. 

2010

Йевзарий-техьа?

Ден Малалин, 
ненан Апатун, 
йишин Дугин безамна

ЦIерпошта казахийн арахь 
Лаьхьанах дIакъайлайолуш, 
Вокзалан майданахь тIараш 
Тухур ду, хелхарш дIадолош… 

Кхаъ бекъа – дийна цIаварах – 
ХIоттийна ловзар дIадаьлча, 
Буьйса а йитина арахь, 
ЙоI-наний схьачоьхьайаьлча, 

ЙоI хьуна йевзарий-техьа? – 
Беснеш тIе бIаьрхиш а Iенаш, 
Лаьтта и семачу эхьо 
Сецор йу букъ тIехьа ненан. 

Дакъаза йала хьо, херо!.. 
Доьзало хийрачу арахь 
Кхойтта шо доккхуш, ахь гIело 
Лайнера набахтин кIарахь. 

Цул беза хьан хорам байбан, 
Къора чоь сама а йоккхуш, 
– Бер хьалакхиина вайн, стаг, – 
Аьр хьоьга, йоI хьалхайоккхуш. 

2012

ХIун дара къедан?

Хьан гIайгIа-балина хиэбаш,
Кху эшна доьдучу дагуо
ХIун дара, дуьне, хьан къиэдан,
Йиш хилча хьо йухамагуо?

Кхин а цкъа, хьан дика-вуонаш
Тешийна кхийламех ненан,
Лардина вайн гергарлуонаш,
Дуьхьала гIонварий дена!

10.02.2015

Хенагуо

Буьйса йулу. Iуьйре 
Малхо гIаттайо…
Тешамзачу уьйрех
Iиттавелла со.

Цара хьехна хьесап,
Буьйда ваьшта хьош,
Лардинера, иэсан
Васхала хаош.

Гулделлера тIаьхьа,
Семма дулуш лерг,
Са а кхуьуш тIаьхьа,
Къаьхьа лайна дерг:

БIаьсте – йогIу тIома,
Аьхка – кхехка хье,
Гуьйре – йелха йолий,
Йоьду Iаьнна кIел.
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Буьйсанах де хуттуш,
Шерийн урчакхуо
Сан буоларах гуттар
Буора хенагуо.

Баьхьа санна бIаьста –
Хьежа сонара –
Висча дуьйна, къаьстарг
Дац сан хьомара.

Амма ду и, дуожа
Герзо туьйсуш пал,
Шун хьовзийна, кхожах
Да ца хьоьгу хьал.

Буьйса йуоларх, малхо
Iуьйре гIаттайер…
Айкх ца волий хьалха –
Некъ а гал ца баьр.

             31.03.2017

  ***
ГӀаргӀулеш, йогӀий, дӀайоьлху
Шайн синош кӀелхьарадаха…
Даймохк, со хьан къина… хӀан-хӀа,
Товр а ма дарий вай доьлхуш?!.

Къуша хьо къовсаме буьллуш,
Дерринарш ду кхожан дакъош:

Эшначун лар йо̄лу акха,
Тоьллачо куй коьрта туьллу.

Дуьненахь бакъуо цатуолар
Довзарна, со а варий-ца,

Даймохк, хьан маршуонах дийцар
Сайгара дийца – догмо̄ла.

Шайна ца тайна и хьесап
Йилбазийн маттара хеттарш,
Баьгна, дӀакхачалуш лаьтта,
Чим боцуш – иэсана иэца.

Даймохк, хьох дош-деза кхайкхам
Шайн синойн мехаца оьзна,
ГӀевттина, дӀабахна оьзда
КӀентий ма кхоъмаза бай-кха!

Цара хьан чов карлайохуш,
Ас а, хьан пхьоьхане ваьлла,
ГӀайгӀа йо, бӀаьстенга йаьлла
ГӀаргӀулийн ковра цӀайогӀуш.

12.10.2018–17.03.2019

Дега

«Шаьш мича кхаьчна ца хууш,
Хир бара, денбелча, белларш».
КӀордайо дахаран къелла, 
Йе̄кха и йиллина йууш.

Вайн цӀа а керла ду. Керт а
ЦӀинйелла, тӀамах дӀацӀанлуш.
Хьешаца доькъу шун хьанлуш,
Бохбелла хьу лайна кхерч а.

Урамийн цӀераш а – керла:
Хьенехан цӀарах, Минехан…
Царалахь хьайниг ма леха,
Хьан цӀе ас кхоже ца йелла!

30.12.2018
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Ширделла тха хуьйцуш, бIаьстенан юьххьехь 
кенах долу цIоькъалом санна, бIешерашкахь 
лелийна тишделла духар хуьйцуш, дегалуш 
дара цу хенахь Кавказан лаьмнаш. БIаьстенан 
аренаш сенъелла йогIуш яра хIетахь.

Орган йисттехь Iуьллучу тхан жимачу юьртахь 
колхоз йилла йолийначу шарахь дара иза.

ГIеметтахIоьттина, зудаялоза а волуш, 
жима стаг вара Iабдулла. Нехачул тIех хIумма 
а дацара цуьнан: дегIана куьцехь ву ала а, я 

басна цIена ву ала а. Мелхо а, юьхь тIехь векъна хиларна, нийсархошна 
юкъахь дегIана эгIаза хеташ вара иза. Делахь а, хьанал болх барца, хазачу 
гIиллакхца, оьздангаллийца нахана ша везийта хаьара цунна. «Балха 
тIехь мало еш вац, тIах-аьлла кIант ву, гIуллакхний, гIиллакхний тIера 
ву», – олий, йоккхура цуьнан цIе юьртахоша. Шегахь юьртахойн безам 
болуш а, юьртахой безаш а вара Iабдулла. Ша комсомолец а, эвларчу 
комсомольски ячейкин секретарь а вара Iабдулла.

Тхан юьртарчу ахархойн цхьалха бахамаш колхозе берзочу шарахь 
,уггар хьалха ша колхозе дIа а язвелла, нахана юккъехь кхетаман болх 
бира цо, тIаьххьара бахам колхозе берззалц.

ХIетахь хIара, кхуьнан накъостий-комсомольцаш а, кегирхойх 
кхетаме дакъа а, хьацарна пIелг а хьоькхуш, адамашна юккъехь кхетаман 
белхаш беш хьийзачу муьрехь, дагахь а доцуш, цIаьххьана цхьа хабар 
а кхаьчна, цунах боккха кхаъ хилла вара Iабдулла: дукха хенахь дуьйна 
хIара тIехьийзаш йоI яра, кху эвлан йистехь ехаш, и яло ойла йолуш 
вара кIант. Кху тIаьххьарчу заманчохь, Сепиятан шеца йолу ойла чIогIа 
кхоьлина гуш, дIахIоьттича, цо бакъдерг а ца дуьйцуш, ткъа тIедожжийна 
цуьнга хан йилла ала даго а ца вуьтуш, хьал дара Iабдуллехь.

Хан йилла шена цуьнга ала кхунна цалааран а шен бахьана дара. 
ЙоIана яхь дIаяла башха там ца хетта куц дара кхунна. Амма цкъацкъа, 
лело ца йогIуш, эрна хеталора и Iабдуллина.

Ткъа, хила йогIурий-техьа и яхь, шен хьуьнарций, ницкъаций 
эккхийна борз а лацаяла тамехь хеталучу жимачу стеган, маргIалан гIад 
санна кхиъна йогIучу ховхачу йоIаца?

ЯСАЕВ Мовла
ЯХЬ
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Цуьнан а шен цхьа бахьана дара: мехкаршна хийисте воьдуш верг, 

дукха хьолахь, кечйинчу говрахь а воьдура хIетахь. Гона хаьхкича, 
маситтазза хьалхаяьлла яра Iабдуллас лело колхозан говр. Тоелла 
еанчу цхьана суьйранна, тракторни бригадера воггIучуьра, оцу 
говрахь хийисте нисвелла иза. Мехкарий хитIе оьху шовда эвлан лакха 
йистехь, юьртал арахьа дара. Оцу сарахь шовданан коьрте гулбелла 
дукха нах бара, цхьаберш говрашкахь а болуш. Дуккха а мехкарий а 
бара, кегийчу нехан хазачу къамелашка ладоьгIуш, йоккхачу тобанца 
лаьтташ, кIудалш юьзний, юзазий. Хьаннийн хотешкахь хеза бIаьстенан 
олхазарийн эшарш санна, тайп-тайпанчу аьзнашца хабарш дуьйцуш уьш 
лаьттачу хенахь, цIаьххьана къамелаш севцира адамийн, чекхдовлазачу 
дешнаш тIехь. Массо а, ша-ша лаьттачохь, бIогIамаш санна, биснера 
хIорш, цхьана агIор дIахьаьвссинчохь. БIаьрго схьа ма-лоццу гуш шера 
аре яра. Оцу арахула, кху юьрта богIучу новкъа, схьайогIуш цхьа йоккха 
гIовгIа яра. Цу гIовгIанна юккъехь къаьсттана хезаш зудчо хьоькхучу 
маьхьаран дуткъа аз деттара. Некъахула схьа тIебохьуш, йилбазмох 
санна стигала оьхуш, ченан кIур а бара. 

И хIун ду ца хууш, цецбевлла, хьуьйсуш лаьттара кегирхой а, 
мехкарий а. Царах цхьамма-м элира: 

– Суна хетарехь, зуда ядийна богIуш нах бу-кх уьш.
Уллехьа кхача йоьлча, оцу гIовгIанца йогIуш ерг тачанка хилар 

хиира, йоьжна ши говр а йолуш. Амма тачанкина хьалха хиъна гуш стаг 
а вацара.

Зуда муха ялайо, тачанкина хьалха хиъна стаг а воцуш? – элира кхечо. 
Хьо бакълоь – элира кхоалгIачо, – говраш къаьхкина йогIучух тера ду, 
тачанки тIехь кхераелла, йоьхна, мохь хьоькху зуда йоцург, кхин адам 
доцу таро ю .

Дарцо ядийна кондар санна, йохьуш яра тачанка къаьхкинчу говраша. 
Уьш дукха чехка йовдарна, тачанка айаелла, хIаваэхI йохьуш санна 
яра, цу тIера схьа къаьсттана хезаш, шийла мохь хьоькхуш, дерриге а 
дуьнене шена орца доьхучу зудчун аз дара.

– Говраш совцо хьовса дезара вай.
– Муха?
– Дерриш дуьхьал а девлла, некъа дIахIитта деза. Ткъа говраш 

тIекхоччучу хенахь, куйнаш, куьйгаш лестош, маьхьарий а детташ, 
вешан хирг деш, уьш совцо хьовсур ду-кх.

– И дан мегар дац, – элира кхечо. – Иштта дуьхьалдевлча, вайх пе 
тоьхна, говраш цIаьххьана нацкъар хьовза герга ду, тIаккха, тачанка, 
хаьрцина, тIекIелкхетар ю, ткъа цу тIера зуда, дуьйцийла йоццуш, 
хIаллакьхир ю. Вай, шина декъе а декъаделла, некъан бохалла дехьий-
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сехьий дIахIитта деза, ткъа ваьшна юккъе нислушшехь, цхьабосса 
тIедетаделла, говрийн архаш схьалаца хьовса деза. Нагахь аьтто хилла, 
говран кхес лаца каяьлларг, кхоссавелла цунна тIе а хиъна, тIаккха уьш 
совцо гIорта веза.

Кхеран цхьабарт хиларе ца хьуьйсура къаьхкина йогIу говраш. 
Ласточо куй лестош, тухучо мохь тухуш, йолчу тIе а марсаяхар бен, 
кхин кхаьргара гIо доцуш, махо йовдийча санна, тIехлилхира говраш, 
Iадийча санна, кIайеллачу зудчун шийлачу маьхьаран аз а эцна.

Говрийн дуьрстане я архашка кхача безам болуш дара Iабдуллас, шен 
маса говр, тачанкина йоьжначу говрашна юххе а теIош, цаьрца нисъеш, 
дIахахкар. Амма, бIаьргех туьйсучу суйнаший, лерехь лоькхучу механ 
шакарой оцу сохьтехь хаа-м хаийтира цунна, нагахь архаш хила ма-
еззара шен карахь хилча а, сел хьераевлла йогIу къаьхкина говрашший, 
цаьрца тасаелла йогIу шен говррий цхьабосса совцо шен ницкъ кхочург 
цахилар. И хиъначул тIаьхьа, хIун дича хIун хир дара-техьа бохуш, кхин 
еха ойланаш ца йира Iабдуллас. Ян а яцара ойланаш ян хан. Тачанка 
юьрта чу кхочуш лаьттара. Эвлан юккъехь, урам-новкъахь, хаддаза 
хуьлура ловзуш долчу берийн яккхий тобанаш. Шеко яцара, цу кепара 
и говраш юьрта чу лилхича, хийла нана сингаттамна йоьлхург хиларан.

Шегахьа агIор тачанкина йоьжна йолчу говрана лерга юххе юьхьиг 
а таIийна, тапчин лаг уьйзира Iабдуллас. Мозий лелхо санна, корта а 
ластийна, чов хиллачу говран болар дуьйхира.

Цаюьсу чов хиллачу говре кхин гена дIа ца дахьаделира и шен 
аьрха болар. Жим-жимма гIеллуш, тIаьххьара а юьйжира иза, юьртан 
хьалхарчу куьпах чуйоьллачохь. Важа говр а лаьттара, цу охьайоьжначу 
говраца тачанка дIатекхо гIертарх гIуллакх а ца хилла, ца яьллачу денна, 
саца а сецна, цецъяьлла, хиллачух ца кхеташ, мерах шок а етташ.

Беречун лаамаш дика бовзий, цаьрга ладегIий Iемина Iабдуллин гила 
хала ца сецира, шена тIерачу беречун дагарахиъначул тIаьхьа.

Оцу сохьта дукха адамаш гулделира цига. Тачанка а, цунах йоьжна 
хилла йисина говр а наха дIайигира. Баккхийчу зударша шайн комаьрша 
къинхетам бина, кегийчу зударша каде куьг тоьхна, цIа йигира тачанки 
тIехь хилла йоI.

ЦIа веана, говр дIаIалашйина, цхьаьнгге а хIума а ца олуш, охьавижира 
Iабдулла оцу суьйранна. Кхунна ца хаьара, ша говр ер наха муха лорур 
ду. Цара и харцахьа тидарх чIогIа вогура хIара. ТIаккха, дас шега аьндерг 
ца хууш, дикка сингаттаме а вара.

Iабдуллин дена, Дудина, кхана, делкъал тIаьхьа, хиира эвлахь хилларг. 
И Халипата дийцира цунна ма-дарра, Iабдуллина совгIатна ялийна 
ша аьлла, гоьзанах дIатесна кечйина говр а йитина, кIант волчу дена 
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баркалла а аьлла, Халипат цIа яхара. Амма Дуда цу тайпанчу гIуллакхаш 
тIехь ледара къонах вацара. Дика кхуьуш дара цуьнан хьекъал хIуманах, 
цундела цо шен кIанте элира: «Цхьаъ ен а йийча, важа вайна совгIатна а 
елча, царна доккха зиэн ду иза. Йийнарг денлур яц, цунах царна хилларг 
зиэн ца ларало, цул инзарениг сацорхьама и дина хиларна. ДIа а йигий, 
хIара церан говр дIало. Со-м, йийнарг токхуш вайна башха ницкъ ца 
хилча а, тоуьйтур долуш дера ву.

Дас шега ма-аллара, Iабдуллас, говр дIа а йигна, дIаелира. ЙоьIан хьал 
а хаьттина, даггара чIогIа шега чукхойкхуш хиллашехь, чу ца воьдуш, 
вухавирзира иза, ша цIахь сиха волу кеп а хIоттийна.

ХалипатагIар дика ца кхуьура шайн совгIат духатохаран бахьанин 
кIоргенах. Цундела, Халипата хабар даийтинера: «Хьо резахинволчу 
совгIатан цIе тоха», – аьлла. Iабдуллас совгIатан цIе ца яьккхича, 
цунна йоI езий-техьа шайна моттар а хазийра, Iабдулла хьалххе дуьйна 
Сепиятана тIехьийзаш хилар хууш болчу ХалипатагIара.

Сакъера хьошалгIа яханчуьра цIа йогIуш, говраш къаьхкина, хьалхара 
доьнчик охьа а воьжна, тачанкано ядийначохь хIаллакьхуьлучуьра 
Iабдуллас кIелхьараяьккхинарг Сепият хилла.

И Сепият яра и, кхуьнга йогIур ю ша бохуш, масех шарахь Iабдулла 
тIаьхьа а вазийна, кху тIаьххьарчу хенахь, гуьйренан малх санна, 
кхуьнца кхоьлина йогIуш хилларг.

Ткъа хIинца, «хьо соьга ян еза, хан йилла а еза», – аьлла, тIедожош 
ша дIааьлча, «декхар дIадоьхуш-м хирг хир вац хIара», – бохург оцу 
йоIана дагатасарна кхоьрура Iабдулла. И йоI хIаллакьхуьлучуьра 
кIелхьараяьккхинарг ша вацахьара, хецца цуьнца шен хиндолу къамел а 
хIинца дехкаделла вара хIара, шен хьокъехь харц ойла цу йоьIан даг тIе 
ярах вогуш.

Ткъа хIинца, масех шарахь тIехьийзинчул тIаьхьа, юхуш-толуш, 
кхеран юкъаметтиг хийлазза хийцаеллачул тIаьхьа, кхуьнан дагара хууш 
санна, кхаьчна хабар дара: «Хьуо резавелахь, йоI дIайига», – аьлла.

Ишттачу хабарх чIогIа сакъераделла, боккха кхаъ хилла вара Iабдулла 
оцу деношкахь.

Амма, шен воккхавеш, сакъералуш хиларах мелла а чам байна вара и, 
«хьо резавелахь, йоI дIайига», – Сепиятан бертахь ду-дац ца хууш.

– «… Суна хIун хаьа, йоI реза ю-яц. Суна и яло лаарх тоьий, и ша 
резаяцахь? Цкъа хьалха и ган а гина, цуьнга шега хатта деза. Цуьнга 
шегара хаа деза цуьнан дагахь дерг…», – ойланаш керчара къоначу 
коьртехь. Оцу ойланаша лоьхучу некъашца Сепият ган а, цуьнца 
къамел дан а, цунах дагавала а гIиртира иза. Амма, Iабдулла ца кхетачу 
цхьана доккхачу бахьанина Сепият чIогIа чукъовлаеллера, ур-атталла 
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кхайкхича, хийисте а ца йогIуш, лулахойн чу а ца йогIуш. Цундела 
цуьнца шеца къамел а ца хилира. Сепиятан несаца къамелдар ца хилира. 
Сепиятан несаца къамел деара. И кхуьнга кхаьчна хабар Сепият реза 
а йолуш хилар чIагIдира несо. Амма Сепияте шега вистхила аьтто бар 
Iабдуллас дехча, йоI чIогIа могуш йоцуш Iуьллуш ю, аьлла, бахьана 
хIоттийна, бехказло-м хьовзийра цо. 

Муьлххачу кепара а ша йоI ган гIертарх гIуллакх ца хилира Iабдуллин.
Хазачу гIиллакхца, оьздангаллийца, балха тIехь мало йоцуш кхиъна 

бара йоI йолчу ненан къона доьзал. ХIара ши бер – Эдилсолтий, 
Сепияттий – сов жима долуш кхелхинера кхеран да. Амма, цхьана 
а дегIе шен берех бай ца олуьйтуш, чекхъелира хьуьнаре нана. ТIах-
аьлла, мало йоцуш стаг яра Халипат. Цундела цу бертахьчу, декъалчу 
доьзалх хьоьгуш бара юьртахой. Цу ялхитта шарахь цхьаьнгге а «жеро» 
ца аладелира йисна Iачу Халипатах. Муьлххачо а, дог резахуьлий, 
къонахчул толайора Халипат. Цхьанна а корта ца бетташ, шех бала ца 
беш, милла а хьеггал гIиллакхе а, гIуллакхе а кхиийра цо шен доьзал.

Беркате нана ша а яра шен ховхачу доьзалх сакъералуш, йоккхаеш. 
Дерриге а дуьне шайн дуьхьа лаьтта моьттуш, оццул дуьнено бIаьрг 
хьоьстуш бара уьш. Нагахь цхьана сингаттамна хьо чIогIа гIайгIане 
воьжначу хенахь, оцу доьзалх цхьаъ хьуна гича, цуьнца хьо кIеззиг 
къамеле ваьлча, цхьа вон гIан-набарш гуш Iуьллучуьра самаваьлча 
санна, хьайгарчу гIайгIанах паргIатволура хьо, цуьнан сакъералуш 
хилар ша-шаха хьоьга а доьрзий.

Кхарах стаг цкъа а къанлур вац аьлла, чIагIо йийр яра, хIетахь уьш 
гинчо.

Халипатан кIанта Эдилсолтас хIетта зуда ялийнера. Сепият, маре 
гIурриг хуьлуш, кхиънера. Цуьнца хазалла къовса йоI ца хеталора 
эвлахь. И хазалла къагош, дечу гIуллакхна каде а яра йоI.

***
Цхьа доттагI вара Эдилсолтин шайн юьртахь, Ахьъяд цIе а йолуш, 

хIорш санна, дуьненах сакъералуш а волуш. ДегIана куьцехь, басна 
а товш а, дашна говза а вара Ахьъяд. Цул хаза хелхаволуш кIант ца 
хеталора эвлахь. Ахьъяд воцу ловзар, синкъерам, йочане де санна, 
кхоьлана хеталора. Леррина и къаго вича санна, товш хуьлура и 
ловзаргахь. Ахьъяд воцчу ловзаран башха чам ца кхетара кегийрхойн 
вовшакхетарх марзо эца Iеминчу баккхийчу нахана.

Делахь а юьртахойн шовкъ йоцург а доллура цунах. Кхиберш санна, 
юьззина бакъо йолуш могIара колхозник ша воллушехь, къинхьегамна 
пе бетташ вара Ахьъяд.
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Кхо-диъ шо кхаьчна долчу беран санна, ховха дара къахьега ца 

Iеминчу Ахьъядан куьйгаш.
БIаьста аренаш тIехь белхаш беш, я хьийкъина кхиийна колхозан 

ялташ гурахь чудерзош, сихбелла, хьацарна пIелг хьоькхуш, юьртара 
кегийрхой тIах-аьлла хийзачу хенахь, даьтта хьаькхна стеран маIаш 
санна, къагайой эткаш а юхий, эвлан юккъехула лелаш хуьлура Ахьъяд, 
оцу эткашна тIера ченаш сих-сиха дIайохуш, кисана диллина Iаьржа 
бархат а долуш, хьацаран кIуралахь балхана хьийзачу шен нийсархойх, 
дагахь, цавашарца къайлах бIаьрг а бетташ.

Колхозан юкъарчу балхах ша къехкаш хиларна, юьртахойн шех 
безам бовш лаьтташ хилар хаалой, цаваьллачу денна балха араваьлча 
а, уггар тIаьхьарчу могIарехь хуьлура Ахьъяд. Нийсархойн могIаре дIа 
а хIоьттина, кхечара санна, болх ца беш, хабар дуьйцуш, де дойура цо.

Гуттар а, хIоа дохарна кхоьруш санна, лерина лелаш хиларна, 
нийсархошлахь шашаха тиллаелла цIе яра цуьнан «Заббари» аьлла. 
«Ахьъяд» ала оьшуш а дацара, важа цIе яьккхича, и дикахо а вевзара 
юьртахь.

ХIетте а, цуьнца долчу доттагIаллин юкъаметтиг шегахула хадо ца 
лууш, и дIакхоьхьуш вара Эдилсолта.

Эдилсолтас зудаялаяле дуьйна а доттагIалла догIуш вара и шиъ. 
Синкъерамехь а, ловзаргахь а, мехкаршна хийисте воьдуш а, хьошалгIа 
яханчу йоIана тIаьхьа воьдуш а, даима цхьаьна хуьлура ши доттагI. 
Юьртахошна хууш яра цаьршиннан доттагIаллин уьйр. 

Эдилсолтас ялийна зуда а, диккачу декъехь, хIокху Ахьъядан шерачу 
хабарой, говзачу дашой хаздинчу захалонан беркат дара. Цундела хила 
герга дара несана иза къаьсттана дукхавезар, цхьаболчу марзошлахь 
уггар хьомсара хетавалар а.

Зудаялийначул тIаьхьа Эдилсолтин синкъерамашка лаьттина ойла 
керлачу колхозан балха тIе йирзинера. Цуьнан синкъерамашкара ойла 
чуерзаро цуьрриг хера ца яьккхира кхуьнан а, Ахьъядан а юкъаметтиг.

Балхана мукъа йолу хан (и Ахьъядан дуккха а яра) даима 
ЭдилсолтагIаьргахь йоккхуш хуьлура Ахьъяд. Несана чIогIа хазахетара, 
Ахьъяд шайга веача. Дерриг марвешин там-товраш лоьхуш, нисдеш а 
хуьлура иза, цо шайгахь боккхучу муьрехь. 

Иштта долу и несан хаза гIиллакхаш делахь а, я и саннарг кхин делахь 
а, цхьа гушбоцу ницкъ бара Ахьъяд, коча муш а тесна ийзош санна, кху 
хIусаме хьийзош берг, кхунна шена а меггарг бовза а ца бевзаш. Дукха 
хьолахь, олуш ма-хиллара, вуьжуш туьллу куй а кхузахь бара цуьнан. 
Эдилсолта цIахь хилар-цахилар башха а дацара. Дийнан делккъехь а 
вогIий схьакхочура и, шен эткаш а къагайой, моза тIехиъна а бедарна 
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хьоькх ярна кхоьруш, вула а лой. Ловзарга а, синкъераме а наггахь бен 
ца воьдуш, вухакхета ваьллера Ахьъяд, доттагIчо зудаялийчахьана, 
берриг синкъерам кху хIусаме а бирзина.

Керлачу колхозан сихачу балха тIера цIа воьрзийла кIезиг нислуш, 
масех де-буьйса арахь доккхуш меттиг хуьлура Эдилсолтин. Цу тайпана 
денош шена даьхкича, Ахьъяде, керт-кехь ледарло ца хилийта, буьйса 
йоккхуш Iе олий, кхунна тIе а дуьллий, воьдура Эдилсолта.

Сепиятий, несой лоькхучу эшаршна тIаьхьа Ахьъяда дечиг-
пондар а балош, хазйора кхара шаьш цхьаьнайоккхуш йолу и 
мерза хан. Шаьш иштта цхьаьнайоккхуш йолу и хаза хан дуьненан 
хазаллий, марзой ян а йоцуш, дуьненан исбаьхьалла ерриг оцу беа 
пена юкъа йирзича санна.

Суьйренца мехкаршна хийисте эхарх а, синкъерамашка лестарх а 
Ахьъяд вухакхетта хаалуш, цунах хаъал цатам хилла бара юьртара 
цхьаболу мехкарий. Амма, Сепият башха гIайгIане а яцара, царна и 
бохам баларх, шен дагна там хилчахьана. Кху бабин тхов кIел шаьш 
цхьаьна йоккхуш йолу и мерза зама дукха еза хеташ яра Сепият. И шен, 
хетарехь, хаалуш долу ирс, мичча меха хиларх, хьаьнцца а къийса дагахь 
яра Сепият.

Цкъа, цхьана суьйранна, Ахьъяд новкъа а ваьккхина, шаьшшиъ 
чуйирзича, Сепията шен несе элира:

– Дукха мах лур бара-кх ас, хIинца и Ахьъяд вайн Эдилсолтин доттагI 
ца хилийта. Ма совнаха доттагIалла ду-кх иза, ца хилча а мегар долу.

Марйишас аьллачо цхьа вон ягийначу несо, инзаре чIогIа цецъяьлла, 
ша деш долу гIуллакх охьатесна, цунна улле охьа а хиъна, леррина 
цуьнан бIаьра а хьаьжна, шена хеттарг бакъ ду-дац хаа санна, хаьттира.

– И бохург хIун ду хьан, ва йоI?
– И дера ду, сой, Ахьъяддий вовшашка безам болуш, вовшийн 

дезаделла ду, бохург. Кхийтин хьо хIинца?
– Ахь баккъалла а дуьйцу я забар йо? Хьо кхетамчохь мукъане юй, 

ва йоI?
– Со я и – цхьаъ даларо бен, тхойшиннан уьйр-марзо йохо бахьана 

дац суна схьагуш. И ду-кх хьуна, сан вешин зуда, баккъалла а долу сан 
бакъдерг.

– Вай, со яла елла, делаI! Ткъа и муха тарлур ду иштта! Ерриге а 
юьртана хууш ма ду хьан вешиний, цунний юккъера дотагIалла. 
Хьайн ваша айхьа мел юьхьIаьржахIоттаво ца хаьа хьуна? И муха 
тарлур ду?.. – ДIаялахьа дIа! ДоттагIалла-м, гергарлоно чIагIдар бен, 
херадоккхур дацара. Коьртаниг: тхойша, вовшахдаьлча мегар доцуш, 
вовшийн дагадоьхна хилар ду-кх
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– Ткъа и маца дуьйна ду шун цу тIе даьлла? И чIогIа тамехь доцуш 

гIуллакх ду. Ой, хьо хIун деш Iара, эцца даьлла, и лечкъош? Сацо ма 
веза и вайга лестачуьра. ТIаккха а… хIара гIуллакх дIахаийтаза дер дац 
хьан вешига…

– Хьайн бага хьайгахь кхаьбчахьана, хьоьгара оьшуш кхин хIума дац, 
– элира марйишас несе, – кхидIа дерг дерриге а ша дIанислуш ду. Айса 
лелориг ца хаа со башха жима яц хIинца.

КIоргга шен даге ладоьгIча, Ахьъядана а карийнера доттагIаллин 
декхарш дегIана дазделла хийла а хан йолуш.

БIаьсте шен бакъоне кхочучу муьрехь, маьлхан зIаьнарша дашош 
долу лайн чимаш санна, кхаьршиннан дегнаш безаман нуьро лалош 
хиллера.

Наггахь денош, баба базара йоьдий а, догIу хир дара. Къона нус, 
ке-керта дезаршна чу-ара йолий меттиг а хуьлу хир яра. Хьанна хаьа, 
кхерамечу къоналло масане къона са безаман кIуркIамане хьовзийна 
хир ду, уггаре а таро йоццучохь?

И мухха делахь а, Ахьъяд цIаьххьана кхаьрга вогIучуьра сецира, 
схьахетарехь, цхьаьнггара а шена хилла цатам боццушехь. ТIаккха 
Эдилсолтина пе бетта а велира и, шен ницкъ ма-ббу цунна дуьхьалкхетарх 
а ларлуш.

… Ша Ахьъядна хан йиллина хилар несах лачкъо Сепиятан аьтто ца 
хилира. Цо цуьнга иза ма-дарра дIадийцира.

ХIинццалц забаршца а, бегашца а хIара гIуллакх бертахь, эсала 
схьадеанехь, хIинца нус кхераеллера, хIара бакъалленна а тIедаьлча. 
Кху кечъечу ямартлонах хьалхара жоп майрачо шега деха герга хетара 
цунна: «Хьо яцара, цара масазза садоIу а хезаш, Iийнарг? Ахь хIунда ца 
хаийтира и шен хеннахь схьа?» Цул совнаха, майрачунна тIе наха пIелг 
хьажабойлех ларъяла лаар а дацара кхуьнан гIалате. Шен яхарехь хила 
там болчу къаьхьачу тIаьхьенийн гIаларташ дуьхьалхIитта дуьйлира 
цунна. Цу дерригенна а дуьхьалъяларан Iалашо лоьхуш, несо, цхьа аьтто 
болу меттиг билгал а яьккхина, Эдилсолтига ма-дарра дIадийцира хила 
кечделла захало, марйишина гергахь вониг цахилархьама, шен къамел 
къайлах дитар дуйнаца, дехарца цунна тIе а дуьллуш.

Эдилсолтина чIогIа новкъадаьллера и гIуллакх. ГIенах а дагадеана 
дацара цунна, и тайпа хIума хир ду, аьлла. Сакъералуш, ша кIезиг диъна 
хIара маьлхан дуьне стимал а къахьдала доьллера цунна. Дерриге а 
дуьненах чам байнера. Эзар ойла хьийзара коьрте. Ямартчу доттагIчунна 
а, мекарчу йишина а цхьабосса оьгIазвахнера иза.

Эдилсолтин къоначу даго хоьттура: «Ткъа муха тарлур ду иштта хила: 
сан доттагI ву а бохуш, сан хIусамехь буьйсанаш а йохуш, соьца цхьаьна 
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шуьнехь, сан йишас кечбина кхача а бууш… ткъа, оццу хенахь, сан йишина 
тIе а хьийзаш? ХIара ду-кх, нахана тIехь кхардамна далош долу: «Вешин 
доттагI – йишин везар», – кица. Деган доттагIалла ца хилла цо соьца 
лелийнарг, ткъа моттаргIанаш хилла. И иштта ца хиллехьара, кIелдIахула 
сан йишина тIехьаьвзар вацара иза. Езахьа. Ас хIумма а ма ца боху. Безам 
толаза ца Iа. И хууш ду. Бехке дац. Амма сан чулестачуьра хадахьа. Сох 
хервала гIортахьа. Со кхетар, тIаьхьакхуьар а ма ву. ТIаккха… ХIан-хIа, 
сан йиша а ца хилла, вешин сий лардийр долуш, ваша юьхьIаьржахIоттарх 
шекйер йолуш. Наха со вуьйцур хиларан гIайгIа ца хилла цаьршиннан. Со 
вац, ткъа, нахана юккъехула лела а везаш? И тайпа ледарло сан хIусамера 
яьлча, нахана дош хетар дац-кх ас дуьйцург я со а, соьга дуьххьал схьа 
ца алахь а. Вовшашка дуьйцур ду-кх наха сан доттагIчун, сан йишин 
вовшашка бахана безам, сан тхов кIелахь, сан хIусамехь, сан шуьнехь 
кхоллабелла, бохуш. Хьанна хаьа, сан меттахь кхоллабелла эриг а оьшур 
вац», – бохуш, кхехкара вешин къона ойла.

Белшашна базбелла Эдилсолтин корта куьйгашна тIе буьйжира.
– «Сан вешин деган доттагI – сан ваша», – бохуш, Iаш хуьлура сан 

йиша, – цкъа еара ойла. Юха: «Сан деган доттагIчун йиша – сан йиша», 
бохуш, Iаш хуьлура доттагI. Ткъа, со левеш хилла-кх цо а, вукхо а. 
Мичахь ду и деган доттагIалла? Деган ямартло ю-кх! Суна тIехь белар 
деш хилла цара. Сан нанас, йисна Iашшехь, нехан бехках лардеш 
схьадалийна цIа доладар суна тIехь дисча, нахала доккхуш хилла 
цаьршимма. Хир дац и захало. Кхечу некъаца и сацалуш ца хилахь, ас 
корта когашка буьллур бу оцу шиннан цхьаьннан. Сайх, сайн цIийнах 
нехан луур ца долуьйтуш, ас сайн дакъа кешнашка дохьуьйтур ду», – 
бохуш, оьгIазе ойланаш сийсара Эдилсолтин коьртехь.

Оццул шена дукхавезна доттагI а, иштта хьоме хеташ хилла шен 
йиша а луьра мостагIий тарбеллера Эдилсолтина.

Да воцуш кхиъна Эдилсолта, ненан маьршачу лаамашка ладоьгIуш, 
цуьнан кхетамечу хьехарша Iамош, кхиъна вара. Нанас гуттар а магадора: 
воккхачух, тхьамданах дагавалар, цо бохучуьнга ладогIар. Эдилсолта-м 
майраллех вуьззина къонах вара. Цунах гIоьртина, хIумма а юкъахдуьсур 
дацара. Вуьшта, гуттар а дош-дашера даьллачу меттехь, ша нахе: «стаг 
собаре хила веза», – олуш вара хIара. Цхьана къовсамехь оьгIазваханчо: 
«ХIай къонах, собар муха дийр ду, суна-м цо халахетийтиний, иза-м 
харцлоьй, со-м цунна оьгIазваханий?» – аьлча, Эдилсолтас гуттара а 
олура: «Хьо оьгIазвахана ца хилча-м, хьуна собар эша а ца оьшура. И 
собар-м къонахчун гIиллакхаш дагардечу могIарехь шолгIа лоруш дай. 
Собарделахь!» Ткъа хIинца собаре хиларан рагI шена тIекхаьчча, ша 
нахе олу дешнаш дагаоьхура кхунна оьгIазаллина юккъехула.
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Кхин цхьаъ а дара кхунна хууш, дIадала ца туьгуш, дух-духа а коьрте 

хьийзаш: къоначийн вовшашка баханчу безаман нуьро кхин мел йолу 
ойла кхолош. ХIинц-хIинца, дукха хан йоццуш, ша вагийначу безаман 
ницкъ ма-барра бевзинера кхунна.

Оццу тайпана ойла коьрте хьаьвзича, церан бехк байлуш, агIо-м 
хIуттура цунна. «Амма, хIокху сан хIусамехь тасабеллачу цу безамах 
марзо-м оьцур яц цара!» – олий, чекхйовлура коьрте хьийза маслаIате 
ойланаш.

Шайн сов цIа чохь, ша-шех дагавуьйлуш, ойланашкара ойланашка 
вуьйлуш, хийла хан яьхьира Эдилсолтас, ша хаза локхуш хиллачу дечиг-
пондарца эшарш а лоькхуш, гIийла узам а беш:

Суьйрана дагаволу ша
Вайн пешан когех,
Iуьйрана дагаволу ша
Вайн кIайчу пенех,

Девешин цхьа шича
Шен лулахь ца хилча,
Тешаме доттагI
Шен арахь ца хилча,
Ша хьаьнга балхор бу 
Коьртера бала,
Ша хьаьнга ялхор ю
Кийрара гIайгIа?

Мел дагавийларх, цхьана некъа тIехь шен ойла ца социйла хиъначул 
тIаьхьа, шайн цIийнан хьалхарчу стагах, тхьамданах, дагавала вахара 
Эдилсолта. Ша деана гIуллакх ма-дарра дийцира цо тхьамдане. Эдилсолтас 
шен къамелехь воккхачух ца хьулйира шен ойланехь сецна тIаьххьара 
кхиэл а, нагахь кхечу кепара и захало дохо таро хуьлуш ца хилахь.

Эдилсолтин къамеле ладоьгIна ша ваьлча, «Ойла а йина, дан дезарг 
хоуьйтур ду», – аьлла, тхьамдано паргIат витира иза.

Оццу суьйрана Халипате дIа а кхайкхина, цуьнца къамел хилира 
тхьамдин. Цул тIаьхьа, шолгIачу дийнахь, Эдилсолтица къамел дира цо:

– ХIинццалц схьа вайн цIенна тIе эхь деана меттиг яц. Нехан бехках 
ларлуш, схьадаьхкина вай. ХIинца а, ницкъ ма-кхоччу, вочу дашах лардала 
гIертар ду. Суна дагахь, цхьа а лурвоьлла стаг ца хилла вайн цIийнан а, вайн 
тайпанан а. Луралла – дийна воллушехь валар ду, стаг вийна, лурвоьлларг 
сайна гича, текхаргах бIаьрг кхетча санна, хетта. Нахана а иштта хетий хаьа 
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суна. Лурвоьлла стаг нехан неIалт хилларг а, хиларг а ву. Оцу тIехь ахь 
йина ойла нийса яц. Вай даима схьадогIу, ваьш нахаца а тарлуш, нах вайца 
а тарлуш, юьртахошна вайгахьара хилла бохам а, цатам а боцуш. Магар-
тардалар вайн коьрта Iалашо ю. Амма, бакъду, ваьшна тIехь харцо а лелош 
долу мага гIертар лоьхур дац вай. И тайпа тардала гIертар, дукха хьолахь, 
гIелалла лору цхьаболчара. Ткъа и гIелалла хIинццалц схьа вайна тIехь 
лелла яц я хIинцачул тIаьхьа лелар а моттац…»

Тхьамдин къамела юкъара цхьа а дош, ша схьа ца лоцуш, 
тIехтилийтарна кхоьруш санна, лерана ладоьгIуш лаьттара Эдилсолта, 
и хиъна Iачу гIанта хьалха охьа а хьоьжуш.

Ша Iачу гIанта тIера дерриг шен дегIаца хьалха таьIна, Эдилсолтина 
тIе пIелг а хьажош, тхьамдано кхиндIа а дуьйцура:

«Хьуна и вайн йоI-йиша оцу ГIайрбаган кIанте маре йоьдийла ца 
лаьа, хьайн доттагI ву бохуш, вайн цIен тIе и паргIат листина хилар 
бахьана долуш. Цу тIехь хьо бакъ ву. Иза иштта хила а догIу вайнехан 
гIиллакхехь. Нохчийн хазачу гIиллакхашца дуьстича, ирча гIуллакх ду 
цара дагалаьцнарг. Цу тIехь уьш харц бу. ЙоIанна кIант хIунда веза 
а, я кIанте йоI ма еза а ца боху вай. Безамна юккъе хIуьттуш а дац 
вай. Вай бохуш дерг: и безам вешан тхов кIел кхоллабалар нийса дац 
бохург ду. Цундела и захало хила амал доцуш а лоьру вай.

Церан вовшашка бахана безам генабаьлла таро ю, дийцарехь. Цуьнга 
яхарна тIехь ойла сецна ю, боху, вайн йоI-йиша Сепият. Ткъа и захало 
тардалийтича, наха вайна тIе пIелгаш хьежор ду. Цундела, и захало ца 
дохийча ца долу.

Шен гIантахь то а луш, куьйган пIелг бIаьштиг тIе а буьллуш, аз 
лагIдина, кхидIа а дийцира цо:

– Луралла вайн коча а ца догIуш, вайн цIийнах нехан белар а ца 
хуьлуш, цхьа некъ хета суна: вайн йоI-йиша Дудин Iабдуллига маре 
дIаяла еза. ХIара ямартло юкъайолале хьалха цуьнга яха ойла а йолуш, и 
тIехьийзош хилла, боху, цо. Йига безам болуш, кхунна тIехьийзаш иза а 
волуш. ГIайрбаган кIантана йиллина хан тIекхачале, сихха йоI Iабдуллига 
дIаяла еза. Цу тайпана, нехан беламах ларлур ду вай, йоI цхьана хенахь 
шен безам лаьттинчу маре а нислуш. ТIаккха, хууш ма-хиллара, Iабдулла 
магош, гIиллакхца, оьздангаллийца тарлуш, ларавеш схьавогIуш стаг ву.

***
Циггара схьадаьлла дара Iабдуллига: «Хьо йоIана резавелахь, йоI 

дIайига нах бахкийта», – аьлла, кхаьчна хабар. Амма Iабдуллина ца 
хаьара, иза мичара, муха, хIунда доладелла, дагахь а доцчу хенахь, 
юккъехула а хеталуш.
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Дикка ладоьгIча, Iабдуллина моттаделлера, Сепията шен ненах 

дагаяьлла, вешига а хаттийтина, массеран а бертахь хила тарлуш захало 
и ду. Юха а Iабдуллин цхьайолу шеко гIоттура: «Нагахь и иштта хилча, 
Сепията ша дуьххьал схьа хIунда эр дацара иза?» ТIаккха, хьаьвззий, 
цу тIера а вухаволура: «Масане шайн гIиллакхашший, амалшший хуьлу 
мехкарийн, ойла ярх, хьо тIаьхьакхуьурвоцуш. Царах цхьаъ хир ду-кх 
ша соьга и схьааларх Сепият ларйийриг. Кхачам бац ткъа, хабар дохьуш 
веанарг тешаме стаг хилча, ша деанарг массеран а бертахь хилар цо 
чIагI а дича?».

Маситтазза Сепият ган гIоьртира Iабдулла. Делахь а, схьахетарехь, 
цхьана, хIара ца кхуьучу, даккхийчу бахьанаша и таро ца хилийтира 
цуьнан.

И хабар массеран а бертахь деана хиларх ша тешнаваларна дара, 
Iабдуллас йоI яло маца дахка деза хоьтту хабар захалех тохийтар.

Эдилсолтас, хьалххе ойла йина, шен дагахь жоьпана кечам бина дара 
и хаттар. Эдилсолтина шен зудчуьнгахула хиънера, Сепият Ахьъядна 
йиллина буьйса муьлха ю. Оццу буьйсана хьехнера цо IабдуллагIеран 
замой. Сепиятнаш пхьуьйрал тIаьхьа кхочур болуш хиллехь, Эдилсолтас 
– маьркIажа бода лацалу зама билгалйинера.

Эдилсолтас Сепиятах лардинера цо Ахьъядна йиллина хан шена хаар. 
Цундела шен захало дукха къайлах ду моьттуш яра Сепият. Цунна хууш 
дацара, вовшашна хIун ду а ца хууш, тховса ша йига шинахьа кечлуш буйла.

Вешин зудчух чIогIа тешаш яра Сепият. Цундела дара, шен несана 
тIаьхьа а хIоьттина, иза маьркIажехь баьхкинчарна хецца тIеяхар. Кхин 
гIар-гIовгIа йоцуш, лечкъина маре йоьдучу дагахь. Амма Эдилсолтий, 
Халипаттий цуьнан лечкъина араяларан аьттонаш шаьш нисбеш дара, 
йоI-йишина цунах дерг ца тосадолуьйтуш.

Беттасин бIармециг серлоно божарийн гIаларташ довзийтира. 
Йиллинчу метте схьавеана, йоI араяларе хьоьжуш Iаш, виъ-пхиъ стаг 
вара. ЙоI цаьрга дIаелла, церан некъ дика бина, нус сихха чуяхара. 
Невцан накъостера цхьамма схьадаьккхина, тIе верта а кхоьллина, 
нускал шайна юккъе а хIоттийна, кIентийн тоба дIаяхара.

Буьйсанан серлонехь Ахьъядах бIаьрг тоха гIерташ, къайллах 
дIасахьоьжура Сепият. Аьтто агIор улле ваьлла вогIург Ахьъяд 
цахилар хиира цунна. Вукху агIор вогIург вуй-техьа и аьлла, цуьнга 
бIаьрг туьйхира нускало. Иза-м вовззане а ца вевзира. Хьалхаваьлла 
воьдуш верг мила ву хьажа лиира. Амма цуьнан болар тера дацара 
кхуо лоьхучуьнчух. «Кху тIаьхьахIоьттина вогIучу шиннах муьлха ву-
техьа Ахьъяд?» – Сепиятан ойланаш кхачаяле, хIорш шаьш боьлхучу 
дIакхечира…
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***

Доккха ловзар дара IабдуллагIеран уьйтIахь. Дукха адам дара цига 
гулделла. Нускал а дара кирхьана тIехьа лаьтташ. Локхуш пондар, 
етташ вота, тIараш, деш хелхар, жима а, воккха а сакъералуш волуш, 
хаза ловзар дара лаьттарг. Бакхий а, кегий а зударий кирхьана тIехьарчу 
нускале хьуьйсуш бара. Нагахь селхана шайна и яйнехь а, тахана нускал 
а хилла, кирхьана тIехьа лаьттачу йоIе, Iаламат лерина хьуьйсуш Iедал 
хуьлу баккхийчу зударийн, цу тIехьа латта шайна Iамо санна.

Ша бахьанехь оццул йоккха чалх вовшахкхетта долу жима нускал 
оцу ловзарх цуьрриг сакъералуш дацара. Шена тешнабехк бина хиларх 
кхиънера иза къаьхьа. Эзарнаш ойланаш хьийзара цуьнан коьрте. Амма 
дан хIума кара ца догIура. Шегарчу хьолах дика кхетачу цунна шера 
хаьара, гIуллакх шен ницкъах меттадогIучуьра а, кхиа хIума доцчу 
даьллий а. Делахь а, дог ца дуьллура, Делан дикане салаьттара. Аьтто 
балахь, яда а лоьрура…

Массеран а тидам кирхьана тIехьа лаьттачу нускалехь бара. Мел 
ладам боцуш делахь а, кхиноший, лула-куларчу зударший тIаьхь-тIаьхьа 
а шена тIехдетташ дуьйцуш а хир дуйла хаьара кхунна.

Маре яха ша арайолуш Сепията йина хиллачу ирсечу ойлано къаьхьа 
къурд бира, ловзаргахь йоIаца хелхаволуш Ахьъяд вайча. Эццахь, 
ловзаргахь болчу нахана хезаш, ца хезаш, Ахьъядан цIе а йоккхуш, мохь 
баьлла, дог а кIадделла, охьаюьйжира кирхьана тIехьара Сепият.

Меттанаш кIамлучу зударша ловзаргарчу кирхьана тIехьара, дестош 
дийца, хIуманаш даьхьира. Оцу деха меттанаш долчарна къайле 
хилла ца хиллера, къуьно къола санна, Сепиятий, Ахьъядий къайлах 
кечдинарггий, цунна йоьIан верасаша йина къиза кхиэллий. Меттанаш 
кIамлучара мало ца йира, ма-дарра дуьйцуш, и гIуллакх махал маса 
Iабдуллина тIекхачо.

Iабдуллина девзаш долу вайнехан зудаялоран Iадаташ, гIиллакхаш 
кху тайпанара дара: ядийна ялоррий, ехна йигаррий, безамца, бертахь 
яхаррий. Царах хьалхара ши некъ цо ша-шена бихкина бара, шен дагахь 
иза кхаьрдаш, кегийрхошкий, мехкаршкий, емалдеш, цо дIакхайкхош 
дара уьш. Шен дагахь даима цо шена хиржинарг – безамца, бертахь 
зудаялор дара.

Ткъа, ладоьгIна, ма-дарра девзинчул тIаьхьа, хIара шегахула 
чекхдаьлларг царах цхьана а новкъа доцуш, карийра кхунна. «ХIара 
зуда ядийна ялийна яц, ехна а ца ларало, безамца, бертахь муххале 
а ца еана. ХIара Iехийна ялийна, – бохура Iабдуллас ша-шега, – 
Iехийнарш йоьIан верасаш бу. Амма, хеталахь а, бехказа-м со а ца 
вогIу хила. Цхьа некъ а, кеп а йоцург хIоьттина кхузахь. Ткъа хIара 
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гIуллакх цхьана нийсачу новкъа даккхар суна тIехь ду». Iабдулла 
ойланийн дарцо юкъаверзийнера.

«Тахана оцу йоьIан кхоллам сайх боьзна а хета суна. Кху сохьта вайна 
юкъахь лелачу Iадаташка диллича, сан лаам цу тIехь хаьдда бу хIинца. 
Ишттачу хьолана дуьхьал, хетарехь, йоI ша а ца гIатта там бара. Амма, 
и ишта делахь а, тIаьхьало йоцчу деган лааман кара а вахана, нохчийн 
къонахийн гIиллакхах воха йиш яц сан тховса. Стеган стогалла цуьнан 
хабарца ца юсту наха, цуьнан гIуллакхашца, оьздангаллийца юсту», – 
бохура Iабдуллин ойланаша.

Деттало дог санна, сихбина болх беш дара Iабдуллин къона хьекъал.
ХIара санна долчу гIуллакхаш тIехь шен ойлано тайп-тайпанара 

некъаш гулдича, царах нийса муьлха бу хаа гергарчарах дагаволура 
Iабдулла. Амма, билггал ша нийсачу новкъахь вуйла хиъча, воккхачух 
дагавалар дацара цуьнан. Ткъа бакъ новкъа чекхвалархьама, шен 
хьуьнар, ницкъ цкъа а кхоош вацара иза.

Iабдуллин ойланаша бохура цуьнга:
«Бакъ дац ткъа Сепията шен маттаца схьабаьхнарг: «Со маре йоьдучу 

хенахь хьо воцчу кIанте гIур яц со!» Бакъ дац ткъа маситта шарахь цо 
со шена тIехьийзавар, синкъерамехь а, хийистехь а соьций бен марзо 
йоцуш… Уьш массо а бертахь болуш, цара шаьш хабар а даийтина, 
безамца, бертахь хилла дац, ткъа, хIара захало? Сепият муха ца хуьлу 
кху захалонна реза?»

Юха а ша карчайора цо шен ойла: «И бакъ хилча, ловзаргахь Ахьъяд 
хелхаволуш гича, мохь а болуш, догкIадделла, охьаюжур яцара иза. И 
бакъ дац. Сепият кху захалонна реза яц». И шен коьрте деача, хьонкана 
юкъахь цкъарг кхаьллича санна хетара Iабдуллина. Делахь а, бакъой, 
бакъдерг лоьхушший, царна тIаьхьакхиа луушший ша хиларна, оцу 
къаьхьачу шеконна тIехь соцура Iабдулла, хьаьвззий, ван а вогIий.

Цу кепара, бакъонан лора тIе шен яьржина ойла хьийзош, буьйсанан 
цхьа дакъа дIадалийтира Iабдуллас.

Цхьацций, шишший йоьдуш, марйижарий, лула-кулара чугулбелла 
зударий дIа а бахана, чохь цхьа йисинчу Сепията а йина хир яра шен 
йоьхна ойланаш, тховса, дуьххьара майра гучуволу буьйса а хилча-м 
муххале а. Цкъа ойла хуьлура цуьнан, ара а иккхина яда, тIаккха 
ирхъоллаяла ойла хуьлий а хьаьвзара. Юха, хIара хьал ма-дарра 
Iабдуллина дIа а дийцина, цуьнгара шена гIо лахар а хоржура. Сепият 
тешна яра Iабдуллин оьздангаллех а, къонахаллех а, и яхь йолуш 
кIант хиларх а. И шена тIехьийзаш, вовшийн дагарадуьйцуш, шаьш 
алссам яьккхинчу хене ладоьгIча, Сепиятна теша лаьара, марзонца, 
бертахь боцчу безамна Iабдулла резахирг цахиларх.
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Сепият оцу ойланашца йолчу хенахь, нах бийшина хийла хан яьллачул 

тIаьхьа, байбинна пIелг тоьхна, неI а еллийтина, чувеара Iабдулла. 
Нускал башха декхаделла дацара. Сепиятан бIаьргаш чохь шера гуш 
дара дIабалхозчу балех уьш буьзна хилар. Делахь а, стоьл тIе юург-м 
хIоттийра цо.

– ХIун хьал ду къоначу нускалехь? – хаьттира Iабдуллас. Хаттарна 
делла жоп Сепиятан бIаьргех елхаран хиш доладаларца дара. Iабдуллин 
къамел циггахь хедира. Йихкинчуьра юкъ ца йостуш, логах чоьхьайолуш, 
ца йолуш, хIума кхаьллира Iабдуллас, кхин нускале вистхилар доцуш. 
Ша ваьлча, Iачуьра гIаьттина, неIарехьа ваьлла, лохачу гIанта охьа а 
хиъна, вистхилира Iабдулла:

– Кечлол нускал!
– Стенна? – синтем байна, хаьттира Сепията. 
– Маре яха! – доцца элира Iабдуллас.
Кхуо бохучух ца кхеташ, ша дан дезарг хIун ду ца хууш, лаьттара 

Сепият, кхуо духа а тIедожжийна шега аллалц:
– Маре йоьду аьлла, цIера арайолуш айхьа мел деанчух шад бе. Ткъа 

цул тIаьхьа, царна юккъехь, хьуна эша а оьшуш, ца тоьуш хIума елахь, 
тхан йишин дехьачуьрчех харжа, хьо резаерриг. Иза тахана-кхана маре 
яха дагахь ю, ца моьтту суна. ХIетале ас цунна кхин оьцур ю оьшург. 
ХIинца уггар сиханиг хьо хета суна, хIара вайн захало дукха лартIехь 
доцуш хиларна.

Сепията марйишин хIуманаш ца кегийра. Амма, шен бедарш 
вовшах-м туьйхира цо, шен яхаран кхиэл Iабдуллин оьздангаллех 
кхоччуш тешийна, цуьнга дIа а елла.

Буьйса кхоалгIачу декъе йирзина хир яра, хIара шиъ АхьъядагIеран 
уьйтIа кхаьчначу хенахь. ХIетте а, тIететтинчу корах хезаш пондаран 
йиш а, гIийла узам а бара. Дин беллачу кIентан йиш хеталора иза.

Лоькхучу пондаран йиш юкъах ца яккхархьама делахь а, я цхьана 
кхечу ойланаша сацийнехь а, кIеззиг учахь собардира Iабдуллассий, 
Сепиятий. Эшаран мукъаме ладугIучунна хуур дара, Ахьъяд кху сохьта 
йоьхначу ойланийн йийсарехь хилар.

Чуьра йиш яхъяла йоллийла хиъначу Iабдуллас, лохха вист а хилла, 
неI еллийтира. Буьйса дика еш, чоьхьаделира хIара шиъ. Сепиятан 
юьхь-сибат серладаьлла, диэкхаделла гора. Ахьъяд, сов тIех цецваьлла, 
хьоьжура, бос а керчаш.

– Хьо-м, цхьадика, вижаза хилла Ахьъяд, – аьлла, йира Iабдуллас ша 
деана гIуллакх дIадолоран юьхь.

– ХIинцца, дукха хан йоццуш, синкъерамера чукхаьчнера со… 
АтагIара, – жоп делира Ахьъяда. «АтагIара» – шен харцдерг 
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хьулдархьама тIетоьхна дара, кху юьртахь тховса синкъерам бацарна.

Ахьъяд хьешаша деанчу гIуллакхах дика ца кхеташ, Iабдулла ша 
деана гIуллакх муха дIадолор ду ца хууш, ойланаш еш волуш, цхьа 
а вист ца хуьлуш, мелла а хан дIаяхара. Амма къамелан рагI шегахь 
хилар Iабдуллина хаьара:

– Дика ойла еш, ладогIалахь, Ахьъяд, тховса оха хьайна тIедеанчу 
гIуллакхе, – волавелира Iабдулла. – Ас доцца а, ма-дарра а дуьйцур 
ду хьуна. Хьоьга маре йогIу ша моьттуш, араяьлла и лаьтта йоI, 
тешнабехк а хилла, тхан цIентIе нисъелла. Изза тешнабехк кху тIехь 
хьуний, суний а хилла, гIуллакхан духе со цакхачар бахьанехь. 
Захалонна шаьш реза ду, нагахь езаш хьо велахь, йоI дIайига нах 
бахкийта, аьлла, хабар кхаьчнера соьга. И хабар хIокху Сепиятан 
бертахь ду моттаделлера суна. Тховса сарахь хии суна кху гIуллакхан 
ма-дарра лелар. Хьуна хIара йоI а езаш, кхунна хьо а везаш, вовшашца 
бина безаман барт а болуш меттиг хилла таро ю шуна юккъехь. 
Ас доьху, со цунах, ас ма-алларий бен кхиъна цахиларх шуьшиъ а 
тешар. Цундела, бакъонна тIетеIачу даго суна кхин хьоьху. Нохчийн 
хазчу гIиллакхашна тIера довла йиш яц вайн. Таханлерчу дийнахь 
цхьаболчарна юккъехь лелаш долчу хIуманашка диллича, оцу йоIанна 
тIехь ерриг бакъо сан яра.

Оцу хенахь, сов цIа чуьра сехьачу йолу неI а йиллина, бIаьргех 
куьйгаш а хьоькхуш, Ахьъядан ши шича велира хIорш болчу чу.

– Марша догIийла шу, Iабдулла! Шу ма лела кху хан йоцчу хенахь?
– Маршалла хуьлда! Тхо жимма Ахьъядца гIуллакх хилла, схьанехьа 

девллера.
– Тхо новкъа хир дуй шун къамелана? – хаьттира чувеанчу шиннах 

цхьамма.
– ХIан-хIа, новкъа дац. Охьаховша шу, – жоп делира Iабдуллас.
Цу шиннах цхьаъ охьахиира, ткъа важа, схьавогIу ша аьлла, аравелира.
Iабдуллас шен къамел сеццачуьра дIадолийра:
– Вайн заманахь веха стаг таханенан ойла йина Iен ца веза, тIаьхье а 

хаа еза цунна. «Ойла йоцуш динарг, гIайгIа йоцуш доьрзур дац», – нийса 
кица ду вайн дайн. Зудаялоран гIуллакхаш тIехь вайнахах цхьаболчарна 
юкъахь хIинца а лела цхьадолу «гIиллакхаш». Еха а ехна, зуда ялор нийса 
дац. Дукха хьолахь, йоьIан лааме ца хьуьйсуш, цуьнан верасашкахула 
лелий, доьрзу иза. Ядийна зуда йигар уггар акхачех зулам ду. Гуттар а 
тIаьхье къаьхьа доьрзу и тайпа «захало».

Вешан мехкарий, оцу зуламечу «гIиллакхийн» буьрсачу багара схьа а 
баьхна, хазачу гIиллакхийн тIома кIел лаца беза вай…

Оцу сохьта, хIинцца меттара гIевттича санна, цхьалха тIе хIума 
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а юьйхина, Ахьъядан лулахой, виъ-пхиъ жима стаг, арарчу неIарх 
чувелира, тохара кху чуьра араваьлларг цхьана а волуш.

– Ассалам Iалайкум! Барт цхьаъ хуьлда шун! Шун къамелашна 
новкъа делахь, шу паргIат а дуьтур ду оха. Шу дахкар хезча, аш лелориг 
хаа сагатделла, даьхкира тхо-м, Iабдулла!

– ВаIалайкум салам! Бакъахьа даьхкина. Баркалла. Цуьрриг новкъа 
дац. Охьаховшал шу. Оха деанарг сингаттаме гIуллакх дац. Тхо вонна 
ца даьхкина.

– Делахь, аш, тхуна бехк ца буьллуш, шайн къамел дIаде хIета, – 
аьлла, чубаьхкинарш охьахевшира.Iабдулла шен къамел сеццачуьра 
волавелира:

– Шен орамашкара дуьйна схьадогIуш долчу нохчийн цIеначу 
гIиллакхашкахь вайнехан зуда чIогIа сийлахь а, еза а лоруш ю. Шуна 
девзаш ма дуй вайнехан оьзда гIиллакхаш: нагахь, тIекхуьуш бохкуш 
мостагIий а болуш, царах ведда вогIу лурвоьлла стаг, шен кхин 
волийла ца хилча, тIекхаьчначу зудчунна хьошалгIа эккхаш меттигаш 
лелла хилар. ТIаккха, оцу зудчо шен коьртарчу йовлакхан тIома кIел и 
лаьцнехь, мостагIашна эхь ду цу стагана тIе кхевдича. Оццул сийлахь, 
оццул хьоме ю нохчочунна зуда.

Мел доккхачу девнехь а зуда лазорах а, цунна зил барх а чIогIа 
ларбелла къонахий. Зудчо кара кортали тоьхча, маслаIат хилаза дисина 
зулам Нохчийчохь каро хала ду. Цуьнан дехаран юьхь яйар чIогIа кIезиг 
лийрина наха. 

Шен майрачунна хьалха вайнехан зудчун сий, лераммий сов лекха 
хета суна. Майра цIахь цахиларх, хийла хьаша хаза доггах чуэцна, хаза 
лелош, верзийна а, верзош а схьайогIу нохчийн хIусамнана, нехан бIаьрг 
буьзна, церан баркаллех йоьттина, кIентий.

– Бакъдерг ду-кх ахь дуьйцург, Iабдулла! – элира ладоьгIучарах 
цхьамма.

– Вайнехан оьзда хаза гIиллакхаш ду Iабдуллас дуьйцурш! – 
тIечIагIдира вукхара а.

– Ткъа иштта зударий лоруш, церан сийдеш, буххера дуьйна 
схьадогIуш долу вайнехан хаза гIиллакхаш цхьаболчу наха къинхетамза 
бехдо, талхадо, – дуьйцура Iабдуллас кхидIа а, – зударийн сий дойу, 
церан бакъонаш хьоьшу, къаьсттана зуда ялор-яхаран некъаш тIехь.

Зудаялорехь нийса некъ цхьаъ хета суна: йоьIан, кIентан цIеначу 
безаман барт. Ткъа тахана кху йоIана тIехь харцо лелла. ХIара Iехийна. 
Хьанний, кху Сепиятанний безаман бартана, Эдилсолтиний, хьуний 
юккъехь лелла доттагIалла бахьана долуш, цхьана адамаша оьгIазло 
йина таро ю. Ша йиллинчу хенаца хьоьга маре йогIу ша аьлла, араяьлла 
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хилла хIара цу буса. Ткъа хIокху гIуллакхна мелла а со бIаьрзе хиларо 
Сепият сан тхов кIел кхачийна. Кийрара дог санна, дукха а езаш, хIара 
резахиллачу сохьтехь яло йина чIагIо а йолуш, кхунна тIехьийзаш вара 
со. Делахь а, сайна девзаш доцчу цхьацца бахьанашна йоьIан сайга болу 
безам д1абаларх, цуьнга бартхетта бакъо сан мичара ю? Безам кхераман, 
ницкъан а некъаца бахийталуш ма баций.

ЭдилсолтагIара шуна йина оьгIазло, яйн чов санна, муо боцуш 
йоьрзур ю. Шу ирсе дехар ду. Кху йоIа хьуна тIе беанарг хьанал некъ бу 
хьуна, Ахьъяд. ГIуллакх ма-дарра сайна хиъначул тIаьхьа, хIара кхуза 
схьаялош веана со тховса. Шун дахар ирсе хуьлда! Iодикайойла…

Iабдулла дIаваха хьалагIаьттира.
Амма Ахьъяда иза охьахаийра, шен къамеле ладогIаза дIаваха пурба 

ца луш.
– Вайнахалахь нилха лелаш некъ бу тховса ашшимма суна тIебеанарг, 

– аьлла, дIадолийра Ахьъяда шен къамел. – Сан вонах кхоьруш, дикане 
сатуьйсуш, ца веана хьо кхуза. Ахь лелориг хьайн гIиллакх, оьздангаллий 
ю. Уьш багахь хилла ца Iаш, хьан цIийца лела. Машарца, гIиллакхца, 
собарца, кхетамца баьккхина толам – тIамца, девнаца, сонталлийца 
баьккхинчу толамал мерза, беза, сийлахь лоруш бу вайн халкъалахь.

Сайнначул кийрахь дог долуш, дегIехь хьуьнар долуш суо хеташ ву 
со. Амма, суна а, дуккха кхечарна а бан халахетар долуш некъ бу тховса 
ахь беанарг. Кхин дIаала хаац суна, оцу Iаш йолчу йоIана хьалха, хIокху 
кегийчу нахана гергахь тоьшалла ца дича ца волу со, ахь сайна бIиллиг 
диллина хиларна, хьекъал а, собар а хьайнччул хьан хиларна.

Оццул цIеначу дагца тховса сайн хIусаме веанчу хьуна, дагахь 
цхьаъ а долуш, кхин дийца мотт карча ца богIу сан. Цундела ас ма-
дарра бакъдерг дуьйцур ду, мискъалазарратал хIума хьох ца хьулдеш: 
Сепиятаний, суний юккъехь бина безаман шад хилар, ахь ма-аллара, 
цIена бакъ дара. Санний, Эдилсолтиний доттагIаллина тIехула и 
захало товш ца хеташ, цара тхайна оьгIазло ялийна хилар хIинца, ма-
дарра, гуш ду суна. И оьгIазло эккхаза Iахь тамаша хеташ дара тхойша. 
Хьалххе дуьйна цуьнан ойла йинера ас. Суна хIиттинчу суьрташкахь, 
и кхин а эрча юьйлура. ХIара гIуллакх хилла даллалц, ма-дарра хьо 
кхунах кхетийна цахиларх теша со хIинца. Тешам боллуш ду, сан 
кхетам а, дог-ойла а хьайчул тIаьхьайисина хилла хилар. Оцу тIехь 
иккхина сайн ледарло юьйцур ю ас хьуна: селхана шун ловзарга 
веанера со, сайца накъостий а болуш. Тхаьш юьхьаралаьцна хилларг 
ледара гIуллакх дарий хаьа суна, хIинца ма-дарра гIуллакх хиъначул 
тIаьхьа, юха ойла йича. Кирхьана тIехьара нускал дадо чIагIо йина 
даьхкина дара тхо цига. Оцу гIуллакхна бина берриг кечамаш а бара 
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тхан. Цуьнан декхар дара, ловзаргахь йоI къевсина, вовшашца дов 
даккхаран моттаргIанаш яр. Ткъа, нах оцу девна тIе хьолххушехь, 
кирхьанан тIехье яссо билгалйина важа тоба яра, цаьргара зуда дIаэца 
а, дIаяхьа а кечъелла. Ша тхоьга йогIу бохучу ойланца зуда маре яха 
араяьлла хиларх тхо тешна дара.

Тхуна хан а йиллина, тхоьга йогIу аьлла араяьлла йолу зуда, 
тешнабехкаца Iеха а йина, дIайигар тхаьш нах ца хеташ, тхуна 
динарг дуьсур ду бохучу тIе тидинера оха. Оцу агIонгахьара 
тхаьшна тIедеанарг доккха эхь а лорура. Цу эхьах довларан некъ 
цхьаъ бен бацара тхуна гуш: дуьххьалдIа кирхьана тIехьара зуда 
ядор. Иза атта хир доцийла а, кхераме дуйла а-м хаьара. Делахь а, 
эхье вахарал, хеназа валар дайн хетара.

Эццахь, со ловзаргахь хелхаволучу хенахь, мухха делахь а, и 
зуда кирхьана тIехьара чу а йигна, аьтто боьхна, тхо даьсса дирзира 
ловзаргара. Дуьнен чохь мел долу адам сайх доьлу моьттура суна. Хьо 
сайх воьлу моьттура. ХIара гIуллакх бахьана долуш сан дагна хилла 
Iовжам даге лан ца белла, коьртана баз а белла, собар кхача а дина, 
сайн оьгIазалла цхьана кепара метта ялоза ца воллучу тIекхаьчнера 
со. ХIинца ахь динчу къамелах сов шера хаьа, сайна моьттинарг бакъ 
доций, со харц вуй а. Бехк ма билла, сайна моьттинчунна тIера со 
вухаволу. «ХIинццалц охьа ца вуьжуш хIун деш ву хьо?» – бохучу 
хьан хаттарна жоп луш… хIинцца синкъерамера чукхаьчнарг хуьлуш, 
ас хIоттийнарг бехказло яра. Шуьшиъ кхуза кхача сахьт хьалха, кху 
чуьра дIасабекъабелира тхан йиш-вошаллехь болу хIара Iен кегий 
нах. МаьркIаж-хан хилчахьана дуьйна оха кхузахь дийцинарг хIара 
гIуллакх дара. Эххар а, тхан сецнарг, хIуъу дина а, цхьана зудчунгахула 
Сепиятах дагадовлар дара. Цуьнга хатта кечдинарг дара: иза хьоьга 
бертахь еана, ца еана. Нагахь, лууш, бертахь яхана ша, кхуо алахь, 
тхаьш дага мел лаьцначунна тIера юхадовла сацам бинера оха.

Амма, Iехийна, бертаза йигна ша, кхуо бахахь, къийсаза а ца довлура, 
тхьаьш юьхьIаьржахIиттина аьлла хетарна, тхаьшна тIе доккха эхь 
деана моттарна. Нисса ши сахьт хьалха, оцу Iачу йоIе кхузза вистхила 
сайн аьтто хуьлуьйтург, хIара дерриг дуьне дIалур долуш вара со.

Ткъа хIинца, и дерриг дуьне суна совгIатна дохьуш, веана хьо. 
Цуьнга кхочуш хьуна бан дика болх бац сан. Амма, дуьненчохь 
ас дукха хан яккхарх, халонаший, баланаший луьра со хьовзорх, 
дицлур дац суна хIара хьан хьуьнаре гIиллакх. Хьан сий ца лардеш, 
хьан юьхь яйина хан йогIур яц сан вахарехь. ХIара тховса ахь суна 
тIебеана оьзда некъ, тIаьхьарчу тIаьхьенна хууш, цара магош, 
хестош дIахьур бу. Вуьшта, кхин цхьа хIума дара сан Сепияте хатта 
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лууш: «Мехкарийн ойланаш бIаьстенан денойх тера ю», – олуш 
хезна ву со. Нагахь кху тIаьххьарчу деношкахь тайп-тайпанчу 
бахьанашна хьан ойла хийцаеллехь, вайшиннан хиллачу безаман 
барта тIера хьан ойла керчинехь, пурба дац хьуна и лачкъо, вай 
цхьабосса кегий ду, бехке дац хьуна иза. Хьайн яхаран некъ харжа 
бакъо хьоьгахь ю, вайх хIоранна а санна. Варий, Сепият, тхо лойла 
хьан, дагахь доцург аьнделахь.

– Бакълоь, Ахьъяд, – чIагIдира Iабдуллас, – и хаттар догIуш дина ду.
Сепията баркалла элира Iабдуллина:
– Нанас винчу вашас, йинчу нанас догдоцу боккха тешнабехк хаийна 

хиллера цу ас деха сатуьйсуш, йоккхаерах юьззина араяьккхинчу сан 
езачу буьйсанна кIел. ХIумма дац, «ма-товв ца хилча, ма-торру», – аьлла. 
Сан даггара баркалла ду хьуна, Iабдулла. Хьо оьздангаллах вуьззина, 
яхь йолуш къонах хилар чIагIдеш, тешалла деш ю хIара вайша цхьаьна 
схьаеана, бодане ца олу ас, Iаьржа буьйса.

Сепиятан доца дош чекхдаьллачул тIаьхьа, Ахьъяд юха а дагавелира 
Iабдуллех:

– Кхин цхьа хIума а ду-кх со вогуш. Дийцахьа суна, Iабдулла, цунах 
хьайна хетарг: цхьа сахьт даьлча, вайна са хир ду. ХIара гIуллакх 
юьртахошна ма-дарра дIахуур ду. ХIокху ахь лелочунна-м, «яхь йолчу 
кIанте, гIиллакхций, оьздангаллиций бен далур доцуш, къонахчун 
гIуллакх ду Iабдуллас лелийнарг, хьанал а, бакъонна тIехь кхуьуш а стаг 
ву и», – эр дара шеко йоццуш, ткъа суна хIун аьр-техьа юьртахоша? 
ХIара сан лаам дукха ледара лорурий-техьа цара?

– Хьажал хьо, Ахьъяд, – элира Iабдуллас, – Iаламан массо а 
хазачу гIиллакхийн дакъа шайна комаьрша кхаьчна болчу вайнахана 
юккъера дуккха а адамаш дIаьвше чам бетталучу «гIиллакхийн» 
йийсарехь ду хIинца а, зудаялор-йитарна тIехь къаьсттана чIогIа. 
Царна хала хир ду цIаьххьана, цхьабосса шайн гIалатечу некъаш 
тIера дIакарча. Цундела цу нахана юккъехь кхетаме къамелаш дан 
деза. Нийсачу гIуллакхашца уьш тIечIагIдан деза. Кху тайпана долчу 
гIуллакхаш тIехь вайн кегийрхойн цхьа коьрта Iалашо хила еза – 
зуда маре яхарна тIехь, вайнахана юккъехь хIинца а долуш долчу 
цхьадолчу «гIиллакхашца» луьра къийсам латторрий, зударийн 
сий, бакъо ларъяррий. Хьажал хьо, Ахьъяд, хьайн хиллачу акхачу 
ойлане. Хьо-хьуо а хилла гIеххьачул цу акхачу «гIиллакхийн» 
карахь хIаллакьхуьлуш воллуш, цхьана дагахь доцчо цуьнан багара 
схьа ца ваьккхинехь, шен хеннахь орца ца кхиънехь. Хьажал хьо, 
селхана, дийнан делккъехь, кирхьана тIехьара нускал дадо кечделла 
хилла шу хьоьгахула. Со цунах теша. Ткъа мел доккха зулам дала 
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тарлора цунах? Дийцина цаваллал ирчаниг. Чевнаш, маьхьарий, вер-
ваккхарш… Девнан цхьа а агIо маьрша яц. Цигахь тоьлларг а, эшнарг 
а эшна ву. Цул ма тоьлу хIинца дуьйна дIа хиндолу вайн ирсе дахар, 
вайлахь лела йолу марзо, цIена безам, сийлахь лерам.

Цхьана коьртачу Iалашонна хьо тIевоьдуш, оцу Iалашоне бечу 
новкъахь дуьхьалдетталуш долу ладам боцу хIуманаш, тидам а 
ца беш, тIехтилийта тарлуш ду. Кху гIуллакх тIехь наха аьндерг 
тIелетар дац хьуна, эхье дац кхузахь хIумма а. ХIара хьанал некъ бу 
хьаъа, хIуъу дийцича а.

***
Сахуьлу седарчий уьдуш дара. Синбилгало гучуйолуш лаьттара. 

Сепиятан, Ахьъядан чу гулбелла хиллачу кегийчу нехан Iодика а 
йина, цIехьа вирзина Iабдулла, диканах дог дузуш, мерзачу набаро 
Iехийра.
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СУСУЕВ Зайналбек

Суна ца беза мох. Суна ца хаьа, нахана иза мел 
ца беза. Иза цхьанненна а безаш цахиларх-м, 
со тешна ву. Маца дуьйна кхоллабелла и ца-
безам, алалур дацара соьга. Цу цабезамца суо 
дуьненчу ваьлла, хета. Тахана а хьоькхуш бу 
иза, суна ша ма ца беззара: шакарца, узарца. 
Экхан угIарх, беран делхарх, къонахийн дог 

дашочу зударийн тийжарх тарбина вайн къомо и Iаламан хилам.
Ткъа суна, и мох ма-хеззи, дукха хенахь дуьйна дуьхьалхIуьттура, ми-

чара девлла а ца хуу суьрташ. Суна гора мох, шийла, дегIах чакхбуьйлу, 
озадой, чуьра са дIахьо, буткъа, цIевзина, зевне а мох.

ТIаккха – баннаш, чертех йина. Махо церан ийар. ДIаозийначу чертан 
гIодамех и берриг мох чакхбийлар. Цу гIодан делхар. Еса аре. ГIамарийн 
гунаш. Чертийн баннаш. Мох. Мох. Мичара? Мичара ду и суьрташ?

«Хьокхур бу мох. Цо дIашардийр ду лаьмнаш. Дуьненан цхьана 
маьIIера дIахаьхкина хIоа вукха маьIIе кхочуш, дIашарлур ду латта. 
Хьоькхучу махо, аййинчу чено стигла дIаэйийр ю лаьттах. Дуьне духур 
ду. Са чохь хIумма а юьсур яц. Цхьа борз хир ю ша лаьтташ, цу механ дар-
цанна дуьхьал а йирзина...» Цигара, бераллехь хезначунна тIера-м дац-те 
иза? ХIан-хIа. Дац. Хан яьлча кхийтира, иза халкъо кхоьллина боккхачу 
бохаман сурт хилар. Хьоькху мох сацо, дIахьаьжча, бIаьрг тIехIотта гуш 
лаьмнаш цахилар хилла вайн нахана дуьне дохар. Ткъа лаьмнаш а до-
хош, дуьне дIашардечу махана дуьхьал хIун хIуттур яра, борз йоцург? 
ХIаъ, иза-м халкъо кхоьллина васт дара. Суна дуьхьалхIуьттучу суьр-
ташкахь а ма ду изза. Доьхна хилла-те суна а цкъа дуьне? Нанас олуш ма 
дарий: «Ма дохийла-кх дуьне цкъа а цхьаннен а! Ма дойла ирс цхьаннен 
а! Юха-м дера хир дацара...Хийлачунна доха а духу-кх иза, массарна 
духуш а, дàкъа хIоранна а, тIаьхьенна а, шен-шенна а кхочуш».

Дуьне-м лаьтташ ду, шен мах хIораммо а тайп-тайпана хадабахь а, 
исбаьхьа а долуш. И мох ца беза-кх суна. Цо, довдадой, дохьу, вовшахъ-
эдой, тIаьхь-тIаьхьа алсамдуьйлу, тайп-тайпана суьрташ.

Вайн нах бохийна хенаш дагалоьцуш

(Дийцар )
МОХ
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Тховса а хьоькхуш бу мох. Суна ма ца беззара – дера а, шийла а, са-

гатдойтуш. СхьахIуьтту суьрташ: механ цIокъ тIехтосу, лерех, пхенех 
чакхдолий, генна арахь шакарца цIевзаш, кхин тулгIе тIекхаччалц, дуь-
не дузуш. Цуьнца цхьаьна беран аз а. Нагахь и мох, тевжаш, цIевзаш, 
тIехтуьлуш хилча, и аз тIеоьху, массо а тулгIенах чакхдуьйлуш. Махо 
ченах дIаэбинчу цIеран кIуьраца и аз цкъа, гIоттий, даьржа баннашна 
тIехула, тIаккха цу массо баннашна чухула чекхдолий, даьржа ара, латта 
а Iадош. Цхьана хенахь со кхеравора оцу, суна мичара ду ца хуучу, махо 
дохьучу беран дуткъачу белхаран озо.

Заманца кхийтира со, цунах кхера цаэшарх, сайн лерера и аз, даг чуь-
ра махе цабезам, цкъа а дIабер цахилар-х а.

Суна хаза декхар дацара, аьлла хета, и аз, хазанза хуьлийла-м муххале 
а лаьара. Амма суна хезна и аз, и мох. Суна лиира хаа – хIунда? Цундела 
кхечира со, гIамаршла а яхана Iуьллучу казахийн эвлан йисте. Ненаца. 
Кавказера схьа, сан бералла, цуьнан къона хан дIаяханчу, Чун хиша хе-
дочу гIамаршла. Хьалха Iуьллура йоккха юрт. Гуш ду шозза а, кхузза а 
тIекIелдина цIенош. Дуккха а цигахь бехачу нахалахь наггахь а хир бац, 
уьш а хуьлий а ца хаьа, тхойша девзарш, муьлш ду хуурш.Тхойша кхуза 
дуьххьара дуссуш доций хуурш. ХIара совхоз юьллуш, кхуза дуьххьара 
бун тоьхначарах сан нана юй хуурш. 

Иза-м лаьтта, шен бIаьргех йовлакх а хьоькхуш, цкъа цу цIеношка 
бIаьрг тоьхначул тIаьхьа, гIамаршкахьа а йирзина. Цигахь ду кешнаш.

Тхойша цига даха дIадолало. Генахь дац уьш. Хан-зама яларца йок-
кхахилла юрт хIинца царна уллехь ю. Амма ма беха бу нанна цига бан 
беза некъ! Халла йогIу нана. Суна хаьа, кху боцачу новкъахь цунна хьал-
ха, дагалецамашкахь, чекхбуьйлу дахаран беха а, Iовжаме а, хала а некъ.

Цкъа цIера, Кавказера, дохор, тIаккха, халла цIенош а дина, жимма 
дIанисделла аьлла хеттачул тIаьхьа, Чу – станцера юха а доха а дина, 
кху есачу гIамаршка охьакхиссар. Иза цуьнан шен некъ хилла ца Iа, иза 
сан къоман, хIумма а атта хилла боцу некъ бу.

Эрна ду дицде бахар, я, ирча гIан санна, дицдан лаар, цкъа а дицлун 
доцург. Нагахь бовлахь, я белахь, дицдайта луурш, йита шайгахь бакъо, 
сиз хьакха къоман кхолламан цхьана агIонна тIе, ас, шек а воцуш, эр 
дара царна наьIалт...

ЦIаьххьана соций, вистхуьлу со: 
– Нана, вайн баннаш мичахь яра? – олий.
– Нана яла хьан, дагадогIу-те хьуна а?! – ойлане соьга а хьожий, 

гIамаршла бIаьрг туху нанас. ДагадогIу-те суна иза, я дагадар а доцуш, 
хийлачуьнга ладегIар, я кху гIамарийн аренга кхачарна ду-те суна хьал-
ха цхьана буьйсанан сурт хIиттар? Хаац. Цунна жоп далалур дац тахана.
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Суна го и буьйса: Хьоькхура мох. Шийла а, дера а. Саксаулах цIе ла-

тийнера. Амма цуо дох ца дора. КIуьро дIаюьзнера баннаш. Буьнна мас-
со а агIор чухьоькху мох чекхбуьйлура дегIах. Цуо, хьала ца болуьйтуш, 
чухула хьийзабора ор чохь латийначу цIеран кIур. Цу махо чухьийзош, 
чIагIбеш хетара нанас карахь дIасатехкочу йоьIан шийла мохь. «Ас хIун 
де хьуна. Ас хIун де хьуна?» – бохуш, чухула дIасахьийза нана. Къуръан 
кара а эцна, халла бен ца хезаш, цхьана сонехь иза доьшуш Iаш ву сан 
да. Ненера йоI схьаоьцуш, тIаккха, иза нене дIалой, араволуш, чувогIуш, 
хьийза Ваши. Ден гергара стаг. Ягийначу бехчалгийн хьожа: кIур ту-
хуш, дан гIерташ хиллера дарба. Хьехадо туьха. ЦIергахь иза догу, лел-
хаш. Хи дохьу. Иза ца молу сан йишас. Цуо куьйгашца дIатоьтту стака. 
Суна а деза хи. Деха вахьац. Со цхьанне ца го. Шийла ю буьнан сонехь. 
Вада меттиг а яц. Ма йоккха а хиллера-кх и аре. ДIаоьхур ду шераш, тес-
на лаьттина и аре махкана а, адмашна а пайденна ерзор ю цу буса цига 
биссинчара. Цара айдийр ду хийлачийн, цу буса цигахь цахиллачийн, и 
буьйсанаш муха хилла цахуучийн а сий. Ткъа сан нана, суна дагайогIучу 
хенахь дуьйна, бахьана и буьйса хила а тарло, хир ю къоьжа.

– ХIун го хьуна? ХIун го хьуна? – бохуш, йоI шен карахь техкайо на-
нас. Сан йишас буьнан соне куьйгаш кхийдадо: «ДIаяккха, дIаяккха!» – 
юх-юха а бохуш, дуьхьалтуьйсу, дуьхьалтуьйсу куьйгаш. Стенна тийси-
на хилла-те цуо уьш? Цхьана бIарлагIехь йогIу-те Iожалла тIе? ТIаккха, 
массо а Iадош, мохь болу цуьнгара.

И мохь махо чухула хьовзабой, синах чакхбоккхий, дуьне а Iадо сан-
на, дIахьо ара. Еса аре, гIамарийн гунаш, чертийн баннаш, Iаьржа буьй-
са, аре мел ю махо дIадаьхьна беран аз... БIаьрхиш юьхь тIехула дIаса а 
хьоькхуш, ас саццаза боху: « Нана, нана, вай хIунда даьхкина кхуза?»...

Цу буса, махо керчош, цхьаъ вукхуьнца хуьйцуш, тоьттучу гунашна 
юкъа хьаькхна хиллера кхин а цхьа гу. Сан йишин кошан гу. Йилла йо-
лийнера керла целинни совхоз.

Суна ца беза мох. Суна ца хаьа, кхечарна мел ца беза иза.
Сайна иза хIунда ца беза.
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 Стеган дахар дукха хьолахь цуьнан бел-
хан корматаллица а, цу балхахь нислучу 
гIуллакхашца а доьзна хуьлу. Цхьаверг 
шех лаьцна цхьацца дийца а, шена гина а, 
девзина а хIуманаш гонах болчарна хаий-
та а лууш хуьлу. Дукха хьолахь иза цуьнан 
дахарехь нисделла хIума хуьлу, цо денна 
а шен белхан декхарш кхочушдеш хилла 
долу. Иштта цхьацца сайна хезна дийцарш 
хьуна, лараме ешархо, довзийта воллу со. 

Бакъонашларъяран органийн белхахочун дийцар

Иза дуккха а шераш хьалха дара, мел лаххара а 35 шо дIадаьлла хир 
ду хIетахь дуьйна. Со цу хенахь, милицин школа чекхйоккхуш, 25 шо 
долуш жима стаг вара. Дешна довлуш, тIаьххьара практика яра тхан. 
Со Ленинградера «Кресты» цIе йолчу набахте хьажийра. Цигахь цхьана 
баттахь болх бан безаш вара со. ДIа а кхаьчна, сайн кехаташ хьаькамаш-
ка дIа а делла, балха аравала кечвелира со. ШолгIачу дийнахь тутмакхаш 
ларбечу тобане хьажийра со. Кхин чолхе хIума а дацара оха дан дезаш, 
делахь а гуттар сема хила олура тхоьга хьаькамаша, чубоьхкинарш те-
шам боцуш нах бу, олий. Цхьа кIира даьлча, тоьпаш тоха кечбинчу тут-
макхаш болчу хьажийра со. Кхузахь хьал чолхе дара. ХIора камери чохь 
цхьацца тутмакх вара. Иза волчу чу а воьдуш, кест-кеста цо дечуьнга 
хьажа везаш хуьлура. Суна кхаьчнарг, мел лаххара а ши метр доккха 
дегI а долуш, инзаре онда оьрси вара. Иза со шех озалуш воцийла хиъча, 
вистхила гIерташ, цхьацца хIума хатта гIерташ хуьлура: 

– Хьо кавказхо вуй? Муьлхачу къомах ву хьо?
– Со нохчи ву, – аьлла, жоп делира ас.
– Соьца флотехь шина шарахь эхашарахь хилла цхьа нохчи. Деллахь 

ма дика кIант вара иза. Абуев Ваха. Вевзий хьуна иза?
Ас, ца вевза, мича юьртара вара иза аьлла, хаьттира.
– Юьртан цIе дага ца йогIу суна, цхьа хала нохчийн дош дара иза.
Ас евзашйолчу нохчийн яртийн цIерш ехира, амма цунна дага ца 

еара.
 Сан тутмакхца деха къамел дан йиш яцара, цундела со камери чуь-

ра аравелира. Цу оьрсичух дерг суна хиира. Цо стаг вийнера, кегийчу 
наха сакъоьручу, халхаршдечу меттигехь. Суьдо веран кхел кхайкхий-
нера Ковалев Сергейна. Тхойшиннан къамел хиллачул тIаьхьа масех 

Дахарера дийцарш

АРСАНУКАЕВ Муса
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де даьлча, соьга тхан хьаькамо элира, ас ларвеш волу тутмакх волчу 
тахана йогIур йолуш йоI-адвокат ю, тоьпаш тоха леринчуьнан дехарна 
Iедало делла жоп а дохьуш. Иза схьакхаччалц тутмакхе леррина хьа-
жар тIедиллира цо суна. 

Со, камери чу а вахана, стоьла хьалха охьахиира. Сергей мелла а 
карзахе вара: 

 – Тахана адвокат ю, сан дехарна жоп дохьуш, кхуза ян езаш. Хьуна 
дийца лаьара суна айса стаг верах лаьцна. ЛадугIур дарий ахь соьга? 
(Ас корта таIийра, дугIур ду аьлла). Иза ларамза хилла хIума дара. Со 
цкъа а садолу хIума йийна ма вац, ур-атталла котам йийна а. Хьуна ма-
гарра, со дегIана онда ву, гIора ду шина-кхаа гIеххьачу стагехь доллу-
чул. Иза дара суна бале даьлларг – сайн гIора сов хилар дицдалар. Цу 
суьйранна тхо, кегийрхой, халхарш дечохь дара. Ленинградана генай-
оцучу Выборг гIалара ву со. Ас хьалха ма-аллара, флотехь бIаьхаллин 
декхарш кхочушдина, со цIа веана ши кIира гергга хан хир яра. 

 Халхаршкахь цхьа йоI евзинера суна. Цуьнца цкъа-шозза халха а 
ваьлла, цхьацца дуьйцуш, лаьттара со. И йоI суна чIогIа хазъеллера. 
Ас забаре хIуманаш дуьйцуш, йоьлура иза. Лоькхуш самукъане мукъ-
амаш, аьхкенан юьхь, кхузахь «кIайн буьйсанаш» дIахIуьтту хан яра. 
Со ирсе вара оцу хенахь, оцу сохьтехь. Амма сан ирс дахлур долуш ца 
хиллера. Малар мелла, гал а вуьйлуш, тIевеанчу цхьана жимачу стага, 
катоьхна пхьарс а лаьцна, соьца лаьтта йоI дIаозийра:

 – Схьайоьл! Вайшиъ халхадер ду! – аьлла.
ЙоIе мохь белира:
 – ДIахеца со! – аьлла.
ТIеваханчу ас, малархочун куьг ондда схьа а лаьцна, Iаьвдира, цуьн-

га узар а оьккхуьйтуш. Цу сохьта йоьIан куьг дIа а хецна, суна хьалха 
охьалахвелира иза, ас Iуьйду шен куьг паргIатдаккха гIерташ, дIа а 
ийзош:

 – ДIахеца сан куьг! Хьо мила ву? Мичара вели хьо, дажал? – мохь 
хьоькхура цо.

Ас цуьнан куьг дIахийцира, когаш тIехь латта а ца велла, охьакхий-
тира иза. Гонаха берш боьлуш бара. 

 – Собар де ахь, падла, ас доькхур ду хьуна! Ахь цIийца токхур ду 
суна! – бохуш, кхерамаш туьйсура меллачу жимачу стага.

 – Яхийта кхузара, ас хьайна хIума тохале! – аьлла, со цунна 
тIеволавелира. Соьца йолчу йоIа сан пхьарс схьалецира:

 – Сергей, хьо IадIехьа, Делан дуьхьа! Иза мелла ма ву! Ца го хьуна?
 Со сецира, суна ца лаьара цу малархочуьнца цхьана а тайпана дов 

лело. Иза, шен кхерамаш а туьйсуш, дIавахара. Халхарш чекхдевл-
ча, сайна евзина Марина дIакхето вахара со. Арахь сирла яра, «кIайн 
буьйса» хиларна. Тхойшиъ цхьацца дуьйцуш, паркан аллейхула 
схьадогIура. ЦIаьххьана виъ стаг дуьхьалвелира тхуна.
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 – ХIара вуй и Геракл? – хаьттира шена юххехь лаьттачу сан довхо-

чуьнга лекхачу дегIахь волчу хьалхаваьллачо, цергашна юккъехула 
туй а кхуссуш.

 – Ву, дера. ХIинца хIокхо къамел муха до хьовсур вай, – аьлла, сан 
довхочо урс даьккхира. 

 Маринига мохь белира:
 – Сережа, цуьнгахь урс ду!
 – Ду-те, урс ду хIара… Ас хьоьга элирий, сан декхар цIийца такха 

дезар ду аьлла? Хан тIекхаьчна… – хIинцца вехначуьра дикка метта-
веана малархо ирча гежира.

– Схьавола хьайн уьрсаца, иза доцуш лата-м хьо къонах а вацара! 
– аьлла, со царна дуьхьал велира, Марина сайн букъа тIехьа а юьтуш. 
ЙоI, кхераелла, егош яра. Со иза теян хьаьжира:

 – Кхера ма кхера, хIумма а хир дац. 
 Малархо, хьалхалаьцна урс а долуш, тIеволавелира. Вуьш лаьтташ 

бара, тхойшиннан тасаваларх хIун хуьлу хьожуш. Иза улле кхоччу-
шехь, ас, гай тIе мийра тоьхна, вожийра. ТIаккха важа кхоъ цхьаьний 
тIелетира. Тхо буьрса хьаьрчира. Уллехь нисвелларг, доггах буй ту-
хий, ас вожавора. Цхьаъ хьала а иккхина, ведира. Урс карахь долу 
малархо юха а чухьаьдира, оьгIазе мохь а хьоькхуш. Иза улле нис-
велча, дуьхьалара дIа а иккхина, вортанна чу куьг туьйхира ас цунна. 
Иза бертал воьддушехь бетонах йиначу, нехаш чутосучу х1уманах 
корта дIа а кхеташ, охьавуьйжира. Со хьоьжуш лаьттара. Иза кхин 
хьала ца гIаьттира.

 – Ахь вий иза! – элира цунна тIе ваханчу цуьнан накъосто. Со цуьн-
га, юха Iуьллучуьнга хьаьжжинчохь висира… 

 Юха суд хилира. Суна веран кхел кхайкхийра. 
 Иштта шеца хилларг дийцира суна Ковалевс. Со тийшира цунах. Шена 

гечдича, велла дIаваллалц, ша бахьана долуш веллачун доьзална оьшург 
латтор дара ша, бохура цо. Шен цхьа миска нана а, кхиина йогIуш йиша а 
ю, царна чIогIа сагатдо ша, дуьйцура цо, халла къурдаш а деш. 

 Суна цунах къахийтира. «Оццул луьра таIзар далла бехк хилла-те 
кхуьнан?» – ойла хьийзара сан коьртехь.

 Эххар а адвокат а, цуьнца цхьаьна набахтин хьаькамаш а схьакхе-
чира. ЙоьIан кхоьлина юьхь ма-гинна, Сергей дерригенах а кхийти-
ра. Хьан дехарна жоп ца делла, аьлла, СССР-н Лакхарчу Кхеташонан 
Президиумера деана кехат охьадийшира адвокато. Сергейс, вист а ца 
хуьлуш, ладуьйгIира. Иза чIогIа синтеме вара. Шен кхолламна реза ца 
хилча ца волура иза, кхин хIумма а хийцалур доцийла хаьара цунна. 
Адвокатана баркалла а аьлла, суна тIе веара иза:

 – ИсмаьIал, хьуна даггара баркалла ду соьга ладогIарна. Дика ду, ас 
дуьененахь йоккхучу хенан тIаьххьарчу сахьташкахь, сох нохчи кхет-
та. Хьан махкахочо къонахаллин урокаш елира суна, тхо цхьаьна до-
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луш, ткъа ахь гIиллакхах ца воха а Iамий. Баркалла хьуна, ИсмаьIал!

 Цо, вела а къежна, соьга кхуьг кховдийра, ас иза схьалецира. ЧIогIа 
собаре вара виэн кхел кхайкхийнарг: юьхь тIера хийцавелла, босбаьхь-
на вацара иза. Со цецваьллера цуьнан доьналлах. Цул т1аьхьа масех де 
даьлча, кхиэл кхочушйинийл хиира тхуна. 

 Цул тIаьхьа шен балхахь дуккха а тамашийна хIуманаш нисделира, 
амма оцу оьрсийн кIантаца доьзнарг диц ца ло шена, аьлла, шен дий-
цар дерзийра ИсмаьIала.

Лоьран дийцар

Нохчийчохь хьалхара тIом болчу хенахь дара иза. Со юьртарчу 
дарбанан цIийнехь коьрта лор вара. ТIеман хьелашкахь лазийна 
дархой ,денна а бохург санна, балабора тхуна. Уьш дукха хиларна, 
охьабахка меттиг йоцуш, ур-аттала учахь а, ларми чохь а бара тхан. 
Денна операцеш еш дара тхо – со а, сан накъостий а. Хала мур беанера 
тхуна тIе: молханаш кхачош дара, оьшу гIирсаш ца тоьура, лоьраш 
к1езиг бара. 

 Цхьана сарахь балхара дIаваха дагахь со кабинета чуьра араволуш, 
учахь цхьа гIовгIанаш евлира:

 – Лоьраш буй кхузахь? Хирурге схьакхайкха сихха!
 Оцу хенахь хирург со цхьаъ бен вацара тхан дарбанан цIийнехь, 

бакъду, чов ерзо а, ехка а массарна а Iеминера цу чолхечу хьолехь, ур-
аттала цхьаболчу санитаркашна а тIехь.

Со царна тIе вахара. 
 – Хирургически кабинета чу дIавига лазийнарг! Со хIинцца дIавогIу, 

– аьлла, уьш дIа а хьовсийна, сайн халат тIеюха а, цхьацца оьшург 
схьаэца а вахара со.

 Тоькан серло йоцу дукха хан яра дарбанан цIийнехь, цундела бу-
ьйсанна болх бан аьтто бацара тхан. Делахь а мехкадаьттан лампанан 
серлонехь хьаьжна а, дархочуьнга ца хьаьжча ца волура. 

 Лазийнарг, 20 шо хирдолуш, жима стаг вара. Цуьнан варо тIехь ерг 
инзаре йоккха чов яра, дIаоьхуш цIий долуш. Накъосташа шайна хуу-
чу кепара ност дIайихкинехь а, ц1ий сацо ницкъ ца кхаьчнера церан. 
Бос а баьхьна, кирал кIайвелла, кхетамчуьра а ваьлла, Iуьллура дархо. 
Чевне хьаьжира со. Беран буй чубаххал шуьйра а, дикка кIорга а яра 
иза. Хьал чолхе дара: боцу гIирс, йоцу серло, вала воллу дархо. 

 – Сан дан хIума дац… ЦIий сацо аьтто бац, цуьнгахь чIогIа ледара 
хьал ду… Операци йойла дац цунна, – элира ас цуьнан накъосташка. 
Герзах боьттина, мажош евлла, буьрса яххьаш а йолу тIемалой суна 
гонаха хIиттира:

 – Ахь хIун дуьйцу, Ваши?! Муха йойла дац операци? Валийта веза 
иза? – маьхьарий хьоькхура цара.
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 – Собарде, гIовгIанаш ма е! Аш маьхьарий хьекхарх, тодала хIумма 

а дац! – элира ас. – Кхунна шортта цIий оьшу, молханаш оьшу, чов 
ехка гIирсаш, операци ян ур-атталла серло а яц кху чохь…

 Царна юкъара, 14-15 шо хир долуш, цхьа жима кIант тIевеара суна. Иза, 
воьхна, вегош вара, бIаьрхиш дара цуьнан беснеш тIехула охьаоьхуш:

 – Иза сан ваша Мохьмад ву… ма валийтахьа иза, Ваши. Ас цIий 
лур ду цунна мел оьшу а, гIо дехьа! – аьлла, кIанте велхар иккхира. 
Суна чIогIа къахийтира цунах. Ткъа хIун дийр дара? Чолхе хьал ма ду 
хIара, дан хIума доцуш. Ойла хьийзаш, бIаьрзе хилира со. «Хьераваь-
ллачо бен йийр юй хIокху хьолехь операци? Лийр ма ву и дархо, цIий 
дIаихна а…» – хьийзара сан коьртехь.

 – Цхьацца молханаш а, кхиболу гIирс тхоьгахь а бу. Валол, машена 
чуьра боккха тIоьрмиг схьабал, – аьлла, цхьа жимха дIахьажийра це-
ран командир хила мегачу къонахчо. – Корехула чу машенийн серло а 
тухур ма яра оха… Хьажахьа, хIун дало.

 Уьш дехарца соьга хьоьжура. Иштта чолхе хьал сан балхахь нисдел-
ла дац цкъа а! ХIун де ас? 

 – Дика ду, хIун дало хьовсур вай. Шайгахь долу молханаш сихха схьа-
да! Шаьш ма-аллара, серло а чутоха. ЦIий дала кхоъ-виъ стаг а кечве!

 ХIинца юхаволийла дацара. Сайна накъосталла дан тхайн цхьа те-
рапевт а, хирургически медйиша а далийна, со операци ян хIоьттира. 
Минаш ехкинчу арахула дIавахар санна, хIума дара ас долийнарг! Сан 
накъостий а бацара ас дечух тешаш. Оццул дукха дархой гина йолу 
медйиша а, цецъяьлла, хьоьжура кIентан чевне:

 – Салман, ма чолхе чов ю иза, ларор дуй-те вай? – хаьттира цо соьга, 
шен шек хилар а гойтуш.

 – Хуур ду вайна, хIинца ойланаш ян хан яц. ДIадуьйлалур ду вай, – 
аьлла, со дархочунна тIе хIоьттира. 

 Операци кхаа сохьтехь гергга йира оха. Буйннал йоккха, цхьа хьий-
зина, ира сизаш тIехь а долуш, йоккха гериг яьккхира оха кIентан варо 
чуьра. Иштта йоккха хIума, ас 30 шарахь болх беш, дархочун дегIехь 
суна гина а яцара. Уьш тIеман «совгIаташ» дара, ца дезахь а, ца лаахь 
а, ган доьгIна хилла уьш.

 И буьйса мелла а хала яьккхира тхан дархочо. Со, белхан накъостий 
цIа а бахийтина, сайн кабинета чохь Iийра цу буса, сан гIо оьшуш мет-
тиг хилахь, юххехь хилархьама. 

 ШолгIачу дийнахь, метта а веана, вист а хуьлуш, хIума яа а гIерташ, 
вара тхан дархо. Цунна тIехIоьттина кхерам дIабаьллера. Иза къона а, 
дег1ан могашалла дика а хиларна, товала а, ира а хIоьттина, дIаваха 
а дукха хан ца оьшура цунна. Цуьнан накъостий цу буьйсанна, дIа а 
ца боьлхуш, дарбанан цIийнан кертахь Iийнера. ХIинца церан яххьаш 
самукъане, екхаелла яра, уьш баккхийбера дерриге а дика чекхдаьлла 
хиларна. Массара а, суна тIе а баьхкина, баркалла элира цара». 
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Хьехархочун дийцар

Ас дуккха а шерашкахь болх бина школехь. Атта болх бац 
хьехархочун болх. Берашца къахьоьгуш волчунна халонаш дуккха а 
нисло. Хаарш даларал совнаха, кхетош-кхио а ма деза уьш. Ткъа церан 
хIораннан шен амал а, дог-ойла а, кхетам а ма бу. ХIоранца бийца мотт 
хила беза.

 Хьалхарчу шерашкахь къаьсттина хала дара суна. Урокехь бераш 
вон лелча, новкъадогIура суна, тIаккха ас царна дов дора, наггахь 
къаьсттина чIогIа а деш. Сан халонаш евзаш волчу, школехь дуккха а 
шерашкахь болх бинчу Салман Махмудовича соьга олура: 

 – Мансур, хьо оьгIазвахнера моьтту суна, дIаяханчу урокехь. Лу-
ларчу класса чохь хьан аз хезира суна. ХIун хиллера хьан урокехь?

 – Салман Махмудович, цара соьга ла ма ца дугIу, мел лерина со уьш 
кхето хьаьжча а.

 – Мансур, и халонаш муьлххачу а хьехархочун хуьлуш ю хьуна. 
Собаре хила хьо. Айхьа урок муха дIахьо хьажа. Бераш дика кхетий-те 
ахь дуьйцучух? Уьш кхето хьажал хьо-м.

 Цунна баркалла а олий, IадIара со. Салман Махмудович сан а хье-
хархо хилла вара, ас кху школехь доьшучу хенахь. Тхуна нохчийн 
мотт а, литература а хьоьхура цо. Цуьнан урокаш дукхаезара тхуна. 
Берашца ийна а, кIеда-мерза а вара иза. Ша хьоьхучу хIора дешархо-
чун цIе хаьара цунна. 

Цуьнан хьехарш бахьанехь, берашца йолу уьйр-марзо дикачу аг1ор 
хийцаелира сан. Ас церан терго мел йо а, цаьрца со дика мел хуьлу а, тхан 
юкъаметтигаш толуш, урокашна цара дика кечам беш, схьадогIура тхо. 

 Масех шо даьлча, суо берех кхеташ а, церан дог-ойла евзаш а хий-
тира суна.

 Иза дIадаханчу бIешеран 80-чу шерашкахь дара. Со куьйгалхо волчу 
ворхIалгIачу классехь цхьа кIант вара. Цуьнан да-нана дацара, денанас 
кхобуш вара иза. ТIеюху бедар беркъа елахь а, амма цIена хуьлура цуь-
нан. Вон а лелла, цкъа а шена дов дайтина а вацара иза. Амма цкъа а 
велавелла, векхавелла ца гора суна иза, гуттар а сингаттаме, цхьаьнцца 
а уьйр йоцуш хуьлура и кIант. Дика доьшуш а, чIогIа дика кхетам бо-
луш а вара и сан дешархо. Цхьана муьрехь ши-кхо де делира, иза школе 
ца вогIуш. Ас берашка хаьттира, Дакаев школе хIунда ца вогIу аьлла. 
Денана цомгуш йолуш, цIахь сецна ву иза, элира цара. Со, балхара ваьл-
ча, сайн дешархо Iачу хIусаме вахара. Со неIарехь гича, чIогIа воьхна 
хьаьвзира иза, ур-атталла соьга чоьхьавала ала а дицделла. 

 – Аслан, со чувоуьйтий ахь? – хаьттира ас забаре.
 – Дера, воуьйту, Мансур Вахаевич, чоьхьавала хьо! – иза сихха суна 

дуьхьалара дIавелира.
 – Баба муха ю? Лоьрашка кхайкхиний ахь? – хаьттира ас.
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 – Баба жимма гIолехь ю хIинца. Лоьраш а баьхкира, молханаш а 

яздира, – элира кIанта.
Со йоккха стаг йолчу чувахара. Ша Iуьллучуьра хьалаайаяла гIертара 

миска. Иза а йоьхна яра, ц1аьххьана со варна.
 – IадIелахь хьо йолччохь, Неби! Хьо муха ю а хьожуш, Аслане вист 

а хуьлуш, веанера со. 
 – Бакъ веанера хьо-м, Дела реза хуьлда хьуна! Со кху деношкахь 

могушйоцуш а хилла, жимма ледаро ду тхойшиннан гIуллакх, – элира 
Небис, гIийла ела а къежна.

 – ГIоли хир ю хьуна, Дала мукълахь! Са ма гатде.
 – ХIара кIант ишколана юкъара валийта а ца лаьара. Кхана-м соь-

га хьажа Девкар-Эвлара сан йишин йоI йогIур яра, ас хIара кхана 
дIавоуьйтур ву хьуна. 

Жимма йоккхачу стаге вистхуьлуш а Iийна, цунна ца гойтуш цуьнан 
гIайби кIел ахча а диллина, со дIаваха хьалагIаьттира. Аслана ша шко-
ле дIавогIур ву элира, кхана шайн гергара зуда схьа ма-кхеччи.

 Амма кIант школе ца веара шолгIачу а, кхоалгIачу а дийнахь. Со юха 
а вахара цаьрга. Йоккха стаг гIийла яра. СадеIар а дика дацара цуьнан. 
ЙогIур ю аьлларг а схьакхачаза яра. Аслан, ши бIаьрг чу а бахана, маж 
а велла, гIийла вара, вистхилар а доцуш, ойланашка а вахана.

 – Аслан, цул тIаьхьа лоьрашка кхайкхиний ахь? – хаьттира ас.
 – Лоьраша, баба дарбанан цIийне охьайилла еза, боху… хIокхо ша 

цига гIур яц боху, – халла хезаш элира кIанта, бIаьргаш чохь хиш а 
долуш.

Дарбанан цIийне яха хIунда ца лаьа хьуна, аьлла, хаьттира ас Не-
бига.

 Ша хIинца йоккха а хилла, ша дуу дуьне диъна а яьлла, цIахь соцур 
ю ша, элира цо. БIаьргашкара охьаоьху хи ца соцуш, гIийла Аслане 
хьоьжура иза. Шен дагахь, ахь хIун дер-те ша дIаялахь, бохуш. Оцу 
хенахь лулара зударий баьхкира чу. Шаьш кхуьнга хьовсуш ду, тесна 
йитина яц хIара, элира цара. Уьш чохь гIуллакхаш дан а, яахIума ян 
а хIиттира. Церан Iодика а йина, Небига кхин цкъа а, хьуо дарбанан 
цIийне йигийтахьара ахь, аьлла, дехар а дина, со дIавахара. Кхин а ши-
кхо де делира цул тIаьхьа. Неби лоьраша, баьхкина, дIа а йигна, дарба-
наш лелош ю аьлла, хезира суна. Аслан лулахоша шайга дIавигна бо-
хуш, дуьйцура. ЦIаьххьана ирча кхаъ беара, Неби дIаяьлла аьлла. Суна 
дагахь верг Аслан вара, хIинца цо хIун дан деза, иза хьан тIелоцур ву. 
Церан уллера гергара нах ма бац тхан юьртахь.

 Амма Неби кхелхина, аьлла, хезна, цуьнан нах а баьхкира генарчу 
ярташкара, марзахойх нах а бевлира, юьртахоша дакъа а лаьцна, иза 
дика дIаерзийра. Цуьнан шен, лахь а, йисахь а аьлла, сом а хиллера 
дIадиллина. Цундела, генарчу гергарчу нахана а, лулахошна а зиэн а 
ца хуьлуш, дIаерзийра йоккха стаг.



94

Орга - 2021 (3)
 Неби дIаяьллачул тIаьхьа Аслан сайн хIусаме дIавигира ас. Иза ша 

вуьтийла дацара яьссачу хIусамехь. Ткъа юьртахь цуьнан я дехой а, 
я ненахой а бацара, кхарах «тIебаьхкина нах» олура. Цхьана хенахь 
Асланан да кхузарчу цементан заводехь болх беш вара. Юьртарчу 
нахера кегий цIенош а эцна, уьш то а дина, цу чохь Iаш бара кхеран 
доьзал. Амма цхьана дийнахь, некъан хьовзам а хилла, Асланан да 
а, нана а, кхуьнан жимахйолу йиша а кхелхира. Аслан жима вара 
цу хенахь, кхуьнан барх1 шо бен дацара. ХIинца денана а дIаели. 
Суна чIогIа къахетара кIантах. Юьхьанца дехой хIара шайга дIавига 
хьаьвсира, амма кIанта дуьхьало йира, гIур вац ша аьлла. Цо соьга 
дехар дира, ша цхьанхьа детдоме дIалахьара аьлла. Амма суна иза сайн 
доьзалехь вита лаьара. Ас цунна дош делира, цунна луъург дийр ду 
айса аьлла. Со сатесна вара, сан доьзалехь цуьнан доьхна дог дIатуьйр 
ду, цунна тхоьца Iан а луур ду аьлла. Эххар а иштта хила а хилира иза. 
Жим-жимма хецалуш, векхалуш, хийцавелира иза. ХIинца цо детдом а 
ца хьехадора. Сан хIусамнанас а, бераша а чIогIа дика тIеийцира иза. 
Ас сайн кIантанна санна, кехаташ а даьхна, тхайн доьзалхо вира цунах. 
Дукха наха баркалла элира суна, и гIуллакх ас дарна. КIентан гергара 
нах, цкъа-шозза баьхкина, резабоцуш къамелеш а дина, дIабахара. 
Кхин цул тIаьхьа гучу а ца бевлира. Аслан, дика доьшуш школа чекх 
а яьккхина, институте деша вахара. Цигара ваьлча, вай долчохь йолчу 
цемзаводе балха веара иза. Иза хIинца, шен доьзал а болуш, воккха 
стаг ву. Суна чIогIа хазахета, цо сох «дада» олуш. Суна иза сайн берел 
башха ца хета. Ас цкъа а иза царах дIа а ца къестийна, сайн волу дела. 

 Иштта шен дахарехь нисделларг дийцира хIинца пенсехь волчу хье-
хархочо Мансура.

 Таксистан дийцар

ХIора дийнахь бохург санна, цхьацца дагахь доцу хIуманаш Iиттало 
тхан балхахь. Дера, да хьоьгур волуш болх-м бацара хIара, ца ваьлла бо-
кх, кхин дан хIума ца хиларна. Сан, масала, шиъ лаккхара образовани 
ю. Ас иза аьлча, сох цхьаберш ца теша: «Оццул дешна волу хьо хIун 
деш лела, хIара машен а хоьхкуш? Кхин болх ца карабо хьуна?» Ца 
карабо, со резаволу болх-м. 

 Нахаца долу хIума гуттар а хуьлу хала. Цхьаболчарна-м, схьахета-
рехь, шаьш мах а боцуш дIасабига беза моьтту. Мел гена ахь ша вигахь 
а, итт туьма кховдор ду-кх, ша цхьа дуккха а ахча делча санна а хеташ. 

 Ас, бакъдерг дийцича, цхьа таро йоцуш, миска волчуьнгара кхин сов 
ахча даккха а ца доккху. Баккхийчаьргара схьа ца эца а хьожу со. Бакъ-
ду, цара санна-м цхьаммо а ца ло нийсса хьуна догIург. Иштта ду хьал. 
Ас ма-аллара, денна а нисло цхьацца «приключенеш». Иштта нисделира 
цхьана дийнахь, суна машена чохь зударийн каралоцу тIоьрмиг карий-
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ча а. Сарахь цIа а веана, тхайн цIийнан подъезда хьалха машен дIа а 
хIоттийна, суо чувахале, салона чу бIаьрг туьйхира ас. ТIехьарчу мин-
дар т1ехь цхьа тIоьрмиг карий суна. Иза схьа а эцна, ойла ян хIоьтти со: 
«Ванах, хIара хьан битина-те? Кхин ца хиънехь, ткъех зуда хиъна хир ю 
тахана сан машен чу, хьанна хаьа, иза хьан битина?»

 ТIоьрмиг чу хьаьжира со. Дуккха а хIуманаш яра цу чохь. Амма 
со цецваьккхинарг цу чохь Iуьллу ахча дара. Дуккха а ахча. Дийнна 
туп. ТIоьрмиг а эцна, чувахара со. ХIусамнене дийцира ас, сайна ахча 
карийна аьлла. «Ойн, оццул ахча охьа а кхоьссина, машена чуьра охьа 
муха юссур ю? ЛартIехь хиллий-те и зуда?» Охашимма дагардира 
ахча: иза 400 эзар сом дара. ХIай дадала хьо гIуллакхан!

 «Стаг, оцу ахчанан да ца валахь, иза вайна дуьтур дуй ахь?» – сан 
хIусамнана хIинцале планаш хIитто елира.

«Дуьтур дац дера. Ахь хIун дуьйцу?! Да вер ма ву кхуьнан», – со ре-
завоций хиъча, иза дIасецира, кхин цу хьокъехь къамел а ца деш. 

 Ас ойла йора, таханлера сайн пассажираш дагабохкуьйтуш, мичахь 
мила охьавоссийна сайн иэсехь меттахIоттош. Эххар а цхьа зуда да-
гаеара суна. Иза жима зуда яра. Нийсса суна тIехьа хиънера иза. Цуо, 
цхьаъ чехош, телефонехула къамел дора: «Суна хабар дийца а ма дий-
ца, сан ахча охьадилла! Шо хан ю ахь со, бер санна, лееш йолу. Тоьар 
ду, суна хьан пуьташ кIордийна! Нийсса цхьа кIира хан ло ас хьуна, 
сан ахча охьадуьллур ду ахь. Ца диллахь, ас хьан майрачуьнга а, хьан 
дега а дIахоуьйтур ду, хьо мел йоккха аферистка ю!.. Сан бала-м бац, 
ахь иза мичара доккхур ду! Ахча охьадилла! И все!» Иштта цу кепара 
къамел деш яра иза. И тIоьрмиг цуо бицбина хила мегара. Ас мичахь 
охьайоссийра-те иза? Цуьнан ойла еш Iийра со вехха. МаьркIажан ламаз 
а дина, сихха хIума а кхаьллина, со аравелира. ТIоьрмиг а сайца схьаий-
цира ас. Зуда, ас лелочух кхеташ, IадIара, кхин йист а ца хуьлуш. 

 Сан ойла хилира со тахана дIасалеллачу маршруташца дIасаваха. 
Машенахь дIавоьдуш, ойла йора ас, таханлера пассажираш дагабах-
кийта гIерташ. Хало дара иза, амма жим-жимма коьрта чохь сурт 
дIахIуттуш лаьттара. И оьг1азъяхана жима зуда гIалин Октябрьски 
районерчу Возрождения цIе йолчу ураме айса дIайигна хилар дагадеа-
ра суна. Со цу урамехула меллаша дIавоьдуш вара, шайн кевнна хьал-
ха, ши пхьарс чучча а боьллина, и зуда шовкъечу боларца дIасалелаш 
суна гича. Ас машен сацийча, леррина соьга хьаьжира иза. Юха сихха 
суна тIехьаьдира:

 – Хьажахьа, хьан машен чохь тIоьрмиг битина ас, чохь ахча долуш. 
И мичахь бу? – йоьхна, дегайовхонца соьга хьоьжура иза.

 – ТIоьрмиг соьгахь бу… Цу чохь мел ахча дара, кхин хIун яра эр 
дарий ахь?

 – Дера эр ду! Цу чохь четыреста тысяч рублей ахча а дара, сан 
косметика а, банковски цхьацца кехаташ а дара-кх.
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 – Нийса боху. ДIаэца хьайн тIоьрмиг.
 – Дела реза хуьлийла хьуна! Ахь суна дина гIуллакх мел деза ду 

хьуна хаахьара! Нахана дIадала дезаш ахча ма дара иза! Ма тамашийна 
болх бу хIара! Далла бу хастам! Со муха карийра хьуна?

 – «Доггах вилхинчун бIаьргех цIий деана», – олуш ду-кх. Ойла еш, 
дагадеара суна айса кхуза хьо схьаялор.

 – Ва Дела, ма дика гIуллакх дина-кх ахь! Дела реза хуьлийла хьуна! 
Вало вайга, тхан стаг а ву чохь.

 – ХIан-хIа, дIагIур ву со. Дала тIаьхье беркате йойла хьан! Ас 
динарг-м доккха гIуллакх дацара.

 – Муха дац доккха гIуллакх? Вайн Делора ду-кх, вуно доккха 
гIуллаккха-м, хьам-хьамма а дийр доцуш! Хьо иштта дIавохуьйтийла 
ма дац… ХIа, хIара ахча соьгара сагIина схьаэцахьа.

 Ас шега дIабеллачу тIоьрмиг чуьра гIеххьа ахча кховдийра цо соьга.
 – ДIаяла, со ахчанан дуьхьа веана ма вац, мела баккха веана ма ву.
 – Хьажахьа, ва дика стаг, хьан цIе а ца хаьа суна, хIара дIаэцахьа, 

ахь сан юьхь ма ларйина, со боккхачу балех кIелхьара ма яьккхина, 
дIаэцахьа хIара…

 – Новкъа ма хета, ас ахча схьаоьцур дац. Дала юьхьIаьржонах 
ларйойла хьо тIейогIучу хенахь. Iодика йойла.

Суна баркаллаш бохуш, бIаьргех хи а даьлла, лаьтташ и зуда а йити-
на, со сихха цигара схьавеара. 

Дукхачу наха баркалла элира суна, ас динарг хиъча. Резабоцурш а 
бара. ХIун дийр ду, нах тайп-тайпана ма бу. 
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ДУГРИЧИЛОВ Муртуз

ешархочуьнга

Суьйренан зIаьнарша IиндагIаш туьйсура СогIратIлара ширачу 
кешнашкара замано агIордаьхначу чарташна тIера. Якъаеллачу бецан 
юькъачу къаххьашлахь байн мох меттахъхьера.

– Хьайн генарчу дена юххехула тIехвалий, дIа ма гIуо, – гIеххьа 
Iоттарца сацийра со башха лекха доцчу, шераша тIе корсам тесначу 
чуртана юххехь, кхузткъе итт шо долчу Мохьмада, Iаьрбийн маттера 
шира йозанаш суна гочдан веана волчу. – Кхузахь, бакъду, цIе бен 
язйина яц – Воккха Къеда, амма хьуна, цуьнан тIаьхьенах волчу, иза 
вовза веза. Надир-Шахана дуьхьал тIом беш бIаьнбаьчча хилла иза.

Со тоъал воьхна хьаьвзира, суо кхузахь, дайн лаьтта тIехь дуьнен чу 
ваьлла вац, наггахь бен СогIратIла а ца кхочу, цундела сайн гергарчийн 

Дугричилов Муртуз вина ДегIастанахь. Болх 
бина республикин газеташкахь, ДегIастанан 
книгаш арахоьцийлехь а редактор волуш. 1991 
шарахь дуьйна юкъараллин политикин, куль-
турин, историн «Вайн ДегIаста» цIе йолчу 
журналан редактор ву. Оцу журналехь цо гоч-
дина, арадевлира хIетталц дихкина латтий-
на долу, ДегIастанхойн дуккха а синъоьздан-
галлин йозанаш. Уьш бух хилла, дIахIиттира 
«ДегIастанан дийцарш» цIе йолчу антологин. 
Цул сов Дугричиловс арахецна стихийн гу-
ларш: «Ваха ирс хила», «Седарчийн Азимут», 
«ДогIа дохкархо». Ткъа иштта цо арахецна 

1877 шарахь Нохчийчохь а, ДегIастанахь а хиллачу гIаттамах лаьцна по-
весть «ТIаьххьарлера гIазот». «Хаьржинарш» ц1е йолу киншка, иштта цо 
арахецна тайп-тайпанчу поэтийн стихийн гочдарш. 

ТIаьххьарлера гIазот
1877 шарах лаьцна дийцар
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кешнаш суна дерриге ца девза бохуш. Амма къаночо, сох кхета ша бо-
хучу кепара корта а таIийна, гIиллакхе юкъахъехира сан бехказлонаш:

– Холча ма хIотта. Дерриге кешнаш довза аьлла а ма дац. ДIасахьажал 
– дукхахдолу чарташ хьулдаллалц лаьттах дахана. Цхьа зама дIаяхча, 
диснарш а лаьтто дIакхоллур ду, ткъа турпалхойн баьрзнаш тIехь бош-
маш хьалаевр ю я цIенош дIахIуьттур ду. Амма адамаша дицдан ца деза 
церан хьуьнарш. Шен хиндерг кхиалур дац халкъе, цо шен дIадахнарг 
дицдинехь.

1877-чу шарах лаьцна сайн денанас суна лекхна турпаллин иллеш 
дагадохкуьйту суна къаьхьачу дагалецамаша. Маржа, уьш кхин хе-
зар доцуш дIадаьхьна цо шеца! Дуккха а шераш дIаихначул тIаьхьа, 
дохковаларо валийна со СогIратIла, кхузахь баккхийчара, кар-кара 
луш, схьадеана шира хабарш юха а хаза йолчу дегайовхонца.

Дезткъе кхо шо долу Абдуллаев Эчилав, сан дехар а хезна, само-
ярца меттахъхьайра:

– Суна моьттура, цуьнца цхьаннен а бала бац, – дакъаделлачу 
къеначу куьйгашца шен хьаж а хьакхийна, лоха гIант шена юххе а 
озийна, и голашна юккъе а лаьцна, пIелгашца цу тIехь йоцца вота 
а тоьхна, дозаллица элира цо: – ХIара илли хууш, хIинца со воцург, 
кхин цхьа а вац. Ткъа и даьккхинарг Бахричилов Нурмохьмад ву…

ТIаккха нуьцкъала доцчу, гIоргIадоьллачу воккхачу стеган озо 
дуьйцура суна 1877-чу шарахь паччахьан Iедална дуьхьал ламанхоша 
гIаттам айбарх лаьцна (и илли Юххедилларехь ду).

Историкаша цхьатера мах ца хадабо цу гIаттаман, амма цигахь 
дакъалаьцначу авторан иллино хоуьйту цу гIаттаман бахьана, къаьм-
нийн я динан Iотбаккхам боцуш, ламанхошна маршо езаран лаккхара 
синхаам хилла хиларх. И иштта хилар тIечIагIдеш ду «Сибрехара ке-
хат» бохучу кхечу произведенин могIанаша а, иза кхоьллинарг а ву 
оцу хиламехь дакъалаьцна МуртузIела-Хьаьжа.

«Юха а наибаша ямартло йи тхуна, юха а…» – яздо авторо.
Ямартлонна бехкебо Шемалан наиб хилла волу Доногал-Махьма – 

тIаьххьарчу имаман Гоцинский Нажмуддинан да, Нахибеш Закари, 
Хуршилов Мохьмад. Ткъа хIинца суна луур ду цхьа-шина дашца ала 
сайн ден дендех-гIаттамхочух лаьцна, хIунда аьлча, суна хетарехь, 
и дешнаш цуьнан дахаран дуьнене хьежамаш а муха хилла гойтуш 
хиларна.

Ткъа и ас дIадолор ду вайзаманера.
1985-чу шеран майхь сан шича Iабдуллахьаьжа (сан ден денден 

цIе ю цуьнан) Дагестанан политехнически институтан студентийн 
гIишлошъяран тобанца Тюменера цхьана юьртахь болх беш вара. 
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Цкъа хIокхара болх бечу веара колхозан бригадир, шайн йолхьокхург 
йоьхна, ткъа буц малхо якъош лаьтта, ремонт йина яллалц, мангалца 
буц хьакха дагIахьара аьлла. Студенташа резахиларца тIеийцира и 
дехар. ТIаккха, дукха ца Iаш, бацалахь болат шерша доладелира. 
Царах дукхахберш мангал дуьххьара караэцна бара, амма и болх 
чIогIа тайнера кегийрхошна, уьш кхечу деношкахь а богIура, шайн 
мукъачу хенахь, колхозхошна гIо дан, ткъа цуьнца цхьаьна шайн 
белхан зиэделларг тIедуза а. ХIокху дийцарехь башха шатайпа хIума 
гуш а хир дацара, нагахь санна цхьа бIе бархI шо хьалха оццу махка 
ссылке хьажийначу дагестанхочуьнга Iабдуллахьаьжега приказчико 
мангал белла ца хиллехь. Ша ялхо веш дIавеллачу баринна хьалха 
шен букъ ца сетто, гIаттамхочо-ламанхочо Iабдуллахьаьжас тIулгах 
дIатоьхна кагбина хиллера мангал, тIаккха ши куьг дIаса а теснера, 
шена и болх ца хаьа бохучу суьртехь.

Приказчико иза юха а кхетийра мангал каралаца гIулчаш муха 
яха еза, белшаш муха лело еза. Iабдуллахьаьжас собарца леррина 
ладуьйгIира цуьнга, тIаккха, керла мангал кара а лаьцна, башха дукха 
хан ялале иза а кагбира…

Махках ваьккхина, Россехула эзарнаш чаккхармашкахь когех бур-
жалш тоьхна схьавалийначу ламанхочух кхета вай, цунна Росси евзи-
нера эскарийн вотанийн гIовгIанна а, империн колониальни тIемийн 
цхьамзанашна а тIера, ткъа и йовзар чекх а делира цунна Тобольске-
ра ахархойн гIийлачу, тишачу цIеношкахь, ткъа уьш хилар цунна хаа 
а ца хаьара, хIунда аьлча цуьнан кхетамехь Росси я пачхьалкх а, я 
халкъ а дацара, ткъа Iаламат йоккха тIеман чарх яра, тIеIаткъам беш 
а, ницкъбеш а йолу.

Иштта, 1877-гIа шо.
Инарло М. Т. Лорис-Меликовс латийначу цIеран тIаьххьарлера мет-

танаш ду СогIратIлан херцаршна тIехула кхерсташ. ТIаьхьо, 1880-чу 
шарахь, гIаттам хьашарна иза империн Чоьхьарчу гIуллакхийн мини-
стран дарже хIоттор ву. Ткъа хIинца…

БIеннаш ламанхой байина, эзарнаш, гIоьмаш а тухуш, Гуниб гIопан 
лармеш чу кхиссина, биснарш – Сибрех дIабигна.

Эххар а чекхбели гIаттамхойн а, хIусамаш ягийначийн а беха, гIора 
дойу некъ. Йистйоцу, бIаьрса дойу лайн кIайн аренаш кийча ю уьш 
дIакхалла.

…КIайн бода, дегI гIоро мехаш, адаман цхьа а лар йоцу мехкаш. 
ТIаккха цIеххьана анайиста тIехьара кура-паргIат догIучу Иртыш 
хина тIехула техкачу неканца гучубовлу килсийн баххьаш.

Тобольск. Мацах цкъа Россин яккхийчу, дукха адам дехачу гIаланех 
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цхьаъ, Сибрехан коьрта шахьар, хIинца иза империна цабеза нах 
дIабуьгу меттиг хилла. Ткъа уггар хьалха Тобольске дIакхалхийнарг 
хилла… килсан мIов, жима бер – паччахьан кIант вуьйчу хенахь 
Угличехь екна йолу. ХIетахь дар-кха, Годунов Бориса цу мIовна 
шодмаш етта, цул тIаьхьа иза Сибрех дIа а хьажае аьлла, омра 
дича. Политикин тутмакхийн боданечу набахтин пенашна 
дагавогIу А. Н. Радищев, вежарий-суртдиллархой НикитингIар, 
революционер-демократ М. Михайлов, дуккха а декабристаш, 
народникаш, петрашевцаш. Тобольскехула чекхболуш бара 
Ф. М. Достоевский, Н. Г. Чернышевский, В. Г. Короленко а Сибреха 
дIабигна некъ. Бакъду, Iабдуллахьаьжина хIумма а ца хаьара царах, 
церан цIерш ца хезнера, амма ас, цуьнан тIаьхьенах волчу, дозал-
ла до, Тобольске дIа а кхалхийна, иза а, кхиболу дагестанхой а ца-
рах дIатохарх. Хьанна хаьа, царах цхьанна тIенисвелла хила а тарло 
Iабдуллахьаьжа Ермакан хиллачу хинкеманийн аннех динчу гаттий-
чу некъаш тIехь… ТIаккха, мел сиха кхетар вара иза Россех, иза еза а 
лур яра цунна, нагахь шен деша йиш хиллехь Вильгельм Кюхельбек-
керан кошан тIулга тIера йоза: «Суна тIе дуьйлийша иэшамаш хил-
ларш, кхолламо ницкъбинарш дерриге а, ас синтем лур бара шуна».

Амма Россех кхетар шен кепара хуьлура Iабдуллахьаьжин. Цкъа 
маларх кхетта самукъадаьлла болу лакхара Тобольскера къона совде-
гарш баьхкира лахарчу гIала, «Iаьржа нах» бехачу, оьрсийн ламастал-
лин буйнаш тухуш латаре уьш кхойкхуш. Оцу хенахь ларамаза ци-
гахь нисвеллера Iабдуллахьаьжа. Шена хаа а лиъна, адамаш стенна 
гулделла хаьттира цо. Мухха а кхетийра и цунах. Кхин хьем ца беш, 
лахахь бехаш болчу гIалахойн агIо лецира Iабдуллахьаьжас. Оьрсийн 
ахархошца доттагIалла иштта тасаделира цуьнан, цара цунна Iамийра 
шайн мотт, шайн эшарш а.

1883-чу шеран майхь Александр III-чо амнисти дIакхайкхиначул 
тIаьхьа махках баьхна дукхахболу дагестанхой даймахка юхабирзи-
ра. Шен махкахошца цхьаьна Iабдуллахьаьжа а херцаршлахь йолу 
СогIратIла юхадIахIотто волавелира, ма-дарра аьлча – юрт юьззина 
юхаденъян. Хьалхалера юрт хIинцалерачунна лахахь яра. ХIинца а 
цхьаццанхьа гуш ду хьалхалерачу цIенойн баххаш. Кхузахь юьрта-
хошна юкъа-кара карайо Iаржъелла йийбар, кхийра пхьегIийн гаьр-
гаш. Ширачу СогIратIлан гIишлошна чир йоттар вайзаманахь санна 
ца хилла. ХIинцалера цIенош хьаладоьттина нийса сенаш долуш, дика 
аьгначу тIулгех. Керла эвла юьллуш, дукхахболчу согIратIлахойх 
тIехговза тIулгботтархой хилира: цхьадолу пенаш маркхалх пайда а 
ца оьцуш дина, тIулгашна юккъера херо гуш а йоцуш. Ткъа цхьана 



101

Орга - 2021 (3)
цIийнан пен, мокхазан тIулга тIехь зIенан сурт огуш, кечбина бу!

Дуккха а шерашкахь вехира Iабдулахьаьжа керлачу СогIратIлахь. 
Баккхийчу наха дуьйцура суна, хIор шеран бIаьста дуьххьара оханан 
харш тасар цо дIадоладора бохуш, 1937-гIа шо тIекхаччалц, хIетахь 
коллективизацис «кулакийн ламаст» кхочушдар дехккалц.

***
Шен маьIна долуш ду хIара а. 1941-чу шарахь шен ши кIант тIаме 

дIахьажийра имаман Мохьмад-Хьаьжин йоIа Варисова Написата.
– Шун ненада маршонехьа къийсамехь кхелхина, – некъан дош 

элира цо. – ХIинца шуьшиъ а ву цуьнан дуьхьа тIаме воьдуш. Ткъа 
шуьшинна тIехь долу жоьпалла шозза лакхара ду, шуьшиъ еккъа вайн 
лаьмнийн маршо ларъян воьдуш хилла ца Iа, ткъа вайн ерриге пач-
хьалкхан, дерриге дуьненан а маршонехьа къовса воьдуш ву. Шайх 
лаьцна иллеш дохуьйтуш, тIом белаш!

***
СогIратIлара кешнашкара тхо арадовла кечлучу хенахь, ломан 

дукъ тIехьа дIалечкъира малх. ЦIаьххьана сан некъанакъосто Мохь-
мада сацийра со тIамехь кхелхинчу бIахочун лохачу, махо аьгначу 
чуртана юххехь.

– ХIокху тIехь ду-кх маьIна кIорга долуш йоза, – элира воккхачу 
стага, – дIаязде.

ТIаккха ас блокнот тIе дIаязбира шена чохь дахаран Iалашонан а, 
маьIнин а кIорггера чулацам болу бархI могIа:

ХIай къонах, сан коша тIехь ойлаелахь –
Хьо муха веха. Хьоьга и хатта бакъо ю сан.
Хьо – хиндерг ду, цуьнгахьа къуьйсуш со велла,
Иэхьечу хIуманашца и бех ма делахь.
Лаьтта тIехь вехачу хьох а хир ду латта –
Цул тIаьхьа нисдийр дац цхьаммо а хьан гIалаташ;
Хьо – дIадахнарг ду дуьнен тIе ялазчу хьан тIаьхьенан,
Вахалахь, цара хьох дозалла дан йиш а йолуш!

***
1877-чу шарах лаьцна материалаш гулъеш а, повесть тIехь болх 

беш а, сан тешам чIагIбелира: истори-хронологин чохь са доцу хи-
ламийн рогIалла цахиларх, цхьана социальни-политикин къепенца-
дIахIоттамца кхуьуш, цхьана гушбоцчара тIечIагIбина а болуш, иза, 
ойла йина, дIахIоттийна, шен рогIалла йолу билггалчу нехан ларама-
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за кхолладеллачу хьелашкахь дар-лелоран зIе хиларх.

Цуьнца доьзна оцу я вукху исторера хиламаш кхоллабаларан ба-
хьанаш а, церан чулацам а уггар хьалха каро беза турпалхойн кхе-
тамашкахь а, синошкахь а. И кхочушдан гIоьртира со хIокху дийца-
рехь, Беньямин Вальтеран алар дагахь а долуш, исторехь «классо-
ви къийсаман кIоршаме материальни Iалашонашка кхачарехьа дар-
лелор гина ца Iа… Тешам, стогалла, юмор, хIилла цхьаьна деха оцу 
къийсамехь, вайна тIеIаткъамбо, уьш кIезиг хилла ца Iаш, мелла а 
лакхара маьIне сурсат ду историн. И синмехаллаш, зезагаш санна, 
малхана тIе йоьрзу, историн стигалахь хьалагIоттучу серлонан къай-
лахчу ницкъо тIеийзош».

И бахьана долуш вайн дийцарна юкъа ца бахана тIеман хила-
маш ма-барра бийцар, политикин хьелаш, уьш шуьйра бийцина бу 
историн литературехь, цундела авторо тоам бира «Юххедилларехь» 
йовзуьйтуш йолчу цхьайолчу изданех. Повестан хьалхарчу декъехь 
турпалхой гайтина гIаттам хилале хьалха, шолгIачохь – гIаттаман 
тIаьххьарчу деношкахь. Цу кеппара, тайп-тайпана гучуйовлу буьй-
цучу турпалхойн амалш а, синхIоттамаш, иштта церан къамелашкахь 
а, ойлаярехь а, авторо дагалаьцна ма-хиллара, девза и генара хила-
маш кхоллабаларан бакъонаш а. 

Автор

Шайх Шемал кхоьллинера хIокху махкахь дин карладаккха а, къи-
нош летор совдоккхуш дерш дохо а. Иза йийсаре вигначул тIаьхьа, 
цхьаъ вукхунна тIаьхьахIуьттуш, тобанаш эха юьйлира цуьнан нов-
къахула, уьш халачу хьоле а хIуьттура. 

ТIаккха 1294 (1877) шарахь оцу кеппара меттахбелира СогIратIлара 
болам а, цуьнан дакъалацархой а, царах бохамаш хьаьрчира, кегдора 
баккъаш…

 
 Мухьаммад-ТIахIир ал-Карахи
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Баххьаш тIехь цIерш

Хьалхара корта

Георгиевски тIай тIехь хиллачух, Гергебилера карзахаллах, 
юьртдех а, цуьнан шовзткъа тутмакхех а лаьцна.

ЧIогIа цIийза ворданан якъаелла чкъургаш, кортош а охкийна 
дIагIерта букъ тIебаьллачу тIулган некъахула къена месала стер-
чий. Уьш лоьхкучара – воккхачу стага а, цуьнан кIанта а – юкъа-
кара шина а агIорхьа стен андий серий детта царна, церан бос бай-
начу, беттачу тIаргIанах йоьлла мацахлера чан уьйбуш. Ткъа нагахь 
цунах гIо ца хилча, нагахь ворда хершнаш чохь сецча, лохкушберш 
яккхийчу, ахдегIан локхаллехь йолчу чкъургашна тIетаьIа, нанас 
а шен йоIаца тIехьара тIетоьтту ворда; цу тIехь – дуо бу, цу чохь 
дIасакерча хала кхиийна ламанан стоьмаш. Iалелай, ма доккха собар 
а, ницкъ а оьшу-кха тархашна юккъехь дитт кхио! Ма дукха мокхаз 
кегбан беза, ма дукха латта арен тIера хьалакхехьа деза, гергабе-
анчу малхе жима синтар хьалакховдийта, бIаьста цуьнга зазанийн 
барзакъ тIедохийта, ткъа гурахь – къорамечу лаьтта тIе стоьмаш 
охьадегадайта!..

Цкъацкъа саца дезаш хуьлу, хьаьрсачу чхернех некъ 
паргIатбаккхархьама. Еххачу хенахь боданечу Iинах чу керча уьш, 
Кхаракъойсу чохь къайладовлу, ткъа и хи, лакхара охьа чухьаьжча, 
гIовгIа йоцуш а, партала а хета, кочачу мармарех терачу дIасадаьржачу 
хин гIовгIано дагабоуьйту цуьнан тамашийна ницкъ.

ХIинца Георгиевски тIай а гучудели. Генара иза тера хета, лаха 
мел кхечи а гатлуш долчу тархан лаьмнашна юккъе йоьллинчу аьч-
кан яьшканах.

Ламанхой хIинца боьлла цунах, ткъа итт шо хьалха, 1867-чу шарахь, 
Андалалера ерриге ярташкара богIура цуьнга хьовса: оццул дукха эчиг 
цхьанаметта гина стаг наггахь бен хир вацара Дагестанехь.

Хьалха оцу меттехь ламанхоша дина дечиган тIай дара, цара Сал-
тара тIай олуш. Кавказан тIом чекхбаьлча, паччахьан тIеман куьй-
галло, стратегин хьолехь маьIне хилар тидаме а эцна, кхузахь аьчкан 
тIай тиллира Георгиевски аьлла, цIе а туьллуш – Апшеронски полкан 
шефан, цесаревичан Георгий Михайловичан сийнна.

ТIаьхьо цу тIайн цIе вуон яккха йолийра, 1859 шарахь полковни-
ко Лазаревс Салта эвлана къиза тIелатар дича дуьйна, цигара бахар-
хоша Iедало шайгара схьадаьккхина латта «шайн лаамехь» аьхна 
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аьлла. Дошлоша лаьхкина буьгу ламанхой тIай тIехула дехьабовла 
дIахьаьлхича, дехьа агIорхьа дIакъевлина а карийна, юхабирзича, 
юхадовлийла дIалаьцна карийра: гур боьгIнера! Декъазниш кхий-
тира: бекхам хIинца шайна луьра хир буйла, кIелхьардовларан де-
гайовхонца Къойсун гIовгIанца догIучу хи чу лелхара уьш, амма 
кIуркIаманийн гIаьттинчу багано уьш берриге шайна чууьйзира, хин 
бухарчу тIулгийн кIомсарша церан догIмаш охьуш.

Ткъа салтичун мекарло гайтинчу полковникна сийлахьчу Аннин 
орден елира, бакъду, II-чу даржан – шеко йоццуш долчу хьуьнаре ца 
кхечира – амма императоран таж а, гIама а шена тIехь йолуш.

Беккъа ламанхошна юкъахь бен хилла ца Iара и тIай неIалт шех 
даханчех! Ялх шо хьалха императорна Александр II-чунна метти-
гера куьйгалло кхузахь чай малар вовшахтуьйхира, цуьнга дIа а 
хаийтира: дукха салтий кхузара езткъа метр лакхара хи чу лелха, 
«жоьжахатехь» чаккхе йоцу эскарехь гIуллакхдаро кхетамах а бо-
хий. «М-да…» – дуьхьал хазийра Цуьнан сийлалло, кхоьруш, охьа 
чу а хьожуш.

…ХIокху бIаьста кхуза пхьераш баьхкира. ТIайна гобаьккхина 
стоммачу эчиган тахтанаш туьйхира, шина а агIонхьа барола йолу 
бIаьвнаш юьйгIира, цхьана агIор, Туркойн тIом болабаларна, ткъа 
вукху агIор – луларчу Нохчийчохь Iаьлбаг-Хьаьжас гIаттам айи-
нера, гIазот дIа а кхайкхош. Сихбелла хьийзара, хин гечош тодан 
а, тIеман гIирсаш дIасабахьа а схьадаийтина 100 эзар сом ахча цу 
балхана тIехьажийна.

Дийнахь-бусий, шайн гIуллакхехь болу гIаролхой а, пхьераш а бо-
цурш, кхузахь хуьлура Темир-Хан-Шурера йолах болх бан баьхкина 
говзанчаш а.

Ворда тIай тIе кхаьчча, воккхачу стага ков туху. Собарца 
ладоьгIна Iа, арахьажа дитинчу корехь гIаролхочун юьхь гучуя-
ларе. Воккхачу стага бIаьргтуху лаьмнийн баххьашка, царна тIехь 
цхьамзанаш санна ира го гIийла декхнаш, церан орамаш дерзина 
го тIулгашна юккъехь, уьш тасаделла лаьттах, аьрзунан мIараш 
ижун дилханах санна.

– Де довха хир ду, – олу цо, кIантехьа юха а воьрзуш, – малх хIинца 
а хьалаайбелла бац, ткъа багахь – дохдина туьха долуш санна…

Мекхо диъна долу кор цIовзарца деллало. ГIеметтахIоьттинчу сал-
тичо, можа мекхаш дIаса а хьокхий, хоьтту, муьлш ду, стенга даха 
некъ юьхьарлаьцна догIу.

Ламанхочо, вист ца хуьлуш, дIакховдадо хьалххе дуьйна хIокху 
гIуллакхна кечдина кехат. Цу кехат тIе Гергебилера йозанчо оьрсийн 
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масех дош яздина, некъахойн хIун Iалашо ю кхетош: ахархой Хунза-
хехь хьорматаш йохка боьлху.

Салти сонтачу тидамца кехате хьоьжу, тIаккха и юхакховдадо, 
шена йоза-дешар цахаар хьулдан лаамца олу:

– ГIуллакх хир дац, ваша, мухIар дац. Харцкехат ду.
Болатан кор дIакъовлало воьхначу ламанхочунна хьалха. Дагахь 

луьйш ву иза шен юьртахочунна: цхьа галдаьлларг-м ца яздина-те 
цо?! Юха а – хIинца сацам боллуш – пIелг бетта цо коран дуткъа 
цIийзачу эчигах.

Ков дIаделлало, парталчу боларехь салти араволу, сигаьрка хьар-
чайо:

– Корах хIума ма етта, шайтIа! Аьллий хьоьга – мухIар дац. 
ДIаяхийта кхузара, – бур-бур до цо.

– ХIунзах! Базар! – синтем а байна мохь бетта ламанхочо, куьйган 
ишаршца шена ца хуу хийра мотт бийца гIерта, ворданна тIе тесна 
кIади хьала а ойий, шина буйнахь схьаэцна хьорматаш дIакховдайо 
ша дуьйцучух салти кхетийта.

– Э-э, дика стаг, цунах со эцалур вац, – хIиллане велакъежа салти, 
тIаккха, къун кепара юха а хьаьжна, шабарш до, – нагахь хьоьгахь 
къаьркъа делахь…

«Къаьркъа» бохучу дашо хIинца тешаво ламанхо шен юьртарчу йо-
занчо кехат нийса яздина цахиларх.

– Йох арака! Хунзах! Базар! – мохь болу цуьнан.
– Йох бахахь, йох а хуьлуьйтур вай. Ткъа мухIар доцуш долу хьан 

кехат вай кхеташ долчу цхьана хIуманна бен мегаш дац, – кхин аз 
ца ойуш жоп ло салтичо, ша хьарчийна сигаьрка а уьйзуш. Амма, 
масехазза кIур пехаш чу оьзначул тIаьхьа, дагна кIад а лой, чIогIачу 
кIуьро Iовжийна цхьа бIаьрг а хебош, цIеххьана дуьхьалара дIаволу, 
йовхарш а етташ, царна юккъехула олу:

– ЭхI! Мегар ду! Маьрша дIагIо шу, Делан адамаш. Оьрсийн салти 
сел къинхетамза цкъа а хир вац!

Цуьнан ишарх кхетта ахархой сихаллица шайн ворда кевне схьа-
лаьллина богIу, амма царна некъ боьхку лекхачу, набаро а, маларо 
а юьхь естийна волчу эпсаро. КIайчу бIаьрчоьшна кIелара шен ира 
хьажар кхуссу цо ахархошна тIе, цатешарца хьоьжу вордане.

– Сысоев, хIорш муьлш бу? – ша таIзар дийриг хилар дIахоуьйтучу 
озаца хоьтту эпсаро.

– Туземцаш, хьан оьздалла, – буйнахь сигаьркан юьхк а лечкъош, 
дегI нисдеш дIахIутту салти.
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– Иштта кхочушдеш ву-кх хьо гIаролан гIуллакх? Ткъа нагахь 

вордан тIехь герз делахь?! Ломахь гIаттамхой ма бу и схьакхачаре 
хьоьжуш. Вайна тIедиллина омра дицдина ахь?

– ДагадогIу, хьан оьздалла! – Сысоевс куьйгаш дIасатосу. – Герз-м 
мичара ду цаьргахь! ДIора ворда а ю яйн. Герз хилча-м, езох хир яра, 
хьорматаш ю цаьргахь!

– Ас хIинцца хьоьга и харца а яйтина, хьожур ву со и мел яйн 
ю, – къиэжа эпсар. – Шайна ма-хеттара устав хийца марзделла шу. 
Хьажал цу чу!

– ЛадугIу, – Сысоев ворданна тIе воду. Топ ворданан ялкханна тIе 
а хIоттайой, хьорматаш кегайо, буха кхача гIерта, ткъа цецбевлла, 
царах ца кхеташ лаьтта ахархой, синтем боьхна, вовшашка хьуьйсу.

– Сысоев, – собарх вухуш, кхойкху цуьнга эпсар, – ас ворда харцае 
ма аьлла.

– ЛадугIу, – эпсаран вон амал шена йовзарна, цуьнца хIумма а ца 
къуьйсуш, шаьш долччохь, мунданаш санна, догIаделла лаьтта стер-
чий дIахеца волало Сысоев.

Ламанхой къайлах бартбарехь вовшашка хьуьйсу, церан куьйгаш 
ша-шаха шаьлтанийн макъарш тIе кхевда. Ткъа воккхачу стеган 
бIаьргаш чохь сема синтем го.

Дукъ охьадужу, стерчий гIеххьа къахка а деш. Сысоев, даккхий си-
нош дохуш, мерах шок а етташ, ворда тIекIелъяккха гIерта, шен ченах 
юьзначу эткашца некъа тIерачу тIулгех когаш дIагIертабо. Къеначу 
ламанхочо сацам боллуш, амма карзахалла ца гойтуш, мохь хьокху.

– Сысоев, сихое! ДIавала юххера! – тIечиэха эпсар.
Салтичун хьаж тIе хьацар туху, тIех ницкъ хиларна юьхь цIийло, 

вортан тIера пхенаш дусало. Эххар а, мел болу ницкъ тIегулбой, 
чкъург лаьттах дIакъасто аьтто болу цуьнан. Хьорматаш дай чуьра 
охьаоьгу, Iинах чу Iена.

Зударий хьорматаш схьалахьо гIерта, ткъа дассий, кIантий – уьш 
хIинцца бен ца кхетта салтичо кхочушдан хьийзочух – гали санна, 
цхьана агIон тIе охьавожош, Сысоев дIа а теттина, оьгIазбахаран 
дешнаш кхуьссуш, ворда шен метта дIахIоттайо.

– ХIай, боьха хIума, – хеза моханечу эпсаран аз, – ас хIинцца хьуна…
Сысоевна тIехула гIулч а тосуш, шен дуткъа, кIайн тIара детта цо 

гIорасизчу дералло эрчаяьккхинчу воккхачу стеган юьхь тIе. Къоначу ла-
манхочо, шен ден сийдайаро бIаьрзевина, ластийна, шен боккха буй туху 
эпсарна. Эпсар, куьлла санна, дIакхоссало, хIаваэхь лесточу куьйгашца 
шена гIортор лаца гIерташ. Лата кхиссалучу питанечу боргIалх беламе го и. 
Халла хьалагIоттуш волчу Сысоевна тIе а вужий, и лаьтта тIе охьатаIаво цо.
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– Вежарий! Вежарий! – мохь хьоькху Сысоевс эпсарна бухара, ла-

манхоша баттара яьхна шаьлтанаш гуш.
Эчигна тIехь эткийн кIажийн гIовгIа а айина, тIайн вукху агIорхьара 

гIо ду схьадедда догIуш.
– Цуьнан оьздалла вийна! – Iадаво гIаролхойх цхьаъ. Ойлаеш а ца 

Iаш, топ хьалалоцу цо. Герзан тата даьржа дерриг чIажахула, тархех 
детталуш аталуш, юхакхиссалуш, шина агIорхьа дIасадоьду, зарран 
ницкъ гIелбаларца дIатуьйш.

Молханан садукъаме сийна марха дIасаяьржа. Воккхачу стеган 
чоина хьалха меллаша дIасадаьржаш ду цIен томмагIа. 

Да дийна хилар, ша дийна ву-вац, наний, йиший дийна ю-яц, герз 
мосазза делира кхетале хьалха, са Iадош баьллачу маьхьарца охьаву-
жуш волу да схьалаца кхиаво кIант. Воккхачу стеган малделла деза 
дегI кIентан куьйгашка ца сацало. Цо цуьнан белшаш дIасаетта, иза 
гуттаренна охьавожийна гIан дIаэккхо гIерташ санна.

Поручик кхетам чу вогIу. Сихбина бIаьргаш а детташ, массаьрга 
хьоьжуш чекхволу иза, хиллачух кхета гIерташ.

– Герз хьан туьйхира? – халла меттахдоху цо шен дохийна балдаш, 
лардеш куьг хьоькху царах.

– Ас, – жоп ло озачу лекхачу салтичо, велхарна юккъехула Еса доь-
шуш волу къона ламанхо шен тоьпан нишанна кIел а латтош.

– ХIун ду ахь динарг, тентак?!
– Цо хьо иштта… тоьхна, охьа ма виллинера…
Эпсаро, оцу хенахь шайн вийначунна гонах хьийзачу ламанхошка 

а хьоьжуш, ишар ярца дIабохуьйту салтий.
Аьчкан кевнаш дIакъовлало, оцу минотехь цунах деттадала дуьй-

лало тIулгаш а, буйнаш а.
Хьацаро дашийна дохделла хьаж дIакъевлинчу кевнан шийлачу 

эчигна тIе а таIийна, херонехула кевнехь болчу ламанхошка хьоьжу 
эпсар. Некъа тIерачу цIийна тIе чан а юхкий, ворда хьорматех ясса а 
йой, воккхачу стеган шелделла дакъа цу тIе а дуьллий, цунна тIе гата-
нан кIади а тосий, шаьш схьадаьхкинчу новкъахула юхабоьлху уьш.

Некъо голатухучохь гIайгIане кхо адам къайладаьлча, паргIатваьлла, 
доккха садоккху эпсаро, лаьттара хьормат схьаоьцу, и пхьуьйшах 
а хьокхий, цуьнан мерза мутт долучу дилхах цергаш юхку, салти 
тIекхойкху:

– Сысоев! ДIавада гIопе. Дерриге дIадийца цуьнан оьздалле 
господине Войно-Оранскийга. Иштта а, вуьшта а алий. ТIедиллина 
ма-хиллара, туземцаша хьош ерг хIун ю хьовсуш дара, ткъа цара 
дуьхьало йира. Кхийтин?
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– Билггал кхийти, хьан оьздалла, – низамехь жоп ло салтичо, – муха 

ца кхета, – хIинца, уставца ца догIуш доккха садоккху цо.

Гергебилера пхьоьханахь лекхачу шина акхтаргана юккъехь хев-
шина Iаш болу божарий, вовшашка а хьаьвсина, хьалагIевттира, май-
данна тIе богIучу готтачу урамера цIенойн пенаш зударийн тийжаро 
меттахдаьхча.

Ворда царна юххехь соцу, йоккха стаг, шен кортали дIа а даьккхи-
на, голаш тIе южу, чухти кIелхьара еха къоьжа месаш охьа а Iанош.

– ХIай адамаш! Вийна! Вийна!
Ворданна гуо бо. Цхьамма, пхьаьрсаш лоций, хьалагIаттайо, цхьам-

ма цуьнан коьрта тIе йовлакх тосу, кхечо хоьтту: мила вийна. Йоккха 
стаг тобанна юкъа оьккху, докъанна тIетеснарг дIайоккху.

– Вийна… вийна, – и бен алалуш дац цуьнга.
– Хьан вийна? Мича бахьанина? – хоьтту кхакха чоьхьа болуш, 

шунаш болчохь хьано къаьста кетар юьйхинчу, дуькъа цIоцкъамаш 
долчу воккхачу стага.

– Вийна! Вийна, неIалт хуьлийла царна! ХьаргIанаша чIир кхобий-
ла церан, чангIалкхаш тийжийла царна тIаьхьа! ХIу хедийла церан! 
Юьхь тIера чкъор охьадалийла церан! Мекхо доийла церан герзаш! 
ТIулга тIе язйойла церан цIерш! Вийна! Вийна!

– Къа ма деха, – дехар до кетар юьйхинчу воккхачу стага, – хилларг 
дийцахьа.

ЦIечу басахь бархатан пес тиллина, можа-дато бос болу нилха маж 
йолчу вукху къаночо:

– ХIинца цо хIумма а дуьйцур дац…
Масех зудчо схьалоцу йоккха стаг, меллаша дIаюьгу иза. Юххерчу 

бешара, цIенош чуьра адамаш гуллуш ду майданахь.
– Дакъа маьждиг чу хьо! – омра до кетар юьйхинчу воккхачу стага.
Чкъургаш цIийза. Тоба дIасахуьлу, гIугI до. Наха вовшашка хет-

тарш до, белшаш хьала-охьа йохуьйту, лаг дахдой, дIахьуьйсу – не-
хан кортош тIехула хьалха дерг ган гIерташ. Пес тиллинчу воккхачу 
стага, белшаш лоций, маравуллу вийначун кIант, пхьоьхана охьахаа-
во иза.

– Схьадийца.
– Тхо хьорматаш хьош дара, – бIаьрхиша яшийна юьхь куьйгашца 

дIалечкъош, боху цо. – ТIай тIе кхаьчча, салти ворда харцо вуьйли-
ра… Дас дуьхьало йира. ТIаккха… – жимачу стага доккха садоккху, 
велхар саца ца ло цуьнга, иза пенехьа дIавоьрзу, шена гонах гулбел-
лачу юьртахойх иэхь хеташ.
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Кетар йолчу воккхачу стага ишар ярца дIабоху тIегулбелларш.
– Къонах хила, – къахетарца шабарш до цо.
– Цхьаъ юьртда схьавало гIуо! – мохь бетта нилха маж йолчо.
Къона ламанхо хьалаоьккху:
– Ас бекхам бийр бу! Ас бекхам бийр бу! Сан топ яц. Суна топ хьан 

лур яра?
– Сих ма ло, – ойлане вахна, олу кетар йолчу воккхачу стага, – 

коьрте цIий хьаьддачохь сиха вогур ву хьо. Хьоьга цхьаьнга хIумма 
а далур дац.

– Иза ша цхьаъ вац, – йишхаьллачу озаца мохь хьоькху цхьамма 
тIехьарчу могIаршкара схьа, пхьоьхана йолчу сехьа а гIерташ, – и 
цхьаъ вац! Со ву цуьнца!

Хьалхарниш юхахьуьйсу, сирлачу басахь бIаьргаш шуьйра схьа а 
диллина, тIевогIучу хьаьрсачу кIантана некъ буьту.

– Сан букъ хIинца а Iийжош бу церан шодмаша, – массо тешийта, 
шен коч хьалаузу цо, и къаношна дIагойту.

– ХIета, кIамдар е цунна, цергашна тIехьоькхуш мотт кIамбечул, – 
сацам боллуш хададо цуьнан къамел пес тиллинчу воккхачу стага. – 
Цхьа дакъа кIезиг-м ца хетта хьуна, вай дерриге а, цхьацца воккхуш, 
хIаллакдайта лууш ву хьо?

– Цхьацца хилахь, хIаллакдийр ду, нагахь вай ца гIовттахь, – хьаьр-
сачуьнгахьа гIодоккху тобанна юккъерчу цхьамма. – Ункратлахой 
гIевттина, кайтагхой гIевттина, бIотIлиххой гIевттина, ткъа вай дол-
чохь хIун – къонахий чекхбевлла?! Таханлера Iожалла – вайн бохам 
бу, амма цунах вайна иэхь а хир ду-кха, нагахь вай бекхам ца эцахь!

– ДIадекха деза!
– Нийса боху!
– Бакъду! – майданан маьI-маьIIера цо бохург тIечIагIдо наха.
Кетар йолу воккха стаг хьалагIотту, куьг ойу, гулбелларш синтеме 

балош:
– Юьртда схьакхачийта веза.
– Цуьнга хIунда хьуьйсу? – мохь хьоькху хьаьрсачо, ша бохург 

къобалдеш берш кхузахь хилла хазахетарна, шен бартахошна ша гай-
та а, хазийта а кога буьхьар а хIуьттуш. – Эпсарийн шуьнера хьакхин 
даьIахкаш ма-кхуьссу цунна, цо вайна тIе гIалх дичахьана!

– Эрна мотт ма лебе. Юьртдас цхьанне а зиэн а ца дина, цкъа а цхьан-
не а мотт ца тоьхна, – бехкбуьллу цунна кетар юьйхинчу къаночо.

Юха а аз хеза тобанна юккъера схьа:
– ХIай нах, шуьга боху ас: хIара иэхь лан резаверг – шен цIа гIуо, 

шен яхь-юьхь йолчо – некъ гайта! 
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– Схьагучувала, турпал! – цавашарца кхойкху гушвоцчуьнга кетар 

тIехь йолу воккха стаг…
Амма тIаьхь-тIаьхьа оьгIазаллин шовкъ ю тобанехь гIоттуш, кар-

захбевллачу синхаамашца, ца хууш а даьллачу дашо ойланаш хьере 
йийр йолуш, цхьа а къепе йоцуш, сацо ницкъ боцуш, дIагIерташ, жи-
мачу тIулго чухецабелла кхуллу ломан чхерийн токхам санна.

Баккхий нах даръелла тоба синтеме яло гIерта, амма тобано уьш 
тергал ца бо, Iовраша тергал ца до чхернаш санна. ГIугI чIагIлуш ду. 
Юха цIеххьана, цхьамма айдина аз санна, герз долу. ХIоранна а мот-
тадала тарлора ша-ша лерсина къарвелла – иштта цIеххьана дагахь 
йоцу тийналла хIоттийра тоьпан татано. Адамийн хIорд ша болччохь 
соцу, бIаьргашца герз кхоьссинарг лоьху. Ткъа иза юьртда ву кIайчу 
аьрхачу динахь майдана кхаьчна. Цуьнан малхехь яьгна шуьйра юьхь 
ю, бIаьргаш а ду шуьйра, вовшашна ген-генахь, йоцца лергина юькъа 
сира маж. Белшаш тIехь – есаулан погонаш, юккъехула кегъелла а 
йолуш. КIайн исхаран чоа товш ду цунна тIехь. Коьрта тIехула лакха 
хьалаайина цо топ, тобане саца омра до.

Хьаьрса жима стаг, керлаваьлла баьчча, цунна дуьхьал дIахIутту:
– ДIавала новкъара, оха хьошур ву хьо.
– Цкъа, хилларг хIун ду, схьадийцал аш.
Къаноша цунна тIевалаво вийначу ламанхочун кIант, тIай тIехь 

хилларг дуьйцу. Юьртда воьхна.
– Иштта низам ду церан хIинца, – жимма Iийна, боху цо, тоба синк-

хетаме йогIур яц-те аьлла, – дегIах ца хьовсуш цхьа а тIех ца волуьй-
ту цара. Дуккха ярташкахь карзахаллаш ю. Цундела, герз дехьадак-
кхарна кхоьру уьш…

– Хьуна, юьртда, йовха ю эпсаран цIокалахь, ткъа суна тIера салта-
ша тIаьххьарлера чоа схьадоккхур ду, цунах шайн когех хьерчоргаш 
ян, – эвххьаза схьакхойкху хьаьрсаниг.

– Дена герз тоьхнарг мила вара? – хоьтту юьртдас вийначун кIанте. 
ТIехула хьаьжча, иза синтемехь ву. Амма цуьнан бIаьргаша гойту 
цуьнан вохар: иза генна бIаьрг боьгIна Iа, лаьмнийн даккъаш тIехула 
дIа Георгиевски тIай, эпсар, гIаролхой ган гIерташ санна.

– Хиин хьуна?! – ца соцу хьаьрсаниг, цуьнан къамкъаргехь шеддаш 
керча. – Ткъа хIинца дерриге суна тIаьхьа дIадуьло.

Юьртда дин тIера чуоьккху, хандарган юкъах дихкина стеран 
неIаран дуткъа доьхка схьа а лоций, хьала а ойбий, шена хьалхха 
дIалоцу.

– Ханна а, даржана а хьол лакхара нах бу кхузахь. Цундела, хьайн 
мотт сацабе, – хьалхалеррачу синтемечу озаца омра до цо, тIаккха, 
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кхуссий, тобанна юкъавохуьйту гIиллакхах воьхна сонта «баьчча». 
Иза нахана юккъехь дIавов.

– Хьайн корта, хьайна лаахь, ата, – боху цо хьаьрсачуьнга, – ткъа 
адамаш ас цхьаьнгге хIаллакдойтур дац.

– Со вац и, ткъа хьан Iедал ду нах хIаллакбеш, – дегабааме, амма 
хIинца кIедо бохуш, мохь хьоькху тобанна юккъера схьа хьаьрсачо.

– Сан Iедал жима ду: лахахь долу низам лардар, ткъа лакхахь до-
цург. Со бехке ван а ма гIерта. Ас вон болх ца бина шуна.

Юха а гIугI делира майданахь, шайн дагахь дерг хозуьйтуш 
дIаолуш:

– ХIор цIенна тIера кхо сом доккхург мила ву?
– Дайх дисинчу дежийлех а!
– Бахамах, ворданах, некъах! Мел садетта деза ткъа?
– Юьртдега ла ма дегIа, гIовтта деза!
Юьртда динна тIехуу, луьйтанаш чохь хьалаайало, цуьнан хьажар 

кхоьлина ду:
– ХIинца соьга ладогIал! Ас кхоьллина-м дац и законаш? Сан хьо-

лехь волчу шух муьлхачо хIун дийр дара?
– Ткъа тхоьга хIун де, боху ахь? – бехкбоккхуш хотту кетар йолчу 

воккхачу стага. – Цкъа хьалха дахарехь мел оьшучух дехи тхо, ткъа 
хIинца и дахар дIадоккху тхоьгара!

– Шу билггал Iожаллин бага даха гIерта, – мохь хьоькху хIинца 
юьртдас, – Георгиевски тIай хIун ю ца хаьа шуна?! Шаьлтанашца 
салтий кхеро дагадеана хьуна! Ткъа нагахь уьш цигахь чукъовлалахь, 
цара шу, хьозарчий санна, охьаэгор ду. ХIор а тоьпана цхьацца бIе 
патармаш ду цаьргахь!

– Асакхой яккхий тоьпех ца кхерабелира, – хеза хьаьрсачун та-
мехь доцу, гIелделла аз. – Шайга карадуьйла аьлча, цара жоп делира: 
«Тхан цIа – тхан каш. Тхан доьзалш тхоьца цхьаьна лийр бу». Божа-
рел цхьа цуьрг а ледара ца летира церан зударий. ХIор а тхов тIера 
тIулгаш деттара цара салтийн а, ямартхойн а кортош тIе!

– Гергебил а, Асах санна, ягайойла лууш-м вац хьо? – цавеша юьртда.
– Тхо бакъонан некъа тIехь хир ду, АллахIа гIо дийр ду, – синайа-

мехь боху цхьамма.
– АллахIа гIо ца до кхетам боцчарна, хIунда аьлча кхетамах 

воьхнарг бакъ вац…
– Хезий шуна, нах, – юх-юха а хьалхахьа гIоьрту хьаьрсаниг, – вайн 

сийлахь оьгIазалла кхетам цахилар ду боху цуо.
– ОьгIазло кхетамзалла ю, ца боху ас, ткъа аш дан дагалаьцнарг 

ду, боху. Шул а кIезиг оьгIазвахна вац со, суна а хета, бехкечунна 
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таIзар догIу аьлла. Амма и кхечу кепара кхочушдан деза, аш дага 
ма-лаццара а доцуш!

– Ткъа хьоьгахь долчу Iедалца адамаш дайархошна кхиэл ялур юй? 
– само йо пес тиллинчу къаночо.

– Соьгарчу Iедалх а пайдаэцалур бу, амма суна ойла ян хан луо.
– Ма тешалаш цунах, ма тешалаш, – цIогIа детта хIинца хьаьрсачо, 

– иза шен дарж дIадаларна кхоьру, цундела мекарлонаш лелайо, вай 
синтеме дало гIерта!

– ДIасаца, – собар кхачийна, сацаво иза кетар йолчу воккхачу стага, 
– юьртда ала вита!

– Ас дерриге аьлла. Ойла ян еза. Шайн-шайн цIа гIо, ткъа ас 
жаммаIатца кхеташо йийр ю… Нагахь жаммаIат сох тешаш делахь.

Ший а воккха стаг леррина хьоьжура юьртдега, кетар йолчо корта 
теIабо, ткъа шолгIаниг – нахе дIасадохар доьхуш ву.

– Дика ду, тхо дIасадовлу, – резахуьлу хьаьрсаниг, – цо халкъана 
чIагIо ян-м езар ю, стаг вийначунна ша таIзар дийр ду аьлла.

– Ас чIагIо йо.
– Халкъана хьалха делла дош – ша-шен мах хадор ду, – билгалдок-

кху кетар йолчу воккхачу стага, – ткъа хIинца – дIасадоха!
Майда сихха яссало. Юьртда, динара а вуссий, везза охьахуу 

пхьоьхане Гергебилера масех воккхачу стагца. Малх тIеIеткъа бола-
ло. Цхьанхьа юххехь хин гIовгIа хеза…

– Хьан оьздалла, – эгIазчу, малхо тIех Iаржварна, хаьштигах тера 
волчу салтичо кад дIакховдабо эпсаре, – хIан, юучух кхетахьа.

Эпсаро къоламмий, кехаттий юьстахдуьллу, ситтина, кIуьрзо 
Iаржбина кад шена хьалха озабо. Делкъал тIаьхьа тIай дохло, цуьнан 
тхов кIелара хIаваъ а дохло, ткъа гIаролан бун чохь, тIулган стам-
мийчу пенашна тIехьа – ахбодане, тийналла, салкхо а.

Эпсаро буу салташа кечбина кхача, ша яздинчу кехат тIе бIаьрг а 
бетташ.

– Рапорт яздеш хир ву хьо, – ийзалуш а, хьесталуш а хаа гIерта 
салти.

– ХIан-хIа, рапорт дац.
– ХIета, цIа яздина кехат хир ду-кх, – бала кхаьчначухула олу сал-

тичо, эпсар шена оьгIаз цавахарх воккхавеш, – ткъа соьга ца язло. 
Сысоев – цунна хаьа. Шена Iамийна, суна а Iамо дош делира. Амма 
гуттар а хан ца тоьу – эскаран гIуллакх.

– Ткъа хьуна стенна оьшу йоза-дешар? – малонца муьсто чам болчу 
бепигах цуьргаш а дохуш, хотту эпсаро.
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– Йоза-дешар хууш хилча, и атта ма ду, хIор денна цIа кехат яздийр дара, 

– сатийсамца бIаьргаш хьалахьовсадо салтичо, – ткъа ас Сысоевга дехарш 
до, хIор а кехатах томканца мах дIало… Хьан оьздалла, – цIеххьана кхе-
раваларан шабаршца хотту салтичо, – хIинца цунна хIун хир ду?

– Хьанна?.. ХIа-а, и ду ахь хоьттург, – кхета эпсар, – иза куьйгалло 
къастор ду.

Цо кад дIатотту, вехха хьоьжу готтачу бароле, цу чуьра гуш ю кир-
тигаш йолу анайистан аса, хин генара гIовгIа хеза, мецачу аьрзунийн 
къиэкъар а.

– Герз, ма-дарра аьлча, тоха ца дезара.
– И туземцаш дуьхьал ма бевллера, – гIиллакхехь шениг бохура 

салтичо, – гIо даккхахьа цуьнгахьа, хьан оьздалла, охI, ма чIогIа хол-
чохь ву-кх и, пекъар…

– Соьгахьа гIо даккха хир велара цхьаъ, – кхоьлина жоп делира 
эпсаро.

– Дала гIо доккхур ду.
– Меги, меги, дIавало, орцахо, – чекхъяккхаза чорпа чохь йолу кад 

цуьнга дIало эпсаро.
Салти аравала дагахь хуьлу, амма соцунгIа хуьлу, барол чухула 

цхьа хIума а гина.
– Хетарехь, кхуза богIуш бу, – самойо цо.
Эпсар серлонехьа дIавоьрзу, тIай долчу агIорхьа схьабогIучу тут-

макхийн гийзиг го.
– Уьш муьлш бу хьажа, уьш балош верг документашца суна тIе 

валаве, – омра до цо, тIаккха юха а кехатна тIе воьрзу.
Дукха ца Iаш схьахеза зIенийн екар, арахьожучу коран цIовзар, 

гIаролхочун а, тутмакхаш балош веанчун а аьзнаш…
– Хьан сийлалла, хIара ву, схьавалий, – хаам бо Iаьржачу салтичо.
Эпсар шеконе хьоьжу есаулан погонаш йолу чоа а дуьйхина чуве-

анчуьнга, тIаккха, вист а ца хуьлуш, куьг кховдадо.
– Документ.
– Карзахбевлларш Хунзахера гIопе дIабуьгуш бу оха, – хоуьйту 

чувеанчо. – Со Гергебилан юьртда ву.
– Карзахбуьйлурш. Юха а карзахбуьйлурш, – гIам-гIим до эпсаро, 

деша а доьшуш, – ерриге гIепаш юьзна-кх цара… Документо баха-
рехь – шовзткъа. ДIавадал, багарбел, – омра до цо салтичунна, – ткъа 
хьо охьахаа.

Юьртдас гIант шена тIеозадо, цхьа агIо неIарехьа болуш охьахуу.
– КIурбойла хир дарий? – доьху цуьнга эпсаро.
– Со сигаьрка узуш вац.



114

Орга - 2021 (3)
– Со а вац. Амма таханлера де ду-кх иштта…
– Муха?
– Хала…
– Де чекхдолуш ду.
– Далла бу хастам. Таханлерниг хIун де ду?
– Августан ткъе иссалгIаниг.
– Ши де даьлча Цуьнан Императоран сийлаллин вина де ду, – шен 

гоьла тIе куьг туху эпсаро, – ткъа мала тахханехь лаьа. ЛадогIахьа, 
есаул, соьгахь къаьркъа ду! Кхетий хьо, айсса ас ца молу ас, ткъа сал-
ташца – мегар дац. Новкъа валале цхьа кад мелча ахь?

– Баркалла, со молуш вац.
– И хIун ду? ХIа-а, хIаъ, шун Мухьаммада дихкина и шуна. 
Юьртден юьхь кхулу.
– ХIан, оьгIаз ма эха, – бехказвуьйлучу озаца доьху эпсаро, маьнги 

кIелхьара долийна шиша схьа а оьцуш.
Тоъал муьста хьожа йолу, можачу басахь сирла йоцу кочалла Iена 

зоки чу.
– Дела, паччахь Iалашвехьа, – эпсаро ишарца жIар туху, тIаккха 

сутара къурдашца къаьркъа дIамолу…
ЧувогIу Iаьржа салти.
– Багарбин ас, хьан оьздалла. Шовзткъа са ду дерриг, царна ха деш 

берш а, – рапорт до цо.
– Дика ду, чекхбовлийта уьш, – доккха садоккху эпсаро.
НеIара тIехьа хеза дIадоьллучу кевнийн гIовгIа, зIенийн цхьаьна-

эшшара зов, гIулчаш, гIулчаш.
– ДIаваха мегар ду хьуна, – олу эпсаро, стенна делахь а, йиллинчу 

неIарехь сецначу юьртдега. Важа юхавоьрзу, тIаккха сацам боллуш 
олу:

– Ас а мер ду.
– ХIета, кхин а самукъане хир ду, есаул, – цецволу эпсар, зока дузу. 

Юха, ши бIаьрг хьалаайбича, шена тIехьажийначу мокхазан ехачу 
тапчанан биргIа го цунна (юьртдас и дIалачкъийнера чоин шуьйрачу 
пхьуьйшахь, тIийригца куьйгах дIа а йихкина). Кхеравелла, цец-
ваьлла эпсар, дегI лацаделла, гипноз йича санна, хьоьжу тапчанан 
лога тIехь бегочу пIелге.

– Господин эпсар, ас а дуй биънера паччахьна, тахханалц цунна 
тешаме а виснера, – сихвелла олу юьртдас, – амма тахана ас чIагIо 
йина халкъана хьалха, Iуьйранна кхузахь маьрша вахархо вийна-
чунна таIзар дийр ду аьлла. Уггар боккха бехк хьан бу. ДIаэца хьай-
на йогIург…



115

Орга - 2021 (3)
Цхьана мIаьргона цIеран серлоно бIаьрса дойу юьртден, тIаккха кIур 

дIасабаьржича, эпсар цIенкъахь го цунна, цецваьлла дIабиллинчохь 
сецна бIаьргаш а болуш. ХIоъ кхеттачу хьаж тIера, йоккхачу кхаби 
чуьра санна, бесни тIехула меллаша охьаIена дуькъа цIий.

Герз ма-деллинехь (иза хаам бара), гIоьмаш ека, зов доккху шаьл-
танаший, тарраший, гIовгIанца леста пенаш, маьхьарий, узарш, дит-
тан стаммий гаьннаш кеглуш санна, юьйлу тоьпаш.

Юьртда веза охьахуу гIанта тIе, жиргачу бендацарехь ладоьгIу цо 
тасадаларан гIовгIане.

…Чуволу хьаьрсаниг, буйнахь цIеша юьзна шаьлта, куй 
тIехьатеттина бу, бIаьргаш, фосфор хьаькхча санна, толамхочун къи-
за велакъажар.

– Берриге охьабехки!
– ДIаваккхал иза, – эпсаран докъехьа корта тосу юьртдас.
Хьаьрсачо шаьлта доьхкарх юллу, ши ког лаьцна дIатакхаво эпсар. 

Киртигаш евллачу тIулган цIенкъахь шелделлачу цIийн тача дуьсу.
– Некъаш тIехь дуьхьалонаш яр дIадоладе, даккъаш тIехь цIерш 

латае, – цунна тIаьхьакхойкху юьртда.
Салтийн а, эпсаран а декъий хи чу кхуьссу.

Шолг1а корта

Шемалан наиб хиллачу, паччахьан наибан декхарех мукъаваьккхин-
чу Нахибашев Закарин СагIратIла иза вале хиллачу дахарера цхьана 
хиламах а, туркойн эмиссарех а лаьцна.

Оцу заманахь шен доттагIий болчохь хьошалгIахь вара имам 
Шемалан наиб хилла волу Нахибашев Закари. Шемалца волуш цо 
тIом бинера паччахьан Iедална дуьхьал, ткъа имам йийсаре виг-
начул тIаьхьа цу Iедалехь кхиамца наибан дарж а дIакхийхьира 
дейтта шарахь.

Иза башха стаг вара: лекха, зоьртала, кура болар, элийн гIиллакхаш 
долуш. Шен мах хууш волчу цо шех бIаьрг бузура адамийн. Ала 
деза, шен куц-амалшца хилла ца Iаш: массара а тамашбеш дуьй-
цура, I87I-чу шарахь император Александр II-ниг шаьш къарбинчу 
махка веача, цунна ган лиира шена хийлазза вуьйцуш хезна волу 
Шемалан и наиб. Нахибашев Закари оцу хенахь ламазна кечамбеш 
вара, шена тIаьхьабахкийтинчаьрга иштта элира цо: «Собарде ала. 
Цул коьрта паччахь а ву», – тIаккха, ламаз доьхкуш, ши куьг хьа-
лакховдийра.
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ХIаъ, цунна хийра дара хьеставалар, амма куралла барамал сов а яра.
Ира кхетам болуш, дегIехь Iаламат боккха ницкъ болу иза ша-

шена говзалла Iамийна инженер а, хIуманан тидам болуш гIуллакх 
вовшахтохархо а вара. Шен ткъе пхи шо долуш вахара иза Шемал-
на тIе, имама ткъе итт шарахь, тIеман тIаьххьара сахьт тIехIотталц, 
лаккхара мах хадабора цуьнан похIмин а, хаарийн а. Гунибехь дуьхьа-
лоярна кечамбарехь куьйгалла деш вара Нахибашев. Дукхахдол-
чу тIехь цо кечйина мекара кIелонаш хилар бахьанехь кIеззиг бен 
боцчу мурдаша дийнна баттахь сецийра Барятинскийн итт эзар 
салтех долу эскар.

Александр II-чо, Шемалан наибо дехкина некъаш а, тIеш а шен 
шина бIаьрга гича, инженеран баьццарчу билгалонца совгIат дира 
цунна, ткъа тIаьхьо инарло Лазаревс Андалалан наиб хIоттийра иза.

I873-чу шарахь Нахибашев Закари Андаланан округан наибан 
даржера дIаваьккхира, Дагестански дошлойн-иррегулярни полкан 
бIенчин гIоьнчин даржехь а чагIвеш. Цуьнан бахьана иштта хилира.

Оцу шарахь СогIратIлахь юьртда вара Нахибашев Закарис оцу 
дарже хIоттийна волу Iали-Мохьмад. Цуьнан хьадал-вадалча вара 
иэхь-бехк хIун ю ца хуу, шега яккхалург хIуъу йоккхуш волу Хьад-
жи. Цуьнан самукъадолура нах сийсазбеш, цундела халкъалахь цIе а 
йоккхура цуьнан – «боьханиг».

Ша нахера схьа мел яьккхинчун дакъа дора Хьаджис. Iедалан 
гIуллакхехь болчех дукхахболчийн санна, цунна а дара закон шена 
луъург дан бакъо санна.

Цкъа Боьха Хьаджи СогIратIлан йистошка бIаьргтоха аравелира. 
ЦIеххьана цунна гира эскаран говрашна леринчу дежийли тIехь къо-
начу зудчух. Маьрсаца йол лахьош яра иза. Гергга тIеваханчу Хьад-
жина евзира СогIратIлара марехь йоцу Чакар. Боьха Хьаджи хаавел-
ла, эхь хетта, белшаш тIе охьадеана йовлакх хьала а тоьттуш, бехкала 
яхана, елакъежарца цуьнга хьаьжира иза. Хьаджи говрара охьавоьс-
сира, цунна юххе тIевахара. Чакаран беснеш цIеллехь йогура, сиха 
садеIарехь цхьанаэшшара хьала-охьа ийбалора накха, ховха, йовхоно 
дакъийна балдаш делладелла дара. Хьаджис там хиларца чууьйзи-
ра Чакаран дегIах схьаеттало корта хьовзош йолу хьацаран хьожа, 
даго шен берриге кийра меттахбоккхуш хааделира, ткъа коьртехь 
тулгIенах цIий кхехкаделира.

Амма цо лаам дIа ца белира синхаамашка. Чакарна тIех а ваьлла, 
хьаькхначу бецан боккхачу цIевнах ког Iоьттира цо.

– ХIокху дежийлах пайдаэцарна мах луш ю ткъа юкъаралла? – 
дахде-еш хаьттира цо.
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– Ца хаьа, – схьа а ца йоьрзуш, жоп делира Чакара, – ас даим а кху-

захь хьокхура.
– Иштта ду и! Ткъа хьуна ца хаьа, кхузахь ежарш Iедалан говраш хилар?
Чакара белш саттийра.
– Дика дац хьан гIуллакхаш, – элира Хьаджис, цуьнан букъ тIе куьг 

а тоьхна, – йол йохорна гIуда такха дезар ду хьан.
– ХIун гIуда? Ахь хIун дуьйцу, Хьаджи?! – Чакар сиха схьайирзи-

ра. – ЦIийнда воцуш, айсса бераш кхобуш ма ю со, совнаха кепек сан 
цкъа а ца хилла.

– Со вац закон юкъадаьккхинарг, и дIадаккхар а суна тIехь дац, – 
шеквоцуш, жоп делира Хьаджис, кхечу хIуманан ойла а еш.

– ДIаяхийтахьа со – дийхира Чакара.
– Йиш яц. Ахь ма элира, хIоразза а кхузахь йол айхьа хьокху, цкъа-

шозза хилча-м хIун дийр дара. Диъ бIе сом схьа ма-делли – дIахоьцур ю.
– Диъ бIе сом! – мохь белира Чакаран. – Суна мичара дер ду и 

ахча?!
– И сан бала бац. Хьан ницкъ ца кхочий – юкъаралло токхур ду, 

ткъа нагахь, уьш а реза ца хилахь, хьуна кхиэл ян езар ю.
Чакар йилхира, Хьаджига дехарш дар эрна дуй хууш.
Хьаджи говра тIе хиира, тIаккха шена тIаьххье схьайола элира.
– Мича? – синтем буьйхира зудчун.
– ГIопе.
Декъаза зуда голаш тIе хIоьттира, цуьнан когах тасаелира.
– Делан дуьхьа, Хьаджи, къинхетам бехьа сох, хьуна хIун хуьлу 

цунах? Оццул ахча сох хьан лур ду? Со набахти чу йоллахь, бераш 
мацалла лийр ма ду, – мохь хьоькхура Чакара, иза дIаса а ветташ.

– ДIахеца, Iовдал! Мача схьайоккху ахь, – тIечевхира Хьаджи, – 
хьалххе ойла ян езаш хиллера.

Чакар бертала охьаюьйжира, йоьлхуш, егайора иза
Хьаджи дIасахьаьжира, говрара охьа а воьссина, цунна юххе голаш 

тIе лахвелира.
– Ас-м дIайохуьйтур яра хьо, – цунах къахета моттийтира, – амма 

закон – закон ма ду… ХIуъу а цхьа мах бала дезар-м ду ахь.
Чакар схьайирзира, дегайовхонца а, кхерамца а цуьнга хьаьжира.
– ХIун яла еза? – хаьттира цо, шен даг чу иккхинарг билггал бакъду 

я дац хаархьама.
– Шира хьер йолчу гIой, со схьаваллалц Iе, – хьостуш, шабарш дира цо.
Чакар дIакхоссаелира, иза волчухьа туй кхоьссира:
– Кхахьпа! Лаьтто муха лов-те хьо!
Хьаджи шуьйра велакъежира, Чакар ша бохург дан ца йоллий 
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хууш. Амма цуьнан дуьхьало ерриг харцо Iалашонца кхин цкъа а да-
гадаийтира цунна хила тарлуш долу таIзар…

– Айхьа хьаькхна йол схьаэца, – омра дира цо, – кхано хIара иштта 
дацара бохур ду ахь…

– Схьаяло, – омра дира Хьаьжис, хьер чуьра араволуш.
– Со хIинца маьрша яц ткъа? – цецъелира Чакар.
– Хьажахьа цунна моттаделлачуьнга! – ца соцура важа. – Хьоьгара 

диъ бIе сом догIу. Ца лой – набахти ю хьуна. Ас къонахчун дош ло 
хьуна. Соьца забарш чекхъевр яц.

Чакара маьрсан мукъ буйнахь къевлира, мохь а хьокхуш, Хьаджина 
чукхоссаелира. Оцу маьхьаро кIелхьарваьккхира иза. ДIа а эккхаш, 
зудчун куьг хьовзо кхиийра Хьаджи.

– И дан гIортарна ирхъолла йогIу хьо, – кхераваларна юккъехула 
дIахаийтира цо. – Амма со къинхетаме ву. ХIара дуьту ас. Хьан бе-
раш ма ду.

Бераш дагадаьхкича, Чакаран дералла лагIъелира. ХIинца ша 
доьхначу хьолехь хиларх кхийтира иза: цунний, Хьаджиний юккъехь 
хилларг я юьртдега а, я гергарчаьрга а хоуьйтийла дацара – иэхь. 
Къаръяла сацам бира цо, Хьаджица цхьаьна наибна Нахибашев За-
карина тIеяхара иза циггара.

– ХIара, – дIахIоттийра иза наибна хьалха Хьаджис, – низам тал-
хийнарг ялийна ас. Iедалан дежийлехь буц хьокхуш яра, ткъа гIуда 
такха реза яц, ахча дац, боху…

Кхеташ ма-хиллара, цхьадерш цо, ца дуьйцуш, дитира.
Нахибашев кхоьлира: кхуьнан хIума дац хIара – иштта декъаза хан 

йоккхучу зудчуьнгара хIума яккхар. Амма Хьаджис зудчух къайлла-
ха дан дезарг хьийхира:

– СогIратIлахошка такхийта. Царна тIе стаг вахийта веза.
Иштта сацам бира.
Сарахь тIебаьхкира согIратIлахойн жаммаIатан векалш, амма кхо 

бIе сом такхаран метта цара тIедиллира: Боьха Хьаджи шайга схьало, 
ткъа зуда дIахеца. ЖаммаIато а, шарIан кхиэло а къастор ду, бохура, 
цу шиннах бакъ-харц мила ву.

Нахибашев хиллане а реза ца хилира церан тIедахкарш кхочушдан, 
уьш Андалалера бахархоша кхочушдан дезачарна дуьхьал ду аьлла, 
жоп делира цо; нуьцкъаша схьаялийначу зудчуьнца дерг хIокху ке-
пара къасто деза: схьаялийначо иза къеда волчу дIайига еза, амма 
цо и зуда, ша волчохь а ца юьтуш, кхин волчохь йитахь, тIаккха бен 
юкъараллин бакъо яц цуьнга жоп деха. 
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Iуьйранна Чакаран гергарчара шайга аьлла ахча вовшахтуьйхира, и наибе 

дIаделира, цул тIаьхьа царний, Хьаджин тайпанний юккъе дов дуьйжира.
СогIратIлахой наибна арз эцна бахара тIеман губернаторна тIе. 

Цара иза кхетийра: Нахибашев къеда вац. ХIета и низам талхор ду.
Цу гIуллакхна таллам дIабаьхьира. Хьаджис пачхьалкхан хазне 

охьадиллира и беркат доцу 300 сом. Iали-Мохьмад юьртден декхарех 
мукъавитира, ткъа Нахибашев Андаланан наибан даржах ваьккхира.

ХIетахь дуьйна Нахибашев Закари массо агIор бегIийла хIуманаш 
леха вуьйлира Iедална хьалха шена тIера бехк дIабаккха а, 
согIратIлахошна бекхам бан а. И аьтто цуьнан хилира цул тIаьхьа 
диъ шо даьлча.

И дара цхьана пIераскан дийнахь. Оцу сийлахьчу деношкахь На-
хибашев дукха хьолахь Темир-Хан-Шурера маьждигехь Iамалш ян 
воьдура. Цигахь рузбане баьхкинчарна юккъехь цхьа стаг шена вев-
заш хиллачех тера хийтира цунна. Леррина хьаьжча, Нахибашевна 
дагавеара иза; масех шо хьалха Турце дIакхелхина Тинаввас вара 
иза. ХIетахь цунна кехаташ кечдинера Нахибашевс. Оцу шераш-
кахь Тинаввас чIогIа хийцавеллера: къежвелла, бIаьргаш чуэгна, 
гIеметтахIоьттича хуьлуш ма-хиллара, дегI дазделла, букъ а сеттина. 
Амма Нахибашевн бIаьрг сирла бара.

Ша гучувала ца лууш, цо Тинаввас кхечуьнан тергоне дIавелира, 
ткъа ша хьем ца беш Лорис-Меликовна тIевахара.

– Хьан сийлалла, гIалахь шпионаш бу! – стоммачу озаца, лаккхар-
чу синхаамца хаийтира Нахибашевс.

– Охьахаа, Захар, – шеквоцуш элира инарло эрмалошха акцентехь.
 Нахибашев охьахиира бархатан аьхначу кресло чу, губернатор-

на тIевогIавелира. Важа башха сиха а вацара хаам тIеэца. Хаза 
кечйинчу кабинет чухула дIасаволавелира, кореуллургна тIехьа 
хьаьжира – мичахь бу цигахь шпионаш? – пийлан даьIахкан луьлла 
латийра, дуькъачу мекхех хоттаделла къоьжа гиччош самсадехи-
ра, тIе саьмгал хьаьрсина Iаьржачу чоьшийн коьллаш арагIертачу 
лерга пIелг хьовзийра, тIехь тIедарчий долу стомма мара чууьйзи-
ра, кхокханан хIоаш санна болчу баккхийчу бIаьргашца Нахиба-
шевна тIевогIавелира.

– Хьан локхалла, гIалахь шпионаш бу, – хIинца паргIат юхаэлира 
Нахибашевс.

– ХIета, схьалеца беза-кха.
– Суна кхечу кепара хета. Хьох дагавала мегар дуй?
– Дагавала, Захар, дагавала, – Лорис-Меликовс, дог ца догIуш бага 

гIаттийра.
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– Суна хууш ма-хиллара, областехь схьалаьцна шовзткъа герг-

га туркойн эмиссараш, – коьртакомандующин кIезиг бала кхачаро 
гIеххьа вохийна, дIадолийра Нахибашевс, – уьш схьалецар башха 
кхиаме а ца хилира, хIунда аьлча церан зIенаш хьаьнца ю цахаарна. 
Цундела уьш къайлахчу тергоне эца беза…

– Соьга де боху ахь и? – ца вешаш, велакъежира Лорис-Меликов.
– Хьан локхалла, и ас айсса дийр ду, – шен резавацар хьулдан 

гIерташ, элира Нахибашевс, – хьоьгара бакъо езаш веана со хьуна тIе.
– Бакъо ю хьуна, дIавало, Захар, кхочушде и.
Лорис-Меликовн шен план яра. Сийлалла езаш даржахо, къи-

за куьйгалхо волу иза цу дерригенца цхьаьна шен Iалашонаш йолу 
карьерист а вара, цо говза кхочушдора Iедалан тIедахкарш а, шен 
Iалашонашка кхачар а.

1877-чу шеран апрелехь дIаболабелира оьрсийн-туркойн тIом. 
Цуьнан Кавказски театрехь Портина дуьхьало ян декхарехь яра тIом 
балале хьалха кхоьллина йолу тIеман корпус, цунна тIехь куьйгал-
ладар шена тIелецира инарло Микаэл Тариэлович Лорис-Меликовс. 
Кавказски корпус хIинцале а кхиийнера Карс гIап схьаяккха гIорта, 
амма инарлаша Геймана а, Тер-Гукасовс а цигахь шайгара тIеман 
говзалла цагайтар бахьанехь и гIап Iадйита дийзира. Оцу заманахь 
Дагестанехь тIеттIа чIагIлуш хабарш даьржара, оьрсийн ерриге пол-
каш оьрсийн-туркойн фронте дIахьовсош ю, областехь салтий кIезиг 
бисина бохуш.

Цхьана агIор и хабарш тIечIагIдора Шемалан кIанта ГIеза-Махьмас 
гIаттам баре кхойкхуш яздечу кехаташа, вукху агIор – Лорис-Мели-
ковс лелош долчо а. Иштта ЦIунтара гIаттам хьаша коьртакомандую-
щис, регулярни эскарш ца дохуьйтуш, дагестански милици хьажийра. 
Амма и цуьнан гIалат дацара. Нагахь санна Лорис-Меликовс ЦIунта 
эскар а, артиллери а хьажийнехь, тIаккха, билггала, кхечу округаш-
кахь а гIаттамаш хир бацара, хIунда аьлча халкъ кхетар дара гIаттамаш 
хьаша тоъал ницкъаш Iедалан хиларх. Цу кеппара, Лорис-Меликовс 
дагалаьцна ши Iалашо яра: цкъа-делахь, карзахаллаш кхолларца иза 
гIертара областера хьал чолхе хиларан суртхIотто, кхузахьчул мелла 
а кхерамечу, мелла а жоьпаллечу меттигехь – оьрсийн-туркойн фрон-
техь – дакъалаца ша дIа ца кхайкхийта; шолгIа-делахь, цхьаьнакхета 
аьтто бохош, гIаттамхой кхиамца эшабарца коьртакомандующин де-
гайовхо яра императорна хьалха шен политически акциш лакхаяха а, 
даржехь кхин а хьалавала а.

– ДIавало, кхочушде, Захар, – бакъо елира коьртакомандующис 
Нахибашевна, цхьана а кепара хьехамаш а, тIедахкарш а ца деш. Ма-
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дарра аьлча, бIан командиран гIоьнчина уьш оьшуш а дацара. Цу 
декъехь шена хетарш дара цуьнан.

Тинаввасца цхьаьна Турцера къайлах баьхкина эмигранташ 
Микис-Iали Гаджиев, шех паша олуш волу цхьа хьенех Iаббас а вуй-
ла, уьш СогIратIлара шайх Iабдурахьман волчу боьлхуш буй шена 
ма-хиъинехь, царал хьалхавала сацам бира Нахибашевс.

ШолгIа де ду Закари шен доттагI Iали-Мохьмад волчохь хьошалгIахь 
волу. Шен уггаре тешаме доттагIий кхайкхар тIедиллира хIусамдега. 
Веара Боьха Хьаджи, Омар, Хьамзат а.

– ЛадогIал, доттагIий, – тIевирзира царна Нахибашев, – шуна хууш 
ду Турцица дIабоьдуш тIом хилар. Меликов командир хIоттийна Кав-
казан корпусна. Суна билггал хууш ду, иза кестта Карс гIап схьаяк-
кха вохуьйтуш хилар. Областехь эскарш кIеззиг бен ца дисна… Да-
гестанера дукхахйолу ярташ гIевттина. Амма гIаттамхой кхиамаш ца 
бахалуш бу, хIунда аьлча гIаттамна тIехь юкъара куьйгалла а, цхьа-
барт болуш лелош хIумма а дац. Нохчийчохь имам дIакхайкхийна 
Iаьлбаг-Хьаьжа. Со кийча ву Дагестанехь тIеман куьйгалле дIахIотта 
а, Iаьлбаг-Хьаьжех дIакхета а. Амма цкъа дуьххьара гIазот дIакхайкхо 
деза. Вайн толам хирг хиларх сан шеко яц… Ас шу стенна кхайкхина 
аьлча: СогIратIла схьакхача безаш бу ГIеза-Махьмин нах…

– Уьш-м хIинцале схьакхаьчна, – боху Боьха Хьаджис.
– Iаламат дика ду, хIинца царна тIе а дахана, сох лаьцна дуьйцур ду 

аш, сайн тIеман декхарш охьа а кхиссина, со СогIратIла вар а, гIаттам 
айба сан яккхий тоьпаш а, дуккха молха а ду аьлла, ткъа уггаре коьр-
таниг – къайлах хаамаш, уьш бахьанехь вай толам боккхур болуш. 
ХIуъу дина а, халкъ гIатто деза аш.

– Царна тIе хьо хIунда ца воьду? – шек а воцуш, хотту Iали-
Мохьмада.

– Церан цатешаро со сийсазван лаац суна. Массарна а хууш ду 
со согIратIлахойн арзца наибаллах вохийнийла. Амма со къайлах 
хьагI лелош а я дегабаам бина а ца лела. ХIинца халкъан ойла ян 
еза, шен ойла а ца еш. Нагахь со оьшуш хуьлий, тIекхойкхур шай-
на, ца эшахь – со Нохчийчу дIагIур ву, цигахь Iаьлбаг-Хьаьжина 
тIаьхьахIуттур ву…

Цхьа сахьт даьлча юхавогIу Хьаджий, Омаррий, Хьамзаттий.
– Уьш шайх Iабдурахьманна тIе баха дагахь бу, – хаам бо Боьха 

Хьаджис, – цул тIаьхьа къамел дийр ду шаьш хьоьца, боху, цара. Ти-
даме ийцира ахь бохург.

– Хастам бу АллахIна! – Нахибашевс ши куьг вовшахтуху, уьш 
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вовшахъхьакхадо. – Iали-Мохьмад, хIокху хIусамехь суна тахана 
кхача лур болуш буй?

…Комаьрша шун хIоттадо Iали-Мохьмада шен гIараваьллачу хьеша-
на. Шуьнехь ду хIинкIалан севсина лоппагаш, дакъийна жижиг, агIонаш 
тIе чемхалгаш летта, юккъехь даьттанан тIедарчий долу жен нехча, 
кIалд чуйиллина чIепалгаш, бIарийн тIамаршца иэдина гIабакхан хIуш, 
царна тIедоьттина акхачу накхармозийн моз, боккхачу дечиган кедахь 
етшура, сийлахьчу Iаьрбийчуьра еана якъийна хурманаш…

– Тоьлла гIала дIахIоттийна хIусамдайша, – сутара кхача а бууш, 
велакъежа Хьаджи, – мел йоккха базар дIахIоттийна, момсар хьалай-
отта дицделла.

Iамалш лерина кхочушъеш волчу Iали-Мохьмада, момсар хьешо 
мича маьIнехь хьехайо кхетта, сел меттахь доцуш цо дустар далоро 
жимма дегабаам а бина, стоьла тIе дIахIоттадо маьлхан басахь долчу 
кемсийн чагIаран доккха шиша.

Гочйинарг –
Бурчаев Хьалим
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Дахаран зиэделларг, тоъал Iилма, сица 
ийман а, амалца къонахчалла а йолчо аьлла 
дош беркате ца хуьлийла дац, дош ала хууш 
иза хилча-м муххале а. Иштта нах бистхуь-
луш ца хилча, церан аз нехан синлере кхо-
чуш ца хилча, юкъараллин кхетам кхиаза 
буьсу, ткъа халкъ шех дош ала цхьа а воцуш 
дуьсу, байлахь диси на бер санна. Дуьненахь 
байлахь висарал декъаза кхоллам берг каро 
хала хир ду. Иза иштта хилар вай масийттаз-
за еххачу заманахь лайна.

Цундела дара ас хIара киншка ларйар, цун-
дела дара сан хазахетар а, кепа а тоьхна, му-

жалта юкъа а дерзийна, хIара йозанаш сайна гича.
Нохчийн журналистикиций, литературиций, юкъараллин дахарций 

мелла а уьйр йолчу нахана дика вевза НР-н хьакъволу журналист, куль-
турин белхахо Сумбулатов Дени. Нохчийн йоза лелачу хьаьрманашкахь 
белхаш бина а, махкарчу дика-вонах дош олучу пхьоьханашна само лат-
тийна а стаг ву иза. Цигахь а, вукхузхьа а бакъонца долчунна кхоавел-
ла а вац. Карзахе яьхкинчу заманашкахь вайн махкахь рагI ловзийначу 
хиламашна юьстах ца лаьтташ, шена пайда ца лоьхуш, шегара пайда 
хилийта гIиртина гуттар а.

И вай дагардинарш а, кхин дуккха а бахьанаш дара сан хIара киншка, 
юьххьера чаккхене кхаччалц, еша а, ешна ца Iаш, самонца лерина талла 
а. Дахаро тIаьхьий-хьалхий юьхьдуьхьал хIиттадо хаттарш жоьпех дуза 
а лаьара, и жоьпаш Денис шен йозанашка ехкинчу ойланашкахь кароре 
догдохийла юй а хаьара суна.

ДIаяханчу заманашкахь дуьйна вайн къомана хьалха лаьттачу хат-
таршна жоьпаш лоьхуш, вайгарчу хьолах а, и хьал хIоттийначу бахьа-
нех а шена хетарг, гург, ша ойланехь литтинарг довзуьйту авторо кинш-
кехь. Баккъалла а бакъ долуш, дуккха а ойланаш соьга а яйтина кху йо-
занаша. Муха ца йойту, селхана-стомара махкахь лаьттина зулам сайн 
бIаьрга гина со хилча, цу зуламан къаьхьаллин чам со а бевзина хилча, 

Ала долчо дош олуш товш ду
(Сумбулатов Денин киншкех дош...)

ЮСУПОВ Iусман
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кхин дуккханнан а санна, сан керта а цо тезет хIоттийна хилча? Герза-
ца дуьйлина вуон хьуна тIегIоьртича, гатло-кха хIара дуьне, вада-вуола 
меттиг а йоцуш. Я харцо, мостагIчо комаьршша кхобуш йолу, тIаьхьара 
а ма ца йолий, хьох йихкина йолуш санна, дагахь а ца хилла маьттазалла 
хьуна тIекхуллуш, цкъа а нехан баьрче харцонца кхевдина воцчу хьуна 
цIармата мел йолу цIерш тохкуш.

Амма вай тешна-м дара, нийсо кху дуьненахь йолуш хиларх а, цо 
шена хьакъйоллу меттиг цкъа мацца а дIалоцур ю бохучух а. Жимал-
лехь вайх хIораннан а лерса хьистинчу туьйранашкахь цкъа а тоьлла ма 
яцара харцо, ткъа туьйранаш вайн дахарера ма ду, шайна чохь бакъдерг 
бозбуунчаллел сов а долуш. ТIаккха, сел дукха и туьйранаш кхоьллинчу 
халкъан сатийсам нийсонехьа а хилча, ян а йоцчу, я хила а ца тарлучу 
хIумане сатийсам гIоттийла а ца хилча, хила езаш яр-кха и нийсо кху 
дуьненахь, мацца тоьлла а ямартчу харцонал тола езаш а яр-кха и. Цу 
тIаьххье Бакъ а, тхьамда а хилла, дIахIуттур дара, йилбазаллин шалхал-
лашна буржалш а тухуш. Дерзоран дош а Дикано ала дезаш дара, Вуо-
нан Iаь а лакъош. Веза-Сийлахь волчу Дала кхоьллинчу дуьненан Iадат 
иштта бен хуьлийла ма дацара! Хилча, дар-хIоттаран хьесап-маьIна, 
доьхна, дIа ма долу, хилла а доцуш санна. Маьхьарца кху дуьнена вар 
а, узарца эхарте верзар а – дерриге а эрна ма хуьлу, Бакъ Харцоно а, 
Дика Вуоно а хьошуш хилча. ТIаккха-м къийсам а, хьайн лаамашца берг 
а цхьаьна, иэша а стенна оьшу, бакъ верасалла хьайн букъан тIамарца 
хаалуш хьо ца хилча?

Цкъа хьалха, шен ойланаш ястале, хаттарш хIиттадо Д. Сумбулатовс. 
Ткъа вайна ма хаьий, говза хIоттийна хаттар, дукха хьолахь, мел кха-
чамечу жоьпал а чулацаме хуьлий. Хаттаро, кхетам самабаьккхина ца 
Iаш, иэсан неIарш а дIайоьллу, хезнарг, гинарг, лайнарг карладоккхуш. 
Коьрте болх бойту хаттаро, къизачу иэрчалло даге санна.

Денин коьрта хаттарш: ВАЙНА ХИЛЛАРГ ХIУН ДУ? ХIУН БАХЬА-
НАШ ДУ ВАЙН МАХКАХЬ ХАДДАЗА ХIАРА БОХАМАШ ХИЛА-
РАН? МИЛА ВУ БЕХКЕ? МИЧАХЬ ЛАХА ВЕЗА И БЕХКЕНИГ? АРА-
ХЬА ВУ-ТЕ ИЗА, Я ВАЙНА ТIЕХЬ БУ-ТЕ КОЬРТА БЕХК?

Боккъалла а, вайн синна, кхетамна, къоман кураллина тIех нуьцкъала 
хаттарш ду уьш, цхьайолчу вешан сакхталлашна вай къера хила дезар 
тидаме эцча-м муххале а.

«Что же с нами случилось? Почему нам кажется, что правы мы, ког-
да нас считают неправыми? Когда наступит эра торжества той, одной 
единственной, правды, одинаково приемлемой и для нас, и для них (по 
А. И. Солженицыну: «мы – они»)? Неужели ради того, чтобы больше не 
было войн, конфликтов, раздоров между нами, все (и они, и мы) долж-
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ны поголовно стать или МЫ, или ОНИ, переставая быть самими собой, 
лишаясь своего «Я», взаиморастворяясь друг в друге?!»

(Д. А. Сумбулатов, «Думы о Чечне /вчера… сегодня/»)
ХIаъ ткъа, иштта ду-кх и хаттарш, шайн йозаллица мел онданиг а, 

гIорасиз а вина, лехаме, ойлане а воккхур волуш, когашка охьа саттор 
йолуш.

Шен статьяхь цу хаттаршна жоьпаш лоьху Сумбулатовс. Хилларш-
лелларш, тахана долуш дерг, вайн амалан шатайпаналла – и дерриге 
а толлу авторо, цу хьокъехь йолу шен ойланаш цхьана жамIе ялош. 
Беккъа хиламаш буьйцуш ца Iа, цу хиламашца цхьаьна церан бахьанаш 
а довзуьйту. ТIаккха, лерина и динчул тIаьхьа, ша билгалдаьхначу 
бахьанийн орамашка а кхевда дешархошца цхьаьна.

Цаьрца цхьаьна со а гIоьртира тайп-тайпанчу бахьанийн духе кхиа, 
авторо дуьцург-гойтург сайн кхетамца литта а луьттуш. Тамашийна 
дара Денин йозанаша соьга дайтина жамI.

Вешан бохамашна бехкениг даима а арахьа лехнера вай. Доггах ле-
харна дара а хаац, я бехк цхьанна коча таса тIехсатасарна хила а магара, 
амма, ваьш цIандалла цхьа мадар дой, паргIатдовлур-кха вай, кхин сов 
дерг вайн метта кхечара листа дезаш санна.

Ма-дарра аьлча, бехкенаш-м арахьа а болуш ма бара шортта, хIетте а 
коьрта бехк вайна ваьшна тIехь буьсу-кх. Вай Iехадо – Iехадойту дела; вай 
зуламна юкъа озадо – озадойту дела; вай девна юкъа кхуьссу – кхуьссуьйту 
дела… Шина дашца аьлча, вайна гонаха мел хьаьвзинарш, мотт-эладиттана 
тIера Iоттабаккхаме кхаччалц, мел хилла а, вайн бехканна ду. ХIара дуьне 
а, адамийн юкъаралла а дикка йевзинчу вайн махкахоша мохь ма биттира 
вайга: «Воо нохчий! Деша! Деша! Деша!» – бохуш. ДIо-о Европехь 
ваьхначу Авторханов Iабдурахьмана а, къомаца цхьаьна дика-вуон лайначу 
Айдамиров Абузара а, кхин дуккхамма а. И «деша» бохург-м, деккъа цхьа 
Iилма схьа а лаций, цуьнан орамашка гIерта бохург дацарий. Цара-м кхин 
бохурий – дуьне довза, адам довза. ТIаккха цу дуьненна, цу адамна хьуо а 
вовзийта. Уьйр таса цу шинца, девнна меттиг а ца йуьтуш…

Амма, да виса шен делаI, данца-кха вай и, цу вешан бIаьрзалло я, 
вуьшта аьлча, кхетаман малоно хIоразза а, заманаша ха хорцучу хе-
нахь, къаьхьа-къумц ваьшна тIехь хIиттошшехь.

«Историн бакъдерш дуккха а доллушехь, нохчий гуттар а тIамна юкъа 
кхиссинарш кхечу къаьмнийн векалш хиллий хуъушехь, Россица (цунна 
чохь дехачу халкъашца) нохчийн барт-уьйр лаьттиний хуъушехь, цунна 
дало шортта тоьшаллаш доллушехь, питана дара даржош».

(Д. А. Сумбулатов, «Зулам даржийнарш нохчий бацара»)
Гуттар а новкъа дерг, и питанаш лелочу цу арахьарчу нахана вай-
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на юкъахь шортта тIетевжийлаш карор дара. Дера карайора-кха! 
Хьалх-хьалхарчу заманашкахь дуьйна, юх-юха Iехош, схьадалош вай 
доллушехь-м. Эшар хаза а хуьлий цу ямартхойн-м, Iаь лекъна уьш би-
сарш! Хаьа-кха царна, берийн кIоргензаллера довлазчу вайн лерса хьаста 
а, кхетамах набаран тар хьарчо а. Йохье а доху вай, цхьа даккхий хабарш 
дуьйцуш. Къонахий а хьехабо, вайна масална баьхна, бохуш, вайга царах 
тардаларе а кхойкхуш. ТIаккха, Iехадой-тиладой, само гуттар а артйой, 
сонта кураллаш дегнашкахь гIовттайой, цхьана кIуркIамане кхуьссу…

Дагардина цаваллал дукха ду вайн исторехь цу хьокъехь дало масалш. 
Къоман иэсехь йисинчу шираллера а, заманан кесталлера а. Сумбулатов 
Денис а хьахадо царах цхьадерш, дерриге уьш дийцина-м вер а вацара. 
Мел доггах вай хьийзарх, догIмаш-синош ца кхоош, летарх, цкъа а бар-
калла а ца хилла вайна я тIемийн, я къийсамийн а тIаьхье беркате а ца 
хилла. Мелхо а ваьшна бале бевлла-кх селхана вай тIамехь ларбинарш 
а, вешан хIусамехь кхаьбнарш а.

«ГIалагIазакхашна, деникинцашна, Советан Iедална дуьхьал мел бол-
чарна дуьхьал тIом бинарш, итт-пхийтта шо даьлча, хIаллакбира, шайца 
цхьаьна цIеяххана бевзаш болу Iеламнах а болуш. Сиха дицдира Iедалан 
векалша С. Орджоникидзес, С. Кировс а баьхнарг: «Майра, кура гIалгIай, 
нохчий, цхьаъ санна, массо а, Советийн Iедалехьа гIевттина. Терка тIехь 
Советийн Iедалан кхоллам Нохчийчохь а, ГIалгIайчохь а къаьсташ бу». 
Деникина Москвана тIелатар дан 40 эзар эпсарх вовшахтоьхна тоьлла 
эскарш Нохчийчохь дохийнера нохчаша. («Вайн амалш», 37 агIо)»

(Д. А. Сумбулатов, «Зулам даржийнарш нохчий бацара»)
ХIаъ, «итт-пхийтта шо даьлча, хIаллакбира»… Цул тIаьхьа – I944-гIа 

шо. ДIо-о тIеман аренашкахь луьрачу мостагIчух леташ нохчийн бIаьхой 
а болуш, церан дай-наной, йижарий, доьзалш махках бехира, кхин цкъа 
а дай баьхначу лаьмнашка юхабохкуьйтур бац а бохуш. Буьрсачу Iай, 
тIехь-когахь йолушший-йоцушший, каралаьцнарг бен ялтех хIума а 
йоцуш, шелоно-мацалло хьерайаьккхинчу Iожаллин къахь кхехкачу 
бага кхоьссира нохчийн къам. Кхечу мехкашкара я кхечу дуьненара 
деанчу эскаро ца кхоьссира, вай Деникинан туьра кIелара даьккхинчу, 
вешан кхерчан йовхонехь кхаьбначу Советийн Iедало кхоьссир-кх.

ТIаккха мукъане а кхета дезар-кх вай, нехан девнна юкъа гIерта оьшуш 
цахиларх а, кхечара кегийна худар царна шайнна хIуп баха дита дезарх а.

Баккъалла а, ма дика девзина хиллера-кх кху киншкин авторна, вай 
хIинццалц тидамза дитина бакъдерг – селхане теллича бен, ца евза 
тахане, тахане евзича бен, ца го кхане а. Шен статьяшкахь, кхетам 
кхиъначу нахаца хиллачу къамелашкахь (леррина эцна интервью 
хир и я ларамза нисделла дош-къамел), Дени юх-юха кхийда 
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дуьненан а, Кавказан а, нохчийн къоман а историга. Цигахь лоху 
цо вайн дахаран бохамийн орам. Вай хьалхо хьахийна ма-хиллара, 
бахьано кхоьллинарг бен хилам бац кху стигал кIел, хиламна чуьра 
схьадаьлларг бен бахьана а дац.

«В истории чеченского народа было много переломных моментов, 
когда в ответственный период не находились лидеры, способные убе-
речь соплеменников от потрясений и катастроф. В силу этого наш на-
род терпел неисчислимые лишения и страдания. А если таковые и по-
являлись, то чеченцы не всегда следовали их советам. «Нет пророка 
в своем Отечестве» – как будто сказано о нас. (…) Чеченских устазов 
официальные власти откровенно не допускали до реального управления 
ситуацией в Чечне, более того – их всячески преследовали, подвергали 
репрессиям. Они так и остались духовными наставниками народа, а по-
водырями, к сожалению, становились другие».

(Д. А. Сумбулатов, «Думы о Чечне /вчера… сегодня/»)
Иштта нислуш хилла-кха вайн исторехь хIоразза а – уггар а оьшучу хе-

нахь къомах дог лозу тхьамда воцуш дисна вай. Ма-дарра аьлча, да воцуш, 
корта боцуш. Вешан къоман доладан ницкъ а, хьекъал а ца кхаьчна-кх вайн. 
Делахь-хIета, стага дола ца дечу хIуманан шена товччу агIор доладан кхин 
да ма волу. Дола а ца деш дитал хьайн урд (гота ца охуш я керт ца къовлуш) 
масех шо далале лулахоша, шишан бертиг санна, гатдина карор-м ду хьуна 
и, я хьоьга юха цуьнан шу а нислур ма бац, валлалц къийсича а. Хьуьнар-м 
карадора вайна, цхьа чIарх-аьлла, цIаьххьана гайта езачу турпаллалина, 
деккъа цхьана тохарна оьшучохь. И цIаьххьана, цхьана тохарехь гайтина 
хьуьнар деза а хета-кха вайна, велла дIаваллалц хьанала ваьхначу стеган 
ийманах дуьзначу доьналлел. Цундела вайн махкахь турпалхойн шорто ю, 
даима хилла а ю, ткъа кхетам кхиъна нах наггахь бен карабац. Я карийча 
а, уьш бовззал хьекъал а дац вайгахь, церан буьззина маххаддол маьрша 
(хьагI йоцу) дегнаш а дац кийрахь.

Сумбулатов Денис хIоттийна кхин цхьа хаттар а вуно тайра суна.
«Чего хочет чеченский народ? – этот вопрос всегда оставался без от-

вета. Вернее, до сих пор он и не ставился».
(Д. А. Сумбулатов, «Думы о Чечне /вчера… сегодня/»)
ХIаъ, цу хаттарна тIера дIадоладала дезаш ду-кха дерриге а. Ткъа хIунда? 

Дера ду, хилларг-лелларг, таханалера хьал, вайн ницкъ, кхетам, таронаш… 
вайн долуш дерг дерриге а цхьана хьесапе, цхьана маьIнина кIел далийна 
цахилар цу дерззина схьаохьаделлачу хаттаро ма-дарра гучадоккху дела.

Ша вевзича бен, шена хIун лаьа хуур дац стагана. Ша вевзича бен, 
нахаца юкъаметтиг хIотто а хуур дац. Цу тIе даьлча, ша вевзича бен, 
доIанехь а нислур вац стаг.



Орга - 2021 (3)

«Литературин-исбаьхьаллин журнал «Орга» 
кечдина ГАУ «Зорбатохаран цIа» бух тIехь. 

Арадолу нохчийн маттахь.

Журналана регистраци йина 2014 шеран 29-чу кхолламан баттахь Нохчийн
 Республикехула йолчу зIенан, хаамийн технологийн, шуьйрачу коммуникацийн
декъехь терго латторехула йолчу Россин Федерацин федеральни Урхаллехь.

Регистрацин хьокъехь тоьшалла ПИ № ТУ 20-00088.
Журнал зорбатоьхна ГУП «Книжни издательство»,

НР, Соьлжа-ГIала, Н. Назарбаевн урам, 92.

Журнал арахоьцучун/редакцин адрес: 364024,
Нохчийн Республика, Соьлжа-ГIала,

Н. А. Назарбаевн урам, 92.
Журнал зорбатоха дIаделла – 14.09. 2021 шо.

Зорбанера арадаьлла де – 21.09. 2021 шо.
Тираж – 180 экземпляр.

Заказ № ______ Бинна мах.

Ткъа вайна, хIай нохчийн мотт бийца гIертарш, вайна девзий ваьш? 
Мила ву кхачам боллуш вайн са теллинарг, вайн амал, дуьнене-дахаре 
болу вайн хьежам бевзинарг? Вайна ваьшна девзина доцу вай нахана 
муха девза? Ткъа девзаш доцчу адамца гергарло тассал сонтаниг а ми-
чахь ву, юха а вай ваьшша дацахь?

ТIаьххьарчу заманахь дуьне мел ду даьржина нохчийн къам. Тайп-
тайпа мехкашкахь, тайп-тайпа къаьмнашна юкъахь бехаш бу тахана вайн 
вежарий а, йижарий а. Шайн амалца, шайн хьежамашца керлачу куль-
туре нисвелла стаг, бухара культура евзина ца Iаш, ша вовзийта везаш а 
ву. И шиъ кхочушдинчул тIаьхьа бен, шайн юкъаралле дIаоьцур вац иза 
цхьаммо а. Нохчийн къомах стаг кхаьчначохь массанхьа а хIоттош ма 
ду вайна и хаттар: «Нохчий, шу муьлш ду?» – олий. «Iалалай-валалай», 
бохуш, бетта куьйлане мохь а битий, шаьш довзийтийша, ма олу вайга. 
Ткъа вай хIун жоп лур ду, цхьана а жоьпах ваьш кхиъна ца хилча?

И а бу-кха вайх хьакъ болчара бан безаш болх…
Иштта а, кхин дуккха а ойланаш хьовзийра сан коьрте Сумбулатов 

Денин тептаро. Юх-юха а суо цу тIе хьоьжур вуй хаьа суна, кхин а сов 
хаттарш сайна хьалха цу йозанаша хIиттор дуй а хаьа.

Иштта бен хуьлийла а дац.
Книгаешархочун самукъадаккха бина болх бац хIара. Вайн кхетаман 

баьрччехь дIатарйелла мало эккхо, набаро хьаьшна вайн хьекъал сама-
даккха хьегна къа ду.

Эрна ма хуьлда-кха Сумбулатов Денис а, къомана сагатдечу хIора 
къонахчо а мел дийриг а!


