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Сулейманов Ахьмад
(1922-1995)

Йаздархочух дош

ХIокху шарахь 100 шо кхочу вайна массарна а везаш волчу халкъан поэтан 
Сулейманов Ахьмадан.  Сулейманов Ахьмад вина Олхазар-кIотарахь. 
Берашца доккха гергарло дара цуьнан. Цо дуккха а шерашкахь хьехархочун 
болх бина ишколехь, иштта ишколан куьйгалхо а лаьттина иза. Бераш 
нохчийн амалехь кхиош, царна нохчийн мотт а, нохчийн истори а марзйеш, 
къахьегна Ахьмада. Сулейманов Ахьмад дукха жима волуш волавелира 
байташ йазйан. Цуьнан дуьххьарлера стихотворени «Кавказ», Бадуев 
СаьIида мага а йина, «Серло» газетехь зорбатуьйхира. «Хьо бакъволу 
поэт хир ву хьуна», – аьлла, дог хьаьстира кIентан. Сулейманов Ахьмадах 
хилира бакъволу халкъан поэт. Цо йазйина дуккха а стихаш, поэмаш а 
хазахетарца тIеийцира нохчийн литература йезачара. Литературехь 

беш болу болх ца сацош, Ахьмада дукха къахьийгира, цо ша олуш ма-хиллара, вайн мехкан паспорт 
хIоттош: Нохчийчоьнан лаьмнийн, меттигийн, тогIийн, шовданийн, хийн, Iаламан хIолламийн 
цIераш дIайазйеш. Шен халкъ а, цуьнан истори а йезаш хиларна, и боккха болх ша кхочушбира цо. 

Вайн къам бохамех, харцонех лардеш лаьттинчу халкъан оьздангаллин хехойх цхьаъ хилла, ваьхна 
Сулейманов Ахьмад. Цо литературехь, Iилманехь динарг цкъа а довр дац, вайн къам мел деха.

  ***
Бертахь доьзал, маьрша Даймохк
Беца къонахчун ши тIам.
Бертахь доьзал – Даймохк бацахь,
Адамех ца олу къам.

  ***
Къонахчун дарж оза терза
ХIинца а ца дина бах –
Дуьне цуьнца дуста гIортахь,
Беза бу къонахчун мах!

  ***
Къонах воцуш, ваха атта
Хилла массо заманахь.
Атта дацарх, къонах хилий,
Тахна ваха Iамалахь!

  ***
Массо ирсе волчу хенахь,
Ирсе хила Iамалахь.
Каг а ца луш, хало лар а
Ду къонахчун амалехь.
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Ахмадов Муса

Аьхке
Махо мархаш чехка лаьхки,
ГIовгIа йоккхуш, туьйхи ткъес.
Иштта кхечи йовха аьхке, 
Буьрса догIа даржадеш. 

Генадаьлла догIа тийча,
Къеггина схьакхетча малх,
Бераш доьлху хи тIе лийча, 
Кхаш тIе балха боьлху нах. 

Стигалан ах дIа а лоций, 
Лакхахь хIутту стелаIад.
Бераш, и схьалаца олий, 
Анайисте довду дIа.

Сурт диллинарг – Хамерзоева Лалита
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Жимачу йоӀана Айатина шен денана 
гуттар а иштта хилла йу моьттура, хӀинца 
ма-йарра, къена, букар а йахана. «Со жима 
йолуш дара иза», – олуш, баба цхьацца дийца 
йолайелча, шен денене цеце дӀа а хьожуш.

ЙоӀ гуттар а йоккхачу стагаца йара, 
йоьӀан да-нана балхахь долуш.

Йоккхачу стага нуй хьакха а, мотт-гӀайба 
дӀанисба а Ӏамийнера йоӀ, кхидолчу кега-
мерса хӀуманашна а.

Наггахь дов а дора йоккхачу стага 
кӀентайоӀана: «Нуй цӀена хьакха, нехаш 
аьшкалца уьйтIа дӀа ма лестайе!» – олуш.

ЙоӀ йицлора. ЙоӀ даим тайнигаш ловзош 
хуьлура, цаьрца шен цхьацца хабарш а 
дуьйцуш.

Цхьана дийнахь, ша хӀума йууш 
охьаэгна баьпкан цуьргаш кхечу нехашца 
дӀакхиссинера йоӀа, неӀаран берттера 
аьшкалца дӀаластийна. Йоккха стаг 
цецйелира, аьшкалца арайаьлла йоӀ, неӀ 
шена тӀаьхьа тӀе а къовлайалале, оцу 
сохьтта йуха схьагучуйаьлча.

– Нехаш стенга кхиссина ахь, нанина? – 
хаьттира йоккхачу стага.

– Эцца уьйтӀа! – хазийра йоӀа, шек а 
йоцуш.

– Схьайадал, нанина, схьалахьадайтал 
вайшинга ахь дӀакхиссина баьпкан цуьргаш, 
– олуш, шеца йоӀ а эцна, арайелира тӀаккха 
йоккха стаг. 

ЙоӀе шена гӀо а дойтуш, и кегийра 
кхалларан цуьргаш, цхьацца схьаоьцуш, 
хьала а лахьийна, зингатийн борза тӀе 
охьадоьхкира йоккхачу стага, шабаршца 

Баьпкан цуьргаш
Бексултанов Муса
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хӀума шен цӀа хьош хилла, адамо а, экхано а 
цу тӀе ког баккхале олий, шен даьхнишна а, 
куотамашна а, жӀаьлешна хилийта, и Делан 
рицкъ лар а деш. Ша деллачу рицкъана оцу 
паччахьо бечу ларамна, Дала хьал-бахам а 
совбаьккхина, чӀогӀа вехаш хилла и паччахь, 
гуттар а Далла хастам а беш.

И хиъначу шайтӀано, цхьана дийнахь, 
къен-миска стаг хуьлуш, дуьхьала а даьлла, 
аьлла паччахье:

– Хьо деши а, даьхни а, хьайн долахь 
мохк а болуш, паччахь а вара, новкъара и 
йалтийн цуьргаш лехьош, хьайх терра болу 
паччахьаш кхардабо-кх ахь хьайх, цул сов, 
хьан олаллехь Ӏаш долчу тхуна эхь а хета 
нахах, паччахьуо и писалла лелош, – аьлла.

Делан цӀераш а йохуш.
Зингатий оцу сохьтта тӀегулделира оцу 

цуьргашна, хӀораммо а цхьацца бепиган 
цуьрг схьа а лоцуш. Йуха хьийзина-а, шайн 
барза чу кхехьа долийра, кхидолу зингатий 
а тӀе а гулделла.

– Бабас цхьа хьекъале хаза хӀума дийций 
шен КӀозалшна, – элира Бабас – цкъа а 
хьуна дицлурдоцу хаза хӀума?

ЙоӀа корта ластийра, йоккхачу стагана улле 
дӀахуьлуш, цуьнан пхьаьрса кӀела а йахна.

– Цхьа къинхетаме паччахь хилла цхьана 
заманахь вехаш-Ӏаш, – долийра йоккхачу 
стага. – Ша новкъа дӀаса моссазза воьду, цхьа 
а кӀенбуьртиг а, охьадоьжна кхалларан цуьрг 
а дуьтуш ца хилла цо. Массо а йалтех йолу 
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Цу дийнахь дуьйна, кхин йалтин буьртиг 
а, охьадоьжна кхалларан цуьрг а лаьттара 
хьала ца оьцуш, царна тӀе когаш бетташ, 
лела воьлла паччахь.

ТӀаккха Дала – Ша деллачу рицкъан цо 
хама цабарна, – паччахьаллах а вохош, 
къен а вина, сагӀадоьхург вина цунах, наха 
йелларг бен, йаахӀума а йоцуш. 

Казахстанехь, Сталина вайн къам цӀера 
даьккхича, нисса ах гергга къам мацалла 
делла хьуна вайн, КӀозарш, сан ши ваша 
а, нана а леш, и ахь тахана нехашца 
дӀакхиссина хилла бепиган цуьрггел даа 
йалта доцуш… йалта дешил дезох ду хьуна. 
Шен мел дукха деши хиларх, йаа сискал 

ца хилча, мацалла лийр ву хьуна муьлхха 
а стаг… йалтин хама белахь… кхин цкъа а 
бепиган цуьрг нехашца дӀа ма кхоссалахь, 
эцца котамашна луолахь йа вайн Гудина 
луо, йа хӀинца, вайшимма санна, зингатийн 
борза тӀе охьадахка! Кхийтирий хьо, Бабин 
КӀозалш? – элира йоккхачу стага.

– Баба… ас…ас кхин цкъа а… цкъа а 
бепиган цуьргаш дӀакхуссур дац хьуна… 
суна хаа ма ца хаьара паччахьана хилларг… 
суна вайн нохчий беллий а ма ца хаьара…, 
элира йоӀа, йоккха стаг мара а къовлуш.

– Цхьа йоӀ хилла ма ца Ӏа Бабин йоӀ… 
дера ца Ӏа, дийнна цхьа дуьне ду-кх! – 
олуш, кӀентан йоӀ хьаьстира йоккхачу 
стага, коьрта тӀехула охьа куьг а хьаькхна.

Суьрташ дехкинарг – Магомадова Фаина
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ХIорд дуьрий бен хуьлуш бац
Мамакаев Эдуард

ХIордан йисттехь хIинццалца
Мурад хилла вацара.
Къоьзан-Iам бу моьттуш и,
Мала хIоьтти хьаьъна хи.

– Тьфу! Ма дуьра ду хIара! –
Кху чу туьха хьан тесна?
ХIара-м къаьхьа стим ма бу,
ЧIерий муха дехар ду?

ХIай кIайн мархаш, схьагулло!
ХIорд тазбан цхьа догIа ло!
Лакха гу тIе ваьлла, цо
Стигла коч шен ластайо.

Мархо, лахлуш хIордан тIе,
Йоьлуш, эли Мураде:
– Шек ма вала, хIуммаъ дац:
ХIорд дуьрий бен
Хуьлуш бац…

Сурт диллинарг – Хамерзоева Лалита
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Дов
БойсагIар цхьа хIума халахетта, шен денана 

йолчу чувахара. Баба шен куьзганашна 
тIехула дIахьаьжира БойсагIаре.

– ХIун хилла хьуна, Дога, хьо цхьа дог 
доьхна ма го суна? – йелайелла, хаьттира 
Бабас.

– Мамина со ца веза. Гуттар дов до цуо 
суна! – дегабааме, велха а ийзош, жоп 
делира кIанта.

– ХIинца хIун дина ахь?
– Цицигна йаахIума ло аьллера мамас, 

суна и дицделира, берашца ловза а вахана. 
Цициг бахьанехь суна дов дан деза тIаккха!?

– Мамас хьуна, цицигна йаахIума ца йелла 
аьлла, ца дина дов. Хьайга де аьлларг ахь 

ца дина аьлла, дина. Хьайна тIе диллина 
хIума кхочушдеш хила ма веза хьо.  Ахь 
иза ца дина. Хьоьгара ледарло йаьлла. 
Хьоьгара кхин ишттаниг ца далийта, хьо 
дика кIант, дика адам хила лууш ма ду тхо.

– ТIаккха, мила ву со, адам дац со?! – 
дегабааме элира БойсагIара.

– Ду дера хьо-м адам, – йоьлу баба, 
делахь а, хьайна мел хала делахь а, диканиг 
схьаоьцуш, вониг тIе ца лоцуш, хьайна 
тIедиллинарг сихха кхочуш а деш хьо 
хилахь, хир ву-кх хьо хила ма-везза кIант, 
стаг, къонах а. Мамина хьо чIогIа дукхавеза 
хьуна. Хьуо ца веза ма мотталахь.

– Баба, хьуна веза-кх со массарал а чIогIа. 
Ахь цкъа а дов ца до суна, гуттар а хьоьсту. 
Суна хаза мел хетарг до ахь.

– Ээ, Дога, хьан нанна санна дукха хьо 
цхьанна а везар вац хьуна. Хьан ненан 

хьоьга болу безам йистйоцуш, барам 
боцуш, боккха бу хьуна. Шен дагна 
чов хуьллушехь до хьуна цуо хьуна 
дов, хьо дика хила лууш. Суна хала ду 
хьуна дов дан, со йоккха йу, цундела 
хьоьгара дика доцург даьлча, ас 
хьуна гечдо, иза хьуна пайдехь хир 

дацахь а. Кхетий хьо, Дога?
– Делахь, Баба, мамин 

дагна кхин лазам, чов а ца 
хуьлуьйтуш, сох дика кIант 
хир ву шуна. Ас дош ло 
хьуна.

Закриев Iийса

Сурт диллинарг – Магомадова Фаина
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Балл
Ас йуьйгIира бешахь балл,
Белаца ор даьккхина.
ТIаккха, бохабира бIал,
Синтарна гуобаьккхина.

ХIора дийнахь, дуттуш хи,
Цунна со тIехIуттура,
Денделла ца долуш и,
ХолчухIуьттуш гуттара.

Амма, цхьана дийнахь балл
Карий, лепаш, денйелла.
Даг чохь суна лети малх,
Гина иза сенйелла.

Воккхавево синтаро,
Воьлла цуьнан амалах…
Ойла хьаош, дог цIандо
Цо гIайгIанах, баланах…

Саиев Iумар
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Нанойн бераш, берийн наной
Малхбалений, Малхбузений
Йуккъехь
Даим цхьа хьасене
Эшарш йекаш, йерриг зевне
Аре йу цхьа – берийн аре,

Сарахь царна тӀаьхьайогIу,
«Ӏав-Ӏав», «МӀаьу», «Му-у».
«БӀаь» – бохуш,
«Схьададал, 
 сан кӀорни», – бохуш,
Дашо Буьхьиг – Газанна, 

Абдула е в  Ле ч а

Цигахь xlopa
Дийнахь дӀора
Малх бу лаьтташ,
ЗӀаьнарш латтош,
Зезагашца,
ЦӀазамашца
Берийн аре
Хазйеш, марзйеш.
Цигахь гулло
Массо бераш.

Цига йогӀу КӀорни, Бекъа, 
Буьхьиг, Ӏахар, Эса, КӀеза... 
Муса, Алик, Роза, Эльза. 
Цигахь массо бераш бертахь, 
Вовшийн йиша, ваша хеташ, 
Ловзу, малх чубуза боллалц.

Дашо нана хӀораннан: 
Бекъа йоьлу Говрана, 
Жима эса – Аттана, 
Ткъа УьстагӀна – 
Ӏахар а.

Жима кӀеза – Барзина. 
КӀорни хьерча Цицигах, 
Жима Зингат – Зингатах. 
... «Ӏав-Ӏав» хеза, 
 «МӀаьу», «Му-у». 
«ДӀадижа, 
 сан кӀорни!» – хеза
Схьакхеттачу баттана. 
Алалалуй – балалу.

Суьрташ дехкинарг – Магомадова Фаина
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Саьрсиг
Цхьана йуьртахь йехаш йара жима 

кхо йиша. ЧIогIа бертахь йара и кхоъ. 
Йоккхахйолу ши йиша нанас аьлларг деш 
йара. Нуй хьокхура цаьршимма, хIуманаш 
дIа а нисйора, тайнигашца ловза а ловзура. 
Ткъа жимахйолчун дог ца догIура гIуллакх 
дан. Пхи шо бен дацара цуьнан. Шега цхьа 
хIума де аьлча, ша жима йу олура цо. Цхьана 
дийнахь церан да балха ваханера, ткъа нана 
– туькана. Ловзуш Iаш йара йоккхахйолу ши 
йиша. Ткъа Iайшат маьнги тIехь, телевизоре 
а хьоьжуш, дIатевжина йара. 

ЦIаьххьана корехула цхьа гIовгIа хезира 
царна. Йоккхахйолу йиша Марем, ша 
корехула арахьажа кхоьррушехь, корехьа 
йахара. Гуш хIумма а дацара. Шайна 

хетаделла хир ду-кх и аьлла, ловза 
охьахевшира уьш йуха а. Хьалхачул а чIогIа 
гIовгIа йелира корехь. ХIинца баккъал а 
кхерайелира и кхоъ.

 – Марем, хьажахьа цигахь хIун йу! – элира 
шолгIачу йишас Мадинас. Ткъа Марем 
кхоьруш йара. Кора уллехь ладоьгIуш 
лаьттара иза, корера бой хьайан а ца 
йаьхьаш. 

 – Вай дIаловчкъа деза, нана чуйаллалц! 
– элира Марема. Сихха маьнги буха 
йелира и кхоъ. Дукха хан йалале, кор 
туьйхира кхеран. Кхерайелла, меттахйала 
а ца йаьхьара йоккхахйолу ши йиша. Ткъа 
Iайшат: – Со хьажа йоьду цига, – аьлла, 
маьнги бухара хьалайелира. Ма гIолахь, 

Халикова Асет
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бохуш, тIаьхьакхайкхира ши йиша. Йахана, 
кора хьалха дIахIоьттира Iайшат. Гуш 
хIумма а дацара. ТIаккха, неI йиллина, 
арайелира и. Цхьа а хIума дацара цигахь 
а. Дукха хан йалале, стигалхула цхьа 
доккха IиндагI тIедогIуш санна, хийтира 
кхунна. ХIара хьалахьаьжна йалале, цхьа 
нана-боккха саьрмак охьабоьссира кхунна 
хьалха. Жима йоI кхеро дагахь, чIоггIа 
цIогIа а туьйхира саьрмако. 

– Де дика дойла хьан! – элира цуьнга 
Iайшата, шен кхерайалар а ца гойтуш.  

– Диканца йехийла хьо! – цецбелира 
саьрмак. – Хьо сох ца кхоьру? – хаьттира цо. 

– Ца кхоьру. Ловзий вайша? Сан цIе 
Iайшат йу хьуна. Ткъа хьан цIе саьрмак йу? 

– ХIаъ! Саьрмак йу сан цIе. Ткъа нанас 
сох Саьрсиг олу, – цеце хьоьжура цуьнга 
саьрмак.

– Хьо сан доттагI хуьлий? – элира Iайшата.
– Хьо ма дика йоI йу, Iайшат! Соьца 

цхьа а бер ловзуш а дац, сох кхоьру уьш. 
Цундела ас уьш кхин а чIогIа кхера ма 
до. Ткъа со вуон саьрмак ма бац. Сайца 
дикачаьрца дика хуьлу со. Суна-м эшарш 
лакха а, халхабала а хаьа. Куьйгаш хьала 
а дахийтина, когабуьхьара а хIуьттуш, 

хелхарца йиш йолийра Саьрсиго:
Iуьйренаш чIогIа хаза йу, 
Суьйренаш чIогIа хаза йу, 
Саьрсигах массо кхоьруш ву, 
Ткъа Саьрсиг нахах хьоьгуш бу.
Ли-ла-ла ли-ла-ла, ли-ла-ла ли-

ла-ла-ла,
Ли-ла-ла ли-ла-ла, ли-ла-ла ли-

ла-ла-ла.
Цу хенахь, Iайшатана орцана 

йеана, йоккхахйолу ши йиша Iада 
а йина йиснера. Туьйранашкахь 
бен буьйцуш хезна боцчу инзаречу 

саьрмакца къамел деш, цуьнга шена 
хелхарш дойтуш, эшарш а лоькхуьйтуш, 
лаьттара кхеран жимахйолу йиша Iайшат. 

– Iайша-а-а-а-т! – кхоьру-у-ш, мохь 
белира кхаьршинга. 

– ХIара шиъ сан йиша йу, ткъа хIара сан 
доттагI саьрмак бу, – аьлла, уьш бовзийтира 
царна Iайшата.   

Инзаре цецйаьлла, лаьттара и шиъ. 
– Шуьша ловзий тхоьца? – элира Саьрсиго. 
Вовшашка хьаьжира и шиъ. 
– Ахь тхо стигалхула хохкур дуй? – элира 

цуьнга Iайшата.
– Дера хохкур ду! – аьлла, уьш шен 

вортанна тIе а ховшийна,  стигала 
хьалаайбелира Саьрмак. – Сан кхес чIоггIа 
схьалацалаш! – элира цуо кхаа йоIе. 

Цуо ма-аллара, кхесах тасайелира кхо 
йоI. Шен даккхий тIемаш а лестош, 
тIомайаьккхира Саьрмако и кхо йоI. 
Мархашна йуккъехула, стелаIодан беснех 
охьаоьхучу некъашца, малхана, баттана, 
седарчашна а уллехула Iаьршашка  а 
хьоьжуьйтуш, дуккха а хихкира цо уьш. 
Йуха лаьтта охьайоссийра. 

– ХIинца со цIа баха беза. Нана хир йу 
суна сагатдеш. Сайн тайнигаш дIа ца 
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нисйинера ас, нанина гIо дан а деза, – элира 
Саьрсиго. 

Хьажахьа, ша саьрмак боллушехь, шен 
нанна гIо деш бу-кх хIара а! Ма дика 
саьрмак бу и! Со а хир йу-кх, иштта сайн 
нанна гIо деш, цо аьлларг а деш, – ойла 
йира Iайшата. 

Кхаа йоIа чIогIа баркалла элира цунна, 
шаьш хахкарна а, шайн самукъадаккхарна 
а. Йуха а шайца ловза бола а элира цара. 
Саьрмак, шен даккхий тIемаш а ластийна, 
дIабахара. Ша дIабоьдуш, йуха а бирзина, 
элира Саьрсиго: – Нанас аьлларг делаш, 
чохь хаза гIуллакх а деш! ТIаккха со йуха 
а богIур бу шуьца ловза. 

Цунна тIаьхьахьоьжуш Iаш йолчу 
Iайшатана шен лерехь аз хезира: – Iайшат, 

самайала, нанас цIазамаш деана вайна! – 
аьлла. Ши бIаьрг схьа а биллина, чухула 
дIасахьаьжира йоI. Нана а, ши йиша а йара, 
кхунна тIехIоьттина, лаьтташ. – Де дика 
дойла хьан, Нана! Саьрсиг дIабаха? – элира 
Iайшата. – Вай, дукхайаха хьо! Нанин де 
дика дира ахь?! ГIан гинера хьуна? Нанин 
йоIана хаза гIиллакх Iамийнарг хIун Саьрсиг 
бу-те? – бохуш, маракъийлира и нанас. 

Шена гинарг гIан хиллий, кхийтира 
Iайшат. Ша цIенкъа охьакхиссина  тайнигаш 
схьагулйан хIоьттира иза. – Нана, ас даим а 
ахь аьлларг дийр ду хьуна! – элира Iайшата 
шен нене. Ткъа нана а, йоккхахйолу ши 
йиша а йелакъежира. ХIетахь дуьйна, 
хьалхачул а хаза, барт болуш, нанас аьлларг 
а деш, гIоза баха хевшира уьш.

Суьрташ дехкинарг – Магомадова Фаина
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Барт
Хасаров ШаIрани

Кхоссавелла, цIалха-кога
КIанта харций шеран бога.
Ша ца Iаний, бохуш, шар,
ХIетте ца ло иза къар.

ЖIаьло боху: «Гал ма вала,
Айхьа динарг дина ала».
НIаьно боху: «Дац хьан дог.
Тухур йу ас хьуна зIок».

«ТIулгаш кхисса ву хьо говза.
Вац берашца ловза говза», –
И йуьхьIаьржа хIиттавеш,
Ду цициг а къамел деш.

Дийки гаьн тIехь мокха хьоза:
«Ца Iамош шен дешар, йоза,
Сарралц тхуна кхуьссуш Iад,
Ша-шен во кху кIанта кIад».
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Со ца йуьтуш Iам чохь кхайкха,
Аш вуьйцу кIант ву харц-тайпа», –
Бохуш, пхьид а, сих ца луш,
ЙогIу кхисса-кхиссалуш.

Йаьллачура ара кевне,
Баба кхечи оцу девне.
Горгбеш, цунна бина гуо,
Ка йахийти гIожах цо.

«Кхин харцор дац шеран бога, 
Кхиссалур вац цIалха-кога,
Аш хилийтахь хIинца барт, –
Бохуш, ведда воьду кIант, –

Кхана дуьйна хир ву говза
Со сайн нийсархошца ловза.
ТIулгаш лестош, кхуьссуш Iад,
Лур вац кхин со эрна кIад».

«Мега иза гал ца вала» –
ЖIаьла хIоьтти Бабе ала.
Дастаделла эццахь дог,
Ца тухуш Iий нIаьна зIок.

Пхьидо кхуьйкху. Цициго толлу.
Хьоза а шен ловзуш доллу.
Хилла бели церан барт.
Воккхахир ву хIинца кIант.

С
уьрт
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ЖIаьлина карийна доттагI
Хьалха-хьалха, цхьана генарчу-генарчу 

заманчохь, цхьа жIаьла хилла хьуьнхахь Iаш. 
Ша цхьаъ хилла иза, цхьа а воцуш, йа гергара 
а, йа доттагI а. ЧIогIа сингаттаме дIаоьхуш 
хилла цуьнан денош. КIордийна цунна 
иштта Iен. Дуккха ойланаш йиначул тIаьхьа, 
дагадеана жIаьлина шена доттагI лаха. 
Тешаме, дика доттагI, цхьанна а хIуманах 
кхера а ца кхоьруш.

Хьуьнхарчу готтачу некъахула схьадогIучу 
цунна пхьагал дуьхьалкхетта.

– Пхьагал, – аьлла цуьнга жIаьло, – ши 
доттагI хилий вайша? Цхьаьна дехар а ду 
вайша, вовшийн лар а дийр ду.

– Дика ду, – резахилла пхьагал.
Суьйранна доккхачу дитта бухахь меттиг 

а лехна, дIадижна ши доттагI. 
Кхеран наб чIагIйеллачу хенахь, Iуьргара 

арабаьлла дахка хилла ижу лаха бедда боьдуш. 
И хаабелла жIаьла, хьала а иккхина, «гIалх-
гIалх» деш, лета доладелла. Кхерайелла, 
хьалаиккхина пхьагал, лергаш а, когаш а 
дегош.

– Хьо хIунда лета? ХIунда йаьккхи ахь 
оццул гIовгIа? Барзана дIахазахь, цуо, схьа а 
йеана, вай дуур дуй, ца хаьа хьуна? – элира 
цуо жIаьлига.

«Ледара доттагI йу хьо а, пхьагал, – ша-
шега элира жIаьло. – Барзах а кхоьруш. Ткъа 
борз-м кхоьрур йац цхьаннах а».

Iуьйранна, пхьагалан Iодика а йина, борз 
лаха дахара жIаьла. Цхьана кIоргачу боьрахь, 

(Башкирийн туьйра)
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йижина Iуьллуш, карийра цунна иза.
– Борз, – элира жIаьло, –ши доттагI хилий 

вайша? Цхьаьна бертахь Iийр ду вай.
– Дика ду, – жоп делира барзо. – Цхьаьна 

самукъане а хир ду.
Сарралц цхьаьна хан а йаьккхина, 

буьйсанна, гIелделла, дIадижира и шиъ. 
Кхано, цхьа хан йаьлча, шен Iомачуьра 
арайаьлла пхьид йара, когаш тIехь кхисса а 
луш, дIайоьдуш. ЖIаьлина хаайелира иза. 
Хьалаиккхина, цхьа гIовгIа йаьккхира цо, 
«гIалх-гIалх-гIалх» аьлла, лета а доладелла. 
Кхерайелла самайаьллачу барзо мохь хьакха 
безий хьуна шен доттагIчунна тIе:

– Ахь хIун до?! Ахь хIунда йаьккхина 
хIара йоккха гIовгIа?! Йерриге а хьун Iадор 
ма йу ахь-м! Чена дIахазахь, цуо схьа а йеана, 
вайшиъ цоьстур ма ду!

«Борз а йу-кха кхоьруш, – гIийла ойла йира 
тIаккха жIаьло. – Ченца доттагIалла тесча, 
бакъахьа ду ас».

Iуьйранна берзан Iодика а йина, хьуьнхарчу 
тачанашкахула ченан лараш лаха дахара иза. 

Шен тоьлан бертехь мазах дуьзначу тIодах  
мотт хьоькхуш, дIатевжина Iаш карийра ча-
турпал.

– Ча, – элира цуьнга жIаьло. – ДоттагIалла 
тасий вайшимма? Цхьаьна, бертахь а долуш, 
самукъане хир ма ду вайшинна.

– Мегар ду, – элира цуьнга чено, йоккха 
бага а гIаттош. – Хир вайшиъ ши доттагI. 
Дало, сан тоьли чохь хьошалла дийр ду ас 
хьуна.

ТIекхечира Iаьржа буьйса. Ши доттагI 
дIадижира. Лерг семачу жIаьлина хезира 
ченан тоьлина уллехула йоьдучу текхарган 
гIовгIа. Хьалаиккхи тIаккха жIаьла, дIа 
гIовгIа йаьккхи цо, текхарг хьовх, йоккха 
турпал-ча а кхерош.

ДIа дов дан йолайелин хьуна тIаккха 

доттагIчунна ча:
– Саца! Саца! Ма йе гIовгIа! Дижинчуьра 

адам самадоккхур ду ахь. И тIекхачахь, 
вайшиннан цIока схьа ца йоккхуш, гIур дац 
кхузара дIа.

«Вай-хIай, – ойла йо жIаьло. – ХIара хIун 
ду дан а! ХIара ча а ма хилла цхьа кIилло».

Шен мазах дуьзна тIод цIубдеччохь ча 
а йитина, шен са ма-дду дедда, хьуьна 
йуккъера араделира жIаьла. ДIо-о-о, йехачу 
аренца лаьттачу докъаран литтанашна тIехьа 
дара адаман цIа. Цига дедира жIаьла, кхин 
йуха а ца хьожуш. 

– Адам, – элира цо цуьнга, – ши доттагI 
хилийтахьа вайшиъ! Цхьаьна, бертахь, дика 
дехар дар-кха вай!

Адам резахилира. Цуо коьртах куьг а 
хьаькхна, йаахIума а йелла, шен цIенна 
уллехь йовха бун йира жIаьлина. Буьйсанна, 
цIа лардеш, лета жIаьла, делахь а доттагIчо 
цунна цкъа а дов ца до. Цуо баркалла олу 
жIаьлина, сих-сиха коьртах куьг а хьокхуш. 
Цул тIаьхьа цхьаьна, бертахь дехаш ду адам 
а, жIаьла а, ши доттагI а хилла.

Гочдинарг – Магомаева Марем

Суьрташ дехкинарг – Хамерзоева Лалита
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Сакаева Мадина

ДогIа догIу арахь маьлхан. 
Дада, ахь схьаэца аьлха. 
Мангал хьакха дIагIо вайша, 
Сихха божий ши сту тайша. 

Бецан архьо буьзна кийра, 
Йаста бабин кхаба кхийра. 
Ширчу шеро дегI тодина,
Вер ву вайша литта дина. 

ТIаккха йогIуш суьйре тийна, 
Ломара мелла шовда шийла, 

Мелчу махо хIаваъ хьоьстуш, 
ЦIа гIор вайша орца цоьстуш. 

Дийнна аьхке сан йу хIинца. 
Когаш буьлу бецан тхица,
Сарралц маьлхан зIаьнарш лоьцу, 
Шийлачуьра шовда оьцу. 

Со, са айлой, волу беша, 
Iежин бешахь жайна деша. 
Лоьцу леро хьозийн шакарш. 
Лоьху мозийн мезан накхарш. 

Аьхке
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Дуккха а зама хьалха йехаш хилла цхьа 
йоккхастаг. Цуьнан цхьаъ бен воцуш кIант 
хилла. Оцу кIанта денна хьуьнхара дечиг 
кхоьхьуш хилла. Иза дIа а духкуш, шаьш-
шинна йуург латтош хилла цо. Цкъа цхьана 
дийнахь, хьуьнхахь дечиг гулдеш, хьагвелла 
хилла и. Хи мала бердах чувоьссича, цунна 
бокказан куй карийна. КIентан куй ца хил-
ла. Цундела чIогIа хазахетта цунна и шена 
карийна. ГIеххьа буй-те шена аьлла, цо и 

куй дIатиллина. Иза коьрта туьллушехь, 
олхазарийн къийсадаларш а, къамелаш а 
шал шера схьахезна цунна. Инзарваьлла 
кIант. И куй коьртара дIабаьккхича, довш, 
йуха дIатиллича, хезаш хилла олхазарийн 
къамелаш. Цу куйнаца цхьа тамашена хIума 
дуйла хиъна кIантана. Цу олхазарийн къа-
мелашка ладогIа дагадеана кхунна.

ЗIакаркожана реза ца хилла ХIуттут:
– ХIай МорзахзIок, – аьлла цо, – йи-

къинхетаме кIант
 (Нохчийн халкъан туьйра)
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тахьа и сан нIаьвцицигаш суна. Ма меца 
хIума йу хьо! И зIок йу хьан, нехачух тера 
йоцуш, гарайаьлла.

– Аттйокх, хьажахьа цо дуьйцург: со 
йешар йара, кхуьнан боьха нIаьвцицигаш 
йаа! Сан даар xIy-бIара ду, – жоп делла 
зIакаркожано.

ТIаккха, чуччайахана, вовшашна зIакарш 
йетташ, тасайелла и шиъ.

– Ма барт бац вайн, – аьлла ЦIирцIирхьо-
зано ЧIегIардиге. – Хьажалахь, хIинца хьан 
цIога деха хIунда ду аьлла, сан коча догIур ду 
хьуна соьга гома схьахьоьжу дIо мокха хьоза.

– Вайн муха хуьлу адамийн а боцу барт, 
«фур-р, фур-р», – аьлла БухIано.

– Ас адамийн къизаллех лаьцна цхьа 
хIума дийций шуна? – аьлла Къийго. – ЧIи-
машний, коьллашний йуккъехь, куьйгаш а 
даьхна, цхьа хаза йоI ма гира суна.

– Ма къа ду цуьнан! – аьлла БухIано. 
– Хьан даьхна цуьнан куьйгаш? – аьлла, 

хаьттина ЦIирцIирхьозано

– Дера даьхна тIамо. Гуттар а тIе-
маш беш ду-кх адамаш! – жоп делла 
Къийго.

– Суна гайтахьа и йоI, – aьлла Бохь-
буьйгIург цIе йолчу олхазаро. – Ас 
хаз-хаза йиш а локхуш, халха а сетташ, 
самукъадоккхур дара цуьнан.

– Цуьнан ши куьг, хьалха ма-хиллара, 
йухаметтахIотто йиш йуй? – хаьттина 
ЧIегIардиго.

– ТIерачу дуьненахь, исс ломал 
дехьа, цхьа ши берд бу, – аьлла Къий-
го. – Шина бердал дехьа цхьа цIена 
шовда ду. Цу шовданан хи хьакхахь, 

цуьнан ши куьг йуха а, шаьш ма-хиллара, 
хир ду. Aмма, адам тIе ца кхачийта, и шовда 
лардеш кхо йиша йу – кхо йешап. Инзаре 
буьрса ду уьш. Цара мохь хьаькхча, адаман 
лергнIаьна  бетIа. Шайна каравеанарг – 
ирхъуллу, боху, цара.

– Ткъа оцу тIерачу дуьнен тIе муха кхочур 
ву? – хаьттина БухIано.

– Ас охьайожийна мас шен динах хьаькх-
нарг кхочур ву-кх.

Цо и аларца, кIантана хьалха охьай-
оьжна олхазаран мас. Къинхетаме хилла 
кIант, гIo оьшург балехь вуьтур воцуш. 
И мас йохьуш цIа а веана, нене дийцина 
цуо шена хезнарг. Шен нана къинтIера а 
йаьккхина, цуьнан Iодикайина цуо. Цу 
хьуьнхарчу йоIана шовда дан новкъаваьл-
ла кIант. Къийган мас шен динах хьаькхна, 
тIерачу дуьнен тIе ваьлла и. Цул тIаьхьа, 
дIавоьду-у-ш, исс ломах а ваьлла. Шина 
бердал хIара дехьаволуш, мохь хьоькхуш, 
стиглара цIе йетташ, латта дегош, цхьана 
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боьра чуьра дедда дуьхьалдаьлла кхунна 
кхо йешап.

– Мила ву тхан махка тIе ког баккха ваьхь-
нарг? – аьлла, мохь тоьхна царах цхьамма. 
Ша деана гIуллакх дIадийцина кIанта. ЧIо-
гIа хьаставелла, оьгIазлонах дасталахьара 
аьлла, шайн моха йухаэцар дехна цуо цаьр-
га. Амма гIуллакх ца хилла.

КIант ирхъолла сацам бина Йешапаша. 
ТIаккха кIанта дехар дина цаьрга, шух хаза-
чо оллахьара ша ирх аьлла. Ткъа йешапаш-м 
цхьаъ вукхул а ирча ма хиллий, цхьа а, хаза 
ду аьлла, къасто йиш йоцуш.

– Со ду шуьшиннал хаза! – аьлла докк-
хахдолчо. – Ас уллур ву иза ирх.

– ХIан-хIа, со ду уггар а хаза, – аьлла, 
чугIоьртина шолгIа йешап.

– ДIадала, кан тилла  ши йешап! Со ду хаза 

а, къона а! – аьлла, чухьаьдда кхоалгIаниг.
Эццахь, чIогIа дов даьлла, лата доладелла 

кхо йешап. Цхьана дийнахь а летта, шол-
гIачу дийнахь а летта. КхоалгIачу дийнахь, 
дукха летта, са а хаьдда,  кхоь а йешап делла 
Iуьллуш карийна кIантана.

Цигара чийлик  дуьззина шовда а, йе-
шапаша гулдина деши а дохьуш, цIа веа-
на кIант. ТIаккха, и йоI хьуьнхахь схьа а 
лехна, цуьнан ши куьг, хьалха ма-хиллара, 
йухаметтахIоттийна цуо. Цул тIаьхьа и йоI 
йалийна кIанта. Шортта нах а баьхкина, 
доккха ловзар хIоьттина. Со а вара оцу докк-
хачу тойнехь. Хазачу йоIаца халха а велира, 
кхаьрзина а, кхехкийна а жижиг а диира. 
Нускале а хьаьжира, кирхьа  дIаоьзна.

Дашо сом делла, мотт а бастийтина, со 
цIехьа вирзира. Уьш ирсе баха хевшира.
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 *Сирла седарчий*Сирла седарчий*

Нохчийн Республикин дешаран, Iилманан а министер-
ство, пачхьалкхан бюджетан шатайпана дешаран учрежде-
ни «КВАНТ» цIе йолчу республикин йукъара, тIетоьхна де-
шаран комплексехь «Исбаьхьаллин дош» цIе йолуш берийн 
тоба йу. Цу йукъадогIуш ду республикин йеа а маьIIера 7 
шерера 17 шере кхаччалц хенаш йолу бераш. Соьлжа-ГIала-
ра, Шелан кIоштара, Невран кIоштара, Соьлжера, Шуьйтан 
кIоштара, Чечанара, Аьхкинчу-Борзера, Хаьмби-Ирзера, 
ткъа иштта кхин а шахьаршкара а, йарташкара а. Тайп-тай-
панчу кIошташкара бераш комплексе деша даьхкина, бераша 

кхаа баттахь, аьхкенан каникилуш йолуш, садоIуш а тхан коплекс болх беш хиларна. 
Оцу кхаа баттахь кхузахь хуьлу тайп-тайпана хаарш Iамош «Берийн майда». Нохчийн 
хелхарш, суртдиллар, хIума тегар, йиш лакха Iамор ткъа иштта дуккха а берашна оьшуш 
йолу говзаллаш Iамайо кхузахь царна. Ткъа хIинца тхуна шуна довзийта лаьа тхайн 
исбаьхьаллин дешан говзанчийн хаарш, церан сатийсамаш а.

Невран кIоштарчу Лапаева Хедин I4 шо ду, 9-чу классе йаьлла кхушара. Жима йолуш 
дуьйна йиш лакхар дезаш йолу Хеда, «Жайна» ансамблахь йара шен 5 шо долуш дуьйна. 
Цул тIаьхьа Курчалойн кIоштан Культурин ЦIийнехь а, Соьлжа-ГIалин мэрин Культурин 
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Департаментан ЦIийнехь а говзалла ка-
райерзийра йоIа. Хедас чIогIа хаза йоьшу 
ненан маттахь байташ. Вайн нохчийн дук-
кха а йаздархойн дахаран, кхоллараллин 
а некъаш, церан говзарш а йевза цунна. 
Хеда ша а йу байташ йазйеш. Цуьнан ма-
сех байт йовзуьйтур оха шуна. Ткъа иштта 
Хедин лаам бу, ша ишколера дешна йаьл-
ча, хьехархойн университете деша йаха, 
хьехархо болх бан а. Кхиамца хьуьжарехь 
деша а дешна, Сийлахь Къуръан доьшуш 
йу Хеда. Хедас дуккха а республикин а, 
йерригроссин а къийсамашкахь дакьа-
лаьцна, хьалхара меттигаш а йаьхна. Тхо 
тешна ду, Хедин кхане ирсе хирг хиларх 
а, шех дозалладан хьакъйолу йоI цунах 
кхуьур хиларх а.

 *Сирла седарчий*Сирла седарчий*

Зезаг санна, йу со хаза,
БIаьста долу хаза заза,
Дика йоI йу со сайн Бабин,
Дика мел дерг Бабас Iамий.

Дукхайеза Баба суна,
ГIулкхаш дийр ду аса цунна,
Йиш локхур ю сайн Бабина,
Хазахетар ду Дадина.

Седа санна, йу со сирла,
Бабас боху: «Ду и хIилла!»
Самукъане хуьлу Баба,
Со йезарх, ца туьгу Iаба.

Са ма гатде, Баба, суна,
Йоккха хир йу сихха хьуна,
Дика лелор йу ас Баба,
И йезарх, ца туьгуш Iаба.

Даймохк – сан исбаьхьа латта,
Со йогIу маршалла хатта,
Лууш йац, хьох йаьлла, йаха,
Хьан кхерчахь доцург дац дахар.

Дада, Дада, дика дада,
Дукхавеза суна хьо!
Хьол деза дац цхьа а хIума,
Дукха ваха тхуна хьо!
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Хатуев Iабдул-Хьамид 

Этмаь I и г

Арабаккха
Корта хьайн,
Гайта суна
МаIаш кIайн.

ЭтмаьIиг,
ЭтмаьIиг,
Йац хьо йоцущ,
Кертан маьIиг.

Лур ду хьуна
Бецан хелиг,
Безахь лур бу
Шекар бIелиг.

Хьаша веъча,
Хьо дIайай-кха:
Арайала
Йа чукхайкха.
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Олхазарийн дуьне
Сумбулатов Дени

Бераш! Вай массара а хазахетарца олхазарийн эшаршка ладугIу. Хьуьнхахь вайга 
олхазарш къастало церан аьзнашца, эшаршца, амалшца. Олхазарша эшарш лекхарца 
самукъадоккху вайн. Кхаьънаш доху цара, бӀаьсте йеъча йа Iа доьлча. Делахь а вайна 
дика ца хаьа церан цӀераш. Адаман мотт бийца хууш хилча-м, цара вайгара бехкбоккхур 
бара: «Ӏалам хаздинчу, шун дахар хаздинчу тхан цӀераш хӀунда ца хаьа шуна!» – аьлла. 
Оцу тайпана бехк вайгара ца баккхийта, тхан ишколерчу дешархоша баккхийчу нахера 
дӀайаздира олхазарех лаьцна дуккха а дийцарш, церан цӀераш. Церан суьрташ тхайна 
дика дахка цахаарна, оха цӀераш нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь дӀайазйо:

ХIуттут – кукушка

ХенакIур – дятел

ГIиргIа – ястреб
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Зарзар – соловей

ЧIегIардиг – ласточка

Кхокха – голубь

ГIаргIули – журавль
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Батаева Хеда

Йовза кIорнийн цIераш 
«ГIалх» деш, ловзу жIаьлин кIеза,
Бай тIехь дежа аттан эса.
Бабас олу цунах дуьхьиг.
Харцхьалела газан буьхьиг.

КIорнеш йузо доьду хьоза,
УьстагIашца Iахар ловзу.
Виран бекъал йу ша лекха,
Уьдуш, терса говран бекъа.

Пхьидан могли йека Iомахь,
Берзан кIеза угIу ломахь,
Нана ча йу туотал ловзош.
Цу дийнатийн цIераш йовза!

Суьрташ дехкинарг – 
Хамирзоева Лалита
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Цкъа къовсам хилла искогбергганий, 
чIеранний.

ЧIеро аьлла:
– Асчул чехка нека деш хIума хи чохь 

йац.
– ХIан-хIа, – аьлла искогберго, – ас до 

ахьчул чехка нека.
– Ца до.
– До.
– Ца до.
– До.
Иштта бахбелла къовсам.
ТIаьххьара а сацийна цара, хи чохь нека 

а деш, и гIуллакх талла.

– ХIан, хIета нека а деш, довдий вай хи 
чухула, – аьлла чIеро.

– Со реза йу, – аьлла искогберго, – амма 
дуьхьал, коьртехьа хьалха дIа а ца довдуш, 
вай йуханехьа довда деза, хIунда аьлча дуь-
ххьал дIа-м чIерий а, хи чохь йехаш йолу 
кхийолу садолу хIуманаш а йовду. Цунде-
ла, коьрта дерг ду, уьш ца довдучу агIорхьа 
вай довдар. ТIаккха бакъонца гучадер ду, 
вайх муьлхачо до хи чохь чехка нека.

ЧIара цу гIуллакхна резахилла.
Буьйлабелла уьш, йуханехьа оьхуш, нека 

дан. Искогберг паргIат, нека а деш, дIаоь-
хуш хилла. Ткъа чIара, йуханехьа нека дан 
мосазза булу, Iункар-бертал лелхаш, ша 
болчуьра кхин дIа ца бахалуш, хьийзаш 

хилла. Оцу хенахь, геннахула 
гуо тесна, йуха чIерана тIе 

а йеана, аьлла искогберго:
– Ва чIара, хьо хIинца 
а Iункар-бертал хIуьт-
туш, цхьана меттехь 

лаьтташ ма бу, ткъа 
со-м хIинцале геннахула 

гуо а баьккхина, йуха а 
кхуза схьа ма кхечи!

– Хьо тоьлларг йу хьуна, 
– аьлла чIеро искогберге.

Гуттар а ша хи чохь бех-
хашехь, чIерана хууш ца 
хилла ,  искогберго  нека 

йуханехьа дойла.

Искогберггий, чIарий
 (Туьйра)

Чантиев Iалавди
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Арахь аьхкенан чилла йара. Кхо полла 
– кIайниг, цIениг, можаниг, – тIемаш 
лестадеш, ловзура маьлхан зIаьнаршлахь. 
Цхьана зезаг тIера вукху зезаг тIе хуьйшуш, 
дуьненах даккхийдеш, халхарш дора цара. 
ЦIаьххьана, ткъес тоьхна, цхьа оьгIазе 
стигал а къевкъина, догIа деара. Чехка 
деанчу догIано дашийра полларчий. ЦIа 
даха гIоьртира уьш, амма чIогIа хьоькхучу 
махо новкъарло йора. 

Цхьана алцIезIамна тIедаьхкина, цара 
дехар дира: 

– Хьоме алцIезIам, хьайна чудахкийтахьа 
тхо. Тхо кхоь а дашийна. 

Ткъа алцIезIамо жоп делла: 

Кхо полла
Макалов Шамсудди

– ЦIениг, можаниг ас чубуьтур бу, ткъа 
кIайниг сан бос бац, и тIеэца сан йиш йац.

ТIаккха шина поллано элира: 
– Хьуна баркалла, амма тхайн кIайн ваша 

дIатесна, тхойшиъ чубогIур бац. 
Цул тIаьхьа, кIайн жовзан долчу хьаьдда, 

цара аьлла: 
– Къинхетаме жовзан, тхо чехкачу 

догIано дашийна. ДогIа саццалц, хьайн 
чохь дитахьа тхо. 
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Ткъа жовзано жоп делла: 
– КIайн полла ас чубуьтур бу, иза сан 

басахь хиларна, ткъа шуьшиъ тIеэца сан 
йиш йац. Ашшимма шайн-шайн бос лаха. 
ЦIениг, можаниг а сан бос бац. 

ТIаккха кIайчу поллано аьлла: 
– Сайн ши ваша дIатесна, со Iийр 

бац хьоьца. Кхин некъ лохур бу оха 
кIелхьардовла. 

 Жовзан дитина, дIабахна кхо полла. 
Мархашна тIехьарчу малхана хезна хилла 
и къамел. Иза, шен йовхонца мархаш 
йагийна, серлабаьлла. ДогIа сецна. Маьлхан 
зIаьнарша сиха дакъийна баца тIера 

догIанан тIадамаш. Олхазарша, хIаваъ 
декош, йуха а дIайолийна шайн эшарш. 
Хазахетта полларчашна. Олхазарел тIаьхьа 
ца диса гIерташ, зазашлахь техкаш, йуха а 
шайн халхарш, шайн ловзарш дIадолийна 
цара. 

 Дашо малх хестош, йиш a лоькхуш, 
сарахь цIадирзина полларчий. Вовшех 
къаста ца лууш, тешаме, бакъдолу 
доттагIалла дара церан. Уьш кийча дара, 
гIо эшча, вовшашна орцахдовлуш, уьйр, 
доттагIалла чIагIдан. Цхьаьна ца хилча, 
хала дуй хаьара царна Iен а, даха а.

Сан кегий доттагIий, аш а чIагIдан деза 
шайн доттагIалла. Къинхетаме а, оьзда а, 
вовшашна орцахдовла кийча, хила деза.
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Аьхка каникулаш йолуш, Вахас шен накъостаца Мовсарца барт бира, хьуьн чохь генахь 
долчу, Вахин кхоалгIачу дас даьккхинчу ирзу тIе ваха. Стохка, хIоккху хенахь шен деца 
ваханера цига Ваха. Цигахь дуккха а хилла стоьмаш дара: Iежаш, кхораш, хьечаш а. Уьш 
даха цхьацца тIоьрмиг схьаийцира шина кIанта. Ирзу тIе боьду некъ хийцабеллера, хьалха 
ца хилла дуккха а коьллаш а, дитташ а девлла. ХIетте а, хетарехь дIаоьху-у-ш, ши кIант оцу 
ирзу тIе кхечира. Цкъа хьалха, охьахиъна, стоьмаш диира цаьршимма. ТIаккха, цу стоьмех 
шаьшшиннан ши тIоьрмиг хьала а буьзна, цIа ван новкъавелира и шиъ. Хьалхаваьлла воьду 
Ваха, дикка дIаихча, цIеххьана сецира, когаш кIел а хьоьжуш. Мовсар велавелира:

– Ахь хIун лоьху, Ваха? Хьан хIун йайна?
– Асий? Некъан тача лоьху. Стохка дара иза кхузахь. ХIинца, тIе йараш, коьллаш а 

йевлла, къайладаьлла. ХIинца суна мича агIор ваха веза а ца хаьа. Вайшимма мохь тоха 
беза, орца доккхуш.

– Собарделахь, Ваха! Сих ма лолахь, орца даккха! Вайшинна карор бу хьуна некъ. 
Вайша схьавогIуш, малх дуьхьал хьоьжуш бара. Вайн йуьртан йисттера цIенош куьг аьрру 
агIор гуш дара, вайн йурт къилбехьа йу. Цу агIор муха ваха веза, вайшинна хьоьхур ду 
дитташа, корсамо, зингаташа а.

– Ахь хIун дуьйцу?! Цара муха хьоьху?! – цецвелира Ваха

Хьуьнхахь некъ муха лаха беза
Ахмадов Муса
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– Суна хаьа хьуна иза-м, – элира Мовсара. – Хьажал оцу диттан кондаре. Муьлхачу 
агIор ду цуьнан генаш дукха?

– ХIокху агIор ду-кх, – аьлла, дитта буьххье пIелг хьажийра Вахас.
– Делахь-хIета цу агIор йу къилбе. Ткъа хIокху агIор, цунна нийсса дуьхьал йаьлла, гуш 

йуй хьуна корсам? Цу агIор къилбаседе йу. ХIунда аьлча, къилбехьа агIор маьлхан серло 
алссам хуьлу, цундела цу агIор дуккха а генаш довлу. Ткъа къилбаседехь шийла а, тIуьна 
а хуьлу дела, корсам йолу. ХIинца хIокху зингатийн туьйлиг тергалйийр йу вайшимма. 
Цуьнан цхьа агIо ира йу – иза къилбаседа агIо йу. Важа агIо мелла а легIана йу – цу агIор 
йу Къилбе. ХIинца вайша муьлхачу агIор ваха веза? – хаьттира Мовсара.

– А-а, кхийти со! Къилбехьа ваха веза! Цу агIор йу-кх вайн йурт! – хазахетта, ша волччохь 
хьалакхоссавелира Ваха. – Мовсар, хьуна ма дукха хIуманаш хаьа! Мичара Iемина хьуна?

– Хьуна а хуъур ду, Ваха, ахь хьайн ловзарш, телефон жимма Iадда а йитина, киншкаш 
йешахь. Ткъа хIинца, вало, маьркIаж-хан хилале, хьун чуьра аравер ву вайша! Сихачу 
боларехь воьду ши кIант кестта цIа кхечира.

Ткъа аш, бераш, дагахь латтаде: хьуьнхахь муьлхачу агIор даха деза къастош, гIо дийр 
ду шуна хIокху тидамаша: диттан къилбаседана агIор хуьлу корсам. 

Диттан кондаран дуккха а генаш къилбехьа агIонна тIехь довлу. 
Зингатийн барз къилбаседехьа ира, къилбехьа легIана хуьлу.

Суьрташ дехкинарг – Магомадова Фаина
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АлцIезIам (ду) – зезаган тайпа (тюльпан)
Анайист (йу) – бIаьрго лоцу стигал, латтий хотталу сиз.
Архь (йу) – хаза хьожа.
Бокказа (ду) – тIаьрсиг.
Боьра (йу) – шина регIа йукъ, чутаьIна меттиг.
Буьрса – оьгIазе, дера.
БIал (бу) – охкуш йа охуш, тIекIелтоьхна латта.
Жовзан (ду) – зезаган тайпа (лилия).
Ижу (йу) – таллархочо дийна экха; акхарочун кхача
Инзаре – тамаше, цеце.
Кондар (йу) – диттан лакхара генаш-гIаш долу дакъа.
Корсам (йу) – дитта тIе йа тIулга тIе йаьлла соьналла, буц.
Кха (ду) – йалта дуьйш долу латта.
Кхаба (йу) – кочалла чуйутту пхьегIа.
Кхийра – сазлаьттан поппар боттуш, йина пхьегIа.
Кхес (йу) – говран месаш.
Къилба (ду) – лаьттан цхьа агIо (юг).
Тайниг (йу) – берийн адаман хьесапехь йолу ловзорг.
Тача (ду) – готта некъ.
Ткъес (ду) – догIа догIуш йа догIа дале стиглахь йолу 
гIовгIа; стелахаьштиг.
Тоьла (йу) – лаьттах йаьккхина Iойла.
Туьйлиг (йу) – зингатийн барз.
Тхи (ду) – Iуьйранна баца тIе дохку хинтIадамаш.
ТIод (ду) – экханан хьалхара ког.
Хелиг (ду) – бецан цхьа га.
Стим (бу) – къаьхьа кочалла.
ЦIенкъа (йу) – уй тохаза долу чоьнан латта. 
ЦIогIа (ду) – чIогIа мохь.
ЭтмаьIиг (йу) – шен хIусам шеца лелош йолу сагалмат 
(улитка)
Iарш (йу) – стиглан лакхе
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  ***
ХIетал-метал хаийла 

хьуна: цIа дуьззина 

хьеший бу,  чу -ара 

бовла, кор-неI дац? 

   ***

ХIетал-метал хаийла хьуна: 

буса – доттагI, дийнахь тесна Iуьллу? 

 
 

   
  *

**
Х

Iе
та

л-
м

ет
ал

 х
аи

йл
а 

хь
ун

а:
 

ко
г 

– 
цI

а 
чо

хь
, к

ор
та

 –
 а

ра
хь

? 

ХIетал-метал хаийла хьуна: 

стиглахь куй а бисна 

вогIушверг?

  ***
ХIетал -метал  хаийла 
хьуна: хилла йаьлча йаа 
ца мегарг?   

ХIетал-металш



Мукъам – С. Димаевн
Дешнаш – Т. Ахмадовн
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