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Нана – илли аганан, 
Дуьххьарлера дош.
Нана – кочар безаман,
Серло – д1а ца йовш.

Нана – сирла беттаса,
Нана – дашо малх.
Цо бераллехь хьестаза
Цхьа а ма вац вайх.

И синтеме хилийта,
Ас къахьоьгур ду,
Иза ирсехь йахийта,
Муьлхха хало ловр йу.

Макалов ШамсуддиЙаздархочух дош

Хьоме бераш! ХIокху шарахь 80 шо кхочур дара йаздархочун Макалов 
Шамсуддин. 2020 шарахь бакъдуьнене дIакхелхина иза, Дала гечдойла 
цунна! Макалов Шамсуддин доккха гергарло дара «СтелаIад» журналаца, 
шуьца, тхан кегий доттагIий. Шамсуддис йазйина хилла туьйранаш, 
дийцарш, байташ йезаш тIе а оьцу, берийн самукъа а долу царах. ХIунда 
аьлча, цо уьш доггах, бераш дезаш, уьш кхетаме, хьекъале, комаьрша, 
къинхетаме кхиа сатуьйсуш йазйина дела. Макалов Шамсуддис берашна 
лерина йазйина ца Iара, цо йазйина баккхийчарна повесташ, пьесаш, 
стихаш. Жимчохь дуьйна йаздархо, журналист хила Iалашо йолуш вара 

Шамсудди, амма шен ден лаам кхочушбеш цо лоьран дешар дийшира, цул тIаьхьа махкахь вевзаш 
лор хилира. Амма йаздархочун болх ца битира Шамсуддис. Цо арахецна иттех прозин, поэзин 
берашна леринчу говзарийн киншкаш, жайнаш. Шен дахаран тIаьххьарчу ткъа шарахь Макаловс 
дуккха а къахьийгира берашна лерина стихаш, дийцарш, туьйранаш, пьесаш йазйеш, уьш арайевлира 
«СтелаIад» журналехь, «Маьлказан йиш», «БIаьстенан аьзнаш» цIерш йолчу гуларшкахь. Макалов 
Шамсуддин цIе даим йехар йу нохчийн литературехь, цо вайна дитина исбаьхьа совгIаташ.

Аганан илли
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Лепаш долу басар
Батаева Хеда

– Нана, иэца суна
Бес-бесара басарш,
ТIаккха гур ду хьуна
Ас сурт дуьллуш хаза.

– Оьцур ду ас кхана, –
Эли кIанте нанас, –
Аьлларг деш хьо хилахь,
Хаза сурт а диллахь.

Ткъа тIекхаьчча «кхане»,
Iуьйре йара аьхна.
Басарш эцна нанас,
Базара а йахна.

Доза доцуш дара
КIентан хазахетар.
Суьрташ дехки сарралц:
Лаьмнаш, стигал, седа.

Амма дукха ваьлли, 
Бос ца карош, лехарх.
ТIаккха, йуьстахваьлла,
Нене эли эххар:

– Нана, и хьан бIаьргаш
Лепа чIогIа хаза,
Дац басаршна йуккъехь
Лепаш долу басар.

Вицвелла уьш динарг
Иштта басар дан,
Цундела хьо йилла
Ницкъ ца кхечи сан. 



4

Нанас туькана йетшура эца вахийтина 
Мохьмад йухавогIура. Кхеран цIенна 
генайоццуш йара и туька. Цу хенахь, 
шен ков а диллина, кет1а йелира кхеран 
лулара йоккхастаг ПетIамат. Шена и 
гича, чIогIа вуьйхира кIант. Масех де 
хьалха, хIара доттагIашца ишколера цIа 
вогIуш, шен де дика дойла ма ца эли 
аш бохуш, кхарна хьехарш дина йолу 
йоккхастаг йара и. Кхеран лулахь ша 
Iаш йара и баба. Кхуьнан нанна дукха 
а йезара и, даима цунна гIо дора, ша 

йинчух йуург а хьора цо. 
Цо шега муха хIун эр ду ца хууш, 

сагатдан велира Мохьмад. Де дика дан 
дезий-м кхунна а хаьара, нанас а даим 
олуш а ма дара кхуьнга и. Делахь а, эхь 
хетара Мохьмадна, шен хеннарчаьрга 
санна, баккхийчаьрга хьал-де хатта. 

Бабица цхьаьна кхин цхьа зуда а йара. 
Шен хьешана тIаьхьа арайаьллачух 
тера дара и. Эххар а, церан де дика дан 
ойла хилира кIентан. Амма, кIант йуххе 
кхоччушехь:

Де дика дар
Х а л и к о в а  А с е т
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а, баккхийчарна хьуо жима хилар а, хьуо 
церан гIуллакхе хьажа кийча хилар а ма 
гойту ахь хьайн г1иллакхца. ГIиллакх 
лелор эхь дац хьуна. И цалелор ду-кх эхь, 
– коьртах куьг а хьокхуш, элира нанас. 

– ХIинца, ас сагIина бала кечбина 
мижаргаш,  тIуо-берам эций,  баба 
йолчу гIо хьо, – аьлла, т1о-берам чохь 
болчу кедана гуобаьккхина мижаргаш 
а дехкина, хедар схьакховдийра нанас. 
Шаьш къамел дешшехь, шун кечдан 
ларийнера и.

– Хьуо чувахале, неI тохий, Бабига 
кхайкхалахь. И дуьхьалйагIахь, цуьнан 
суьйре дика а йай, хьуо сагIина хIума 
йохьуш веана алалахь. Нагахь, ара а ца 
йолуш, цуо хьо чукхайкхахь, чу а гIой, 
цуьнан суьйре дика а йай, хIара хедар 
стоьла тIе охьадилла. «Нанас хьуна 
хIумма а оьший хьажа ваийтинера со», 

 –  Дукха вехийла!  Далла 
везийла хьо! Дика кIант ву иза! 
– элира бабас. 

Когаш вовшахтийсалуш, эхь хеташ, 
ша мича эккхар ву ца хууш, дIавахара 
и, жимма царна генаваьлча, ведда а 
воьдуш. Чукхаьчча, нанас хаьттира 
кхуьнга: 

– Хьо цхьамма лаьллина валийча 
санна ма ву? ХIума-м ца хилла хьуна? 
– аьлла. 

– Арахь чIогIа йовха йолу дела, сихха 
чувеанера со-м, – аьлла, жоп делира кIанта. 

Цу дийнахь дукха ойланаш йира 
Мохьмада. Ша хIумма а ца аьллашехь, 
шега «Далла везийла!» хIунда элира 
цо? Цкъа-м, ша цуьнан де дика дина 
аьлла, моьттира цунна. Делахь а, иза 
бакъдацара. КIанта йеъначу йетшурица  
ахьар а хьакхийна, мижаргаш дина йолуш 
йоллура нана. Кхин Iен а ца велла, тахана 
хилларг шен нене дIадийцира Мохьмада. 

– Хьо жима волуш дуьйна чIогIа 
дукха ма веза бабина. Цунна хьо дика 
кIант хила лаьа. Хьо баккхийчеран де 
дика а ца деш тIехваьлча, шеца цхьаьна 
хиллачу зудчо хьо гIиллакх доцуш ву 
аларна, кхоьруш ма хилла и. Цул сов, 
хьуна воккхачуьнга маршалла хаттар, 
цуьнца гIиллакх лелор тIехь дуй хаийта 
а гIиртина. Бабин а ма йу нахаца йахь. 
Кхетий хьо, нанин диканиг?! – аьлла, 
коьртах куьг хьокхуш, хьаьстира и нанас. 

– Нана, суна эхь ма хета баккхийчаьрга 
вистхила, – лохха элира Мохьмада.

– Эхь х1унда ду иза? Дера дац. Мелхуо 
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алалахь! – аьлла, тIетуьйхира нанас.
Малх дIабуза лахбеллера, шен сарралц 

лаьттинчу йовхонах латта а, хIаваъ а 
дохдина. КIанта меллаша ков диллира 
Бабин, и арахь хиларе са а тосуш. Кертахь 
гуш цхьа а вацара. Ков тIекъовлале, 
жимма саца а сецна, йуха керта вахара. 
Ша цуьнан хьал-де хатта кечдина 
дешнаш ша-шега бохуш, кечамбора 
кIанта. Цкъа-м, йухавирзина, дIаваха 
ойла хилира цуьнан, амма корера бой 
меттахъхьовш хааделча, неI туьйхира. 
Баба дуьхьала йеара кхунна. 

– Суьйре дика йойла хьан, Баба! Нанас 

сагIина хIума йохьуш ваийтина со, – 
элира Мохьмада. 

– Далла везийла! Ирс долуш хуьлийла! 
Дера ву, бабиниг дика кIант! – олуш, 
кхуьнан коьртах куьг хьаькхира бабас. 

Хедар чохь бабас елла кампеташ йохьуш, 
болар дайделла, самукъане цIа вогIучу 
Мохьмадан хаза ойла кхоллаелира: 
«Хьажахьа, башха хала хIума а ца хилла-
кха маршалла хаттар а, гIиллакх лелор 
а. Ма эхь ца хилла-кх и! ХIинца дуьйна, 
Дала мукъалахь, баккхийчаьрга хьал-де 
ца хоттуш, де дика, суьйре дика ца йеш, 
Iийр вац-кха со!» – аьлла. 
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ЦАХИЛЛАРГ КЪОВСАР
Цахилларг хилла бохуш, къовсарца 

хабарш дийца лууш хилла цхьа хьеран 
да, хьалдолу стаг. Цахилларг хилла 
олий, къовса а къовсий, къечу, 
мискачу нахера цхьацца гирда 
хьаьжкIаш йохуш хилла цо.

Цхьана дийнахь гирда 
хьаьжкIаш ахьа веана цхьа 
миска стаг.

Хьеран дас цуьнга аьлла:
–  Ц х ь а ц ц а  г и р д а 

хьаьжкIаш а йахкий, къовса 
вайша, цахилларг хилла 
алий, муьлха тоьла хьажа.

–  К ъ о в с а  д е р а ,  – 
резахилла миска стаг.

Х ь а л х а  д и й ц а  в о ь л л а 
хьолада, цахилларг хилла бохуш, 
бакъдина:

– Башха дика кхобуш цхьа котам 
йара сан. Цхьана дийнахь котам цIа чу 
а йоьллина, ваьлла цхьана гIуллакхе 
вахара со. ШолгIачу дийнахь, цIа ма 
веъанехь, айса котам чохь йитинчу цIа 
чу хьаьжира со. Тамашийна хIума гира 
сан бIаьргашна: чоь йуьззина xloaш а 
дина, кIур хьалаболучу туьнкалгана 
тIе а хиина, Iaш йара сан котам. ХIун 
дан деза ца хууш, цецваьллачу аса, мах 
а белла, белхалой а гулбина, баьхьаца 
х1оаш арахьакхийтира. Оцу хIоэх керт 

йуьззина котамаш а, боргIалш а йоьвлира 
суна. ТIаккха оьгIазваханчу аса, цхьа 
беха сара кара а эцна, кертахула дIа-схьа 
лелхийра уьш. Цул тIаьхьа и ерриге а 
котамаш а, боргIалш а, цхьа котаммий, 
цхьа боргIаллий хилла, дIахIиттира.

Шен къамел а сацийна, хьолахочо аьлла:
– Иза ду-кх сан цахилларг.
– Делахь дика ду, – аьлла къечу стага, 
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– хIинца ас дуьйцур ду хьуна, ахьа 
ладогIалахь.

Йоккха мазлагIа йара сан, дуккха 
а накхарш а долуш. Накхармозашна 
йукъахь йерриге а мазлагIана ха деш, иза 
ларйеш, цхьа боккха эла накхармоза бара. 
Мича баха а ца хууш, тIапъаьлла бахана 
байра и эла накхармоза.

Иза кароза Iийр ма вац со аьлла, 
цIераваьлла, и лаха вахара со. Дикка хан-
зама йаьлча, суна хезира, сайн накхармозийн 
эла цхьана генна меттехь лелаш бу аьлла. 
Цига вахара со. Лела-а-ш, вахана оцу 
метте дIакхаьчча, йалх стуца готанна дIа а 
боьжна, стерчийн дукъо ницкъ бина ворта 
а йаийна, латта охуш лелош, карийра суна 
сайн накхармозийн эла.

Стерчашца охана деш, хоршахь боьжна 

лелочуьра сайн эла накхармоза паргIат а 
баьккхина, иза а балош цIа а веана, нахе 
хаьттира аса:

– XIoкxy накхармозийн элан йаийна 
ворта муха талур йара-техьа? – аьлла. 
Хьекъалдолчу наха суна жоп делира:

– БIаран тIамарех хьакхар а тохий, иза 
дика хьен а хьей, кечде ахьа, цул тIаьхьа 
лазийначу вортан тIе дилла – уггаре а дика 
дарба ду хьуна и.

TIe хьакхар а тоьхна, лерина хьийна 
бIарийн т Iамарш а  кечйина ,  уьш 
накхармозийн элан йаийначу вортана 
тIе йехкира аса. Иза а дина, буьйсанна 
вахана дIавижира со. Iуйранна, хIун 
хьал ду-техьа сан дархочуьнгахь, 
аьлла, вахана хьаьжча, суна гира цхьа 
инзаре тамашийна хIума: накхармозийн 
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элан вортанна тIе даьлла лаьтташ 
доккха бIаран дитт дара, тIехь бIараш а 
долуш. Цхьажимма бIараш эго дагахь, 
дитта тIе гIорза кхоьссира аса, иза, 
хьалакхоьссинчохь, дитта тIехь йисира, 
охьа а ца йогIуш. Лаьттан гIорзанах 
дийнна цхьа лаьттан ape-куп хилира, 
кхаа дийнахь бен аьхна а ца волуш.

Йалх сту а боьжна, кхаа дийнахь охана 
дира аса цу арахь. ТIаккха цу тIе хорбазаш 
а, пастанаш а йийра. Уьш кхиъна, хилла 
йоьвлча, вахана, хIун хьал ду-техьа 
цаьргахь аьлла, хьаьжира со. Сайн кха 
тIехь дика хьийкъина хорбазаш а, Iаламат 
йоккха цхьа паста а карийра суна. ХIуъу а 

дича а, паста цIа а ца йаелла, тур детташ, 
йуккъехула ши ах йира аса цунах.

Пастанан ши ах дIайеллалушшехь, 
пархъаьлла цу чуьра аралилхира цхьа 
пхьагал а, цунна тIаьххье дуккха а 
таллархой а. ТIаккха дIа чу кхоссавеллачу 
ас пхьагална диг туьйхира. Кхераеллачу 
пхьагало цхьа кехат тесира. Чехкка и 
кехат схьа а эцна, цу тIе хьаьжначу суна 
йоза гира: «ХьаьжкIийн гирда мискачу 
стагана йогIу», – аьлла.

Иштта чекхдаьккхина мискачу стага 
шен «цахилларг». Хьолада къера хилла 
ша эшорна. Мискачу стага ши гирда 
хьаьжкIаш йаьхна.
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Асхабов Абу-Бакар вина 2013 шеран 3-чу сентябрехь 
Соьлжа-ГIалахь.
Абу-Бакар цIера Доча-Борзера ву.
Иза Соьлжа-ГIалара №91 ишколехь 2-чу классехь доьшуш 
ву. Ненан мотт дукхабезаш ву. Дуккха а киншкаш йоьшу 
цо ненан маттахь. Иштта йазйан а лууш ву.
Абу-Бакара шен байташ йовзуьйту шуна, бераш.

воккха дада
Iожалло, ша хеназа да вигна дела,
Хьо витна суна, сан Воккха-Дада.
Сан дахаран тIам бу хьо.
ТIетовжа – бух,
Сан сий хьо, дозалла,
Сан хьоме Дада!

Гуьйре
Дашо гуьйре герга йеъна,
Эгош диттийн можа гIаш.
ГIийла догIу догIа арахь,
Стиглахь мархаш гул а йеш.

НаНа 
Уггаре хазаниг – Нана!
Уггаре мерзаниг – Нана!
Сан дахаран серло йу Нана!
Сан безаман кхача бу Нана!

Хьан безам латтийла суна!

Хьан дахар дахдойла тхуна!

саН цициг
Сан цициган цIе Мурка йу.
ЧIогIа къардайна и ду.
IадIе боххушехь, лела вуон,
МаIарш туьйсуш, туьйсу гуо.
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НаНа
Сан ойла, сан безам,
Сан бIаьргийн нур!
Сан бахам, сан дахар,
Сан деган догIа.

саН бабиН кхача 
  (Забар)
Жижиг-галнаш – нохчийн кхача,
Иза бабас мерза бо.
Жижиг – нана, галнаш – баба,
Берам – Iела, чорпа – со!

НеНаНаНа 
Сан аганан кохкар хьо,
ГIан-набаран суй!
Сан бераллин туьйра хьо,
Жималлин шун.

Саитова Алийа йина 2013 шеран 6-чу июлехь. ЦIера 
Заки-Йуьртара йу Алийа. Iаш-йехаш Соьлжа-ГIалин 
БойсагIаран кIоштехь йу. Алийа №28 ишколехь 2-чу 
классехь доьшуш йу. Ишколехь тоьлла дешархо йу 
Алийа. Йоккха хилча лор хила Iалашо йолуш йу. Байташ 
йазйеш хазахета Алийана, къаьсттина ненан маттахь. 
Оха шун кхиэле йохку цуьнан цхьайолу байташ.

саН ваша
ТIам боцу чIегIардиг – 
Ваша воцу йиша.
ТIам боцу леча ду
Йиша йоцу ваша.
Ткъа Дала къинхетамца 
  хьо суна схьавелла,
Сан хьоме, сан ваша, 
  сан хьоме Iела!

лулара пису
Пису ду сан лулахь дехаш,
ЦIе Сумайка цуьнан йу.
Гуьйре санна, хьаьрса ду и,
Йоккхайеш со цунах йу!
IиндагIехь шен самукъадолий,
Ловза керча гIамарлахь,
Цуьнца ловза арайолий,
Йицлой йоьду суьйренга.
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 *сирла седарчий*сирла седарчий*
Хьоме доттагIий! Оха шуна вовзуьйту «Сирлачу седарчийн» рогIера турпалхо. 

Иза ву къона, шегахь доккха похIма долу суртдиллархо Ахмадов Абубакар. 
Ахмадов Абубакар вина 2006-чу шарахь Се-

маIашкахь. Доьшуш ву № 2 йолчу йуккъерчу 
ишколехь 8-чу классехь. Сурт дилла бераллехь 
волавелла Абубакар. Жимчохь цунна уггар дук-
хайеза ловзаргаш къоламаш дара. Шел баккхийчу 
вешин, йишин тетрадаш схьаоьций, гуттар царна 
тIехь суьрташ дохкура цо. 

Дукха хьолахь, Абубакара машенаш йохкура, 
шена хазахетачу коьчалшца уьш кечйеш. 

Делахь а к1антана чIогIа хазахетара Iаламан 
сурт дуьллуш. Къаьсттина диттийн суьрташ дохкуш. Абубакар вехаш волу меттиг 
йуьртан йистехь, хазачу Iаламан кIажехь йу. Гонаха лаьмнийн раьгIнаш, луьста 
хьун, бухдуьйлу шийла шовданаш. Жимчохь дуьйна оцу Iаламан исбаьхьал-
лах цецвуьйлуш, цунах воккхавеш, кхиъна Абубакар. И шена гушйолу хазалла 
суьртехь гайта лаам хилла цуьнан даима. Дитташ махехь техкар, шен мукъамехь 
доьдучу шовданан болар, наьрташ санна, цхьана а бохамна гор а ца оьгуш, ирах-
дахна лаьтта мокхазан лаьмнаш, стигалан цIеналла, аьрзуно маьрша тIам тохар 
– Абубакаран бIаьргашна хьалхара дIа ца долура. Кхидолу бераш санна, ловзаш 
ца лелаш, шена гушйолу хазалла суьрте йерзайора цо. Суртдилларх чIогIа самукъ-
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адолуш вехара Абубакар.
Абубакаран нана Асет 

а йара говза суьрташ дох-
куш. Цо дуьххьара ти-
дам бира кIанта дохкучу 
суьртийн. Цул тIаьхьа 
ойла кхоллайелира кIант 
Соьлжа-ГIалара № 1 йол-
чу исбаьхьаллин ишколе 
дIавала. Дала массо бе-
рана делла похIма, амма 
и кхидIа кхиа ца дича, 
дIадолу. Терго а ца йеш, 
тесна ца витира к1ант нанас а, шичас Халикова Асета а. Цаьршимма, вовшах 
дага а йаьлла, исбаьхьаллин ишколе  деша дIавелира Абубакар, суртдилларан 
говзалла карайерзо.  

Йуьртара Соьлжа-ГIала лела хала делахь а, кIант боккхачу лаамца воьду исбаь-
хьаллин ишколе. Цигахь хьехархоша Абубакарна бовзийтина дуьненахь гIарабев-
лла суртдиллархой, ткъа иштта нохчийн суртдиллархой, церан башха суьрташ а. 

 Зиэделларг долчу хьехархоша цунна гIо дора суртдилларан говзаллин къайле-
наш йовза. Къаьсттина Раиса Алхазовнас тидамехь латтадора к1ентан говзалла 
кхиар. Цо Республикехь хуьлучу конкурсашка дахьийта билгалдира Абубакаран 
цхьадолу суьрташ.

ЦIейахханчу суртдиллархоша, хьалхара меттигаш луш, лаккхара мах хадийра 
церан.

Ишколехь кхиамца доьшуш ву Абубакар, массо а мероприятешкахь дакъа ло-
цуш. Исбаьхьа, говза дехкинчу суьрташца кечдеш, пенагазета а до цо. ЦIахь дика 
гIоьнча ву иза шен дена-нанна а, йижаршна а, вежаршна а. Къаьсттина дукхадеза 
цунна шен дененан к1еда-мерзачу къамелашка ладег1ар. Цо дийцинчу туьйранаша 
кхоьллина ду цуьнан цхьадолу суьрташ. Шен доттаг1ашца дог-ц1ена гергарло 
лелош, баккхийчеран сий-ларам беш, оьзда кхуьуш ву Абубакар. Вай тешна ду, 
цунах дуьненахь гIараваьлла суртдиллархо хир ву аьлла. Оха шун тидаме дохку 
Абубакаран цхьадолу суьрташ.

 *сирла седарчий*сирла седарчий*
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Дадин берзалой
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Iуьйренца дато тхи дилли
Сакаева Мадина

Iуьйренца дато тхи дилли,
Зезаго сийна бIаьрг билли,
Бумбари хьийза, пел йуьйлуш,
Зезагийн мерза мутт муьйлуш.

МаргIало сийна гIа хийци,
Шовдано каде йорт ийци,
Малх лела, дашо варкъ дуьллуш,
Iаламо баьццара бой туьллуш.

Марша йа Даймахкахь бIаьсте,
Дашо нур кхийдадеш лаьтте,
Зезагийн патарш ахь даьсти,
Шелделла дегнаш тхан хьаьсти.
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Мархин бутт бара тIекхаьчна. Берз-
Махкара хIаваъ самукъанех дуьзна дара. 
Iуьйренца Борз-Дада волчу бераш а дара 
гулделла. Лилис чу а еана, Борзе элира:

– Борз, Баба йу цIа кхочуш, гIо дан 
деза цунна.

Берашна даима хазахета, Баба цIа 
йогIуш. Къаьсттина туьканара.

Борзас гIо а деш, Баба чукхечира. 
Сацам бацара церан, Бабас тIоьрмиг чуьра 
мерзалгаш гучуйахаре сатуьйсуш.

Берриг а тIоьрмиг охьабассийча а, 

Марха
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бераш тIе ца кхевди. ХIунда? Ур-атталла 
уггаре жимахйолу Буьртиг а йац хIумма 
схьаоьцуш.

– Ва, ма кхоам бу церан. Йуург къеста 
ца йахьара кхара, – боху Бабас.

– Йуур йу хьуна цара, Баба. Делан 
къинхетамца, болабели беркате мархин 
бутт! – хазахеташ, боху Лилис.

– Везан Дела, ницкъ ло Ахь тхуна марха 
кхаба а, даста а! – дехарца боху Бабас

– Амин! – элира доггах 
Лилис.

Делкъана, суьлхьа а 
хьовзош, кертахь хиина 
Iаш вара Дада. Цунна 
йуххехь ловзуш бераш 
дара. Бераш хIума йаа чу 
кхайкхира Лилис.

– ХIоккхе схьайахьа, 
кхузахь йуур йу оха, 
– аьлла, дуьхьал мохь 
туьйхира цара.

Нанас, тIе а йеана, бехк баьккхира:
– Дадин марха ду. Цунна хьалха хIума 

йуур йара аш? – аьлла.
– Йиъча хIун ду? – бохуш, ца кхетара 

хIорш.
– Марха кхобучунна хьалха йууш ма ца 

хуьлу. Хаза ма дац. Шайн дагахь диталаш 
и, – аьлла, хьийхира нанас. Лили берашца 
чуйахара.
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– Нана, марха хIунда кхобу, хIума йаа 
ца мегаш? – хаьттира Борзас.

– Дала кхаба аьлла тIедиллина дела. 
Делан пхеа парзах цхьа парз ду иза. Вайна 
диканиг лууш ма ву Дела.

– Нана, суна лаьа марха кхаба! – 
самукъадаьлла, йукъаиккхира ЦIазам. 
Борзас а элира изза. Кхеран массеран а 
барт хилира, кхана цхьаьна марха лаца.

Доладелира кхеран марха долу де. 
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Селхана шайна ца йеза аьлла йолу 
кампеташ гира кхарна.

– Суна-м хIинца и мерзалгаш дика 
хетар йара, – элира Борзас.

– Вайшимма ца йеза ца аьллера уьш 
Бабига? – меллаша элира ЦIазама.

Чувелира Дада:
– Вай марха кхобучу хенахь, йаахIума 

йоцуш Iаш нах буйла хаьа, церан хьал 
девза, тIаккха вай къинхетаме а хуьлу, 
массо вочу хIуманах лар а ло. Цхьажимма 
собар де, марха досту хан тIекхочур йу. 
Мел хазахетар дай шуна, шаьш и марха 
кхаьбна, хIума йууш!

Болу-уш, чекхбелира мархин бутт. 
Вайна йевзинчу хIусамехь массо а кечам 
беш вара вовшийн декъалван.

Дадас берашна сахьнаш делира.
Бабин а, Лилин а бIаьрг буьзира, бераша, 

къаста а ца йеш, хIума йууш а гина.
Дадас берашна коьрта хьехар дира:

– Кхана шу марха къобалдан арадевлча, 
дагахь латтаделаш: шу сагIадоьхуш лелаш дац 
шуна. Наха кхаьбна марха Дала къобалдойла 
ала доьлхуш ду. Шайна лахь, йелларг схьа а 
эца, Дала сагIа йойла а ала. Дика дуй?

– Дика ду, Дада!
Марха достучу дийнахь йуьртара 

адам вовшийн марха къобалдеш дара. 
Бераш, хаза бедарш тIейуьйхина, шайн 
доттагIийн ков-керташкахула лелара. 
Дуьххьара СедагIаьрга бахара. ТIаккха, 
иза а эцна, малх санна волу жима Гоьнчиг 
волчу, тIаккха цуьнца цхьаьна ворхI 
йишин йиша Тоита йолчу.

Кхочу-уш, йуьртара массо ков-керта 
кхечира хIорш. ХьошалгIа воьдуш, 
хьеший тIелоцуш, диканиг хилар доьхуш, 
беркате де дара и. Кхечу йарташкара, 
кхечу мехкашкара а баьхкинчара марха 
Деле къобалдар, лайна хало меле йазйар 
доьхуш, хаза де дара марха досту де.



Талхадов Хьамзат
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Б I а ь с т е
Коьллаш тӀехь заза ду 
сов башха даьлла;
БӀаьстенах йоккхаеш,
пхьид аркъалйаьлла…
Бацалахь дежа вир,
шен лергаш лестош, 
Зезагаш ца хьоьшуш, 
баьӀӀаш а къестош; 
Цкъа наггахь, там хуьлий, 
малхо ша хьоьстуш, 
Цо илли доладо,
хазалла хестош.

Цициг а чудаха, 
салам луш дехке, 
Цо гали дохорна 
 ца беш и бехке. 
Иштта дог ловзош ду 
бӀаьстенан Iaлам, 
Къиг а йу дитта тӀехь, 
кӀорнийн беш тӀалам.
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Цхьана заманахь лулахь Iаш хилла чай, 
борззий, цхьогаллий, иштта цхьаьна Iаш 
шинарий, цициггий, нIаьний а хилла. Цхьа-
на дийнахь нIаьна йаа дагадеанчу цхьогало 
аьлла чене: 

 – Вайн лулахой хьошалгIа а кхайкхина, 
ахьий, барзой шинар даа деза, ткъа суна-м 
нIаьна а тоьар йара. Цу тIе оцу «цициг» боху-
чу хIумане а хьовсур вай (чанний, барзаний, 
цхьогалний цкъа а цициг гина ца хилла).

Дахана цхьогал лулахой хьошалгIа 
кхайкха.

 – Шинар, во-о шинар! – аьлла, кхайкхи-
на цхьогал.

 – Мила ву кхойкхург, мила ву кхойк-
хург?! Йовханиг йаа ца дуьту аш, шийла-
ниг йохйан ца дуьту аш. Мила ву кхойк-
хург? – бохуш, аьрру агIор ворхIазза йолу 
тапча а йолуш, арадаьлла шинар.

 – И-м со дара, – аьлла цхьогало. – Шуьга 
хьошалгIа кхайкха деана.

 – Ой, хьо дара и, цхьогал, ма латтахь 
арахь, схьадола чу. Тхо-м цициго талла да-
ханчохь лаьцна долу, дерстина даттIа доллу 

ЛУЛАХОЙ
 (Нохчийн халкъан туьйра)
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цхьогал а дийна дохку, – аьлла шинаро.
 – Ой, цхьогал а дуу аш? – аьлла, цецдаьл-

ла цхьогал.
 – Вайн делора, даа а-м ца карадо, – аьлла, 

жоп делла шинаро.
 Кхераделла, дедда цIа дахана цхьогал. 
 – Кхайкхин ахьа уьш хьошалгIа? – хаьт-

тина чено.
 – Кхайкха-м кхайкхира, делахь а, цара 

цхьогал дуу шаьш аьлла, суо даарна а кхе-
раделла, цIа деара-кх.

 – И хIун къамел ду? – аьлла чено. – Йа-
лол, борз, хьо гIол цаьрга кхайкха, борз 
йууш-м хир ма бац уьш.

 Йахана дIакхаьчна борз.
 – Шинар, во-о шинар! – аьлла, мохь 

тоьхна цо.
Цхьа а вист ца хилла. Йуха а тоьхна бар-

зо мохь – цхьа а вист ца хилла. КхоалгIа 
мохь тоьхча: 

– Мила ву кхойкхург, мила ву кхойк-
хург?! Йовханиг йаа ца дуьту аш, шийла-
ниг йохйан ца дуьту аш. Мила ву кхойк-
хург? – бохуш, аьрру агIор ворхIазза йолу 
тапча а йолуш, арадаьлла шинар.

– И-м со йара, – аьлла барзо. – Чено шуь-
га хьошалгIа кхайкха йаийтина со.

– Ой, хьо йара и? Схьачуйола, тхо-м хIума 
йууш дохкура. Тахана цициг талла дахча, цо 
ерстина йаттIа йоллу борз а йийна, и йууш 
дохку тхо-м. Схьайола чу, – аьлла шинаро. 

– Ватта, сан Дела! Борз а йуу аш ? – аьл-
ла, цецйаьлла борз.

– Йаар-м ма дийца ахь, йаа а-м ца карайо, 
– жоп делла шинаро. 

Там бара кхара со а йаа, аьлла, кхераелла, 
едда цIа йахана борз. 

ЦIа кхаьчча, и дерриге а чене дIадийцина 

барзо, кхераелла, гарранехь, ега а еш.
– Со гIур йу цига-м, – аьлла тIаьххьара а 

чено. – Ча-х йуург хир ма йац цара.
Еана схьакхаьчна ча:
– Шинар, во-о шинар! – аьлла, мохь тоь-

хна чено. Цхьа а вист ца хилла. ШолгIа а 
мохь тоьхна чено. Йуха а цхьа а вист ца 
хилла. КхозлагIа мохь тоьхча:

– Мила ву кхойкхург, мила ву кхойк-
хург?! Йовханиг йаа ца дуьту аш, шийла-
ниг йохйан ца дуьту аш. Мила ву кхойк-
хург? – бохуш, аьрру агIор ворхIазза йолу 
тапча а йолуш, арадаьлла шинар.

 – Со йара и-м, шуьга тхайга хьошалгIа 
кхайкха йеана, – аьлла чено. 

 – Ой, хьо йара и, ча? Марша йогIийла. 
Схьайало чу, ма латта арахь, – аьлла шинаро. 

 – ХIан-хIа, чу йеана Iан йиш йац сан, шу 
хьошалгIа догIу йа ца догIу хатта йеанера 
со, – аьлла чено.

 – Делахь жимма собар делахь, чу а да-
хана, цициге хатта деза сан. И реза хилахь, 
догIур ду тхо. Тахана талла даханчохь, 
цхьа нисъелла ча карара а йаьлла, чIогIа 
дарделла Iаш ду иза, – аьлла шинаро. 

 – Ой, ча а йуу аш? – аьлла, цецйаьлла ча. 
 – Йаа а-м ца карайо, – аьлла шинаро.
 «ХIинца, со кхерайелла, йедда дIагIахь, 

кхеран жоьпе ла а ца дугIуш, бухарчу 
барзах, цхьогалх а ду-кх эхь», – аьлла, 
ша чIогIа кхоьрушшехь, сецна ча, шинар 
арадаллалц. 

Чохь шинаро аьлла: 
– ХIинца, кхозлагIа а кхайкха баьхкина 

вайн лулахой вайга хьошалгIа. Цхьа йамарт-
ло йан гIертий-техьа уьш, бохуш, шек-м ду 
со. Делахь а, вай шайх кхоьрий хаахь, уьш 
гуттар а майрабевр бу. Ас оха ча йуу аьлча 
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а, дIа ца йоьдуш, жоьпе хьоьжуш, лаьтта 
иза. ХIинца, вай хьошалгIа ца догIу алахь, 
чена хуур ду вай биттинарш аьшпаш буйла 
а, вай шайх кхоьрийла а. Цундела, хирг хир, 
вай хьошалгIа даха деза.

– Ахь бакъ боху, тхо реза ду ахьа боху-
чунна, – аьлла, тIетайна цициггий, нIаьний.

Шинаро, ара а даьлла, сарахь дIадогIур 
ду шаьш аьлла, жоп делла.ЧIогIа кхерай-
елла, цIа йахана ча. 

ЦIахь чено аьлла: 
– Вайн лулахой тахана сарахь вайга 

хьошалгIа бахка реза хилла. Амма цициг 
бохург чIогIа кхераме экха ду моьттуш йу 
со. И меца хилахь, вай даа мега цо. Цундела 
царна шортта йуург а йиллина, вай дIаловч-
къа деза. ХIун хаьа, дуьзна даьлча, и кIад а 

делла, цо вайна геч а дина, вай ца дуий а.
 – Бакъахьа хир ду, – аьлла, тIетайна 

борззий, цхьогаллий.
Сарахь шинарна уьйтIахь гIодмийн цIов 

а биллина, нIаьнина шортта хьаьжкIаш 
а тесна, цицигна боккха ка бен а бийна, 
кхехка а бина, охьа а биллина, шаьш дIа-
левчкъина хIорш.

Борз гIодмийн такхорна йуккъе лечкъина, 
цхьогал, учен тхевнах боллу хьостам бага 
а лаьцна, чукхозаделла, ша цIока йу мотти-
йта, ча уьйтIахь боллучу кхура тIе йаьлла.

Урамновкъахула «гIовгIанца» схьабогIуш 
хилла «хьеший». Леккха корта а айбина, шен 
дех а, ворххIе а дех а дисина герз а оьллина, 
догIуш шинар хилла. ЦIога хьовзадой, охьаэ-
ккхий: «МIаьв, мIаьв», – олуш, йуха цIога 
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хьовзадой, хьалаэккхий, «Мила ву майра 
сох лата?!» – олуш, догIуш цициг а хилла. 
Шинарина хьалха а йаьлла, «IуьIIарий-Iуь-уь 
-у!» бохуш, йогIуш нIаьна а хилла.

Баьхкина схьакхаьчна уьш. УьйтIахь 
а, чохь а лулахой а ца карийна, шинара 
гIад даа хIоьттина, нIаьна хьаьжкIаш йаа 
хIоьттина. Ткъа цициг, дIахьаьжча, уьстагI 
а гина, шен сутар хиларца, геннара дедда 
тIекхетта, мIараш хьоькхуш, ка етташ 
«хур-тIур» деш, жижиг чухьерчо хIоьт-
тина. Гена боцчу такхора йуххехь йоллу-
чу барзо, кхуо йеш йолу гIовгIа а хезна, 
цуьнга хьажа дагахь, жимма гIад дIасхьа 
а хилийна, меран буьхьиг аракъадийна. 
Такхорана йукъахь жимма гIовгIа а хезна, 
дахка бу моьттуш, «мIаьу» аьлла, дедда 
такхорана тIехьаьдда цициг. Ша дууш долу 

жижиг а ца тоьъна, со йаа догIу-кх хIара, 
аьлла, цунах кхера а йелла, борз гIодмашна 
йуккъера дIаиккхина. 

ДIаиккхинчу барзах кхераделла цициг, 
учахь кхозуш йерг цIока йу моьттуш, 
цхьогална тIехула хьалахьаьдда. ХIинца, 
борз лаца а ца йелла, со даа догIу-кх хIара, 
– аьлла, кхераделла цхьогал, охьа а кхосса-
делла, барзана тIаьххье дIаиккхина. ЦIока, 
гуш лаьтташехь, «денйелла» а гина, кхе-
раделла цициг уьйтIарчу кхурана тIехула 
хьалахьаьдда. ХIинца, борззий, цхьогаллий 
шега ца лацалой хиъча, со лаца догIу-кх 
хIара, аьлла, кхераелла ча, кхура тIера чу 
а йоьжна, дог иккхина йелла. Цу хенахь 
дуьйна дIа адамашна йукъара дIа а евлла, 
акха а евлла, хьуьнхахь Iаш йу борззий, 
чай, цхьогаллий.
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ЙоI а, тилпо а

Джабраилова Азман

КетIахь лулара йоI гича,
Цхьа самукъаделира.
Къамел дина, цхьа хан йаьлча,
Ши йоI ловза йелира.

– Нана, соьга тилпо лохьа, –
Хедас нене дехар до.
Нанас олу: «Ас бохург дехьа,
Малхе йалий, йолало».
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– ХIара пеш йу, – олуш, бертал
ДеъкIов гIутакх диллира.
Мутт чохь хилла банка лехна,
Пеша тIе йай хIоттийра.

– Уггар мерза жижиг вайн ду –
Ши тIулг йай чу тесира. –
ХIара чорпа чомехь хир йу, –
Хедас чопа ийцира.

Толлан бекъа сара лехна,
Кегбеш, галнаш хедийна,
ГIаш лахьийна, шун кечдина,
Жижиг даьлча кхихкина,

Галнаш сихха йай чу тесна,
Чоьлпа-гIаж чухьовзийра.
Уьш кхихкина йевлла, аьлла,
Йуу сурт а хIоттийра. Ши йоI къиэжа, вовше хьоьжуш,

Реза йу шайн ловзарна.
Жижиг-галнаш говза кечдан
Тахна шайна довзарна.

– Нана, суна дов ма делахь,
Аса гIамарш кегорна.
Ахь соь тахна тилпо йеллехь,
Со чохь Iийна хир йара.

ЙоI дIайахча йуьхь-куьг дила,
Нана йелакъежира.
Тилпо цуьнга кхин ца йала
Шен ойланехь сацийра.
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Лом
Ломахь Лом ду
дера тийжаш,
Сингаттамна
ойла ц1ийзаш,
Шен туьшахь ша
Дисна цхьа,
Г1айг1ане ди
Иза хьан?
Тохарлера
Уьйраш а йац,
Бассабелла

хьешийн гуо…
Ойланаша
корта огу,
Шен бехк лоьхуш,
Дог а догу:
«Акхарой сох,
Стенна къехка?» –
Оьг1азлонна
Кийра кхехка.
Бехк шен хеташ
Дац и цкъа а,
Жима, къона,

Халимова  Фаиза

Даларх къан.
Йицйелла шен
Сонталла,
Ша лийрина
Къизалла.
Цхьанна тухуш,
Важа воруш,
Кхечо дийнарг
Шена оруш,
1азапах тардина г1ан,
Шен гонехь
латтийна ан.

Паччахьалла
Моьттина,
Шена цхьана
доьттина.
Х1инца кхуьнгахь
Дац кхин таж,
Месех тилла
Коьртан хьаж,
Мохь тохалац
Экха кхеро,
Г1ора а дац
Хьалхалера.
Х1инца кхета
т1аьхьа ду –
Цунна кхаьчнарг
Лехнарг ду.
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Иза дара Казахстанехь. Шийла 1а чекх 
а даьлла, бӀаьсте йара йолуш. Амма иза 
кхоччуш йохйелла йацара. Йукъ-кара 
догӀанаш а доьлхуш, тӀуьна лаьттара. Цу 
хенахь дӀабоьдуш тӀом бара немцошца. 
Иза чекх ца баьллехь а, чекхбала герга 
бахнера. Схьахезаш дерш цу хенахь 
хаза кхаьънаш дара. Германи эшош и 
гӀала, важа гӀала схьайаьккхина бохуш. 
Нохчийчуьра т1емалой а бара цу т1амехь. 
Цаьрца сан да а вара. ТӀаьххьара хаам 
кхаьчнера, Польшехь ву аьлла. Ткъа нана 
комендантана тӀейахана, сов хала бакъо а 
йаьккхина, шен да кӀелвисна аьлла хабар 
кхаьчна, Караганда йахнера. Со сайн 
дененаца цӀахь виснера.

Охашимма цу шинна чӀогӀа сагатдора. 
Нана цӀахь йоцчу йукъана йетт бехкинера, 
уьстагӀо ши Ӏахар бинера: цхьаъ кӀайн, 
важа – Ӏаьржа. Бабас, шелбаларна кхоьруш, 
и ши Ӏахар сих-сиха чубохьура. И шиъ 
кхийсалуш, ловзуш сан самукъадолура. 
Амма буьйсанна жима волу со, нана дага а 
йогӀий, воьлхура. Суна т1е куьг а хьокхуш, 
со теван гӀерташ бабас олура: «Ма велха, 
бабиниг, хьан да-нана кестта цӀа догӀур ду. 
ДогӀур ду, Дала мукъалахь».

Цхьана дийнахь тхойшинна хабар хезира, 
йуьртара йо1 йайна аьлла. И лаха вахана 
волу ваша цӀаванза ву аьлла. Ас хеттарш 
дора бабига: «И йо1 муха йайна? Вешина 
карор йуй иза?» Сан хеттарш кӀордийначу 
бабас ша туьйра дуьйцур ду хьуна элира 
цхьана йишех, вешех лаьцна.

Бабин туьйра
Макалов Шамсудди

– Ткъа цу вешин а йайна хилла йиша? 
Карийний цунна?

– ЛадогӀал ахь.
Бабас шен туьйра долийра.
– Хьалха заманахь, хан-зама токхуш, 

1аш хилла йиший, ваший. Ваша толлуш 
лелаш хилла, ткъа йиша ков-кертахь 
долчу гӀуллакхашца хилла. ЙоӀ чӀогӀа 
исбаьхьа хилла. Хийла дас шен кӀантана 
захало хьахийна хилла вешин йишица. 
Цхьана дийнахь,  кертахь цхьацца 
гӀуллакхаш деш йо1 лелаш, цӀаьххьана 
йилбазмох а баьлла, цу махо йадийна 
дӀайаьхьна и йо1.
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– Баба, сийсара чӀогӀа мох ма баьллера, 
цо йадийна-те вайн йуьртара и йо1?

– Кхин дӀа ладогӀал ахь, бабиниг... 
Сарахь цӀа веъча, вешина шен йиша цӀахь 
ца карийна. Лулахошка хаьттича, цара 
аьлла, хьан йиша йилбазмохо дӀайаьхьна. И 
кароза цӀа воьрзур вац ша аьлла, араваьлла 
кӀант. Йиша лоьхуш, хийла Ӏин, хийла дукъ 
хадош, беха некъ бина кӀанта. Эххар а, цхьа 
гӀийла кӀур ирах оьхуш, тоьла гина цунна. 
ТӀаккха сацам бина цо цу чу ваха. ХӀара 
чоьхьаваьлча, цу чохь карийна цунна цхьа 
воккха стаг, еха кӀайн маж а йолуш. КӀант 
гӀиллакхехь вистхилча, воккхачу стага 
хаттар дина:

– Хьо лаа-тара лелий? ЦӀе хӀун йу хьан?
КӀанта шен цӀе Ислам йу аьлла, ша 

йуьхьарлаьцна некъ бийцича, гӀагӀъаьлла 
велха волавелла воккха стаг.

– Хьо хӀунда воьлху? – хаьттина кӀанта.
ТӀаккха воккхачу стага дийцина.
– Хьо веъначу новкъахула веана, 

кхаьчна со кхуза. Хьо санна со жима 
волчу хенахь, сан йиша лачкъийра шийтта 

корта болчу саьрмако. ХӀетахь дуьйна 
сайн йиша лоьхуш вара со. ТӀаьххьара и 
йолу меттиг карийна суна.

– Мичахь? – хаьттина кӀанта.
– Кху лам тӀехьа йоккха гӀала йу дашо 

тхов а болуш. Цу чохь Ӏаш бу и инзаре-
боккха саьрмак. Цо лачкъийна сан йиша 
йу цу чохь, овкъаран даар а даош, йацош. 
Амма сан ницкъ бац иза кӀелхьарайаккха. 
Хьуна ма-гарра, бакъдуьнен чу дӀаваха хан 
йолуш воккха стаг ву со.

– Сан йиша а хила мега цу чохь. 
Схьахетарехь, цхьа бала бу вайшингахь... 
Чехка новкъавала веза вайшиъ, – аьлла 
кӀанта.

– Собаре хилалахь, Ислам, – аьлла, 
воккхачу стага.

– Жималла ког-корта боцуш хуьлу хьуна. 
Хьо санна жима волуш, со а вара хьуна сиха 
а, аьрха а. И саьрмак чӀогӀа кхераме бу. 
Цунна улло ваха мегар дац хьуна.

Шена герга вогӀуш стаг хаавелча, шен 
шийтта багара цхьа чаккхарма гена ц1е ара 
туху цо. Хийла стаг, бехк-гуьнахь доцуш, 
хӀаллаквина цо. Бале баьлла иза.

– Баба, – хаьттира ас, – хӀинца хуьлий и 
тайпа саьрмакаш?

– Хуьлу, бабин кӀорни. ХӀу данза ду 
церан хӀинца а.

Гитлер цӀе йолуш ву вайца хӀинца тӀом 
беш волу немцойн паччахь, цул боккха 
саьрмак бац хьуна. Цо деш долу зиэн инзаре 
доккха ду. Дала эшавойла иза... Ва бабиниг, 
наб йогӀу хьуна? Туьйране кхин ладогӀа ца 
лаьа хьуна?

– Бехк ма биллалахь. ЧӀогӀа лаьа, – элира 
ас.

– Кхин дӀа ладогӀа тӀаккха... Со ца кхоьру 
хьуна цу саьрмаках. Дала мукълахь, и сан 
карара бер бац хьуна – аьлла, доккха тур 
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даьккхина кӀанта. Дожа кечделла гуьйренан 
гӀа санна, хаза, можачу басахь хилла и тур.

Цул сов инзаре-тамашийна ницкъ болуш 
а хилла иза.

ТӀаккха кӀантах бӀобулуш, цуьнца 
новкъаваьлла воккха стаг.

ДӀавоьдуш-воьдуш, кху шинна гӀалин 
дашо тхов гучубаьлла. Эццехь хаавелла 
хӀара шиъ саьрмакна. Цо гӀали чуьра 
аратоьхна ц1е йоккха хуьлуш, герга кхочуш 
хилла. Гонаха мел дерг дагош хилла цо. 
Воккха стаг йуххерчу хьех чу а вахийтина, 
кхера ца луш, майрра шен тур айина, цу 
цӀарна дуьхьал ваьлла кӀант. ЦӀаро, кӀентан 
йуьхь чахчош, тур дохдеш хилла. Амма 
кӀант, къар ца луш, ши пхийтта дол ирх а 
кхийсалуш, цу цӀарна тур детташ хилла. 
Кхаа дийнахь, кхаа бусий летта иза цу 
цӀарах. Эххар а ц1е г1елйелла. Гуш хилла 
саьрмакан гӀора кхачийний. ТӀаккха воккха 
стаг а эцна, гӀали чу а вахана, тур диттина-

диттина, саьрмакан шийтта корта баьккхина 
Ислама. Саьрмако лечкъийна дуккха а 
мехкарий хилла цу гӀали чохь. Уьш массо 
а паргӀатбаьхна Ислама. Царна йуккъехь 
шен йиша карийна, самалхадаьлла цуьнан. 
Иштта, ирсах догдуьллучу хенахь шен 
йиша схьакарийна, ирсе кхаьчна воккха 
стаг а. Шен йиша а йалош Ислам ц1а веъча, 
цунах боккха кхаъ хилла, схьагулбеллачу 
йуьртахоша доккха ловзар хӀоттийна. 
Тойнехь дууш-молуш, сакъийрина цара.

– Хаза туьйра дара иза, – элира ас, – 
Саьрмакна хила деззарг хилла.

Ма чӀогӀа хилла Исламан и тур. ХӀинца 
мичахь ду-те иза?

– Иза хьаха ду хӀинца хьан дегахь. Цуьнца 
мостагӀий отуш ву иза. И цуьнгахь мел ду, 
цхьа а кхерам бац цунна. МостагӀ эшийна, 
толам баьккхина, кеста цӀа вогӀур ву иза. Цу 
буса бабин туьйранах тешна, хаза гӀенаш 
гуш, мерза наб кхийтира суна.
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Ширачу заманахь божарий хьуьнха акхарошна талла оьхуш 
хилла. Уьш когаш Iуьйра лелаш хилла, хIунда аьлча церан 
хIетахь когайуха мачаш ца хилла. Иштта хьуьнхахула 
схьавогIучун когаш лазош хилла кIохцалгаша, тIуьначу 
кхаьчча, башош хилла, шелйелча, гIорош хилла. Лорана 
тIехь талла йиш ца хилла. Цхьана дийнахь оцу таллархочо 
ша дийначу экханан цIоканан ши дакъа хьарчийра шен 
когех. Когаш бохбелира, царна лазорна йа шелбаларна кхерам бацара. Иштта 
йукъаевлира дуьххьарлера мачаш. Тайп-тайпанчу мехкашкахь тайп-тайпана лелош 
хилла мачаш.

Масала, Японехь дуга кхиош хилла, иза кхио дуккха а хи деза. Сарралц когаш 
Iуьйра хи чохь лелча, сиха цомгаш хуьлуш хилла. Цундела японхоша дечиган мачаш 
йукъаехира, дечиган шина туьппалгана тIе чимчаргIаш доьхкуш. Иштта йукъаевлира 
японхойн къоман мачаш – гэтанаш. 

Мисарахь наха шина айрана тIе дуккха а тIийригаш а туьйсуш, уьш вовшахйоьхкуш 
шатайпа мачаш йира – сандалеш. Оьрсиша кIедачу дечиган ковстах еш хилла мачаш, 
царах лаптеш олу. Iай лело истангах еш йовха мачаш хилла – валенкаш.

Ширачу заманахь нохчийн хилла шатайпа мачаш. Уьш дабагIа деш, кечдинчу бежанан 
неIарх еш хилла, дукха хьолахь стеран неI лелош хилла, хIунда аьлча стеран неI стомма 
хилла кхечу хьайбанийн неIарал. Ламанца Iай неIармачаш ца шаршийта, церан айрашна 

бухахь, леррина оцу гIуллакхна дина ленаш доьхкуш хилла, бахтаршца 
чIагIдеш. Оцу ленийн бухахь шатайпа кIомсарш хилла, лаьттах уьш 

дIатасайалийта.
НеIармачел сов нохчаша лелош хилла маьхьсеш, пезагаш, 

бIоржамаш, кIархаш а.

Мачаш мичара йевлла
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Бахтар (ду) – тIаьрсиган дуткъа доьхка, йеха аса.
БIегIаг (йу) – батийначу тIергIах йина коьчал.
БIоржам (бу), б1оржамаш (бу) – бIегIагах йина, шийлачу 

хенахь когайуху лекха бертиг йолу эткаш.
Гирда (йу) – йалта а, кхийолу буьртигаш долу  хIума 

йустаран барам (12 кийла).
Гота (йу) – латта аха оьшу гIирсаш.
ГIорза (йу) – бакъбеллачу хоттан дакъа, лекха бIал.
Дукъо (ду) – гIишло йеш, тхов тIе буьллу хен.
Дархо (ву, йу) – чов йина лазийнарг.
Йилбазмохь (бу) –  лаьмнашкахь мохь тоьхча, дуьхьал 

хеза аз.
Колл (йу), коьллаш (йу) – лоха-луьста, генаш лаьттара 

хьаладолу орамат.
МазлагIа (йу) – накхармозий долу меттиг.
Мисар (йу) – Малхбалера пачхьалкх (Египет).   
Маьхьси (йу), маьхьсеш (йу) – тIаьрсигах йина, айра 

доцу кIеда эткаш.
Мутт (ду) – стоьмех долу хи.
НеI (ду) – бежанан цIока.
НеIармача (йу) – бежанан цIоканах йина, хьалха заманахь 

нохчаша лелош хилла мачаш.
Пезаг (йу) – йайн, кIеда, кIажа боцу эткаш.
Таж (ду)  – паччахьан куй (корона).
Талл (ду) – диттан тайпа.
Тоьла (йу) – латта бухахь йина Iойла (хIусам).
Туш (йу) – адам Iаш долу меттиг.
Урд (ду) – доьзало дуьйш-дерзош лелош долу латта.
Хедар (ду) – бошхап.
Чаккхарма (йу) – некъан йохалла бустуш болу барам (км).



34

– Цициг, цициг, 
 хьо мичара догIу? 
– Дечкера догIу. 
– Дечиг мичахь ду?
– Хьуьнхахь ду. 
– Хьун мичахь йу? 
– Дагаро хадий. 

– Диг мичахь ду? 
– Хи чу дуьйжи. 
– Хи мичахь ду? 
– Малхо дакъий. 
– Малх мичахь бу? 
– Исс ломал т1ехьа бу.

Шен денанас Маликова Зезага (1926-чу шарахь йиначу) 
дуьйцуш хезна, дIайаздина Халикова Асета.

Дагардар
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  ***
ЧIерий леца араволий,
Сан лулахо денна вов.
Сарахь соьга шайга кхойкхий,
Хьалха йуьллу чIеран… 

 

 

***

ГIа даьккхина мохехь леста,

Хьуьнан кхор а, хьаьмцан колл а.

Арабаьлла зезаг хьеста,

Каде хьийза можа….

 
 

***
БIаьста бешо духар хуьйцу,

Хьочо доккхуш заза кIайн.

Баьццара бос алссам буьйлу,

УьйтIахь, кетIахь болу….

  ***
Дада гIаьтти сатасарца,
Набйеш йолуш лаьмнийн йурт.
Ши говр эцна шен нахарца,
И вахара аха… 

ХIетал-металш



Малхо хьоьстуш
Зезаг ду со,
Ломахь сенчу
Бай тIе даьлла.

Вочу матта
Со ма дийца.
Вочу куьйга
Со ма хьаде.

Лаьмнийн некхах
Ца дакхийтахь,
Мархалдахна
Лийр ду со.

Зезаг
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