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Сулейманов Ахьмадан –100 шо

Жимчохь, школехь доьшучу хенахь дуьйна поэтически дош дезаделира 
Сулейманов Ахьмадна. И хан дагалоцуш, шен автобиографи тӀехь цо йаздо: 
«Сан дуьххьарлера хьехархой хилира Бадуев СаьӀид, Мамакаев Мохьмад, 
тӀаьхьо Сулаев Мохьмад. Суна чӀогӀа безабелира баккхий оьрсийн поэташ 
а, прозаикаш а – Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов, Блок, Есенин. 
ДӀакхевдича, схьаэца куьйга кӀелахь хиларх тоам ца беш, сайна дукхабезачу 
поэтийн стихаш дагахь Ӏамайора ас». Ахьмадна дагахь хаьара Пушкинан, 
Лермонтовн тоьлла йолу стихаш, дийнна ши поэма – «Беглец» а, «Мцыри» 
а. Ткъа оцу поэмийн кийсикаш нохчийн матте йохий, гӀеххьа цец а бохура 
ладугӀурш. Шен пхийтта-йалхитта шо кхаьчначу хенахь Шота Руставелин 
лийрйоцчу «ЦIоькъалоьман цIокалахь турпал» («Витязь в тигровой шкуре») 
поэмин хьалхара дакъа гуьржийн маттахь дагахь хаьара цунна. Цу тIeтоха 
деза: оцу муьрехь цунна суртдиллар дезаделла хилар, Москвахь, Соьлжа-
ГIалахь дIабаьхьначу гайтамашкахь цуьнан суьртийн («Орджоникидзе 
Кавказехь», «Асланбек кхалхар») лаккхара маххадабар а...

Оцу муьрехь Сулейманов Ахьмадан корматаллин шовкъан гуо, тайп-
тайпана агӀонаш гучуйовлуш дикка шорло. Цхьабосса гӀаьттинчу керлачу 
заманан тулгIено шен мараваьхьна, дикачух тешаран ойланехь, синъайаман 
гӀаттамехь гуш долчу бакъдолчух воккхаверах, жигараллех вуьзна волу иза 
вайнехан фольклоран бух болчу жанрана, халкъан иллина, тIевоьрзу.

ГАЙТУКАЕВ Казбек

Сулейманов Ахьмадан поэзин башхаллаш
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Дика лакха дечиг-пондар хууш волчу Ахьмада ша иллеш йаздо, царна 
мукъамаш а бохуш. Халкъо кхоьллинчу иллешца цхьаьна, шен авторалла 
ца довзуьйтуш, ша йаздина иллеш а, мукъамаш а олу цо нах садаӀа 
гулбеллачохь – белхешкахь а, синкъерамашкахь а. Ткъа иштта Ахьмадан 
иллеш синкъерамашкахь а, ловзаршкахь а баха буьйлало кегийрхой.

30-гӀа шераш чекхдовлуш, 40-гIа шераш дуьйлалуш, шен дуьххьарлера 
«Кавказ» цIе йолу стихотворени зорбатоьхначу, «Хьо марша Ӏойла», 
«Весет», «Хьо йаре сатуьйсу», «Ма ала соьга», «Зезаг», «Шовда» цӀераш 
йолу, хийла, хьена ду ца хууш, наха баьхна иллеш кхоьллинчу Сулейманов 
Ахьмадехь хаало керлачу заманан поэтан а, фольклор дика йевзачу 
ламасталлин илланчин-ашуган а аматаш.

Бидгалдаккха деза, поэтана оцу шерашкахь шен иллешший, стихо- 
творенешший, зорба а тоьхна, арайаха йезар дагахь а дацара. Цундела ду-
кх ткъа, хетарехь, дуьххьарлера стихотворени арайаларний, «Безаммий, 
шаьлтий» цIе йолу хьалхара гулар арахецарний йукъа 30 шо сов зама йолар. 
Бакъдерг аьлча, кхин цхьаъ ду цуьнан бахьана: шен гӀуллакхаш а, «ас», «со» 
бахар а цо даима а тӀаьхьатоьттуш хилар. Шен амалца, доза доцуш, собаре 
а, шен гӀуллакхаш, серладаьхна, гайта ца гӀерташ а, амма даима а уггар ша 
чIогIа оьшучохь хила лууш а, адамашна гӀуллакх дан гӀерташ а, диначух 
хастам йа мах ца лоьхуш, шена пайда ца лоьхуш а, цхьанна а веза ца веш а, 
мел хала а гӀуллакх дан лууш хилар шен декхар лоруш а хилла ву иза.

Иштта, дуккха а шерашкахь ишколехь берашна хьоьхуш, хьанал-цIена 
къахьегна цо. Цо хьегна къа эрна а ца дайна, ца гуш а ца дисна. БӀеннаш 
говзанчаш бу цо кхетош-кхиийна вайн республикехь а, кхечу гӀаланашкахь, 
меттигашкахь а белхаш беш. Царалахь дуккха а бу хьехархой, агрономаш, 
лоьраш, Ӏилманчаш. Шен хенахь Урус-Мартановски кIоштарчу гоьваьллачу 
кхетош-кхиорхочух Сулейманов Ахьмадах «Сельская жизнь», «Вечерняя 
Москва» газетийн агIонаш тIехь а йаздора.

Бакъдолу патриотически а, интернациональни а кхетош-кхиоран гӀуллакх 
кхиамца дӀадахьа тарлуш дац, халкъан истори а ца йевзаш, иза хьалха муха 
даьхна а, тахана шен цIе советски халкъ йолчу къаьмнийн сийлахь-доккхачу 
доттагӀаллин дарже муха кхаьчна а ца хууш.

Цундела Сулейманов Ахьмада шен дешархошца цхьаьна хIор шарахь 
леррина, боккхачу тидамца, йерриг ойла тIейахийтина гулбо мехкан историн 
а, меттан а хаамаш, маттахь дисна шира дийцарш, хабарш, шира хиламаш, 
географически а, этнографически а, топонимически цlepаш, этнонимаш, 
антропонимаш, иштта дIа кхийерш а.

Дуккха а шерашкахь Сулейманов Ахьмада диначу гӀуллакхан жамI хилла 
дIахIоьттира пхeа декъехь болу Ӏилманан-талламан болх – «Топонимия 
Чечено-Ингушетии» (кхо книжка арайаьлла) кхин а ши киншка зорбатохарехь 
рогIе хIоттийнa, кестта арахеца. Оцу белхан бух – дош ду, халкъан историн 
а, цуьнан синкхетаман а теш хилла лаьтташ долу. Ахьмадна дика бевза 
дешан чам, цуьнан маьIнин, поэтически башхаллаш а, ораман къайленаш, 
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кIоргенаш а. Авторан поэтически говзалла хаало «Топонимехь» цо дуккха а 
далийначу ширачу дийцаршкахь.

Вуьшта аьлча, дуккха а агӀонаш йолчу, атта ца хиллачу шен кхоллараллин 
дахарехь Сулейманов Ахьмад цкъа а хера ца ваьлла дашна, исбаьхьаллин 
дашна. Цуьнан поэтически похӀма довза долало, 60-гIа шераш дуьйлалуш, 
хьалха дуьйна халкъалахь йаьржина йолу цуьнан произведенеш зорбанехь 
арайийла йуьйлайелча. Оцу муьрехь къаьсттина дукха хезара НГIАССР-н 
радиочухула а, республикерчу Культурин цӀенойн сценаш тӀехь а дIаолу 
иллеш, дешнаш, мукъамаш а Ахьмадан а болуш. Халкъан иллийн 
репертуарана йукъа, сацам боллуш ала мегар ду, гуттаренна дахана цуьнан 
цхьамогӀа иллеш а, эшарш а: «Ма ала соьга», «Дог дохден цIе», «Весет», 
«Лойша суна», «Батто сагатдо», иштта дIа кхидерш а.

Сулейманов Ахьмада ша мукӀарло дарехь, цуьнан стихаш а, поэмаш а 
радио чухула а, сцени тӀехь а самодеятельни коллективаша олуш хилла 
иллеш М. Мамакаевссий, М. Сулаевссий тӀедожорца, цаьршимма виттане а  
ца витина, схьа а гулдина, зорбанехь арахецна ду. И шиъ бахьанехь арайаьлла 
Ахьмадан дуьххьарлера «Безаммий, шаьлтий» цIе йолу поэтически гулар 
а (I967), хIинца библиографически къайле хилла йолу. Цунна тӀаьххье 
арайевлла гуларш а – «Дог дохден цIе» (1968), «Ламанан хьостанаш» 
(1971) – дукха ца Iихкира киншкийн терхиш тIехь. Цуьнан стихаш 
зорбанера арайевлира республикехь гIарабевлла болчу поэтийн – Мамакаев 
Мохьмадан, Яндиев Джамалдинан, Мамакаев Iарбин, Сулаев Мохьмадан, и. 
дI. кх. произведенешца цхьаьна. 1977 шарахь оьрсийн маттахь дуьххьара 
арайелира цуьнан «Симфония гор» цIе йолу стихийн, поэмийн а гулар. 1982 
шарахь арахецна цуьнан юбилейни гулар «Даймехкан некъаш».

Нагахь исбаьхьаллин произведенийн мах, дукхаллица а доцуш, дикаллица 
хадош белахь, бакъйолу поэзи хиларе терра, дешархоша къобалйина 
тIеэцарца хадош белахь, тӀаккха иштачех дӀатоха а йеза, лара а йеза 
Сулейманов Ахьмадан поэзи, цуьнан иллеш...

Сулеймановн поэзехь тидам шена тӀехь сецораш кхин цхьанххьа йан а 
йоцуш, шаьш къаьстина, башха проблемаш, темаш йац. Шен накъосташа-
йаздархоша санна, цо йаздо Даймахках, къаьмнийн доттагӀаллех, воккхавеш 
буьйцу халкъийн ирсан дуьхьа къийсамехь шайн синош ца кхоийна 
турпалхой, хестайо адамийн оьзда ойланаш, хестадо церан гӀиллакхаш, 
комаьрша дегнаш. Амма и дерриге цо до шен бен доцчу башхачу озаца, 
мукъамашца, ойланашца. Сулеймановн поэзи кхечеран поэзих къасториг ду 
шатайпана романтически дегагӀаттамца дуьне-дахар тӀеэцар.

Сулейманов Ахьмадан дукхахйолчу стихийн чулацамехь хаалуш ду: 
дахарехь ирс карор хиларх тешар а, мел къаьхьаниг, сингаттамениг 
нисдаларх, зовкхе, дикане сатийсар эрна довр цахилар а.

Авторо, говзачу пхьеро санна, стихан хӀора могӀа, xlopa дош хаза кхолу, 
шардо, хила ма-дезза нисдо, иллин-эшаран мукъамехь лаккхарчу декаре 
кхачадо, xlop a дешан интонационни таронаш гучуйоху. Цхьаболчу авторийн 
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шогаллица тийсалуш, «къамкъаргера» бекаш болу, Органна бухахь керча 
чхернаш санна болу нохчийн мотт, Ахьмадан стихашкахь, шатайпа эшаре 
баьлла, зевне бека, шовданах Ӏиэна.

Дешан маьӀна кӀорггера довзаро, меттан къайленаш йовзаро гIo до поэтана 
шен къамелан мукъаман (интонационно-синтаксически структурица), 
дIахIоттамца къайлера маьӀна гучудоккхуш, аьзнийн гIирсашца дийнна 
цхьа гIад дина, стихотворени вовшахтаса. Цуьнан дукхахйолу стихийн, 
иллийн маьӀнин aгlo, гуттар а санна, хила хьакъ долу а, хила дезаш долу а, 
заманан лехамашца нийса а догӀуш, нравственно-философски а, социальни 
а хаттаршна жоп луш долу лирически жамӀ хуьлий дӀахӀутту.

Башхачу, шен, сулеймановски бустамашца, стихотворни ритман 
(мукъаман) эшарца интонационно-синтаксически дIахIоттамех, аьзнийн 
залкех,  кхин а дуккха а исбаьхьаллин гӀирсех синхаамийн, сатийсамийн, 
дог-ойланийн суртхӀоттадо поэто.

Заманан хаттаршний, лехамашний кхачам боллуш жоп ло Ахьмадан 
лирикехь. «Машаран кхокха» цIе йолчу стихотворенехь цо машар хестабо, 
адамаш дикалле кхойкху, дуьненчохь тӀом эккхийта гӀертачарна дуьхьал шен 
аз, поэзин ницкь гӀаттабо. Исторически бакъдолчух тешначу оптимизмах 
дуьзна ду Даймехкан васт цуьнан «Берд» цIе йолчу стихотворенехь:

Сийлахь Даймохк! Иштта латта хьайна,
Бердал чӀогӀа, тулгIеш йеттарх хьайх,
Хийла доккха, буьрса дарц ахь лайна,
Иштта латта, машар ларбеш вайн!

Машарх, къаьмнийн доттагӀаллах боккхачу деган айамца дуьйцу поэто 
шен вукху – «Лойша суна!» – стихотворенехь. Гуо хьовзийна, метафорически 
кепехь кхайкхайо цу тӀехь поэто шен идеалаш (деган лаамаш, сатийсамаш): 
«Лойша суна сирла шовда! Амма цӀена шовда луо!» Иза цунна оьшу 
«адамийн дегнаш чуьра мекха дӀайаьккхина», цӀандан. «Лойша суна, безам 
лойша! Амма цӀена безам луо!» Иза цунна оьшу «дерриг халкъаш, цхьа барт 
бина, бертахь даха ховшо!», «Лойша суна сийна стигал, марха йоцуш стигал 
луо!» Иза цунна оьшу «лаьттахь а, стиглахь а» машар дӀахӀотто! «Лойша 
суна, аш ирс лойша! Дуненнал ирс суна луо!» Иза цунна оьшу, шена дакъа 
а ца деш, адамаш, и дерриг а шуна дӀадекъа! Шех бехк ца баккхийта санна, 
шениг йайн-йеса комаьршо ца хетийта, шен стихотворени цо чекхйоккху 
хӀокху дешнашца: «Даймахке безам гайта суна меттиг Ӏотталахь», «цуьнан 
дуьхьа муха веха, муха ле, ас гойтур ду!» И могӀанаш даггара а, даг чуьра 
хиларх а, иза йеса деклараци цахиларх а теша. Иза дика гойту поэтан дахаро.

Заманан а, дуьненан а синпха бетталуш волу поэт Iен тарлуш дац адамийн 
сингаттамашний, сатийсамашний йуьстах. Амма, паргӀатой, машаррий, 
ирссий мостагӀчух лардархьама, майра а, доьналла долуш а, мелла а 
йаккхийчу халонашна хьалха корта охьатаӀор боцуш а къонахий оьшу,
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ДуьххьалдIа уггар а адамийн лаккхарчу, йезачу идеалийн дуьхьа шен са 
дӀадала кийча волчу, «дуьненан мах болу шен корта охьабилла» кийча волчу 
къонахчун васт ду Сулейманов Ахьмада шен цхьамогӀа стихотворенешкахь 
вайнexан поэзехь дуьххьара кхоьллинарг. Аьлларг тIечIагIдеш, поэтан 
произведенешкаpa могӀанаш дало хьакъ ду, аьлла хета.

Гонхьарчарна маршо йаккха,
Хьуьнар долчо хало лов.
Дахар иштта дебац тӀаккха?
Хиллий толам йоцуш чов?!

Ишта йаздо поэто ша Мамакаев Мохьмадна лерина йазйинчу 
стихотворенехь. «Безаман шовда» цIе йолчу поэмехь кхин а кӀаргдо цо 
къонахчун васт:

Таро йац, йахь йелла,  Къонахчуьнгара
Дахар схьаэца, –   Узар ца доккхуш,
Тегийта кӀайн марчо  ТIулге а хьоькхуьйтур
Ӏаьржачу теца...   Бу шийла мохь!
ТӀехтила йиш йоцу   Цхьа тIадам бӀаьргеха
Ӏожалла йагӀахь,   БIаьрхи ца доккхуш,
Хьакъ долчу хьуьнарна  ТӀадамца дерриг цIий
Ницкъ хуьлда дегӀехь!  Хоьцур ду охьа!

Къонахий!.. Ас дош ло-кх,  Вухур вац къонаха,
Дахчийна болат   Стигал тӀейелхарх!
Сатто а, хадо а   Латтанаш бухдийларх –
Атта ду царал!   Кхералур вац!
Амалца, гӀиллакхца  Вайн латта-м додур ду
Карор дац гӀалат.   Когаш кӀелхьара,
Уггар а сийлахь дерг –  Кхерамехь къонаха
Шайн сий ду церан!  Вуха-м вер вац!
Мухачу, муьлхачу бух тӀехь йоьттина йу Ахьмадан турпалхочун болатан 

амалш, муьлхачу Ӏалашонна тӀехь бахчабелла уьш оцу кепара?

Къонаха вехийца Даймехкан сийнна,
Даймехкан сий лардеш, вала а ле!..
Къонаха – дахаран синпхенийн мерз бу!
Къонаха – Дуьненан гӀайгӀанийн шад!

Авторо иштта жамI до къонахчун амалийн а, цуьнан Ӏалашонийн а.
Ахьмадан лирически турпалхочун дог дерриге а дуьне шена чуэца кийчча 

ду. Дог эшний, ойла таьӀний, хьаьшний хилар ца хаало цуьнгахь. Поэтан 
лирикехь къеггина гуш йу, буто берд хилла, йатийна, синтем боцу, карзахе 
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ойла гӀиттош йолу, хазачу, ирсечу дахаре кхойкху лаккхара хьуьнаран пафос. 
Цо дог-ойла ойу, Даймахкана хьалха долу декхар кхочушдаре кхойкху. 
Иштта хуьлу бакъйолчу поэзин ницкъ.

Тайп-тайпанчу гӀирсашца гойтуш, «денбо» поэто шен Даймахке безам, 
патриотически дог-ойла а. Цунна дика хаьа, Даймохк мичахьара, стенна 
тӀера дӀаболало. Цо, сий-ларам бо шен дайн хIусаман кхерчан, боккхачу 
некъа тIе доьду дуьххьара хьо новкъа ваьккхина долy некъан тача, мотт 
Ӏемаш, дуьххьара аьлла ношдалаза долу дош, шен йуьрта йуккъера, лаьттах 
бухдаьлла, хӀордах дӀаиэн доьдучу доккхачу хих дӀакхета жима шовда... 
Иза бу Даймохк, цуьнан доцуш ца тору дакъа...

Сулейманов Ахьмадан Даймехкан васто берриг Даймохк чулоцу. Цуьнан 
лирически турпалхочо шен даг чу дӀагулбо иза. Иштта дог, ма-дарра аьлча, 
готта а, жима а хила йиш йац. Поэтан «Дог дохден цIе» халкъе болчу безамах 
йуьзна йу. И безам цӀеххьана ца хаало цуьнгахь. Авторо дуьйцу массарна 
дика девзачу ламанхойн хьаша-да тӀеэцаран гӀиллакхах. ТӀехула хьаьжча, 
оцу стихотвореница гуш башха хӀума а дац. Ӏаьржачу, буьрсачу буса, ломахь 
лайн дарцо некъах тилийна некъахо кхочу ламанхочун хӀусаме. Авторо 
вайн ойла, гулйой, тӀейерзайо xlyсамдайша «хийра» «некъах тилларг» 
тӀеоьцуш гучуйолучу церан доза доцуш йоккхачу комаьршонний, церан 
догцӀена белабелла-бекхабелла хиларний. ХӀусаман неӀ йиллина ца Ӏаш, 
хӀусамдайша а, церан кегийрачу бераша а схьайилинна «дегнийн неӀарш» 
а гойту авторо.

Хазачу, оьздачу гӀиллакхийн агӀонаш гайтар йац авторан Iалашо, 
иза иштта хилча а, бехке хӀума дацахь а, дерриге а кхидолчу къаьмнех 
ламанхой, гергара беш, дӀатухуш йолу вайнехан адамаллий, оьздаллий йу 
цо гойтург. Цундела вайнехан доьзалан бовха, комаьрша кхерч «Дог дохден 
цIе» стихотворенехь Даймехкан символ-васт хуьлий дӀахӀутту.

Цу кхерчарчу цӀарочул а 
Хьаша вохвеш, йовхо луш 
Йу вайнехан комаьршалла,
Ду вайнехан оьзда дош!

Дешархоша къаьсттина чӀогӀа йезарца тӀеэцна Сулейманов Ахьмадан 
безаман башха лирика. Цуьнан безаман лирика шех хастаме дош ала бен 
хьакъ йац, хIунда аьлча вайн поэзехь уггаре а сирла aгlo и йолу дела.

Дукхе-дукха башхачу гӀиллакхца а, оьздангаллица а, хьекъалечу собарца 
а гайтина цо лирически турпалхочун деган уггаре а ховха а, экаме а 
къайленашший, амалшший, синхаамашший, таханлерачу вайзаманхочун 
дахарехь хилла оьздангаллин низамехь кхоллабелла керла хийцамашший, 
керла аматашший. Иза ванне тера вац «кӀорнина теба куьйра санна, йезачунна 
тебаш волчу» ширачу иллехь вуьйцучу ХIаронах. Сулейманов Ахьмадан 
лирически турпалхочун безам лаьтта керлачу социально-нравственни бух 
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тӀехь: цо бакъо а ло, таро а хуьлуьйту зудчун шен дахаран некъ харжа.
Дуьхьала жоп доцу, тIе ца эцначу безаман йерриг а халонаш турпалхочо 

ловш гойту «Весет», «Йехийла гӀоза», «Нагахь санна», «Хьан бӀаьрхиш», 
«Ма ала соьга», «Ӏаьржа духар», «Календаран тӀаьххьара лист» цӀераш 
йолчу стихотворенешкахь. Ткъа баккъала а ирсе чаккхе йолу безам го 
цуьнан цхьамогӀа стихотворенешкахь – «Батто сагатдо», «Ала цуьнга», 
«Хан йоцчу хенахь», и. дI. кх. Амма массанхьа а, сацам боллуш, шен ирс 
дӀаделла а, йезачун ирс хила лууш ву иза; ша декъаза хилла а, иза декъала 
хуьлийла лууш, цунна барам боццуш хьанал а ву. «Ас-со», «суна» – бахар 
дIатоттий, шен лаамийн барт къовлий, олу цо йезачуьнга: «Вайшиннан а 
метта хьо йехийла гIоза!», – олий.

Сулейманов Ахьмадан лирикехь безаман синхаам – адаман дикаллин 
уггар а лакхара синхаам бу: стаг шен деган ойланашкахь, синкхетамехь 
айвеш, воккхаверехь хазвеш, цуьнан ойланаш а, са а исбаьхьа цӀандеш...

ДуьххьалдӀа оццу декъехь къаьсттина билгалйолу безаман тема 
«Безаммий, шаьлтий», «Безаман шовда» цӀераш йолчу поэмашкахь. Авторан, 
схьагарехь, Ӏалашо йу: цхьаццадолу бухадисна зуламе «гӀиллакхаш» а, 
кхийолу, мел йаккхий уьш йелахь а, дуьхьалонаш а, халонаш а цӀеначу, 
боккхачу безаман шен ирсе боьдучу новкъахь эшо ницкъ хилар гайтар. 
Ший а поэма авторо шен жанрийн диапазон шорйан дагахь йазйина, олий, 
хетало.

Сулеймановн лирикехь а, поэмашкахь а къаьстташ хаало шина хотӀан 
битамаш (стилевые тенденции). Хьалхарниг билгалдолу, гуо хьовзийна, 
метафорически кепара дийцар алсам хиларца, вуьшта аьлча, иза баттаца, 
седарчашца къамеле вийларций, «Малхбален» литературина тӀе тийжарций, 
романтически айдина деза дийцарций дозуш ду. ШозлагӀниг реалистически 
поэзин низамехь, дахарехь долчуьнца дозуш, ма-дарра суртхӀоттош ду. 
И ший а хатI Ахьмадан поэзехь вовшахъийна, лаккхарчу исбаьхьаллица 
кхолуш, лалийна, кепатоьхча санна.

Сулеймановн поэзехь хаало оьрсийн классически литературин беркате 
тӀеӀаткъам. Къаьсттина дика го поэтан кхоллараллехь берахь дуьйна цунна 
везаш хиллачу «Кавказан илланчин» Лермонтовн тӀеӀаткъаман «лараш». 
Боккхачу безамца М. Ю. Лермонтовн стихотворенийн гочдарша гӀеххьа 
меттиг дӀалоцу нохчийн поэтан кхоллараллехь. «ГӀалгӀазкхийн аганан 
илли», «ИрахьӀер», «ДоӀа», «Кавказ», иштта дIа кхин а Ахьмада гочйина 
стихаш, оьрсийн маттахь санна, зевне йека нохчийн маттахь а.

Сулаев Мохьмада шен статья тӀехь – «Соперник, а не раб» – лаккхара 
мах хадийра Лермонтовн произведенеш гочйархочун Сулейманов Ахьмадан 
корматаллин. Сийлахь-гӀараваьллачу оьрсийн поэтан стихийн ша башха, 
ритман мукъам, маьӀнин кӀоргалла, суьртийн исбаьхьа хазалла – и 
дерриге нохчийн маттахь схьагайта похIма, говзалла а тоьъна Ахьмадан… 
Лермонтовгахь болчу боккхачу, бовхачу безамо леладо нохчийн поэтан 
къолам буйнахь болу куьг. Бовхачу безамо кхуллу цуьнан даг чохь поэтически 
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аз, адамийн лерсине ша кхаьчча, уьш делхадеш, деладеш: синош, ойланаш 
цӀанйеш, дикане кхийдайеш... боккхачу безамо бен йиш йац ма-йарра йолу, 
бакъйолу искусствон произведени кхолла таро хилийта.

Шен гочдархочун корматаллица, говзаллица а Сулейманов Ахьмад 
дӀахӀоьттина вайнехан гӀарабевллачу поэтийн-гочдархойн хьалхарчу 
могӀаршка. Иза къеггина хаало, цо нохчийн матте гочйина Н. Погодинан, 
А. Корнейчукан, И. Шатровн пьесаш, Вс. Вишневскийн «Оптимистически 
трагеди» а, болгарски драматурго Рачо Стойановн «Пхьераш» а цӀераш 
йолу пьесаш йешча. Хууш ма-хиллара, уьш йерриге а кхиамца хӀиттош 
йу Нурадилов Ханпашин цIарахчу Нохч-ГIалгIайн драматически театран 
сцени тӀехь.

Сулейманов Ахьмадан поэзин лаккхара маххадо бакъо луш кхин цхьа 
хӀума а ду. Цо дехкинчу суьртийн исбаьхьалла, цуьнан иллийн мукъамаш, 
ритмаш. Цуьнан кхолларалло боккха а, беркате а тIеIаткъам бина къоначийн 
кхоллараллина. Цуьнан поэзех тардарш дукха хаало произведенешкахь. 
Иза иштта хуьлуш ду, искусствехь баккъал а лаккхара похӀма долу поэт 
гучуваьлча.

Ахьмадан кхолларалло, шена чохь дуккха а керла ойланаш, ховха 
синхаамаш болуш йолчу, дикка шордина нохчийн литературин идейно- 
исбаьхьаллин дозанаш.

Тахана а кхоллараллин керла ойланаш, ницкъ а болу Ахьмад, ша-шех 
тоам бина ца Iаш, дикачух ца Ӏебаш, тӀетаьӀӀина къахьоьгуш ву. Тешна 
хила мегар ду, цо йоккхачу дегайовхонца йаздинчу могIанаша кхин а хенан 
йохаллехь нехан дегнаш безаман алуца карзахдохур хиларх.

Ахьмадан сирла поэзи Даймахке а, адамашка а, халкъе а болчу безаман 
хьоста хилла лаьтта таханлерчу нохчийн литературехь. ХьагӀ йоцчу цуьнан 
цӀеначу безамо латийна «Дог дохден цIе» хӀинца марсайаьлла йогуш йу!

Поэтан кхоллараллах аьлла дош цуьнан дешнашца чекхдаккха лаьа:

Къийсамехь толамах дог ахь ца диллахь,
Ӏожаллин дозанехь карор дy гIopa!
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АХМАДОВ Муса

Хьан орам – хьан цIе
Дакъалоцурш:

Ахьмад Сулейманов
Дауд
Жалавди – йуьртахо
Салахь
Виктор Петрович
Халид Ошаев
ШаIрани
Комендат

Гайтукаева Бана
Жебар
1-ра студент
2-гIа студент
3-гIа студент
4-гIа студент
Нажмудди

1 сурт 
ДIАХьОШВЕРГ. Сулейманов Ахьмад дуьнен чу ваьлла бIе шо 

кхочуш ду кху шарахь. Нохчийн къоман оьздангаллин хехо, поэт-
илланча, Iилманча, этнограф. Цо шен дерриге дахар, нохчийн къоман 
цIе ларйеш, цуьнан орам толлуш, дIаделла. 27 шо даьлла иза вайца воцу. 
Амма цуьнан байташ, иллеш, цуьнан Iилман талламаш вайца бу, вайн 
къоман синкультурина беркате тIеIаткъам хаддаза беш. Иштта хир ду и 
кхин бIе шо даьлча а, ши бIе шо даьлча а, нохчийн къам кху лаьттахь мел 
деха. ХIунда аьлча, Сулейманов Ахьмада вайн литературехь йитина лар 
шен кIоргаллица, исбаьхьаллица, маьIница Iаламат йоккха а, шатайпана 
а йу, цуьнан кхолларалло вайн кхетамехь гуттар а латтор йу нохчийн 
къоман цIе а, нохчийн къоман орам а.

Сулейманов Ахьмадан дерриге дахар доьзна дара нохчийн маттаца, 
кегийрхойн кхетош-кхиорца. Вайн къам цIерадаьккхинчу хенахь 
казахийн мотт Iамийна, ишколе балха хIоьттира иза, нохчийн а, казахийн 
а берашна деша а, йаздан а Iамош. ХIоразза а, шен урок чекхйаьлча, цо 
нохчийн берашца ненан маттахь къамелаш дора, вайн мехкан Iаламан 
исбаьхьалла, къоман гIиллакхийн хазалла йуьйцуш, Iамадора берашна 
нохчийн меттан элпаш.

(Ахьмад ву Казахстанехь, ишколехь берашна урок луш.)

АХьМАД. Бераш, схьаэца шайн тептарш, къоламаш, вайн йозанан 
урок йу.

Тахана вай Iамор ду Д элп йаздар.  Д элп хьалха долуш дешнаш хьан 
далор ду? … Да, Даймохк… Вайн Даймохк Кавказехь бу, Нохчийчоь йу 
цуьнан цIе. Цигахь бу вайн къоман орам. Ткъа аш, бераш, цкъа а йиц ма 
йе шайн Даймехкан цIе а, шайн орам а. 

(оцу хенахь йоккхачу гIовгIанца чуэккха комендант)
КОМЕНДАНТ. Хьо ву и? Хьо ву и?
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АХьМАД. Со ву. Стенна хьоькху ахь мохь, хIара бераш Iадош?! Хьо 
мила ву?

КОМЕНДАНТ. Со ца вевза хьуна? Шайн комендант ца вевза хьуна?!
АХьМАД. ХIинццалц ца вевзара, вуьйцуш-м хезнера. 
КОМЕНДАНТ. ХIун хезнера хьуна?
АХьМАД. Хьо сонта стаг ву бохуш. 
КОМЕНДАНТ. И хIун къамел ду ахь соьца дийриг?! Ас набахтехь 

валлор ву хьо!
АХьМАД. Бакъо йац. Партис хьуна и бакъо ца йелла. Бераш, дуьло, 

шу арадовла, жимма садаIа. 
КОМЕНДАНТ. Хьо мича къомах ву хаьий хьуна?
АХьМАД. Хаьа, сий долчу нохчийн къомах ву.
КОМЕНДАНТ. ХIун сий?! Хьо халкъан мостагIех ву! ХIун деш ву 

хьо кху ишколехь?!
АХьМАД. Хьехархо ву со. 
КОМЕНДАНТ. Халкъан мостагIчо хIун хьоьхур ду берашна? И ас 

директорца къастор ду. И дийца ца веана со. Хьо сийсара мичахь вара?
АХьМАД. Мичахь вара? Сайн чохь вара-кх. 
КОМЕНДАНТ. Сийсара Китайн дозанехь йолчу совхозан даьхни 

дигна. 
АХьМАД. Дигнехь, соь хIун де боху ахь? Милице хаийта деза.
КОМЕНДАНТ. Кху махкахь цхьа а къола хуьлуш дац, йуккъехь нохчо 

а воцуш. 
АХьМАД. Сох шек ву хьо? (велало) Айхьа ойла йехьа, комендант, 

кхузара дIа Китайн дозане кхаччалц маса километр йу хаьий хьуна? 
Сийсара говрахь цига а вахна, даьхни а лаьхкина, цIа а веана, тахана 
ишколе балха веана-кх со, ахь дийцарехь. Дедиса, ма ницкъ болуш ву 
со. 

КОМЕНДАНТ. Суна тешамечу стага дийцина, ши шо хьалха, мацалла 
йолуш, хьо цига ихна бохуш. 

АХьМАД. Ши шо хьалха хьо варий кхузахь комендант? Вацара. 
ХIетахь хиллачу коменданте хаттахьа, и зуламаш стенна леладайтина 
ахь, алий.

КОМЕНДАНТ. И ледара комендант хилла, со иштта хир вац. 
Пачхьалкхан бахамна тIе кхевдаш дина зулам, итт шо хьалха динехь а, 
бекхам боцуш дита йиш йац, йа хьуна а дуьтур дац. 

АХьМАД. Накъост комендант, мичахь ду хьан тоьшаллаш? Хьан 
тешаме стаг суна тIе харц цIе кхолла гIерташ ву хьан гIоьнца. Ткъа иза 
магош дац партис. 

КОМЕНДАНТ. Тоьшаллаш карор ду, тIаккха хьуна хьакъдерг ас дIа а 
лур ду.  Кхана исс даьлча комендатурехь хир ву хьо. (дIавоьду)

(Ахьмад стоьла хьалха Iа. ЧувогIу ТIахIир.)
ТIАХIИР. Ассаламу 1алейкум, Ахьмад. 
АХьМАД. Ва 1алейкум салам, ТIахIир. 
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ТIАХIИР. Комендант ма вахара кху чуьра дIа, и лаа варий?
АХьМАД. И-м шен болх беш вара, ТIахIир, сагатдан оьшуш хIумма 

а дац. 
(чувогIу Далхьад)
ДАЛХьАД. Цкъа шаьш йуьхьарлаьцначунна тIаьхьара ца йовлу и 

боьха хIуманаш. Хьо къайлаваьлча хIун дара-те?
АХьМАД. ХIан-хIа, Далхьад, шайна ас пе тоьхча, цара дагахьдоццург 

тIекхуллур ду. Царна дуьхьала латта веза маттаца кху пачхьалкхан 
бакъонаш а хьехош. 

(чувогIу жима ши стаг)
АХьМАД. Аш хIун леладо йуьртахой, шу ма схьататтадели?
I-ра ЖИМА СТАГ. Тхо а сагатделла сехьадевллера.
ТIАХIИР. Тхан йиш ма йац хьуна хIумма а хилийта. Хьан орца 

бахьанехь, мацаллах, шелонах Дала кIелхьарайохуш, хене йаьлла ма 
йара хIара йурт.

АХьМАД. Дела реза хуьлда шуна. Са ма гатде, Дала диннарг хир ду.  
ХIинца дIадерза, суьйре а йу тIегIерташ.

ТIАХIИР. Дала Iалашвойла хьо!
Массара а: Амин. Амин…
(арабовлу)

2 сурт. 
(Буьйса. ДогIа. Ткъес детташ ду. Нохчийн йоIа до баланийн хелхар. 

ЦIаьххьана сама а эккхий, чуьра араэккха Ахьмад карахь шед а йолуш. 
Комендантан хIусаман коре воьду, шедакхаж туху).

АХьМАД. ХIей, комендант, схьааравала! Колхозан арахь йалтин 
буьртигаш лехьийна аьлла, тIехь да а, ваша а воцучу мискачу йоIана 
шед тоххал майра хилла-кх хьо, кIилло! Схьаарайала! Айхьа цунна 
тоьхна шед суна тоха, хьо боьрша велахь! (лаьттах шед туху). Кху 
лаьттахь цхьа нохчи дийна а волуш, цхьа а йоI йуьсур йац хьуна, вала 
да воцуш. Схьаарайала, кIилло! Со ву хьуна цуьнан нанас ца вина ваша! 
Схьааравала!

(оцу хенахь гучуволу комендант. Цуо герз детта).
АХьМАД. (йуьстаха эккхаш) Маржа йаI, боцу ницкъ тоьпаца марца…
(серло йов)

3 сурт
Къам даймахке йухадирзича, Ахьмад йуха а нохчийн мотт хьеха 

балха хIоьттира. Дуккха а шерашкахь къахьийгира цо, Хьалха-
Мартанан кIоштарчу ишколийн директор волуш. ХIетахь цуьнан 
хиллачу дешархойх республикехь гIарабевлла нах хилира: пачхьалкхан 
гIуллакххой, культурин белхалой, йаздархой, Iилманчаш. Ахьмад 
ГIойтIахь а, Олхазар-кIотарахь болх беш волуш, цуьнан хиллачу 
дешархоша, филологин Iилманийн кандидата Мунаев ИсмаьIала а, 
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халкъан йаздархочо Бексултанов Мусас а дийцира:  
(Ишколан кертахь цхьана къоначу синтаран тидам беш лаьттачу 

Ахьмадана тIевогIу Дауд. Iуьйре дика йойла хьан, Ами!
АХьМАД. Далла везийла, Дауд! Хьо лаа лелий?
ДАУД. Со-м, хьоьга вистхила аьлла, схьахьаьвзинера. Оцу чуьрчу 

вайн кIенткIанта гулйина хIара цхьа чIешалгаш.
АХьМАД. ХIун чIешалгаш? Схьагайтал суна! ХIун йу цуьнан цIе?
ДАУД. Дамаев Адам, 3-чу классан дешархо.
АХьМАД. А-а, вевза. Дика дешархо ву.
ДАУД. Оцу кIанта, хIара чIешалгаш хийистаца ахь лаьттах Iитта 

аьлла, боху. Кхарах дитташ хир ду боху.
АХьМАД. ЦIена бакъдерг ду-кх иза.
ДАУД. Кхарах дитташ муха хуьлу, кхарна тIехь цхьа а орам ца хилча? 

Синтар дIадуьйш, ор даккха ца деза?
АХьМАД. Дауд, хIорш муьлхачу дечкан генаш ду хаьий хьуна? 
ДАУД. Ца хаьа суна-м.
АХьМАД. Дак олуш цхьа кIайн дитт гиний хьуна? ХIорш оцу диттан 

генаш ду. Хин йистехула лаьттах Iиттича, хIорш денлур ду. 
ДАУД. ХIинццалц суна хезна хIума-м дац иза. Бакъдуй-техьа иза?
АХьМАД. Бакъду. Цхьа шо даьлча, гур ду-кх хьуна, гIа а даьккхина 

лаьтташ.
ДАУД. Делахь оцу кIанта лелориг цхьаъ хилла. ХIара чIешалгаш 

лаьттах йугIуш, массарел тола гIерташ, дитта тIера генаш кегдеш гина, 
дов динера ас цунна.

АХьМАД. Хьаштдоцуш дина. 
ДАУД. Дика ду, Ахьмад, хIорш оцу кIанте дIалур ду ас.
(Дауд дIа а волалой, соцу).
АХьМАД. Хьо саца ма сеци, Дауд? Кхин гIуллакх-м дац хьан соьца?
ДАУД. Ахьмад, оцу беро дийцинчух дукха вийли со. 
АХьМАД. Вай, хIун ду иза? Со а велийтахьа хьайца.
ДАУД. Оцу кIанта боху, ахь массо а берана коьртах куьг хьаькхира 

кхузза, шена цкъа бен ца хьаькхира.
АХьМАД. ЭхI, цIе хала хьо белхан, ма гIалат далийтина ас, дIа-м дера 

нисдийр ду тахханехь. И-м хала доцург дара. ХIинца дуьйна Дамаев 
Адам вайн къаьсттинчу тидамехь хир ву-кх.

ДАУД. Баркалла хьуна, Ахьмад! Хьо чIогIа дукха веза оцу берашна. 
Дала дина дика ду-кх хьо кху йуьртахь хилар. Воьду со тIаккха. (Дауд 
дIавоьду).

4 сурт
(Ахьмада аз чIагIдийриг схьа а оьций, цу чу вистхуьлу).
АХьМАД. ЛадогIал, Жалавди! Хезаш вуй со? Арахь муха хеза сан аз?
ЖАЛАВДИ. Дика дIахеза. 
АХьМАД. Кхин а чIагIдан йиш йуй аз?
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ЖАЛАВДИ. ЧIагIалла йерриге тIетоьхна.
АХьМАД. И дика ду. ХIинца сан къамел ахйуьртана дIахезар ду. 

Цахезначарна хезначара дIадуьйцур ду.
АХьМАД. (Ахьмад къамел дан волало). Салам-маршалла ду шуьга, 

хьомсара йуьртахой! Тахана март беттан итталгIа де ду. ЛадогIа вайн 
ишколерчу хаамашка: ХIе-хIей, эвлайистера Махаев Махьдан, хьан 
кIант Махаев Ваха урокашка ца оьху ши де даьлла. Хьуна хууш дуй иза? 
ХIей, эвлайуккъера Дараев Дауд, хьан кIанта Дараев Бислана алгебрана 
а, физикна а шозза шианнаш даьхна. ГIуллакхаш иштта дIадолхахь, 
Бислан шолгIачу шарна вуьсур ву. ХIе-хIей, ахкал дехьара ТIурин 
Бетарсолта, хьан кIанта Тураев Байсолта урокехь вон лелаш, классера 
араваьккхина хьехархочо. Кхана ишколе вола хьайн кIантаца!

Таханлера хаамаш чекхбевли. ЛадогIарна баркалла! Iодикайойла! 
Хезначара ойлайе, цахезначарна дIадийца. Диц ма де: шун коьрта декхар 
шайн берийн доладар ду.

(Ахьмад стоьла хьалха охьа а лахлой, кехаташца болх бан волало. Оцу 
хенахь вогIий чуэккха йуьртахо, сихха са а доьIуш).

ЙУьРТАХО. Чуван мегар дуй?
АХьМАД. Мегар ду. Хьо са бага а кхаьчна ма ву.
ЙУьРТАХО. Кхуза сихха схьакхача гIерташ.
АХьМАД. Кхин хилла хIума-м дац? 
ЙУьРТАХО. Кхин хIун хилийта воллу хьо, Ахьмад, ахь йерриг 

йуьртахь со нахала ваьккхина хилча?
АХьМАД. Муха?
ЙУьРТАХО. И кIант, мераIуьрг ца веана аьлла, дIа а кхайкхийна.
АХьМАД. Кхайкхийна, кхана хьуна бале ца валийта, хьоьга цуьнан 

дешарна т1е тидам бахийта аьлла.
ЙУьРТАХО. Оцу шина дийнахь ас цIахь сацийнера иза. Со совхозан 

латта охуш ву, сайна гIо дайта. Тракторист болх беш ма ву со, хьуна 
санна, атта кара ца кхочу суна ахча.

АХьМАД. И бохург хIун ду хьан? 
ЙУьРТАХО. И ду-кх. Со хIора Iуьйранна кха тIе ваха араволуш, оцу 

радио чохь «Кху-Кху» бохуш, кхокханан илли олуш хуьлу-кх хьо. И 
илли аьлча, хьуна шортта ахча ло а боху Iедало. Ас хала доккху сайн 
доьзална рицкъ.

АХьМАД. (Велало)Ахь хIун дуьйцу? ХIор Iуьйранна радио чу илли 
ала оьхуш хилча, ас директоран болх муха бийр бара?

ЙУьРТАХО. Ца хаьа суна-м. ХIор Iуьйранна, оцу цхьана зудчо ала-м 
олу: «Илли дIаолу Сулейманов Ахьмада».

АХьМАД. Дала хьан хан йахйариг, и сан аз пхи шо хьалха экъан тIе 
дIайаздина ду. Цундела церан аьтто бу шайна луъучу хенахь иза хазийта.

ЙУьРТАХО. ХIа-а! И ду иза?!
АХьМАД. И ду. Ас хьоьца хьагI-гамо йолуш ца йаьккхина хьан цIе. 
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Нагахь хьайн кIентан доладахь, цуьнан институте ваха аьтто хир бу. 
ТIаккха цхьа говзалла кара а йерзийна цо атта доккхур ду шен доьзална 
рицкъ. Кхетий хьо?

ЙУьРТАХО. Кхета. Кхин и кIант цIахь Iийр вац хьуна, ишколе 
ца воьдуш. И бахьанехь ахь со кхин кхайкхор вац-кх хьуна. (Илли 
«Машаран кхокха»)

ДIАХьОШВЕРГ. Иштта шатайпана дара Сулейманов Ахьмадан бераш 
кхетош-кхиорехь йукъадогIу некъаш. Наггахь йуьртахойн цакхетарш 
нислора цо дIадолийначу керлачу хIуманех. Амма уьш дерриш йуьртана 
а, махкана а беркате хилар гучудолура хан-хене йаьлча.

Ахьмада дIайигIийтина дак-дечкан и генаш массо а денйелира, 
бIаьста гIа а даьккхина, дIахIиттира. Царах даккхий дитташ хилира. Цул 
тIаьхьа, шовзткъа шо герга хан йаьлча, вайн махкахь тIом баьлла, шийла 
Iа деача, ГIойтIара адамаш, йа газ йа кIора а боцуш, хьуьнах даха аьтто 
а боцуш дисча, оцу диттех дечиг а доккхуш, кIелхьарадевлира шелонах.  

Ахьмада йукъайаьхна дешархой кхетош-кхиоран, хьехаран кепаш, 
педагогикин Iилма кхиош, тIедузуш йара: Iаламехь урокаш дIайахьар, 
лаьмнашка экскурсеш йар, баккхийчийн къамелаш, халкъан иллеш, 
туьйранаш дIайаздайтар, кхин дуккха а.

ДIАХьОШВЕРГ. Цхьана дийнахь вайн республикин серлонан 
министро шена тIе кхайкхира Ахьмад.  «Москвахь хила йезаш 
конференци йу ишколашкахь ненан мотт хьехарх лаьцна, цига ваха 
веза хьо», – аьлла. Цунна чIогIа резахилла, цига ваха кечам бан велира 
Ахьмад, цигахь шена дан къамел а кечдеш. Москва дIаваха хан герга 
кхаьчча, йуха а тIекхайкхира цуьнга министро: «Конференци цхьана 
ханна дIатоттуш йу, ваха ца оьшу хьуна», – аьлла. Амма дIаладоьгIча, 
конференцин хан хийцина цахилар а, шен метта цига вахийта кхин стаг 
кечвина хилар гучуделира Ахьмадна. «ХIара лаа-м хьаха дац», – аьлла, 
йиллинчу хенахь оцу конференци дIакхечира Ахьмад.

(Конференци дIахьош йолу зал)
ДIАХьОШВЕРГ. Хьомсара накъостий! Вайн конференци дIайолош, 

дош лур ду вай академин декъашхочуьнга филологин Iилманийн докторе 
Яблоков Виктор Петровиче. Виктро Петрович, дош хьоьга ду.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ. Тахана кху чохь дийца ца оьшуш, шуна 
массарна а хууш ду, вайн сийлахь Даймохк СССР дуьнен чохь дуьххьара, 
къинхьегамхошна тIера Iазапан дукъ дIа а кхоьссина, сирлачу кханене 
гIулч туьйсуш хилар. И бахьанехь капитализман пачхьалкхаш вайца 
мостагIалла ца лелош Iаш йац, йа цкъа а Iийр йац, вайн халкъийн барт 
бохо гIерташ, цхьацца питанаш ца туьйсуш. Цундела царна дуьхьал 
вайн ондда жоп хир ду – вайн цхьаалла, вайн барт чIагIбар. Оцу барте 
муха кхочур ду вай? Дера кхочур ду советски къам боху адамийн 
йукъаралла кхолларан процесс маса йаккхарца. И маса муха йоккхур 
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йу? Дера йоккхур йу, тайп-тайпанчу меттанашка декъадалар дIа а 
тесна, вай цхьа пачхьалкхан мотт, цхьа оьрсийн мотт бийцаре довлахь. 
Пушкина, Толстойс, Маяковскис бийцина, кхиийна, хазбина сийлахь-
боккха оьрсийн мотт бу вайн къаьмнийн массо а синхьашташна жоп 
дала ницкъ болуш. Цундела и мотт массанхьа: берийн бошмашкахь, 
ишколашкахь, цул тIаьхьа вузашкахь Iамор чIагIдан деза. Иштта кхочур 
ду вай сирлачу кханене – коммунизме. Декъала хуьлда советски халкъ! 
Декъала хуьлда компарти!

(ТIараш детта. ТIаккха маьI-маьIIера хьала а лелхаш, къамелаш до 
декъашхоша)

1-ра ДЕКъАШХО. Бакълуьйш ву докладчик. Ненан мотт шен цIахь 
бийцича а тоьур ду. Сийлахь-боккхачу оьрсийн матто кхуллур йу вайн 
цхьаалла.

2-гIа ДЕКъАШХО. Накъостий, вайна хаахь а, ца хаахь а, тахана вай 
дешдерг исторехь цкъа а хилла доцу сийлахь доккха гIуллакх ду. Тахана 
вай кхуллуш йу, чIагIйеш йу дуккхачу а къаьмнийн цхьаалла. 

3-гIа ДЕКъАШХО. Бакълоь иза, хIора а жимачу къомо, эрна хан а ца 
йойуш, эрна харжаш ца йеш, шен кIотарахь буьйцу мотт Iамо ца гIерташ, 
Iадда а битина, советски къаьмнийн йукъара мотт Iаморе довла деза. Иза 
сийлахь-йоккха Iалашо йу. Тахана хIара конференци дIайаьхьна де вай 
дIакхайкхо деза, цхьааллин деза де ду аьлла.

(ТIараш детта. Зал чуьра ара а волий, телефон туху Ахьмада).
АХьМАДАН АЗ. Ассалам Iалайкум, Халид! Де дика дойла!
Х. ОШАЕВ. Ва-Iалайкум салам! Далла везийла, Ахьмад! ХIун ду 

цигахь?
АХьМАДАН АЗ. Кхузахь дIайоьдуш конференци йу. Кегийчу 

къаьмнийн меттанийн цхьа а т1аьхьало йац боху. Уьш дIадовлар – ца 
хилча ца долург ду, боху. Уьш Iамо гIерташ ишколашкахь эрна сахьташ 
а ца дойъуш, кхийолчу предметашна бен тидам алсамбаккха беза, боху. 
Цунна дуьхьал дош олуш стагга а вац.

Ас кечйина доклад нийсса бIостане маьIна долуш йу. «Нохчийн мотт 
эзарнаш шерашкахь тхан дайша схьабеъна бу. Оцу маттах ца къаьсташ, 
тхо дехар ду, хIара дуьне мел лаьтта», – аьлла дIа а йерзош.

Ас хIун де? И доклад йой ас?
Х.ОШАЕВ. Ахьмад, хезаш вуй хьо? Иза Iедало, шен хIун чекхдолу 

хьажа, йукъадаьккхина хIума ду. Нагахь Россин къаьмнаша и тIелоций, 
кхийолу бакъонаш а йоьхкуш, чIагIлур ду хьуна Iедал. Кху Iедалан 
амалш суна дика йевза хьуна. Иштта хилира хьуна иза ткъе итталгIачу 
шерашкахь а. Иштта цхьана жимачу хIуман тIера дIа а доладелла, 
къаьмнийн йерриге маршонаш йихкира, дуьхьалваьлларг тухий вуьйш 
йа сибрех хьажош. И тайпаниг йуха ца хилийта, мехала ду хIора а 
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жимачу къомо шен мотт Iалашбар. Цу маттаца бен хила йиш ма йац 
къоман маршо а, ирс а.

АХьМАД. Кхетта, Халид.
ОШАЕВ Х. Кхеттехь, и доклад ахь йан йеза, и йича хьо йоккха тоьпа 

чу а виллина кхуссур велахь а. Кхийтирий хьо?
АХьМАДАН АЗ. Кхетта, Халид. ХIинца-м и ца йан йиш а йац. Со зал 

чу воьду.
Х.ОШАЕВ. Дала аьтто бойла!

(Йуха а зал чу вогIу Ахьмад)

1-ра ДЕКъАШХО. Сол хьалха къамел динчо йукъадиллинчунна реза 
хуьлуш гIо лоцу ас. Бакъдолуш, вайн конференци хилла де советски 
къоман цхьаалла чIагIйаран де ду аьлла, дIакхайкхо деза.

(ТIараш детта)
АХьМАД. Суна дош луо. Дош доьху ас.
ДIАХьОШВЕРГ. Хьо мила ву?
АХьМАД. Со Сулейманов Ахьмад ву Нохч-ГIалгIайн республикера, 

ненан меттан хьехархо.
ДIАХьОШВЕРГ. Халахеташ делахь а, хьо программи йуккъехь вац. 
АХьМАД. Муха вац? Ас селхана а, тахана а массийттаза кехатан 

цуьрг ма йаийтина, президиуме сайна дош доьхуш. 
ДIАХьОШВЕРГ. Накъост Сулейманов, пренеш дIайирзина. 

Конференцин жамIаш ден хан тIекхаьчна. Цкъа хIинца боццачу хаамашна 
справканашна билгалйина хан йу. Нагахь хьан и тайпа справка йелахь, 
кхо минот йу хьуна вистхила.

АХьМАД (Трибуни тIе хьала а волуш). Ма доккха эхь ду аш дуьйцург. 
ХIун деза де? Шу хьерадевлла?! ХIара конференци иштта дIайерзахь, 
аш къаьмнийн меттанаш, каш даьккхина, дIадухкуш ма ду! Цул боккха 
бохам буй цхьана а къоманна тIекхача? ХIора къоман мотт – цу къоман 
са ду. Чохь са доцуш йа къам, йа адам хила йиш йац. Мотт ма бу, уггар 
доккхачу зуламах къам лардан йиш йолуш, шатайпа дуьхьало.

Тхо, нохчий, кхойтта шарахь махках даьхна лелла хийрачу лаьтта 
тIехь. Оцу халчу заманахь, диканах догдилларан Iин чу ца оьгуьйтуш, 
тхо лардора оха тхайца дIабаьхьначу нохчийн матто. Оцу кхойтта 
шарахь байлахь бисинчу тхан махко Iалашдора тхан меттан аьзнаш. 
Тхан махкахь шовданаш Iенара, догIанаш доьлхура, хьаннаш техкара, 
бIаьста олхазарш декара, гурахь гIаргIулийн аьзнаш хезара нохчийн 
меттан мукъамашца. ХIинца Делан къинхетамца тхан къам а, тхан мотт 
а, тхан мохк а йуха а вовшахкхеттачу хенахь, дIахоалда массарна а, оха 
дIатосур бац тхайн ненан мотт. Иза хир дац шуна. Эзарнаш шерашкахь 
Iалашбеш, ларбеш кху хене тхан дайша, наноша схьакхачийначу оцу 
маттах ца къаьсташ, кхидIа а, эзарнаш шерашкахь хIара дуьне мел 
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лаьтта, дехар ду тхо, тхан тIаьхье. Нагахь вай оцу сирлачу кханене – 
коммунизме кхачахь, нохчийн мотт буьйцуш, кхочур ду тхо.

(ТIараш детта)

ДIАХьОШВЕРГ. Ахьмадан и цхьа къамел бахьанехь йукъахдисира 
хIетахь Iедало дан леринарг, и цхьа къамел бахьанехь къаьмнашна бан 
лерина тешнабехк йукъахбисира. Цундела, шен карахь хIумма а дац 
бохуш, Iен мегар дац.

Ницкъ болчо гIело йеш шел эшначунна,
Кхерстара сан дегIехь нийсонан цIе.
Харцонах чекхдолий, тоьпан хIоъ санна,
Ма кхочура и сан дош бакъонна тIе.
Ма дохковаьлла со, ма дохковаьлла,
ДIаала деззачохь цхьа дош ца аьлла.
…тоьллачо гIийланиг харцонца хьийзош,
Бехказа ца вуьтуш, ницкъаца къийзош…
Ма дохковаьлла со, ма дохковаьлла,
ДIаала деззачохь цхьа дош ца аьлла.

(Илли «Зеламха»)

5 сурт
(Ахьмад ву Зумсахь)

АХьМАД. ХIей, ЧIаьнтийн лам, лаьтташ буй хьо?! Дала иштта 
латтабойла хьо. Дала, хьан йуькъа цанаш хьакха мангалхо а воцуш, 
ма буьтийла хьо! ХIей, Нашхойн лам, лаьтташ буй хьо?! Дала иштта 
латтабойла хьо! Дала, хьан чоме шовданаш мийла стаг воцуш, ма буьтийла 
хьо! ХIей, ТIерлойн лам, лаьтташ буй хьо?! Дала латтабойла хьо иштта! 
Цкъа а, хьан кIотаршкахь хезаш нохчийн аьзнаш доцуш, ма буьсийла хьо.

(Гучуволу Салахь)
САЛАХь. Марша вогIийла, Ахьмад! Хьо лаьмнашка кхойкхуш ма ву?!
АХьМАД. Сан жима доттагI, хIора бIаьста лам чу а вогIий, лаьмнаш 

дагардо ас. Шаьш хил-хиллачохь лаьтташ дуй-те уьш?
САЛАХь. Лаьмнаша, ца лаьттина, хIун дийр ду кхин, ва Ахьмад? 

(велало)
АХьМАД. Кхузара дIа а девлла, дIа а дахана, кхечахьа дIахIуьттур ду-

кх, нагахь кхузахь дехаш долу адамаш ледардовлахь. Церан ойланаш, 
лаьмнаш санна, лекха ца хилахь.

САЛАХь. ХIорш доцуш ма дуьсийла-кх вай. Говр ма йац хьоьгахь?
АХьМАД. Говр йац соьца. ГIаш лелаш ву со.
САЛАХь. ГIаш лела ма хала ду-кх хIара лаьмнийн некъаш.
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АХьМАД. Даймехкан некъаш дан хала дац. Даймехкан лаьтто ницкъ 
ло. АлхьамдулиллахI! Далла бу хастам, вай кхузахула лела йиш йолуш! 
Кху лаьттах къастийна 13 шо даьллачул тIаьхьа, вай йухадерзинчу 
Далла бу хастам! 

САЛАХь.  Далла хастам бу-кх, хьан некъ тховса кху хIусаме 
хьовзийначу! 

АХьМАД. Жима къонах, хIун йу хьан цIе?
САЛАХь. Сан цIе Салахь йу.
АХьМАД. Делахь, со нийса кхаьчна-кх. Мохьданан кIентакIант 

Салахь ледара хила йиш йац.
САЛАХь. Ахьмад, чоьхьа а валий, охьалахло, со хIинцца, хьен а ца 

луш, чу вогIу хьуна.
АХьМАД. Салахь, суна хьошалла дан гIерташ, ца оьшу къа ма 

хьегалахь. Хьан дедас хIетахь дина хьошалла а тоьур ду суна.
САЛАХь. Са ма гатде, Ахьмад, вайн дайн гIиллакхел тIехдаьккхина 

хIумма а хир дац.
(Салахь ара а волий, чувогIу).
АХьМАД. Салахь, сайн гIуллакх дIадийца ас?
САЛАХь. Дийцахьа, Ахьмад.
АХьМАД. Со вайн мехкан паспорт хIотто араваьлла.
САЛАХь. Муха? Мехкан паспорт?
АХьМАД. Мехкан паспорт кху лаьттан лаьмнийн, тогIийн, хийн, 

шовданийн, Iаннийн, Iаьмнийн  цIераш йу. И цIераш хууш болу 
баккхий нах вайн йуккъера дIабевлча, уьш йовр йу. Цундела уьш дIа а 
йазйеш, Iалашйан йеза. 

САЛАХь. Иза стенна оьшу вайна, Ахьмад?
АХьМАД. Изий? Делан мостагIашка вай цIера ца дахийта. Цхьа, 

Iилманчаш бу бохуш, нах бевлла: «Нохчий кху махкара бац, уьш 
тIебаьхкина бу», – бохуш, статьяш йазйеш. Церан хабарш эрна хир 
ду, вайн мехкан паспорт хIотта а дина, охьадиллича. Со берриге а 
махкахула чекхваьлла, и болх беш. Йиснарг хIара масех йурт йу. 
ХIинца ахь суна Зумсахь йолу цIераш йийца йеза.

САЛАХь. Дика ду, Ахьмад. Сайна хуург дуьйцур ду-кх ас. 
АХьМАД. Салахь, хезний хьуна «Буьйса, буьйса, Iаьржа буьйса, 

дарцо левси кхийсайо» бохуш илли?
САЛАХь. Хезна дера, Дагаев Валида олуш ду и илли.
АХьМАД. Цу тIехь дуьйцург: дорцан буьйса а, со ЧIаьнтара кхуза 

Зумса вар а, бевзаш боцучу наха со, везаш, тIеэцна а, ткъе пхийтта 
шо хьалха хиллера. ХIусамден цIе Мохьдан йара. Цул тIаьхьа вай 
цIера а дехира, цIа а дирзира. ТIаккха, и буьйса а, цара суна хIоттийна 
хьошалла а дагалуьйцуш, кхолладелира сан и дешнаш. 

САЛАХь. Ахьмад, ахь пурба лахь, и илли дIаэр дара ас. Дукха хан йу 
ас иза дагахь Iамийна. Цхьа дагна гергара хетара суна и дешнаш гуттар 
а. Мича дагахь дара уьш кху меттигаца а, сан дедеца а доьзна ду бохург.
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АХьМАД. Алахьа и илли, Салахь, пурба ду хьуна.
(Салахьа «Iаьржа буьйса» цIе йолу илли дIаолу).

6 Сурт
(Лам чохь, Доьрахь студенташ бу фольклор гулйеш. ШаIрани ву 

суьйранна царна карийначунна мах хадош).
ШАIРАНИ. Тахана муха хили шун таллар? Мел ижу йеана аш? Бана, 

боцца хаам бехьа, таханлерчу белхан жамI деш.
БАНА. Дика ижу карайеа тхуна. Гонахара кIотарш телли. Доркъуча, 

Хьаьльда, Хазакхелла, кхийерш. Акхаройх лаьцна байташ карий, 
берийн фольклор, мехкарийн йиш, къинхьегаман эшарш.

ШАIРАНИ. ХIинца схьакхача везаш Сулейманов Ахьмад ву шеца 
цхьаьна илланча Нажмудди а волуш.

ЖЕБАР. Ма дика ду иза. Дукха хан йу суна Ахьмад ган луу.
 (Машенан гIовгIа хеза)
ША1РАНИ. Вайн хьеший схьакхаьчна, моьтту суна.

7 Сурт
(Сулейманов Ахьмаддий, Нажмуддий ву студенташ болчу веана). 
ШАIРАНИ. Марша вогIийла, Ахьмад, Нажмудди!
СТУДЕНТАШ: Марша вогIийла! Марша вогIийла!
АХьМАД. Делера маршалла хуьлда шуна а, охьаховша!
НАЖМУДДИ. ШаIрани, ахь суна тIедиллинарг ас кхочуш дина 

хьуна. ХIара ву шуна аш сатийсина хьаша.
ШАIРАНИ. Баркал, Нажмудди, хьо ледара хир воцийла хаьара суна!
Ахьмад, хьоьца цхьаьнакхетар дан лууш хIара студенташ болу дуккха 

хан йара. Тхо кхузахь тIеэцна, даггара тхан гIуллакхе хьожуш ву хIара 
Нажмудди. Селхана, кхуо ша гIала воьду, аьлча, хьоьга дIатоха аьлла, 
кост динера оха. 

Нажмудди оьзда кIант ву, бакъволу лаьмнийн кIант. Кхуо соьга и 
кост схьаделча, университетан студенташ, церан хьехархо ШаIрани сан 
дай баьхначу ЧIаьнтийн махка баьхкина хилча, царна тIе ца воьдуш, 
со муха Iийр ву, аьлла, схьавеа-кха со. ТIаккха, ШаIрани, гIуллакх 
хуьлий? Карадой шуна шаьш лоьхург?

ШАIРАНИ. Дика хIума карайогIу тхуна, Ахьмад.
АХьМАД. Кегийрхошца цхьанакхета лууш со суо а ву даима а. 

Тахана кегий хиларх, кхана тхан метта дIахIитта безарш хIорш бу. 
Дукхадахарш, шуна хаа деза, уггар хьалха шаьш лардан дезарг кхо 
хIума хилар: къаммий, моттий, мохккий. И кхоъ гуттар а цхьана хила 
дезаш а ду.  Къам лардар хIун ду? Къоман сийлахь гIиллакхаш, цуьнан 
бакъболу къонахий биццабар, церан сийлахь даккхийн гIуллакхаш 
диццадар. Асламбек Шерипов – ткъе шиъ шо бен ца хилла цуьнан, и 
дIакхелхаш. Шен къомера дIайаьккхина маршо а, латта а йухадерзо 
болийначу къовсамна дIаделла цуо шен дахар. Вайн йаздархой – 
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Мамакаев Мохьмад, Ошаев Халид – вайн къомах хьакхалуш долу 
муьлхха а хIума жоп доцуш ца дуьтуш, къахьийгира цу шимма. Бакъо 
йуй вайн уьш бицбан? Йац! Вайн къомо цхьа а дика стаг: турпалхо, 
йаздархо, Iилманча виццавар, церан некъаш дIацатасар – и ду-кх къам 
лардар.

ХIун ду мотт ларбар? Вайн меттан цхьа а дош дIа цатасар, и мотт 
бийцар а, цу маттахь деша а, йаздан а хаар. 

ХIун ду мохк ларбар?  Оцу махкахь дахар ду, хьаналчу къинхьегамца 
и хазбеш, и цIинбеш.  Дала, оцу кхаа хIуманца: къомаца, маттаца, 
махкаца доьзна долу, шайна тIехь лаьтта даккхий декхарш кхочушдан 
аьтто бойла шун! Ас сайн къамел сацадо. ХIинца шуьга ладугIур ду-кх 
ас.

ЖЕБАР. 
…Воккхаве со хьуна хуучу 
Кхечу къаьмнийн меттанех.
Хьайниг бицбеш, Iамо деза 
Уьш хьуна ца моьттинехь.

БАНА. Ахьмад, вайн меттигийн цIераш дIайазйеш дукха къахьегна 
ахь. Хьайн кхолларалла йитина, Iилманна тIеверзар муха нисделира 
хьан?

АХьМАД. ЙоI, цIе муха йу хьан?
ШАIРАНИ. Гайтукаева Бана йу хIара, тхан тоьлла студент.
АХьМАД. Бана, вайн къомана хьалха дан дезарг хьалхадаккха деза. 

Иллеш йаздеш берш, асчул дика йаздеш берш хир бу вайн. Амма 
мехкан цIераш тахана йицйахь, гуттаренна а йовр йу. Ткъа меттигийн 
цIераш вай кху лаьттаца дузуш долу орамаш ду. Вайн орамаш хедийта 
йиш ма йац, аьлла, аравелира со.

ЖЕБАР. Ахьмад Сулейманович, муха хуьлу стихаш кхоллайалар? 
Дахарехь Iитталучу гIуллакхаша ло хьуна байтин маьIнаш, йа уьш 
дуьххьалдIа хьан ойланийн стоьмаш бу?

АХьМАД. Сан дукхахйолу стихаш суна гинчу, йа ас айсса 
дакъалаьцначу хиламийн бух болуш йу. ДуьххьалдIа йазйархьама 
йазйина стихаш кIезиг йу сан, йан а йац ала мегар ду. Масала «Маржа 
йаI, боцу ницкъ» боху стихотворени, вай цIерадаьхначу хенахь, сан 
неIаре йеара, орца доьхуш, цхьа нохчийн зуда, ваша а, да а воцуш 
цхьалха йисина. Цу йуьртан коменданто къиза чехийна хиллера иза. 
ГIургIезан вастехь ас гойтуш дерг оцу зудчун васт ду.

1-ра СТУДЕНТ:. Суна чIогIа хазахеташ йу и стихотворени, Ахьмад 
Сулейманович, ас дагахь Iамийна иза.

АХьМАД. Йешахь, жима къонах.
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1-ра СТУДЕНТ:
…Буьйсанна олхазар
Дийкира арахь –
Хетарехь, дара и 
Шен некъах тилла.
Декъазчун IиндагI 
Леста сан корехь:
Дагахь ду со волчу
Хьошалла дилла.

Ма Iаьржа йу буьйса!
Гуш бац цхьа седа.
Гуьйренан догIа ду
ТIедоьлхуш шийла.
Мила ву сел къиза
Шу некъах хедош,
Шух пхьор дан 
  гIиртинарг?
И хIаллакхуьлда!

2-гIа СТУДЕНТ:
ГIелйелла, даржийра
Шен шуьйра тIемаш
Сан кора хьалха
Цу хазчу гIургIезо.
Накха шен цIийх буьзна,
ЗIакарх цIий Iенош,
Соь орца дийхира
Исбаьхьчу озо.
– Хьешана даима 
 тешаме волчу
Нохчочун хIусаме
Кхаьчна хьо хIинца,
Чуйола со волчу,
Ма хIотта холчу,
Хьайн деган дера чов
Ахь паргIат йийца! –

Олуш, ас диллира
Хьешана кораш,
Дог лозуш, дера чов
Сайн куьйга йерзо.
Ницкъ боцчу тIемаш тIехь
Сецира, кхоьруш,
Делахь а туьйлира
Дахаре марзо.

3-гIа СТУДЕНТ:

…Хиллера дуьненах
Тешам дIабаза, –
Йоьссира тхан цIенкъа,
Дайна шен гIора….
Массарна цхьабосса
Кхоьллина-кх деза
ХIара дуьне. ГIо доьхуш,
Цо узарш дуора.

Дархочо соьгара
Доьхура орца,
Ца тешаш куьйранах
Йаларх кIелхьара.
Маржа-йаI, куьйра, хьо
Тоьпаца марца!
Ца кхийдорг цхьанна а
ТIе буьрса мIараш!

1-ра СТУДЕНТ:
…Маржа йаI, боцу ницкъ,
Ца кхоош йаккха
Экханан кIомсар,
И куьйранан мIара!
Машар, барт хир дар-кха
Лаьтта тIехь тIаккха,
Дуьненчохь хIумма а
Ца долуш гара.

2-гIа СТУДЕНТ. Ахьмад Сулейманович, карарчу хенахь муьлхачу 
произведени тIехь болх беш ву хьо?

АХьМАД. Масех де хьалха чекхйаьккхина ас «Дахаран генаш» цIе йолу 
поэма. Цу йуккъера ду хIара дешнаш, дIадешал хIорш, Нажмудди:
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НАЖМУДДИН:
Мичахь ду хьан ницкъ, кураллий? –
Ас аьрзуне хаьттира.
Шен ницкъ болу ши тIам тоьхна,
Аьрзу хьалагIаьттира.
Бертахь доьзал, маьрша Даймохк
Беца къонахчуьн 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 къонахчуьн мах.
НАЖМУДДИ. Ами, илли ма дика хир дара цу дешнаш тIехь. 
АХьМАД. Нажмудди, хьо а ма ву мукъамаш дохуш, ахь даккхахьа кху 

дешнаш тIехь илли. Хьуна дагах кхеттачух тера ду уьш, ахь доггах доккхур 
дара.

(Ахьмада кехат дIало Нажмуддига)
НАЖМУДДИ. Дела реза хуьлда, Ами! Дала мукълахь, со хIокху дешнех 

илли дан хьожур ву.
АХьМАД. Дала аьтто бойла хьан, Нажмудди.
(Исмаилов Шарпуддис дIаолу «Къонах» илли (дешнаш – Сулейманов 

Ахьмадан)
АХьМАД. Вай дIасакъаста хан тIекхечи. Кегий нах, мехкарий, нохчийн 

къоман къона тIаьхье, суна даггара лаьа шух хIора а, лекха лам хилла, 
дIахIуттийла, ткъа со оцу ломан жима тIулг хила а реза ву-кх. 

(Ахьмада йоьшу байт)
Дайх бисна кхерч бохбан гIерташ,
Сан дог дилхи бIаьрхих, цIийх.
Куьйгаш доххалц, хьисти тархаш,
Сайн хьацарций, бIаьрхишций.

ДIасакъаьсташ, дехар ду сан,
ДоттагI, хьоьга тIаьххьара:
Хьо тIехь волу дахаран га
Ахь ма хададахьара!
(Ахьмадан дешнаш тIехь дIаолу илли)

Чаккхе.
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Нохчийн поэзехь бӀаьрла лар йитина, бакъволу Халкъан поэт ву Су-
лейманов Ахьмад, и сийлахь ц1е шен дахаран тӀаьххьарчу шерашкахь 
бен ца йеллехь а (1991).

Дуьххьара шен поэзин говзарш цо йазйина дӀадаханчу бӀешеран 30-чу 
шерашкахь. Цул тӀаьхьа шовзткъе итт шарахь сов эвсаре болх бина цо 
литературехь. Нохчийн поэзин лакхенех цхьаъ хилла дӀахӀоьттина цуь-
нан кхоллараллин тӀаьхье.

Сулейманов Ахьмада масех поэзин книга арахецна – «Безаммий, 
шаьлтий» (1967), «Дог дохден цӀе» (1968), «Ламанан хьостанаш» (1971), 
«Даймехкан некъаш» (1982), «Цхьа-ши дош» (1988), «Симфония гор» 
(1978); оьрсийн маттахь).

Гуш ма-хиллара, хьалхара книга шен 45 шо кхаьчначу хенахь йаьккхи-
на цо зорбане. Оцу жимачу гуларна йукъайахнера иттех стихотворений, 
«Безаммий, шаьлтий» поэмий. Амма хьовса оцу стихашка – xlop а бохург 
санна, поэзин жовхӀар! – «Даймахках илли», «Машаран кхокха», «КӀант 
винчу тойнехь», «Дог дохден цӀе», «Календаран тӀаьххьара лист»... Оцу 
кӀеззигчу стихотворениша а йовзуьйту поэтан кхоллараллин шатайпа-
налла, кӀорггера исбаьхьалла. Нохчийн мотт кӀорггера хууш а, цундела 
оцу меттан таронех мо-оьшшу пайдаоьцуш а и хилар гучудолу оцу сти-
хотворенешкахь. Ахьмад халкъан барта кхоллараллий, нохчийн а, оьр-
сийн а классикий дика йевзаш хиларо таро хуьлуьйту цуьнан йеша а, 
кхета а атта, исбаьхьа говзарш кхолла:

Батто, стиглахь гӀийла текхаш,
Оьхьу суна дато лан.
Седарчаша дохку некъаш –
Самах дуьхьалтуьйсу гӀан...

Гуш ма-хиллара, кхузахь хила ма-йеззара йолу йеастопан хорей йу. 
Цхьаболчара иштта дац бахахь а, Ахьмада гойту, силлабо-тонически 
принципца нохчийн стих кхолла таро хилар. ХӀокху стихотворенин 
хьалхарий, кхоалгӀий могӀанаш вовшашца, ткъа шолгӀий, боьалгӀий – 
вовшашца рифма йолуш бу. Шишша дош ду хӀокху строфахь цхьана 
дешдекъаххий, деа дешдекъаххий лаьтташ, амма цуо стихан барам боха 
ца бо – цхьана дешдекъах лаьтта дешнашца чекхболуш бу вовшашца 
рифма йолу шолгӀий, боьалгӀий могӀанаш (хадийна рифма), ткъа «седар-
чаша», «дуьхьалтуьйсу» бохучу дешнех шишша стопа кхоллало (седар/
чаша, дуьхьал/туьйсу).

Вай хьахийнарг стихотворенин кепах ду. Шех милла а Ӏама мегар до-
луш, говза йу Ахмадан поэзин кеп.

МИНКАИЛОВ Эльбрус

Иза бакъволу нохчийн Халкъан поэт вара...
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Сулейманов Ахьмадан поэзи билггала къоман йу ала мегар ду. Цуь-
нан коьрта турпалхо – шен орамаш а хууш, шен къам, цуьнан гӀиллакх-
оьздангалла а йевзаш волу турпалхо ву, дуьненахь хуьлуш долчу массо а 
хӀуманан бала а кхочуш, диканах дог а ца дуьллуш, къахьоьгуш схьавогӀу.

Ахьмадан кхоллараллех йазйина тайп-тайпана статьяш йу, хьалха 
къастийнарг йуха а дуьйцур дац вай (Хьажа: Гайтукаев К. Б. Традиции 
А.С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова в лирике А. Сулейманова. – Вопро-
сы литературных связей. Грозный, 1978, с. 121-137; Сулаев М. Винчу 
лаьмнийн илланча. – Ахьмад Сулейманов. Даймехкан некъаш. Грозный, 
1982, 5-10 аг1.; Арсанукаев Шайхи. Поэтан дог. – «Орга», 2002, № 4, 19-
20 аг1.; Сумбулатов Дени. «Со иллин паччахь хила веъна дуьнен чу...» 
– «Орга», 2004, № I, 56-60 аг1.; Ахмадов Муса. Сулейманов Ахьмадан 
некъаш а, марзонаш а. – «Орга», 2007, 29-33 aг1.)

***
Мелла а хьахо догӀу поэзин йоккхачу жанрехь Сулейманов Ахьмада 

йазйинчу говзарех – поэмех.
Дуьненан литературехь а уггаре а ширачех йу поэмин жанр. Малх-

бузен а, Малхбален а литературашкахь бӀешераш хьалха кхоьллина 
поэмаш йу хӀинца а йехаш, шаьш йолчу къаьмнийн а, дуьненан лите-
ратурин а классика а хилла. Уьш йу Фирдоусин «Шах-намэ», Руставе-
лин «ЦӀоькъалоьман цӀокалахь турпал», Низамин «Хамсэ» («Пхи по-
эма»), Дантен «Божественни комеди», дуккха а кхийерш а. 19-20-чу 
бӀешерашкахьлерачу литературашкахь коьртачех цхьаъ хилла схьайогӀу 
и жанр. А. Пушкинан, М. Лермонтовн, Д. Байронан, В. Маяковскийн, 
А. Твардовскийн, П. Нерудан, иттаннаш кхечу гӀарабевллачу поэташа 
кхоьллинчу исбаьхьаллин произведенеша керл-керла таронаш гучуйо-
хуш, кхиош схьайалийна а, схьайалош а йу и жанр.

Нохчийн литературехь поэташа дуьххьара оцу жанран произведенеш 
кхоьллина дӀадаханчу бӀешеран 20-чу шерашкахь. Царех хӀинца а шен 
мехалла йанза йу Мамакаев Мохьмадан «ЦӀий хуьйдина лаьмнаш» по-
эма, паччахьан заманахь вайн халкъо шен паргӀатонехьа латтийначу 
къийсамах дуьйцуш йолу. ТӀаьхьо кхин а масех поэма кхоьллина поэта 
(«Непсин безам», «Ненаца дина къамел», «Майрачех илли», и. дӀ. кх.), 
цуьнан цӀарца доьзна а ду нохчийн поэма кхиар а.

30-чу шерашкахь шайн поэмаш кхуллу А. Нажаевс, Н. Музаевс, 1. Ма-
макаевс. ТӀаьххьарчун «АслагӀий, Селахьаттий» (шолгӀачу редакцехь – 
«Нохчийн лаьмнашкахь») оцу жанран шатайпа классически произведе-
ни а хилла дӀахӀоьттина. ТӀеман шерашкахь М. Сулаевс йазйина шен 
«Малх тоьлур бу» ц1е йолу поэма.

20-40-чу шерашкахь, гуш ма-хиллара, нохчийн поэзехь коьртачех цхьаъ 
хуьлий дӀахӀутту поэмин жанр. Вайн халкъ махках даьккхинчу шераш-
кахь, хууш ма-хиллара, литературин кхиар цхьана ханна соцу, амма 50-чу 
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шерийн шолгӀачу эхехь, дуьхьало дӀайаьккхича чухьоду хи санна, нуьц-
къалчу татолца шен некъ дӀаболабо вайн литературо. Хьалхий-тӀаьхьий 
арайовлу нохчийн поэтийн книгаш, хьалха дуьйна кхоллараллин болх 
беш хилла а, къона а авторш йазйан буьйлало. Цул тӀаьхьа дӀадаханчу 
шовзткъе ворхӀ шарахь иттанаш керла поэмаш кхуллу вайн поэташа – М. 
Мамакаевс, Н. Музаевс, А. Сулеймановс, М. Сулаевс, Р. Ахматовас, Р. 
Супаевс, кхечара а. Поэмин тематика а, жанран кепаш а шорло. Вайн ис-
тори, шайн заманахьлера хиламаш, тайп-тайпана синхаамаш бовзуьйту 
поэташа оцу шайн произведенешкахь. Чулацам бовзийтаран Ӏалашонца 
кхуллу керла исбаьхьаллин кепаш. Хьалха кхоллайеллачу эпически а, 
лиро-эпически а поэмашна тӀекхета лирически а, драматически а по-
эмаш, кхоллало стихийн циклах лаьтташ йолу поэма...

Къаьсттина билгалйаха хьакъдолуш йу оцу жанрехь г1араваьллачу 
нохчийн поэта Сулейманов Ахьмада йазйина говзарш «Безаммий, шаьл-
тий», «Безаман шовда» «Ламанийн суьрташ», «Дахаран генаш», «Беттан 
тӀулг», «Ӏесаллех поэма йа «ЦӀен книга». Шайн жанран билгалонашца 
вовшех къаьсташ, цхьаъ вукхунах тера йоцуш йу и йерриге а поэмаш. 
Царех уггаре йоккха а, чолхе а йу тӀаьхьарлераниг.

«Ӏесаллех поэма йа «ЦӀен книга» арайаьлла 1988-чу шарахь «Цхьа-ши 
дош» гуларехь. Литература хӀун йу а ца хуучу наха къамелаш долийра, и 
поэма йемалйеш, иза тӀехь йолу книга йаго йеза бохуш.

Амма литературоведаша а, йаздархоша лаккхара мах хадийра оцу 
говзаран. Сулейманов Ахьмадан 80 шо кхачарна лерина йолчу «Орга» 
журналан редакционни статьяхь иштта йаздора: «Цуьнан поэтически 
кхолларалла шен орамаш барта кхоллараллехь долуш йара. Амма фоль-
клорана тӀетийжаш хиллехь а, цуьнан гурашкахь ца висира поэт. Иза 
къаьсттина билгалделира «Цхьа-ши дош» ц1е йолчу книгехь. Кхузахь, 
уггаре хьалха, «Ӏесаллех поэма...» йоьшуш, вайна хьалха хӀутту таханле-
ра дахар, Ӏилма, философи, политика, истори а, дуккха кхин девзаш волу 
цхьаннех возушвоцу ойланча-поэт» («Орга», 2002, № 4,17 aгlo).

И поэма арайаьлла хан а, оцу хенахьлера хиламаш а дика бевзаш волчу 
Сумбулатов Денис шен Сулейманов Ахьмадах йолчу статьяхь йаздора 
(оцу поэмех дерг дерриге а даладо вай): «ТкъолгӀачу бӀешеран 90-г1а 
шераш вайн къоман кхолламехь сихаллин, собаран, эхь-бехкан, оьздан-
галлин, гӀиллакхан, маьттазаллин гураш, бехкамаш, дозанаш цхьаболчу 
наха дохош даьхкира. Гуш лаьтташехь, синъамал хийцайелла адамийн 
тобанаш, къинхетаман метта къизалла дегнаш чу йеъна, карзахйевллера. 
Шайна хетарг, шайна моьттург бен кху Дуьненахь кхин хӀумма дан а дац, 
кхин хӀума хила а ца деза моьттучийн тоба йелира Соьлжа-гӀаларчу май-
дана. Цкъа а нохчийн маттаца, литературица, историца бала а ца хиллачу 
цара сийсаз а, маьттаза а доккхура къомо хӀинццалц сийлахь мел лийри-
нарг, мел лорург. Де-дийне мел долу алсамйуьйлуш йара бехдинчийн а, 
бехдечийн а адамийн цӀераш. Иштта цхьана дийнахь майданарчу ада-
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машлахь волчу цхьамма, шимма... тӀаккха тобано мохь бетта болийра: 
«Сулейманов Ахьмада поэма йазйина... «ЦӀен книга» йа Ӏеса поэма». Цо 
шен поэмехь бехдо дин, нохчийн халкъ... Цуьнан книга йаго йеза, Ахь-
мадна таӀзар дан деза!», – бохуш. Дуьххьара мохь тоьхначуьнга хаьтти-
нера, цунна уллехь лаьттачо:

– Бехк ма биллалахь, ахь йешний, хьо кхеттий оцу поэман чулацамах, 
авторан Ӏалашонах? – аьлла.

И хаттар шена хезча, шен цецвалар а лачкъо хьекъал доцчо сихха, амма 
оьгӀазе жоп деллера:

– Йеша-м ца йешна ас, делахь а дуьйцуш хезна-кх суна. И поэма вайна 
дуьхьал йазйина йу, – бохуш».

Оцу хенахь, керла маьӀна шайна чу а дуьллуш, шийлачу маьхьарца мел 
баьхна «вай», «уьш», «оха», «цара» бахар бале дирзина деха вай. Бакъду, 
оцу хенахь жоп деллачо, «вайна» ца олуш, «тхуна» аьллехь, и поэма цо ца 
йешнехь а, бакъдолчунна герга догӀура цуьнан жоп. Йан а йу Ахьмадан 
поэма шаьш-шайна магийна мехаллаш йолчу, шаьш-шайна кхоьллинчу 
къилбанашна суждане оьхучу адамийн тобанах. Дуьненна, Ӏаламна дола 
шаьш до, ницкъ шайгахь бу моьттучу тобанах... Делан Дашах, цуьнан 
кхиэлах цакхоьручех. И тоба, йа ша къаьстина цхьа адам, долуш дуйла 
хаьара дукханна а. Амма даррехь дӀахьедан, дӀакхайкхо, уьш йемалбан 
ца ваьхьара цхьа а. Йа хьекъал, кхетам, йа дуьнене болу хьежамаш шайн 
миска хиларна. Цхьана а стеган, меттиган, мехкан, пачхьалкхан ц1е а ца 
йоккхуш, поэто шен поэмехь аьлла:

Ва Везан Дела! Ва Воккха Дела!
Ша вуьзча цамегаверг меца кхабалахь!
Ша коьрте ваьлча цамегаверг 
Когашкахь латтавелахь!
ГӀайвелча цамегаверг 
Г1елвай латтавелахь!
Ша тоьлча цамегаверг 
Эшавай латтавелахь!
Ша лакхаваьккхича 
Цамегаверг 
Лахахь латтавелахь!
Шех эла вича, нах бале эгийна,
Нах Ӏазапе эгийна,
Шен леш бан гӀоьрта верг 
Лен когашкахь латтавелахь! –

и дешнаш, хӀума довзарца, генна хьалха а кхевдина аьлларг, шайх ле-
даш цӀийца ийна бӀаьрхиш долу Ӏалашонаш гучуйахар хиллера царна 
цатайнарг, цадезаделларг а.
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Поэта шена Ӏаьткъинарг, ша шен сица лайнарг, кхин садетта собар а 
ца тоьъна, кехат тӀе охьадиллинера. Поэтан цӀийх ийна бӀаьрхиш хаа-
ло xlopa а могӀанехь, дашехь. Поэтан цӀий, бӀаьрхиш. Шен хьомсарчу, 
шена дукхадезачу, йоӀбӀаьрг санна, ша лардечу халкъан бӀаьрхиш, цӀий 
ца Ӏенийта орцахваларна бехкевора поэт. Цуьнан орцахвалар цадезнарш, 
цадезаделларш бара «меттан охӀланаш», «халкъан дешан, мехкан а дай» 
хилла, мохь-цӀогӀанехь хьийзарш...

Поэта муьлххачу а хенахь, муьлххачу а бӀешарахь адамашка хатта 
хьакъдерг хоьтту йуьхьдуьххьал, майрра:

– ХӀей къонах!
Хьо стенна веана
ХӀокху дуьнен чу? –

бохуш.

ХӀара дуьне хаздар, беркат, зовкхе дахар дебор, Безам, Барт, Тешам 
чӀагӀбар шен дахаран Ӏалашо йолчуьнга жоп долуьйту поэто:

– Суо меца Ӏийна а, нах бузо!
Суо верзина Ӏийна а, нах буха!
Суо хьогах Ӏийна а, нах
Чам мерзачу муттанех, хих Ӏабо!
Суо дакъазаваьлла а,
Нах декъала хилийта,
Нах ирсе а бина, нехан ирсах воккхаве,
Суо ирсе хила!
Суо велла а, нах бахийта!
Дуьне, дахар хаздан, даздан! –
олий.
 
Иштта ваха нигат динчуьнга, иза декъал а веш, боху поэта:
– Декъала хуьлда хьо!
Хьох хьоьгурш, хьо хьоьгурш декъала хуьлда!
Декъала хуьлда хьан суьйренаш, хьан Ӏуьйренаш!
Хьан буьйсанаш, хьан денош декъала хуьлда!
Хьан ламазаш, хьан доӀанаш декъала хуьлда!
Декъала хуьлда хьо лела некъаш!

Ша ког мел биллинчохь, ша дош мел аьллачохь цӀийн, бӀаьрхийн 
тачанаш дуьтучуьнга; маслаӀат мотт сацийна, дов, тӀом баржочуьнга; 
бӀаьрмецигалла, сутаралла сов а йаьлла, къизаллин таж шен коьрта тил-
линчуьнга а хоьтту поэто:
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–ХӀей стаг,
Хьо стенна веана хӀокху дуьнен чу?

Шен дахаран нигатна тешаме висинчо, къизаллин, Ӏожаллин а бай-
ракх адамийн декъешна тӀехь лестийча сапаргӀат хуьлучо, самукъадо-
лучо жоп ло:

Нах меца битина а, суо вуза!
Нах берзина битина а, суо вухавала!
Нах хьогах битина а, суо хих,
Маларх, синкъерамех Ӏаба!
Нах гӀелбина а, суо гӀайвала, туола!
Нах охьатаӀийна а, суо лакхавала!
Нах бале эгийна а, суо зовкхехь ваха!
Берриг нах хӀаллакбина а, суо ваха!

И нигат а дина, хӀокху Дуьнен чу веанчуьнга, къиза дог долчуьнга, оза-
велла, кхеравелла йуха ца волуш, майрра, стогаллица неӀалт а кхайкхош, 
вистхуьлу поэт:

НеӀалт хьуна!
Хьан суьйренашна,
Хьан Ӏуьйренашна – неӀалт!
Хьох хьоьгучунна,
Хьо хьогучунна – неӀалт!
Хьан буьйсанашна,
Хьан деношна – неӀалт!
НеӀалт хьан Ӏаьржачу синкъерамашна!
Ахь дуучунна, ахь молучунна неӀалт!
Ахь Ӏамочунна, хьох Ӏемачунна – неӀалт!
НеӀалт ахь гулдинчу а, гулдечу а хьарам рицкъана!
НеӀалт хьан рицкъах кхетачунна!
Хьан ламазашна, хьан доӀанашна –
Кхузза неӀалт!
НеӀалт хьуна тӀехьарчо долчу марчонна!
Хьо вуьжу волчу лахьтина – неӀалт!
НеӀалт хьан хиндолчу кошана, упханашна,
Чуртана!
НеӀалт хьо гӀон волчу жоьжахатана!

Ахьмада шен поэмехь аьлларг майрра, Ӏалашо а лаьцна аьлла дош дара. 
Цуьнан Дош, дахкарлахь кхоьссина топ санна, Ӏалашоне ца кхочуш дай-
на дӀа-м муххале а ца делира, мелхо а цхьаболчийн дегнаш Ӏорадехира, 
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йаххьаш ма-йарра гучуйехира, кирхьанна тӀехьа а, туьтмӀаьжигашца а 
къайлайаьхна хилла йолу.

Иза дара цхьаболчарна Ӏаьткъинарг, цара йеза чов йина тӀелаьцнарг, 
чӀире а дерзийна кхайкхориг: «Хьан хьекъал хӀунда кхаьчна, хьан кхетам 
хӀунда бу?» – бехк а боккхуш, хоьттура поэте. Стеган хьекъал, кхетам, 
сий хилар цуьнан бехк лору, бартхаттар а доцуш, дага мел деанчо кхиэл 
йо мур бара дӀаболалуш...

Хьо стенна веана х1окху дуьнен чу? – аьлла шега хаьттича:

– Со иллин паччахь хила веана дуьнен чу!
Со пондаран паччахь хила веана дуьнен чу! –
аьлла жоп делларг, кхечу дарже са ца туьйсург вара «халкъан, мех-

кан, Делан а мостагӀ» вина кхайкхош. Эхь-бехкан, Ӏадатийн, ламастийн, 
кхетаман, иэсан, меттан а 1у-дай сийсазбича духу халкъ, лард иккхича 
охьахаьрца бӀов санна. Иштта къоман синан бӀаьвнаш, меттан жовхӀарш, 
хазнаш, къоман иэс лардинарш бара хьалхарчу рогӀехь бехбан Ӏалашоне 
лецнарш» («Орга», 2004, № 1,59 aгlo).

Халкъан йаздархочо Ахмадов Мусас иштта билгалйоккху поэмин баш-
халла: «ЦӀен книга» Ӏесаллех поэма ц1е йолчу произведенехь го поэтан 
боккъал маьрша аз. Цо мохьбетташ а, кӀорга а дуьйцу Адам Ӏесадаларх, 
Дала шена тӀедехкина декхарш цо дицдарх лаьцна. Чулацамца хилла ца 
1аш, и поэма шен куц-кепаца а йу маьрша. Ахьмада шен кхоллараллехь 
дуьххьара пайдаоьцу «верлибр» олучу стихкхолларан барамах. Цо таро 
ло цунна маьӀнийн, ойланийн, синхаамийн, иштта мукъамийн а тайп-
тайпаналла гайта, шен синкарзахалла ма-йарра йовзийта» («Орга», 2007, 
№ 2,33 aгlo).

...Хетарехь, поэма йоьшург уггар хьалха «лирически турпалхо» боху-
чу терминах кхеташ хила веза.

Поэзехь дукха хьолахь къамел йазйечун цӀарах нисло, «со, ас...» олий, 
амма ша поэттий, цуьнан лирически турпалхой бохучу кхетамашна йуккъе 
и шиъ цхьатерра хилар гойту хьаьрк йуьллийла ца нисло даим а. Цхьац-
цайолчу лирически байташкахь «автор, поэт» бохурггий, «лирически тур-
палхо» бохурггий цхьана маьӀнехь нисло, масала, и байташ шен цхьанна 
кхоллабеллачу синхаамех (безамах, цабезамах, халахетарх, хазахетарх...) 
йазйина йелахь а, амма дукха хьолахь «лирически турпалхо» боху кхетам 
шуьйра бу «автор, поэт» бохучарел а. Поэто «со, ас...» аьлла йазйеш, цо йа 
шен хенарчеран, йа къомах, махкара болчу, ткъа цхьайолчу говзаршкахь 
– дерриге а дуьненахь бехачеран цӀарах дуьйцу. И тидаме а эцна, шеко 
йоццуш билгалдаккха мегар ду, Сулейманов Ахьмадан «Ӏесаллех поэма 
йа «ЦӀен книга» говзаран лирически турпалхо – ХХ-гӀа бӀешо чекхдолуш 
вехаш волу стаг ву аьлла, дерриге дуьненан истори йевзаш а, оцу дуьне-
нах хуьлуш дерг а гуш, хиндолчух дог а лозуш. Оцу стеган («лирически 
турпалхочун») монологах кхоллалуш йу поэмин сюжет.
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Поэмин берриге чулацам схьабуьйцийла йац, и бовза йерриге поэма йеша 
йеза, дуьххьара дуьйна йолийна, чекхйаллалц. ТӀаккха гучудолу цуьнан 
маьӀна. ХХ-гӀа бӀешо чекхдолуш вехачу стага, шен ойланашкахь йерриге а 
дуьненан истори карла а йоккхий, дуьненахь хӀоьттина хьал гойту:

«Дуьххьара хилла Дош,
И Дош Делехь Хилла,
Дела Дош хилла.
Иза Хилла дуьххьара Делехь,
Дерриг а Цуьнгахула схьадоладелла,
Цуьнан лаам боцуш долчу хӀуманах 
ХӀумма а хилла дац...»

«Ӏаламера комаршо вай хьуьйсур дац!
Ваьшна оьшург вай схьадоккхур ду Ӏаламера!
И йу вайн Ӏалашо!» – аьлла,
Ӏаламан лаг а лаьцна,
Ӏаламера ваьшна оьшшург схьа а даьккхина,
Вай «ЦӀен книга» кхоьлли...»

Оцу шина кийсигехь гучудолу поэмин коьрта маьӀна: лирически тур-
палхо – вайзаманхо орца дохуш ву, дуьне, оцу дуьненахь мел долу хӀума, 
Адам а тӀехь, ларде, бохуш.

Галйевлла адамийн Делаца йолу йукъаметтигаш, галйевлла адамийн а, 
Ӏаламан а йукъаметтигаш а, адамийн вовшашца йолу йукъаметтигаш а...

Ала деза, и поэма коммунистически идеологи, мелла а гӀелйеллехь а, 
дийна йолчу хенахь йазйина хилар. Ткъа вайна дика хууш ду, и идеологи 
Далла дуьхьал хиллий...

Поэма дуьненахь болчу коьртачу лазамех йу, Адаман дахар тодарехьа, 
хаздарехьа, ирсе дарехьа кхойкхуш. Массо а воккхачу ойланчин санна, 
и иштта хиларх поэтан тешар гучудолу поэмехь, хӀунда аьлча и иштта 
хилийта Къонахий болу дела:

Соьгахь бехделла синош цӀандан рецепт йу,
Ахь а, оцо а, дӀогарчо а дӀаэцахь:
Безам – дог дуьззина,
Къинхетам – дог дуьззина, тӀех а туьйсуш,
Оьздалла – иштта,
Тешам, комаршо...
ДоттагӀалла, Вошалла, Къонахалла – кхачалур а доцуш...
Оцу кхачано хьан са даиманна а
ЦӀена, сирла, маьрша, тешаме, къинхетаме,
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Могуш 
Латтор ду.
ДӀаоьций аш синна кхача кечбан рецепт?
ТӀаккха 
Ахь а,
Ас а,
Оцо а кхиийнчарах хир бац Наркоманаш,
Питанчаш,
Малончаш,
Дазадуурш,
Дезадуурш,
Дазадухурш,
Дeзaдyxypш –
Веччалгаш.
ДӀаоьций аш, нах, сан рецепт?
Вайн синошна оьшуш болчу кхачанан рецепт?
– Оьцу.

– Баркалла...
Вай цӀанлур ду...
Вай цӀена а, цӀина а хир ду...
Вай доьлхучу Ӏалашоне дӀакхочур ду...
Вай даккхийчу гӀуллакхашна 
Дуьненан къонахий кхуллур бу!

... Сулейманов Ахьмада шен кхетамехь, ойланашкахь, хааршкахь, даг 
чохь гулделларг схьакхайкхийна вайга оцу поэмехь, вайн къам дуьненахь 
лар йоцуш дан ца дайта… Иза Поэтан весет лара мегар ду, тӀаьхьенашна 
цо дитина.
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 СУЛЕЙМАНОВ Ахьмад

 БЕРД

Йайра суна,
ТулгӀеш йетташ хIордо –
Карзахбуьйлуш,
Бердах летайо.
Цкъа а бац и
Цуьнца къийса кIордош.
ХӀетте а берд
Даим лаьтташ го.

Нацкъарбуьйлуш,
Шен ницкъ алсамбохуш,
Цуо чухоьхку
ТулгӀийн буьрса бIа.
Бердах кхетий,
ТулгӀеш, ницкъ а бухий,
Йоьлху генна,
ХӀордан ара дIа...

Сийлахь Даймохк!
Иштта латта хьайна!
Бердал чӀогӀа,
ТулгӀеш йеттарх хьайх!
Хийла доккха, буьрса
Дарц ахь лайна,
ЧӀогӀа латта,
Машар ларбеш вайн!
 

 Лойша суна

Лойша суна шийла шовда,
Амма цӀена шовда ло!
Адамийн дегнаш чуьра мекха 
ДӀайаьккхина, цӀандийр ду.

Лойша суна, безам лойша,
Амма сирла безам ло!
Дерриг халкъаш, барт цхьаъ бина, 
Бертахь даха ховшор ду.

Лойша суна сийна стигал,
Амма цӀена стигал ло!
ХӀай адамаш! Лаьттахь, стиглахь 
Ас машар дӀахӀоттор бу!

Лойша суна, аш ирс лойша, 
Дуьненнал ирс суна ло!
Сайна пайда цунах ца беш,
Шуна ас и дӀалур ду!

Даймахкера безам гайта, 
ДоттагIий, аш таро ло!
Цуьнан дуьхьа муха веха,
Муха ле, ас гойтур ду!..

ДоттагIаша соьга боху

ДоттагӀаша соьга боху:
«Ахь седарчий дагардо,
Волуш санна церан хехо,
Даим чӀогӀа терго йо.

ХӀор седанан хьесап латтош,
Ахь иллешкахь дуьйцу уьш. 
Лаамза цхьаъ божахь лаьтта, 
Берах воьлху, цкъа а ца туьйш!..»

ХӀун дер тӀаккха? Берах тарлой, 
Седа божахь, воьлху со. 
Охьабоьжначун метта керла 
Ас сайн седа латабо...

Стиглара шен седа байнарг 
Хьажал шена сан даг чу – 
Стиглахь боцуш, ас латийнарг 
Сан стихашкахь карор бу.

ДоттагӀаша боху соьга:
«Ахь беттаса хестадо.
ХӀунда ву хьо цунах хьоьгуш? 
Алахьа, и хӀунда ду?
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Беттаса схьакхета хьелахь,
Буьйса йулу хьан даг чу.
БӀаьста, гурахь, Ӏаьнан шелехь 
Хьо баттана хадеш ву!»
 
ХӀун дер тӀаккха? Даим батте 
Хьуьйсу берриг мехкарий.
Сел доккхачу Нана-Лаьттахь 
Сайга хьоьжург ца карий!

Беттаса схьакхета хьелахь,
Шуна сайн дог латор ду. 
Мехкарашна и догийла,
Бутт кхетталца, серло луш!

ДоттагӀаша боху соьга:
«Ахь олхазарш хестадо,
Диттийн гаьннаш 
  мерзех лоькхуш, 
Ахь олхазарш декадо...»

ХIун дер тӀаккха? Зарзар-хьоза, 
Бенах тилла, дӀалакъахь,
Сан пондаран мерзаш озош, 
Иллига ладогӀалахь!

Олхазарийн иллийн аьзнаш,
Сайн стихашкахь гулдина,
Шун дегнашна дукха дезнарг 
Ас шуна дӀадиллина!

ДоттагӀаша боху соьга:
«Хьан иллешкахь шовданаш, 
Чахчарешкахь лаьтта оьгуш, 
ХӀорд баржолла шорта ду!

Реза дац тхо, поэт, хьоьца 
Дуьне даггал йоккха цӀе 
ДӀайойур йу, шовда хецахь 
Хьан иллеша цунна тӀе!»

ХӀун дер тӀаккха? Шийла шовда 
Лекъна меттиг Ӏотталахь,
Эвхьаза сан даг чу кховдий,
Хьайн хьогалла йайалахь!

ДоттагӀаша соьга олу:
«Хьо даима воьлхуш ву.
Кхача ца ло хьан духдуьйлу 
Сирла бӀаьрхиш? И хӀун ду?»

ХӀун дер тӀаккха? Лаьттан дегӀах 
ХӀинца а йаккхий чевнаш йу.
Ас цу чевнийн даьIнаш лайна, 
Сайн бӀаьрхишца йуьлуш ву.

Сан бӀаьрхиш дац лаьтта оьгурш 
Латта дендеш оьгу xly!
Зезагаш ду цӀарах догуш:
Уьш сан бӀаьрхих кхиъна ду!

ДоттагӀаша олу соьга:
«Хьан иллешкахь малх ма бу,
Ца хилча а стиглахь къегаш? 
Илланча, и муха ду?..»

ХӀун дер тӀаккха? Цу мархаша 
Наггахь малх а ма хьулбо.
Малх ца хилча (ойла йейша),
Кху дуьненах вай хӀун до?

Малх бу даим сан иллешкахь,
И кхоларна кхоьру со.
Тахна сирла и хьоьжжушехь,
Вон гӀан-набарш суна го...

Ӏаьржа талу, дӀаьвше алу,
Стигла йагош, кхулу малх!
ХӀай адамаш, орцахдовла! 
ХӀаллакйе вай тӀеман чалх!

Лепийтийша и седарчий! 
Лепийтийша беттаса!
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Чов хилла вайн Дуьне карчахь, 
Духу ирсе сатийсар!

Декийтийша сирла шовда, 
Декийтийша олхазарш!
Же! Машаран байракх къовла, 
Къовла чIогIа буйна аш!
 
Ламанан хьостанаш

Хьагвеллачо малал шайна 
Тхо, ламанан хьостанаш!
Тхуна дерриг дуьне дайна,
Ца гӀелделла, кхирстина.

Шан лам тIера тхо схьадевлла, 
Халла ара кхаьчна тхо.
Хийла хан йу цӀера девлла, 
Лома боьдуш некъ ца го.

Некъ бац ломах ирах боьрзуш, 
Иза-м иштта хилла дай!
Тхан хиш ма ду чомехь, мерза, 
Хьогалла дӀайайъа шайн!

Ламанхочун амал санна,
Онда хуьлда аьтту куьг!
Хуьлда комаьршонах дуьзна, 
ДоттагӀа, хьан аьрруниг!

Цу шаьлтанан диттал чIогIа 
Ира хуьлда маргIал мотт!
Цунах вай дош ала догӀу:
Мотт ца луьйчохь вай хӀун до?

Хезний шуна: Ломахь йутту 
ЧӀагӀонна и лекха бIов:
Бухахь – шуьйра,
Лакхахь – готта,
Тахна а и чIогIа тов!

Хезний хьуна: ширачу пхьеро 
Муха бина бIаьвнан го?

Хьоькхуш, шарбеш xlopa кхера 
Биллина шен метта цо.

Хьан дош хир ду дешин меха, 
Ахь са диллахь цунна чу!
Даим дагах кхеташ нехан, 
БIешарахь и дехар ду!

Шен дешан да воцуш мел верг 
Куйнан да вац хьуна шен!
Даим сема латтаде лерг,
БӀаьрг а сирла латтабе!

Хьалха хьажа, цкъа ког боккхуш, 
ТӀаьхьа хьажий, ала дош,
Ойла йелахь, шаьлта йоккхуш,
Дош олучохь – кхузза йеш;

Тоьпан дашший, говза дошший 
Дайша нийсса лерина.
Шаьлтане ца хададелларг,
Дайша дашца дерина.

Бахам байна меттиг хилахь,
Ма хеталахь цкъа а къен.
Къен ву хьуна сий, эхь дайнарг, 
НаьӀалт хуьлда дена шен!

Йен бухахь дерг Ӏайганий бен, 
КӀежтийсарх цо, хуур дац.
Воьлуш дийцарх, дагахь дерг шен 
КIиллочо хоуьйтур дац!

Басех хахкабелла кхера,
Буххе кхаччалц, соцур бац. 
Къерачу къуьнан куьйгаш тlepa 
Эхь Органе цӀанлур дац!

КIилло стагах хьакь ду кхарда, 
Массанхьа – чохь, урамехь.
Хьайн сий жимчохь дуьйна ларде, 
Бедар – цӀена йоллушехь.
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Дикачу динахь араваьлларг 
Кхочу тойне йа тӀам тӀе.
Вир тӀе хиъна аравалахь –
Вир дежачу баьӀаш тӀе.

Аьрру куьйга кад а лаций, 
Дуьхьалвала хьешана.
Аьтту буйна тур а эций,
Вала дуьхьал мостагӀна!

ДегӀехь ницкь сов болчу цхьамма, 
Ша санна, цхьаъ эшаво.
Хьекъал долчо, гӀортахь жимма, 
Эзарнах а хIоз ма бо.

Гома дечиг-м нисйен йарий, 
Хьаькхчи ирчу дагарца!
Ткъа Ӏовдалниг, витахь даррехь, 
Ша коша дӀавиллалца!

БӀегӀиган дог кийрахь лелош, 
Болат-шаьлта йоьхкучул,
Дог болатан хилар тоьлу,
Шаьлта дечкан тоьлу цул!

...Хьагвеллачо малал шайна 
Тхо, ламанан хьостанаш!
Тхуна дерриг дуьне дайна,
Ца гӀелделла, кхирстина.

Шан лам тIера тхо схьадевлла, 
Халла ара кхаьчна тхо.
Хийла хан йу цӀера девлла, 
ЦӀехьа боьдуш некъ ца го.

Некъ бац ломах ирах боьрзуш, 
Иза-м иштта хилла дай!
Тхан хиш ма ду чомехь, мерза, 
Хьогалла дӀайайъа шайн!
 

 ***
Лекхачу ножана 
Хьоькху мох ца эшна,
Ма ца эшна 
Къонахчунна ала дош.
Къера къу, хьоь 
Даьхний дала тешнехь, 
Доьху хьоьга:
Долчу дега дӀало уьш!

Цхьана стагах 
БIо ца кхоллабелла,
Цхьана тӀулгах 
Ма ца йоттайелла бIов. 
Цхьаъ бен доцчу 
Сил мерза хIун хилла? 
Сингаттамо хьаьшна велахь, 
Долу сов.

Даймохк вайна 
Цхьаъ бен ма ца белла, 
Да-нана а
ХӀор стеган цхьацца ду. 
Даймахкана, дена 
Йамарт хиллехь,
ХӀай декъазниг,
Хьуна латта хьарам ду.
 
Цхьана стагна 
Дага цхьа дог делла,
Цхьамма шен дог 
Дуьненна а дагадо.
Сан доттагIа,
Ирсан даржехь хиллехь, 
Хьайн Даймехкан,
Халкъан дуьхьа вогу хьо.

Дас хестийна дин,
Хаьхкича, хьалха 
Ма ца баьлла
Кхечу кӀентийн дикачу дойл. 
Вочу йоӀа
Дареш духарх кхолха,
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Нанас хесторх,
Марехь йоцуш йисна кӀел.

Цкъа тоьхна шад 
Тоьъна дикачу динна,
Масех дийнахь
Бан дезнехь а беха некъ.
Цкъа аьлча а тоьъна 
Дерриг дуьненна 
Хьекъале дош,
ТӀаьхьа хӀоттош дерриг халкъ.

Тешнабехках вай,
КӀентий, лардойла,
Лардойла вай
Йамарт волчу доттагӀчух.
Тешнабехк а
Тешам боцчух гIойла,
Церан кертахь долийла 
Ниттийн доккха къух.
 
Ма хьоьгийла 
Даймахках вай, кӀентий, 
Винчу махкахь ваха,
Вала дац хала. 
Охьадахкалаш,
Оьшуш хилахь, гӀовттий, 
Майра кортош 
ПаргӀатонан васхала.

КIилло наха 
Эрна лело куйнаш,
Вай дуьсийла
Уьш дӀатахка боцуш дай.
Къерачу къуша,
Харц мел кхуьйлу дуйнаш, 
Хезначарна маршо хуьлуш, 
ГIолда шайх.

Ка йоцу тӀом
Вайн бӀаьрга ма гойла,
Ка йоцу тӀом –
Цхьа барт боцу доьзал бу. 

Цу доьзалан да 
Хир ма ву гӀийла,
Дийна мел ву 
И йуьхьӀаьржа лаьттар ву.

Йахь йолу кӀант –
Берриг мехкан гIала,
Ткъа йахь йоцург –
Махкана а бала бу.
Оьзда йоI йу 
Махкана а сийлахь,
Оьзда йоцчо
Мехкан сий а дойъур ду.
 
 Борз йу угIуш

(Мамакаев Мохьмадна)

Борз йу угӀуш дера-дера.
Дарцо тӀаьхьара лоькху йиш. 
ДӀай-схьай лестош, дитташ тӀера 
Цо, кайетташ, доху гӀаш.

Стигла йатӀош йели гӀовгӀа:
Туьйхи буьрса сирла ткъес. 
Инзарбаьлла, саьрмак богIу 
Моьтту, лестош алун кхес.

Дарцо даржий мархийн верта,
Бутт а къайлабаьккхи цо.
Лаьттан букъ дӀашарбан гӀерта, 
Багош, бохош берриг го.

Къона синтарш, махна хьалха 
Шарлуш, лаьттахь дийши дIа.
Ткъа турпал наж бодац шалха, 
Буьрса дарц цо доьху схьа.

Стигла лестарх, и ца кхоьру: 
Лаьттах чIогIа ийна бу.
Кхин цхьа а ницкъ цо ца лоьру, – 
Дахаран ницкь боккха бу!
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Алсамйуьйлуш оьгӀазалла,
Дарцо хьоькху шийла мотт.
Стелахаьштиг дӀагахь, хьуьллахь 
Кхерста, йетташ цӀеран йорт.

Турпал наж ткъа ирахь гора, 
Шена гонах хьийзаш дарц,
ХӀотто дагахь шена гуора,
Амма иза-м хир ду харц!

Синтарш лардеш, стелахаьштиг 
Уьйзура цо шена тIе...
Метта кхетта, отуш бӀаьштиг, 
Ножах латий сийна цIе.

Даьгна, кхарзаделла лаьтта, 
Стигла кхевдда цхьалхха га. 
Къона синтарш-м дисна лаьттахь, 
Кийчча хеца маргӀал гla.

Комаьршонца Ӏалам хьоьстуш, 
Малхо зӀаьнарш хийци схьа. 
Турпал ножан хьуьнар хестош, 
ГIийла йекаш оттйокх Iа.

Гонхьарчарна маршо йаккха 
Хьуьнар долчо хало лов.
Дахар иштта дебац тIаккха? 
Хиллий толам, йоцуш чов?
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Доггаха а, шен меттахь а аьлла Дош ницкъ болуш ду. Цуьнан ницкъ 
бу, цхьаъ бен воцу кIант велла, тийжаш йоьлхучу ненан дог хьаста. 
Цуьнгахь гIора ду, гIайгIано, сингаттамо хьаьшна, хеназа къежйеллачу 
йишин йуьхь йекхайалийта. Цо, малхо башо буто бина ша санна, босту 
сингаттамо дагна бина шийла шад. Ницкъ бу цуьнгахь, бIешераш хьалха 
говзачу пхьераша куц-хаза йоьттина бIаьвнаш харцо, йохо, ата. ГIора ду 
цуьнгахь, ваша вешех къасто, халкъ дохо, мостагIалла даржо, сийначу 
цIергахь Латта даго, шовданаш лакъо, доттагIалла, гергарло, маслаIат 
чIагIдан. Дош – моз ду, Дош – стим бу. Нохчийн Дешан, Меттан а говза 
пхьар, охIла хилла ца Iаш, шен деган цIеналлица, къинхетамца адамашна 
орцахвуьйлуш, церан къинна воьлхуш, нехан гIайгIанаш, баланаш, 
сингаттамаш шен а бина ваьхнарг ву нохчийн халкъан поэт Сулейманов 
Ахьмад. Цундела Ахьмадан цIе дика йевза нохчийн литературица, 
историца, фольклораца, мукъамашца кIеззиг а бала болчунна.

ДIадаханчу бIешеран 60-70-чуй шерашкахь цхьа шатайпана чулацам, 
мукъам а болу иллеш дIаолура Нохч-ГIалгIайн республикерчу 
гIаланашкахь, йарташкахь, кIотаршкахь. Цаьрга лерина, бIаьргех хиш 
ледаш, ладоьгIура кхойтта шарахь ГIум-Азин арахь шайн лаьмнашка, 
аьрцнашка, Iаннашка, ирзошка, шовданашка гIийла сатуьйсуш, хеназа 
къежбеллачара, шайн дайша геналлехь сатийсина Даймохк хIинцца бен 
ца гинчара а, ца бевзинчара а. Адамийн синойх, исбаьхьчу Iаламах а, 
шен ненах бер санна, хьерчара Поэта Даймахка ша вухавирзича, дагна 
кхаъ а хилла, даьхна иллеш. Уьш дIаолура телевиденехь, радиохула, 
синкъерамашкахь, белхешкахь:

Сан дин, сой, шиъ дарцо гIорош,
Шело даге кхийдайо, –
Хьеше кхойкхуш цхьаьнна-м корехь
ГIийла серло йеттало…

Уьш халкъо тIеийцира, ша даьхна, ша кхоьллина иллеш санна. Дешнаш 
а, мукъам а дагна товш, лерсинна аьхна, синна гергара болу дела. Ахьмад 
Поэт хилла ца Iара, Ахьмад нохчийн Меттан охIла а, верас а, Дешан 
говза пхьар а вара. ХIора а дашна чу шен са дуьллий, и дош ладугIучийн 
лерса хьостучу мукъамехь дIакхачо хаарна, дезара цуьнан иллеш. Дикачу 
иччархочун тоьпан хIоъ санна, Ахьмадан Дош а кхочура цо билгалйинчу 
Iалашоне. Делахь а, ша аьллачух тоам а бина, ша-шена реза а хилла, сецна 
вацара иза,  ша мел ала деззачохь бен Дош ца аьллехь а. 

Цунна исбаьхьа хаза васт хIотталора, сурт кхоллалора дашца, масех 
дашца, предложеница, доццачу къамелехь:

Даймахкаца къамелевийлинарг

СУМБУЛАТОВ Дени
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«Суна лаьара, иччархочух ларбалархьама генна дIакхарстийна сирла 
бIаьрг ойлане баьллачохь сецна, ламанан лекхачу тарха тIехь, кур 
аркъалтесна, лаьттачу курачу хьехе бIаьрг тоха. Оцу семачу хьехана, 
тебна, улле вахана, дегI лардеш пха тоьхна, моIах шотха доккхуш, иза 
къахкийна, дуьнен чохь шел сема хIума дуйла цунна хаийта» («Ненан 
бIаьрхиш» дийцар).

Поэта шен дог а, ладугIучийн дегнаш а мелла а паргIатдоху, кIеззигчу 
ханна кхочуьйтий а, синмаршо кхочуьйту, къинхетам боссабой, къизалла 
дIайоккху:

«Суна лаьара, ламанан лечано ижонна моха йуьллуш ган, цуьнан 
ирачу мIараш йуккъехь дала са легашка кхаьчча жима олхазар детталуш 
ган, дог лоцуш пха тоьхна, стигалхула биркъаш дIа-схьа йаржош, леча 
чудаийта, лечанан мIарех кIелхьарадаьлла, синмаршо хаайелла, стиглан 
сийначу Iаьршашка жима олхазар хьаладолуш ган».

(«Ненан бIаьрхиш»).
Ша олучу Дашехь аз дахдар йа дацдар, къамел дечу хенахь садаIар 

а дара цуьнан ша ала леринчу Дашна чуйуьллучу шовкъе, амале а 
хьаьжжина. Иллийн, эшарийн а санна, массо къаьмнийн меттанийн а 
шайн-шайн мукъам буйла хуучу Ахьмада сий-ларам, тIалам, пусар а 
дора Дешан.

Цундела цо дуьйцу шира дийцар («Пхьармат») дара шен мукъамехь, 
предложенешкахь дIанисдина, совнаха дош доцуш, диллинчу суьрто 
санна, ма-дарра долуш дерг гойтуш: «Тем боцу Орга мокхачу, шийлачу 
тулгIешца даккхийчу тIулгех шен шога мотт хьоькхуш догIу…»

Ахьмадан къамелехь, дийцаршкахь коьртачу а, коьртазчу а 
дашна билгалъйаьккхина шен-шен меттиг хуьлура. Церан меттиг 
цо билгалйоккхура дош чIогIа йа меллаша аларца, йуьхь тIехь 
хийцаваларца йа куьйгаэшара. Цунна дика хаара: аьлла даьллачу 
дашна тIаьххье муьлха дош ша ала лерина ву. Иштта дешан хама-
пусар дечу Поэтан хIора а илли, эшар, мукъам халкъан сих кхетта ца 
Iаш, цунах хьаьрчара. ЛадугIучийн синойн иллеш хуьлий уьш дIа а 
хIуьттура.

Хьаша-да везаш тIеоьцу вайнехан хIусамнана, хьомсара шен деган 
эла, доттагIалла, безам, тешам хестош, шен цIеначу сица цо даьхна а, 
дIааьлла а исбаьхьа-хаза иллеш – «Ламанан хьостанаш» – шайн оьмар 
йеха йолуш ду.

Ахьмадан иллешка жима волуш сих-сиха хазахетарца ладоьгIура 
ас. Баккхийчара цаьрга ладоьгIуш хIоьттинчу башхачу тийналло цхьа 
шатайпанчу озаца, узамца тIаьхьара олуш санна хеталора. Суна оцу 
хенахь Ахьмад ца вевзара. Хаза-м хезнера, и иллеш даьхнарг Олхазар-
кIотарахь вехаш-Iаш а, ишколан директор ву, олуш. ТIаьхьо кхечира 
соьга Поэт, илланча, гочдархо, хьехархо, фольклорист Ахьмад вовзаран 
ирс. Иза а ларамза нисделира. Дагахь а доцуш.
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НГІПУ-н №I йолчу («Минуткехь») студентийн йукъараIойлехь «Суна 
деза хьо, дахар!» цIе йолчу клубехь тайп-тайпана кхоллараллин суьйренаш 
вовшахтухура дIадаханчу бIешеран 70-чу шерашкахь. Оцу суьйренашкахь 
дакъалецира поэташа Н. Музаевс, М. Дикаевс, Ш. Арсанукаевс, I. Ярычевс; 
артисташа М. Эсамбаевс, М. Айдамировас, С. Магомедовс, В. Дагаевс, I. 
Усмановс; театран актераша – Я. Зубайраевс, Н. Хаджиевас, Р. Гичаевас, Д. 
Омаевс, кхечу кхоллараллин адамаша а. Иштта цхьана рогIехь вовшахтухучу 
цхьаьнккхетаралле хьаша кхайкхар суна а, Юнусов Хьамзатна а тIедиллира 
клубан декъашхоша. ШолгIачу дийнахь (I975 шо) Ахьмад хьошалгIа кхайкха 
Олхазар-кIотара вахана тхойшиъ, ишколерчу кабинет чохь цуьнца дуккха а 
къамелаш деш Iийра. Тхойшиъ университетехь нохчийн мотт, литература а 
Iамош вуйла хиъначу Ахьмада, самукъадаьлла, дехха къамел дира нохчийн 
маттах а, фольклорах а, цхьадолу дешнаш схьадовларан некъийн къайленаш 
йовзуьйтуш а. Шен куьйгайозанаш тIехь долу масех кехат схьаэцна, 
цхьайолчу йарташна гондIа йолчу меттигийн цIераш а йовзийтира тхуна. 
Башха йоккха йоцчу кабинет чохь – дуккха а книгаш, куьйгайозанаш, пенах 
кхозучу гура чохь поэтан М. Мамакаевн, Ахьмадан а цхьаьна даьккхина сурт, 
стол, гIанташ; оцу шина поэтан гIайгIане хьажар а…

Оха шена тIедаьхьнарг, къобалдеш, тIеэцначул тIаьхьа, Ахьмада 
йуха а хьошалгIа дахкар тIе а дуьллуш, автобусан социйле кхаччалц 
новкъаваьккхира тхойша. Студенташа шега чIогIа сатийсина суьйре 
тIекхечира. Чоь йуьззина гулбеллачу студенташа Iаламат лерина 
ладугIура Ахьмада йоьшучу стихашка, дуьйцучу ширчу дийцаршка. 
Эсала, аьхна, исбаьхьа-хаза буьйцучу нохчийн матто, оцу маттаца 
цхьаьна мукъамехь богIуш, тIаьхьара локхучу пондаро а веллачу цхьаъ 
бен воцчу кIентан «Ненан бIаьрхиш» совцош теш хилира, шайн охьаоьху 
бIаьрхиш совцо ницкъ боцу кегийрхой. Меллаша, шабаршца, халла бен 
ца хезаш, дIадолийра Ахьмада шен дийцар:

«Цхьалхха цхьа кIант вара къеначу ден, ненан. Дукхавезаш, Iалашвора 
цара шайн кIант. КIант кхиънаваьлча, нуьйран гIирссий, тIемалочун 
барзаккъий кечдира дас-нанассий шайн кIантана…»

Дийцарца цхьаьна локхучу пондарх схьадуьйлучу къорачу а, зевнечу 
а аьзнех дIауьйра Ахьмадан дийцарх схьакъеста къора а, зевне а аьзнаш. 
Иштта дийцар ца дийцина, пондаре шен къамел тIе а дузуьйтуш, цул 
хьалха а, йа цул тIаьхьа а, цхьана а дийцархочо. Иза цуьнан бен доцу 
похIма дара. Дешан комаьршо, синцIеналла а хаалора цуьнан массо а 
стихехь. Мукъамчаша шайна тIехь дукха къахьега ца оьшуш, аьзнаш ага 
а, дешнаш нисдан а ца оьшуш, шаьш а лекхалуш йара поэтан стихаш. 
Меллаша, хIора дош а къастош, доггаха йоьшура Ахьмада ша цIеначу, 
хазачу нохчийн маттахь даггара йазйина стихаш:

Адамийн хьашташна
Iуьйренца гIоттий,
Малх кхетале хьалха
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Воьдура со,
ГIуллакх дар ца хилча,
Хуьлуш син гатто,
Со вецаш, дIадаха 
Сан кхузткъа шо.
И дешнаш йаздархьама йаздина доцуш, алархьама аьлла а доцуш, ша 

дахарехь ма-хиллара, ша диннарг дара цо кхайкхориг, даржориг, чIагIдийриг. 
Цуьнан массо а дош, вовшашна теш а хIуьттуш, Безам, Марзо, Барт, Бакъ, 
Къинхетам, Адамалла чIагIйеш ду. Ахьмадан дешнаш тIехь даьккхина, 
Дагаев Валида дIаолу «Йицйе ма ала» илли вайнехан безаман лирикехь 
тахна а тоьллачех ду. Оццу могIарехь, тIегIанехь а лаьтташ цуьнан «Батто 
сагатдо», «Весет», «Дог дохден цIе», «ДоттагIаша олу соьга», «Календаран 
тIаьххьара лист», и.дI.кх. иллеш делахь а. Цхьана поэтан масех илли халкъо, 
шен долуш санна, дезаш тIеэцар, шен ларар а – иза поэт Халкъан Поэт хилар 
ду. Цунна и цIе, хьакъ а йолуш, тилла а тиллира, цо иза ша тIаьххьара олучу 
Дашца а шена йогIуш тиллина хилар чIагIдира. Масех поэзийн гуларийн 
автор волчу Ахьмада («Ламанан хьостанаш», «Симфонийа гор», «Цхьа-
ши дош») поэтийн синмукъам, стихийн дIахIоттаман барам-кеп ларйеш, 
нохчийн матте гочйина. А.С. Пушкинан, М.Ю. Лермонтовн, кхечеран а 
иттанаш стихаш тахна а гочдаршна йукъахь масал хилла лаьтташ йу.

Олхазар-кIотарахь йуккъерчу ишколан директор волуш дIаболийра 
Ахьмада Iаламат чIогIа боккха а, мехала а болх: «Нохч-ГIагIайчоьнан 
топоними» цIе йолу. Зорбанера шозза арабаьлла и болх Iилманчаша, 
студенташа, вайн махкарчу меттигийн цIераш муха хилла, муха йу а 
хаа мел луучо шех пайдаоьцуш бу тахна а. Халкъан кхолламах доьзначу 
цхьана а дикачу гIуллакхна нацкъар а ваьлла лаьттина вац Ахьмад, 
шен стихотворенехь: «Ма дохковаьлла со, ма дохковаьлла, цкъа ала 
деззачохь цхьа дош ца аьлла!» – цо бахахь а. Ахьмада ала деззачохь элира 
дIадахначу бIешеран 60-чу шерашкахь Москвахь кегийчу къаьмнийн 
меттанашна лерина дIахьочу конференцехь шен Дош» ЖIайхойн поэта 
Р. Гамзатовс шен «Ненан мотт» стихотворенехь: «Нагахь сан мотт 
лийрбелахь кхана, кхетта вала кийча ву со тахна», – баьхна, нохчийн 
поэта Ш. Арсанукаевс «Ненан мотт» стихотворенехь:

Доьзалехь бийцар а
Дастам а хеташ,
Хьо винчу ненан мотт
ДIатесна ахь,
Сов къен бу дешнашна,
Бац атта кхеташ,
Бохуш и сийсазбан
Ца хета эхь…» –

майрра дIахьедина мур бу иза.
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«Кегийчу къаьмнийн меттанаш ишколашкара дIадаха деза, уьш хьеха 
оьшуш дац, шен доьзалехь а, накъосташца а бийцар бен. Кхин мах а, 
маьIна а доцуш ду кегийчу къаьмнийн меттанаш…», – кхайкхочу, 
чIагIдечу конференцехь нийсса бIостанехьа къамел дан стогалла а 
оьшура. И стогалла а, доьналла а тоьира Ахьмадна ала: «Кхо хIума 
ду дуьненчохь даима а, цхьаьна а хила дезаш, вовшахдаьхча, кхуьй а 
леш: Даймохккий, Ненан Моттий, Халккъий. Тхо-м – нохчий, гIалгIай 
– Казахстанехьчул чомехь даа, цигахьчул дезаниг, хазаниг тIедуха  ца 
даьхкиний тхешан махка, цIа, карахь-куьйгахь а, тIехь а доццушехь. Тхо 
цIа оьху: Даймохккий, Ненан Моттий, тхешан Къаммий цхьаьний бен 
мегаш дацарна».

Дагаоьху «Ленинан некъ» газетан цIе «Даймохк» цIарца хуьйцучу 
муьрехь (ХХ-чу бIешеран 80-гIа шераш чекхдовлуш), Ахьмада редакце 
«Весет ду сан…», – аьлла, даийтинчу кехат тIера могIанаш: «Даймахкана 
хьалха гора лаьттина со дукхазза. Эхь а ца хеташ! Сайн нанна хьалха 
гуора лаьттина со дукхазза. Эхь а ца хеташ! Цо сайна пурба делча бен 
гена новкъа а ца ваьлла, дан дагалаьцна доккха гIуллакх дола а ца дина… 
Даймохк дагабеъча, вилхина со, эхь а ца хеташ! Даймахках къаьстича, 
къастийча а вилхина со. Эхь а ца хеташ! Амма ца вилхина мацвелча а, 
гIелвелча а, мел боккха сайна эшам хилча а, зен хилча а… «Даймохк» 
ЙоIбIаьрг санна, ларбелахь вайн ненан мотт. Деша дезачохь «Бисмилла» 
вайн ненан маттахь дешалахь, Хьо Дуьненчохь мел деха, лечу сохьтехь 
«Йасин» а нохчийн маттахь деша Iамавелахь массо а! Амма:

«ЦIийца цхьаьний
 бIаьрхиш ийна,
Весет ду сан, кхана лахь:
ЦIий хуьйдинчу вайн
 Даймахкахь
ЦIий ма Iанадайталахь!
Декъала хуьлда хьо, «Даймохк»!
Декъала хуьлдо хьо, тхан Даймохк!»

«Даймохк» газетан журналисташа, Ахьмадан «Весетах…» къилба а 
дина, хьанал а, цIена а дог-ойла йолчу шина адамна йуккъехь Iотбаккхам 
хинболу дош ца олуш, маслаIате мотт буьйцуш, болх бира. Делахь а цIий 
а, бIаьрхиш а дIахуьйдира поэтана шен сил а хьоме болчу Даймехкан 
лаьтто…

ТкъоалгIачу бIешеран 90-гIа шераш вайн къоман кхолламехь, 
сихаллин, собаран, эхь-бехкан, оьздангаллин, гIиллакхан, маьттазаллин 
гураш, бехкамаш, дозанаш цхьаболчу наха дохош, даьхкира. Гуш 
лаьтташехьа, синамал хийцайелла адамийн тобанаш, къинхетаман 
метта къизалла дегнаш чу йеана, карзахйевллера. Шайна хетарг, шайна 
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моьттург бен кху Дуьненахь кхин бакъдерг дац, кхин хIумма а дан а 
дац, кхин хIумма а хила а ца деза моьттучийн тоба йелира Соьлжа-
гIаларчу майдана. Цкъа а нохчийн маттаца, литературица, историца 
бала а ца хиллачу цара сийсаз а, маьттаза а доккхура къомо хIинццалц 
сийлахь мел лийринарг, мел лорург. Де-дийне мел долу алсамйуьйлуш 
йара бехдинчийн а, бехдечу а адамийн цIераш. Иштта цхьана дийнахь 
майданарчу адамашлахь волчу цхьамма, шимма… тIаккха тобано мохь 
бетта болийра: «Сулейманов Ахьмада поэма йазйина… «ЦIен книга» 
йа Iеса поэма» цо шен поэмехь бехдо дин, нохчийн халкъ… Цуьнан 
книга йаго йеза, Ахьмадна таIзар дан деза!», – бохуш. Дуьххьара мохь 
тоьхначуьнга хаьттинера, цунна уллехь лаьттачо:

– Бехк ма биллалахь, ахь йешний, хьо кхеттий оцу поэман чулацамах, 
авторан Iалашонах? – аьлла.

И хаттар шена хезча, шен цецвалар а лачкъо хьекъал доцчо сихха, 
амма оьгIазе жоп деллера:

– Йеша-м ца йешна ас, делахь а, дуьйцуш хезна-кх суна: и поэма 
вайна дуьхьал йазйина йу, – бохуш. Вайна аьлла цо къастийначу дашна 
йукъабогIуш дуккха а нохчий бацара. И дош аьллачунна а хаьара шайн 
барам боккха боций, шайн тоба жима йуй а.

Оцу хенахь, керла маьIна шайна чу а дуьллуш, шийлачу маьхьарца 
мел баьхна «вай», «уьш», «оха», «цара» бахар бале дирзина деха вай. 
Бакъду, оцу хенахь жоп деллачо, «вайна» ца олуш, «тхуна» аьллехь, и 
поэма цо ца йешнехь а, бакъдолчунна гергадогIура цуьнан жоп. Йан 
а йу Ахьмадан поэма шаьш-шайна магийна мехаллаш йолчу, шаьш-
шайна кхоьллинчу къилбанашна суждане оьхучу адамийн тобанах, 
царна дуьхьал а уьш йемалбеш а. Дуьненна, Iаламна дола шаьш до, 
ницкъ шайгахь бу моьттучу тобанах… Делан Дашах, Цуьнан кхиэлах 
цакхоьручех. И тоба, йа ша къаьстина цхьа адам, долуш дуйла хаьара 
дукханна а. Амма даррехь дIахьедан, дIакхайкхо, уьш йемалбан ца 
ваьхьара цхьа а. Йа хьекъал, кхетам, йа дуьнене болу хьежамаш шайн 
миска хиларна. Цхьана а стеган, меттиган, мехкан, пачхьалкхан цIе а ца 
йоккхуш, поэто шен поэмехь аьлла:

Ва Везан Дела! Ва Воккха Дела!
Ша вуьзча цамегаверг меца кхабалахь!
Ша коьрте ваьлча цамегаверг
Когашкахь латтавелахь!
ГIайвелча цамегаверг
Эшавай латтавелахь!
Ша лакхаваьккхича
Цамегаверг
Лахахь латтавелахь!
Шех эла вича, нах бале эгийна, 
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Нах Iазапе эгийна,
Шен леш бан гIоьртаверг
Лен когашкахь латтавелахь!

И дешнаш, хIума довзарца, генна хьалха а кхевдина аьлларг, шайх 
ледаш цIийца ийна бIаьрхиш долу шайн Iалашонаш гучуйахар хиллера 
царна цатайнарг, цадезаделларг а.

Поэта шена Iаьткъинарг, ша шен сица лайнарг, кхин садетта собар а 
ца тоьъна, кехат тIе охьадиллинера. Поэтан цIийх ийна бIаьрхиш хаало 
хIора а могIанехь, Дашехь. Поэтан цIий, бIаьрхиш. Шен хьомсарчу, 
шена дукхадезачу, йоIбIаьрг санна, ша лардечу халкъан бIаьрхиш, цIий 
ца Iенийта орцахваларна бехкевора поэт. Цуьнан орцахвалар цадезнарш, 
цадезаделларш бара «меттан охIланаш», «халкъан дешан, мехкан а дай» 
а хилла, баьрчче охьахуьйшуш. 

Поэта муьлххачу а хенахь, муьлххачу а бIешарахь адамашка хатта 
хьакъдерг хоьтту йуьхьдуьххьал, майрра:

– ХIей къонах!
Хьо стенна веана
ХIокху дуьнен чу? – 

бохуш.
ХIара дуьне хаздар, беркат, зовкхе дахар дебор, Безам, Барт, Тешам 

чIагIбар шен дахаран Iалашо йолчуьнга жоп долуьйту поэта:

– Суо меца Iийна а, нах бузо!
Суо верзина Iийна а, нах буха!
Суо хьогах Iийна а, нах
Чам мерзачу муттанех, хих Iабо!
Суо дакъазваьлла а,
Нах декъала хилийта,
Нах ирсе а бина, нехан ирсех воккхаве,
Суо ирсе хила!
Суо велла а, нах бахийта!
Дуьне, дахар хаздан, даздан! – олий.

Иштта ваха нигат динчуьнга, иза декъал а веш, боху поэта:

– Декъала хуьлда хьо!
Хьох хьоьгурш, хьо хьоьгурш
  декъала хуьлда!
Декъала хуьлда хьан суьйренаш,
  хьан Iуьйренаш! 
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Хьан буьйсанаш, хьан денош декъала хуьлда!
Хьан ламазаш, хьан доIанаш декъала хуьлда!
Декъала хуьлда хьо лела некъаш!

Ша ког мел биллинчохь, ша дош мел аьллачохь цIийн, бIаьрхийн 
тачанаш дуьтучуьнга; маслаIатана мотт сацийна, дов, тIом баржочуьнга; 
бIаьрмецигалла, сутаралла сов а йаьлла, къизаллин таж шен коьрта 
тиллинчуьнга а хоьтту поэто:

– ХIей стаг,
Хьо стенна веана хIокху дуьнен чу?

Шен дахаран нигатна тешаме висинчо, къизаллин, Iожаллин а байракх 
адамийн декъашна тIехь лестийча сапаргIат хуьлучо, самукъадолучо 
жоп ло:

Нах меца битина а, суо вуза!
Нах берзина битина а, суо вухавала!
Нах хьогах битина а, суо хих,
Маларх, синкъерамех Iаба!
Нах гIелбина а, суо гIайвала, туола!
Нах охьатаIийна а, суо лакхавала!
Нах бале эгийна а, суо зовкхехь ваха!
Берриг нах хIаллакбина а, суо ваха!

И нигат а дина, хIокху дуьнен чу веанчуьнга, къиза дог долчуьнга, 
озавелла, кхеравелла йуха ца волуш, майрра, стогаллийца неIалт а 
кхайкхош, вистхуьлу поэт:

НеIалт хьуна! Хьан суьйренашна,
Хьан Iуьйренашна – неIалт!
Хьох хьоьгучунна,
Хьо хьоьгучунна – неIалт!
Хьан буьйсанашна,
Хьан деношна – неIалт!
НеIалт хьан Iаьржачу синкъерамашна!
Ахь дуучунна, ахь молучунна неIалт!
Ахь Iамочунна, хьох Iемачунна – неIалт!
НеIалт ахь гулдинчу а, гулдечу а хьарам рицкъана!
НеIалт хьан рицкъах кхетачунна!
Хьан ламазашна, хьан доIанашна – 
Кхузза неIалт!
НеIалт хьуна тIехьарчодолчу марчонна!
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Хьо вуьжуволчу лахьтина – неIалт!
НеIалт хьан хиндолчу кошана, упханашна, 
Чуртана!
НеIалт хьо гIонволчу жоьжахатана!

Ахьмада шен поэмехь аьлларг майрра, Iалашо а лаьцна аьлла 
дош дара. Цуьнан Дош, дахкарлахь кхоьссина топ санна, Iалашоне 
ца кхочуш, дайна дIа-м муххале а ца делира, мелхо а цхьаболчийн 
дегнаш Iорадехира, йаххьаш ма-йарра гучуйехира, кирхьанна тIехьа а, 
туьтмIаьжигашца а къайлайаьхна хилла йолу.

Иза дара цхьаболчарна Iаьткъинарг, цара, йеза чов йина, тIелаьцнарг, 
чIире а дерзийна, кхайкхориг: «Хьан хьекъал хIунда кхаьчна, хьан 
кхетам хIунда бу?» – бехк боккхуш, хоьттура поэте. Стеган хьекъал, 
кхетам, сий а хилар цуьнан бехк лору, бартхаттар а доцуш, дага мел 
деанчо кхиэл йо мур бара дIаболалуш…

Хьо стенна веана хIокху дуьнен чу? – аьлла шега хаьттича:

– Со, иллин паччахь хила, веана дуьнен чу!
– Со, пондаран паччахь хила,
   веана дуьнен чу! – аьлла жоп делларг, кхечу 

дарже са цатуьйсург вара «халкъан, мехкан, Делан а мостагI» вина, 
кхайкхош. Эхь-бехкан, Iадатийн, ламастийн, кхетаман, иэсан, меттан 
а Iу-дай сийсазбича, духу халкъ, лард иккхича охьахаьрца бIов санна. 
Иштта къоман синан бIаьвнаш, меттан жовхIарш, хазнаш, къоман иэс 
лардинарш бара хьалхарчу рогIехь бехбан Iалашоне лецнарш.

Ахьмад санна къонахий бу, цо шен «Шуьнехь дош» стихотворенехь 
ма-аллара, шайн белшаш тIехь Дуьне латтораш, шен халкъан диканна а, 
вонна а гуттар а сема лаьттарш а.

Поэта шена хIумма а ца доьхура: йа хьал, йа дарж, йа сий-ларам. Сий-
лараме иза кхаьчнера, ткъа хьал-бахаме, дарже кхийдар цуьнан амалца, 
цIийца дацара. Амал а, йуьхь а хийца йеза хIума шегара ца долуьйтуш, 
корта айббина гездира цо дахаран некъаш, шен Даймахках, Халкъах а, 
Тешамах, ДоттагIаллех а мохь туххуш, илли а дIа а олуш:

Лойша суна, аш ирс лойша,
Дуьненнал ирс суна ло!
Сайна пайда цунах ца беш,
Шуна ас иза дIалур ду!

Цуьнан дахаран къилба а, нигат а, весет а хилла дисина дуккха а 
иллеш тахна а дека сингаттаман, гIайгIанан марчоно йукъахьарчийна 
Нана-Нохчийчоь, нохчийн халкъ Хазалле, Дикалле, Адамалле, Барте, 
Марзоне кхойкхуш.
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Ахьмадан иллеш, эшарш, Дош а халкъалахь даха дисна дела ву 
иза халкъан Поэт. Ишттачу адамийн Даше наггахь мукъне а вай 
ладугIуш делахьара, мелла а кIезиг хир дара сингаттаме денош 
вайн дахарехь. Ахьмадах ала леринарг дерзо лаьа суна халкъан 
йаздархочун Айдамиров Абузаран дешнашца: «Сулейманов Ахьмад 
хьекъале, оьзда стаг а, воккха хьехархо а, поэт а вара. Цунна Iаламат 
дика девзара халкъан дахар, нохчийн халкъан гIиллакхаш, ламасташ, 
шира дийцарш, кицанаш. Нохчийн мотт хаза а, говза а буьйцура цо. 
Цунна хуург сайна хууш хиллехьара, и айса йазйина книгаш бIозза 
алсам дика йазйина хир йара ас».
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Дукха хан йац, вай «керла ламасташ, керла гIиллакхаш» кхолла 
гIерташ, доцурш дийцина. Вай-м «комсомольски свадьба» а кхоьллира. 
Вай-м, халкъан эзар шерашкахь чIагIделла лаьттинчу гIиллакхашца 
велла стаг кешнашкахь дIа ца воллуьйтуш, нах а хьийзийра. ХIун 
хилира оцу керлачу «гIиллакхех»? КIадда а ца хилира. Мелхо а, 
халкъо кхоьллина гIиллакхаш талхийра, дохийра, эрчадехира, дайира, 
хIаллакдира… Иза дан ницкъ кхечира Сталинан, Бериян хенахьлерачу 
заманахь, адам Iадийна лаьттинчу Брежневн заманахь… Цхьанна 
(культурин министрана, обкоман, райкоман секретарна) лиъча, цхьана 
баттахь, шарахь а «кхоллалуш» а дац хаза гIиллакхаш, цхьанна дага 
ма-деъанехь, дайалуш а, дIадахалуш а дац. Ламасташ мехкан, халкъан 
а дахар-Iерца доьзна кхоллалуш ду, халкъан син, цIийн синкхетаман а 
бух тIехь… Диканиг, замано ша къастош, чIагIдо, ткъа мегашдоцург – 
замано ша йемалдой, дIадоккху. ХIинццалц, хIокху 70 шарахь, нохчийн, 
гIалгIайн, кхечу кегийчу къаьмнийн, оьрсийнаш а цхьаьна, хаза 
ламасташ, гIиллакхаш эрчадаьхна йа генна а даьхна, дIакхиссина дара. 
Уьш дерриш а, уггар диканаш а, «пережики прошлого» (дIадаханчух 
бухадиснарш) аьлла, цIе а кхоьллина, нуьцкъала охьатийситина дара. 
Цхьана стага, йа цхьана адамийн тобано йукъадаха, кхолла а йиш 
йолуш, цхьана стага, йа адамийн тобано дIадаха йиш йолуш а дац 
ламасташ. Хаза ламасташ, гIиллакхаш, оьздалла, комаьршо, собар, 
къинхетам, маршо, паргIатоне, Даймахке, халкъе, шен ненан матте а 
болу безам – дIабалахь, царах къастахь, къам духу, къам дов, тIаккха 
шен мотт а бицбо, шен махке, шен къоме а болу безам а дIаболу… 
Буьйцуш ненан мотт а бацахь, билгал а баьккхина, дIагайта, хастам 
бан, сий-ларам бан, беза а, ларбан а мохк а бацахь, къам дуьнен 
чуьра дIадолу. Халкъан цIе, цуьнан сий, цуьнан хастам, лакхалла а 
латтош дерш Моттий, Мохккий ду. Шен Махкаххий, шен Маттаххий 
дIакъаьстича, дIахаьдча, къам леш ду…

Тоххара цкъа, 1961-64 шерашкахь, вайн республикехь меттахйелира 
цхьа иэхье компани – ишколашкара нохчийн, гIалгIайн а меттанаш 
ца хьоьхуьйтуш, дIадаха деза, аьлла. Цара, оцу карьеристаша, бохура: 
«Вайнехан меттанаш, кегийчу къаьмнийн меттанаш а доьзалехь бийца 
бен, оьшуш дац. Оцу меттанийн технически а, политически а, социальни 
а маьIна а, бух а бац. Оцу меттанийн хиндерг а дац». И боьха ун, вайн 
республикал а арадаьлла, дIасадаьржира. КIезиг зулам ца делира шен 
къомаца гIуллакх доцчу карьеристаша гIаттийнчу оцу питанах. ХIетахь, 
оцу халачу муьрехь, сан дийзира доьазза баккхийчу гуламашкахь 
къамелдан… Ас хIетахь бехира: вайнах Казахстанерий, гIиргIазойн 

Вайн мотт а, г1иллакхаш а, ламасташ а...

СУЛЕЙМАНОВ АХьМАД



51

Орга - 2022 (3)

махкарий, цигахь даа, тIедуха ца тоьъна, ца баьхкира цIа, нуьцкъаша 
дIабаьккхина болу Даймохк, цхьаммо а вайна схьабелла боццушехь, 
эзарнаш шерашкахь дайша кхоьллина а, буьйцуш а болу Ненан Моттий, 
мохккий цхьаьна бен даха йиш цахиларна, баьхкира. Вайнах махкахбахар 
бахьана долуш, вовшахкъастор бахьана долуш, 1944-57 шерашкахь вайн 
къам а, вайн Даймохк а, вайнехан мотт а меллаша леш бара, КПСС-н 20-
чу съездехь вайнехан бехкцахилар къобалдина, цIа ца далийнехь, Мохк 
а, Мотт а, вайн Къам а хIинцале делла хир дара.

Стенна дуьйцу ас, иштта тIе тидам бахийтина, Маттах а, Махках а 
лаьцна?  Дера дуьйцу, ламасташ, гIиллакхаш кхуллурш МОХККИЙ, 
КъАММИЙ, МОТТИЙ хилар тIечIагIдан, уьш кхоь а цхьаьна даха дезаш 
хилар чIагIдан, оцу кхааннах цхьаъ дIакъаьстича, – йа мотт, йа мохк, йа 
къам – уьш кхоь а леш хилар билгалдаккха… Бийца дай а боцуш, ша 
схьаваьлла меттиг а йицйина, шен къоман мотт а бицбинчу стага вуно 
атта дохадо гIиллакх, оьздалла, собар. Иза экхан битаме воьрзу, иза 
цхьана а тайпана ЙУьХь-СИБАТ доцуш вуьсу. Цунна, ша мухха ваьхча 
а, мухха лелча а бен дIа ца хета. Ишттачо атта дохадо гIиллакх…ХIунда? 
Иза ЙУьХь-СИБАТ, БУХ а боцуш хиларна! Цуьнан дIадахнарг а дац, 
тахане а йац, цуьнан кхане а йац. Иза цхьана а къомах а вац! Цуьнан даг 
чохь Дела а вац йа къоман кхерам бац… Иза ларвеш, цуьнан дахаран 
некъаш лардеш а сийлахь хIумма а дац. Цуьнга оьздаллий, гIиллаккхий, 
халкъо кхоьллина долу хаза ламасташший лардайта оьшуш дерш цуьнан 
дац: Мохккий, Къаммий, Моттий…

Со кхаьрда-кх, со тамаша бина а ца волу-кх тахана а ишколийн 
куьйгалхошка дIахьедарш деш болчу дайх-нанойх: «Сан берашна 
нохчийн мотт ма хьеха! Сан берашна гIалгIайн мотт ма хьеха!» – бохуш, 
… Уьш цхьана а къомах доцу адамаш ду! Царна ца хаьа, шен ненан мотт 
дика хуучунний бен, кхин меттанаш а хуург цахилар. Царна ца хаьа йа 
хаа ца лаьа, хаза гIиллакхаш, ламасташ, оьздалла, Даймахке, шен халкъе 
безам МАТТО латтош хилар, цуьнан БУХ тIехь лаьтташ хилар…

Вайнехан маттана херабовлар бахьанехь, вайнехан кегийрхойн 
(мехкарийн, кIентийн а) БЕЗАМАН маьIна дайделла, малделла… Цара 
тахана и нуьре, хаза, оьзда БЕЗАМ нохчийн, гIалгIайн меттанашкахь 
а ца буьйцуш, иэбинчу маттахь буьйцу. Тоххара хьалха ИЗА массарна 
а ГУЧЧОХь хиллехь, тахана «КъАЙЛАБАХНА»… Къайлабахарна иза 
(безам) иэрчабаьлла. Хьалха вовшашца уьйр-марзо йолчу кIанта а, йоIа 
а шайн БЕЗАМ массарна а гуччохь, массарна а хеззачохь буьйцура. 
ХIумма а эхь дацара ловзаргахь, гобаьккхина адамаш долччохь, кIанта 
шена йезачу йоIе хабар дохьуьйтура. Иза иштта, массарна а хьалхахь, 
дIаалар нийса лоруш дара. И БЕЗАМ массарна гуччохь хиларна, 
ИЭРЧОНАШ йуккъе ца йулура, захалонаш йоццачу ханна ца хуьлура. 
Хилла даьлла захало атта ца духура… Ткъа тахана? Тахана вайн махкахь 
цкъа а хилла доцу ирча гIуллакхаш кхолладелла. Адамийн дегнашкара 
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къинхетам гIелбелла, оьздангалла малйелла, доьзалан барт ийгIина. 
Царна ца оьшу цIа, доьзал а, ден-ненан йовхо а, царна ца оьшу. 

БЕЗАМ а, ЦАБЕЗАМ а, МОСТАГIАЛЛА а, ДОТТАГIАЛЛА а – 
массарна а гуччохь хила дезара, тIаккха хир йацара харцонаш, тIаккха 
йукъайевр йацара иэрчонаш, иэхье гIуллакхаш… МостагIаллаш, 
цабезамаш къайлахь лелорна, хуьлу тешнабехкаш, йамартлонаш. Йахь, 
Эхь, Оьздалла, Собар, Къонахалла, Доьналла дуьнен чуьра а дIадолуш 
лаьтта. Уьш дIадовлахь, дуьнен чохь ваьхна а дан хIума дац. Ваха 
оьшуш а дац, хьайба санна, жIаьла санна. ЙоьIан сий, цуьнан сийдар 
хаъал лахделла. ЙоI йоI йолуш, кIант кIант волуш даха деза вай. 
Хьалха вайнехан йоI мич-миччахьахула а парггIат лелаш ца хуьлура. 
Ловзарга, синкъераме вайнехан йоI, йеха а йоьхий, йуьгура. Кхо 
стаг воьдура нене йоI йеха: боьрша шиъ, цхьа зудий (йа йоI). Ловзар 
дIадаьлча, шен нанна а, дена а дуьхьал схьайалайора кхаамма. Ирча 
иэхь тIедарал а чIогIа кхоьрура: йоIана тIехь доцург кхуллуш, ирча дош 
аларх. Вайнехан йоьIан сий, иэхь лардан кхечу къаьмнех нах богIур 
бац. Тахана вайнехан мехкашкара иэхье гIуллакхаш дийлахь, бехкенаш, 
уьш ларбан декхарийлахь берш вайнехан кIентий бу. Йевзаш а йоцчу 
йоIана тIехIуттий, цуьнан сий лардеш, хийла кIант велла… Шен дегI, 
шен бехке дегI ца гайтархьама, Iожаллин чевнаш хиллачу вайнехан 
йоIа шена гIо дан, шена орцахбаьхкинчу нахе дехар деш гина а, хезна 
а ву со. Иза дара вайнах махках бохучу дийнахь. МартантIерачу 
НогIамирзин йоIа Жухирата дира и дехар. Бериевски чалтачо, автомат а 
тоьхна, йожийра бехк-гуьнахь доцу вайнехан оьзда, хаза йоI… Олхазар-
КIотарахь дара иза, I944 шеран 23-чу февралехь, Жухират йара оцу 
йоьIан цIе. Цунна ша леш йуйла хаьара. Лай тIе аркъал охьайожийнера 
иза. Автоматан дIаьндаргаша тIера бедарш цистинера, тIехула цIийн 
Iовраш охьахьаьвддера… Муцалан Ахьмаддий, Ахьъяддий тIехьаьдира, 
Жухиртана гIо дан дагахь. ТIаьххьара шен гIора а гулдина, гIо дан 
тIевогIучу шина вешига цуо халла дехар дира: «ДегIа чохь сайн са а 
долуш, сайн дерзина дегI гойла ца лаьара суна. Ас доьху шуьга, тIе ма 
дагIахьара шу…». Хьаштана ара ца йаха, вайнах махках бохуш, кхачанах 
ца кхеташ, мацалла а лаьцна, масех кхиъна йаьлла йоI йелира новкъахь. 
Тхан 205-чу эшалон чохь дара и гIуллакх…

Оьзда дара хьалха вайнахалахь хилла долу (зуда йалийнчохь а, 
эскарера кIант цIа веача а, кхин долу зовкх хIоьттича) ГОРГА ЛОВЗАР. 
Оьзда бара синкъерам, белхий, вовшашна гIодар – йалтина асар деш а, 
цIенош деш а, тIаргIа къажбеш а, вертанаш, истангаш деш-датош а… 
Цигахь девзара кIантана-йоIана вовшийн. Нах болччохь! Массарна 
гуччохь… Вайнехан турпалаллин иллешкахь вайнехан йоI хьахийнчохь, 
зезагех йуьзна курс дIасхьайаржийча санна, исбаьхьа сурт хIутту: «Ва 
сарахь суьйренца, булучу боданца, туька йиллал ва дари шен дегIе 
дерзийна, бере кечвал дети шен некхе дерзийна. Чухча-хьеран суьртехь 
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долу къорза гуьлмаьнди батто марха ва санна, бесни тIе уьйзуш, беснел 
совдаьлларг цергашца лоьцуш, регIан куока санна болу, Iаьржа шен ши 
бIаьриг, кхоларна кхоьруш санна, лаьттара, ца айбеш. Йух-шорта гIабали 
ва тIехьа текхайеш, пошмакхийн ва кийрахь цIен кIархаш цIийзабеш, 
хийисте хIоьттира, тов, ворхI вешин ва йиша…» Муха гайтина вайнаха 
шен йеза-сийлахь оьзда йоI хийисте йогIуш? «БIаьргаш» «кхоларна 
кхоьруш санна», лаьттара, ца айбеш. БIаьргаш букъа тIехьа а, хьалхахьа 
а бац! «Со массарна а гахьара!» – бохуш, гонаха хьоьжуш а йац…Iахин 
Темаркъа ву, ворхI вешин йишица безамах дош дийца хийисте вогIуш. 
Хаза гайтина иллехь цуьнан сурт-васт. Амма иза а вац хьатIаре, ша 
массарна а дIагайта гIерташ. «Йурт йоккхуш кхосса йитина йоккха топ 
санна, йоIе ала дитина цхьа-ши дош ду цуьнан…» ЙоIе олуш долу ДОШ 
кIанта йоккхачу тоьпан хIоьъах тардина. Кечдина цуо и шен «цхьа-ши 
дош» дерина, дуьстина, терзанахь оьзна… ИЛЛИХ ТЕРА ЙОI! ЙОIАХ 
ТЕРА ИЛЛИ! ЗЕЗАГАХ ТЕРА ЙОI! ЙОIАХ ТЕРА ЗЕЗАГ! Вайнаха-м 
йоь1ан сий-хастам лакхадаккха уггаре а лекхачу лаьмнашна мехкарийн 
ц1ераш техкина: Мехкарийн корта! Кхо йоI йеха – Корта! Йезех-Корта! 
Дийка-йеха-корта! «Мехкарийн-цIен-корта! И лаьмнаш даимна лаьтташ 
а, лаьттар долуш а ду мехкарийн ц1арах! Церан сий-эхь кхобуш! 

5 апрель, 1989шо

ХIокху вайн заманахь, заманан лехамашка хьаьжжина, накъост М. 
Горбачевс а, цуьнан накъосташа а, вайна йуьйцу ца хезна, дагахь хилла 
йоцу йаккхий паргIатонаш йелла вайна, вешан мохк а, мотт а, оьзда 
ламасташ а лардан, дIадевлларш, гIелделларш духаметтахIитто. Дика а, 
баккхий а хийцамаш хилла вайн культурно-исторически дахарехь. Оцу 
дерригенах а нийса пайда а оьцуш, вайн декхар ду вешан мотт, меттан 
хазаллаш а, хIинццалц тIаьхьатеттина а, къайлайаьхна а лаьттина вайн 
къоман историн кIоргенаш а, бакъдерш а, эзарнаш шерашкахь вайн 
халкъо кхоьллина хаза, оьзда гIиллакхаш кхин а шардеш, дIадахьа а, 
йухаметтахIитто а, кхио а. Оцу мехалчу гIуллакхаш тIехь шаьшка 
кхочу дакъалаца декхар ду вайн йаздархойн, историкийн, этнографийн, 
археологийн. Вай и гIуллакхаш хьалаайдан, меттахдаха, меттахIитто 
а хьелахь, вай дан дезарг – кханенга, ламенга дIатиттахь, – вайн къам 
меллаша лийр ду. ХIан-хIа, лийр дац физически! Дуьнен чохь физически 
лела дисна вайх дисна IиндагIаш хир ду! Вай лийр ду, вайн эхь-бехк леш 
ду! Лийр ду, дийца тIаьхьадиса хIума а доцуш – дIагайта мохк а, бийца 
мотт а, берашна дIадала хаза, оьзда а нохчийн, гIалгIайн гIиллакхаш, 
бийца дай а боцуш – хьайбанех тарделла, куралла йан хIума а доцуш. 
Ишттаниг ца хилийта хьовса деза вай, лардала деза, вайн дика мел дерг 
тIаьхьенна лардеш. 
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БАЙХАДЖИЕВ Зайнди

Байхаджиев Зайнди вина 1948-чу шарахь кхолламан (январь) беттан 
10-чу дийнахь ГIиргIазерачу Аравански к1оштарчу Араван йуьртахь. 
I957-чу шарахь церан доьзал цIабирзира шайн Даймахка – Нохчийчу, 
Нажин-Йуьртан к1оштарчу Булан-ХитIа йуьрта. 1965-чу шарахь За-
йнди Гуьмсе-гIалара хьехархойн училище деша вахара. Иза цо чекхйаь-
ккхира 1969-чу шарахь. Цул тIаьхьа ши шо даьлча, иза заочно деша 
воьду Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университете. 1977-чу шарахь цо 
чекхйоккху оцу университетан историн факультет.

1969-1974-чу шерашкахь хьехархочун болх бо Зайндис Булан-
ХитIарчу йуккъерчу ишколехь. Цул тIаьхьа цо къахьоьгу Нажин-Йуьр-
тан к1оштан газетехь культурин декъан куьйгалхо волуш.

Байхаджиев Зайндис дешархойн кхиэле йехкира шен стихаш йукъ-
араллин гуларшкахь. ТIаккха цуьнан кхолларалла тидаме ийцира нох-
чийн поэзи йезачара. Шайх ала дика, довха дош дуьтуш а, къоначу по-
этах тоьшуьйтуш а йара Байхаджиев Зайндин дуьххьарлера стихаш.

1981-чу шарахь арайолу Байхаджиев Зайндин «Хьакъ ду ваха»  цIе 
йолу киншка. Цуьнан рогIерачу гуларна зорбатуху 1987-чу шарахь. 
И ший а киншка йешархоша даггара тIеэцнехь а, Байхаджиев За-
йнди кхиъна ваьлла поэт санна къобалвар хилира 1990-чу шарахь, 
«ЙуьхькIам» цIе йолу цуьнан кхоалгIа киншка арайаьлча.

1991-чу шарахь Москва-гIалахь СССР-н йаздархойн Союзан декъ-
ашхойн могIаршка тIеоьцу Байхаджиев Зайнди.

Зайнди нохчийн литературе цIаьххьана нисвелла вацара. Иза вайн 
литературе йеанчу «йоьалгIачу тулгIенан» могIаршкара ву. Керла 
богIучара хIинццалц вайн литературехь хилла доцу керла васташ, 
теманаш йеара: шен къоман лазамийн мукъамаш, халкъан турпала 
дIадаханчух хьакъдолу дозалладар, дош майрра алар.

Байхаджиев Зайндис йаздина х1ара могIанаш цуьнан йерриге кхолла-
раллина тIедогIуш ду. Шен Даймахках иэвелла бен хуьлуш вац бакъволу 
поэт. Царах вара Зайнди а, бакъволу поэт... Дала декъалвойла иза!

Къонахчун 
Дахар ду деха, 
Д1аьндарго 
Ца лоцу и. 
Адамийн
Дегнашца веха, 
Иэвелла 
Даймехкан сих. 

Сийлахьчу 
Х1олламехь тийна, 
Б1ешаре нур къегина, 
Хир ву и 
Х1ораннан кийрахь, 
Шен халкъан 
Сий айдинарг...
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Кхин цкъа а 
кхайкхахьа, чIоб

Бисултанов Аптина

Кхин цкъа а кхайкхахьа, чӀоб,
Ков доцу маьркӀаже Ӏадош.
Валлац со ойла йижо,
Воллу и тӀелхигах йатӀо.

Цундела тӀедолахьа,
Лацахьа дӀора га куьйса.
Йайъа вай йахйелла хан,
Йайъа вай xlap сонта буьйса.

Кхарда вай дерригенах:
Хиллачух, хила йиш йоцчух,
Хеназа байначух мах,
Дала ца хиъначух орцах.

Хьажал хьо, дерриг дӀатий,
Лахь, дисахь – вайшиъ ду ваьшша! 
Атталла и седарчий 
Дирзина харц бустамашка.

Гаьннаша баннаш тахкий, 
Туьнкалгех гӀенан тов гӀуьтту.
Ас хьоьца сайн дог даший,
Тховса хьан диттаца хӀуьттуш.

Хьо-м, додий, цӀаьххьана дов,
Аз туху цхьана сонера.
Озехь ду кхайкхаре зов,
Айвеш со кху лаьтта тӀера.

Буьйсанан кӀоргехь ца туьйш,
Сан аьрха дог, хьо ду-теша?
Хьайн дена геннара луьйш, 
Доьлху-те хьо нехан бешахь?

 ***
Даха вай, лаьттан ирс
Ваьшна ца къийдеш.
Дош мукъа ала вай
Вовшашка довха.
Некъ-тача даккха вай,
Геналлин сийдеш,
Синтар а догIа вай,
Мелан ка кховдо.

 ***
Уьйраша хервина,
Дог дахча байла,
Ойланийн кхоларехь 
Доьлча и Iийжа,
Къахетарг ца хилча 
Сингаттам байбан,
Сан Даймохк,
Хьан кара вогIу со гIийла. 
Бовхачу хьан некхехь 
Дерриге дицло:
Дилхинарг, лечкъинарг, 
Дирзинарг матте.
ЦIе тоьхна хаьржинарг 
Дахарехь нисло 
Лерамца со гора 
Воьжначу лаьттахь.
Бол эцна, воьду со 
Хьан йоькханера,
Хьозаннал ирс долуш,
Дог хилла ломмал.
Ткъа ахь сан IиндагI а 
Суна гечделахь –
Хьайн латта
Малхах дIахьулдина томмагI.

 ***
Эр ду хьуна:
ХIоккху новкъа вола.
Бийр бу вайна
Iаьржа Iоттабаккхам.
Виэла, эр ду, –
Амма хьо ма кхола,
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Йеза, эр ду, 
Ткъа ахь дог ма даккха. 
Кийча хир ву 
Массо цхьацца ала,
Массо хир ву 
Дийриг дожарера.
Вала хьажа,
Нагахь ведча валахь, 
ТIевоьхучу
ПIелган коьжалера.

 ***
Лекхачу лома буьххьера 
Дахаре кIоргга чухьаьжча, 
ГIовтту сан син мерза тIера 
Суна ца моьттина аьзнаш.

 ***
Некъаша доттагIий кхоьхьу, 
ХIуъа а бIаьрдуьхьал детта, 
Зезагийн хьаьттанаш хьоьху – 
Хьаьттанаш маьлхан цIе ледда.

 ***
МогIанаш йаздо, бах, ахь а.
И бу, бах, берриге болх хьан,
Магац вай ца хилча аьхьнарг. 
И ду вайн дерриге молха. 
Амма и охьуш верг сецча,
ГIур вуй-те хьо, со а чIечкъа?..

 ***
«ХIан-хIа» ду 
ЦIийзарехь кевнан, 
Исбаьхьчу 
Хазаллин зевнехь,
Бода беш,
Лачкъарехь беттан, 
КIезанан 
Семаллехь детта. 
«ХIан-хIа» ду,
Ненан куьг хилла, 
Хьийзаш хьан 

ЦIеналлехь цхьанхьа, 
Хьан гонах –
Ледачохь чилла,
Чехадеш 
Массо а бахьна.

ТIаьххьара, буххара

Вовшашна кхачале тIеттIа, 
Пхийттара девли вай шозза. 
Бохамна Iеми садетта, 
Йуьхь-сибат деги цхьабосса.

ХIоттийна цхьа доцу бахьна, 
Хьоьгара йаьккхина къаро, 
Буьйсанан кирхьане йаьхьна, 
Оьцур йу хьох йисна алу.

КIордийна син лазам къийла,
Тов кхетта вовшашкахьара, 
Вайшимма боьллур бу кийра, 
Вайшиъ дицделлачу арахь.

Духхушехь седарчийн тевна, 
Iуьйренан довха нур лоьцуш,
ГIур ду вай кханенан зевне, 
Диэза мел кхоьллинарг хьоьстуш.

ТIомачу цу ана-сиртахь 
Суй бедда дайначу ирсан, 
ТIаьххьара, буххара аьлла, 
Къегар йу хьан исбаьхьалла.

 ***
Лам чохь Iуьйре ловзайуьйлу
Сирла-сийна, сирла-сийна. 
Маржа, дагца ас хIун къуьйлу 
ТаьIна-тийна, таьIна-тийна.

ЦIенчу ирсах декхаделла, 
Дуьне хилча сайна делла,
Ас хIун лоьху, ас хIун лоьху, 
Маьлхан дуьне, ас хIун лоьху?
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 ***
Хьо а ву хьарамчу шуьнера, 
Вазвина хьо санначара.
Хьо къонах леринчу дуьненахь
Вахар ду хьарам.

 ***
Массо метте кхевдина, 
Дайна висча гIоpa, 
Дерригено левина,
Хьо ас карайора.
 
Хьаьдда-ведда ирсана,
Йуьтуш ас хьо хьайнна, 
Хьомсар, сан сахьийзина,
Йеха йукъ ца лайна.

Ша бен хIун ду, боху куц 
Доьлча серлаваха,
Цкъа а са ца декъалуш, 
Висна хьан цIе йаха,

Жоьжахате тарйина 
Цхьанхьа цхьаннан кхерчах, 
Ас сатесна даима 
ЦIийнан цIенкъа верза.

Дуьхьалтуьйсуш, сан къина, 
Кхоладоьлла амат,
Соьца деха даима 
Безаман Iаламат.

Даше

Далахьа даг чуьра ара,
Сирла са далахь а хьайца. 
Вохвехьа со хьайгахьара – 
Хьо-м ирсан меттана дай сан.

Беттан йоькханехь

Пондар буьйлу шовкъе, 
Пелаг деладеш,
Жимчу йуьртан новкъа 
Хьаша верзавеш.

Лиэкха, лиэкха, хьомсар, 
Айъа дуткъа аз,
Хьо тIахъаьлла хьовзахь, 
Йовр йу гIайгIа-вас.

Аьзнийн зIаьнарш ловзуш 
Къорчу буьйсанехь,
Седа йухабоьрзу 
Стиглан бустаме.

Iаламо цхьа коча 
Лоьхкуш боданаш,
Ма там хуьлий кхочу 
Беттан йоькхана.

 ***
Бертал а кхета, 
Кхеттачохь ветIа, 
ХIетте а дегнаш 
Кийча ду къийса.
Дарц хьийза даим 
Iовдална чета,
Ткъа вайна – кийра, 
Ткъа вайна – кийра.

 ***
Маремана

Къона хан. И-м дIайахнера,
Кхин йуха даха дог доцуш. 
Тахана хьан бесни тIера 
Ас цуьнан алу ца оьцу...

Йитахьа. Йаханчу цуьнгахь 
Вай-м даккха мутт ца дитнера, 
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Коьртера ойланийн зIуга-м 
Ша дийриг дина йаьллера.

Ца духуш, гIyp ду вай хене, 
ТIехиндерг диканца тидда. 
Дицде ас къахьдина денош, 
Оллалой, йуьстах ма хIитта.

Къоналла-м йахна йаьллера,
Йуха дог дохийла йоцуш.
Лаьтта тIехь жимма со хьелахь, 
Йуьтур йац ас хьо ирс доцуш.

Буьйсанан арахь

МоттаргIа сийсачу арахь 
Бирдолаг самаьрша хьеда. 
Стигланан Iаьржачу харахь 
ПаргIато седарчех лиэда...
ХIетте а богур бу кийра,
Дог лозуш лазамех лаьттан. 
Дуьнен чу ойла кхарстийна, 
Лехьор бу боцу сингаттам.
Со Iийр ву, хиллачух вогуш,
Ца кхеташ хиндолчун маттах, 
Бераллин махо кач лоькхуш, 
Иэс доцуш цуьнга со хатта... 
Иэс доцуш буьйсанах кхета, 
Йоьдучу сох дакъа эцна 
Аренан мох бохьуш четахь,
Со верза тарло, дог эшна.
Ана схьагIоьртина кхане,
Механ Iаь гIадйахна ловзуш, 
Стигланан кIоргачу панахь 
Хьозанан некъан сиз долуш, 
Малхана букъ боьллуш лаьтто, 
Iуьйрено доккхучохь илли,
Йуха а, дог-ойла гIаттош, 
Тоьлар ду соьгахь цхьа хIилла. 
Дохлур ду сан хенан маьлхаш, 
Лаамаш бузор бу йисттех. 
Лахь, висахь – толаме аьлла, 
ГIур ву со доккхачу ирсе.

  ***
Шокъали, собарде.
Дагар ма детта.
Стиглахь хьо цхьажимма 
Серлонца кхаза.
ДIо седа хьодур бу 
Эшахь хьан метта.
И хир бу хьол чехка,
Хир бу хьол маса.

  ***
Гуна шех тарлора лам, 
Суьйренца дахделча IиндагI.
Оьцура «лекхаллин» чам, 
Лаьттах схьакъаьстина чинтах.

Тача

Некъана чекхъиккхи тача,
Аьрха бер санна.
Дахийта.
Аш йуьхь ма лаца –  
Кхета, и-м лаам бай цхьаннан. 
Мацах цкъа цхьаъ вахна
Даго хьажийнччу – 
Ирс хила тарлучу ара.
Амма цхьаъ диц ма де: кхин цу 
Тачанца вахна верг вахна ма лара. 
Вахна и, хоршахь хи санна,
Лар хьошуш цхьаннан.
Иза а ирх вахна,
Амма –
Муш-тача кховдийча цхьамма.

Iожан дитте
                  ЙоIанa Малканна

Мох лаьцна, гIаш дахна Iана, 
ТIаьххьарниг бен чу ладийна, 
Цуьнгара гIайгIанан кана 
ДIамелла, ойла Iовжийна.
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Кур хьоькхуш стиглан кхоларшка, 
ГIаш девдда хийрачу дитте...
Шен догIанечу гаьннашца 
ДIахьоькхуш гуьйренан Iиттарш.

Куц даьгна даьллачу суьртехь 
ХIинца а куралла латтош,
Iаламехь кхаьчначу шу тIехь 
Лийсина къена Iаж лаьтта.

Хилийта гуьйренан мерзехь 
Лекхалуш, аз дедда лома,
Хьан хилла IиндагIа иэшош,
ГIаш девлла цхьалхачу тIома.

Хилийта бен боьхна шалго 
Къилбехьа хьаьжначохь гIийла,
Стохка цкъа къардинчу дарцо 
Хьаьтта хьан йолийна къийса.

Пайденна хиллехь хьан оьмар, 
ХIоьттина бацахь хьо цIарна, 
ХIинца а седарчийн стоьмаш 
Техкадахь ахь къоначарна.

Стом латош беран куьг кхоче – 
Малх гергабалийна Iожехь, 
Дахаран цIеналла йезна, 
Кхийдинехь хьо гаьнгалешка.

ХIун ду ткъа, синтарехь дуьйна 
Га дазлуш, боьлча хьо кхаза, 
Стом боцчу диттан га дойна, 
Хьан кара йиллича Iaca.

 ***
Буьйса ма тийна дIайоьду, 
Беттаса дажош,
Акхтарго стигла га кхоьхьуш, 
Боданаш къаждо.

Сатосу хан герга гIерта.
Само йу гонаха.
Седарчий овгалех леста 
Дийнан серлоне...

Кагдина га

Кагдина га,
Букъ кагбан санна 
Цхьаьннан.
Кагдина и Iаламо кховдийна 
Комаьрша ка хилар дицдеш, 
Цхьа кега-мерсаниг 
Нисдеш.
Даьккхина хинйолчу 
БIаьстенан дакъа,
Дарцашна биллина 
Ламанан накха.
Кагдина га,
Кагдина-кха,
Кхачадеш цхьаьннан 
Цхьа рицкъа,
Iаламехь
Даьккхина цицко...
Нахала даьхна
Гон тIехьа баьхнарш,
Лахйина
Ламчуьра эшарш – 
Олхазар ду кхечу бешахь. 
Йелашна ойла:
Саламна Iаламо 
Га кхийдадой-те?
Некъ ухьуш,
Гечонга и хьежадой-те? 
Йелашна ойла.
Хьох Iаса йаьккхинарг 
Бердах чу гIойлa.
Хьох хьокха баьккхинарг 
Хьокханах гIойла.
Хьозано боху:
ТIам тоха шен дог ца догIу. 
Седано боху:
Ша цхьаьна гонна ца богу. 
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Шовдано дуьйцу:
Шена чохь Iаламан 
Цхьа сурт ца луьйчу. 
Йисинчу конжанехь 
Доьхна гуо туьйсуш,
Жимачу зингато 
Цхьа бала Iуьйшу.

 ***
Хазйелла йогIу, 
Тойелла йогIу.
Хьаьгначу кийра 
ЦIе йилла йогIу.

Хазйелла цхьанна, 
Тойелла цхьанна, 
Хьоьгучу кийра 
ЦIе лур йу цхьанна.

Декъала йа хьо, 
Диканна йа хьо,
Xlap дуьне-латта 
Къагийна йoгIypг!

Хьо йацахьара,
Ца хиллехьара, 
Лаьттах хIун дора, 
Малхах хIун дора?

Кханене

Йоцу гIaйгIa, боцу бала. 
Кийра буьзна паргIато. 
Кхане, кхане серлайала, 
Ана-дукъахь тохало...

Сирла карча тхуна хьалха, 
Эца тхо хьайн хазалле.
Декъалде тхо хьайгахьара, 
ХIокху лаьттан Iесаллехь.

 ***
Кху дуьненахь мерза даха вайша, 
Хьаста вайша йаккха йисна хан.
Ма дош дац-кха, догIу де ца тайца, 
Дерриге а даьлча харцахьа.

Хьо буьйсанан йаьлча кирхьанера, 
Хьо лам тIepa зIаьнарх йоьссича, 
Йаккха лаьа суна заманера,
Лалур доцуш цо хьо Iаьвшича.

Муха теда ас цу маьлхан архаш?
Муха дожаде ас беттан лан?
ДIагIуш йу-кха денойн сирла алхаш 
– 
ГIенан бIарлагIа ловза йисна хан.

 ***
Вайшиъ ду беттасин гIенахь 
Къорамчу дикане сатуьйсуш. 
Хилларг ду гIенал а генахь, 
Вайн xIopa догIу де къуьйсуш.

МоттаргIа йина а лаьттахь, 
Нахана-м гойтур дац гIийла. 
Хьулдийр ду дегнаш чу хьаьддарг, 
ЗIаьнарех хебарш латийна.

Цундела хан йоцчу хенахь, 
Седарчех хиллачохь хIур-цIур, 
Хета вай беттасин гIенахь.
И вайша цхьаьнгге ца дуьйцур.

 ***
Ахь серлайаьхна хан йайна.
Йисна хан йилбазца тайна.
Нур догу хьан бIаьргаш дайна, 
Ас хийла сайна тIехь лайна.
Вай дIасакъаьстачу
Хенахь,



61

Орга - 2022 (3)

Бодан чу лам гIучу 
Хенахь
Ахдаьлла беттаса 
Дайна:
Ах – хьоьца,
Ах– соьца тайна…

Со карлавелира

Со Iуьллуш бацала кхетта, 
ХIокху харц-дуьненах ведда, 
Ойлано ваьхьначохь пана 
Хиллачун, хиндолчун кана...

Хьан сибат кхечира, доьлуш, 
Исбаьхьа нур тIаьхьа кхоьхьуш. 
Со карлавелира тIаккха,
Сайн дагах бисна суй баккха.

Хьо-м йара хазаллин эла,
Хьуо йуйла ца хаьа дела,
Со-м бара хьан бисна кхоллам, 
Хьан цIepгa иккхина полла.

Хьуна-м хаьа шера

Лечкъадарх ас, 
Хьуна-м хаьа шера, 
Жимчу ахь сан 
Кийра кхехкабой. 
Ас пе тохарх, 
Хьуна-м хаьа шера, 
Вала санна,
Ас и хала дой.

Со тIехваларх, 
Хьуна-м хаьа шера, 
Кхуссуш вуйла 
Ас суо дарцана. 
ДIа ца хьажарх, 
Хьуна-м хаьа шера, 
Вогуш вуйла 
Йеккъа хьан цIарах.

Диэра аларх, 
Хьуна-м хаьа шера, 
Лула-кIоштахь хаза 
Аьлла дуй.
Дог ца делларх, 
Хьуна-м хаьа шера, 
Ши дог хьан а,
Ши дог сан а дуй.

 ***
ТIурнене дIалалла 
ГIайгIа-бала, 
Болар эца, маржа, 
Хелхаре...
Кху дуьненахь 
Йиш йац кхаж ца бала, 
ХIоккхул долчу 
Ирсан тахкарехь!
Ваха, ваха,
ХIокху хенан сийдан, 
Лаамашка детта 
Некъан ткъес.
Ткъа харцонан бетах 
ЦIий тасийта,
Син зIаьнарца 
Дуьне къагадеш.
Ваха, ваха,
Дарцехь ков ма леха. 
Ткъа ирхонан 
Чаккхехь богIа бохь. 
XIар дуьне ду 
Хазаллин шен меха, 
Нагахь ваха 
Хиънехь цунна чохь. 
ГIайгIа хIун йу – 
ТIурнене йахийта!
Бала хIун йу –
Лалла буьйсане!
Кху дуьненчу веънехь, 
«Ткъарш» хазийта,
Ма хIиттийта 
Даг чу салкхане.
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 Чевнаш хилла дитташ

ГIалахь лаьтта чевнаш хилла
Дитташ, тIамо цистина.
Шира безам – сан къоналла
Шайн IиндагIехь хьистина.

Меженаш а йаьхна гIийла,
ЗаьIапхойх уьш тарделла.
Керла дахар царна шийла,
Дагарш детташ, ирделла.

Уьш бухдохуш, нораш дугIу,
Шайца доцуш мехкан хIуо.
Хийра мехкан коьллаш йугIуш,
Нохчийн диттийн дойъу доь.

Докъаз байначара санна,
Цара дегнаш Iийжадо.
Даьгна долчу цаьрга хьоьжуш,
Дуьне доьлхуш хетало.

Керла гIалахь сан са хьаста,
Шу бен кхин хIума ца го.
Олхазарша, йолуш бIаьсте,
Шун белшаш тIехь шайн бен бо.

ГIаргIулийн илли 

Тап-аьлла тийна,
Гуьйре ма йоьсси.
Хуьйцуш бос сийна,
Дашо гIаш хьаьрси.

Iуьйренаш шийла,
Уьнах цIанйелла.
Дуьне дIатийна,
Хета гIелделла.

ВОЗДВИНГОВ Махаш

Олхазарш къилбе
Iа даккха доьлху.
Нохчийчоь ирсе
Сатуьйсуш, йоьлху.

Гуьйренан байтех
ГIаргIулийн тийжар,
Шийлачу мохехь
Можа гIаш хьийзар.

  
Ахь боьгIна кхор

Бага са а кхаьчна,
Оллийна хьайн муьста чIом,
Цхьаъ Iехош, кхин велхош,
Гулдина хьарама сом...

Йоьтти ахь гIала,
Дозаллин гIушлакхе бIов!
БIаьрг тоьхна валале,
Дуьйжи ахь баьхна «бIов»...

Тезето схьадилли
Ахь нахах къевлина ков.
Бахамо долади
Уьйрашна йуккъера дов.

Ахь доьгIнехьара
Хьанала цхьа синтар-кол,
Декъазчу хьан коьртах,
Лур бара сагIийна стом.

Iуьйшучул тIаьхьено
Сардаман хьарама пхьор,
Меле ду кханено,
Къобал бар ахь боьгIна кхор.



63

Орга - 2022 (3)

Хир ду и шийла...

Дато чIуг йетташ,
ГIаргIулеш йоьлху.
Дахарх ка йетташ,
Сан денош доьлху.

Гездинчу некъийн
Лар йовш ма лаьтта.
Ма хуьллу хебаш,
Хан йацлуш лаьтта.

Безам бац хьаста
Дашочу арахь.
Деган шад баста
Накъост вац лаца.

Iаьнан кIел йодахь,
ГIорор йу ойла.
Дерг сан дIахадахь,
Йужур йу гIовла.

Къанделла дахар
Байлахь сан тийжа.
БIаьстенга валарх,
Хир ду и шийла.

Со хьоьгу !

Зама йеъча адмалла йайна,
Адам хилла ваьхначух,
Даржаш къуьйсуш хилча лайша,
Къонах хилла висинчух,

Далла йина Iамал кхайкхош,
Цайоьхкинчух шайтIанна,
Айкх ца вуьйлуш, шена тIера
Сом сагIийна деллачух,
Со хьоьгу!

Де дIадели...

Де дIадели, баларш хили,
Цхьа а цец-акъ ца вели.
Биснарш баха саьхьарбевли.
Йина ойланаш вайн йиси,
ГIоьвлингахь дIайийшина.
Сутар синош дакъаздевли.

Къена кхор

Болкхин* басахь орам онда
Тесна, беха къена кхор.
Маьждиг бухара Къулло-шовда
ДогIу, дохьуш цунна пхьор.

БIе шарал а и тIехбаьлла,
Сирчу къаноша олура.
Цунна кIела лах а велла,
СадаIар меле лорура.

Сибрех беллачарна чарташ
Цо тIамаршца хьоьстура.
Махках баьхна кхелхинчарна
Бен кадамаш схьаоьцура.

БIаьсте басахь зазах лепаш,
Олхазарш тIехь декара.
Уьнах цIена дешех къегаш,
Гурахь кура техкара.

Керла дахар, латта делхош,
Кхор дIахадош кхечира.
Йуьртахойн и шира безам
Кхоам боцуш хадийра.

Кхор баьхначохь, тахна куьйса
Цхьа чхар лаьтта, баьлла раз.
Адмийн вонна цу тIе хуьйшуш,
Къийгаша до Деле арз.

* Болкх – йуьртарчу меттиган цIе.
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Кхолламо сатосуш...
/Юсупов Iилманна/

Кхолламо сел къиза Даймахках баьхнарш,
Атта некъ хаьржина, и тесна бахнарш,
Лаамза а, лууш, Даймахках бевлларш,
Шун Дала рицкъанаш цIа дерзадойла!
Шу дала Даймахках ма хьегадойла!

Турпала и Леча шун синош доьхуш...
Дог-майра нохчийн борз шун къина угIу.
Лаамза, йа лууш Даймахках бевлларш,
Шун Дала рицкъанаш цIа дерзадойла!
Шу Дала Даймахках ма хьегадойла!

Даймехкан бешахь бен кхуьуш дац беркат,
Дайн кешнийн лулахь бен хуьлуш вац декъал,
Лаамза йа лууш Даймахках бевлларш,
Шун Дала рицкъанаш цIа дерзадойла!
Шу Дала Даймахках ма хьегадойла!

Хийрачу махкара кхачийна рицкъа,
Даймахка цIа дерзар – ирсан той хилла.
Лаамза йа лууш Даймахках бевлларш,
Шун Дала рицкъанаш цIа дерзадойла!
Шу Дала Даймахках хьега ма дойла!
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ДЖАНСУЕВ Асхьаб
Джансуев Асхьаб вина 1981-чу шарахь 

чиллин беттан 7-чу дийнахь Ножай-йуьр-
тан кIоштарчу Симсарахь. 1988-чу шарахь 
Симсарчу йуккъерчу ишколе деша вахана. 
Асхьаб ишколехь доьшуш волуш дуьйна, де-
чигпондарца иллеш олуш вара. ТIаьхьо ша 
байташ а йазйеш, дечигпондарца уьш д1а-
олура цо. Халкъан культура шена йезарна, 
2018-чу шарахь В.А. Татаевн цIарах йолчу 

ГБУ ПО «Нохчийн пачхьалкхан культурин а, искусствон а колледже» 
деша воьду Асхьаб.  Кхиамца чекхйоккху цо и колледж. Асхьабан иллеш а, 
байташ а наха тIеоьцуш а, нахана дагах кхеташ а ду. «Орга» журналан 
агIонашкахь дуьххьара зорбане волуш ву Асхьаб. Дала тIаьхье беркате 
йойла цуьнан!  

Ойланаш

Къу-берзан буьйсанна со хилла ломахь, 
Ойланийн теш хилла, йаьхна и сица.
ГIа-бецан дукхалле хьежарца гонах,
Хийла тIеийци ас Iуьйренаш тхица.

Хазачу гIенашка сатуьйсуш  лелла,
Набаран тар тассал, маьрша хан йоцуш.
Ас ломахь тIеэцна хийлаза чилла,
Акха и поп бен кхин ган сурт а доцуш.

Ойланаш сов тIех ас хIоразза йина,
ХIаваэхь лелла уьш, мархех тарйелла.
Маьршачу ойланех хьоьгуш, со Iийна,
Маьрша стаг цахилар – и хилла къелла.

Дада

Баркалла баьхна со ца валлал, шуьйра
Iамий ахь, Дада, гIиллакхца уьйраш.
Хьо волуш дерриге дахар ду туьйра,
ХIора хьан дош луьйсуш, леста сан куьйра.
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Йуьхьа тIехь сурт кхалийна, хIоттийна бIалгIа,
Дагчохь шад бина а, ца йи ахь чхьалгIа.
ХIотта сан дезар дац сийсазчу кхеле,
Ахь дина весеташ ас ларахь йоле.

Хьаналчу некъана урх къийлар доцуш,
Хьарамчу декъана кхалха гуо лоцуш,
ВорхIе дайн Iадаташ масална дуьйцуш,
Хьан хьехам бу соьца ойла ца хуьйцуш.

Баркалла ду, Дада, йоккхучу ханна,
Дахаран нийса некъ хьехарна генна.
Вайн Деле хьан оьмар хаддаза йоьхуш,
Сайн массо доIанехь хир ву хьо воьхуш.

Йерза цатуьгу чов

Гуьйренан дахкаро дукъ лоьцуш ломахь,
Когийн лар йуьтуш тов-бецан арахь,
ВогIу со, сихвелла сайн йуьрта кхача,
Дадица со шуьне хийшинчу кхерча.

Безамна бIаьрг тоха дисина цхьа сурт,
Цу кешнийн хьаьрмахь а тIехIотта и чурт.
Дуьхьалчу оти чохь гина хьан Iаса,
Дада, сан бIаьргех хи долало маса.

ГIенах хьо гича а там хуьлуш дагна,
Лела со виси кху дуьненахь, Дада.
Вай цхьана йаьккхинчу заманах хьаьгна,
Эхартахь вай цхьаьна гулдойла Дала.

Йух-йуха хьежа со, хьан борзе вуьссу,
Йерза цатуьгу чов сан даг тIехь йуьсуш,
Вирзи хьо эхарта, нийсачу кхеле,
Хьан синна паргIато йоьху ас Деле.

Махках дахар

Ломахь арахь гулдеш адам,
Къиза мостагI ваьржи махка.
Мала боцуш цхьа хин тIадам,
Махках дехи, къиза лоьхкуш.
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Синтем боцуш, доьлху бераш,
Къанойн кийрахь цIе йу кхерсташ,
Декъех буьзна йартийн урам,
Деле кхойкхуш Нанойн узам.

Хийла бер шен Ненан марахь,
Кхелхи миска эрна арахь.
Кешнийн хьаьрмахь барз а боцуш,
Хьулйи Нана, чурт а доцуш.

Де йа буьйса къастор доцуш,
Хийра махка бевзаш боцчу
Къа ца хеташ къанойх, берех,
Вайн къам хьажий сийна Сибрех.

Бераллин йурт – Симсара

Сан бераллин гIенаш соьца
Уьдуш лелла жима йурт сан.
ХIора ойла луьттуш хьоьца, 
Хьан бешахь ас хьоьсту сайн са.

Со сайн Дадин лорах лелла
Лаьмнаш, ирзеш сица деха,
Соьца хуьлу къиза къоьлла,
Сайн йурт йисча генахь леха. 

Симсара, хьо сан дай баьхна
Йурт йу хьо, сан синан кхача.
Массо ву хьан бертахь, аьхна,
Хьан сий лардеш реза ваца.

Ден дай баьхна хIусам гуччохь,
ГIурум* тиллчохь, таьIна йолччехь,
ГIо деш Бабас, хасбеш лелош,
Кхиъна со, бералла Iехош.

 ***
СагIа дала пIераска лардеш,
ХIора денна гIиллакх шардеш.
Комаьрша куьг долу Наной,
Вайн дIабевлла къена къаной.

Попан пханар йолу зама,
Йелара вайна массо Iама.
Къинхетам дIабаьлла хIинца,
Бегаш а бо муьлххачу динца.

Цец а буьйлу сагIа делча,
Шек ца хуьлу стаг а велча.
Бехке верг вац цхьа карош,
Йоьлла вайн уьйрех херонаш.

Хьокхам, туьха деха вахча,
Хазахеташ лора лулахь.
ХIинца дала деза ахча,
ХIумма дацахь а хьан долахь.

Тезетан а дара низам,
Жайна, къамел, моллин ларам.
Хьал-де хоьттуш, мохь а бетташ,
Хуьлу массо къежаш, сетташ.

Мокхазан тIулг дегнех хилла,
Къинхетам вайн бисна Iилла.
Хьеха хуьлу хIора говза,
КIеззиг хуьлу гIиллакх довза.

Нана 

Йукъал тIех йаьллачу 
 буьйсанца хьоьстуш,
Аганан иллица мерза наб хьоьхуш.
Дуккха а шерашкахь вехийла бохуш,
Нана, ахь хьистира 
  сан цIераш йохуш.

* ГIурум – йуьртарчу меттиган цIе.
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Со кхиош, со ларвеш оццул 
   ахь хьегнарг,
Хуьлда со хьан бIаьрхин хам 
  хууш ваьхнарг.
Лаккхарчу даржехь хьо Дала йазйина,
Нана, хьо хиларо сан дог хьаьстийна.

Хеназа къаналло хебаршка даьхьна,
Хьан шога и ши куьг хIинца ду аьхна.
Ахь со гехь лелийна и бамби туркал*, –
Цо даим шен йовхо сан дагна лур йу.

Хьесап йа терза дац хьан лакхе йуста,
Элпаш йа дешнаш дац хьо йезар дуста.
Сан нана, мерза стом, дахаран хьоста,
Йехийла хьо тхуна тхан дегнаш хьаста.

Ненан мотт

Ненан мотт кIеда бу, томехь а бийца,
Геннара орам хьан ларбина цIийца.
Дайша вайн дитинчу масаллех дийца,
ХIун ду кху дуьненахь ойла вайн хийца.

Хьо марзбеш Нанас, хьан гIиллакхаш дуьйцуш,
Хийла ас ладегIна, ойланех буцуш.
ЧIагIо йу дагца сайн дайх масал оьцуш,
Ваха сайн махкахь ненан мотт а буьйцуш.

Нохчаллин цхьа дакъа – Ненан мотт хаар,
Доьзалехь и бийцар – хIораннан декхар.
Шен Ненан сий дар ду и бийца лаар,
Вайн къоман йаздархойн беркат совдаккхар.

Ширделла гIиллакх

Букъ нисбеш, гIоттура йоккха стаг хьала,
Божабер долуш тIех, хиларх и жима.
Хьакъ вуй иза хаийта къонаха хила,
Латтадан цуьнан иэс гIиллакхца сема.

* Туркал – кортали.
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Ткъа хIинца схьакхоьхьу Iадаташ нехан,
Къийсалуш, леладо, баккхийбеш, беха.
ЛадоьгIча, хIораннан кертахь и деха.
Бехке верг ца карош, со хьоьжу веха.

Береша говрара къамел ца дора,
Къеначийн гуттара сий-тIалам бора.
Адамашкахь цаIабар тIех алсамдаьлла,
Цундела йукъара гIиллакх дIадаьлла.

Мотт ира, иэс аьрта адамаш дебна,
Вайн дайша ларйина Нохчалла хебна.
И къага луушберш хеташ бу тилла,
Делахь а ойла йац цунах догдилла.

ДоттагI

Хийлазза хIоьттича халонийн бала,
Кийча ву, доттагI, хьо орцахавала.
Хьо санна доттагI а ларвойла Дала,
Дукха ду диканиг хьох лаьцна ала.

Массо а дика-вон хьох доьзна тахна,
ПаргIата со веха, ахь дикниг хьехна.
Со цкъа а ца хилла ойлане вахна,
Хьо уллохь хиларна хIора а денна.

Хьаналчу новкъахь дог комаьрша кхиънарг –
ДоттагI, диканца дог делла лиънарг.
Тоьшалла хир ду сан беза дуй биънарг,
Таме ду дуьне а вай цхьаьна диънарг.

ЙуьхьIаьржо, тешнабехк лелийла генахь,
Вовшашна ца кIордош хуьлда вай гергахь.
Махкана эшначохь хилла хьо хьалхахь,
Со цкъа а ма виса хьо воцуш цхьалха!
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БЕКСУЛТАНОВ Муса

Зади

Маржа, дахаран чолхенах атта кхуьур дац-кх адам цкъа а, цуьнан 
хиламех, леламех, цуьнан бен-бенчу кхолламех а…

Генарчу Петарбухехь, Дела а, дин  а доцу цхьа гIера а гIоттий – 
большевикаш олуш йолу – цара кхайкхочу «нийсонах» тешна – Iехалой, 
1933-чу шарахь царна тIаьхьахIутту БелгIатойн-Эвлахь ваьхна хиллачу 
Мохьмадан кIант Сайд-Iела, шен хаьн тIе маузер а кхозуш, тIехь 
тIаьрсиган китель а гуш, коьртахь мокха хурашка а. 

Со и сурт гина ву, Сайд-Iелин хилла долу сурт. 
Сайд-Iела жима стаг хуьлу, шен даго ма-хьоьхху харц-бакъ диэкъа 

араваьлла, харц эшош, бакъ туоло.

Харцоно ша хьошу тIаккха Сайд-Iела, нах кулакаш бу, бохуш, 
харццIерашца Сибрех, катарге, хьийсо болийча.

Кхуо гIо лаьцна къиэхуо пхеа беран да хуьлу, цхьа йетт, цхьа говр, 
иттех уьстагI, аьчкан нох а долуш. 

Лацаран бахьана – итт уьстагI, аьчкан нох а дуьйцу.
Ша лаца хьовзийча, доьзалан да воду.
Шен йуьртан йистерачу хьуьнхахь и веддарг шена гича – веддачуьнца 

кхунна ца вевза цхьа кхин стаг а хуьлу – Сайд-Iелас йуург хьо-кх цу шинна, 
оцу шен йуьртхочуьнга, ша хьан гIуллакх дийца хьожур ву хьуна а, олуш.

Сайд-Iела дIалоцу I934-чу шарахь, обаргашна йуург кхехьнарг а 
вой, тIаккха Сибрех а вохуьйту, ткъе пхи шо хан а кхайкхош, каторгехь 
йаккха.

1934-чу шеран чаккхенгахь воду Сайд-Iела Сибрехара, шеца цхьаьна 
Петербухехь аьчканекъан хьаькам хилла волу гIазкхи а водуш.

Цу гIазкхичо – Петербухехь цхьана ханна Iалаш а вой – аьчканекъан 
белхалочун духар а нисдеш, Сайд-Iелин памилий, цIей тIехь йолчу кехат 
тIе мухIар тохуьйтуш, хIара, боккъал а белхало хилар тIе а чIагIдойтий, 
кара йуург а лой, цIерпоштахь новкъавоккху Сайд-Iела: «Варийлахь, 
хьо аьчканекъан белхало ву хьуна, хьуо кхочучу дIакхаччалц, лаьтта ког 
ма баккхалахь!», – олуш, хьехар а дой.

Орцаца йолчу йартех йурт хоржу шена Сайд-Iелас Нохчийчохь, хьун 
йолчу агIор, дIанехьуо, ши чоь йолу жима цIа а деш. 

(Бакъ а долуш, хилларг)
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Ша мила ву а ца дуьйцу.
Гергарчу нахана мичахь ву хууш а ца хуьлу.
Зуда йалайо, Аманат цIе а йолуш, несарша, цIе кхобуш, Зади олу.
Цхьа йетт а бу бехкина, цо дина эса а.

Наггахь, буьйсанна, йурт тийначул тIаьхьа, ши кIира а, бутт баьлча, 
гергара нах болчу а хIутту Сайд-Iела.

ДоттагIаллаш ца леладо.
Тезет дIадирзича бен, кадаме а ца воьду. Лер кIезиг хуьлу арахь. Нах 

болчу нисвелча, аз хийца а гIурту.
Жимуо маж а лелайо.

Задин кестта доьзалхо хуьлу – йоI.

Цхьа эзар исс бIе ткъе верхIитталгIачу шеран хьаьттан беттан цхьана 
Iуьйранна,  пешан Iокъана тIехь лаьттачу зайла сискалан мижарг а 
кхуссий, шурин тIадам машенах чекхйаккха лулахошка хьоду Зади, 
Сайд-Iелига, йоIе бIаьргтухуш хилалахь а, олуш.

Зади чуйаре хьоьжуш Iачу Сайд-Iелина, шен цIийнан куорах, мокха 
хорма йолу масех стаг тIехъоьккхуш го, хIораннан буйнахь, хумпарера 
йаьккхина гуш маузер а йолуш.

Царах цхьамма, мийра тоьхна, неIсагIи чукагйича, Сайд-Iела, пеша 
хьокхуш болу аьшкал схьаэца кхуьу, амма тIаьхьа хуьлу – тапчан 
биргIа лергана лакхуо тIехIутту, кхуьнан йолу памилий, цIей, ден цIей 
а йоккхуш: «Вы арестованы, шаг влево, шаг вправо, будут засчитаны, 
как побег!» – олуш. Шен куьйгаш дIадехкале: «Сискал тIекIалйаккхийта 
шега, йогу иза!» – доьху Сайд-Iелас, церан жоп хазале, аьтту куьг, 
тIехулара лацайалаза йолчу сискална чIоггIа чу а таIош.

Чекхйаьккхинчу шурин тIайн т1адам а бохьуш, чуйеанчу Задина, 
йоьлхуш шен йоI карайо аган чохь. Кхано дIасахьаьвзича, сискална 
тIехь, лар йуьтуш, Сайд-Iелас дитина куьг а.

Зади хиллачух оцу сахьтта кхуьу, шен йоI а гехь, ма-хьаддалу хьаьдда, 
Сайд-Iелин гергара нах болчу а хьодуш. 

Сайд-Iела, кхин цул тIаьхьа, адамна бIаьрга ца го.
Йуьртарчу нахана машен хаайелла хуьлу, сихйелла, йуьртах йолуш, 

гали коьртахь стаг а хаало машенан куорах. 
Орца кхиъча, дерриг а тIаьхьа хуьлу.

Сайд-Iелах Задина сискал-мижаргана тIетаIийна шен майрачун 
куьйган лар йуьсу дерригечу шен дахарехь. 

ЙоI кестта ле, йовхарийн цамгар а кхетий.

Сайд-Iела вов, гина-хезна, вахна-ваьлла меттиг а йоцуш, уьйтIарчу 
ченашлахь НКВД-ерчу кхо-виъ стеган эткийн лараш догIано йойуш. 
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Сискалан мижарга тIера лар бен хIума ца дуьсу Задина оццул дукха 
хиллачу цу ирсах. 

Мижарг Задис Iалашбо, цуьнца йоьлхуш, Делан эхарте йаха.

ТIаьххье а цхьа хабар даьржа Сайд-Iелех, Соьлжа-ГIаларчу набахтера 
этапаца дIавигна, бохуш долу, муха йа мичара хезна-ала, дийца стаг а 
воцуш.

Зади диъ шарахь меран цIахь Iа, ша марелла лоьхуш йоцийла хаийта, 
наггахь денцIа а хIуттуш, цу дийннахьехь мерацIа йуха а йоьрзуш.

Хала хан хуьлу, меца хан, къаной боцурш, берриш а боьрша нах 
Германца болчу тIам тIехь а болуш, йа лецна, набахтехь бохкуш.

Вашас ца йуьту Зади цIахь: «ХIара хала хан йу, зуда цхьаннан долахь 
хила йеза, нахана ирча гIенаш го, буохам хьоьху дешначу наха», бохуш.

Зади  цхьана атагIочуьнга маре дIало.
Къам харццIарца махках доккху.
Зади а йолу махках, шен цIийндех лачкъийна хьош Сайд-Iелин 

куьйгалар йолу сискалан мижарг а йолуш.

Аьчканекъ беха бахло, хьайбанаш дIасалелочу вагонаш чохь, латош 
пеш а йа луш йуург а йоцуш, лайн шерачу арахула боьду, лаьхьа санна, 
бахбелла шийлачу лайлахула, Сибареха боьду некъ, некъан йистошца 
декъий а дуьсуш – лазарех, мацаллех лечу нехан декъий – доккхуш каш 
а йа дугIуш чурт а доцуш, жIаьлешка цеста, чагIалкхашка кайеттийта, 
къийгашна ловзарш дан охьакхиссина декъий.

Чекисташа нах акха буьйцу, шаьш махках боху нах, бераш дууш бу 
уьш, бохуш, нах буу нах бу шаьш махках баьхнарш, бохуш, бухарчу 
нехан къинхетам артбан, казахийн, киргизийн гIо доцуш, нах мацалла 
балийта.

Ткъе цхьаалгIачу дийнахь бала ца леш биснарш Казахстанехь, Киргизехь 
охьабиссабо, гучу ца довлуьйтуш, шайн долчара къайлакхехьна декъий 
а цхьаьна.

Тиф лазарх дала дуьйлало адамаш тIаккха, мезаша а дууш. Каш 
даккха де долуш нах ца карабо – латта гIорийна хуьлу, стеран маIа санна, 
чIагIделла. Декъий цIийнан пенаца хьалахIиттадо арахь, гIуора дайта, 
тIе хи а доьттуш, бIаьстенга хьоьжуш, ло дашаре.

И Iа уггар хала а хуьлу, мозий санна, нах хIуоралла(гIора дайна) бала 
а леш.
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И Iа дIа а даьлла, бIаьста, станце цIерпоштахь лецна хилла нах 
балийна, аьлла хезча, Зади шен нах болчу хьоду, шен нана йолчу, ша 
къайлайаьккхина сискалан мижарг схьаэца.

Нана лоь, йуха бехк боккху: «Нах мацалла леш, цкъа кхаллал и мижарг 
ца белла-кх ахь тхуна!» – олуш.

Зади шен мижаргаца станце хьоду, Сайд-Iела хиларе сатесна, массо 
а вагонах чекхйолуш, мохь бетташ, кхойкхуш, Сайд-Iелин цIе а йохуш.

Сайд-Iела ца хуьлу.
Йуха а мерацIа йоьрзу Зади шен сискалан мижаргаца.
Майрачуьнга дIадуьйцу дерриг а, сискалан мижарг а буьйцуш.

ТIаккхахула а, хIоразза, станце цIерпошта мосазза кхочу, дIахьоду 
Зади цу станце: «Хьайн мижарг ма бицбелахь!», – олуш, майрачо 
тIехбеттамаш а беш.

Сайд-Iела ца вогIу цкъа а.

Нах цIабоьрзу Казахстанера, Сайд-Iелех кхин хабар а йа хIой-жой а 
доцуш.

Сайд-Iела вов, бIе эзарнаш маьрша нах санна цу заманахь, тIехIотта 
каш а йа чурт а доцуш.

Йуха хIинца тIаьхьа, ткъолгIа бIешо чекхдолуш, шина тIамо нохчийн 
къам хьаьшначул тIаьхьа, 1991-чу шарахь, ХьаьжцIа а вахана, цIавеанчу 
Сайд-Iелин вешин кIанте Вахига дIало-кх Задис ша шовзткъе пхийтта 
шарахь, Сайд-Iела цIаваре сатуьйсуш, Казахстанехула дIа а йаьхьна, 
йуха цIайеанчу сискалан мижаргах дисна хилла дакъош, Сайд-Iелас 
шен куьйган лар йитина хилла тоьшалла, ша мацца а йухаваре Зади шега 
хьежийта санна….

Ваха, са лоьцуш, маьхьарца, воьлху, тIаьххье а дIа гIуьрашка вуьйлуш, 
оццул долчу цу адамах, оцу Задих, дукха цецваьлла, цо Iадийна, 
инзарвоккхуш, цуьнан тешамах, собарх а…

Зади тийна, меллаша, шенна йоьлху, хIокху шовзткъе пхийтта шарахь 
ша йоьлхуш ма-хиллара.

Зади хIинца, шу марша, йоцуш йу, Йоккхачу-АтагIахь йоьллина дIа.
Цуьнан мехкарий бу бохуш-м хезна суна, гина а боцуш.
Дала сий-ларам а, геч а дойла-кх Задина, иза санна, шайн сатийсамна 

тешаме мел хиллачарна а!

2022 шо. 14 июнь
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Со йуха а ца хьаьжира

Суна бер долуш дуьйна схьа вестарнаш дукхайезара, йуха, иштта, 
Дюман «Граф Монте-Кристо» а, «Три мушкетера» а цуьнан, Дартаньян, 
боккъал, хилла ву а моьттуш. Ас и тайпа киншкаш бен йеша а ца йоьшура 
– Майн Рид а, Вальтер Скотт а, Джованьоли а бара сан йаздархой, 
харцонна дуьхьал нийсо лоьхуш болу турпалхой кхуллурш. 

Со хьоьгура царах, церан заманах а, и тайпа турпалхой кху дахарехь 
цагарна, дикка оьгӀаз а оьхуш. 

Со ресторанашкахула, барашкахула лелара, буй-тӀарий хинйолу 
меттигаш а лоьхуш. 

Соьлжа-ГӀалахь мел йолу ресторан а, пивбараш а йевзара суна, 
Соьлжана йисттехь, Субботниковн урамехь йерг а, стадионна дикка 
лахуо хилларг а йевзаш, Минуткехь а йара цхьаъ, Ленинан цӀарах йолчу 
майданан аьрруо агӀор йерг а цхьаьна, уггар а дукха нах лаьттарг, гӀалин 
йуккъехь йолу бар йуйла а хууш. 

Суна цу чуьра бармен товра, коьртахь шуьйра-йоккха шляпа а йолуш, 
маттаца папирос бетан йистошка дӀасакхуьссуш волу воккха стаг, кучан 
лакхара охьа масех нуьйда йаьстина а гуш.

Цу бара чохь чӀогӀа дукха нах лаьттара, цара уьйзучу цигаьркийн 
кӀуьро стогарийн серло а кхуолош.

Бар – ас ма-аллара – гӀалин йуккъехь йара, «Зелени базарна» гена 
йоццуш, вогӀург а, воьдург а, йуьртара охьа мел веънарг а цу чухула 
чекх а волуш. Зал дикка йоккха а йара цу баран, аьттуо агӀор, Ленинан 
цӀарах болчу урамехь, куораш а долуш.

Со сих-сиха кхочура цига сарахьуо, итт сохьтехь Ӏахь а, цхьа куршка 
пиво бен а ца молуш, тхов хилла кхозучу цигаьрканийн кӀуьро ши бӀаьрг 
а Ӏийжош.

Сих-сиха гӀовгӀа а эккхара цу чохь, вовшийн дешнаш а кегдеш, Делах 
а цхьаьна дуйнаш а бууш.

ДӀога лаьттачу бармена, йукъаоьккхий, дов дерзадора, уьш, ца совцуш, 
тӀехбевлча, шен жимачу чоьнан неӀ йоьллуш, и «дера» довхой, нитташ, 
йараш, йан йолийна пачхьалкхан гӀишлош йолчу ара а бохуш.

Цхьа а бат йохийна чувогӀуш-м ца гуора, вовшашца гӀиллакхаш а 
лоьцуш, пивон куршканаш дӀасхьакхехьийтар бен.

Куораш долчу урамца болу пенний, къора пенний хотталучу маьӀӀехь 
Ӏаш цхьа къона милцо хуьлура, капитанан чинехь а волуш, шен хормица. 
Цо даим гӀашлойн некъ ларбора куорах, цигахула сарахь долалуш 
долу йоӀ-кӀант ган гӀерташ. Капитан, тӀаьхьуо чу а вогӀий, цу маьӀӀе 
охьахуура, цигахь Ӏаш кхин стаг хилча, цуьнга дехьавалар а доьхуш, 
мекха кӀелахула аьтто куьйган хьажон пӀелг а хьокхий, шинна а куьйга 
шен китель, бухара схьалоций, шозза-кхузза охьа а тухуш.

Капитанан ши мекх кӀора санна Ӏаьржа дара, кӀайчу цергийн могӀарехь 
– аьтто агӀор, – куьцанна тоьхна гуш дашо церг а йолуш. Капитан ша 
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хуьлура гуттар а, гӀашнекъахула дӀасалелачу нахе а хьоьжуш, папиросах 
боккха кӀур а боккхуш, ша цхьаъ хиъна Ӏаш, цуьнан куршка йаьсса 
масазза ло, къеначу бармена, чопа туххуш, йуззий, керла куршка сихха 
тӀе а кхачош.

Де суьйренгахьа лестича, тӀаьхьуо, хӀор сарахь, цхьа жима стаггий, 
къона йоӀӀий долалуора баран куорашна уллохула, гӀашновкъа хьала, 
кӀанта – веларца – йоӀанна тӀера бӀаьрг а ца боккхуш, йоӀа корта дӀанехьа 
– кӀант воцчухьа – дӀа а берзош. Капитан хьекхавала волалора тӀаккха, 
ша узуш йолу папирос, – чимтосург чохь къиза йойъуш, – хӀоразза а и 
кӀант, йоӀ гича, чуьра ара а эккхаш.

ТӀаккха соцура арахь, дӀакхалла санна, йоӀанна тӀера бӀаьрг а ца 
боккхуш.

ЙоӀ, корта хьала а ца ойъуш, тӀехйолура, воьлуш, шега цхьаъ-м 
дуьйцучу жимачу стагаца. Капитан, сихха бар чу а волий, охьахуура 
шен метте, керла папирос латош, боккха кӀур а боккхий, бармене пӀелг а 
ластабой. Бармена, чопа туххий хьалайузуш, йадайой пивон куршка тӀе 
а йохьура, цу чу масех тӀадам къаьркъа а Ӏанадеш.

ЙоӀ-кӀант тӀаьхьуо тӀехдолура йуха кора уллохула, капитан вехха 
цаьршинна тӀаьхьа а хьоьжуш.

Бара чуьра нах озалучух тера а дара капитанах, цуьнан хаьн тӀера 
тапча а гуш. 

Цо цхьанна-шинна буй тоьхна бохуш а дуьйцура цу бара чохь, шен 
дашна дуьхьал дош деъна, аьлла.

Суна иза ца гинера.
Суна капитанан сонталла гуора, цо сетто йаьӀна а, шен ден хеннара 

хир волчу барменаца цуьнан боцу лерам а, бер санна, пӀелг лесторца, 
хӀоразза а цо иза шена тӀевехар а гуш.

Сан капитанна дог этӀара, кхоссар йалахь, цунах лата дагахь а волуш.
Капитан цкъа а – дӀавоьдучу хенахь – неӀарх ара ца волура, тӀехьахула, 

барменана – цуьнга цхьа бур-бур а деш – уллохула бен.
Бар чуьрчу наха, капитан барменера капекаш йохуш ву, бохуш а 

дуьйцура, бар ша хадечу кӀоштахь хиларна.
Суна цунах дерг ца хаьара, и капитан кӀоршаме хӀума хилар бен, йуха 

иза цхьанна а ца везий а хууш, суна а тӀехь, хӀунда ца веза а ца хууш, 
цхьа дог цалатар бен цунах, цо ши пӀелг вовшах бетташ, схьакхойкху 
бармен гича, муххале а.

ТӀаьхь-тӀаьхьа, сарахь, йоӀ-кӀант гучудолу хан а ларйой, араволура 
капитан бара чуьра, бага – латайой – керла папирос а йуьллуш. Йуха 
цаьршинна тӀаьхьа хьоьжуш лаьттара вехха, тӀаккха – хьаьвзий – 
тухлешна тӀехь гуо боккхуш, бар чу а волуш.

ТӀаккха, охьахиъча, гӀантах дӀа а таьӀий, пӀелгех тата доккхуш, 
нанапӀелг охьалоцура стоьла тӀе, бармене пиво дан дезий хоуьйтуш. 
Кхано, и куршка дӀа а молий, шинна а куьйгийн пӀелгашца шен йоца 
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кӀужал тӀехьа а хьокхий, тухлешка «тӀох-тӀих» дойтуш, араволура зала 
чуьра, бармене цхьа гӀам-гӀим а деш. 

Зала чохь доккха са доккхура, иза араваьлча, цхьа кхерам тӀехбаьлча 
санна, чӀогӀа-чӀогӀа хабарш а дуьйлалуш.

Зал паргӀатйолура тӀаккха.
Со хӀетта дӀавоьдура, сахьташкахь сайн цхьа куршка пиво дӀа а молий 

– ас лехьораш тидамаш бара, сайн хинйолчу романана оьшу тидамаш.

Цкъа цхьана сарахь, и йоӀ-кӀант шен кора уллохула тӀехдолуш гича, 
сихха бара чуьра араиккхинчу капитана, ларамза санна, белш тоьхна, 
кӀант йоӀанна тӀетуьйхира, йоьӀан ший а гола силам некъа тӀе а кхеташ. 
КӀанта – кхин «бур-бур» ца деш – лергайуххе тӀара далийтира, капитанан 
хурашка, хӀоз санна, хахкайелла – машенийн некъа тӀе а йолуш.

Дехьа-сехьара кхин нах тӀегӀортале, и шиъ чучча вахара – капитан, и 
жима стаггий – капитан и кӀант вожо а гӀерташ.

КӀанта, пхьарс а лаьцна, тӀехула кхоьссина капитан, нийсса бертал 
охьакхийтира, бат некъа тӀе а кхеташ.

Тхо бара чуьра аралилхира. Тхо цу шинна тӀекхачале, воьжна Ӏуьллучу 
капитана, аркъал а воьрзуш, тапча йалийтира, кӀант аркъал дӀа а кхеташ.

Йуха маьхьарий хезира нехан. Машенаш севцира, оцу сохьтта нах а 
гуллуш.

КӀант цхьамма, машена чу а тоьхна, дӀавадийра больнице.
Милици кхечира уазикца, кхо-виъ милцо охьа а эккхаш.
Капитан дӀавигира, нахера схьа а ваьккхина, тӀаьхьа доьхуш къа а 

долуш. 
ЦӀех йуьзна гуш коч а, китель а йара капитанан.

Со, аьхкенан сесси чекхйаларх, йуьрта хьалавахна, товбецан баттахь 
бен, кхин гӀала а ца веара, дешар дӀадоладаллалц, цхьана баттахь Невре 
кемсашна тӀехь, практикехь а хилла.

Лаьхьанан беттан вуьрхӀитталгӀачу дийнахь, сарахь, пхи сахьт 
долуш, со бара чу ваьлча, гӀопаста тӀе диллинчу шина куьйга тӀе чӀениг 
а гӀортийна, Ӏаш бармен гира суна, зала чохь пхи-йалх стаг а волуш, 
берриш а кегий нах, хьалха хилла чкъор а доцуш. Ас хаьттира цуьнга, 
хьалха суьйре дика а йина, хӀун хилира цунах, кӀентан чӀир лехний? – 
аьлла.

– Ца лехна, – элира цо, – кӀант цхьаъ бен а ца хилла ненан, тӀехь да а 
воцуш, кхиийна.

– Капитан… – со ала кхиале.
– Капитан волуш ву – куьг ластийра бармена, Ӏедало тхоьга массаьрга а 

– цу сарахь – хьо бен кӀелхьара ца волуш – кху бара чохь мел хиллачаьрга 
кхерамца харц тоьшалла а дайтина – чу а ца вуллуш йа балхара дӀа а 
ца воккхуш, лелаш ву-кх капитан, хӀинца майоран чинехь а волуш… 
деваша хилла бохура цуьнан Москвахь КГБ-ен цхьа воккха хьаькам.
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– Кхин кху чу веъний иза? – хаьттира ас бармене.
– Ца веъна, цкъа вагӀахьара…бӀаьрг-м кхетта сан цунах, кхузахула 

хьийзаш – бармен сецира, – цкъа цуьнан бӀаьра хьожур вара-кх! – олуш, 
мочхаллаш тӀетта а таӀийна. 

Со дӀавахара, цуьнан Ӏодика а йина йа кхин оцу баре а ца вахара со.

Ӏаьнан сесси дӀайаьлча хуьлуш долу мукъа денош чекх а девлла, 
со йуха гӀала деша охьавеъча, бар дӀакъевлла гира суна, стаг улло ца 
гӀортийта, тесна цӀен деха цастарш а долуш. Уллорчу туьканчу ваьлла, 
йохкархочуьнга, хӀун хилла кхузахь, бар дӀа хӀунда къевлла, аьлла, 
хаьттича: «Стаг вийна цу чохь, Ӏедалан стаг», – элира соьга зудчо.

Ас бармен хаьттира:
– Суна ца хаьа, Калининан поселкера ву, бохуш, хазар бен, – жоп 

делира цуо суна.

Со бармен лаха вуьйлира, капитан вийна волу стаг мила ву хаьа.
Калининан поселкехь иза вацара – ас ца толлуш цӀа ца дитинера 

цигара. ТӀаккха барашкахула чекхвелира со.
Цхьанна а ца хаьара, бармен мичахь Ӏаш ву йа соьга ца вуьйцурехь а. 
Йуха а туькан чуьра йохкархо йолчу вахара со: «Ахь суна харц адарс 

деллачух тера ду, бармен Калининан поселкехь Ӏаш вац», – аьлла.
– Ву хьуна иза цигахь Ӏаш, кху туькан чу веъча, цо олуш хезна суна…

наха хьоьга олуш хир дац, – элира цо.
– ХӀунда? – хаьттира ас.
– Суна хӀун хаьа! – элира йуха, – хьо шайна цавовзарна, цхьана вонна 

хоьтту моьттуш, дийцина хир дац-кх, – аьлла.

Со сецира цул тӀаьхьа бармен кхин ца лохуш, сайн дешарна чу а 
воьлла.

Йуха, бӀаьсте йоллуш – оханан батахь – Минуткехь хиллачу 
йукъарӀойлера араваьлла, университете дӀаваха трамвайга хьоьжуш 
со лаьтташ, дӀога лахара хьалавогӀучу барменах бӀаьрг кхийтира сан, 
карахь цхьа тайн сетка а йолуш. Ас букъ берзийра, цунна суо ца вовзийта, 
трамвай чу иза хьалаваьлча, цунна геннахь, тӀехьа охьа а хууш. Базарахь 
охьавелира иза, «Зелени» олучу базарахь. Цхьацца кертахь оьшу 
хӀумнаш а иййина, изза лоьмар йолчу трамвайца йуха а вахара, тхан 
йукъарӀойлехь охьаваьлла, лаха – Мичуринан поселке – охьа а волалуш. 

Генна тӀаьхьасоьцуш, ларвира ас иза, мича цӀа чу воьду хьожуш.

Шоьтан дийне собар а дина, занятеш дӀайевлча – делкъал тӀаьхьа – 
иза Ӏачу урамехула со охьаволавелча, шен кертаца арахь диначу гӀантахь 
Ӏара бармен, ас шен де дика деш.

– Далла везийла! – олуш, суна дуьхьал вист а хуьлуш.
– КӀант, хьо ма чӀогӀа тӀаьхьаваьлла суна, даханчу йеарийн дийнахь 

дуьйна… иза хӀун ду хьан? – хаьттира цо соьга, мелла а оьгӀазе а хуьлуш.
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– Капитан верах долу бакъдерг хаа лаьара суна, – элира ас,– иза вен 
хьеннан а декхар дуй а хууш, сайн и хазахетар хьоьца декъа, – аьлла.

– Хьенан-мичара-мила ву хьо, мича тайпана, муьлш хилла хьан дай? – 
хаьттира цо соьга, сан йуьхь тӀера бӀаьрг а ца боккхуш. 

Ас дӀадийцира.
– Со суо а ву и жӀаьла дийнарг лохуш, тӀедогӀучу кӀирнах гучувалахьа, 

– элира цо, – цхьацца хабарш хезна суна, – аьлла. 
Со дӀавахара, суо веха йурт а, сайн дай а цунна дӀа а бийцина.

Цо аьллачу цу кӀиранан и денош кхача ца луш, халла са а диттина, 
пӀераскан дийнан  малхбузучу хенахь со дӀакхаьччча, хьалха санна, 
папирос а багахь, аннийн кертаца долчу гӀантахь Ӏара бармен. 

Ас шен де дика дича: «Охьалахлол суна улло», – элира цо, гӀанта тӀе 
куьг а тоьхна. Со цунна улло охьахиира, башха бегӀийла ца хетташехь 
цуьнан шерех.

– Хьан дай теллира ас, – элира цо, – схьавалар дика ду хьан… хьоьца 
къайле йекъа мегар ду, аьлла, хета суна, – олуш. 

Со хьакхавелира, бакъдерг хаа собар кхачийна волу.
– Капитана и жима кӀант вуьйш, хьо варий цигахь? – хаьттира цо.
– Вара, – элира ас.
– Цу жимачу стеган хӀун бехк бара?
– Цхьа а бехк бацара, – элира ас.
– Цхьа бахьана дарий цо и вен?
– Дацара, – элира ас.
– ТӀехь да а воцуш, нанас кхиийна, цхьа буо хиллера хьуна иза! – элира 

цо йуха, – и кӀант бен кхин доьзалхо а ца хиллера цуьнан ненан… 
Со вист а ца хилира.
– ХӀора денна хьесталуш, баттахь сов хьеставелира хьуна со оцу 

боьхачу хӀумане, кху бара чу кхин ма эхахьара хьо, нехан чам бац хьоьга, 
хьох бӀаьрг кхетча, чувогӀург йухавоьрзу, чу ца вогӀуш, ас зиэ-пайдий ца 
дуьйцу хьуна, – олуш.

– ХӀара меттиг хьан долахь йац, пачхьалкхан йу, – элира цо соьга, зуда 
санна, со шега хьаставелча.

Со-м, хӀетте а, хӀоразза а хьасталора, иза цу чу масазза вогӀу, кхин ма 
вагӀахьара хьо кху чу, олий. ТӀаккха иза, сан хӀуьттаренна – ша суна ца 
везий хууш – хӀора сарахь эха волавелира, шеца, ша санна йолу хӀумнаш 
а кхуьллуш.

Бахарх, аларх кхин цо лерган дуьхьиг схьа а ца оьхьна, дешначу стагана 
тӀе вахара со – дерриг а цуьнга дӀадуьйцуш, – и боьха хӀума йен цхьа а 
бакъо йуй сан, аьлла, хаьттира ас – лахь а, висахь а, сан делха йа дека а 
дацара, кӀант вийначу неначул башха, Ӏожаллех со кхера а ца кхоьрура.

– Бусалба кхо стаг теш лоцуш, оцу вийначу кӀентан ненан ваша а хилий, 
АллахӀе хьайна гечдар доьхуш, доӀанца хьаста а лой, болх АллахӀана 
тӀе а биллий, цӀенчу нигатца аравалахь цу гӀуллакхна, кхана догӀучу 
Къематдийнахь со теш хӀуттур ву-кх хьуна, – элира соьга дешначу стага.
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Уггар а хьалха, бара чохь хилла долу сирла стогарш хийцира ас, чохь 
кхоьлина хилийта, цхьана стоьла тӀехь Ӏачу шинна шаьшшиъ цӀенна 
къаьстар а воцуш.

Иза чӀогӀа тан а тайра тӀеоьхучу нахана, арахьара чухьаьжча, шаьш 
нахана, хьалха санна, гург цахилар чӀогӀох товш.

ШозлагӀа – цкъа а цхьанна а пиво тӀе ца хьора ас кхин, – оцу боьхачу 
хӀуманна и пивон куршка тӀе цайахьархьама.

КхозлагӀа – хӀора сарахь йа буьйсанна – тӀаьхьа а соций, нах чуьра 
арабевлча, соннехь, пена тӀе, бераша акхаройн суьрташ дешйолу 
пластилин а латайой – оцу жӀаьлин корта хир болчче – суо лаьттачуьра 
дӀа цига тай а тосий – пластилинаца чӀагӀдеш, – цу тайнан важа йуьхьиг 
сайн хенан маьӀиге, доьхканца дӀа а йоьхкуш, берийн ловзочу тапчанца 
кегий пулькеш кхуьссура ас, тапчан х1оъ нийсса цуьнан лергана лакхуо 
кхетар болуш.

Сайн куьг цу х1уманах дIадолийта теснера ас иштта и тай. Тайца 
нийсса тапчан хӀоъ дӀагӀур болуш, оцу боьхачу хӀуманна корта хуьлучу 
метте. Куьг гуттар а чӀогӀа чӀагӀдуора ас айса и берийн тапча кхуссуш. 

Баттахь гергга и болх бича, пулька нийсса тайнаца дӀа а йоьдий, 
капитанан лерг хир долчу тӀекхетара сан.

Йуьрта, хьуьнха а оьхуш, аьтто хенан маьӀигера дӀа лаг ийзош, 
бакъйолу тапча кхиссира ас цул тӀаьхьа, нийсалгӀа.

Сайна цхьатера ши коч а ийцира, цхьа коччий, тапчий ахь со хаьттинчу 
туькан чу, сайн шичин йоӀе къайла а йоккхуьйтуш.

Цхьа догӀа догӀу буьйса йара ас и боьха хӀума йийна буьйса, махца 
раз детташ догӀа а долуш. Тапча ас, кӀира хьалха дуьйна, суо лаьттачу 
гӀопаста кӀела къайлайаьккхинера.

И боьха хӀума схьа а йеъна, охьахиира стоьла тӀе, чимтосург лаьтташехь, 
сан хӀуьттаренна, ша узучу папиросан чим цӀенкъа а кхуьйсуш.

Йуха, ас ма-аллара, мох хьаькхира чӀогӀа, диттийн генаш а кегдеш.
ТӀаккха махца цхьаьна догӀа Ӏенира, стигалх Ӏуьрг даьлча санна, нах 

новкъа дӀа а ца бахалуш.
Буьйса йолуш санна, Ӏаржйелира арахь.

ДоӀа чӀехкара чӀогӀа, стигалан дакъош чуоьхуш санна, хӀинций-
хӀинций, хаьштиг тоьхна, гӀалах сийна цӀе йуьллу-кх моттуьйтуш.

И гӀовгӀа иштта чӀагӀйеллачу хенахь, айса берийн тапчанца аьчкан 
буьртигаш кхиссинчу маьӀӀе сайн тапча дӀа а йерзийна, лаг озийра ас, 
сайна тӀехьара неӀ когаца дӀа а херйина: «Ма гӀолахь, дай-ваший валарг!» 
– олуш, и йараш, нитташ, нехаш йолчу агӀор суо дӀа а хьодуш, тапча 
йаьллачул тӀаьхьа.

Йуха, ма-ваддалу ведда, сайн шичин йоӀ йолчу чуиккхина, коч хийцира 
ас, пхьуьйшана молханах хӀума кхетта хиларна кхоьруш.

ТӀаккха сиха – цкъа а, шозза а – голаш бехйеш охьа а кхетта – бар 
чу ведира со: «Ведда вели, дай-ваший валарг…жима стаг хиллачух 
тера дара, со тӀаьхьа ца кхиавели!» – олуш, са ца даккхадаларна, голаш 
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тӀе охьа а лахлуш, ши куьг, куршкашна чохь йисина пивон тӀадамаш 
чуӀеночу ведар чу а Ӏуттуш. 

Хьиэ ца луш, милици кхечира шина уазикца, царна тӀаьххье лоьрийн 
машен а йогӀуш – тапча, аьрро бӀаьрг а лоцуш, кхетта хиллера Делан 
мостагӀчунна. 

Тхо лаххьийна дӀадигира, хӀор а ша ваьккхина, лен а веш.
Соьга тӀера коч дӀайаккхийтира, куьйгел лакха цхьа тӀуналла а 

хьокхуш.

Баттахь чохь валлийра со, хӀора денна бохург санна, цкъа хаьттинарг 
бӀозза йуха а хоттуш. 

ТӀаккха, цхьа бутт, кхо дей даьллачу буьйсанна – кхо сахьт доллуш – 
цхьа  а трамвай а, ахтобус а йоцчу хенахь, чуьра аракхоьссира: «Вало, 
цӀагӀо, эшначу хенахь схьакхойкхур ву хьоьга а», – аьлла.

Цара со дӀахецначу буса, даккхийра луо догӀура. Делах дуй баа, цу 
буса санна, сапаргӀат хилла ма вац со, суо хӀун ду хуург хилчахьана, 
– элира цуо, – цхьа тамашийна ч1ог1а синхьаам боьссира соьга цу 
буьйсана: «Йа Аллахь! Хастам-кх Хьуна, дуьххьала цу бекхамна Айхьа 
со кху дуьнен чу кхолларна», – олуш айса-сайга.

КӀентан нана а хьийзина хиллера иштта, капитан хьан вийна хьайна ца 
хаьа, алий, Къоръанах дуй баа а, бохуш. Зудчо дуй биънера, сайн кӀентан 
чӀир лахар массарна а хьанал дина ас, аьлла.

– Со хӀета дуьйна цӀахь а ву, кхин цхьамма а дӀа а ца кхайкхина, – 
элира цо тӀаьххьара.

– Ахь хӀунда вийр иза? – хаьттира ас, цунах дукха цец а ваьлла, цуьнан 
шераш дага а даьхкина – иза къежвелла, йуьхь шамар а ихна, къена стаг 
вара.

– Асий? Ас дера вийра: «Тхуна хӀуъа а мегар а ду, оха диннарг дуьсур 
а ду», – цунна а, иза санна долчу жӀаьлешна  ца моттийта йа дохко а ма 
ца ваьлла, Дала мукълахь!

– Цхьанна а хаьий ахь иза винийла? – хаьттира ас.
– Пхеанна хаьа, – элира цо: АллахӀний, суний, сан шичин йоӀанний, 

кӀентан нанний, хӀинца хьуний.
– ЙалхалгӀаниг хир вац, – элира ас, дӀаваха хьала а гӀоттуш.
– Со теша, – хезира суна.
Со йуха а ца хьаьжира – ца оьшура – букъатӀехьашха къонах вара.

2022 шо, сентябрь
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Аьхкенан де суьйренга лестинера. Малхбузан ламаз маьждигехь 
дина, чувеана Ушурма рагIу кIелахь хиъна Iара.

Кхо де даьллера оьрсийн паччахьан  эскарш тIелетта. Цара, наггахь 
бен цIа а ца дуьтуш, йерриге йагийра Алда. И зулам а дина, йухабоьлху 
мостагIий тIелеттачу йуьртахоша дуккха а хIаллакбира, церан лаба 
йолчу куйнаша къайладаьккхинера Соьлжа-хи. ХIаъ, дуккха а эгийра 
кхайкхаза баьхкинарш, ведда ваьлларг бен ца вуьтуш. Байинарш, 
чевнаш хилларш мах ца боьхуш, мостагIийн туьпа дIабахьийтира 
Ушурмас. Йуьртарчу нахах дуккха а кIентий гIазотехь дIакхелхира. 
ХIор а хIусамехь лаьттара кадамаш, белхарш.

Ушурмас ойланаш йора хиллачух, леллачух, кхидIа ша дан дезачух 
а. Цуьнан ойланаш йукъахйехира керта веанчу Iумар-Хьаьжас:

– Ушурма, цIахь вуй хьо? – кхайкхира иза.
– ЦIахь ву, схьачоьхьавала! – Ушурма ша волччуьра гIаьттина, 

дуьхьалвахара цунна. Серийн зIар дIа а тоттуш, керта ваьллачу Iумар-
Хьаьжас салам делира. Салам йуха а дерзийна, Ушурмас хаьттира:

– Хьо лаа лелий, Iумар-Хьаьжа?
– Лаа лела. Хьеший бу соьца. Бераш, схьачоьхьадовла! – мохь 

туьйхира Iумар-Хьаьжас.
 Ша-ша хьалхавала а гIерташ, вовшахдетталуш, чоьхьадевлира 

бераш.
– Эй, марша догIийла шу! ХIорш беза хьеший бу! – ши куьг 

дIаса а тесна, царна дуьхьал волавелира Ушурма. Бераш Ушурмина 
марадеттаделира. – ХIорш хьенан ду, Iумар-Хьаьжа?

– ХIорш гIазотехь дIакхелхинчу ГIайбетаран бераш ду. Нана а 
дIакхелхина кхеран, йоккхачу тоьпан хIоьан гериг а кхетта.

– Эйт, маржа дуьне-йаI! Дала къобалдойла церан гIазот! – бIаьргаш 
тIунделира Ушурмин. ТIаккха массо а бер хьаьстира цо, коьртах куьг 
хьокхуш. Йуха уьш охьаховшийра шена гонаха. Iумар-Хьаьжа царна 
дуьхьал лохачу гIанта охьалахвелира.

– ТIаккха, бераш, дийцал, муха ду шун гIуллакхаш? – хаьттира 
Ушурмас. Бераш, вовшел хьалхадовла а гIерташ, дийца дуьйладелира:

– Тхан цIенош дагийна. ЦIе чIогIа йоккха йара. Тхан уьйтIара кхор 
бегира.

– Ваша, тхуна тIаьхьа цхьа доккха жIаьла даьллера хьуна.
– Аш хIун дуьйцу?! Бакъ дуй иза?! – цецвелира Ушурма. 
– Бакъду, бакъду! Со дуьхьалвирзира жIаьлина. Ас гIаж а тоьхна, 

сацийра иза. Ткъа хIара кхоъ дитта тIе делира, – дуьйцура берех 
воккхачо.

АХМАДОВ Муса

Ушурма волчохь бераш
(Берашна лерина дийцар
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– И дика дагадеана шуна – дитта тIе довла, – берийн коьртах куьг 
хьаькхира Ушурмас.

– Ваши, Ваши, хьан куьг ма кIеда ду, – бохура жимачу йоIа.
–Ваши, ас воккхахилча, даккхий цIенош дийр ду! – элира жимачу 

кIанта.
– Ас воккхахилча, герз оьцур ду. Тхан цIенош дагийнарш, тхан да-

нана дийнарш хIаллакбан, – элира берех воккхахволчо.
– Ваши, Ваши, тхуна дадий-наний цкъа а гур дац? – йелхаозийра 

жима йоI.
– Гур ду, – элира Ушурмас, – аш дика гIуллакхаш дахь, ламаз дахь, 

Къуръан дешахь.
– Маца гур ду? Маца гур ду? – жима йоI хаттарш дечуьра соцуш 

йацара.
– Дуккха а хан йаьлча, шу дика адамаш хилахь, йалсаманехь гур ду.
– И хIун йу, алахьа, Ваши, йалсамани, мичахь йу иза? – хаьттира 

жимачу кIанта.
– Ша бохург а деш ваьхначунна луш цхьа хаза а, дика а меттиг йу, 

– элира Ушурмас. 
Бераш, хаттарш деш, вовшашца къовсаме девлира.
– Цигахь цкъа а шийла а ца хуьлу?
– Цигахь шортта йаахIума хуьлу?
– Цигахь шортта тайнигаш хуьлу?
– Цигахь массо а хIума а хуьлу. Шуна йеззарг хуьлу! – вела а 

къежаш, ладоьгIура Ушурмас берашка.
– Ваши, суна цига дIайаха лаьа, – элира жимачу йоIа.
– Дика ду, жиманиг, хьан иштта лаам болуш. Амма йалсамане 

кхача дуккха а къахьега деза.
– Къахьоьгур ду-кх, – паднар тIера охьаиккхира хьаьрса кIант. – 

ХIун дан деза оха?
– Уггар хьалха аш дита деза дуьйладелла лелар.
– Тхо мичахь Iийр ду? Тхан цIенош дагийна, – элира берех воккхачо.
– Кху кертахь Iийр ду, кху оти чохь, – элира Ушурмас, куьйгаца 

уьйтIахь долу жима цIа а гойтуш. – Аш деша деза, Къуръан деша 
Iамо деза. Кхана дуьйна маьждигехь схьайоьллур йу хьуьжар. Цигахь 
хьоьхуш Iумар-Хьаьжа а хир ву. – Дала мукъалахь, кхана дуьйна и 
болх дIаболор бу вай, – олуш, хьалагIаьттира Iумар-Хьаьжа. 

– Тхоьга Iамалур дуй-те и, Ваши? – Ушурмин куьг схьалецира 
жимачу кIанта.

– Iамалур ду, аш шайга хьехархочо бохург а деш, къахьегчахьана.
– Дика ду, Ушурма, со кханалерачу денна кечам бан воьду, 

хьехарна оьшу гIирс вовшахтухуш. Iодикайойла, – зIар дIа а теттина, 
аравелира Iумар-Хьаьжа.
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– Iодика Дала йойла! – кетIа кхаччалц Iумар-Хьаьжа новкъа а 
ваьккхина, бераш долчу йухавирзира Ушурма.

– ХIинца, бераш, шуна йаахIума лур йу. Хезий хьуна, – мохь 
туьйхира цо, – беза хьеший баьхкина вайга. 

Арайаьлла хIусамнана, берашна мара а кхеташ, чекхйелира:
– ХIорш ма хаза бераш ду! Дала дукхадахадойла шу! Ма дика ду шу 

даьхкина! Ас хIинцца схьайохьу йаахIума, – аьлла, чуйахара Чеча. 
Цо, схьа а деана, жима истанг даржийра паднар тIе. Цу тIе 

охьахIиттира шун чохь ахьаран мижаргаш, тIо берам, нехча, боккхачу 
кеда чохь йетташура, чаданаш а. 

Ушурмас, ша кхийра кхаби чуьра хи а дуттуш, куьйгаш дилийтира 
берашка. ТIаккха, уьш истангана гонаха дIатарделча, цо хаьттира:

– ХIума йаа дуьйлалуш, хIун ала деза? 
– Бисмилла даккха деза, – элира берех воккхачо.
– Даккха, тIаккха… БисмиллахIиррохьманиррохьийм.
Бераша, Ушурмина тIаьхьара а олуш, бисмил даьккхира.
– ГIоза йуийла аш! – аьлла, – Ушурма суьлхьанаш а хьийзош, керта 

йисте вахара. 
«АллахI-Дела гIо делахь оха дIаболийначу кху халачу новкъахь. 

Рицкъ лолахь тхуна, хIара миска адам бохамех, къизачу мостагIех 
ларбан», – шабаршца Деле доIа дан волавелира Ушурма. ДоIа 
дIадерзийна валале, баьхкина, кетIа схьахIиттира баккхий, кегий нах. 
Царна хьалхаваьлла вогIучу НогIамирзас делла салам схьа а эцна, 
Ушурмас хаьттира:

– НогIамирза, хьо лаа лелий, хIара нах тIаьхьа а хIиттийна?
– Ушурма, тхо хьоьга дистхила даьхкина. Дала бина къинхетам бу хьо 

Нохчийн къомана йукъара валар. ТIехь Iу воцу бажа бара хIара нах, хьо 
хьайн хьехамашца хьалхаваллалц. Нах, тахана дуьйна хIокху Ушурмин 
цIе Шейх-Мансур йу шуна. Мансур – тоьлларг, толамхо бохург ду. 

– Шейх-Мансур!
– Шейх-Мансур! 
– Дала сийде хьан, Шейх-Мансур!  
ТIаккха, нахана хьалха а ваьлла, вистхилира кIайн месала куй 

тиллина цхьа воккха стаг.
– Тхуна гина хьо тIамехь. Хьо Шейх хилла ца Iаш, турпал ву. Ахь 

цкъа тур ластийча, масех вужура. МостагI мел генахь хиларх, ахь 
ластийна тур тIекхочура. Хьан тур лаьттах кхеттачохь боьра хIуттура. 
Хьалхавала, дига тхо ГIизлара-гIап йохо. И сийдоцу мостагIий 
Идалал дехьа кхиссийта вайга.

– Дукха нах таттабелла вайн йуьрта: йерриге Нохчийчуьра, 
ГIуьмкичуьра, ХIирийчуьра, Суьйлийн махкара, ГIебартара, Кхарачай 
махкара, Эдигийн махкара… уьш массо а хьох бIаьргтоха, хьан даше 
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ладогIа, хьуна тIаьхьа а хIиттина, гIазотан тIаме баха баьхкина.
Ушурмас куьг айбира, нехан гIовгIанаш совцош. ТIаккха 

вистхилира: 
– Бусалба нах, нохчий, Дала вайна тахана боккха толам бели, 

АлхьамдуллилахI, Далла бу хастам! ХIокху къаночо сох дуьйцурш 
тарделла хIумнаш ду шуна. Уьш ма дийца. Кхуьур ду вай мостагIех 
лата даха. Цкъа тахана вайн тезеташ дIадерзаде, вайн буоберийн 
доладе. КхидIа дан дезачух ойла йийр йу вай сих ца луш. Сихалла 
дика йац. ХIинца дIадерза, маьркIаж-ламазан хан йу герга гIерташ.

Нах дIа а бахийтина, Ушурма керта схьавеара. Къинхетаме 
б1аьргашца хьоьжура иза берашка: «Йа Аллах1 маьрша, ирсе  дахар 
ло Ахь кхарна», – шабарш деш, ойлане велира Ушурма.  
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МУТАЕВ Муса

Ваха
(Роман)

(ТIаьхье. Йуьхь йеша 2022 шеран №2 «Орга» журналехь)
 6

Цхьа доккха бахьана дезаш, шийла ша биллина лагерш, шаьш хье 
ма йахьара бохуш санна, гIорасиз ийзайеш, Iара. ГIораэшна. ДIалетта. 
ДIатийна тутмакхаш. Веччалг санна, дIалетта. Олуш дош доцуш. Цхьа 
а дика доцуш, даима санна, мозий санна леш бу тутмакхаш. Мецачу 
тутмакхийн бIаьргаш бахьийна. Меца бIаьргаш башийна. Кхузахь, цхьа 
а адам ду ала, адам дац. Уллехь цхьа а дика дац. Цхьа гIийла, гIийла 
шийла аренаш. Цхьа шийла схьакхетта малх. Даьсса хьажарш. ДоьIу 
са сингаттаме ду, луьйш-олуш цхьа адам а доцуш, луьйш-олуш цхьа 
гергара стаг воцуш. ТIейогIура суьйре. ГIорасизалла. Ша санна шийлачу 
шагатIулган гIорасизан зил тIера тIеда бIаьргаш делхош, шабина цхьа 
гIийла дара Асвадан дегI. Цхьа шийла. ГIора чекхдаьллера. Йуьхь-марш 
дара чекх са гуш. Сингаттаман дахар гуш дог дара. Къена дог. Жима дог. 
ГIорасиз. ХIинца халачу балхо, гIарчI-аьлла, Асвадан дегI дожийнера. 
ХIара-м тамашена тутмакхийн дахар дара! Даима а болх бан безаш. 
Лагерш шайн лакхарчу партийни Iедало хьалха хIоттийна цхьа Iалашо 
йолуш хуьлура. Цхьайолу лагерш тIулган а, эчиган а некъаш дохкуш йара. 
Вуьш деши доккхуш йара. Кхийерш хьаннаш хьокхуш йара. Цхьайерш 
кIора боккхуш йара. АхьйадагIар болу лагерь эчиган некъ буьллуш йара. 
Некъ баккха схьабалийна дукха эзарнашкахь лецна нах бара. Церан лагерш 
некъаца йехкина йара. Асвад волчу Чум лагерехь цхьа эзар сов тутмакх 
вара. Хьаннашна йуккъехула эчиган некъ боккхуш, охьаоьгуш, тутмакхаш 
леш бара. Балхана дуьхьало йиначунна чIогIа таIзар дора. Балха ца баха 
тутмакхаша шайн куьйгийн пIелгаш дохура. Куьйгаш кегдора. Иза Iедална 
хиъча, таIзар дора. Асвад, шеца вогIург а эцна, кхузара вада кечам беш 
волу хIара шолгIа шо дара. Бакъдерг дийцича, кхузара стаг водур ву аьлча, 
аддам тешар вацара. Цхьа эзар чаккхарма гонахьа Iаш цхьа инса дацара. 
Гонаха хьаннаш а, уьшалш а, шера, шийла аренаш йара. Бакъду, сеш 
дажош Iуй-ненцаш бара. Шерачу аренашкахь, четарийн йарташ йехкина, 
Iаш бара уьш. Вадар бохучух дог дилла дезара. Асвада, са-бодий къастале 
ламаз а дой, сих ца луш, тIедуху духар. Карзахаваьлла Ваха тергал ца веш, 
духар тIедуьйхира.

 – Хьо гIайгIане ма ву, Асвад?! – хаьттира Вахас, – ЦIера йоккха стаг 
дагайеана-теша хьуна?!

 Iаьнан Iаь кхетта къежделла ши мекх делакъежош, шийлачу хьацарна 
хьаж тIе шурула-кIайн йовлакх хьоькхуш, вистхилира Асвад:
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 – Цхьа адам бахьана долуш, дуьне къахьло аьлча, тешаш вацара со, 
Ваха.

 – ТIаккха?! ХIинца тешаш вуй хьо?!
 – Хьо вовззалц!..
 Цхьа а тIедогIуш эхь доцуш, кху дуьненан йисте а веана, Вахин 

летаршна, девнашна Асвад реза вацара. Ваха-м къарлур волуш вацара. 
Буйнахь ши урс долуш, пурхалла, багахь цергашца схьалаьцна кхин ши 
урс а, комсоставан эткаш чохь доллуш ши урс долуш, лаьттара Ваха. 
Цуьнан йеха чIениг, шуьйра хьаж, йаьккхий кIайн цергаш а, дукха 
чIогIа лерина баьшна корта а тера бара цхьа йоккхачу хьаж-гIабакхах. 
Дуьххьара Ваха гинарг велавалаза ца Iалора. Вахина латар а, тасавалар 
а доккха Iаламат ца хетара, хIунда аьлча, шегахь инзаре боккха ницкъ 
болу дела. И ницкъ нанас шен кIайчу кхачанца чубиллина бара цунна. 
ЦIийца бара иза. ДегIаца бара иза. Бегаш беш, пхи-йалх нохчо Вахин 
куьг меттахдаккха гIоьртича, гIуллакх ца хуьлура. Боккха ницкъ болу 
дела, летча даима толам боккхура цо. Цуьнан оьрсийн къомах волу 
доттагI Василий Пивваров вара цхьа тамашена стаг. Беломор-канал 
доккхуш, болх бина вара иза. Василий Пивваров тера вацара шен 
воккхахволчу вешех Николайх. Цкъацкъа, дог Iаббалц, харцахьалелара 
иза. Николайс шега барт тоьхча, дохковуьйлура. Тарсал санна, цхьана 
меттехь сацалуш вацара иза. Цкъа, оьккхий воьдий, цхьанхьара 
йаахIума йохьуш вогIура. Йуха, воьдий, къаьркъанан бисте кхаччалц, 
корта бахош долу дIовш дохьуш вогIура. Цунах лата къуйн хьадалчаш 
богIура. Вахас гIо а доккхий, цаьршимма толам боккхура. ХIинццалц, 
шайн цIахь санна, мерзаниг йууш а, йовханиг тIейухуш а, узуш а, молуш 
а, шайн ма-тов, лелла болу къуй, нохчий этапашца лагерашка схьакхехьа 
ма-боллийнехь, къуйн орцане мохь белира: «Цхьа акхарой йу лагершка 
схьалаьхкина! Цара, мозий санна, дойуш ду тхо!» – бохуш. Сих-сиха 
къуйн гуламаш хуьлура, нохчашна дуьхьала хIун герз даккха-те шаьш, 
дийцаре деш. Цхьаболу къуй, Вахина шаьш хIун дийр ду ца хууш, 
холчохь бара. Дуьххьара ша лагеран керта ваьлча схьалаьцнарг, кху 
чуьра араваллалц, охьа ца диллира цо. И цIейаххана къуй чехош а, шен 
куйнан лергаш охьадина, талла воьду таллархо санна, даима кийчча, 
гонахара тутмакхаш тергал ца беш, теш воцу аренан шийла мох марара 
ца боккхуш, йетташ а, цоьстуш а, керчош а, бойъуш а, схьавогIура 
иза. Ваха ца везара къуйшна. Иза массарна гуш дара. И ца гуш Iедал 
ца дуьсура. Ваха саннарг везара Iедална, хIунда аьлча, сих-сиха царна 
гора, цо йуьхь тIе шен баьхьа санна долу тIара тухий, цIе йоккхуш волу 
къу карчош. Пивваров Вахин доттагI вара. Назар цIе йолу цхьа эпсар 
вара Вахин доттагI. Иза-м тIаьхьо къуйх кхийтира. Николай а, Василий 
а, Сталин хьахийча, мегаш вацара. ТIамехь дакъалаьцна волу дела, ца 
везара царна Сталин. Немцойн гуона йукъахь батальон йитина аьлла, 
полковникан дарж схьадоккхуш, ткъе пхи шо хан а тоьхна, чувоьллинера 
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Василий. Иштта чувоьллира цуьнан ваша Николай а. Николай-м 
харцахьара вацара. Иза цIена политик вара. И шиъ Асвадан а, Вахин 
а, кхиболчу нохчийн а тешаме ши накъост вара. Къаьсттина Василий 
Пивваров Вахин дика доттагI вара. Иза къуй безаш вацара. ТIаьхьо-о, 
даима а Вахин букъ ларбеш хир ву иза. Ваха цхьанхьа вахана хьевелча, 
буйнахь урс долуш, аралелхар ву иза. Нохчашна тешаме гIортор йара 
Пивваров. ТIетовжийла. Майра. Сема. Чемхалг меттаххьайча а, гIайби 
кIелара уьрсан мукъ къуьйлуш. Бирдолаг доладелча, ши цIоцкъам 
кхиссалуш. Къуй ца безаш. Дуьххьара, лагерехь дуьхьалакхетча, дов 
делира кхаьршиннан. И шиъ летира. ГIора-м Пивваровгахь хиллера, 
амма Вахина Дала делла гIора доккха дара. Дала наггахь бен адамана 
лушдоцу гIора. И шиъ цул тIаьхьа ши доттагI хилира. Iедало къуй 
байъа бакъо йелча, цаьршиннах вовшийн цIий мелла ши ваша хир ву. 
«Василий, – аьлла, тIекIаре йийр йу Вахас шен доттагIчуьнга, – Василий, 
кхана дуьйна дахар хийца дезар ду вайшиннан. Сан накъост хьо цхьаъ 
бен вац. Тешаме накъост!.. Кхана дуьйна вайшинна дуьхьалбевр бу 
къуй. Вайшинна гуонаш дийр ду. Гуранаш дугIур ду. Тешнабехкаш бийр 
бу. Ткъа ахь хьуо цаьрга Iеха ца вайтичхьана, хьо вохка ца велчхьана, 
вайшинна цхьа тIитI дийр дац хьуна цхьаммо! Амма, вайшиннах цхьаъ 
Iехалахь, йа вохкалахь, вайшиннан дахар хаьдда дуй хаалахь!» Лагеран 
керта ког боккхушехь, иштта луьра дIаволавелира иза. Ваха а, Пивваров 
а къарлурволуш вацара. Хийлазза, кIентий гIайгIане эгначу хенахь, 
цIаьххьана цхьа лартIехь доццург а дой, йа цхьа забар йой цу шимма, 
тутмакхийн кортош ойура. Цаьршимма йеш йолу забарш кIордийнера 
Асвадана. И шиъ цхьана йуьртара вара. Вахас, даима забарш йеш, 
хьийзавора Асвад. Ша воккха волу дела, Асвада даима а хьехарш дора. 
Амма Ваха къар ца лора. Шайна хазделларг бен ца деш, дуьххьалдIа 
хIоттийнера Асвад. Сих-сиха хьун хьокхуш, цаьршимма лелошдерг 
дагадеъча, догъэтIачу Асвада, жима ву-кх и шиъ бохуш, садеттара. 
Хьаннаш хьокхучу хенахь, Пивваровга мохь беттара Вахас:

 – Хьо ма чIогIа шалхавахна Пивва?!
 – Ца го хьуна чуоьхуш долу дитташ?! – резавоцуш, дуьхьал йаппарш 

тухура Пивваровс.
 – Валарна кхоьруш охьатеIачунна уггаре хьалха кхочу Iожалла тIе! 

Пивва, со хIинцца цу дитта кIелахь хьожур ву-кх сан Iожалла кхочий! – 
олий, херхаш хьоькхуш охьадеттачу даккхийчу дитташ кIел, нийсса ши 
куьг хьаладохуьйтий, дIахIуттура Ваха.

 – ДIавала! Хьаштдоцург ма леладе! – олий, мохь тухура Асвада.
 – Асвад! Нагахь санна йаздина делахь, со вуьйр ву-кх цо, – олий, 

велалора Ваха.
 – Ма лелахьара хьо Iовдал! – олий, холчахIуттура Асвад, – Хьуо вейта 

гIерташ ву-кх хьо! Хьо мила цецваккха гIерта? Хьоьгахь хIунда дац 
хьекъал?
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 ТIаккха, шена тIера тIелхигаш охьакхуьссий, ша санна шийлачу 
дарцанна дуьхьал дIахIуттий, оьрсий а, немцой а, японцаш а, итальянцаш 
а цецбохура Вахас.

 – Ой, ларвалар хIун ду цахаар ду-кх доккха хIума! – мохь болура 
Асвадан, – Кхана Вахина цхьа хIума хилахь ма ву со, тIуо биъна цициг 
санна, кхуьнан наха хьийзор, «Тхан стаг лар ца вели хьоьга!» – бохуш. 
Кхуьнан нах ма бу, ШаIми-йуьртахь, тIулгах даьтта доккхуш бу бохуш, 
буьйцуш!

 ТIаккха мохайогIура Вахина:
 – Асвад, цIен кIунзал болийла Пивваровна, хьо харц мел лоь! Даьттанаш 

даха дукха маIаш йу тхан! Вуьшта, тхо мискачу нахах Iебар долуш дац-кх 
шу молланаш!

 ТIаккха Асвад хьовзо воккхура накъосташа:
 – Ваха, хьо хIун ала гIерта моллина? Цкъа а йа цигаьрка, йа къаьркъа, 

йа жерой-керой хIун йу хиъна воцу! Вала ма веллинехь, йалсамане гIур 
волуш вай Асвад-м!

 – ГIур ву, Пивваров гIахь! Вуьшта, тхо мискачу нахах Iебар доцуш ду 
шу! Чомехь гIазот даккха дитийша тхо! – аьлла, сахаьдда, велавелира 
Ваха. Йуха, Зайндигахьа а вирзина, тIетуьйхира: – ХIара молланаш, дуьне 
даарх, Iебар боцуш бу. Кхана, цIа ма-вахханехь, ас тIом бина баха воллу 
хьуна хIара! Ас лагерь сайн тIома кIел лелийра, баха воллу хьуна хIара. 
ГIазот-м муххане хир дацара кхарна… 

 – ЦIен кIунзал хьуна балийла, хьо харц мел лоь! – аьлла, велавелира 
Асвад. Шена мел новкъадаларх, шега накъосташа аьлларг, цунах 
дегабаам ца бора Асвада. – Гой шуна, сан йуьртахочо лелориг! – гIийла 
шен йуьртахочуьнга хьоьжуш, корта лестабора Асвада, – Хезий шуна 
цо дуьйцург? Селхана бен йалсамани а, жоьжахати а, ламаз а, марха а 
хIун йу хиъна воцчо дуьйцург хезий шуна? Даш санна дезачу дитташна 
кIел а лелхаш, шен Iовдал ницкъ хьоьшуш, цо лелориг гуш дуй шуна? 
Iожалла-м, кхуо ца лехарх, шен хан тIе ма-кхаьччинехь, схьакхочур йу. 
Iожална тIаьхьаваьлла лела мегар дац. Ца вала бахьанаш леладе, аьлла 
Везахинволчо.

 ГIеххьа тийналла хIоьттича, йовхаран цамгар йолчу Усайрас оьккхуьйту:
 – Баккъалла, Асвад, валар ду-кх тIаьхьахIоьттина лелаш. Иза чIогIа 

дуьйцуш ду-кх Iеламнаха. Цул а буьрса дуьйцуш ду-кх кхана догIун долу 
къемат-де. ЭхI! ЭхI, ма де хир ду-кх иза! Со уггаре чIогIа кхоьрург и 
Суьртан тIай ду. Деха а, ира а ду бах иза. Вай цу тIай тIехула дехьадовлур 
дуй те-хьа?!

 Тийналла хIоьттира. 
 – Дика хилар ду вайх доьзна … Дика хилча, стаг кийрахь цIанло. Вай 

девр ду… Довла мега, нагахь санна Далла йеш йолу Iамал цIена хилахь! 
ХIара Ваха санна, Iожаллица къийсалуш, Iеса лелахь, хало-о хир ду, – 
элира Асвада.
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 ТIаккха Ваха ша волчуьра меттахволу:
 – Цу тIай тIехула волуш, Усайрин бIаьрса дика хуьлуьйту молха-м 

хаьара суна, хIокхо лелийчахьана!
 Сакъералой, маьхьарий довлу нохчийн. Царна хаьа, Ваха цхьа доьхнарг 

ала гIерташ вуй.
 – Алал! Алал! Ваха, ца олуш ма Iелахь!
 – Ма алийтийша цуьнга! – олий, Кантис кхин а чIогIа кIамбо къовсам. 

– Усайрина цхьа Iоттар йан гIерта шуна иза!
 Асвадан корта охьабоьду.
 – Цхьаъ ца дуьйцуш, Iийра-м вац Ваха! – олу Усайрас, – Алийтийша... 

хIун эр ду цо...
 – Ма алийта цуьнга! – нIаьна-кIорни санна цIийвелла, мохь хьоькхура 

Кантис, – Цхьа доьхнарг ала гIерта шуна!
 Ткъа детташ долу маьхьарий дIа ма-тийннехь, Вахас олу:
 – Нагахь санна сан доттагIчун Пивваровн букъсуьртан тIум а йаьккхина, 

Iуьйранна а, суьйранна а Усайрас йаахь, цу тIай тIехула вер ву-кх!..
 И дешнаш Вахин багара довллушехь, ша волччуьра, туьха тесна пхьид 

санна, кхоссало Усайра:
 – Ваха, ахь йаахьа иза! Ахь йаахьа! – мера кIел вахана, багара туйнаш 

детташ, баккъалла а шена хьалхайехкина Пивваровн тIамарш йолуш 
санна, холчахIутту Усайра. Ткъа хIара къамел хезаш мел волу нохчий, 
шайн гайнаш лаьцна, боьлуш, лаьттахула керчаш бу.

 7

КIайн дохк, луьрачу дина а хиъна, гIуьттуш йу. Къаналло сан дог 
Iовжийна! Асвадан кийра буьзна. Ши бIаьрг лехна. Ши ког кIадбелла. 
Дог дешна. Асвадан ши белш кхозайелла. Некъ бахбелла. Iалашо 
шелйелла. И къаналла, хьаьжча, гуш йу. Гуш. ТIевахча. Ши куьг дегош 
а, ши ког бегош а… Лекха са, туьйранашца цец-акъ а дуьйлуш. Цец-акъ 
дуьйлучу сица хеназа къежлуш. Мича даха гIерта?! Мичахь саца гIерта? 
ТIеволавелча… ТIеволавелча, мохь аьлла… «Кхана къинтIерабохур бу 
ас берриге тутмакхаш, бохуш!» Къинош а летийна, веччалгаш, куьг а 
тоьхна, лаьтта эгош. Дахарх дог а диллина. Дегаза. Хьан сийлаллин болар, 
беркъачу хьажарца марахь а къуьйлуш. Безаман къурд банза. ЦIахь бисна 
синкхетаман безам, бер санна, карахь техкош. Хьаша-да ца вогIучу оти 
чохь, чет дуьзна безаман алунаш кIайчу лай тIехь, мацйелла, оьгуш. 
ХIинца Iожалле бечу некъан бIогIам тIе, Асвада сингаттаман ойла, логах 
чуха а тосий ирхъуллу. Беркъа духар. Доьхна хьал. Хьо хIун дан гIерта, 
хьере къаналла?! Хьуна хIун оьшу соьгара? ХIинца хьан доьналла ца 
кхаьчна. Ца кхаьчна хьан комаьршалла. Ишттачу ойланаша къанвинера 
Асвад. ХIара-м ша оза, векъана стаг вара. Вуткъа-лекха стаг вара. КIоргехь 
ши бIаьрг, шуьйра ши белш, Iаламат йуткъа, шина куьйга йукъа хоъала 
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гIодайукъ а йолуш. Йуьхь-марш а йуткъа йара. Къамел хаза дара. Йа дуткъа 
а, йа стомма дацара аз. ЦIарах догучу бIаьргаша гойтура и тIах-аьлла стаг 
хилар. Лаьттахула жил-Iаламо, жIаьлин кIеза санна хьесталуш, шен тIам 
карчийча, шена тIера тиша тужурка охьакхуссий, Асвада ламаз дора. Чум 
мецачу дарцехь цIийзаш хуьлура. Гонаха, букара лайх керчаш, хьаннаш 
йара. Цхьа а адам дацара. Анайистехь гIийлачу зIаьнаршца чубузуш бара 
малх. Эрна дара тутмакхаша хьоьгуш долу къа. Билла хала некъ бара иза, 
цундела, мозий санна, массо дийнахь леш адамаш дара. Уралан лаьмнашна 
йуьккъехь йара Чум лагерь, Воркутана кхузткъа чаккхарма генахь. Кхин 
детта са дацара. Асвадана йаккха тоьхнарг ткъе пхи шо хан йара. Уггаре 
а кIезиг хан тоьхна Цоцин-эвлара Канти вара. Цунна итт шо тоьхнера. 
Гонаха, цхьа чаккхарма йукъ а хир йоцуш, лагерш йара. Эзарнаш лецна нах 
бара царна чохь. Кхин тоха са дацара. ХIинца АсвадагIар бовда кечамаш 
беш бара. Пивваров, Асвад а, хIара гIаттам чекх муха бер бу ца хууш, 
шаьш хIун дича, хIун хир дара-те бохуш, холчохь вара. Бакъду, йерриге 
а лагерш карахь йолу инарла Кун а вацара ша хIун дийр ду хууш. Иза 
къуйн ойлайеш вара, царна хIун дан деза ца хууш. Тахана кхаьчна керла 
кехат доьшуш, ойлане воьжна, Iара иза. Цуьнга, Воркутара лагерш карахь 
йолчу Шута йаздора. «Ас ма-дарра ца дуьйцу хьоьга Воркутахь хилла 
дов, хIунда аьлча, суна хан тоьур йац и дов ма-дарра охьадилла. Бакъду, 
со, цхьа хIума ца дийцича, ца волу. СССР пачхьалкхера «со ву!» мел боху, 
гIарабевлла къуй тахана схьагулбелла Воркутахь. Цара дийцаре дийриг: 
нохчаша мозий санна шайн бойъу вежарий а, цара луш йоцу цхьа кепек 
йал а, берзалой санна, уьш шайна дуьхьалабовлар ду. Церан барт хиларна 
кхоьруш, со чIогIа гIайгIанехь ву. Ткъа вайн вевзаш волу, Сыктывкарера 
Чайка цIе йолу къу цигахь коьртаниг ву. Пхийтта сов шо лагерехь доккхуш 
волу, законехь лоруш волу къу ву иза. Цигахь иштта Магаданера Проныра 
а, Колымара Губа а, Воркутара Корова а боху воккха кхо къу ву. Цу 
гуламехь уьш тIелаца гIертарг, нохчий хьиэ а ца беш, Iадбита беза бохург 
ду. Ткъа иза: нохчашкара йал ца йоккхуш, хецна, цигонийн говраш санна 
дIахецна, вон дош ца олуш, йа тергал дIа ца беш, Iадбита беза бохург ду. 
Цаьрца цу гIуллакх тIехь резаберш, резабоцурш а бу. Уьш, бекъабелла, 
къамелаш деш бу. Ткъа тIаьххьара къуйн хилла сацам: акхарой (ишта цIе 
тиллина нохчашна жоьлкаша) тергал ца беш, Iадбита аьлла, хилла. Иза, 
накъост Кун, вайна дуьхьал ду. И санна болу сацам вайна ца оьшура. Ас 
хьоьга хьалха ма-бехира, нохчашна а, къуйшна а йуккъехь машар мел 
бу, НКВД-н белхалой эшамехь буьсу. Ахь хьастагIа, эшамашкахь хIунда 
буьсу, бехира-кх?! Дера буьсу, лагершкахь къуйшна дуьхьалбаха кхечу 
къомаха тутмакхаш боцу дела! Нохчий бен бац къуйшна дуьхьалалетарш. 
Нохчийн къомах волчу иттех тутмакхо эзарнашна дуьхьало йо, лата 
а лета. Нохчий къуйн пусаран йуьхьиг дIайеш бац! И ду вайна дезарг! 
Шайн балха боьлху, иштта, пусаран йуьхьиг ца йеш, цIа а богIу. Иза дика 
дац?! Дера ду-кх! Шаберриге белхалой ца хIиттахь а, цхьаберш нохчашна 
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тIаьхьа ма хIуьтту. Шайна къуй таIзар дан гIоьртича, цара нохчашка гIо ма 
доьху. И ду коьртаниг! Ахь деллачу пурбанца, Иркутскера а, Магаданера 
а, Колымара а, Сыктывкарера а, Воркутара а, Бухта-Ванинера а, ишта 
кхидIайолчу лагерашкара нохчий схьа а гулбина, болх дIаболо воллу со. 
Андий догIмаш а, могушаллаш а йолу нохчий цхьаьна а тоьхна, болх 
дIаболо воллу со. Цу тIехь вайн аьтто хиларе сатуьйсу ас».

8
 
Чум.
Делкъе.
Дарцалахь лаьттара Чуман некъаца йочу тутмакхийн лагерш. Итт 

эзарнаш тутмакхаш болх беш бара. Цара доьIу са хезаш санна хеталора. 
Уллехула гIийлачу тулгIенашца чекхдолуш долу Обь бердашца къийсалуш, 
дIаоьхура дуьне ма-дду. ХIара ши бIе чаккхарма некъ бар чекхдала дагахь 
а дацара. Мацалла а, шелонна а, кIадбелла а лаьтта охьаоьгура тутмакхаш. 
Дийнахь а, буса а болх беш бара уьш. Кхаа рожехь хийцалуш, болх беш 
бара уьш. Асвад буьйсанна болх беш вара. Цхьана шарахь некъ шовзткъа 
чаккхарма бен ца баьккхинера. Хьакхайезаш хьаннаш а, дIабаха безаш 
бердаш а, уьшалш а йолу дела, тутмакхийн ка ца долура. Цул совнаха, 
гIум а, жагIа а, итт чаккхарма генара тIекхехьа безаш бара. ЖагIа а, гIум 
а машенашна тIехь тIекхоьхьура… Некъаш дохкучу тутмакхашлахь 
политически статьяшца чубоьхкина нах дукха бара. Асвад цаьрца бертахь 
волу дукха хан йара. Цхьана дийне хьоьжуш Iара уьш. Къуйшца долчу 
дар-дацаро чIогIа новкъарло йора Асвадана. Шийла Iа тIедале, вада везаш 
вара. Iа кхузахь массо хенахь а дара. Шен хенахь долу Iа инзаре шийла 
хуьлура. Шийла Iа тIедале, баьццарчаьрца вада сацам хиллера Асвадан. 
(Иштта, «баьццарнаш» олий, цIе йоккхура, тIам тIехь шпионаш а, даймохк 
боьхкина а бохуш, цIе а тиллина, чубоьхкинчеран. Царна йукъахь дукха 
бара тIом бина эпсарш а, салтий а.) Тахана, балхара чувеача, гIодайукъа 
дихкина диг йуьстаха охьадиллина, гIеххьа садаьIна, маьнгин гIовлангахь 
кхозучу тужуркин кисанара урс гоьнна кIел а таIийна, Асвад къуй болчу 
ваха кечвелира.

 – Асвад, со хьоьца веача, – велакъежара Ваха, – Дукха хьелур хир дац 
шу? Нагахь хьелахь, со дIакхочур ву шуна...

 – Ваха, воьдуш динарг хьесап дац, боху. ВогIуш динарг ду, боху, хьесап, 
– резавоцуш, вистхилира Асвад, – Тхо Дала мукъалахь, могуш-маьрша 
схьакхочур ду. Оха эр ду хьоьга, лагерь хьешайеза хан тIекхаьчча.

 Асвада, охьалахвелла, тIаьхьа «Амин» олуьйтуш, доIа дира. Йуха, 
накъосташка ледара ма хилалаш аьлла, аравелира. Хино санна гечонаш 
а дохуш, дIасхьабаьржира баракана гуобина лаьтта тутмакхаш. Шийла 
йара. Лергаш чохь шийла мох цIийзара. Когаш кIелара ло цIийзаш дара. 
Кхин хезаш гIовгIанаш йац. ДIатийна, дIатебна лагерь. Нохчий богIий 
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хууш, шайерриге а лагерь дIатийна. Лагеран майда, шийлачу малхехь 
къегаш, мехаша шакарш а йетташ, карзахе хьийзара. Гезгамашанан 
эчиган серий тесначу, гонахарчу лайх йуьзначу керташ тIера, махо дай 
тIехула шен тIемаш а даржадой, охьаэгайо гIов. Нохчийн тутмакхаш 
чохь Iаш болу лагеран барак, ахйохийна а, ахйохаза а, маьI-маьIIехь, 
декъий а Iихкина, цIийш гуш, тап-аьлла, дIатийна лаьтташ гуш йу. Гонаха 
лаьттачу тутмакхийн бIаьргаш бен, йаххьаш гуш йац. Уьш, сенйеллачу 
шайн меженашна тIе лайн мижаргаш а хьоькхуш, лаьттара. Схьахетарехь, 
хIорш жоьлкаша чIогIа човхийначух тера дара. Кхаш тIехь болх беш 
болу нах санна, буйнахь тайп-тайпана ираллаш йолуш, лаьтташ бара 
тутмакхаш. Цхьа эзар сов тутмакх, бага хи эцча санна, бист ца хуьлуш, 
лаьттара. Церан бIаьргаш чохь гIайгIа. ГIайгIа. Меца дневальни, гIийла 
когаш текхош, лелаш ву. Цунна ца хаьа, кхузахь хIун къуьйсу. Цунна 
дагахь йаахIума йу. ДIакхиссина, кхеллин тIера картолийн, хохийн а 
чкъоьргаш, чIерийн кортош диъна, бистина тутмакхаш бу. Уьш дарцана 
дуьхьал, йаххьаш лечкъош, дера хьоьжу. БIаьргаш чохь, буьйдачу маттаца 
мацалла йу. ХIоьттинчу тийналлехь йу мацалла. «Цхьа да-нана хир ду-кх 
кхеран! Ца хилча, бевр барий хIорш дуьнен чу?!» – бохуш, тутмакхашка а 
хьоьжуш, ойлайеш вогIура Асвад.

 – Нана йала ча дан баханчеран! – аьлла, тийналла йохийра Бочакха.
 – ХIунда леш йу церан нана? – хаьттира Зайндис, шен накъосто 

аьллачух ца кхетта.
 – Шоданаш цIахь дитина бахана дела! – аьлла, гуттар а шен урс чохь 

лело гатанан ботт харцахьайаьккхира? – Кхара хIун до хьанна хаьа?!
 – Машар бан безачохь герз ца леладо, Бочакх! – вистхилира Асвад. 

Кхунна дика бевзара къуй. Царна говза къамел дийца хаьара. ХIинцале 
а, къуйшца ша дийр долу къамел луьттуш, вониг а, диканиг а къестош, 
вогIура иза. НеIарехь лаьттачу хьадалчо, дегIаца иралла йуй хьожуш, 
дайн дегIана тIехула куьг дадийра. ДегIаца арсаш дацара. Шаьш долчу 
арсаш а доцуш нохчий бахкарх ца тешара. Цхьа тамашеначу хьажаршца, 
жоьжахатехь вовшахкхетта Iеса нах санна, нохчий а, къуй а буьрса 
вовшашка хьоьжура. Цабезам, цатешам, цадашар дара жоьлкийн бIаьргаш 
чохь. Доьналла дерг къастош санна, барака чухула бIаьрг бадийра Асвада. 
Бакъду, кху чохь цкъачунна гуш къуй бацара. Кху чохь къуйн накъостий, 
блатной нах а, церан хьадалчаш а, церан маьттаза мел верг, ткъа иштта 
кестта хир болу къуй а бара. Лакхара даржаш долу къуй гучубовлаза бара. 
Маршалла а хаьттина, собарца, сих ца луш, шена деллачу гIанта тIе Ахъяд 
охьалахвелира. Асвадан виъ накъост букъа тIехьа дIахIоьттира. Къуйн 
барак жима йара. Йуккъехь лаьтташ йеха стол йара. Дечиган нараш. Цхьа 
пеш. Стоьла тIе охьадохкуш даарш а, маларш а дара. ЦIаьххьана неIарш 
дIайиллина, чоьхьабевлира къуй. Къуйн духар тоьлларг дара. Когахь 
къегаш комсоставан эткаш, коьртахь керла, тегна, цIена, «сталинка» цIе 
йолу хуражкех тера, ахкIайн а, ахмокха а украински хуражкаш йара, ткъа 
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тIейуьйхина боьмаша кучамаш а, хечеш а, гIеххьа хечийн когаш эткаш 
тIехула охьахецна долуш, карахь, кураллина хьийзош, кхалларан буьйдигах 
дина суьлхьанаш дара. Айина валийна цхьа къу нийсса Асвадана хьалха 
охьавиллира. ШолгIа айпе къу, Iасанаш пхьаьрсашна кIел гIертош, ши 
ког наггахь бен лаьттах ца хьакхаболуьйтуш, валийна, Асвадана хьалха 
дIахIоттийра. Асвадана тIехь бIаьргаш севцира. Сийначу бIаьргаш чохь 
хазахетар дара. Бад санна техкош, къуйн астагIа болар дайча, «Ванах, кхуо 
хIун дийр ду-техьа? ХIара баьчча хиларан хIун бахьана ду-теша? Нохчаша 
санна, воккханиг а, хьекъалениг а хоржу хир ву-кх кхара а?» – ойланаш 
хьаьвзира Асвадан коьрте. Кхин а масех къу, шайн комсоставан эткаш а 
цIийзош, схьавеара. Цаьрца схьайеара, Роза цIе йолу, къуйн кехаташ дIа а, 
схьа а кхоьхьуьйтуш йолу, ткъе итт шо хир долу зуда. ЧIогIа хаза йара иза. 
Асвадана дуьхьал, стоьла хьалха, охьахевшира. Дика оьрсийн мотт хууш 
волу Канти, Асвадана аьрру агIор охьахиира. Зайнди аьтту агIор охьахиира. 
Гуьмсера Бочакх а, Устрада-Эвлара Мути, Тата а неIарна уллехь висира. 
Вовшашка куьйгаш а кховдийна, шайн цIераш йехира. Ткъа Асвада шен 
цIе йаьккхича, и хIун цIе йу хьан бохучух хьажар дара цхьаболчеран. 
Чайка лекхачу дегIахь, йуьхь оьрсийчух тера йоцуш, Iаьржачу аматехь 
стаг вара. Йуьхьаьнца шена хьалха волу къуйн баьчча Чайка хьехархо ву 
моттаделира Асвадана. ХIунда аьлча, шурула-кIайн дуткъий пIелгаш долу 
куьйгаш хьехархочун куьйгех тера дара. Чайкин багара цхьа маьттаза дош 
ца долура. Оьзда вистхилар дара цуьнан. Бакъду, Проныра эвхьаза вер 
волуш къу вара. Схьалелха дохку лилула-сийна Пронырин бIаьргаш даима 
девдда лелара. Чайка санна, оьзда къамел долуш ши къу вара Корова а, 
Губа а. Вовшашка куьйгаш а кховдийна, хьал-де хаьттина шаьш бевлча, 
Кантис цIеначу оьрсийн маттахь охьадуьллуш, Асвада нохчийн маттахь 
цхьа кица далийра:

 – Болх бечу кхаьчча – болх бе, йуучу кхаьчча – йаа!
 Чайка велакъежира. Важа къуй а бийлабелира.
 – ЙаахIума йууш санна, болх а биэ, болх беш санна, йаахIума йаа! – 

аьлла, дуьхьал кица далийра Чайкас. ХIинца Асвад велавелира. Цуьнца 
болу накъостий белабелира. Стоьла тIе кхаьрзина йовха картолаш йеара. 
Йезткъа грамм чохь хир долу къаьркъанан шиша хьалхахIоттийра. 
Кхаьрзина уьнтIепхьидан жижиг деара. ХIинццалц, къуйн уггаре мехалла 
даар уьнтIепхьидан хIоаш дара. Уьш тахана дацара. Иштта, дехьа чохь 
кхехкаш, сийсара дийначу цициган жижиг дара. ЖIаьла-м, мел боккха 
мах белча а, карош дацара. Доцца аьлча, къуй меца Iийр болуш бацара. 
Чайка, доццачу шен къамелехь, лагерашкахь дIайаьлла къоналла а, хенаш 
а, могашаллаш а, законаш а дийцина, сецира.

 – Стеган дагара йуучо схьадуьйцуьйту. ХIинца, хьеше дош олуьйтуш, 
йаахIума кхоллур йу вай, – аьлла, Асвадана стака дуьззина къаьркъа а 
дуттуш, Корова вистхилира, – цул тIаьхьа кегий-даккхий къамелаш дийр 
ду вай…
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 Къуй шийла белакъежира. И ца гуш ца висира Асвад. Баккъалла а цхьа 
некъ, йа нийсса аьлча, цхьа тешнабехк-м бара къуйша тIекховдо кечбина.

 – Ца лелийча, ца долуш хIуманаш ду-кх хIорш, – меллаша вистхилира 
Асвад шен накъосташка, – бехк буьллур хир бац-кх аш! – Ца молу ца 
алийта, къаьркъанах дуьззина стака хьалаайбина, чухула ши бIаьрг бадийра 
Асвада, – Вочу дашах мотт ларбе, вон дечух куьг ларде, олура тхан дас. 
Аш ала бахахь, цхьа-ши дош эр ду ас. ХIума ца деш волчо дукха дуьйцу. 
Ас дукха дуьйцур дац. Тхан баккхийчу наха олуш хезна суна: «Хьалха 
хьажаза, ког ма баккха, тIехьа хьажаза, дош ма ала». Вай тахана гулдалар 
доккха хIума ду. Со-м хIинца а вац тешаш, вай иштта хаза вовшахкхетарх. 
Шуьга, тхо къуй дезаш дац бохуш, эладиташ дуьйцуш Iедал дуйла хаьа 
тхуна. Тхоьга, къуйшна таIзар дан деза бохуш, кхоьхьуьйтуш хабарш 
ду. Гали чохь цхьамза хьуллур бац, – аьлла, йовхарш туьйхира Асвада. 
ХIинццалц, къаьркъа хьарам ду бохуш, хилла волу хIара гуш, кхуьнца 
болу накъостий, шайн бIаьрса ирдеш, Асваде хьоьжура. Ткъа къуйн 
китарлонаш, амалш, тешнабехкаш а бевзаш волчу Асвада тахана хIуъа 
лелийча а, хIорш цецбовла безаш бацара. Ша йовхарш тоьхна ваьлча, 
Асвада, кисанара молханан кIайн ши бIелиг схьабаьккхина, бага тесира. – 
Бехк ма биллалаш! Могашалла йац! Iедало хьийзина дегI ду. Цу тIехула тIе, 
кху тIамо шайерриге могашалла дIайаьккхина. Немцоша Сталинградехь 
ваша вийна сан! Со гIайгIане ву. Сан ши ваша тIам тIехь вара. Вай 
йуьхьанца оьшуш хиллехь, Дала гIо а дина, вай толам баьккхина! 

– Цу Толам тIера дIамалий вай?! – даккхий къурдаш а деш, стака дуьззина 
къаьркъа дIамелира Чайкас. Вукхара мелира. Нохчаша ца мелира. Цхьа 
къурд ца бира. Уьш вовшашка хьуьйсуш, хевшина Iара.

 – Асва! (Асвад ала ца делла) – Асва, вай тIом бийца гулделла дац! – 
Пронырас дайира Асвадан дешнаш, – Суна биэн дац, немцой бах ахь, 
денвелла, Ченгисхан Сталинграде вагIахь а! ЧIара коьртера дуьйна 
бахкало! Дахкаделла Iедал ду! Ткъа Iаж Iожана гена ца бужу! Шайн 
халкъана даьккхинчу ор чу шаьш лелхар бу!

 Къуйн йаххьаш хийцайелира. Харцахьа йаьккхина коч санна, Iедал 
цадезаран къуйн дегнийн Iаржалла гучуйелира.

 – Нийсса бах! Дера бу цу ор чу лелхаш! ТIаккха, халкъ бехке дац. 
ХIунда дуьйцу вай иза?! Вайна йукъахь болу тIом дIабирзина дика ду. 
Дала вовшех кхета а, деза а, кхетам а, собар а лойла вайна! – аьлла, къа-
бала буйнахь къуьйлуш, къамкъаргехула доьIу са ондда чуоьзна, чурт 
санна, даима вочу хIуманах ларлуш, ирахь Iийна дог гора дожош, цхьа 
тIадам бухахь ца буьтуш, шена йухадоьттина къаьркъа Чайкас дIамолуш 
гира Асвадана. ШолгIа мелча, баьсса кийранаш бохбелира къуйн. 
Цхьамма-шимма къаьркъа мелла, къамкъаргехула доьIу са цхьана йукъана 
сацийра... ДIахийцира.

 Тамаш бу-кх, вайн моллас дуьххьара ойуш кедан дош делахь иза?! – 
меллаша Зайндин лере а таьIна, эккхийтира Кантис.
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 – Схьахетарехь, тIаьххьара стака ду, дош дац хьуна-м иза! – дуьхьал 
меллаша вистхилира Зайнди. Цу минотехь Асвадана хьалха дуьззина 
стака деара. Розас, йелакъежаш, хьалха йовха картолаш йехкира. – Хьо 
къурд беш ма вац, Асва?

 – Цхьа кIеззиг... тахана цамогуш ву со...
 Кхаьрзина цициган гIогI хьалха охьадиллира. Иза сийсара, ца хууш, 

салтийн баракан корехула охьадоьжча, цхьана тутмакхо дадийна, ши 
цигаьрка йаллал долчу томканах барыгина дIадоьхкинера. Цу барыгас 
цхьана къуйн хьадалчина пхеа соьмах дIаделлера иза. Ткъа цу хьадалчо 
къуйн тойна дийнера. ХIинца, цу цициган гIогIах цхьа коржам бага 
а кхоьссина, стака къаьркъа дIамелла, цигаьрка а латийна, сих ца луш, 
къуйн низамех а, законах а дехха къамел дира Чайкас. Нохчашна шаьш 
чIогIа оьгIаздахна дуй дIахаийтира. ДIахаийтира, къуйшна дуьхьал летар 
тутмакхашна эхь хилар. Сих ца луш, кIур чуоьзна, чухуларчу кисанара 
цхьа жима кехат схьадаьккхина, ши бIаьрг къуйшна тIехь сацийна, 
вистхилира:

 – Вай Ухтара а, Воркутара а, Калымара а, Сыктывкарера а вежарий 
вайга йаздеш бу, хIара кост шуьга дIатоха бохуш. Нохчаша хьийзош йу 
лагерш. ЛадогIал, кхара хIун боху: «Вежарий! Нохчаша тхо шадерриш а 
дайина, дIадохуш ду. Тхуна гIо дан вежарий бац-теша? Селхана Воркутахь, 
нохчаша арсаш детташ, уггаре а тоьлла кхо къу вийна. Тхан садеттар 
кхачаделла. Вай шадерриш а нохчашна дуьхьал хьалагIитта деза. Вайна 
дуьхьалбаха Iедало нохчий вовшахтухуш бу. ХIун дича, бакъахьа хета 
шуна? Нохчашкара дош даккха деза, жоьлкашна дуьхьалдевр дац аьлла. 
Цаьрца йолу йукъаметтиг къасто йеза. Йа барт, йа тIом! Кхин къамел хила 
ца деза! Воркутара шун вежарий». – Бухара цIераш йийшира. Кехат дешна 
а ваьлла, багара цигаьркан кIур дIахоьцуш, нохчашка хьаьжира Чайка. – 
ДуьххьалдIа шайн дакъазаллина долийна ду аш хIара дов. ХIун галдолу 
шун, жоьлкашна йогIу йал дIайелча?! ХIун къонахалла йуху шун, лагеран 
низам а, закон а лардича?! Шу тхоьца эгIийта лууш ду Iедал. Тхан дехар 
ду: къуй карзаха цабийхар!

 – Доцца аьлча, жоьлкийн гуьйриг тIе корта охьабиллина, Iен деза бах-
кх ахь? – йукъаиккхира, кхин са а ца тохаделла, Зайнди, – Хьанна хаьа, 
лачдаьлла диг коьртах а ца кхеташ, гуьйригах кхетий а!

 – Ма дийцал хьаштдоцург, Зайнди! – аьлла, накъост сацийра Асвада.
 – Тхо къуй ду. – и къуй боху дош, чIогIа чIагIдеш, олура Чайкас. – Шун 

кегийчу наха тхан некъ хедо оьшуш дац. Уьш аьрха бу шун. Лагеран низам 
а, закон а лардан церан хьекъал ца кхочу. Уьш тхуна дуьхьал леташ бу. 
Цаьрга ала, тхоьца ма къийса. Уьш, оха могуьйтур долуш хIуманаш дац. 
Шу кIезиг долу дела садетташ ду тхо. Шу кху йоккхачу Сибрехахь кIезиг 
ду. ХIинцале а, арсаш детташ, аш дукха къуй эгийна. Уггаре тоьлла къуй 
эгийна. Тхо садетташ ду. Тхо таIзарш дезаш дац. Нагахь, къуйн доьналла 
доьхна аьлла шу хеташ делахь, шу галдевлла! Тхо къуй ду! Тхо лагеран дай 
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ду! Тхо лагершкахь закон а, низам а дIакхехьа дезаш долчу декхарна дитина 
нах ду. Лагеран дахар тхоьца доьзна ду. Шаберриге а тутмакхийн баланаш, 
тхайн ги а боьхкина, схьадогIуш ду. Къуй бацахьара, лагерашкахь боккха 
гIурт хир бара. Цунах шу ца кхета. Шу кегийчу наха девнаш доху. Оха 
цхьа а хIума ца боху шуьга. Оха I938 шарахь, Карагандахь хиллачу къуйн 
гуламехь биначу сацамца йал ца йоккхуш, Iаддитина ду шу. Маьршачу 
акхаройн санна шун синош долу дела, Iаддитина ду. Тхох куьйгаш ма 
Iитта! Аш тхо Iад ца дитахь, доккха цIий Iенар ду! Оха I938 шарахь хилла 
сацам ларбеш хилча, муххале а IадIе!

 Тап-аьлла дIатийра къуй. Къуйн гулам гуттар Карагандахь хуьлуш 
бара. I938 шарахь Караганда берриге а къуйн туш а хилла, дIахIоьттинера. 
Къуйн низам а, закон а дуьххьара Карагандара схьадаьлла дара. Цигахь 
бина низаман сацам сихха дIасабохьуьйтуш бара. ХIетахь, I938 шарахь, 
Карагандахь шозза вовшахкхетта, нохчийн хьокъехь къуйша дукха 
къамелаш дира. Къуй нохчашна реза бацара. ДуьххьалдIа къарцабаларна а, 
йал а ца йаларна а. Iаламат чIогIа долу Карагандара къуйн низам а, закон а 
нохчаша дохийнера. Лагерера тутмакхаш баттахь пхи сом къуйн бохчанна 
чудилла дезаш бара. Нохчаша йал ца лора. Цул совнаха, белхалошна тIехь 
оллалла латто новкъарло йора. Бакъду, Карагандахь, кхаа дийнахь-буса 
хиллачу къуйн гуламехь бина сацам, нохчашкара йал ма йаккха аьлла 
бара. И сацам 1938-чу шарахь гурахь бинера. ХIетахь Советски Союзехь 
мел волу къу Карагандахь гулвелла, Iедална хууш, йукъахь къуй ду шаьш 
бохуш, НКВД белхалой болуш, нохчех лаьцна деха къамелаш хилира. 
Къуйша шаьш нохчашна резацахилар дIахаийтира. Къеначу жоьлкаша, 
сих ца луш, философски агIор къиза хIоьттина лагеран сурт гойтура. 
Къеначу къуйша нохчий къарлур бац, цаьрца долу гIуллакх экам хила 
дезаш ду бохура. Цул совнаха, нохчашкара йал йаккха оьшуш дац бохура. 
Нохчий шайн лаамехь Iадбита аьлла, сацам хилира. Нохчашца гIиллакх 
леладахь, шаьш ахчанаш дохьуш, тIеоьхур бу. Йахь а, эхь а, оьздангалла 
а, майралла а чIогIа йу нохчашкахь аьлла, къуйша йаккха йезаш йолу 
йал нохчашкара дIайаьккхира. Иштта, къуйн даржаш ма ло нохчашка 
аьлла, сацам хилира, хIунда аьлча нохчийн къомах волчу къуьно кхиэл 
кхайкхийнчу шен къомах волчу тутмакхехьа даима гIо доккху. И бакъ 
ву, йа харц ву ца хьожуш, гIо доккху. Цундела, 1938 шарахь Карагандахь 
хилла сацам муха бу хууш, этапашца лагершка схьабалош болу нохчийн 
кегий нах, къуйша дIатоьттура. Шайн закон нохчаша дохадарна, кхоьрура 
къуй. Тахана Чайкас йуьхьдуьхьал детташ дара иза.

 – Сихвелла динарг къаьхьа Iеттийна. Вай сихделча, дов хир ду. Суна, 
сих ца луш, вайн йукъаметтиг бертахь йерзо лаьара, – элира Асвада, шена 
хьалха диллинчу кхаьрзинчу цициган жижигах мIара Iуьттуш, меллаша 
ши балда меттаххьедеш, машаран амал гайтархьама, шен гIиллакх лелош 
вара. – Тхуна йукъахь а бу харцахьа леларш. Уьш оха совцор бу. Тхан 
гIиллакхехь дац гIийланиг хьийзор. Вай, вовшашна муьшкаш ца йеш, 



97

Орга - 2022 (3)

бертахь дехар дара. Нагахь санна, вовшийн кхерийна, цхьа толам баккха 
вай гIерташ делахь, цIий Iенар ду. Цул атта дац вайна, бертахь даьхча. Оха 
шу хьедийр дац, ткъа аш тхо хьедийр дац. Цхьаьна кад тухуш, цхьаьна 
ловзарш деш, цхьаьна зударий балош, хIара хенаш токхур йара вай! 
Кестта шу нуц хир волуш тхан накъост ву. Кестта шу долчу там-мах хьахо 
ца веача, вер вац со. – Розе хьаьжна, забарйеш, къамел дерзо гIоьртира 
Асвад. Амма шайга йиначу забарх ца кхийтира къуй. Бакъдерг дийцича, 
даггара до къамел къуйшна даима Iовдал хета, йа цхьа тешнабехк бан 
гIерташ хета, йа шайх кхоьруш до аьлла, хета, доцца аьлча, церан даго 
тIе ца оьцу иза. Розас Чайкина хьалха чай, шекаран бIаьлгаш а дехкира. 
Нохчашна хьалха чай ца дуьллура. Иза доккха маьIна долуш дара. Девнан 
йуьхьиг йара иза.

 9

 Къуйшца дов далале, Асвад гIаттамна сихвелира. Полковник Пивваров 
сихвира цо. ХIинца, лагершна тIелата деза аьлла, сацам бира. Йуьхьанца, 
политически статъяшца чубоьхкинчу тутмакхашна бен, хууш дацара 
иза. Уьш лагершкахь дукха бара. Бахьана а доцуш бехке бинера уьш. 
Iедална дуьхьал болх беш бу бохуш, йамарт чубоьхкина бара. Церан 
статьяш Iедална а, къуйшна а йезаш йацара. Иштта къуй лагерашкахь 
дукха бара. Нохчийн политически чубоьхкинчу тутмакхашца гергарло 
хиларх къуй цецбуьйлура. Иштта Iедал дара и, хIунда ду а ца хууш. Дов 
дIадирзинчул тIаьхьа, Кунан буьйраца, Шутас доьналла долу нохчий 
Воркутахь схьагулбина, вовшахтуьйхира. Лагеран хьаькамаш, къуйшна 
дуьхьалйаккха майра цхьа тоба йезаш бара.

 – Ангалин цIенкъанаш а, учеш а, тхевнаш а дерш аьтту агIор, ткъа 
обарган лаппагIаш а, элан раьгIнаш а, даьхни керташ йерш аьрру 
агIор довлал! – аьлла, жоьлкийн маттахь забар йира Сахнос, нохчашна 
гIеххьа Iоттар а йеш. Ангалин цIенкъанаш йерш Сталинна резабоцурш, 
политически чубоьхкина тутмакхаш лорура цо. Ткъа обарган лаппагIаш 
йерш миска нохчий лорура цо. Иштта, даьхни керташ а, раьгIнаш а йерш 
йа Сталинца, йа Iедалца, йа политикица а бала боцуш, цхьа а бахьанаш 
доцуш, чубоьхкина нах лорура цо. Цхьацца воккхуш, набахти чу боьхкира 
нохчий. ТIаккха, цхьацца чукхойкхуш, Iедало нохчий къамеле бехира. 
Цхьа а реза ца хуьлура Iедална болх бан а, цул совнаха, тутмакхех лета 
а. Амма Iедал, йух-йуха йахье а бохуш, нохчий кхето гIоьртира. Цхьа 
нохчийн тоба а йина, къуйн хIу дайа гIерташ вара Шут. Бакъду, Iедална 
дагахь дерг хиъча, иштта къуйшна дуьхьалйаккха нохчийн вовшахтухуш 
тоба йуй хиъча, резавоцуш, Асвада жоп делира:

 – Къуй хIаллакбан Iедал ду. Къуйшна Iедале ца далуш долу таIзар, 
нохчашка муха далур ду?! И аш буьйцуш болу къуй санна, тхо а ду 
тутмакхаш. Тхьоьга хIумма далур дац. ХIара нохчий соьца бу. Кхарах жоп 
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луш верг со ву, цундела хIара къамел ас доцца хададо. Къуйшна дуьхьал 
лиэта тхо реза дац. Мацах цхьамма, це тоьхначу барзал дуьзна цхьогал 
тоьлуш ду, баьхна бах. Цунна а дайна, тхо-тхайх це ца йоьттуьйтуш, 
гIийла рицкъ дууш, Iан дохку!

 Асвада деллачу жоьпана Шут реза вацара. Ткъа иштта кхиболу Iедалан 
белхалой а бацара Асвадана реза. Уьш оьгIазе хьоьжура цуьнга. Асвада 
диначу къамелана цхьаболу нохчий а реза ца хилира. Ца кхетара. Ца 
моьттура. Ца тешара, Iедало тешнабехкаца боьгIначу гурана йукъа нохчий 
а, къуй а гIур бу аьлча. Ткъа Iедална биэн-башха дацара, йа кхара уьш, 
йа цара хIорш хIаллакбарх. Ткъа Асвадана, къуйх кхоьруш ву аьлла, 
тIехтохам бира.

 – Со кхоьруш вац, – шен аз мелла а дай хозуьйтуш, чуоьзна са дIа 
ца хоьцуш, жоп делира Асвада. Ткъа Сыктывкарера лагеран хьаькам 
Сахно, резавоцуш, хьоьжура Асваде. Цуьнан къинхетам боцу ши бIаьрг 
дIасауьдуш бара. Вусавелла, йерстина ши бесни оллайеллера. Йерстина 
ворта а сеттош, ши куьг а, ши ког а, каде дIасхьакхуссуш, схьайеанчу гай 
тIера нуьйда дIайоккхуш, охьалахвелира иза.

 – ХIунда вац хьо реза? – хаьттира Бухта-Ванино лагеран хьакимо 
Царьковс. – И къуй кху лагершкахь болу нах хьийзош ма бу!

 – Тхан хIун бала бу тутмакхаш хьийзабарца? – доцца жоп делира 
Асвада.

 – Нийсо. – элира Сахнос, – Нохчий даима нийсо йезаш ма бара.
 – Цхьаъ хилла боху, жIаьлеш лоьцуш, болх беш. Цу балхана цунна луш 

ши шай ахча хилла, боху. Шен болх бина а волий, шена деллачу шина 
шайнах саба оьций, куьйгаш дуьлуш хилла, боху, цо. – Ванах хьенех, – 
аьлла, хаьттина боху цуьнга цхьамма, – хьуна хIун са хуьлу и жIаьлеш 
лецарх? Лушдерг ши шай ду хьуна, духкург а ши шай ду хьан?! Доцца жоп 
делира, боху, вукхо, – хIара куьйгаш дилар йу-кх сан са, хьенех! – аьлла. 
Цунна а дайна, аш хIун са оьцу, тхуна а, къуйшна а йуккъехь дов хилахь? 
Тхуна йуккъехь барт ца хилахь, гIийлачу тутмакхаша лушйолу йал дIайер 
ма йу. Шуна хIумма кхочур ма йац! ТIаккха хIун дан дохку шу? – аьлла, 
хаьттира, велакъежаш, Асвада. Ткъа цу хаттаро, лагеран хьаькиман букъ 
бойна а ца Iаш, пах а батIийра. Ткъа лагеран хьаьким Сахно, Кавказан 
Iалам а дуьйцуш, бехказвала гIоьртира.

 – Нохчашний, оьрсашний йуккъе питанаш а туьйсуш, аш лелочу 
политикина реза вац со, – элира Асвада, – И политика говр-ворданах 
тарйелла суна: ницкъ а ца кхаьчна, говр йожахь, даго дечиг дуьсу вайна, 
нагахь санна ворда йохахь, Iаьно даа жижиг хуьлу вайна! Суна цу 
Iалошонца схьалаьцна некъ нийса ца хета. Шу машарна арадевлла дац. 
Шу дов даккха арадевлла ду. Шуна нохчех йала са йац. Цундела ду шу 
тхоьца хIилланаш лелош. Аш тхоьца хIилланаш леладо. Аш тхуна боьгIна 
гур цхьана элано боьгIначух тарбелла суна. И эла хилла бохура, эчиган 
тIорказ чу кхокхий а доьхкина, куьйра схьалаца кIелахиъна Iаш, иттех 
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гIулч гена тIорказ диллина, неIарна тIе муш тесна, куьйра лардеш…
 – Тоьур ду! – аьлла, йукъахваьккхира хьаькамаша Асвад. – Тхуна карор 

ву нохчашна йукъахь къуйшна дуьхьалваккха стаг.
 – Караве!
Карийра. Цхьа Ваха резахилира къуйшна дуьхьал лиэта. И цхьаъ вара 

царна тIехь пхьоладан реза. И шадерриге а шена хиъча, Асвад оьгIазвахара.
 – Нах Iовдал лела бохуш, стаг царах тарвелла, сонта лелча, и шозза Iовдал 

ву-кх! – набахти чохь шаьш дисча, резавоцу корта а лестош, карзахвелира 
Асвад, – ХIара сила йолу лагерш къарйан воллу Ваха?! Къуйх йуьззина 
йолу! Цо муха къарбийр бу уьш?! Советан Iедале а къар ца луш болу къуй, 
Вахас къарбийр бу аьлла, хетий шуна?! Вахас лелориг эхь ду! Аш мукъане 
алийша цу кIанте, IадIе! Со шеца эвхьаза ма ваккха алийша! Ас дешначу 
Къоръанора воллу иза, шен букъах соьга хьокха беттийта!

 Амма Ваха къарлур волуш вацара.
 – Майралла, лачкъийна хIума санна, дIайиллина латто йезаш хIума йу, 

Ваха. Ма лацахьара ахь ца оьшу дукъ хьайна тIе! Iедалан дуьхьа динарг 
забаренна ца доьрзура! – аьлла, коре а вахана, дехарца мохь туьйхира 
Асвада, нохчех а къастийна, Ваха дехьачу ваьккхича.

 – Дика ду! – дуьхьал, велалуш, жоп делира Вахас, – Кхин йийр йац ас 
Iедалца забарш! Гилгаш а дохуш, байа мегар дац хIорш?!

 – Ваха, ма лелахь харцхьа, хьо жима а вацара! Хьо ма тамашена стаг 
ву! Ой, вай ницкъ буй къуйшна дуьхьал лиэта! Ойла йехьа! – набахтин 
корехула йуха а мохь туьйхира Асвада, – Хьан Iовдал ницкъ а, майралла 
а цхьанненна ца оьшура. Хьуо реза вац алахьа. Хьо тоьлур воцу тIом бан 
ма гIертахьа. Къуйша вайга бохуш цхьа хIума дац. Ас бохург ца до ахь?! 
Йухавалахьа!

 – Асвад! Тоьпах веддарг шаьлтанна тIе нисвелла боху! – къар ца луш, 
дуьхьал мохь туьйхира Вахас. – ХIубар олу жаIар коча уллур йара ас, йуха 
ца волуш!

 ТIаьххьара Вахица дIасакъаьсташ, набахтин уьйтIахь шаьш цхьалха 
висча, Асвада шен бетера гIорийна горгам дIайаьккхина, кхин цкъа а мохь 
туьйхира:

 – Ваха, диэ хьайга бохург! Ма хIиттаде вай кху тутмакхашна хьалха 
йуьхьIаьржа! Ма йиэ Iедалца Iовдал забарш! Хьоьца йахье бовла гIерташ 
болу хIара кегий нах хIаллакбайта гIерта хьо! Хьо къуйшна дуьхьалвер 
вац алахьа!

 – Саьхьара жоьжахате гIур ву со, йуха ца волуш! – дуьхьал мохь 
туьйхира Вахас.

 ТIаккха, моха а йеана, мохь туьйхира Асвада:
 – Хьо йуха ца валахь, тхоьца долу гергарло дIадолу хьан!
 – Сан гергарло даима хир ду шуьца!
 – Э, гора гIиллакх йаI-кх! Хьоьга кхочуш хIума йац-кх! – аьлла, бетах 

хьарчийначу йовлакх чуьра, буйннал шат лаьтта а кхуссуш, лай тIе 
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охьалахвелира Асвад, – Майраллица хьо къонахчуьнгара ца даккхало, 
тилийна, хьо адамашкара ца эцало! ХIинцца дац, Ваха, соьга, лелор дац и 
Iовдал хIуманаш, ахь баьхна?! Ахь сайца гIиллакх лелор ду моьттуш, вара 
со! 

 – Со цкъа а ца воьхна хьоьца гIиллакхах! – Вахин корта охьабахара. 
Йуьхь тIехь хийцавелира иза. Цхьа тамашена, пхьидарчий санна, 
дегIан андий меженаш кхиссалора. Ткъа тIаьххьарлера дешнаш дайн 
ала гIоьртинехь а, дерачу маьIница багара девлла, Асвадана хьалха эхь 
хийтира. Асвада хIун боху хууш, нохчий дIатийра.

 – Хьо йуха ца валахь, со хьайна оьгIазвохуьйту ахь! – тIаьххьара мохь 
туьйхира Асвада. Амма Ваха йуха ца волура. – Къуй нохчашна дуьхьалбаха 
воллу хьо?!

 – Асвад, ас Делаца чIагIо йо хьуна, цхьа къу а, хезий хьуна, Асвад, кху 
лагершкахь цхьа къу дийна вуьтур ма вац ас!

 – ОстоппирлахI! – маьхьарий девлира нохчийн. – Хьо-м Iен ма ца воллу!
 

 10

Бакъ ду-кх иза!
Iен ца велира.
Дукха сиха шен болх дIаболийра Вахас. Ши бутт ца баьллера Чайкас 

Сыктывкарехь гIаттам айбича. Iедале къар ца луш, гIаьттира карзахйаьлла 
Сыктывкар. Ваха ларвеш Iара лагеран хьаькам Сахно. Дукха хье ца велира 
Ваха. КIарула-Iаьржа жима машен гучуйелира. Лагерна хьалха машен 
сецира. НеIарш дIайиллира. Ваха аравелира. Шуьйра белшаш, йеха чIениг 
йолу йуьхь. Коьртахь мокха сталинка фуражка йу. Когахь комсоставан 
эткаш йу. Галпеш йолу мокха хеча йу. Шуьйра хечин когаш, къуйша санна, 
гIеххьа эткашна тIехула охьахецна бара. Ваха хьалха а волуш, набахтин 
кертахь севцира. ГIаттамна кIамйелла набахтин керт, зIуганан бен санна, 
сийсаш а, девнаш а, неIалташ а, нажжазаш а, маьхьарий детташ а, хьере 
хьийзара. Йуьхьанца, Ваха кертахь ма-гиннехь, тап-аьлла, набахти 
дIатийра. Йуха тIулгаш а, кибарчигаш а, маьхьарий а детташ, хIурда 
тулгIе санна, аййелира.

 – ХIунда гIаьттина набахти? – Вахас шен коьртара сталинка стоьла 
тIе кхуссуш, кIайчу йовлакхца, цIена баьшначу коьрта тIера хьацар 
дIадаьккхира. – Хьанна бац хIорш реза?

 Йуьхьанца Вахин коьрта тIера моьнаш а, цIармата йеха-шуьйра йуьхь 
а, ловзадуьйлу стаммий сийна пхенаш долу пхьаьрсаш гуш, кхераваларна 
вахьийна, ша хIун ала деза ца хууш, Сыктывкаран набахтин хьаькамо 
Сахнос, ши бIаьрг а тоьхна, йайн йовхаршца гIорийна аз то а деш, жоп 
делира:

 – Шайна йаахIума мерзаниг ца ло бохуш бу-кх! – йуха, къурд а бууш, 
тIетуьйхира Сахнос, – ШолгIа де ду карзахбевлла!
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 – Хьан баьхна уьш карзах? – Вахас оьгIазе аз декош, баьхьа санна долу 
доккха ши куьг шена хьалха охьадуьллуш, хаьттира.

 – Набахти карзахйаьккхинарг Чайка ву-кх, – ши балда дIа а, схьа а 
тосуш, цхьанна хазарна кхоьруш санна, меллаша жоп луш, стоьла тIе 
кIайн ши кехат набахтин хьаькамо охьадиллира. – Къу ву-кх…

 – Цо гIиттийнарш бакъболу къуй бу? – оьгIазе ши бIаьрг ойуш, – Йа 
моттаргIанаш лелош болу къуй бу? – аьлла, хаьттира Вахас.

 Цеце стаг волчу набахтин хьаькамо Сахнос, лилула-сийна ши бIаьрг 
Вахин коьрта тIера дIа ца боккхуш, меллаша эккхийтира:

 – МоттаргIанаш лелош бац уьш! Бакъболу къуй бу…
 – Белахь, вай керчор бу-кх! – аьлла, куьйга къолам лоцуш, шена хьалха 

Iуьллу кехат схьаэцна, ца хууш, шен карах тутмакх лазавахь, йа вехь, йа 
чолакх хилахь, ша бехке ца во аьлла, йаздинчу кехат тIе куьг таIийра. 
Пивваровс а, лагерехь низам дIахIоттош, шен карах стаг лазавахь, йа 
чолакх хилахь, ша бехке цалоручу кехат тIе куьг таIийра. Пивваровс кIайн 
кехат хьаькамна хьалха теттира. Набахтин хьаькамо Сахнос, кху шинна 
бехказло йеш, куьг таIийра. Куьйгаш таIийначул тIаьхьа, Iаьржачу чамдин 
чуьра арсаш схьадехира. Вахин йалх урс стоьла тIе охьадиллина, шен 
чамда дIайаьстира Пивваровс. Цу чуьра йалх урс схьаэцна, шена хьалха 
охьадиллира цо. Нана-пIелгаца арсийн иралла кIамйина, Вахас ши урс 
эткийн бертигашна чуIоьттира.

 – Василий, хьо сан букъ ларбичхьана волу. Вахас, кхин диъ урс буйна 
а лоцуш, Пивваровга бехк баьккхира: – ХьастагIа санна, суна хьалха ма 
лелхалахь! МIаьргона сан уьрсо хьо хьастагIа охьавуьллура! Хьо букъ 
ларбичхьана волу...

 Пивваровс, резавоцуш, хьаж йуккъе шад хIоттийча, шен доттагI ша 
дуьйцург тергалдеш цахиларх Ваха кхийтира. ЦIаьххьана, барзо санна, 
катоьхна Пивваровн чет схьалаьцна, комарин дитт санна, ластийра цо.

 – Василий! – цергаш йуккъехула дуткъа болатан аз дийкира. – Йа цара 
вайшиъ, йа вайшиммо уьш! И ши некъ бен бац! Хьан некъ сан букъа тIехьа 
бу! Хьо, букъ ларбичхьана, волу.

 Пивваров даима Вахин букъ ларбеш вара. Немцойн гона йукъахь 
батальон йитина аьлла, полковникан дарж дIадоккхуш, ткъе пхи шо а 
тоьхна, чувоьллина Василий Пивваров, ткъа иштта цуьнан воккхахволу 
ваша Николай а вара. И шиъ тIам тIехь полковникан дарж хилла вара, къуй 
безаш вацара. ЧIогIа ницкъ болуш ши ваша вара и шиъ, сацо цхьа вацара. 
Бакъду, Николай Пивваров девнашка оьхуш вацара. Василий Пивваровс 
хала дукъ тIеийцира. Цунах кхерара къуй. Вахин букъа тIехьа, дарйелла 
ча санна, чо боцу дегI дерзина а доккхий, набахтин неIарехула ара стаг ца 
оьккхуьйтуш, урс детта волалора иза. Сих-сиха нохчаша Вахина Iиттарш 
йора:

 – Ванах, Ваха, нохчийн кIентий дика хир бацара хьан букъа тIехьа?! Ма 
чIогIа тIаьхьахIоттийна лелош ву ахь и Пивваров?! – олий.
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 – Э, IадIелаш, кIентий! Шаьш долччохь IадIелаш! Букъ ларбан атта 
дац! Букъа тIехьа латта тешаме накъост атта карош вац! Сан дас-нанас 
ца дина Iуналла дина сан Пивваровс! – олура Вахас. Ма бакъ дара иза. 
Пивваров тешаме гIортор йара! ТIетевжийла! Майра! Сема! КIеззиг а 
кхерам хаабелча, уьрсан мукъ къуьйлуш! 

Iедало къуй байар тIедиллича, Вахас шен доттагIчуьнга, къамел дира: 
– Василий, кхана дуьйна вайшиннан дахар хийца дезар ду. Сан накъост 

хьо цхьаъ бен вац! Тешаме накъост! Кхана дуьйна къуй вайшинна 
дуьхьалбевр бу, вайшинна гонаш дийр ду, гуранаш дугIур ду, тешнабехкаш 
дийр ду. Ткъа хьо. Ахь-хьуо цаьрга Iеха ца вайтичхьана, хьо вохка ца 
велчхьана а, тIитI-дIа дийр дац цхьаммо а! Амма, вайшиннах цхьаъ йа 
Iехалахь, йа вохкалахь, вайшиннан дахар хаьддий, хаалахь! 

 Къуй, хьаьрса никIапаш разхьоькхуш, кIажехьа хевшина Iаш бара. Цхьа 
тамашена хьажар. Цхьана кIажара. И хьажар гуш дара Вахина. Синтем 
боьхна, ши бIаьрг а керчош, готтачу набахтин кIажехьа, веччалгаш санна, 
пенах дIалетта, олуш дош доцуш, Вахина шега хьоьжуш дера Чайка гира. 
Багара долуш дош доцуш, цхьа ирчачу цабезамца хьоьжура иза. Цуьнан 
цIийбелла ши бIаьрг уьдура. Бецан меъ санна, ши тIам шорбеш, кийчча 
Вахега хьоьжуш, бIаьргаш къерзош, Iара иза. Чайкин накъостий а кийчча, 
дIахIиттина лаьттара. Уьш лата кийчча бара. ЦIий Iано кийчча бара. 
Тасабала, хьарча кийчча бара. Кхача чекхбаьлла цIоькъалоьмаш санна, 
дера хьарча.

 – Вежарий вай дойуш ду шуна! – Чайкин къа-балех буьзна мохь набахтин 
сеничухула дIабахара. ХIинца Вахина дуьне гуш дацара. ТIебогIу бала 
гуш бацара. Къахетар дацара. БIаьргаша шадерриге схьалоцура. Лергашна 
а шадерриге хезара. Арсаш ондда буйнахь къуьйлуш дара. Къуйша цхьа 
гIулч йаккхале, цкьа бIаьрг-негIар тохале, Вахин урс! Ткъес! Ткъес санна 
сиха! Пхенаш чуьра цIий, цIергара алу санна, кхерсташ, дIакхуьссура! 
ЦIаьххьана кхетара Вахин урс! ЦIаьххьана. Царна ца хаьара, урс мичара 
догIу. Тхов тIера? Йа кхузара? Йа дIо кIожара? Къуй пенах дIалетира. 
Доьналлах боьхна къуй, бежнаш санна, вовшийн хьоьшуш, паднаршна 
тIе бевдира. ЦIоцкъамаш кхиссадолуьйтуш, дуьне делхош, тийжамечу 
узамашца тIетуьйхира Чайкас:

 – Халахета-а! Сан ницкъ бац хьох лиэта… Хьо тахана тоьлла… Ваха-а… 
– дахдеш, нанас шен харцахьа лелачу берана дов деш санна, дахдеш, делира 
дера, дехаре аз. Ца везаш. Цергашна йуккъехула. ЦIийх буьзна цабезаман 
ши бIаьрг, йу санна, ирбеш. Цхьа тамашена. Цхьа тамашена холчахIоьттина, 
къена стаг санна, муонех буьзна корта дIасхьалестош, узамашца угIура 
Чайка – Ваха-а хьо… хьо дуьнен чу хIунда ваьлла-теша?!

 Шен карара урс некха тIе а диллина, йеха-шуьйра ирча йуьхь, москалан 
тIилдиг санна, ирйеш, воккха стаг санна, букъ тIе а боккхуш, охьалахвелира 
Ваха.

 – Со хIунда ваьлла боху ахь дуьнен чу?! Хьо санна йолчу котамашна 
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урс хьекха ваьлла-кх со дуьнен чу! – Охьалахвелла Iачу Вахин лаг ондда 
схьалаьцна, къуьно хьаж тIера сийна пхенаш дусийра. ГIора дацара. 
ПIелгашца Вахин къамкъарг тIеттIаIовда гIертара иза. ГIора дацара. 
– Хьо дIавахале, цхьа-ши дош эр ду… Хьо… Хьо къанвелча… Нагахь 
цу хене хьо валахь… Хьо къанвелча… Ког ца баккхалуш, къанваллалц, 
вахахь…ХIара ирча сурт хьуна дагара ма долийла!.. – аьлла, шен буйнара 
деха урс шен гайх дахийтира Чайкас. КIудалан цIузам чуьра хи санна, 
дуткъа цIий дIатухуш, керчира иза. Пивваров, велакъежаш, тIехIоьттина 
лаьттара. Ваха, шек а воцуш, Чайке хьоьжуш Iара. Чайкас гай чуьра урс 
дIа ца доккхуш, багара цIийх дуьзна туйнаш кхуьссуш, цхьа гIийла-гIийла 
оьрсийн маттахь йир йолийра:

 Ты уехала на короткий срок,
 Снова свидится, ах, не дай Бог,
 А меня товарный и на Восток,
 Да по чужой Бодайбо.

 Ты не будешь ждать, писем мне писать,
 И родных моих не будешь навещать,
 А мне плевать, буду я добывать
 Тонны золота для страны...

 11

 – Ваха схьалой аш тхуна, кхиэл йайта? – аьлла, Проныра, чайнах 
цхьа-ши къурд бина, резавоцуш Асваде хьаьжира. – Къуй ма байъа 
олий аш цуьнга?! Оха ца до аш бохург?! Оха шуьгара йал йоьхуш йац. 
Шу йал луш дац. Оха хьалха ма-аллара, къуйн сацам хилла дела. Тхан 
белхалошца йолу йукъаметтиг цу сацамо йохийна. Цара, шаьш йал лур 
йац, боху. Цара аьлларг ца до. Нохчаша хIунда ца ло йал бохуш, цара 
детташ маьхьарий ду. Бакъдерг дийцича, нохчашкара ахча тхуна оьшуш 
дац. Йа кхечу тутмакхийн ахча ца оьшу тхуна. Иза вайна массарна оьшу. 
Шу вай лагершкахь долчу хьолах ца кхета. Шуна моьтту хир ду, и ахча оха 
тхаьшна хьежош ду. Бакъ дац. ГIийлачунна а, цомгашчунна а, оьшучунна 
а дIакхоьхьуьйтуш ду. ХIинца шух цамгар йаьлла, хIара биттаза болу 
муьжгий, дуьхьалонаш йан буьйлабелла. Суна цу тIехь бехке шу нохчий 
хета. Къаьсттана тхуна дуьхьалдевлларш шу нохчий ду. И ледарлонаш 
кестта оха дIанисйийр йу. Кхиэле Вахега схьавола аш ца олу. Тхан къуй ма 
байъа аш цуьнга ца олу. Цо тахана уггаре тоьлла тхан къу, Чайка, вийна. 
Цо дукха тхан нах охьабехкина. Цу хьокъехь тахана Iуьйранна къуйша 
Вахина таIзар дан деза аьлла, сацам бина. Виэн кхиэл кхайкхийна. Тхан 
законашца шалхонаш йац. Озабезамаш бац. Ахь дош дохийна, Асва. Ахь 
Ваха сацор ву аьлла, тхуна дош деллера. Цуьнга къуй бойъуьйтур бац 
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аьлла, дош деллера. Со тешна вара. Тхо тешна дара. Нагахь санна, хIинца 
аш, Ваха схьа ца лахь, кху лагерехь болчу тутмакхаша дийр долчух, шуна 
хьалха ас жоп ца ло.

 КIохцалгаш санна Iитталучу дешнаша Асвадан йуьхь йагийра. Цуьнан 
легашка къаьхьа къурд хьаьвзира. Тахана къуйн къамел Асвад кхийринчу 
агIор доьрзуш дара.

 – ХIинца аш хьехийна ахча оха лурдолуш ду. Тхо гIийлачу тутмакхашна 
гIоьнна лехьочу ахчанна йуьстаха лаьттар долуш дац. Иштта… Суна барт 
безара. Ас хьалха ма-аллара, тхо девнаш дезаш нах дац. Бакъду, сонта 
нах тхуна йукъахь а нисло. Уьш совцор бу оха. Царна оха кхиэл йийр йу. 
Тхайн куьйгашца. Со… со кхета, шу Вахина оьгIаздахана хир дуй. Вай 
йукъаметтиг дика хила йезара. Вайна йуккъехь хуьлу кегийра девнаш 
дицдан дезара. Вахас лелочу гIуллакхашна тхо а дац реза.

 – Шаьш Вахина реза дацахь, и стаг саца хIунда ца во аш?! – хаьттира 
хIинццалц вистхилла воцчу Губас. – Тхан уггаре а тоьлла къу охьавиллина 
цо! Шу стаг вац иза?

 – Ву! Иза… иза, цхьа шатайпа амал йолуш… ГIора… Жималла… 
Харцахьара… – И дешнаш ма-аьлла, цIаьххьана барака чохь болчу масех 
тутмакхашна йуккъера араиккхира, коча шина пIелггал стомма эчиг 
а хьарчийна, бел кхетча санна чIапа мара а болуш, цхьа онда бугIа. Цо 
Асвадан дешнаш дохош, къаршт-къиршт деш, шен кочара лом, пеша 
хьалхара аьшкал санна сеттош, дера буй ластийра:

 – Ваха саннарш кху цхьана куьйгаца байина ас!
Пронырас, дера куьг а ластийна, бугIа йухатуьйхира. Амма, бугIа 

резайоцуш, кхин цхьа-ши дош а кхоьссина, «Оха лагерера аракхуьссур ду 
шу!» – аьлла, йуьстахвала дагахь вара, амма бIаьрг-негIар тухучу йукъана 
Iасанца ворта охьа а таIийна, четара жаIар гучуйоккхуш, бугIин корта шен 
голашна тIебалийра Пронырас.

 – Ас хьуна дош ца деллера! – йуха Асвадан агIор вирзина, – Асва, тхуна 
йукъахь кхиъна гайш меца йоцу къуйн хьадалчаш, узуш тоьлла томка а, 
молуш шийла къаьркъа а, дууш дерстана жижиг долуш Iаш бу. ХIорш 
тахана майра бу. Тхо санна, Ленински пайка йууш, шийлачу баракаш чохь 
кхиънехьара, хIара хьаштдоцург дуьйцур дацара! – Йуха, сиха хийцалуш, 
велакъежира Проныра, – кхуо бохург нийса-м ду! Нохчаша ойла йан 
йезара. Тхоьга хIорш совцалур бац! – Пронырас бугIин ворта дIахийцира, 
– Тахана, хIара Iовдал ницкъаш а бина, лелаш болу тутмакхаш чIогIа дера 
бу, – тIетуьйхира Пронырас, дуьззина стака къаьркъа дIамолуш. Ткъа 
Пронырас и масех дош ма-аьллинехь, шен коча хьарчийна лом, гIарчI-
аьлла, тата доккхуш, бугIано нисдира. Йуха, чимчаргIах санна шад беш, 
логах дIахьарчийра. Асвада бIаьрг-негIар ца туьйхира. Кхузахь сихалла а, 
кхеравалар а, хьагI а ца йогIура. Кхузахь хьекъалан къамел догIура. И дика 
хаьара Асвадана. Цундела, цо сих ца луш, нохчийн халкъан кицанашца 
къамел долийра. Амма Асвада дуьйцург къуйша тIе ца лоцура. Къуйша 
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Ваха схьавалаве бохура. Схьакхайкха бохура. Сацаве бохура.
 – Кхуза тхо, хазахеташ, даьхкина дац. Тхо кхузахь, тхайн тоьхна хан 

чекхйаллалц, ца Iийча ца довлу. Суна вай, дешнийн дола а деш, къамел 
дан лаьара. Шу санна, лергйахаршна йукъахь берзалой хилар тоьлу, 
берзалошна йукъахь лергйахарш хуьлучул бохуш, лелаш ду. Шайца 
болчарах шу кхоъ Проныра а, Губа а, Корова а хьекъал долуш волу дела, 
шу долчу даьхкина тхо. Оха герз ца деана. Оха тешнабехкаш а, аьшпаш а, 
кийтарлонаш а ца йеана. Шу кхоъ лагерашкахь цIе йоккхуш, гIарабевлла 
къуй болу дела, даьхкина тхо. Вай барт бан безара, – аьлла, шена хьалха 
хевшина Iаш болу къуй хестош, вистхилира Асвад.

 – Нохчий, – шен доьттинчу довхачу чайх байн къурд бина, «Казбек» 
цIе йолу цигаьрка а латийна, боккха баьккхина кIур мерахула а, багахула а 
дIахоьцуш, Пронырас, резавоцуш, элира: – Нохчий декхар бара, тхьоьга а 
ца кхочуьйтуш, Вахин легаш ондда схьалаьцна, харст-аьлла, урс хьаькхна, 
корта дIабаьккхина, лаьтта кхосса! Оха кестта боккхур бу иза! Оха бохург 
аш дийр дац. Аш шайх тешам байина. Суна тахана Iуьйранна къуйша 
Вахина йина кхиэл йовзийта лаьара.

 Йовзийтира. ГIовгIа йоцуш, йа даьккхина дов доцуш, йа Iоьттина урс а, 
тоьхна диг а, маьттаза аьлла дош доцуш, нохчашца йолу йукъаметтиг йохо 
гергавахана вогIуш, Пронырин шалхачу къамелах кхетта Ахъяд, сихха 
нохчашка хьаьжира.

12

 КIарула-Iаьржа машен соцу. Дуткъа дегI а сеттош, цигаьркан кIур 
мераIуьргашкара дIабетташ, вуткъа-лекха стаг араволу. Буйнара, йехачу 
муштукх чохь йолчу «Казбекан» цигаьркан чим, меллаша пIелг а тухий, 
божабо. КIарула-Iаьржа долу шен мекх дIанисдо Вахас. Аьрта лаба йолу 
сталинка коьртахь нисбо. Галпеш йолчу хечин кисанара кIайн йовлакх 
схьадоккхий, моьнаша дуьзначу шуьйрачу хьаж тIе хьокху. Велакъежа.

 – Дала ма лойла вай, делча денлур дацахь! ХIорш-м, пхьидарчий санна, 
дIа ма тийна!

 – Кхеран дIатийна Iерх-м новкъа дацара! – КIарула-Iаьржа ши чамда 
буйнахь йолуш, Пивваров охьавуссу. Когахь къегаш комсоставан эткаш 
йу. ГIодайукъ схьалаьцна биъ маIар болчу нохчийн доьхкано. Галпеш 
йолу мокха хеча йу. Ирча стаг ву иза. Ницкъ болуш стаг ву. Дала турпала 
ницкъ белла цунна. – Пхьидарчий санна, кхисса ма лахьара!

 Проныра узамашца, аган гIаж а лаьцна, шен хьоме йиша дIайижош волу 
жима ваша санна, дIатебна Iара. Дедда доьду цхьогал санна, шен месала 
цIога неIарна йукъахь дуьтуш, цхьана чуьра, ткъес санна сиха а, вукху 
чуьра, борз санна дера а, кхечу чуьра, ча санна маьхьаршца аралелхаш, 
дIасхьауьдура къуй. Цхьана набахтин кIоже а кхаьчна, хьацарх йуьзна 
хьаж тIера хьаьрса никIапа бертал а тухуш, ча санна дера ши бIаьрг 
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оцу кIажа божийна, сецира иза. ДIатебира. ДIалачкъа меттиг лоьхуш, 
дIатебира. Цхьа жима Iуьрг. Машанна тIехь кхозу гезг. ДIатаба ца ло. Гуш 
дац синтеме дуьне. ХIинца, ведда дIаваха меттиг боцуш, дедоьхна, корта 
лаьттара ца ойбуш, Проныра меллаша охьалахвелира, цергаш а хьекхош, 
цхьа тамашена кийрара узамаш а дохуш. Пронырас кисанара цхьа дуткъа 
урс схьадаьккхира. Ши куьг дегош дара. Ши ког бегош бара. ГIатта ца 
лора. ГIатта ницкъ бацара. ГIорийна гIодайукъ, гIаддайна хьаьвзинера. 
Хезаш цхьа хIума дацара. Дуьненах дог а диллина, меллаша эккхийтира 
Пронырас:

 – Ваха, хьо зуд ду! – И дешнаш цергаш йуккъехула дуьйлура. – Вахас 
вийна бохуьйтучул, айса-сайна а тоьхна, лийр ву со!

 Лаьтта шен боккха корта охьабиллина, накъосташка дийхира Пронырас, 
диг тохий, шен корта дIабаккха аьлла. Ваха, шен буйнара урс дIа ца хоьцуш, 
тишйелла кало санна йолчу шен шуьйрачу йуьхь тIе шийла хи а тоьхна, 
Пронырина хьалха охьалахвелира. Цуьнан ши бIаьрг хIоьттина бара. ЦIийх 
дуьзна дегI ирча дара. Маьттаза къамел деш волу Проныра воьрзур воций 
хууш, Вахас, катоьхна, хьаьрса никIапа лаххьийна пIелгашца схьалаьцна, 
ондда буйна а хьарчийна, цуьнан дакъаделла дуткъа лаг тIеттIаIаьвдира. 
Къамел сецира. Вахас, кIеззиг Iийча, лаг дIахийцира. Лилула-сийна ши 
бIаьрг тIеттIа а бохуьйтуш, Проныра велавелира.

 – Ваха-а… Хьо дийна цIа вохуьйтур вац… Хьо дийна лагерера аравер 
вац… – багахула цIийн туйнаш дIадетташ, шийла велакъежара Проныра.

 – Цхьа къу дуьнен чохь вуьтур вац аьлла, чIагIо йина ма ву со! – аьлла, 
Вахас Пронырин цIийх дуьзна лаг схьалецира. – Тахана хьо дIавоьдуш 
ву. Кхана Корова дIагIур ву. Губа дIагIур ву. Чайка нIаьнаша ваа волийна.

Пронырин схьабаьккхина корта а бохьуш, лагеран кертахула Ваха 
вогIуш, тутмакхаш, Iадийна, лаьттара. Сени чохь лаьттачу гIаролан 
буйнара догIанаш лаьтта ийгира.

(ТIаьхье хир йу)
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Йоккхачу-АтагIара Юсуп-Молла

Йоккхачу-АтагӀа Культурин цӀийнан куьйгалхочун балха хьажийнера 
со 1965-чу шарахь. Ас сайца лелош журнал дара, башха кхолламаш 
болчу нахах лаьцна тIе дIайаздеш.

Сан Ӏер-вахар Юсуп-Моллин гергарчу нехан кертахь нисделлера. 
Суна дагадеара айса йаздеш хилла журнал а, сайна Йоккхачу-АтагӀара 
Эсамбаева Анас дийцинарг а. Иза 1983-чу шарахь кхелхина.

ДIайаханчу заманах лаьцна дукха дуьйцура цо. Халонаш, харцонаш 
лайна а, гина а, доьналлица царах чекхйаьлла а йара иза. Цуьнан цӀийнда 
(Эсамбаев Махьмудан воккхахволу ваша МуцӀул) 1938-чу шарахь, 
Ӏуьйранна пхи сахьт долуш, тоьпаш тоьхна, вийнера, харцмотт а бина, 
цхьа бехк боцуш.

Анас дуьйцурш дукха дара. Куьзга санна цӀена, оьзда, бусалба стаг 
йара иза. Ша йаллалц, бусалба дин цӀена лелийна а, Далла Ӏамал йина 
а йара. Иштта ца хуьлийла а дацара. Дешначу нехан цӀийнах йара иза. 
Юсуп-Моллин шича, Жабин йоӀ.

Вуно кхетаме, хьекъале, хилларг дика дагадогӀуш йара иза, цо ма-
дийццара ас дIайаздина.

Анас дуьйцура:
– Тхоьга говрашкахь ши жIайхо веара. Сан хIетахь ворхӀ шо дара. 

Шаьшшиъ, хIума а кхаьллина, паргӀатваьлча, цара Юсуп-Молле шаьш 
деана гӀуллакх дийцира. Цо дуьйцура: «Шайн махкахь вехаш волчу 
стеган ши зуда йу. Цхьаъ мискачу нехан йу, хаза хиларна йалийна, 
важа – хьал долчу нехан. Шина а зудчо xlop a шарахь зудабераш до. 
ХӀинца а церан уьш хилахь, ша уьш кех бохур бу аьлла майрачо. И хӀума 
шайна хезча, хьал долчу наха, шайниг ца йохайайта, бер схьаоьцучу 
зударшна кхаъ белла хилла, нагахь мискачу зудчун божабер хилахь, 
иза шайчунна улле дилла аьлла. Ши зуда паргӀатйаьлча, цхьа бер гуттар 
а, ца соцуш, доьлхуш хилла. Иза къечу зудчун божабер хилла. «И бер 
соьга дакхадайтийша, соцур дацара-теша и доьлхучуьра» – аьлла зудчо. 
Цуьнга дӀаделла бер дакха а декхна, дӀадижна. Йуха а иштта дӀадуьжуш 
хилла бер. ТӀаккха къечу зудчо аьлла: «И бер шен долуш санна, хета 
суна, цуьнгара болу мохь, сайн кийрара болуш санна, хета суна. И бер 
сан ду. Дийцаре, къийсаме а даьллера и гIуллакх. Зудчун бала кхочу 
нах массанхьахула леллера, бакъо лоьхуш. Амма, дан хIума доцуш, 
биснера. ТIаккха уьш Йоккхачу АтагӀа Юсуп Молла волчу хьовсийнера. 

ИМАЕВ Тапа
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И г1уллакх шега дийцича, цо: «Иза хала хуур дац. Шина а зудчун шура 
хӀума тоьгуш пӀелгах буллучу шина тӀари чу йоттий, Мизин терзанца 
оза. Шура йеза йолчуьнан ду божабер». 

1919-чу шарахь, Чехкара-ГIала йохийча, цигахь бехачу гӀалагӀазкхийн 
хӀуманаш лечкъо буьйлабеллера гуонахарчу йарташкахь беха 
нохчий. ТӀаккха Юсуп-Моллас, и гӀуллакх чӀогӀа хьарам ду аьлла, 
дӀакхайкхийнера. И хезначара шаьш схьаэцна долу хӀума, цуьнан 
жимачу маьждигна хьалха а деана, охьадиллинера. ГӀалагӀазкхий Юсуп-
Моллина хьалха горахӀуьттура, бохура Анаса, баркалла бохуш.

Жимачу-АтагӀахь цхьа гӀуллакх къасто вовшахкхета безаш хиллера 
дешна нах. Юсуп-Молла цига кхача хьевелча, цхьамма аьллера: «Вай 
кхин хьоьжур дац цуьнга, вай-ваьш къасто деза и гӀуллакх».

ТӀаккха кхечо аьллера: «Вай къаста-м дийр дара и, амма Юсуп-Моллас 
дохор ду-кх. Собар де вай?!»

«Цунна хуург ца хууш дац вай а, гӀуллакх чекхдаккха деза!» – аьлла 
хьалхарчо.

Шайн гӀуллакх чекхдаьккхина, уьш арабовлучу хенахь, салам а луш: 
– «Кхуза схьавогӀуш, новкъахь тӀаьхьа а кхиъна, наха вухаверзийна, 
маслаӀатна вигнера со. Нахана йуккъе доккха зулам дужуш дара. Делан 
лаамца, и дӀадерзийна вогӀу шуна со...», – элира схьавеанчу Юсуп-Моллас.

Цара шаьш дерзийна гӀуллакх дӀадийцинера, тӀаккха Юсуп-Моллас 
аьллера: «Нийса дац-кха аш динарг».

Юсуп-Моллас вай динарг дохор ду баьхначо аьллера: «Ас шуьга 
ала-м элира, Юсуп-Моллас дохор ду». ТӀаккха «Юсуп-Моллина хуург 
ца хууш-м дац вай», – аьллачо, шена Юсуп-Моллина кхин ала хIума ца 
карийча, аьллера: «Шун барт белхьара, шун йуьртахь цхьа маьждиг хир 
дара, шиъ а доцуш. Шинхьа рузба а хир дацара шун».

Юсуп-Моллас и, гена ца далийта, забарца дӀадерзийнера: «ХӀун дийр 
ду тӀаккха? Жабраил-Малико тӀам тоьхнначохь бен, маьждиг а, йа рузба 
а дан йиш йац. Тхан йуьрта ши тӀам тоьхна хилла-кх цо», – аьлла.

Оцу хенахь чоьхьаваьллачу Соип-Моллас (цо хьехна хилла Юсуп-
Моллина) аьлла, хиъна Ӏачу Юсуп-Моллина белша тӀе куьг а тухуш: 
«Маржа Юсуп-йаӀ, Ӏилманан хӀорд бу-кх хьо!»

Хала ду динах йаздан а, дийца а. Къаьсттина хала ду дӀайаханчу 
хенахь хиллачу Ӏеламнахах йаздан.

Амма царах дерг тесна дита йиш йац, хIунда аьлча хьекъалан хазна, хьост 
а ду цаьрца. Ӏеламнехан Ӏилманца бен хир бац вайн кхетаман кхиамаш.

Вайн Пайхамара (I. с.в.с) аьлла ду ма боху: «Дуьне Ӏеламнехан 
Ӏилманций, паччахьийн Ӏедалций лаьтташ ду».

Цхьана дийнахь со вара АнагIеран кетӀахь, цуьнца къамел а деш, 
лаьтташ. Сира холхазан кач болу сийна, йеха пальто а йуьйхина, холхазан 
лекха куй а тиллина, вогӀуш Таьмбин Ӏусман вара. Товш, цӀена, маттана 
говза Ӏеламстаг вара иза.
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Ша Анина тӀе кхаьчча, гӀиллакхехь вистхилира иза: «Ас дешначу 
Къуръанора, Ана, айса къуьйсу долу хӀуманаш ас хӀинц бен ма ца 
нисди, Юсуп-Моллин жайнаш сайгахь хилар бахьанехь». Ша леш (Дала 
гечдойла цунна), и жайнаш долчу нахе духадерзийна Ӏусмана.

Юсуп-Моллас йаздина жайнаш вайна пайде хир дара, дешначу 
цӀеначу стага уьш гочдича.

ХӀокху нахах халкъана, хьанна цӀе туху ахь, Юсуп, шега аьлча: 
«Изновр а, Нохьин Ӏусман а, Таьмбин Ӏусман а», – аьлла, Ӏусманна тӀе 
куьг тоьхнера Юсуп-Моллас.

Царах Ӏеламнах хир буй хиънера Юсуп-Моллина. Царах хӀинца цхьа 
а дийна вац. Уьш кӀорггера Ӏилма долуш хиллий хаьа нахана. Юсуп-
Моллас хьехна а хилла царна. 

1962-чу шарахь ШепаӀан кӀант Ахьмад дIакхелхинчу тезета веанера 
Изновр-Молла. Цуьнгара кадам схьа a эцна, Юсуп-Моллин гергарчара 
элира цуьнга: «Хьо хӀунда вогIура, Изновр, тхайна Делера йал хилийтa, 
тхо хьуна гучудовла догӀур ма дара?». Изновра элира: «Суна цкъа а 
кIордор дац кху керташка ван, суна дерриге а гергара ду кхузахь.»

ДIакхелхинарг Юсуп-Моллин воккхахволчу вешин, ШепаӀан, кӀант 
вара. ШепаӀ а хилла дешна сгаг а, цу йуьртан молла а.

Цу хенахь а хилла кхетамна кӀоргера боцу нах. ПIераскан дийнахь 
рузбанехь гулбеллачу нахах ши тоба хиллера. Цхьана тобано аьллера 
Юсуп-Молле, шайна цунна тӀаьхьа а хIиттина, рузба дан ца лаьа. Йукъа 
хан ца йолуьйтуш, хьалха а ваьлла, Саьлмирза-Моллас (Сальмурзаев 
Мохьмадан да) рузба дайтинера. Рузба чекхдаьлча, Саьлмирзас аьллера: 
«Юсуп-Молла, дийцарш йукъа а даьхна, рузба ца дохадайта, ас тахана 
рузба дайти. Хаалахь, со дийна мел ву, хьо сан къеда ву хьуна!..»

И дешнаш шайна хезча, оцу тобанна шаьш лелориг нийса доцийла 
хиънера. «Ма дукха ду-кха хӀара тезеташ, маца дӀадевр ду-теша хӀорш?» 
– аьлча, Юсуп-Моллас аьллера: «Дера девр ду, вай дӀадевлча».

Цаваьлла букъ берзийра Моллас I925-чу шарахь шен хьомечу 
АтагӀана. Наха мотт а бина, Ӏедало лаьцна, Аштаркхане хьажийнера 
иза. Цуьнан воккхахволчу вешина, ШепаӀ-Моллина, тоьпаш тоха кхиэл 
кхайкхийнера Советан Ӏедало. 

Тоьпаш тухуш, шега чалтачаша букъ берзабе аьлча, цо хаьттинера: 
«Цара хӀун боху?» – аьлла. (Оьрсийн мотт хууш ца хиллера цунна). 
Талмажалла дечо аьллера: «Хьоьга букъ берзабе боху, тоьпаш тухуш».

ТӀаккха, 82 шо кхаьчначу воккхачу стага, шен озачу некхан ваз гучу 
а доккхуш, коч дӀаса а йатӀийна, аьллера: «Схьатоха хӀоккхуза! Тхо 
Ӏожаллина букъ берзош дац!».

1938-чу шарахь тоьпаш тоьхнера цунна.
Иштта зама хилла иза: къонах верг къонахаллах ца вухуш, ваша верг 

вала а, виса а йуххе хӀуттуш.
Маржа-йаӀ, хьо дуьне! Ур-аттал велча а, виэза стаг шен лахьти чу 
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вилла йиш ца хилла-кх, Ӏедалера бакъо ца хилча!
1926-чу шарахь Аштаркханера (набахтера воккхахволчу кӀанта, 

МасӀуда, цӀа валийна Юсуп-Молла, чӀогӀа цомгаш а волуш.
Областан администрацехь балхахь хиллачу Хайтаев Ӏела-Хьаьжас шен 

тхов тӀехь дIалачкьийна а хилла иза. Велча, дӀаволла бакъо а йаьккхина, 
дIа а воьллина цо Юсуп-Молла.

Цуьнан дакъа коша чу кховдийнарг Шелара ворхӀазза ХьаьжцӀа 
ваханчу Овта-Хьаьжин кӀант Шамсудди-Хьаьжа хилла. Юсуп-Моллин 
доьзалшка цо аьллера: «Кхунна тӀекхаьчча, Ӏеламнехан хаттарш соьцуш 
дара».

Юсуп-Молла коша чу кховдош, цо аьллера: «ХӀорд санна долу Ӏилма 
кхаа аьршанна йукъахьарчий ахь. ХӀинца лелар ду-кх хьо, Ӏилма, вала 
да воцуш». Иштта зама хилла иза... Вайна тахана оьшург Ӏеламнехан 
Ӏилма ду. Юсуп-Молла махкахь дика вевзаш а, везаш а хилла. «Иштта и 
ца хиллехь, цуьнан тезет иштта доккха хир дацара, тIеоьхучу нехан чот 
а ца йалуш. АтагӀарчу шу тӀе кхаччалц дӀахӀиттина дара адамаш. Оццул 
доккха тезет суна гина а дацара, – бохуш, дуьйцура Анас.

Оцу Ӏеламнехан вовшашка ларам а, безам а хилла, вовшех дагабовлуш 
а хилла уьш.

ХӀара йозанаш цхьана къепе дерзош сайна гӀо  дарна, доккха баркалла 
боху ас Пахаев Мовлдина, Хайтаев Лечина а.
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ДУГРИЧИЛОВ Муртуз

ТIаьххьарлера гIазот
1877 шарах лаьцна дийцар

V-гIа корта
Магарехь цхьаьнакхетар. Шайхан декъалвар. Фатали-бекан, Войно-

Оранскийн геланча а. Хурша неIалт кхайкхор. Дарбанчин цIеста шокъалеш.

Мох санна, чекхъиккхира Хуршилов Мохьмад хьацарша буьзначу 
динахь Магаран готтачу гомачу урамашкахула, сихха поппаран пенашна 
тIетийжаш, бергаша аййина чан бага лелхаш болу бахархой цецбохуш, 
церан синтем бохош.

Ши гIат долчу тIулган цIенна тIекхача масех гIулч йисча, говрара 
охьавоьссира иза. Хазахетта тIеведдачу шен кIанте Iабдулле дIайелира цо 
дуьрста. Зуда бод хьакхош йара, иза шуьйрачу цIа чу ваьлча. Цу чохь йара 
ишкапаш а, стол а, ткъа иштта – кхо са болу ламанхойн гIанташ а, шена 
тIедехкина кузашший, палсашший долуш шуьйра паднаррий.

– И Iад а дитий, кечамбе: дIадоьлху вай, – кхоьссира цо, стоьлан гIутакх 
чуьра документашший, йоккха цIестан шекъадутурггий схьа а оьцуш.

Зудчо ца хаьттира хилларг. Молха санна, эккха кийча а, сиха а йолу 
наибан амал йевзара цунна, ларлуш хаьттира: мел ханна? Хуршиловс, 
жоп а доцуш, корта таIийра. ТIаккха тIехь йозанаш долчу кехаташна 
тIе охьатаьIира, царна буха дIалачкъа дагахь ша воллуш санна, уьш 
сихдина кега а деш. Цо лоьхура уггаре къармазечу, шайн амалехь болчу, 
Iедалан векалшца хьагI йолчу шен йуьртахойн-согIратIлахойн цIераш 
тIейазйина кехаташ. Царна йукъахь Iедале цабезам берш, нагахь 
санна милицин декхарш кхочушдан реза ца хилахь, дезертираш санна 
набахти чу кхисса безам а болуш. Кхеташ ду царна йукъа ца йазбора 
лерамечу тайпанашкара нах, цара йина дуьхьало шен тIаьхьало муха 
хир йу хууш цахиларна.

Ахсахьт делира. Зуда сал-пал шеддашна йукъа гулйеш йара. 
ЦIаьххьана чуччахьаьвзинчу махо чиркхан серло шина декъе 
йийкъира, бецан хелига тIехь полла санна, тохайелира и, махе ша дIа 
ца йайъийта. Наиба корта хьалаайбира. НеIарехь лаьттара герзашца 
Iали-Мохьмаддий, Боьха Хьаджий.

– Ассалам Iалайкум! – даг чу шеко йоссочу эвхьазлонца салам кхоьссира 
хьешаша.

– ВаIалайкум салам! – сакххилира наиб. Цхьана мIаьргонехь ша волччохь 
вогIавелла хьоьжу иза чубаьхкинчаьрга, воьхна а, кхидерг дицделла а.
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– Тхо хьуна тIаьхьадаьхкина, наиб, – эндаже къажарца дIахоуьйту Боьха 
Хьаджис.

– Шу муьлш ду, суна тIаьхьадахка? – собарх воьхна, тIечевха Мохьмад, 
шен карара къолам охьа а ца буьллуш.

Оцу хенахь цаьршиннан баккъашна тIехьара гучуволу Хурш. Наиб 
хьалагIотту, дена дуьхьал воьду.

– Хьеший ледара тIеоьцу ахь, – ахшабаршца, гIоргIачу озаца бехкбоккху 
Хурша.

Мохьмад, гIорийча санна, соцу. Хурша чухула бIаьргаш кхарстадо, несо 
гулдина шеддаш а гой, цуьнга хотту:

– Гена новкъа довлуш-м дац шу?
Вукхо, белшаш саттош, майрачуьнгахьа корта тосу. Хурша гуотосу 

кIантана, стоьла тIера кехаташ схьа а оьций, доьшу. Мохьмадан йуьхь тIера 
бос бов, шен резавацар ца хьулдо цо.

– ХIун хилла, дада?
– Тахана Войно-Оранскийс вайна, согIратIлархошна, омра дина, 

гергебилхошна дуьхьалбаха герзашца нах кечбе аьлла, – жоп ло Хурша, 
кехаташ Iали-Мохьмаде дIа а кховдош, – хьуна хууш хир ма ду, Аьчкан тIай 
тIехь хилларг?

– Хаьа, хаьа дера, – жоп ло наибо, – амма, хIара хIун ду? Пачхьалкхан 
кехат ахь дIа хIунда ло оцу… оцу…

– ДIадеша, – омра до Хурша Iали-Мохьмадна, – хьуна оьрсийн йоза ма хаьа.
– ХIокху шарахь милицехь гIуллакхдаран декхар кхочуш ца динчийн 

цIераш йу кху тIехь, – боху Iали-Мохьмада, уьш Хурше йуха а дерзош.
Вукхо, кIентан бIаьргаш чу а хьоьжуш, меллаша этIадо кехаташ, дера 

тIечевха:
– ХIета, Мохьмад, хьо ву-кх хIара дагадеанарг?
– Охьаховша, – кIадделлачу озехь олу наиба хьешашка, – со сайн 

куьйгаллин омра кхочушдеш ву.
– Ткъа сан шеко йацара хьо тхан агIор хир ву бохучух! – бехкбаккхарца 

боху Хурша. – Оха гIазот дIа ма кхайкхийна.
– ХIун? ГIазот?! – мохь болу Мохьмадан. – Шу хьерадевлла? Ткъа и 

чаккхе ма йу! И Iожалла йу! Шуьгарчу шокъалел а шозза дукха бу церан 
салтий. Шокъалеш-м стенна йуьйцура! Шух хIоранна а лерина йоккхачу 
тоьпан цхьацца хIоъ-м бу! Уьш шул нуьцкъала бу!

– Ткъа тхо тIамехь хьовсур ду, нуьцкъала мила ву, – бIаьрг таIабо дас 
Iали-Мохьмаде а, Боьха Хьаджега а, – уьш шайн къизаллица нуьцкъала 
белахь, тхо царал нуьцкъала ду бакълуьйш хиларца.

– Ас тIеман къайле йовзуьйту шуна, – тийна олу наибо, – хIордаца 
иттаннаш эзарнаш салтий кхуза схьабало дагахь бу уьш, цаьргахь йаккхий 
тоьпаш а йу. Цул сов, Андалална тIейоьдуш йу Дагестански дошлойн полк, 
ткъа Доногол- Махьма Хунзахна тIе гIур ву гIашлойн милицин йоккхачу 
тобанца.
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– Ткъа тхуна хIун омра дан дагахь ву хьо? – Iоттарца хотту Хурша. – Ахь 
дIайазбина нах вовшах а тоьхна, гергабилхой байа доьлху тхо?

Мохьмада, ойла а йой, жоп ло:
– Нах вовшахтоха ца оьшу вай. Ас Войно-Оранский йухавоккхур ву. Ткъа 

аш гергабилхой кхетабейша герз охьадилла а, Георгиевски тIай Iедална 
дIадала а дезарх. Iабдурахьман-хьаьжин цхьа дош тоьур ду и кхочушдайта.

– Iабдурахьман-хьаьжас шен дош хIинцале аьлла, – дIахададо къамел 
Хурша, – ткъа хIинца, тхоьца воцург – иза йамартхо, вохкавелларг ву… 
Ма-дарра аьлча, сан дог ца догIу йа хан а йац хьоьца къийса. Со нийса 
кхеттехь, хьо тхуна дуьхьал тIом бийр болуш ву-кх?

Хурша куьг шаьлтанан макъарна тIе диллира. Боьха Хьаджис а, Iали-
Мохьмада а белшаш тIера тоьпаш схьаийцира. Йегайо, тийна йелхаран 
къурдаш до наибан зудчо.

– Ас ца аьлла иштта! – жоп дала сихло Мохьмад.
… Кхоьлина, ойлане а вахана, динна нуьйр туьллу наибо. Дедена 

сагатдеш хилла цуьнан кIант Iабдулла цунна тIехьа говра тIе хуу, 
резахиллачу Хуршан букъ марабуллу, самукъадаьлла, ворда кечйеш йолчу 
нене кураллица хьоьжу.

Масех минот йаьлча, уьш тийна-тапъаьлла СогIратIла йолчухьа 
дIабуьйлало…

Iабдурахьманан цIа чу волу цуьнан кIант. Имаман баьццара чалба тIехула 
хьарчийна кIайн куй бу цуьнан коьртахь.

– ХIа, хьо ву хIара, Мохьмад-хьаьжа, – цуьнан когийн татане ла а доьгIна, 
боху шайхо.

– Со-суо а хууш вац, хIинца со мила ву, – самукъане доцу жоп ло имамо.
– ХIунда?
– Нехан бедарш айса тIейуьйхича санна, хета-кх суна суо. Имам хилалур 

вац сох, сайна тIаьхьа халкъ дIадига кхоьру.
– Кхин а чIогIа кхераме ду кхерам хIун йу цахуучунна тIаьхьахIоттар. 

Со воккхаве, хьо шеконаша хьийзош хилча, – шеквоцуш, хоуьйту шайхо.
– Воккхаве? – цецвелира Мохьмад-хьаьжа, – хIун ду кхузахь самукъадала?
– Iедал тешо ца деза и схьалаца лууш волчух, хIунда аьлча дукха хьолахь 

цуьнга сатуьйсу сонтачу наха, кхечарна хьалха шен цIе, бахам айба беккъа 
цхьа и некъ бен ма бац царна.

Мохьмад-хьаьжа дена йуххе охьахуу, тIаккха доккха садоккху:
– Со имам харжа ахь хьалхатеттинчу хенахь, суна хIун дагадеара хаьий 

хьуна?
– ХIун дара и?
– Цкъа бераллехь сан луларчу кIантаца дов даьллера. Иза сол воккхо вара, 

цо суна тоха буй хьалаайбира. ХIинца мукIарло дан иэхь хетахь а, хIетахь 
со, кхеравелла, ведира. Сайн букъа тIехьа цуьнан тIаьхьакхуьуш долу 
когийн тата а, цо дарвелла доьIу са а хезна, со йухахьаьжира. ЦIеххьана 
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хьо гира суна некъ чухьаьвзачохь, тIаккха со хьоьга кхайкхира, ахь сайга 
гIодаккхаре сатесна. Ткъа сан довхо суна буйнаш тIехьабан волавелира, 
кхеравеллачу ас дуьхьал куьйгаш туьйсура. Мохь хьакха дог хуьлура: 
«ГIо дехьа, хьо хIунда лаьтта?» – аьлла. Амма чонах дIаийначу цIийно 
сан къамкъарг дIайуькънера, ткъа хьо биэндацаран цавашарехь хьоьжура 
соьга. ХIинца а ца кхета со, хIетахь суна ницкъ мичара белира. ГIаддарца 
цхьаьнаийра иэхь хетар, ткъа дераллица – хьуна бина дегабаам а. Берзан 
кIезанах угIарца мостагI охьатуьйхира ас, ткъа хьо, паргIатваларца, доккха 
са а даьккхина, тхойшинна тIехула гIулч а тесна, дIавахара…

– Дага ца догIу, – оцу дийнахь дуьххьара велакъиэжа Iабдурахьман, – 
дага ца догIу суна, амма тера ду иштта хилла хиларх.

– Иштта, – кхидIа дуьйцура Мохьмад-хьаьжас, – ахь со имам харжа 
хьалхатеттича, со йуьхьанца кхеравелира. Халкъана дага ма вогIий 
ГIеза-Мохьмад, Хьамзат, Шемал. Со мича кхочур вара цаьрга?! Цаьрга 
дан ца делларг соьга мичара далур ду! Амма – майданахь Хурш дийца 
волавелча, АллахIана хьан доIанаш хезар ду, сан ницкъ иттазза сов 
а боккхур аьлла, суна хIетахь, бераллехь санна, цIеххьана хааделира 
сайн ницкъ алсамболуш!!! Ас дуй биъна халкъана, айса массарел 
хьалха морзахйоккхур йу сайн шаьлта мостагIчун цхьамзанца, толаман 
майданахь и массарел хьалха батта чу а йуьллур йу, нагахь АллахIа со цул 
хьалха Шена тIе ца кхайкхахь, аьлла…

Ткъа цул тIаьхьа ас дийцира Хьаьжа-Мохьмадан «Кхо имам» касыди 
тIера цхьа дакъа. Иштта байташ хезча, тIам тIе ваха иэхь хетар ду, элира 
наха. ХIун олу ахь, дада, хIун дешнаш эр дара ахь хIинца?

– Муьлхха а поэт вац шен байташца халкъ гIатто ницкъ кхочуш, – кIентан 
дешнийн ойла а йина, жоп ло Iабдурахьмана, – иштта, муьлхха а паччахь а 
вац шен Iедал дезадалийта ницкъ болуш.

 ХIокху дахарехь дерриге а ду къийсамехь. Цхьаъ вукхунна дуьхьал 
лаьтта. Оцу къовсамашкахь керлачу кепара хийцало дуьне а, адамаша 
кхоьллина йукъаралла йоцург, АллахIа дерриге а шен меттахь долуш 
кхоьллина долу дуьне. Мел дерг дуьззина меттахь хилар лаха бакъо 
АллахIа адамехь йитина. И лоьхуш долу адамаш шина тобане декъало. 
Цхьаболчара тIечIагIдо: «Йукъаралла кхоччуш дIахIоьттина йац, хIуна 
аьлча кхоччуш дIахIоьттина вац со а, со санна болу кхин а миллионаш 
а». Цара адамаш цIандаларе кхойкху – тIарикъате. И уггар нийса некъ бу, 
хIунда аьлча КъорIанахь аьлла ду, ахь хьуо ца хийцахь, адамаш а хийцалур 
дац хьоьга. Цу тобанах бовлу Iеламнаххий, поэташший. Вукхара кхечу 
кепара ойла йо: «Со а, со санна болу эзарнаш а кхоччуш кхиъна бевлла бац, 
декъаза а ду тхо, дуьне а, йукъаралла а дуьззина къиъна дIахIоьттина доцу 
дела». Цу тобанах бовлу халкъан баьччанаш. Царна хетарехь, дуьззина 
кхиаре кхачалур ду герзаца, биснарш и герз схьаэца кхайкхарций а. Шайн 
къийсамехь уьш шаьш билгалйаьхначу цхьана Iалашонашка кхийда. 
Баьччанаш оцу Iалашонашка ма-кхаьччинехь, шаьш кхоьллина законаш 
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эмгараллин хьагIца лардеш болу къиза паччахьаш хуьлу царах.
Дечиган зоки чуьра хин къурд а бина, Iабдурахьман вист ца хуьлуш 

Iийра, цIенкъа хьажар а доьгIна, тIаккха кхидIа а дийцира:
– Ас хьайна хIун хьехар до, хоьтту ахь? ЛадогIалахь. Хьуна тешам 

белла халкъ хьайна тIаьхьахIотта кийча хиллачу минотехь ахь ойла йелахь 
хьалха имаман чалба лелийначийн халачу кхолламан. Цара йуьхьарлаьцна 
некъ дIахьо, церан гIалатех а ларлуш.

Когаш кIел керчара туьраца даьхна элийн кортош. Церан тIорказаш 
чуьра йухадерзадора халкъана элаша цаьргара схьадаьккхинарг, тIаккха 
ламанхоша маьхьарий туьйхира: «Сий хуьлда Шемалан!» Цо, толам 
баьккхинчу халкъан баьччано, адамаш цхьатерра дира шайн бакъонашций, 
Iер-дахарций, амма муха бийр бу уьш цхьатера хьанала хиларехь а, 
ницкъехь а?! Иштта Шемалан наибех хилира керла ницкъбархой. Церан 
куралла а, сутаралла а доза доцуш хилира. Уьш халкъ тало буьйлира. Ца 
хезара Шемална адамийн неIалташ, бист ца хуьлура илланчаш, дуьненахь 
дахарх лаьцна иллеш дахар доьхкучу омранна къера а хилла. Хьалха хилла 
тешам дIабайра дегнаш чохь, цIеран тIаьххьарлера суй санна. Ас и стенна 
дуьйцу. Хьуна дага ма йогIу хьайн вешин байташ. Мохьмад-хьаьжас 
къорачу озаца дIайоьшу:

Сакхатийн наибаш, ву-те Шемал церан имам?
Со тешац иштта галваларх хьекъалча а, къонах а.
Халкъ царах теший цо, жаIуйшха уьстагIий санна,
Ткъа уьш ма-хиллера жа йуккъе лилхина берзалой.
Сий лардар цо хьехарх – сийдоцург совдохуш, цара
Халкъана ницкъбора, иблисан накъостий хилла,
ЦIубдаршха цIий муьйлуш, адамаш гIорасиз дуора,
ГIазотан къийсамна церан ницкъ, лаам а бохош.

– Маржа йаI, хIетахь хезна делара и бакъдерг Шемална, сутаралло 
наибийн кхетам талхийначу хенахь, – доккха садоккху шайхо, куьйган 
гола кIел гIайбанаш а дохкуш, царна тIе а тевжаш, – тIаккха йан баьхьар 
барий уьш йамартло?! Наибаша воьхкира Шемал а, дин а, царна тхов 
карийра паччахьан ши корта болчу аьрзунан тIемашца – шалхе лелоран 
а, шина даггара хиларан а билгалонна кIел. Ас буьйцурш муьлш бу 
хаьий хьуна, Мохьмад-хьаьжа? Гоцора Доногол – Махьма а, Елусера 
Даниел-бек а… ЦхьакIеззиг берш бен ца хилира шайтIанан карагIур 
боцчех. Оцу кIеззигчех ву хьан зудчун денда Хурш Нурмохьмад. Цуьнан 
хьехамаш тидамза ма биталахь. Адамаш дика девзаш хилла ца Iаш, иза 
– похIме тIеман баьчча а ву. Амма и дац ас хьоьга олучух коьртаниг. Ас 
хьоьга поэташ а, баьччанаш а хIунда буьйцура: хьох тахана имам хилла, 
ткъа нагахь хьайн Iедал дуккха дIакхехьа а, цуьнан сийдан а лаам хьан 
белахь – илланчашца хьагI-гамо лелош а, къиза а ма хила, мел хьайна 
ца деза иллеш цара хазадахь а. Диц ма де, илланчаш – халкъан аз ду. 
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Паччахьаш цу бакъдолчух кхеташ белхьара, халкъан цкъа а бовр бацара 
Iедалх тешам.

Мохьмад-хьаьжин зуда Хадижат чуйогIу. Цуьнан карахь йу йалх бутт 
кхаьчна йоI Написат. Мохьмад-хьаьжа зудчунна тIевоьду, ларъеш схьаоьцу 
цуьнгара йоI. ЙоIа ши бIаьрг шуьйра схьабоьллу, йелакъиэжа, лахарчу 
доьлан тIера дуганан буьртигах тера йолу чекх са го ши церг а гойтуш. 
Мохьмад-хьаьжас, маттаца «цIок» дой, зудчуьнга дIало йоI.

– Iаббас шен нахаца Кумухе дIахьаьди, – боху цо, дена йуххе маьнги 
йисте охьа а лахлуш. – Войно-Оране жоп дIадахьийтина оха. Кегеран а, 
РугIуджин а баххьашка Гунибна гуолаца гIашлойн а, дошлойн а йоккха 
тоба дIахьажийна.

– Ткъа сан дех хIун хилла? – Хадижатан озехь кхерайалар хеза.
– Хьан денда цунна тIаьхьавахна. Уьш кестта ненаций, вешиций цхьаьна 

схьакхочур бу, са ма гатде, садаIа гIуо, – зудчунна синтем бан гIерта Мохьмад-
хьаьжа, иза неIарх арайаьлча, кхидIа дуьйцу, – нахе дIааьлла, кхана са ма-
тессинехь, Хондо-меэр лома тIехь гIап йогIар дIадолор ду аьлла.

Хондо-меэр СогIратIлана дуьхьал лаьтташ лам бу, Iаьнан заманахь 
доцург, даиман баьццара хуьлу иза шеран муьлххачу а хенахь. Массо а 
цIенойн корех арахьаьжча, гуш бу и. Йурт йолчухьара цу тIе хьалавала 
хала дац масех гIашнекъа тIехула, уьш вовшашца морзахдуьйлу, бIаьхочун 
дегIа тIехь доьхкарш санна. Амма вукху агIорхьара хьалавала хала ду: 
цуьнан басе нийсса чу хадийча санна йу, ткъа тIулгаш, хьожуш ца хилахь, 
чидам боцчу некъахочунна тIехарца кийчча Iа. ГIаттамхоша ларамаза ца 
хаьржина гIап йогIа и лам; Георгиевски тIай долчухьара Iедалан эскарш 
чекхдевр дац – цигахь гергебилхоша а, салтахоша а некъ дIабуькъна, 
къайлах оьрнаш даьхна. Салтий йуьртана тIебахкалур бу Турчи-дагехьара 
дукъ тIехула. Уьш, билггал, Тити-араг тIехь чIагIлур бу, ткъа Хондо-меэр 
тIера гIопо тешам болуш дIакъовлур йу СогIратIлана тIекхочийла. Оццу 
хенахь Анада-майданера дIатесна лаьттачу кIотIарахь имаман резиденци а 
кечйира – гIаттаман коьрта штаб, цига сихвелла къона имам, шен доьзалан 
Iодика а йина. Йуха маца гур бу-те уьш, ойла йо цо, йа ган доьгIний-те? 
Кхоллам-къайле, тIеийзаво анайист, и дIасагIатта тарло цхьаъ, шиъ, бIе 
гIулч тесча – уьш мел хир йу хьанна хаьа?

НеIарехь Мохьмад-хьаьжина дуьхьалкхета наиб Мохьмадца Хурш. Шен 
доьзал ден цIахь а битина, кхуза кхача сихвелла вогIу наиб. Бистхилар 
доцуш вовшашка куьйгаш кховдадо.

– Суна хаьара, хьо тхоьца хир вуйла, – хазахетарца боху къоначу имамо.
Наибо жоп ца ло. Биэндацарехь хьожу иза невце, цунна тIех а волий, 

лерамца шайхан куьг схьалоцу, амма, маршалла хаттаран метта, боху 
цуьнга:

– Iабдурахьман-хьаьжа, хьуна дагахь хаьа КъорIа. Ткъа цу тIехь йаздина 
ма ду; цхьа а са дала йиш йац АллахIан пурба доцуш. Ткъа аш дIадолийнарг 
– баккъал а ша-шен вер ду.
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– ХIета, хьо тхоьца вац-кха? – йукъаоьккху Мохьмад-хьаьжа. – Тхо-м 
ахь тхуна гIодийр ду моьттуш дара.

– Ас шуна гIодийр ду, амма дийр дац шуна моьттучу агIор-м, ткъа кхечу 
кепара, бакъду, нагахь и шуна лаахь, – цуьнга дIа а ца хьожуш, дешнаш 
кхуьссу Хуршилов Мохьмада.

– И муха хир ду? – Iоттарца хотту Хурша.
– Дерачу бекхамах шу лардан гIерта со, хIинца а цкъа тIаьхьа доцчура.
– Туьрах – туьро бен ларвийр вац, иштта шокъалинах кIелхьравокххур 

вац шокъалино бен, – олу имамо.
– Iабдурахьман-хьаьжа, – кIадделлачу, дехардечу озехь боху наибо, – 

хIинца а тIаьхьадоцчуьра, совцабехьа уьш.
– Цунна ас жоп лур ду КъорIанан айатца: бакъ а долуш церан оьмар 

йахйо оха, бакъонна дуьхьалдерг цаьрга алсам даккхийтархьама, – ши куьг 
дIасатосу шайхо.

Наиба доккха садоккху, вист ца хуьлуш, чухула дIасаволало, тIаккха 
синтем бо сакх хиллачу гергарчарна:

– АллахI ву-кх теш. Со диканиг лууш вара. Амма, гуш ду, шуьца кхалхар 
йаздина хилла-кх суна. Со вуьсу…

Наиб Хуршилов СогIратIла дIа а кхетийна, Iали-Мохьмад шен 
некъанакъостийн Iодикайан сихвелира, цунах лаьцна Нахибашев Закарига 
дерриг дIахаийта, ткъа важа собар доьхна ладоьгIна Iара и схьакхачаре. 
Закарис хастийра Iали-Мохьмад, цунна совгIатна йелира ГIирмера 
гIараваьллачу пхьеро Хьаьжа-Мустафас йина тоьлла тапча, тIаккха ша а 
сихха кечамбан вуьйлира. Iали-Мохьмада ларлуш хаьттира, гена новкъа-м 
ца волу аьлла.

– Хьуна ма хезний жаммаIатехь Iаббаса аьлларг. Со Кумухе кхача кхиа 
веза, цигара хьал муха ду хаа, ткъа цигара – Шуре а.

«Стаг йоцу хIума» – ойла йора Нахибашевс Iали-Мохьмадах, динан 
дуьрста а лаьцна, дин ша арабоккхуш.

Шен дар-лелор Нахибашевс нийса лорура, шайгара баркалла хиндоцчу 
эладитанчаша а, карзахаллачаша а шена вуон болх бина хиларна, ткъа 
хIинца уьш Iедална дуьхьал герз айба баьхьна, ткъа и Iедал ша ма дара 
церан арзе ладоьгIнарг а, хIара наибан даржах вохийнарг а. «Иштта 
делахь, – ойла йора Нахибашевс, – цаьрца муьлххачу а кепара къовсам 
дIабахьар цхьана а кепара бехкбуьллур болуш дац». Цу тIе, цунна цIеххьана 
дагабеара андалалхойн сардам: «СогIратIлахочо Iехавойла хьо!», оцу 
йуьртара бахархой шайн цIийх доьлла а бу, даим лаам болуш а бу кхечу 
йукъараллашкара нах Iехо бохучу маьIнехь. «Аш соьга схьакховдийна герз 
ду-кх ас хоржуш дерг а», – сацамбира Нахибашев Закарис, йуха а вирзина, 
СогIратIла дIа а хьоьжуш. Йуьртана тIехула лаьттара боккха цIиэн бутт.

Оцу хенахь Кумухе кхечира Войно-Оранскийн геланча. Йуьрта тIе мел 
кхочийлаш тергонехь латтош бара Фатали-бекан нах. ГIазгIумкийн элийн 
цIийх волу майра, доьналла долу иза паччахьн эскаран гIуллакхехь вара. 
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Цуьнан да Башир-бек вешин кIант вара гIараваьллачу АгIалар-ханан. 
Мацах цкъа Башир-бек Шемалан наиб хилла вара, шен воккхахволу кIант 
Iабдурахьман санна, цунна Елисун султанан Даниел-бекан йоI йалийра. 
Цу кеппара, Фатали-бек цхьана агIор гергара стаг вара Шемалан кIентан 
ГIеза-Махьмин.

ДIайаханчу хенахь Фатали-бек Шемалх ведда АгIалар-ханна тIевахара, 
цуьнан нуьхIар хилла а лийлира. АгIалар-ханна дукхавезара амална чIогIа, 
майра, харцахьара Фатали-бек, кхечарна ша луьра таIзар ден долу хIума 
хIокхуьнах даьлча, кхунна гечдора цо. 1867-чу шарахь Александр II-
ниг Дагестане веъча, Фатали-бека цуьнан цIарах дехар йаздира кхойтта 
йуьртара текхамаш бахаран шен бакъо меттахIоттайахьара аьлла.

«Сан да, жIайн эла хиллачу Гебек-ханан кIант, – йаздора Фатали-бека 
дехарехь, – Султан-Ахьмад-хана мохк схьабаьккхина витира. Цул тIаьхьа 
инарла Ермоловца бертахь сан да Султан-Ахьмад-ханна дуьхьалвелира, 
даим а оцу Россин мостагIчуьнца тIом беш а вара, паччахьан эскарехь 
гIуллакх дарна полковникан дарж а делира цунна. Эххар а Султан-Ахьмад-
хан кхелхира, амма мостагIалла ца хедира сан дений ЖIайчоьнан элан 
берашна а йуккъера. Оцу йуккъехь Дагестанехь мюридизм кхоллайелира, 
ГIеза-Махьма имам велира, цул тIаьхьа веара Хьамзат а, цо вийра сан 
да, тIаккха ЖIайчоь мурдийн Iедална кIел йахара, ткъа уьш цигара 
дIалаьхкича, ЖIайчоьнна урхалладар Мохьмад-Мирза-хане дIаделира, цул 
тIаьхьа – Ахьмад-хане, тIаккха – Орбелианега. Цу тIе доьгIна аьлча, сан 
тайпа ЖIайчоьнна тIех олалла деш хилла; карарчу хенахь Iедало сан долахь 
йолчу кхойтта йуьртах боккхучу текхамах сан нанна ло 270 сом, ткъа суна 
– 500 сом, кхин а суна кхоъ десятина латта а делла. Амма оцу дерригенах 
сайн боккхачу доьзална кхачо ца йало соьга, цундела хьуна муьтIахьаллехь 
хиларца ас доьху сайн дех йисина ков-керт суна йухайерзайар».

Амма Iедало тидамза дитира и дехар. Цхьана муьрехь Фатали-бек наиб 
вара Вицхинени а, Мукарлински а участкашкахь, цуьнан ши-кхоъ дежийла 
а, лам а бен бацара, уьш цунна совгIатна деллера инарло Лазаревс «даггара 
а, тешамца а гIуллакхдарна», иштта дайх дисна лаьттан дакъа дара цуьнан 
Бухцанахехь.

«Баркалла доцчу Iедална» дегабаам шен даг чохь хьулбина Iара Фатали-
бек, шен «долалаллаш» йухадерзо дегайовхо дIайаьлла а йацара цуьнан.

Шаьш талораш деш схьайоккхучун дакъа шеца комаьрша декъарна, 
талорхойн гIо деш ву иза бохуш а дуьйцура. И хабарш шен бух болуш хилар 
гучуделира Кучра эвлахь гIараваьлла къу схьалаьцча, цо, бахархойн даьхний 
а лечкъош, уьш Закаталехь дIадухкуш хиллера. Цул хьалха Фатали-бека 
масийттаза кIелхьарваьккхинера иза. Къу Гунибера гIопехь чувоьллира. 
Таллам дIахьочу хенахь цо даре дира, талийначу бахамийн кхаа декъах ши 
дакъа шена Iуналла деш волчунна дIалора ша аьлла. ХIинций-хIинций ша 
лаьцна дIавуьгу бохуш, ладоьгIна Iара Фатали-бек. Шен долахь мел долу 
латта Iедало шегара схьадоккхур ду аьлла, тешна вара иза.
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…Фатали-бека сацамбира дерриге гIашнекъаш тIе гIаролаш хIитто, 
шайна ца хууш цхьа а адам Кумухе ца дахийта.

Лаьцна салти тIевалийра цунна, цуьнгах цхьа а хIума ца карийра, ларлуш 
волчу Войно-Оранскийс барта дIаалар тIедиллинера салтичунна.

«Хьо кхуза стенна схьахьажийна дийца! – мохь хьоькхура Фатали-
бека салтичунна тIе, амма вукхо цхьа дош а ца олура. – Иштта делахь, 
сан пайтон тIехь дIасахахкал иза», – омра дира Фатали-бека нуьхIаршка. 
Пайтон цо олура цIаза-пелггал деха хьостамаш арахьара тIедиттинчу 
черманах. Декъаза салти черми чу воьллира, басах чухийцира, йоккхаччу 
гIовгIанца, кхийса а луш, тIаьхь-тIаьхьа чехкадолуш, чухахкаделира и. Цу 
чуьра схьахеза дагах чекхбуьйлу шийла мохь ца сецира, цхьана боккхачу 
чхарах гIоьртина, черма сецначул тIаьхьа а.

Салти схьаваьккхира цу чуьра. Цунна тIехь кхозура тIуьна цIиэн 
тIелхигаш, цуьнан когара эткаш а йара этIийна. Иза халла лаьттара когаш 
тIехь, шегахь Iазапдаллорхочунна тIебуьйгIира цо шена чохь цхьа а кхетам 
боцу хьажар. «Дагадеан хьуна хьо стенна ваийтина?» – эсала хаьттира 
Фатали-бека. Салтичо корта ластийра. «ХIета кхин цкъа а дIасахахкал иза, 
– омра дира Фатали-бека нуьхIаршка, – ас дагадоуьйтур ду хьуна!»

Салтичунна дагадеара, тIаккха са дIадаьлла охьавуьйжира.
Оццу буса Фатали-бек волчу кхечира Iаббас-паша шен нахаца. Доцца 

дийцарш динчул тIаьхьа ротмистрна Iабдулмежедна тIе геланча вахийта 
сацамбира.

Фатали-бек санна, Iабдулмежед а вара гIазгIумкийн элан тIаьхьенах, 
иштта инарла Лазаревс гIазгIумкийн бекашна тIечIагIдинчех дежийлаш 
а дара лаьмнашкахь, деккъа цхьаъ дара цуьнан Фатали-бекца цхьаьна ца 
догIург – цуьнан дог-ойла, гIаттамах лаьцна хетарг. Ша тIеман эпсар хиларе 
терра, Iабдулмежедна хаьара туркойн эскарш оьрсийнчел а ницкъана кIезиг 
хилар, цундела гIаттам оьшург хиларх шеко йацара цуьнан. 

Фатали-бек хууш вара Iабдулмежедан дог-ойла, хIетте а цо сацамбира 
цунна тIе ши нуьхIар вахийта, цушиннах цхьанна тIедиллира иза 
гIаттамхойх дIакхета резавар, ткъа вукхунна, цкъа мацах Iабдулмежедна 
гIуллакхдеш хиллачу, тIедиллинера Iабдулмежеде дIахаийтар, нагахь иза 
реза ца хилахь, цуьнца а, цуьнан доьзалца а дерг къасто Фатали-бекан нах 
богIур буйла. И цо дIахьедан дезара шен накъостна а ца хоуьйтуш.

Ротмистр реза ца хилча ца велира, Фатали-бекехьа дукха нах хилар шена 
хууш хиларна. Кумухехь гIаттамна кечамбан болийра.

… Ткъа оцу хенахь Гунибехь дарвелла хьийзара полковник Войно-
Оранский, Чемберан жоп дохьуш геланча схьа ца кхачарна а, шина-
кхаа сохьтехь схьаван дош а делла, дIавахана наиб Хуршилов Мохьмад 
хьеваларна, иза шен кабинетан цхьана сонера вукху соне гIулчаш йохуш, 
дIасахьийзара, чалтарна чуйоьллина чов хилла борз санна.

Ткъа наиб, Iабдурахьман-хьаьжица къамел а дина, шен деций, имам 
Мохьмад-хьаьжиций Анада-майдана вахара.
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Новкъахь иза мелла а тIаьхьасеца вуьйлира дена а, невцана а, тIаккха 
некъо голатухучохь цIеххьана шен дин, шед тухуш човхийна, Ходоб 
тогIехьа дIаэккхийтира цо. Цигахь туп тоьхна лаьтташ паччахьан эскарш 
дара.

Хуршший, Мохьмад-хьаьжий, шайна тIехьа тIеттIа сихлуш говран 
бергийн тата хезна, вовшашка хьаьжира, тIаккха цунна тIаьхьахийцира 
цушимма шайн говраш.

– Саца! Саца, жIаьло кхоьссинчу шетех чу са кхолладелларг! – къамкъарг 
йатIо санна, мохь хьаькхира Хурша, топ хьала а лоцуш. – Ас дIатеси хьо!!! 
ХIокхул тIаьхьа сан кIант вац хьо!

Герз къевкъира, амма шокъали, наибна йуххехула тIех а тилла, кIурз 
санна Iаьржачу буьйсанехь – тIаьххьарлерчу гIазотан дуьххьарлерчу 
буьйсанехь – йайра.

Ткъа Iуьйре тIе ма-кхеччи, гIаттамхой, Хондо-меэр тIера тIулг боккхучу 
меттигна тIекхаччалц зIе йеш дIа а хIиттина, тIулгаш кар-кара луш, 
дIакхийдош, гIап йогIа буьйлабелча, Хурш, деза са а доьIуш, царна 
гергакхечира. Цунна тIехь чоа дацара, цо тIейоьхна боьзан коч, йерриг 
хьацаро тIадийна, букъ тIе летта йара. Хурша такхийна бохьура боккха 
беза хен.

– ХIей, Нурмохьмад, сел йеза хIуманаш текхо хан йу хьан? – кхайкхира 
цуьнга.

– ГIо де цунна! – геннара схьа омра дира цхьамма. 
Амма воккхачу стага куьг дуьхьал лецира, шена гIо ца дойтуш. Шена 

тIеведдачу къоначу стаге элира:
– Йухавала, иэхь ма диэ хьайна.
– Иэхье хIун ду кхузахь? – дегабаам бира кIанта.
– ХIара-м иэхьан бIогIам ма бу, – кхийтира цхьаъ. 
И баккъал бара Иэхьан БIогIам. Ширачу заманера схьадогIуш ламаст 

дара СогIратIлахь: иэхье, оьзда доцу хIума шех далийтинчу стеган цIе 
дIайазйора оцу боккхачу, шеддаш долчу бIогIамна тIе. Сийдоцу хIума 
шех даларх ларбора нах цо, хIунда аьлча и бIогIам кертахь лаьттара 
бехкбаьллачун, цхьана кхечо цул и иэхьениг шегара далийтталц. ТIаккха 
цуьнан керта дIахьора и.

– ХIай нах, цхьа кIеззигчу ханна кхуза схьадуьйлийша, – дийхира Хурша.
Шайна тIера ченаш иэгош, хьацарш дIа а хьоькхуш, тIебаьхкинчу наха 

гуобира цунна.
– ХIокху тIехь масех цIе го-кха шуна, – къамел дIадолийра Хурша. – 

Тахана царна тIе кхин цхьаъ а кхетта. Шуна хууш ду суна тиллина цIе – 
«ког шершинарг». Шемала йелла и суна. ЭхI, хIетахь хиъна хиллехь суна и 
цIе цхьана шайхаллина тиллина хилар! Шемала и забар лаа йина ца хилла; 
мацах цкъа ког шершинарг со ву, амма охьавоьжнарг сан кIант, – наиб 
Мохьмад, ву. И охьакхетта гуттар кIорге, иэхь деш.

– Ахь хIун дуьйцу, Нурмохьмад? ХIун дина хьан кIанта? – хаьттира цуьнга.



121

Орга - 2022 (3)

– Суна йамартло йин цо! Шуна а! Дин а доьхкина! – вегош, мохь 
хьоькхура Хурша. – И иэхь лалур дац соьга! Сан кIант вац и! Вац! Сайн 
дайн даьIахкех дуй боу ас: вуьйр ма ву ас иза!

Хурш дIасецира, корта охьаоллийра, тIаккха и дIасахьежа вуьйлира, 
цхьа хIума лоьхуш санна. Чуйоьжна, хьацаран кегийрчу тIадамаша йоьзан 
бос тоьхна цуьнан аьтту бесни кхийсалора, дезачу бIаьрнегIарш тIехь 
дуладелира дуткъий пхенаш. Байчу махо ловзайора къоьжа маж, хIинца а 
къона бисина бIаьргаш богура, малхехь янтарь санна.

– Ас цхьа а дуьхьало ца йеш тIеоьцу хIара бIогIам, – доккха садаккхарца 
элира воккхачу стага, – и сан цIа чохь Iалашбийр бу, йамартхочун корта 
лаьтто дIахьулбаллалц. Ас хIара бIогIам чуьртан метта цуьнан кошах 
дIабугIур бу.

– Хьан сингаттаман дакъа тхоьга а кхаьчна!
– Нурмохьмад, и бахьана долуш тхан хьоьга болу лерам цхьа цуьрг а 

лахлур бац хьуна, – цуьнан догъэца гIертара нах.
– Баркалла, вежарий, ас тхайн тайпанна тIедеъна и иэхь сайн цIийца 

дIадоккхур ду, – элира Хурша, паргIатваьлла доккха садаккхарца.
ТIаккха йуха а кар-кара луш дIакхийдадора тIулгаш. Къегинчу сийначу 

стиглахь суртхIуьттура хинйолчу буьрсачу гIопан. Мацах цкъа Шемалан 
инженеро Сафаров Юсуп-хьаьжас чIагIо хIоттийнера кхузахь. ХIинца 
дийна бисинарг цуьнан бух бен бац, кхидерг дIахьаькхна замано а, 
йаккхий тоьпийн хIоьънаша а. ХIинца цу тIехь хьалагIоттуш йу керлачу 
тIеман чIагIо. Дерриге а дахаран гIиллакхехь ду: син чIагIалла дIахIоттало 
синхаамийн бух тIехь. ГIаттамхойн дегнех хьакхаделира хIара хилларг а. 
Бецашца дарбанаш лелорца гIараваьлла волу Iабдулла веара, Мохьмад-
хьаьжин когашка охьакхоьссира цо цхьана хIуманах дуьзна гали, тIаккха 
хаьттира:

– Имам, шокъалеш дуккха йуй-те вайн?
– Суна-м хаац, – вуьйхира важа, – хIинцца Хурше хотту ас. Хурш, 

шокъалеш мел йу вайн?
– ХIинцале а поппарх шокъалеш йуьш бу эвлахь, – геннара жоп делирп 

тIулг хьалабуттуш волчу Хурша.
– Поппарх? – цецвелира Мохьмад-хьаьжа.
– ХIаъ. Цкъа хьалха уьш куьркахь йотту, тIаккха тIехула дошан гуо бо; 

Шемалан заманахь а иштта дора оха. Латта массарна а тоьур долуш ду, 
ткъа даш дац. Ткъа и хIунда хоьтту ахь?

Мохьмад-хьаьжас белшаш саттийра, дарбанчегахьа корта тесира. 
Iабдулла Хуршана тIе вахара, шегара гали цунна хьалха охьадиллира цо.

– Кху чохь бу сан берриге бахам. – дозаллица элира цо, – Вайн гIуллакхан 
хьашташна дIало ас и.

– О-о-о, хьо-м хьолахо ма хилла, Iабдулла, – забар йира Хурша, гали чу 
куьг а дохуьйтуш. – Вай, вай! ХIокху чохь дерриге цIаста ма ду. Ма дозаллаш 
дан хIума а карийна хьуна! Хьан бахамах-м иттех топ а эцалур ма йац.
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– Тоьпаш-м ахча ца хилча а тоьуш йара, – жоп делира Iабдуллас. – Ас ала 
кечдинарг кхин ду.

– И хIун ду ткъа? – хаьттира имама.
– Цкъа хьалха ладогIал аш, и ахча суна мичара даьлла, – хIиллане бIаьрг 

таIийра Iабдуллас. – Цкъа со волчу баьхкира ГолотIлара геланчаш. Уьш 
схьахьовсийнера цигарчу наибо IаликъличIа. Сиркхо хиллера иза. Сайгахь 
мел йолу бецаш схьа а эцна, новкъа вели со. Эвлана гергакхечи. Геланчашка 
хьалха дIагIо элира ас, ткъа со тIаьхьо тIевогIур ву, керла бецаш а лахьийна 
аьлла, бахьана а хIоттийна. ТIаккха сайна дуьхьал мел кхеттачуьнга хетта 
волавелира со, церан наиб хIун стаг ву. Суна хиира цо нахана тIера йасакх 
йаккхар, массо кепара сакъоьруш а, нахана ницкъбеш а хилар, шен долахь 
дийнна рема говраш а хиллера цуьнан. Цхьамма-шимма дехарш а дира 
соьга, цунна дIовш маладахьара бохуш. ХIан-хIа, боху ас, со дарбанча 
ву, ткъа дIовшмийлархо вац. ХIинца цу боьхачу хIуманна дарбанаш лело 
лаам а дIабелира сан. Амма дан хIума дацара – и волчу чувоьду со. Паднар 
тIехь тIехйастарна лала а лелина дегIан чарх го сунна. Ас боху: «Сел 
дукха мохь стенна кхиийна ахь? Цо хIаллаквеш ма ву хьо. Адаман йерриге 
цамгарш совдаьллачу дилханах ма йовлу». Иза соьга хьоьжура лаьхьанан 
бIаьргашца, тIаккха жоп делира: «Дарбанаш дел ахь суна, бехкаш а ца 
дохуш. Ас сайн нуьхIаршка хьалххе дIааьлла: нагахь со лахь, дарбанча 
коша суна йуххе вилла, суна самукъане хилийта».

Со дIасахьаьжира, го суна – герзех боьттина лаьтташ бу цуьнан нуьхIарш. 
ХIаъ, ойла йо ас, экханан тунгари чу нисвели со. Ткъа наиб хIинц-хIинцца 
шен са дIадала кийча хилар а го суна. Цуьнан дегIах куьг хьокхуш 
чекхваьлча, со кхийтира цо шен гай тIех дузийна хилар, цундела йоьхьаш 
шайн болх ца балуш севццера. Ас хотту: «Ас хьо когаш тIе хIоттавахь, 
хIун совгIат дийр ду ахь суна?» Наиба жергаллица бIаьргтуьйхира соьга, 
тIаккха элира: «Хьан чои тIехь маса Iуьрг даьлла дагар а дина, оццул 
нахарташ лур йу ас хьуна». НуьхIарш къажбахана бийлабелира. Мегар ду, 
– ойла йо ас, –хIинца со воьлур ву хьох, къиэлеш йоллу нал» йуха сайн 
болх дIаболийра: «Хьайн нуьхIаршка, кIайн жIаьла лаца алий, омра де». «И 
стенна оьшу?» – резавацара IаликъличI. «Дера оьшу хьуна дарбанаш лело, 
– жоп ло ас, – цу тIе, соьца хIумма а ма къийса, хьайна кхидIа а дуьненахь 
ваха лаахь». ТIетаьIначу лазаро гIигI дайтира наибе, шен нуьхIарш жIаьла 
лаха хьовсийра цо. Эха дийнахь цхьанхьахула хьаьлхина лийлира уьш, 
амма кара ца дора, торгIалниг а гинера, амма кIайниг дацара. Ткъа со 
оцу хенахь тIехула боьллина гIуй а болуш чувоьллина вара. Сайн чоина 
Iуьргаш дохуш Iара со. 

Кхузахь Хурш чIогIа вела хIоьттира. Цуьнан виэлар воккхачу стеган 
йекъа йовхарш йеттаре дирзира.

– Цхьаъ хилахь а бохуш, Iуьргаш дохура ас, – кхидIа дуьйцура Iабдуллас, 
– хьанна хаьа, наиб валанза виса а ма тарло, боху ойла йора ас.

Дарбанчина гуобина лаьттарш берриге бийлабелира, ткъа вукхо, шек а 
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ца волуш, белар саццалц соцунгIа а хилла, кхидIа дуьйцура:
– Эххар а карий жIаьла, кIайниг. Цу жIаьлин боьхалла кхехкайе аьлла, 

омра дира ас. И шена хезча, наиба цхьа а дош ца элира, ткъа, ахI а деш, 
куьйган голаш тIехь хьалаайавала гIерта вуьйли, пенах хьалаоьллина йолу 
топ схьаэца. НуьхIарша, тIебеттабелла, ши куьг тIехьахьовзий сан. ТIаккха 
ас тIе мохь хьекха болийра царна, ткъа наибе элира: «Нагахь хьайна дуьне 
дезахь, соьга ладогIа, ткъа ца лаьий – герз схьатоха. Хьо Iуьйренга а вер 
вац». Цкъа дуьххьара вегийра иза, ойлане вахара, тIаккха шеконашка 
вахара, цул тIаьхьа, узарш а дина, резахили. Теший ас иза, ши де дIадаьлча, 
цунна гIоли хилла ца Iаш, мел лахара а, итт шарна иза къон а лур ву аьлла. 
Гарехь, иза чIогIа сох тешна хиларна, баккъал а гIоли хилира цунна, цу 
боьхачу чорпанан чам баьккхинчул тIаьхьа. Iалелай, ма чIогIа дог керчаш 
Iеттавора иза! Дукха ца хьелуш, то а велира. И сурт гуш лаьтташ болу 
нуьхIарш, шайн батош тIе куьг а дуьллий, сих-сиха чуьра аралелхара. 
АллахIах дуй боу ас, со-суо а кIезиг цец ца ваьллера цунах. Амма сайн 
цецвалар хьулдина Iара со. Цо сайна делла дош дага-м даийтира ас цунна. 
«И ца хилча дер дац, – бохура наибо, – хьайн чои тIера Iуьргаш дагардел 
ахь». Иштта цIастанах хIара гали дуьзира суна.

Iабдуллас галех мийра туьйхира, вист ца хуьлуш а Iийна, имамна тIе а 
вирзина, элира:

– Иштта даьккхина хIара ахча жерга хета суна. Хьолахошна и йухадерзо 
дезара. ХIокху нахартех шокъалеш а йай, тоьпаш чу йохка вай уьш, ткъа 
кханалерчу тIамехь йамартхошна а, дин доьхкинчарна дIахьовсор йар-кха.

– Бакъ а долуш, кепекан мах бац йамартхочун, – велакъежира Хурш, 
белшаш лаьцна, Iабдулла мара а къовлуш. – Хезирий хьуна, имам?

– ХIей, – тIекхайкхира Хурша дехьо лаьттачу жимачу стаге. – Гали схьа 
а эций, пхьалгIана дIавадал. Нахарташ лала а йай, ас шокъалеш йе боху, 
алал. Цунах хир ду вай декхар дIадалар.

Дагестанехь дIадолалуш дара I877-чу шеран гIазот.
Ткъа оццу I877-чу шеран августан 30-гIа дийнахь Плевно гIалина 

йуххехь Александр II-ниг шена гондхьайаьлла сийна-баьццара дезчу 
дийнан мундираш тIейуьйхина, цIиэн гуо болу хураьшкахь коьртахь башха 
кечйелла свита а йолуш цхьа къастам хила безаш долчу тIеман тасадаларех 
цхьаннан терго йеш Iа.  Балканан ахгIайрен тIера славянаш паргIатбахаран 
сийлахьчу кхайкхамца дIаболийна и тIом шен къайлах Iалашо йолуш бара: 
цигарчу халкъашна тIехь коьрта урхалладар, Европехь шен когтосийла 
чIагIйар, ГIирмехь хиллачу тIамо а, чоьхьара политикин Iотбаккхамаша а 
йожийна империн цIе йухаметтахIоттар а. Дуьнен чохь хIинца а дицделла 
дац массанхьа а гIарадаьлла петрашевцийн гIуллакх, студент Каракозов бIо 
ца къажош Цуьнан Сийлалла виэн гIортар, Казанехь бина къайлах барт», 
ткъа оцу дерригенал а коьртаниг, – йухайала ца туьгу, къармаза Кавказ а. 
Ламанхойн къонахалло инзарйаьккхина Вольтеран кхайкхамаша баккхий 
хийцамаш бина Европа, императорна тIеоьллина цо мехкашдIалецархочун 
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хIост: Парижан тоьллачу театраша Шемалх лаьцна спектаклаш хIиттайо, 
Францин тоьллачу поэташа Луиза Коллес а, Пьер Дюпона а цунна лерина 
йазйина стихаш, кхоьллина иллеш, Британин парламенто тIараш деттарца 
тIеоьцура цуьнан хIора толам, Портас цунна йелира генералиссимусан 
сийлахь цIе, карзахечу шляхтичаша «дядюшка» олура имамах, цунна 
гIоьнна Кавказе баха лаам берш алсамбовлура.

ХIинца а дерригенах догдиллина дуьхьалоечу Осман-паша а, цунна 
гIоьнна кхача гIерташ эрна къахьоьгу Мехмед-паша (Францера схьаваьлла 
немцо Карл Детруа) а тергалвеш Iа император цигахь цхьаъ бен боцчу 
гу тIехь. Цу лома тIехь, оьрсийн суртдиллархочун – къийсамхочун В.В. 
Верещагинан тоьшаллица, хIара латта «дуьйдина бац адамийн даьIахкаша, 
чуьйнан гоьргаша, амма кхузахь массанхьа Iохку шампанскин шишанийн 
тIассаш а, гоьргаш а». Александр II-ниг вуьззина дIалаьцна ву и цабезаман 
мифаш баккъал а йоцийла хаийта, халкъаш паргIатдахархочун тIех деза 
дукъ шен вортанна тIе а лаьцна.

Ма-дарра аьлча, и хала гIуллакх дацара йа цунна а, цуьнан 
тIехкъарзйелла хьесталуш лелачу свитина а, ткъа мискачу оьрсийн 
салтичун, чекх мох хьоькхучу четаршна чохь дегIах цIий лиэшачу 
декъазчу салтичун гехь дара и, цуьнан кхачанан сурсаташ – чагIаррий, 
шекаррий – дIакхоллура куьйгалло. «Ма йаьсса хIуманаш йу, ма жерга, 
цхьана а тайпа иэхь-оьздангалла йоцуш, зуламе мел дерг лелош бу 
хьаькамашна йуккъера шайх тIеман турпалхой олуш берш!» – (эхI, 
ма кIоршаме а ву-кха и карзахе Верещагин!). Амма кхин иттаза дазло 
салтичунна паргIатбахархочун дукъ, нагахь санна цунна тIехь куьйгалла 
деш тIеман говзалла цхьана а кепара йевзаш йа хууш боцу Александр II-
ниг а, Сийлахь-воккха Эла Николай Николаевич – воккханиг а коьртехь 
волуш дозаллах а, кураллах а боьттина тIеман баьччанаш» хилча, церан 
бехкенна хIаллакьхилла иттанаш эзарнаш бIаьхой, цара уьш турпалхой 
бу бохуш дIакхайкхадахь а. Эзарнийн дуьхьа леш волу цхьаъ ву турпалхо. 
Ткъа цхьаннан дуьхьа шайн дахар дIалуш болу эзарнаш муьлш бу? 
Олеария Адама ма-аллара, эзарнаш «…шайна тIехь олалла а, кIоршаме 
луьра дахар шайн хиларна а… тIех собаре бу тIамехь а, ондда цу тIам 
тIехь латта ницкъ а хуьлу церан»; эзарнаш «шайна тIехь олалла дечарна 
а, тIеман куьйгалхошна а чIогIа муьтIахь хуьлуш, уьш ондда а, тешамца 
а цаьргахьа лаьттар болуш бу».

Хала ду, хала ду паргIатбахархочун гIуллакх дIакхехьа, нагахь хьо хьуо 
а паргIат, маьрша вацахь! Ама гIуллакх йа туьтмIаьжиг? Шеко – и кхузара 
йу: тIом дIаболабалале И.К Кишельскийс а, Н.Н. Раевскийс а министрана 
Д.А. Милю тинна йовзийтира болгарийн тIеман ницкъаш кхолларан 
проекташ. Амма уьш Iедало тIе ца ийцира, хIунда аьлча, цунна хетарехь, 
шаьш оьрсийн тIеман командованих бозуш цахилар лору болгарийн тIеман 
ницкъаша. Хилийта йиш йоцу бозуш цахилар хилла а ца Iара – кхераме! 
Империна шена чохь а йу и-м тоъал, къаьсттина – йаьгна дIа ца йолучу 
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Кавказехь, цо хIинца шен хьажар дегайовхонца Турзина тIедерзийна, йуха 
а айбина гIазотан байракхаш.

Амма императорна Александр II-чунна, Плевно йуххехь дIабоьдучу 
тIамна тIе тидам бахана Iачу, и хIинца а хууш дац.

2 – 4 сентябрехь гIовттур йу Карла, Ругуджа, Тлинсир, МукратIл. 
ГIазгIумкийн округан куьйгалхо полковник Чембер кхуьур вац цхьана 
ханна йолу дошлойн а, гIашлойн а полкаш вовшахтоха боху Лорис-
Меликовн омра кхочушдан; герз караэцна гIаттамхойн тобанаш чуйогIур 
йу Кумухе, тIаккха, Фатали-Бека а, Iабдулмежеда а куьйгалла деш йолчу 
цхьана ханна йолчу милицех дIа а кхетта, полковник Чембер а, берриге 
салтий а хIаллакбеш, гIап схьайоккхур йу. Полковникан йоIIий, зудий 
закъалтана СогIратIла дIабуьгур бу.

Дуккха а адамаш даьхкинчу гуламехь кумухоша, шайн хан ву аьлла, 
дIакхайкхор ву майор Джафар, цуьнан кандидатура хьалххе къобалйийр 
йу Iали-Мохьмада. Iали-Мохьмад имаман векал винера, и бахьанехь шен 
доккха ирс хеташ вара иза, Кумухе ваийтинера Iали-Мохьмад тIеман 
гIуллакхашна тIехь куьйгалла дан.

ГIевттинчу кумуххоша имаме шайн сацам дIакхайкхор бу: «Халкъо гIазот 
тIеэцна!» ТIаккха Джафар-хана шен цIарах прокламацеш а, кхайкхамаш 
а дIабаржор бу Дагестанехь. Массарел хьалха гIовттур бу Хан-Мамед-
Калара, Башлера, ЦIадахьарера, Маджалисера а бахархой.

I2-чу сентябрехь карзахаллаш дIайуьйлалур йу Кюрински округехь а, 
Маджалисехь а, Махьди-Хан Кайтаган уцмий ву аьлла тIечIагIвийр ву. I7-
I8 сентябрехь и тIаме хIуттур ву Тер-Асатуровн эзар салтичунна дуьхьал. 
ТIаккха йухавер ву, шена тIаьхьара тIайш дагош, Джемикент йолчухьа. 
Цигахь цуьнан шолгIа тасадалар хир ду Тер-Асатуровца. Оцу хенахь 
Джафар-хан, кхиамца къилбехьа схьавогIуш, Чумли эвлана йуххехь 
Махьди-ханца цхьаьнакхетар ву, тIаккха шина баьччано шайн эскарш Кубе 
кхаччалц дIадуьгур ду, цу новкъахь мел йолу йарташ гIиттош, гIаддайна, 
лоллехь хьийзо халкъ тIаме кхойкхуш.

Леваши йуххехь хиллачу хьалхарчу боккхачу тIамехь вуьйр ву штабс-
капитан Фатали-бек. Оцу майрачу бIаьхочун валаро гIаттамхойн могIарш 
дохийна хьовзор ду. Царех дукхахберш, администрацис кхетаме дахкаре, 
собаре хиларе беш болу кхайкхамаш къобалбеш, цуьнан агIор дехьабуьйлур 
бу. ТIаккха шайн дош эр ду цIадахьархоша НикIа-Къедас а, ГIеза-Мохьмада 
а. И шиъ чекхвер ву йерриге Леваши-Кутиша-Куппа фронтехула, Iедалан 
харцоно сий дайинчаьрга дагца чIагIбаларе кхойкхуш, ткъа къонахаллин 
масалш цушимма шайгара царна гойтур а ду.

… ХIинца хьалха – толамаш а, адамийн дараш а; иэшамаш а, 
дегайовхонаш а.
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Назбар и боккха гIайба бу, котамийн йа гIезийн месех буьзна, 
севсина, байн, коьртана аьхна, 70х70 см. барамехь хуьлу назбар. 
Хьешана лардеш хилла назбарш. Дуккха а хьалха гIайбеш тIергIах а 
деш хилла. Сиха датарна, гIайбеш котамийн, гIезийн а месех дузуш 
хилла. Уьш тайп-тайпанчу барамехь хилла. Кхин цхьа керла хIума 
дуьйцур ду ас шуна, суна сан ненан ненананас Алабаева Сенета 
дийцина. «Тхо кхиъна догIучу заманчохь, оха гIайбеш эрзан шач  а 
гулйой, и чу а йуьллуш, дузура. Четаршна тIе таса маша эрзах бора 
оха», бохуш, дийцира Йоккха-Бабас. Сан дейиша Муртазалиева 
Манош а йара чIогIа говза. Дуьххьара йоI а йалош, де-цIа со йеача, 
совгIатна боккха назбар бохьуш, и йеана дагадогIу суна. Цо дийцира 
суна гIайбийн башхаллех, хьешана мотт-гIайба кечбарх а. «Денна 
лелош долу гIайбеш тIехь сирла чкъоьргаш (лоччарш) йолуш леладе. 
Церан цIеналла хилар хIусамнана оьзда хиларан билгало йу хьуна. 
Назбарш тIехь баьццара дарин чкъуьйриг йолуш леладе, цIаьххьана, 
дагахь а доцуш, веанчу хьешана бен ма дахка назбарш. ТIера дарин 
чкъуьйриг схьа а ца йоккхуш, тIе хазаниг, цIенаниг чкъуьйриг йолла, 
шега болу лерам, хьан оьздангалла гур йу хьуна хьешана. Хьаша 
дIавахча, и тIейоьллина чкъуьйриг схьайаккхий, йитта а йиттий, 
дIайилла, ткъа назбар баьрчче билла», – бохуш, дийцира децас. 
Иштта хаза а, пайде а хьехарш дора суна дейишас. (Дала гечдойла 
царна). Уьш совгIатна луш хилла керла вовшахкхетчу доьзална. Кхин 
а бу шех аганан гIайба олуш, жима гIайба. И гIевле буьллу гIайба бац, 
и беран голаш тIе буьллуш бу. ТIергIах беш, дукха бузуш а ца хилла и 
гIайба. Бер жимма андадаллалц, йовхонна, кохкаршна буха голаш тIе 
буьллуш хилла и жима гIайба. Денна лелош долу мотт-гIайба (Iаьнан 
зама йоцчу хенахь) сиха-сиха махе доккхуш а хилла. ХIор а йуьртахь 
мотт-гIайба деш, духкуш а зударий хилла. Базаран дийнахь бохка, 
базара боккхуш хилла мотт-гIайба. КIоштарчу йарташкара дукха 
адам догIуш хилла базаршка. Говзачу зударша дохка хьалаоьхкинчу 
йургIанех сихха бIаьргкхеташ хилла, уьш хаза а, говза а деш 
болу зударий шайн цIерашца бевзаш а хилла. Суна дага а догIуш, 
МахкатIера базарахь хуьлура духкуш цIен, сийна, баьццара а басахь 
долчу дарех исбаьхьа хаза тегна йургIанаш. Уьш гича, самукъадолура 
сан. Шайн куьйга диначух, хьацарца даьккхинчух шайн доьзалшна 
рицкъ а латтош, оьзда баьхна вайн дай-наной. Дуьненчохь дуккха а 
къаьмнаш кхоьллинчу Дала вай бусулбанаш кхоьллина, бийца вайн 

ЮСУПХАДЖИЕВА Аза

Нохчийн къинхьегаман ламасташ
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мотт белла, гIиллакх, оьздангалла а йелла. Оцу дерригенан а хастам 
балла кхетам вайн хилахь, гIиллакх, оьздангалла, вайн дай-наноша 
йитинчу мехаллийн, хазнийн хьурмат а деш, дика мел дерг лардийр 
ду вай, Дала мукъалахь.

     
ГIезийн месех дуьзна назбар дезачарех лоруш хилла. Уьш уггар 

а кегийрачу, кIедачу месех дузуш хилла. Боьзан чкъуьйригаш тегна, 
царна чу йоьхкина кегийра (пух) месаш. Царна тIе дарин чкъуьйригаш 
йоьхкина, ткъа царна тIехула, куц а доккхуш, кечйина кIайчу басмин 
чкъуьйригаш. Кхин цхьа говзалла а йовзийта лаьа суна. 

ГIезийн тIемаш тIерачу йаккхийчу месех пиллигаш олу. Цу месех 
оьр (перо) пиллиг деш хилла, дайн хьокхуш, лелош. ЦIенкъа хьокху 
нораш борцах доьхкуш хилла. Тахана а доьхку. УьйтIе а, кетIе а цIанйа, 
хьакха доьхкуш девзигаш хилла. Девзиг керта, кетIа а хьокхург дуьйш 
долчу норийн гIодах доьхкуш хилла. Тахана а йарташкахь духкуш 
хаало уьш. Хьалха, массеран а хесахь бохург санна, дуьйш-лелош 
дара уьш. Беша, цIенна гонаха, дохнакерта а хьокхуш лелош девзиг 
хилла. И девзиг хьуьнхара деанчу серийн тайпанчу гаьннех деш 
хилла. ХIинца а до. ЦIулла серий олу царах. Оцу массо а хIуманан 
шен цIе, шех пайдаэца агIо а йу. 

 Эстамулова Забари (1908 – 2020 шш.) йолчохь тхо хилира 2019 
шеран чиллан баттахь. Ша аьхна йургIа а гойтуш, тхуна цо дийцира 
йургIанех дуккха а керланиг. 

ЙургIанаш тайп-тайпанчу куьцехь, басахь а хилла. Аьхна йургIа 
механа дораха а ца хилла, йа эца ца даллал деза а ца хилла. Дукха 
хан йу йургIанаш даран говзалла вайн нохчийн зударша карайерзийна. 
Хууш ма-хиллара, хIор а нохчийн ков-кертахь уьстагIий лелош хилла. 
Цундела тIаргIа шортта хилла. Кхин тIе а, вайн къам даима а хилла 
хIуманан пусар деш, цхьа а хIума дIа ца кхуссуш. ЙургIа кIеда, кIайн 
а тIаргIанах деш хилла. ХIинца а йургIа деш уьстагIан тIаргIа лелабо. 
ТIаргIа нехех цIанбой, ахкарца самсабоккху. Цул тIаьхьа маситтазза и 
мелачу хих боккху. Цул тIаьхьа Iаьржачу сабанца буьтту, до  дIадаллалц. 
До дIадаккха деза, тIаргIа йургIанна кечбеш белахь. Донах тIаргIа 
дIа ца цIанбахь, иза сиха бета, цуьнах садолу хIума а лета. ТIаргIа 
къажбеш, мехкарий а кхойкхий, белхи беш хилла. ЙургIа, кегийрхошна 
а гойтуш, тоьгуш хилла. ТIаргIа чкъуьйригна цхьатерра тIебуьллуш, 
нисбеш, цул тIаьхьа и бакъахьадоккхуш а мехкарша дакъалоцуш 
хилла. ЙургIин чкъуьйригна чухула къорза басма лоцуш хилла, ткъа 
тIехуле баьццарчу, цIечу йа сийначу дарех тоьгуш хилла. Чкъуьйриган 
барам: шоралл – 1,5, йохалла – 2м. тоьгуш хилла. ТIаргIа чубиллина 
йургIа, бакъахьа дерзийна, куз санна хьарча а дой, цхьана-шина денна 
Iуьллуьйту, тIаргIа охьабижош. ЙургIанна чу тIаргIа 2 кийлий 2-бIе 
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гр. буьллу. Цул тIаьхьа хьалх-хьалхара сара а буьллуш гуо оху, ондо 
чиллана тайца дарин басахь. Гуо шиъ-кхоъ боккху, хьайна хазахета 
тIамар а йуьллуш (сабанца йа мелаца). Дукха гена-гена ца боккху 
маха. Бухара басма а, тIехулара дари а лоцуш, кегийра (къайлах) маха а 
боккхуш, чекхдаллалц оху (тоьгу). Зуда йалийначу боьлхуш, совгIатна 
хьуш хилла вайн наноша йургIа. ЙоI децIа йеача, дейишас, ненайишас, 
денанас луш хилла совгIатна. ЙоьIан агIо а лерина воьдучо цIен йургIа 
луш хилла, кIентан агIо лерина воьдучо сийначу дарин йургIа хьуш 
хилла. ЙоьIан йа кIентан захалшка воьдуш, баьццарчу дарин йургIа 
луш хилла. Дина совгIаташ кхийкхош йа дуьйцуш а ца хилла. ЙургIан 
басаца хууш хилла, и совгIат хьан дина. ТIергIан йургIа а, гоь а дегIана 
аьхна а, дарбане а ду. ЙургIа доккха а, жима а хуьлу. Воккхачунна 
санна, берана а охуш хилла жима йургIа. Цуьнан барам 1,5//1,5м. Аьхна 
йургIа. ЦIе а муха хета шуна?! Дарбане ца хуьлийла а дац нохчийн 
Нанас тегна аьхна йургIа.

Вайн нохчийн зударша говзаллаш карайерзийна ца Iаш, цIена деш 
хилла хIусамера гIуллакхаш, дика лелош хилла бошмаш, чомехь 
кечбеш хилла кхачанаш. Шолан корталеш, гулмаьндеш, йовлакхаш, 
пухIан ганаш, бойнаш а йеш хилла цара. И иштта ца хиллехьара, 
тахана вайна вуно хала хир дара и дерриг а йухаметтахIотто. Вайниг 
йозанца чIагIдеш, вай охьа ца диллахь, доьза довр хиларан цхьа а 
шеко йац. 


