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Умхаев ХьамзатЙаздархочух дош

Гуьйрана, эсаран беттан 15-чу дийнахь шен вина де билгалдоккхуш ву 
«СтелаIад» журналан доттагI а, нохчийн меттан а, цуьнан историн 
а гIаролехь лаьтташ волу поэт, гочдархо, Iилманча, журналист, 
мохкталлархо, нохчийн меттан институтан дуьххьарлера куьйгалхо  
Умхаев Хьамзат. Хьамзат жима бер долуш дуьйна йахь йолуш, шен 
Даймохк безаш, цуьнан историна тIаьхьакхиа лууш вара. 5-чу классехь 
доьшуш волуш, вашас дуьххьара лам чу вигира  Хьамзат. Цу хенахь дуьйна 
кIантаца даим даха дисира лекхачу лаьмнийн аматаш. Лам санна доккха 
собар, лам санна чIогIа дош, лам санна лекха гIиллакхаш долуш кхиира 
кIант. Нохчийн маттаца, цуьнан историца боьзна дахаран некъ хаьржира 
Хьамзата. Ишколехь нохчийн меттан, литературин хьехархочун а, иштта 

тайп-тайпанчу министерствошкахь белхаш бина цо. 2019-чу шарахь вайн махкахь схьайиллинчу 
Нохчийн меттан институтан куьйгалхо хIоттийра Умхаев Хьамзат. Нохчийн мотт талларехь, 
кхиарехь къахьега охIла мел верг вовшахтуьйхира Хьамзата институтан тхов кIелахь. Дуккха а 
беркате, пайдехь гIуллакхаш дира Хьамзат куьйгаллехь волуш институтан белхалоша. Нохчийн 
орфографин 10 томехь йолу дошам арахийцира, керла Iаматаш хIиттийра, орфографин керла 
бакъонаш йукъайехира, дуккха а кхин гIуллакхаш а дира, царал дукха дан леринарш а дара. Дала 
меле дуьллийла цунна цо вайн къоман дуьхьа мел хьегна къа!

Хьамзата берашна а, баккхийчарна а  байташ йазйо, кхечу къаьмнийн литературин говзарш 
гочйо. Хьамзат, оха даггара декъалво хьо! Дала хьо санна хьайн къам а, мотт а, мохк безаш 
къонахий ма эшабойла вайна! Дала могаш-маьрша, дуккха а вахавойла хьо хьайн къоман дуьхьа! 

Лам
Лам – лаьттана Дала йина чIагIо,
Лам – маршонан йужур йоцу бIов.
Лам – цIеналла лоруш йолу агIо,
Лам – хьешашка кхойкхуш лаьтта ков.

Лам – вай дай схьабевлла шира эвла,
Лам – оьздачу нехан меттамотт.
Лам – нохчочун сий лардина гIовла,
Лам – ирачу шаьлтан детин ботт. 

Лам – хIорд хьаьдча, кема сецна лакхе,
Лам – бузучу малхах йаьлла цIе. 
Лам – йист йоцу има-беркат, токхе,
Лам – къонахийн тешам болу цIа.

(1956 шо)
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Г у ь й р е

Хезна йоцу йовхо йохьуш, 
Йеъна аьхке кхечира. 
Вижар, гӀаттар дан а доцуш,
Кхо бутт зама йаьхьира.

Дагахь доцуш, мох а баьлла,
Йовхо гена йаьккхира.
Стигал къекъош, г1овг1а йаьлла, 
Доггах догӀа дилхира.

Дерриг дуьне цӀарах дагош,
Бале баьлла хилла малх
Мархаш тӀехьа хӀинца лечкъа,
Ша диначух хеташ эхь.

ӀиндагӀ лоьхуш лелларш тахна
Малхе баккъаш луьйцуш бу. 
Ӏаьнна кечлуш, гӀад а вахна, 
ХӀора каде хьийзаш ву.
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Бераш-кераш, дуьйлало, 
СовгIатна шайн туьйpа ло. 
Цу туьйранийн турпалаш 
Хилла майра адамаш.

Башха туьйра, туьйранчаш, 
Кхиъна дашо куьйранаш. 
Махо маса йовдийна,
ТIулгех йетташ, йохийна.

Юсупов Iазим

Муxa кхиъна туьйранаш!

Сурт диллинарг – Апаева Камила

Цу чуьра схьабевлла нах,
Тамашийна хилла, бах,
Цара дуьйцуш туьйранаш –
Кхиъна башха туьйранчаш.

Бераш-кераш, дуьйлало, 
СовгIатна шайн туьйра ло. 
Цу туьйранийн турпалаш 
Хилла майра адамаш.
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Хьозалг дукха жима дара. Кху аьхка даьллера иза дуьнен чу. Нанас Iамадора иза тIомадала 
а, йалтийн цуьргаш, хIуш лаха а, кхидолу олхазарш довза а. 

– ДIогарниг Човка йу, – дуьйцура нанас. – Хьажал, мел боккха бен бу цуьнан дIогахь, дак 
дечиган боьххьехь. Ткъа хIара Алкханч йу. Иза олхазарийн цIаьлга чохь Iаш йу. 

Хьозалго доттагIалла тесира Човкица а, Алкханчица а. Цхьана дийнахь цу шиммо элира:
– Iодикайойла, Хьозалг, тхо, тIома а девлла, дIадоьлху.
– Мича, хIунда? – мохь белира Хьозалге. Цунна дуьхьал жоп ца луш, тIомагIаьттира и ши 

олхазар. 
– Нана, Човкий, Алкханчий дIа хIунда доьду? – хаьттира Хьозалга шен нене. 
– Гуьйре тIекхаьчна. Бууш болу кхача жимбелла. Цара, вай санна, йалтийн буьртигаш а, 

цуьргаш а ма ца дуу. Садолу хIумнаш а, чхьоьвригаш а йуу. Уьш Iай кхузахь ца хуьлу. Цундела 
уьш бовхачу мехкашка дIадоьлху. Шайна дуккха а йаахIума йолчу. И тайпа олхазарш дуккха 
а ду: НIаьвлаш, Лекъаш, Зарзарш, ХIуттуташ, ЧIегIардигаш, Шоршалш.

– Нана, уьш цIайогIур ма йу, йуй? – дегайовхонца хаьттира Хьозалго.
– Дера йогIур йу! Iа чекх ма делли, ло дешча, сагалматаш гучуйевр йу. Цул тIаьхьа дIада-

хана олхазарш бовхачу мехкашкара цIадогIур ду. Вай хьоьжур ду цаьрга.
Гуьйре тIекхаьчча, цхьадолу олхазарш бовхачу мехкашка дIадоьлху. Шелйелча шайна 

йаахIума хир йоцу дела. 
Бовхачу мехкашка дIа ца доьлхуш, Iай цIахь совцу дуккха а олхазарш: хьозий, къийгаш, 

цIирцIирхьозий, кхокхий. ХIунда аьлча, цара буу кхача: ораматийн хIуш, йалтийн буьртигаш 
– мел хала хилахь а, каро аьтто болуш хуьлу шелйелча а, ло диллича а. 

Гурахь цхьадолу олхазарш 
дIа хIунда доьлху

Ахмадов Муса



6

Ша цхьаъ йехаш-Iаш хилла цхьа йоккха стаг. «Цхьа йоI мукъане а йелхьара, цхьа беран 
бер мукъане а хиллехьара», – къайлах ша-шена йоьлхуш хилла баба.

Цкъа луларчу йуьрта хьошалгӀа йахана хӀара. ЦӀайогӀуш, цара цхьа гӀабакх йелла. 
ГӀабакх паднара кӀел а теттина, цӀе лато чӀийш дан йахана йоккха стаг.

Сарахь чуйеъна. Нуй, боршам хьаькхна, цӀанйина хилла чоь. Латийна йогуш пеш хилла.
– Вай, xlapa ма тамашийна болх бу!
Мел ойланаш йарх а, хиллачунна тIаьхьа ца кхиъна xlapa. 
ШолгӀачу дийнахь а карийна цунна иштта цӀанйина чоь, латийна пеш. Цхьаъ чувеъна-

Тамашийна йоI
(Халкъан туьйра)
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араваьлла схьагуш цхьа лар а ца хилла. ТӀаккха сацам бина, ша йуха а дечиган гӀайгӀабан 
йоьдучуха-а, дӀа а лечкъина, шен чохь дерг хӀун ду хьажа.

Иштта, дӀалечкъина xlapa Ӏаш, цхьа хан йаьллачу хенахь, керччина, цӀенкъа йуккъе 
схьайеъна кхуо паднара кӀел йиллина хилла гӀабакх. Цунах цецйала xlapa кхиале, гӀабакх 
шина декъе йекъайелла. Цу йуккъера хьалайаьлла инзаре-исбаьхьа йоI. Меллаша чухула 
йолайелла, гӀуллакх дан хӀоьттина иза.

Эццахь схьагучуйаьлла, йоккхачу стага дехна: «Ва бабиниг, кхин къайла ма йалахьа, 
бабица йахахьа! Баба ша ма йу!»

Йелайелла, йекхайелла, бабина марахьаьрчина и исбаьхьа-тамашийна, хаза йоI. Барт 
хилла кху шиннан. Хаза цхьаьна йаха хиъна.

Иштта, ирсах догдуьллучу хенахь, ирсе кхаьчна баба. ХӀинца а чӀогӀа бертахь, хаза 
йехаш йу, боху, и шиъ-м. 

Сурт диллинарг – 
Апаева Камила



8

Йуьртахь...
Халикова Асет

Бешахь долу Iожан дитташ, 
Царна уллехь бевлла нитташ,
Хесахь бийна хохаш, наьрсаш,
ХьаьжкIийн нускалш – месаш хьаьрса,

ЧIогIа сагатделла царна,
Йуьртана со генахь Iарна.
Цигахь йехаш йу сан баба,
Туьйра дуьйцу воккха дада,
Москал, эса, котам, Iахар –
Йуьртара сан хьоме дахар!

Ишколера мукъайаьлча,
Дешаран шо сайн чекхдаьлча,
Хьомечу сайн йуьртахь йаха,
ЙогIур йу сайн хаздан дахар.

Сурт диллинарг – Киндарова Индира



9

Делкъа хан йара. Цхьамма эккхийча 
санна, йедда, чоьхьайелира диъ шо долу 
Зулпаъ. Деша йаха арайолуш йолу шен 
йиша Лайлаъ дуьхьалкхийтира цунна.

– Хьо хьан эккхийна?
– Цхьаммо а... Лайлаъ, хьо дика а йай, 

вайн луларчу Зулайс хаттахь, со цӀахь йац, 
алахьа.

– ХӀунда?
– Суна цуьнца ловза ца лаьа...
– ХIан-хIа, ас пуьташ буттур бац – со 

дешархо ма йу.
Чуьрчу вешех бӀаьрг кхийтира Зулпаан:
– Бислан, ахь эр дуй, со цӀахь йац?
– Дера эр дац. Хьуьжаре а лелаш, аьшпаш 

буьттуш товш ма дац...
ГӀеххьа кхуьйлира йоьӀан йуьхь.
ТIаккха дехьа чу, денана йолчу йахара йоӀ:

ЦIАХЬ ЙАЦ, АЛАХЬА...
Махмаев Жамалди

– Баба, Зулай йагIахь, со цӀахь йац, эр 
дуй ахь?

– Стенна олуш ду и?
– Цуьнца ловза ца лаьа суна. Кампет ца 

лахь, ловзуьйтур йац, аьлла цо.
– Ца ловзийтахь – хьайн йижаршца, 

шичошца йа  кхечаьрца ловзур йу-кх. Хьо 
бахьанехь пуьташ ботта йиш йац сан.

– Баба, хьо а дешархо йу?
– Йац.
– Хьуьжаре лелаш йу?
– Дера йац, баба къанйелла.
– Хьуна хӀунда ца мега пуьташ ботта?
– Пуьташ ботта цхьаьнна а ца мега, уьш 

боьттинчунна Дела оьгӀазвоьду.
– ХӀета ас а буттур бац-кх, – аьлла, кетӀа 

а йаьлла, мохь туьйхира Зулпаа: «Зулай, 
суна хьоьца ловза ца лаьа!».

С
урт

 диллинарг – А
паева К

ам
ила
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Сирникаш йу ЧIирдигехь.
Ду и, ЧIирдиг, хьуна иэхь,
Уьш йу чIогIа кхераме,
ЧIирдиг, уьш ма лелайе!

лаРлУО!
 

Яшуркаев Султан

Сирник – цIе йу, и йу дера,
ЦIарах ларло, хьоме бераш!

Сирник цергах Iуьттуш верг,
Талхош ма ву хьо хьайн церг!
Цергаш цIанйан щётка йу,
Уьш туьканахь шорта йу.
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Саба, шотка, цергийн паста!
Царах цкъа а хьо ма къаста!
Ахь и гIиллакх лардахь, хьан
Хир йу цергаш, йуьхь а кIайн.

Аьр вай йуха, карладоккхуш,
Вон мел леларг дохковоккхуш:
Варий, ларло цIарах, хих, 
Iамош дагахь хIара стих!

Сурт диллинарг – Апаева Камила
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– Пхьагал, ахь наб муха йо? 
– Йан ма-йеззара – охьа а йуьжий.
– Ткъа ахь, акха котам, муха йо? 
– ДIа а хуий йо-кх.
– Ткъа ахь, гӀаргӀули?
– Ирахь а лаьтташ.
– Схьагарехь, со ду-кх массарал дикачу 

хьолехь наб йеш дерг, – аьлла бирдолаго.
– Ахь муха йо наб, бирдолаг?
– Iункарнехьа.

Сладков Николай

НАБ МУХА ЙО?
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Закриев Iийса

Нанас дӀадиллина баьццара сир схьа 
а эцна, кертах хьаькхнера ПетӀамата. 
Цуьнан ворхӀ шо бен дацара. Нанас, 
чуйеъча, йоӀана дов дира:

– Ас 1аьржачу чохь йуьтур йу хьо, кхин 
и саннарг дахь... – бохуш.

ПетӀамат, йелха а йоьлхуш, беша йедира. 
Хьайбанан дитта кӀел охьахиира иза, 
бӀаьрхиш кӀайчу беснеш тӀехула дӀаса а 
хьоькхуш.

– Со цхьанна а ца оьшу, йеза а ца йеза со 
цхьанна а! – «хӀиъ-хӀиъ» деш, са ийзадора 
йоӀа.

– ДогӀа догIу-те вайна... – цхьанхьара 
аз хезира цунна. Йелхар саца а дина, 
йухахьаьжира иза. Хьайбанан орамна 

ПетIамат
уллехь даьккхинчу Ӏуьргара ара а йаьлла, 
хиъна Iаш дингад йайра цунна. Цуьнга а 
хьаьжна, йоI вукху aгlop хьаьжира, амма 
цхьа а вацара гуш.

– Хьо йу и, тӀуналла а йаржийна, 
йоьлхуш йерг?

ПетӀамат, цецйаьлла, кхоссайелира. 
Дингад йара къамел деш.

– Дехкаша мотт буьйцуш ма ца хуьлу?! 
– голаш бете а хьош, хебира йоI.

– И хӀун къамел ду! Сан лепа цӀоькъа 
цӀока дехкачух тера хета хьуна? Йа, 
сайниг санна, кӀайн лаг хуьлу дехкийн? 
Со гича, дехкий, «орца дала!» бохуш, беш 
мел йу уьду... – дингад, дозаллица некхан 
у хьалха а доккхуш, хаьн тӀе хьалхара 
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ши ког а хӀоттийна, тӀехьарчу шина кога 
хӀоьттира.

– Вай, ма чӀогӀа дуьйцу ахь! Хьо-м 
баккъала а турпал ву, ахь схьадийцарехь. 
Тхан божли чуьра гезгаш дӀайахалур 
йарий хьоьга?

Дингад, накха чу а озош, охьахиира.
– И ма алахьа соьга. Жима йолуш дуьйна 

а, кхоьру со царах. Цхьа бехий, дегаза 
когаш хуьлу церан...

– ТӀаккха, доккха хабар дийца а ца 
гӀерташ, ӀадӀе! – ПетӀамат, дӀа а йирзина, 
йуха а йелха йолайелира: «Нанас дов дина 
суна, 1аьржачу чуйуллур йу цо», – бохуш.

– ПетӀамат, ма йелхахьа! Со йу-кх хьан 
накъост...

– Хьох муха хуьлу накъост, сол а чӀогӀа 
гезгех кхоьруш хилча? – сацайелира йоӀ.

– Ac сайца дӀайуьгур йу хьо.
– Стенга?
Дингад, йедда йахана, мангал-комар a 

йохьуш, йеара:
– XIара ахь йаахь, со санна жимлур йу 

хьо, тIаккха тхоьга гӀур ду вайшиъ. Ас 
дуккха a хаза хIуманаш а гойтур йу хьуна.

– Даима иштта жима лаьттар йу со? 
Нанас сагатдийр ма ду, – кхерайелира 
ПетIамат.

– Йац дера! Хьуна ма-лиъинехь, ас, 
муьрг а кхаллийтина, йоккха хуьлуьйтур 
ма йу хьо.

ЙоӀ шайн цӀийнан коре хьаьжира, 
тӀаккха – божалин агӀор.

– Реза йу со. Жимма хьошалгӀахь а 
Ӏийна, цӀа йогӀур йу со.

ПетӀамата мангал-комар йиира, тӀаккха 
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иза, дингад санна, жимайелира.
– Вададай! Ма йаккхий а йу хьан цергаш, 

мӀараш! – цецйелира ПетӀамат.
– Цергаш-м хьалха ма-хиллара йара, 

хьо дегӀана жимйелла-кх. Йоха ма йоха! 
Йало тхан хӀусаме, тхо муха деха гойтур 
ду ас хьуна. 

И шиъ Ӏуьрга чу йоьссира (хӀинца Ӏуьрг 
дацара иза, йоккха хара йара).

ТӀуьна хьожа йогӀура, Ӏаьржа а йара, амма 
ПетIамат ца кхоьрура – тешаме некъахо 
вара, кхуьнан куьг а лаьцна, вогӀуш. 

– ХӀинцца сирла йолчу йер йу вайшиъ, 
– элира дингадо. – Тхан а ма ду стогарш.

 – Телевизор хуьлий шун?
– Ца хуьлу, дера, антенна хьалайаккха 

меттиг ма бац. Буса ара а довлий, кегий 
дингадаш хелха а йохуш, ловзарш до 
оха, бӀараш а лехьадо. Хьалха ма-аллара, 
дехкий а лоьхку...

ЙоI леррина хьаьжира цуьнга.

– Ас боккъал боху, ПетӀамат, дехкий а 
лоьхку оха. Соьца накъостий а ма хуьлу. И 
дехкий мел кхоьруш хуьлу, хаьий хьуна?

– Гезгаш дехкел а кхераме йу? – 
йелайелира йоI.

– Схьакхечи вай! – аьлла, цо аьлларг шена 
ца хезча санна, кеп хӀоттийра дингадо.

Шуьйра уьйтӀе йара лаьттан бухахь, лекха 
тхов а болуш, стогарш а дара бӀогӀамаш 
тӀехь хьалаоьхкина. Xlopa доьзалан шен-
шен цIа дара. Кегий дингадаш, вовшашна 
тӀаьхьауьдуш, ловзуш йара. Буьрканан 
меттана ловзош туьте дара церан. Жимма 
йаккхийнаш, нораш хьоькхуш, цӀано йеш 
йара, кест-кеста бераш човха а деш. Мекхаш 
сира дингадаш горгачу туьппалгашна тӀехь, 
хьалхара когаш Ӏасанаш тӀе а бехкина, 
эсала къамелаш деш Ӏара. ТIоьрмигаш 
дуьззина бӀараш а дохьуш, гӀеметтахӀиттина 
дингадаш йаьхкира. «Дада вогӀу! Дада вогӀу» 
– бохуш, дуьхьалхьаьвдира бераш, амма 
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дас уьш, ишар йина, меллаша дӀатеттира: 
товш дацара къаношна хьалха шен бере 
вистхилар. Бертахь бехаш лулахой бара 
хӀорш.

– Тхан урамехь санна, ма ду кхузахь-м, 
– цецйелира ПетӀамат. – Малх ца кхета-кх 
шун уьйтӀа.

– Малх, оьшучунна, араваьлча, хир 
бу. Самукъане дац? ГӀовгӀанаш а йац, 
кеманаш а ца хеза...

Туьппалг тӀехь Ӏачу дингадо, куьг а 
ластийна, шена тӀейийхира ПетӀамат.

– ДӀа тӀе гӀо! – йистхилира кхуьнан 
накъост. – Цара вониг хӀумма а дийр дац 
хьуна.

ЙоӀ тӀейахара.
– Де дика хуьлда шун!
– Далла йезийла, ПетӀамат! Муха ду 

хьан гӀуллакхаш?
– Дика ду.
– Хьан нанас хьуна дов динийла, хаьа 

тхуна. Ахь кертах сир хьоькхуш а гира тхуна. 
Цу басаран хьожа кху уьйтӀа а кхечира, цул 

тIаьхьа, са ца даккхалуш, Ӏийра тхо.
– Ас кхин дийр дац и ... – ПетӀаматан дог 

шелделира, ша леррина дов дан йалийна 
моттаделира цунна.

– Хьо бехке йан ма ца дохку тхо, 
ПетIамат. Цул сов, хьан накъостий ду тхо, 
хьан гергара доттагIий. Хьо мел дика йоӀ 
йу, тхуна дика хаьа. Амма нанас бохург 
дан деза. Цунна хьуо мел дукха йеза 
хаьий хьуна? Хийла, бешахь болх беш 
йолуш, цо хьан цӀарца эшарш лоькхуш 
хезна тхуна.

ЙоӀ уьйтӀахула дӀасахьаьжира. Бераш 
наношна тӀехьерчаш гира цунна. Кхунна 
сихха шен нана ган лиира, бӀаьргех хи даллал 
чӀогӀа... Мел хьоме, мерза хетара цунна 
хӀинца нана. Цуьнан куьйган кӀедаллех 
хьаьгира иза. ЙоӀана лиира, ненан кара а 
хиъна, дуьнен чохь мел долу мерза, довха 
дош цуьнга ала. ПетӀаматан лилула-сийна 
бӀаьргаш хих буьзира... 

– ПетӀамат, кест-кеста тхо долчу йогӀуш 
хилалахь, тхуна хазахетар ду хьуна! – 

элира дингадаша.
– ЙогӀур йу со! – шен 

накъосте хьаьжира йоӀ…
Ша ара муха йелира а, 

ша йоккха муха хилира а, 
дага ца догӀу ПетӀаматна.

Хьаьдда чуйоьдуш йара 
иза, нанна дуьхьал.

–  Н а н а !  –  о л у ш , 
мараиккхира йоӀ. – Ас ахь 
аьлларг дийр ду хьуна... ас 
кхин цкъа а вониг дийр дац, 
– маракъуьйлура йоIа шен 
нана. Нанас шен кIеда куьг 
йоьIан коьртах хьоькхура.Сурт диллинарг – Магомадова Фаина



Эдильсултанов Iабаз

Маьлхан зIаьнар

Кор ца тухуш,
НеI ца йоьллуш,
ГIаттавора цо.
Йуьхь сан хьостий, 
Самавоккхий, 
ДIакхойкхура со.

Цуьнца гӀоттуш,
Бай тӀехь ловзуш,
Йели аьхке дIа.

Маьлхан зӀаьнар 
Стенга йаха? –
Гучуйалахьа! 
Бабас боху:
– Гуьйре йоьлла,
Лечкъа зӀаьнар дӀа. 
Стигал йоьлху, 
Дижна Ӏалам,
ДогӀу вайна Iа.
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Поп, поп, лекха поп, 
Лекхчу поп тӀехь куьйра. 
Ма хьейелаш, бераш, топ, 
Ас дуьйцур ду туьйра.
 
Лаьмнаш тӀехьа, Ӏаннел дехьа, 
Хьуьлла лекхчу тӀулган хьехахь, 
Бууш маьрша лела нах, 
Буьрса Йешап хилла бах.
Цунна гена йоцчу йуьртахь, 
Аравала кхоьруш бертахь, 

Чкъоьрдиг боху кӀант хилла, 
Доцуш шегахь цхьа а хӀилла, 
ДӀааьллачух тешаш ша,
Дахка бедча меллаша,
Йа и моза меттахъхьайча, 
Йоьду-йогӀуш гомаш йайча, 
Вегош хилла иза, пекъар,
Амма хилла цуьнгахь хьекъал, 
Иза вайна кестта гур ду,
Туьйра хецна хьалха гlyp ду,
Аш ладогӀа, доттагӀий,
Дахлур дац сан хабар кхин.

Цхьана буса, ара вига 
Аьлла, хилла вайн Чкъоьрдиг 
Йукъах аьшкал боьллина, 
Белш тӀе диг а диллина, 
Миска Чкъоьрдиг кечлуш хилла, 
Ша вадорна кхоьруш хилла: 

ЧКЪОЬРДИГ
Гацаев Саь1ид
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Кхунна йоьлуш нана хеза:
«ЭхӀ, ма кӀант ву ас кхиийнарг!
Эрна кхача бу баийнарг:
– Э-э-э! Хьо, кӀиллу! – кхуьнга олу, –
КӀант – цӀе йерг оццул кхоьруш хуьлу?!
Къуй баьхкинехь, хӀинца хецна
ДӀагӀур бара со а эцна,
Хьо дӀа чохь а витина,
Кхерош, неӀ а йиттина,
Эхь ду хьуна, эхь ду, эхь ду!
Са дезар а гӀехь хуьлуш ду!» 
Бехке хилла хӀинца Чкъоьрдиг, 
Охьакхуссуш аьшкал, шен диг, 
Вистхилира: «Вац со кхоьруш!.. 
Тховса дуьйна вац со кхоьруш!» 
Шен дош кхетош нисдира,
Нана цунах тешийра,
Эццахь хелха хьаьвззина, 
ДӀачуваха хьаьвзина.

«Хьанна хаьа, буьйсанна 
Къу вуй арахь, борз санна!» 
ХӀан, дӀавигна нанас иза, 
Буьйса хилла боде, хаза,
ХӀинца хьоьлла хьоьлларче –
Уьдуш стиглахь седарчий.
Реза йоцуш оцу гӀуллакхна,
Аьлла хилла тӀаккха нанас:
 «Ма къу-берзан буьйса йу-кха,
Бода боьлла оццул буькъа!»
«Къуй бу богӀуш?!» – са а хаьдда,
Чкъоьрдиг эццахь дӀа чу хьаьдда,
Амма, аьшкал тасалой,
Хьуьнар доккхуш айало.
ДӀасахьаьжчахь: къуй бу мичахь?
Кхерам бицбеш, ойла йичахь,
Дера, иза са ма йу,
Хьалхалерра буьйса йу.
Боде, Ӏаьржа лаьтта иза,
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Кхана Ӏуьйрре хьалагӀаьтти, 
Шена дечган тур а дайти,
Йукъах дихки лерина,
Бераш кхайкхи лулара.
Эли цаьрга: «Дуьло, гӀовтта!
Зока дериг тӀаьхьа хӀотта!
Хьуьнах мерза комарш кхиъна,
Вай, тахана, уьш а йиъна,
Лелла эцца коьллашлахь,
ЦIа доьрзур ду бодашлахь.
Кхоьруш вериг цӀахь Iе шена,
Йух а лаций винчу ненан.
Со – кӀант хьалха хир ву шуна,
Шу тӀаьхьа а хир ду суна.
ГIор вай хьуьлла даккъашка,
ХӀинца бертахь комаршка!» Бераш, и дош дIа ма хеззи,

Оццул мерза комарш йезна,
ХьалагӀевтти, тӀаьхьахӀитти,
Коьрта месал куйнаш техки,
Даха хьуьлла даккъашка, 
ХӀинца бертахь комаршка. 

Дийнахь сарралц ловзуш лийли, 
Комарш йии, шовда мийли, 
ХӀинца бода булуш бу,
Уьш шайн цӀехьа богӀуш бу. 
Хьалхаваьлла Чкъоьрдиг вогIу, 
Товш ву иза, товш ву чӀогӀа: 
Буйнахь лестош тур цуьнан, 
Доллу дуьне даккха санна, 
СхьатӀелата борз йа ча,
Са ца дезаш бӀарзйелча.
Амма бода букълуш лаьтта, 
Некъ карон дац хӀинца атта, 
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ХӀокху хьаннийн даккъаш тIехь. 
Цу тIе, маржа, паргӀатехь, 
ХӀора попехь, ӀиндагӀехь
Экха тарло боданехь,
Буьрса, буьрса бӀаьргаш къегош,
ОьгӀазе и латта кегош.
Хьун йу тийна лесташ,
Бохь йа бух а шен ца къаьсташ,
Амма Чкъоьрдиг хьалха ву,
Тур а буйнахь, хьаха, ву,
Дуьне дохарх вухур воцуш,
Даг чохь кӀеззиг ойла йоцуш,
«Схьа тӀекховда борз йа ча,
Са ца дезаш, бӀарзйелча!
Туьрца иза цостур йеца,
И стогалла вайгахь йеца!»
Цара иштта дIа некъ бо,
Геннахь йогуш серло го.
Уьш тӀебоьлху, хазахеташ,
Амма адам дац схьахезаш,
Дуьхьалвалац цхьа а да,
Йа цӀенош а кхузахь дац.
Хьалха лаьтташ хьех а йу,
Цу чохь йогуш серло йу.

ДӀачубоьлху. ЦӀерга хиъна,
ХӀинца, йоттуш, гомаш йиъна,
Шиъ-кхоъ сту а кхехкабеш,
Йешап Iаш ду, наб а йеш.
Са мел доӀу, дӀасалеста,
КӀомсарш – аьчкан, мӀараш – цӀеста,
Цуьнан сирла къегаш йу, –
ЧIогӀа ирча зуда йу.
БухӀа йу, дӀо тӀехьахь, йоьлхуш,
ГондӀа цунна жижиган чалхаш,
ДаьӀахкаш а, уллохь урс ду,
ШайтӀа-йилбаз кхузахь ду.
Самайолу: «ХӀун йу иза?!.
И хӀун хьожа йу схьайетталург – 
Адамийн и мерза хьожа?!
Мича Дала йели, хьажа!»

Цо ши бӀаьрг дӀабилли шен,
Къарзош, чӀогӀа тамаше,
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ХӀоккха-хӀоккхул карчабеш,
СхьатӀехьажош, сацабеш.
Бераш го, вайн Чкъоьрдиг – хьалха,
Кхин дерш массо цунна тӀехьа.
Уьш ду лаьтташ, Ӏадийна,
Кортош охьатаӀийна.
Чкъоьрдиг... И цхьаъ паргӀат лаьтта,
Вухур ма вац иза атта.
Бах цо оьзда Йешапе:
«Вон нах Дала эшабе!
Буьйса дика хуьлда, деца!
Тхо хьан тховса хьеший деца,
Дузаде тхо, дийшаде,
Тхо кӀадделла, Ӏалашде».
Важа сихха хьалаэккха,
Баьрче доху цо уьш тӀаккха,
ЦӀера улло ховшадо,
Жижиг делла, дузадо,
Дийшош, сонехь паргӀатдоху,
Кхин дош шенна мерехь боху:
«Мича Дала дели шу!
Лаг тоххал а делара шу!
ХӀумма а дац, цкъа деттина, 
Чам боккхур шух теттина!»
 

Бераш дийши. ГӀелдаларна,
Наб а кхийти кестта царна.
Сема майра Чкъоьрдиг ву,
И Йешапца ларор ву.
Важа-м доллу шен, «гӀам-гӀим» деш,
Доккха урс ду цуьнгахь ирдеш,
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ТӀулгах хьоькхуш, дитт а нисдеш,
Бераш дайа, хьакха кечдеш.
Урс ирдина дели и,
СхьатӀехӀоьтти деъна и,
Буйнахь урс а лепаш ду,
Шен аьттонна хоьттуш ду:
«Вижнарг мила ву? Вижаза мила ву?
Меца-хьогах муьлха хир ву?»
«Вижаза со – Чкъоьрдиг, ву, –
КӀанта цунна жоп ло тӀаккха,
Шайн аьттонна меттиг баккха, –
– Меца со ву», – олу кхуо.
«Вузор ву-кх ткъа!.. – олу вукхо, –
Жижиг ду вайн датта, кхехко»...
«ХӀан-хӀа! – олий, тӀаккха кӀанта
И сацадо, – нанас цӀар тӀехь
Суна сайнна чӀепалг дора,
И даадой, вижавора.
Наб а муха кхетар йу:
И дан нана генахь йу».
«ЧIепалг-м, хьаха, вай а дийр ду,
Кху минотехь иза дер ду», –

Йешап сиха тохало,
Оцу сохьтехь чӀепалг до.
Урс цкъачунна йуьстах дуьллу,
Даа чӀепалг хьалха дуьллу.
ЧӀепалг цӀенна даьтта ду,
И, пах санна, кӀеда ду,
Чохь кӀалд а йу хохаца,
ЧӀогӀа нислуш чомаца.
 
Кхача барна тамера
Йешап говза хиллера.
Чкъоьрдиг хӀинца охьахиъна,
Вели, лаххьош, чӀепалг диъна.
Баркаллица агӀорвели,
БӀаьргаш хьабби, хар дан вели,
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Суьрташ дехкинарг – Магомадова Фаина

Амма къайллах тергалдо:
ХӀун до вукхо, хӀун ца до.
Йешап, кӀеззиг собар дина,
Меллаша хьалагӀаьттина:
«Вижнарг мила ву?
Вижаза верг мила ву?
Меца-хьогах мила хир ву?» –
Хьалхалерра хаттар до,
Ира урс а баттар до.
Вижазниг и цхьаъ хуьлу,
Чкъоьрдиг, иза вистхуьлу:
«Вижаза со, – Чкъоьрдиг ву,
Меца вацарх, хьогах ву!»
Йешап шенчул оьгӀаздоьду,
Амма сихха хи дан доьду:
«Хи-м вай хӀинцца лур ду хьуна,
ДIа ца вуьжуш ма Iе цунна, 
Айхьа хьайна ницкъ ма бе, 
Богу кийра кхарзабеш». 
КӀанта иза сацадо,
Цо и иштта кхетадо:
«Ас хьан, деца, йижар дохий, 
Нанас суна цецахь дохьий, 

Буса хи а маладора, 
ТӀаккха дӀа а вижавора. 
Наб а муха кхетар йу, – 
И дан нана генахь йу». 
Йешап сиха дӀасахьоду,
Цаца оьций, хитӀа доду:
«Хи-м вай, хьаха, минотехь
Хуьлуьйтур ду хьан бетехь», –
Даха дедда, араиккхи,
И гӀар-гӀовгӀа йаьккхина.
КӀанта цуьнга дош ца боху,
Шен накъостий самабоху,
Хиларх арахь Ӏаьржа бода,
Уьш, хьем ца беш, цӀехьа бовду,
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Йешап, хӀинца а теш бу нах,
Хи дан гӀерташ доллу, бах!
Цецахь иза соцуш доцуш,
И сацо шен амал доцуш.
Майра Чкъоьрдиг дӀа цIа кхечи
КӀеззиг йаьттӀа йу тӀехь хеча,
Маса ведда хиллера
Иза хьехан бертера,

Накъостий шел хьалха болуш, 
Ша накъостел тӀаьхьа волуш, 
Тур а цуьнан буйнахь ду,
ЦIа кхаьчча а, лестош ду, 
Хьанна, стенна хууш дац, 
Хаьттича а, дуьйцуш дац.
Амма Чкъоьрдиг майра хилар, 
ХӀуманнах а и цакхерар, 
Иллешкахь и дуьйцуш ду, 
Кицанна а далош ду:

«КӀант велахь, хуьлийла и 
Чкъоьрдиг санна, хьуьнаре». 
Чкъоьрдиг вийцарх кхачор вац, 
Вай и кхин дIа вуьйцур вац. 
Бераш, xlapa туьйра хазахь, 
Ала соьга, дарий хаза?

С
урт

 диллинарг – Я
хъяев М

уса
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Джунаидов Аюб

РегӀан басахь 1уьллучу жимачу 
кӀотарахь  аьхна йеана аьхкенан Ӏуьйре 
йара.  Шен дай баьхначу ирзе хьажа-
хӀотта ваха кечлуш вара Дада. Дадин 
цӀийнан нах баьхна доккха ирзу дара иза, 
хьуьнан йистошца даьккхина. Цигара 
дӀабигнера ДадагӀар Сибарех а. Вордана 
тӀе шада а, бел а, мангал а, диг  диллина, 
кечвелира иза. Лерина иза тергалвеш, 
гонаха хьийзаш Салман а вара, дедас 
ша ирзе вигаре сатуьйсуш, кхеран 
хьалхе бина барт бара. Ирзуна гергахь 

Б е л х и
долу шовда а тодеш, гӀабакхийн хесан 
гонахара керт а къовлуш, гӀуллакхаш дан 
дагахь вара Дада. Дедена ша вицваларна 
кхоьруш, цунна тӀера бӀаьрг ца боккхуш, 
и тергалвеш, дӀасахьийзара Салман.

Цу хенахь кхеран рагӀу тӀехьарачу  
ринжехула гучувелира Дикалу, Дадин 
гергара стаг. Вовшашка хьал-де хоттуш, 
къамеле велира и шиъ. Дикалус аьлча, 
хиира Дадина, тахана Ӏадизан ц1еношна 
тхов тилла, тӀайш хьокхуш  белхи хилар. 
Цига ваха кечлуш хиллера иза.

НеӀарехьа а вирзина, цӀа чу бабига 
мохь туьйхира Дадас:

– ХӀей, хезий хьуна!.. Же, ма Ӏелахь, 
сихонца белхан бедарш кечйелахь 
суна!..

Сихха,  ворданна йоьжна говр 
дӀайаста вуьйлира Дада. ГӀомат дӀа 
а йаьккхина, Салмане говран урх 
дӀакховдийра цо.

– ХӀинца, хьуна ма-гарра, со сиха 
ву… Салман, хьада-гӀой... говр, байтӀа 
йаккхий, дӀахеца… Дадин гӀоьнча ма 
ву хьо.

Вордан тӀера гӀирсаш охьабохкуш 
воллучу дедега чӀогӀа лерина хьоьжура 
Салман. Хуьлуш долчунна реза вацара 
кӀант. К1ентан сатийсамаш бухуш 
лаьттара. ӀоӀан йоккха йар а хьарчийна, 
цӀахь йолчу жимачу Маржанна хьуьнан 
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цӀазамаш дан дагахь вара ваша. Канашца 
охьадоьхкича санна, дукха пхьагалан 
цӀазамаш хуьлура цигахь. «Тахана кхара 
хӀара белхи йукъа ца баьккхинехьара, цу 
туьйранан ирзехь цӀазамаш лехьош хир ма 
вара со!..» – сагатдора Салмана…

Каде хьийзачу дедегахьа а вирзина, 
лахара балда а дегош, дукха лерина 
вистхилира Салман:

 – Дада, тӀаккха… вайша… тахана 
ирзе… воьдуш а вац?

 – Гой хьуна, сан кӀант, вайшиннан цигахь 
цкъачунна цӀе йаьлла болх бац… регӀал 
тӀехьа кхана ваха а ма мега вайшиъ… Ткъа 
Ӏадизан гӀуллакх, дӀа ца тоьттуш, сиха дан 
дезаш ду… Мангалан мур болабалале, 
тхов тӀебахийта безаш бу церан цӀеношна.

 – Дада, цо хьо белхех кхайкхина а ма 
вац… – шениг дийца лаьара кӀантана.

 – Салман, хьажал хьо!.. И ма дац 
коьртаниг… Кхайкхар йа цакхайкхар – 
иза цуьнан шен гӀуллакх ду. Ткъа, цигахь 
белхи хилар сайна хиъча, цига гӀодан 
вахар – иза сан декхар ду.

 – Дада, Ӏадиз хьуна а вогӀу белхех?.. 
– деден къамелана, цаваьлла, тӀетан 
вуьйлира кӀант.

 – Ӏадиз чӀогӀа дика стаг ву… цӀена 
бусалба ву… Мовладаш доьшуш, велларг 
дӀавуллуш… Нагахь вай вовшашна гӀо 
деш ца хилахь, вай акхаройх тарлур ду… 
Иза ирча х1ума ду… 

Салман ойланашка велира. И х1ун белхи 
бу хьажа веза со, аьлла, Салман ӀадизгӀарга 
вахара… Дада волчу.

Новкъахула ца воьдуш, бешахула, 

лекхайевллачу хьаьжкӀашна йуккъехула 
боьдучу гӀашлой-новкъа вахара Салман. 
КӀантана хезара 1адизг1еран бешара 
гӀовгӀа. Йерриге а куьпахь йаьржинера 
иза. Деттачу дагарийн тата хезча, болар 
сихдира цо. ДӀакхаьчча, гиначу суьртах 
чӀогӀа  тамашбира к1анта – доккха 
пхьола дара дӀахӀоттийна. Иштта дукха 
нах цхьаьнакхетта, дагаршца белхаш 
беш, кхул хьалха цкъа а ца гинера 
Салманна. Забарш йеш, к1адбалар доцуш, 
самукъадаьлла, бохкуш бара белхалой. 
Хетарехь, йерриг йурт г1аьттинера 
1адизана г1о дан. 

 – ХӀара хилла-кх и белхи бохург!.. 
Массо а болх беш ву-кх самукъа а даьлла!.. 
– иштта ойла дагаиккхира кӀантана.

– Дависа, воккха велахьара со а, г1о 
дийр ма дара ас а!.. Дала мукълахь, Дадига 
сайна Ӏамадойтур ду хьуна ас дечигаш 
хьакха!.. Массо а нахана, кхайкхаре а ца 
хьоьжуш, белхех лелар ву хьуна со даима 
а!.. ТӀаккха… ас цӀенош дечу хенахь, уьш 
суна а богӀур бу!.. – велакъежира к1ант. 

 – Салман, ва-а-а Салман!.. – оцу 
йоккхачу гӀовгӀанна йуккъехула шега цхьаъ 
кхойкхуш хезира кӀантана. Д1асахьаьжча, 
шена тӀекхойкхуш, куьг лесточу Ӏадизах 
бӀаьрг кхийтира Салманан. Дегаза цунна 
тӀе волавелира кӀант – ша кхузара цӀа 
хьажорна кхоьрура иза. 

– Салман, Ӏаьзина цхьа гӀуллакх дийр 
дарий ахь?!

Кхузахь, белхех, ша Ӏадвитичхьана, 
стенна а реза вара Салман.

– Дийр ду, Ӏаьзи.. –  элира кӀанта.
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– Оцу болх бечу нахана сих-сиха мала 
шийла хи деза. Ӏаьзига иза кхехьа ца ло…  
Наг-наггахь вайн шовданера хи дан гӀур 
варий хьо?.. Мела хир ма бу хьуна…

– ГӀур вара-кх, дукха хазахеташ-м!.. 
мохь тухуш, элира Салмана.

 – Ма дика ду хьо веана!.. ЧӀогӀа 
накъост оьшура суна!..  Хьо белхех 
кхайкха дагахь Ӏаш ма вара со… Хьо 

регӀал тӀехьа вахана аьлча, халахийтира 
суна… Сан дагара хиъча санна, цхьадика, 
хьо схьакхечи-кх…

Битон шен каракхаьчначул тӀаьхьа,  
шовдане боьдучу гӀашлой-новкъа басах 
чулаллавелира Салман.

Хазахетар дилла меттиг бацара…
Белхехь уггар коьрта хIинца Салманна 

ша хетара.

Сурт диллинарг – Асхабова Зарина
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Дай, кIанттий... 

Дечках керт йеш воллу да, 

Лаьттах дечиг йугIу дIа. 

Вало, кIант, дIо у схьада, 

Олуш, Iамаво гIо дан. 

КIант ву маса хьийзаш ша, 

Аннаш кхийдадо цо дIа, –

– Дада, – элира кIанта, – 

Дика ду-кх, волуш со хьан. 

Мамакаева Румиса
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– Ва пхьагал, и лергаш ма деха ду хьан? 
И когаш ма маса бу хьан? – 
     хаьттина цхьогало.
– ХIаъ, дера ду, – жоп делла пхьагало. –
Хьан лергаш дукха сема долу дела, 
хьан цергаш дукха ира йолу дела. 

 Цхьогаллий, 
    пхьагаллий

(Халкъан хабар)

С
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Олхазарийн дуьне
Бераш! Вай массара а хазахетарца олхазарийн эшаршка ладугIу. Хьуьнхахь вайга 

олхазарш къастало церан аьзнашца, эшаршца, амалшца. Олхазарша эшарш лекхарца 
самукъадоккху вайн. Кхаьънаш доху цара, бӀаьсте йеъча йа Iа доьлча. Делахь а вайна 
дика ца хаьа церан цӀераш. Адаман мотт бийца хууш хилча-м, цара вайгара бехкбоккхур 
бара: «Ӏалам хаздинчу, шун дахар хаздинчу тхан цӀераш хӀунда ца хаьа шуна?» – аьлла. 
Оцу тайпана бехк вайгара ца баккхийта, оха  шуна йовзуьйту олхазарийн цӀераш. Оха 
цӀераш нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь дӀайазйо:

НIаьвла – жаворонок

Хьоза – 
воробей

ЦIирцIир – синица

Лекъ – перепелка
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ЖIаьликIур – пчелоед

БухIа – сова Човка – галка, грач

Бирдолаг – 
лет

учая м
ышь

ЧIерийлоьцург – цапля
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Ботт (йу) – шаьлта йа урс чудуьллу хIума.

БIарлагIа (йу) – бIаьрхьалха дуьхьалтуьйсу суьрташ; доцург.

Гома – нийса йоцу.

ГIеметтахIоьттина – кхиъна ваьлла.

ГIомат (йу) – говр дIайожа оьшу гIирс.

Ишар (йу) – куьйгаца йа кхечу кепара хаам бар. 

ГIовла (йу) – вуьжуш корта буьллу меттиг, лакхе.

Зока (ду) – коча хIума йутту пхьегIа (стака йа куршка)

Дукъ (ду) (даккъаш) (ду) – аййелла меттиг.

Каде – сиха, тIахъаьлла.

Кана (йу) – шина куьйга йукъ.

Кахьар (йу) – куьйга йалта охьу чарх.

Куьйра (йу) – даьтта доккху гIирс.

Меттамотт (бу) – жа, даьхни лаьтта меттиг.

Орамат (ду) – лаьттах орам тосуш хьалайолу (буц, дитт, кол).

Сир (ду) – басар.

РагI (йу) – лоха арц, беха гу.

Туьппалг (йу) – хен йа дитт хадош даьккхина дечиган дакъа.

Урх (йу) – говр лело оьшу гIирс. 

Хас (ду) – хасстоьмаш кхиош долу жима урд.

Хьех (ду) – ломах йа бердах йолу хара, чоь.

ЦIоькъа – алцIен махарчий йолу бос.

Шада (ду) – йуртбахамехь оьшу белхан гIирс.

Iаламат – тамаше, инзаре хIума.
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АгIо кечйина Халикова Мадинас
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  ***
Туьйра, туьйра хилла боху.
ЧIирдиг доттагIашца ловзу,
Цара вайга маршал хоьтту,
Дика деша вайга боху.

_________________________________________

____________
__________________________________________

_____________________________________________________

_________
__________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

 
 

***

Cирла, сирла беттаса,

лепаш дара сийсара.

Сахилира тIаккха,

Схьакхийтира малх а...

 
 

***

Шабар-шибар деш, 

лаьтта Iежийн беш.

Зингат догIу дедда,

Зу йу тIаьхьайедда.

Ш-ш-Ш – лаьтта Iежийн дитт.

З-з-З – зингат догIу дедда.

Бераш-кераш.. .



Пурхнехьа:  4. Хьал-де хаттар, 
салам. 8. Лаьттаца болх беш верг. 
9. Цхьогалан хIилла. 10. КхидIа 
йазде: Iаьржа – Iарждар, можа – 
маждар, мокха – … .

Охьанехьа: 1. Жоп оьшуш дерг. 
2. Пачхьалкхан коьртачех цхьа 
билгало. 3. Хин моха. 5. Харцо, 
делла дош шалхадалийтар. 
6. Бедаран цхьа дакъа, кучана 
тесна чимчаргIа. 7. Говза болх. 

Жоьпаш: хаттар, байракх, тулгIе, шалхо, лалам, 
пхьола; маршалла, латталелорхо, мекарло, макхдар.
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