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Нохчийн Республикин куьйгалхо

Кадыров Рамзан:
 

«Мотт бицбинчо шен кхерч, 
ша схьаваьлла бух бицбо...» 

Мотт – къам шен амалх, гІиллакхех, эхь-бехках, Іадатех ца 
долуьйту мокхазан чІагІо ю. Маттах херделла адам къоман 

сийлаллех хер ца луш ца дуьсу. Мотт бицбинчо шен кхерч, ша 
схьаваьлла бух, дайн мохк бицбо. Цунна шен селханлера де а, 
кханенга боьду некъ а ца хаьа. Ишттаниг къилба дайна, адамаллин 
мехаллех тилла ву. 

Ларамаза дац вай тахана дайн Іадаташ, эхь-бехк, ийман 
меттахІоттор ненан мотт кхиорна, марзбарна тІера дІадоло 

деза бахар а. ГIиллакхаш, оьздангалла, юьхь-яхь йовзуьйту 
цхьаъ бен боцу гІирс бу иза. Кхечу къоман мотт а буьйцуш, нохчий 

кхиалур бац, нохчалла ларлур яц вайга. 
Вешан дай санна, нохчий хилла диса дезаш ду вай. Вайн наноша 

уьншерийн оьмарера таханлерчу дийне кхаччалц кхиош хилла болу 
къонахий кхиоран рагІ вайна тІекхаьчна. 

И къонахий кхио беза аганан илли нохчийн маттахь олуш, 
дуьххьарлера туьйра нанас шен аьхначу маттахь дуьйцуш. Аганара 
гІаьттича, цу кІантана бакъболчу къонахийн собар, доьналла, 
хьуьнарш довзуьйтуш, царах дозалла дан, масал эца, царах нисвала 
Іамош. 

Халонаш лан, осалдерг емалдан, гІийлачун гІо лаца кечван 
веза дас шен воІ. 
Иштта вайн нанойн масалшна тІехь кхио беза мехкарий. 
Ненан ховхачу маттаца и дан таро а ю.

	 	 	 25-гIа	апрель	–          	нохчийн	меттан	Де!
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Сан герз – иза бакъонан дош ду, оцу герзаца ас муьлхха а мостагI эшор ву.
Къонах декхарийлахь ву шен ненан мотт хаа.
Нохчийн къам дийна хиларан мокхазан чIагIо ю нохчийн мотт.

Кадыров Ахьмад-Хьаьжа,
Нохчийн Республикин хьалхара Президент 

Нохчийн мотт уггар хазчу а, хьалдолчу а метттанех цхьаъ бу, нагахь кхоччуш 
дика иза хууш велахь. 

Лев Николаевич Толстой,оьрсийн яздархо

Кхо хIума ду дуьнен чохь даим а цхьаьна  хила дезаш, вовшех даьхча, кхоь а леш: 
Даймохккий, Ненан моттий, Халккъий. Тхо-м – нохчий, гIалгIай – Казахстанехьчул 
чомехь даа, цигахьчул дезаниг тIедуха ца даьхкиний тхешан махка, цIа, карахь 
- куьйгахь а, тIехь а доццушехь.Тхо цIа оьху, Даймохккий, ненан моттий, тхешан 
къаммий цхьаьний бен мегаш дацарна. 

Сулейманов Ахьмад, поэт, фольклорист, мохкталлархо

Мотт адамийн дахаран а, юкъараллин а, ойлаяран а, кхетаман а, Iилманан а, 
культурин а, халкъан хьекъалан а уггар сийлахь йоккха хазна ю.

Джамалханов Зайнди, меттан Iилманча, фольклорист

Ненан мотт–иза халкъан юьхь ю, орам бу. Шен мотт ца хилча, халкъ хуьлуш дац. 
ХIора нохчо, нагахь санна шен халкъ а, Даймохк а безаш велахь, шен ненан мотт 
Iамош а, хууш а хила веза. Iамадейша дуьненан дерриг а меттанаш, амма цкъа 
хьалха шайн ненан мотт Iамабай, оцу маттахь яздан а, деша а Iамадай.

Айдамиров Абузар, халкъан яздархо

	 	 	 25-гIа	апрель	–          	нохчийн	меттан	Де!
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нохчийн мотт

Мамакаев Мохьмад 

Со хестош векаш ву илланча,
Сан азца дуьйцуш шен говза дош,
Къийсамехь гур бугIу векалша,
Базаршкахь сийсаза а аша со бо.

Ас харцлуьйш, шух цхьа а бех ца во,
Мерза аз назманче дIаделла,
Некъ сирла шун бина богIу со,
Дахар сайн дагца ас дегна.

Сох тешна кху араваьлла хьо
Вуссур ву, некъ хьоьхуш дIо генна,
ГIо дийр ду ас чIагIдан гергарло
Хьаьнцца а, и вагIахь догцIена,
Сан лепарш ахь лардахь, назманча,
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Акха яр санна, и ца баьлла бацалахь.
Боьжна бац стиглара, я эцна базарахь,
Цхьаьнгара юхлург а баьккхина бацара –
Кхоьллина хилла и вайн дайша азаллехь.

Ас лору дуьнен чохь мел долу меттанаш,
Нохчийн мотт – гуттар сан  оьзда дозалла,
Iожаллин цамгаро дIалаьцна  меттахь Iаш,
Цу маттахь дийр ду ас весет а доьзале.

Цу маттахь нанас со дуьххьара хьаьстина,
Цу  маттахь некъан дош дадас а кхайкхина.
Цу матто – уггаре гергарчу сан сина –
Сан, генахь цхьа висча, дог-ойла айъина.

н е н а н  м о т т

Цуруев Шарип
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Къегина малх а, хIорд санна сийна, 
хаза гуш йолу стигал а дIахьулъеш, 
цхьа барт бича санна, массо а агIор 
кIеззигчу ханна тIеттIагулъелира Iаьржа 
мархаш, шайца шийла догIа а дохьуш. 
ДIахьаьжча, даккхий лаьмнаш, куьг 
кховдийча тIекхочур дара моьттуш, 
уллехь дара Беной-Веданна. Юрт чIогIа 
хаза яра, кхин ян а юй те иштта хаза 
юрт аьлла хеташ. ДогIанан тIадамаш 
эга дуьйладелча, ша-шега къамел дан 
йолаелира Маржан, цунах цатам баьлла. 
Маржанна догIа дан цалааран бахьана 
дара кхана сатасале Iела а, Мадина а 
лам тIе хьажо дезаш хилар. Ламанца 

Моллаева Малика

Гена некъ
Iар-дахар долчу наха хIора шарахь 
бIаьстенца лаьмнашка дажо дIадуьгура 
шайн даьхни. Маржан ехаш йолу юрт 
Беной - Ведана а, цара даьхни дажо 
дуьгуш долу лаьмнаш а вовшех къастош 
дара доккха хи Хьера - Ахк. ДогIа догIучу 
хенахь барам боцуш доккха хуьлура иза. 
Сих-сиха стигала хьалахьожуш, шайн 
рагIу кIел нуй а хьокхуш: «Йочана дукха 
чIогIа хилахь, и хи ма доккха догIур ду-
кха», – бохуш, ойланаш йора Маржана. 

Iела вара кханенна шена лома ваха 
кечам беш, догIа дарах, хих вала веза 
ша аьлла, ойла ян башха кхетам бацара 
я Iелин а, я Мадинин а. Уьш хIинца а 
кегий бара иштта ойланаш ян. Амма 
кегий бара аьлла уьш кхоон аьтто болуш 
яцара нана. ТIом болчу хенахь лазийна, 

когаш ца лелаш меттахь вара цуьнан 
хIусамда. Дерриг цIийнан дукъ ша 
дIакхоьхьуш йолчу Маржанан дан 
хIума дацара шен жима ши бер 
лаьмнашка даьхни эцна ца дахийтича. 

Кханалера тIаьххьара де ду шайн, цул 
тIаьхьа кхин даьхни тIеоьцур долуш 

дац, иштта а дукха ду тIеэцна даьхни, 
аьлла, хабар деънера Маржане 

тахана Iуьйранна, лаьмнашкахь 
даьхни дажочу нахера. Цундела 

яра иза иштта ойлане яьлла. 
Меттахь волу хIусамда а 
витина, лаьмнашка ша яха 
аьтто болуш а яцара иза.

 – Нана, Нана, – аьлла, кIант 
кхойкхуш а хезна, карара 

нуй мал а беш, хьалатаьIира 
Маржан. 
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Шайн даьхни кхечарех дIа ца эйта 
хьокхуш дара цара и сир, хIоранна а 
маIаш тIе. 

Жима делахь а, чIога хьекъале дара 
ши бер. 

Некъана массо а кечам бира цушимма. 
Буьйса чIогIа екхна, хаза еара. 

Сатоссучу хенахь Маржана, шайн 
даьхни а эцна, новкъадаьккхира ши бер. 
ДогIа дIасацарх кхаъ а хилла, Далла 
хастам беш, йоккхаеш яра иза тахана. 
Iела а, Мадина а, генна лам тIе дIа а 
хьажийна, цIа еара нана, и шиъ могаш-
маьрша цIадоьрзург хиларх дегайовхо 
а йолуш. 

 – Новкъадаьккхин ахьа и ши бер? – 
хаьттира Абус, доккха са а доккхуш (Абу 
цуьнан хIусамда вара). 

Ша меттахь висна хиларе терра, 
арахь хуьлуш долчунна саготта волуш, 
дукха хеттарш дора цо даим. Цуьнан 
хеттаршна собаре жоьпаш дала Iемина 

Цунна гира, куьйгаш тIе а, юьхь тIе а 
сийна сир хьекхна, велакъежаш лаьтта 
Iела а, цхьана боккхачу тIоьрмиг чу 
Iежаш а гулдина, цунах шад бан гIерташ 
йоллу Мадина а. ДогIа деъча, шайн 
ненан синтем боьхний хиъна долу ши 
бер догIа дIасецна ала гIертара. Ойлане 
яхна, шен гIуллакх деш йолчу Маржанна 
догIа дIатуьйш хаа ца деллера.

 – Нана, догIа дIасецна вайна, – элира 
Мадинас, Iелел хьалха а иккхина, нанна 
хьалха диканиг хила лаарна. 

 – Вай, саца а ма сецна, – олуш, 
йоккхаеш, дIахьаьжира берашка Маржан. 

Iелина тIехьекхна сир а гина, цунна 
дов дан иръелла йолу нана, догIа 
дIасецна гича, цунах кхаъ хилла, дагна 
кIадъелира. Шен нана елалуш гича, 
кIантана хиира, цо дов дийр доцийла. 

 – Ахьа хIунда хьоькхура и сир, ас айса 
а хьокхур ма дара иза. Сихха дIадаккха 
иза хьайна тIера, дакъалахь дIадер дац, 
– элира нанас Iелига эсала. 
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яра Маржан. Ша цуьнга дуьйцуш дерг 
цунна синтем хинболччу агIор дуьйцура 
цо. 

 –Даьккхи. Тахана чIогIа хаза де ду, 
цундела сагатдан ца оьшу цушинна. 
Новкъахь кхалла хIума а схьаэцна. 
Селхана догIа доладелча, чIогIа 
сахьаьвзина яра со. Цхьадика, дукха ца 
догIуш, дIатий иза а. Далла бу хастам, 
х1ара де вайна иштта хаза даийтарна, 
– аьлла, къамел дира цо, шен хIусамдас 
шега деллачу хаттарна жоп луш. 

ХIусамнанас иштта къамел дича, дог 
паргIатделира Абун а. Iуьйранна малх 
схьакхетта баланза хан яра иза. 

 – Малх схьакхетта де дохделча, суна 
чIогIа хала хуьлу асар дан, цхьажимма 
асар а дина, схьайогIу со. Ахь х1ума юур 
юй? Со беша яхале, охьайиллий хьуна? 
– хаьттира хIусамнанас.

–ХIан-хIа, цкъа хIинца башха юург 
езаш вац со. Цхьажимма салават 
доккхуш, къулхIанаш а доьшуш Iийр ву 
со. Хьайн асар а дай схьайола хьо, – 
жоп делира Абус, дIакхевдина, маьнгин 
гIевли тIе оьхкина долу шен суьлхьанаш 
схьа а оьцуш.

Бешахь йийна кхоьш а, хьаьжкIаш 
а, кхин дуккха а хIума яра. Май бутт 
чаккхенга гIоьртина хан яра иза. ДогIанаш 
алсам хуьлура къаьсттина цу хенахь. 
Цундела сих-сиха догIа хиларе терра, 
асар алсамдаьлла лаьтташ яра церан 
беш. Малх бохбеллачу хенахь асар ца 
далора Маржане. Коьртаца лазар долуш 
яра иза, цундела йовхо ца ловра цо. 
Ша асарна етташ йолчу целан бIаьра 
хьоьжучура хьала ца таьIара иза, и асар 
даьккхина яла гIерташ.

Таханлера Iуьйре хаза еънехь а, 
амма ненан чIогIа сахьаьвзинера лома 
хьажийначу шен берашна. 

   * * *
Яа хIума чутесна схьаэцна тIоьрмигаш 
новкъадолучу хенахь деза ца хеттехь 
а, хIинца-м, некъан бохалла, 
дазделлера Iелина а, Мадинина 
а. Наггахь, охьахуий, са а доIуш, 
тIаккха хьалаэккхий, шайн бежанаш 

гучуьра довлале олий, царна тIаьхьа 
а кхуьуш, беха некъ бора жимачу 
шина беро. Хала дара цушинна, 
амма хало лан Iемина дара и шиъ. 
Меттахь висна да а волуш, аьтто 
боцчу доьзалехь кхиаре терра, 
халоне дирзина дара. Иштта хала 
некъ беш дIакхечира и шиъ ишхойн 
лаьмнашка. 
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Ломахь Iаш болчу наха, кхушиннан 
жима хиларх тамаша беш, чIогIа беза 
хьеший бина, Iуналла дира церан. 
ТIаккха, кхушинга са а даIийтина, яа а, 
мала а елла, цIа хьажийра. 

Некъан йистаца шаьшшинна цIазамаш 
а лахьош, парггIат некъ бора цушимма. 
Моьттура, таханенна и шиъ паргIат ду. 
Цундела самукъане доьлуш, вовшашка 
забарш а еш догIура. 

– Iела, со ма кIадъелла, – олуш, 
сецира Мадина, шегара тIоьрмиг охьа 
а буьллуш. 

Хьалхаваьлла воьду Iела сецира, юха 
а хьожуш.

– СадоIур ду вайшимма цхьажимма, – 
элира вашас. 

Некъана юьстахдаьлла, садаIа 
охьахиира и шиъ. ТIоьрмиг чуьра яа 
хIума схьа а эцна, паргIатделира ши 
бер. Бепиг, кIалд а кхоллуш, цу тIе хи 
а молуш, паргIатдаьлла хиъна Iачу 

шина беран бIаьрг кхийтира цхьана 
доккхачу куьйранах а, цунах бедда 
богIучу кхокханах а. Iела ша волчуьра 
хьалаиккхина, шокьетташ, тIе цхьа 
гIаж лестош, куьйра къахко гIертара. 
УллехIоьттина Iадийна Мадина а 
лаьттара.

 – Валахьа тохий цу куьйранна, и 
кхокха цо бийна дIабаккхале, – бохуш, 
мохь беттара йоIа шен веше. 

Кхокха бедда кхушинна юккъе иккхира, 
Мадинас бохучух ша кхеташ санна. 
Куьйра, къаьхкина, юхаделира. 

Лаьтта охьабоьжна Iуьллура кхокха, 

чохь  са  доцуш санна . 
Мадина, холчухIоьттина, 
тIекхийтира цунна: 

– Бала-м ца боллу те 
хIара, – олуш.
–  Л а з и й н а  б у  и з а . 

БIаьргехь оьху цIий ца го 
хьуна цунна? – олуш, лаьттара 

лерина хьалаайъира Iелас 
лазийна кхокха. 

Цхьа бIаьрг лазийна бара 
цуьнан, цу бIаьргах даьлла цIий 
а дара. Шина беро, чIогIа лерина 

бIаьргара цIий дIа а даьккхина, тIе 
куьг хьокхушшехь, саметта беара 
кхокха. Мацбелла, хьагбелла хила 
тарло иза аьлла, цунна бепигах 
даьхна цуьргаш а, цхьажимма тIе хи 
а малийра бераша. 

Вовшийн кар-кара а луш, лерина 
хьоьстура шина беро и кхокха. Иштта 
дикка хан дIаяхийтира цушимма.
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– Iела, хьажахьа, догIа дан там 
бара, ма Iаьржа мархаш ю и стигал 
дIахьулъеш тIегIоьртина, – элира 
Мадинас, цIаьххьана бодане а хетта 
стигала хьалахьаьжча, Iаьржа мархаш 
а гина. 

– Вайшиъ сихха новкъадала деза. 
ДогIа дагIахь, хи доккха догIур ду. ТIаккха 
вайшиъ цу доккхачу тIех дехьадалалур 
ду бохург бакъ дац, – элира Iелас. 

– Кхокха дIабигий вайшимма? –
хаьттира Мадинас шен веше, цунах дог 
лозуш хиларна. 

 – Вайшимма хIара кхокха дIахеца 
беза, тIома балалой хьажа. ТIома ца 
балалахь, дIабигна, кхобур бу, тIома 
болучу хьоле баллалц. 

Юьстаха лаьтташ бара цхьа боккха 

чхар. Карахь кхокха а болуш, ведда цу 
чхар тIе а ваьлла, и дIахийцира кIанта. 
Амма кхокха, ша тIома баьлла дIабоьду 
а моттийтина, дикка генабаьлча, 
охьабуьйжира. 

Iела хьоьжуш лаьтташехь, Мадина 
тIеедира цунна. Къинхетаме 

эсала схьаийцира цо и шен 
кара, букъ тIехула охьа дайн 
куьг а хьокхуш. 
 –ДIабуьгур бу вайшимма иза, 

– сихха тIевахана шаьшшиннан 
тIоьрмиг схьа а оьцуш, элира 
Iелас. 
 –ЧIогIа гIийла гуш бу хIара, 

вай новкъадовлале хIума кхоллий 
хьажий со хIокхо? – хаьттира Мадинас 
шен веше. 

Мадина, сихлолахь, вайшиъ дуьсур 
ду, догIа дале цу тIай тIе ца кхачахь. 
ЦIа кхаьчча, яор ахь цунна юург, – олуш, 
сихха дIаволавелира ваша. 

Iеле а хьоьжуш, бIаьргаш къарзийна, 
цунна тIаьхьакхиа гIерташ сихъелла 
йогIура жима Мадина, каралаьцна кхокха 
а болуш. Сихделла догIучу шина берана 
хаалора даккхий тIадамаш тIеIенаш. 
Амма вовшашка хIумма а ца олуш, 
бистхила ца кхеташ бевдда богIура уьш. 

ДогIа а чIагIделира чIогIа буьрса. 
Буьйса йоьлча санна, Iаржъелира 
арахь. Шийла тIедоьлхучу догIано дегI 
лазош санна хетара жимчу йоIанна. 
Юхахьаьжначу вешина гира, Мадина оза 
а йина, егош. 

– Хьо шелъелла? – хаьттира Iелас, 
саца а сецна. 

– ЧIогIа шелъелла со, – жоп делира 
йоIа. 

–Хьажахьа, мел сихделча а, ца 
кхечи-кх вайшиъ цу тIай тIе хIара догIа 
доладалале. Хьо шелъелла, вайшиъ, 
хIара догIа дIатоьй, хьожур ду. Цхьана 
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дитта буха дала деза вайша, – шен 
йишех къахийтира вешина. 

– Со шелъелча а дац хIума. Вайшимма 
сихо ца яхь, садовр ду, Iела. ТIаккха 
вайшиъ, цIа а ца кхочуш, кхузахь 
кханенга дала тарло. Вайн дадин а, 
нанин а мел сахьийзар ду тIаккха, – 
цIахь долчу шен ден, ненан ойла йора 
Мадинас.

– Дика ду, – реза хилира ваша. 
ТIедоьлхучу догIанах дедда догIу ши 

бер эххар а цу тIай тIе кхечира. Хи доккха 
догIуш дара. Даг чохь гIеххьа кхерам а 
болуш, цу тIай йисте хIиттина лаьттара 
бераш, дехьадовла ца хIуьттуш.

– ХIара хи кхин доккха дале, 
дехьадалалой хьажа деза вайшиъ. 
Кху хьуьн чохь дисарна кхераме ду, 
буьйсанна берзалой а, чагIалкхаш а хир 
ю кхузахь, – элира Iелас, шен йишин куьг 
къевллина схьа а лоцуш. 

Цхьана куьйга лаьцна тIоьрмиг а 
болуш, вукху куьйга схьалаьцна шен 
йишин куьг а долуш, боккхачу кхерамца, 
вегош, цу тIай тIе ког баьккхира Iелас. 
Шен вешица хилча, хIумма хир дац 
шена аьлла дог тешна, башха кхерам 
шеца боцуш йогIуш йолу Мадина, 
кхераелла, юхаиккхира, тIай ластош 
хи доккха дан доладелча. Кхераделча, 
юхадаьлла сецна а ца Iаш, мелла а 
цу тIех дехьадала гIертара жима ши 
бер. ХьалатаьIча, догIано юьхь лазош, 
охьатаьIча, хьалхара некъ ца гуш, ницкъ 
хиллера цушинна. 

Эххар делира Мадина а, Iела а, 
доккхачу тIех сехьа. ТIедоьлху догIа кхин 
лагI-м ца деллера. Бода а чIагIбелира 
арахь. Цхьа геннахь къегаш чиркх гира 
Iелина. 

 – Вайшиъ-м юьрта кхочуш ду моьтту 
суна, – элира вашас, жимма дог 

паргIатдаьлча санна а хеташ. 

Вашас бохург хIун ду те аьлла, 
дIахьаьжначу жимачу йоIана а гира цхьа 
гIийла къегаш чиркх. Цунах шен бIаьрг 
кхетча, жимма кхерам дIабелира цуьнан 
даг чуьра, тIаккха шен вешин куьг дIа а 
хоьцуш, догIано месашна тIелатийна 
йовлакх нисдан юьйлира Мадина.

Цхьана агIор схьахезара гIийла угIуш 
чагIалкхаш а, амма хьалха санна 
кхоьруш дацара ши бер. Юьрта юккъе 
а кхаьчна, догIура и шиъ. 

–Iела, вайшиъ цIа кхочуш ма ду. Хье 
хIунда делла бохуш, дов дарна кхоьруш 
ю со нанас, – элира Мадинас шен веше. 
Кхерам дIабаьлча, нанас ден долу дов 
дагадеанера цунна. 

Изза ойла еш вогIуш волчу Iелас жоп 
делира: 
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– Со а ма ву цуьнан ойла еш. 
Иштта, вовшашка къамелаш а деш, 

цIа кхечира жима ши бер. Доккхачу 
корталех а хьаьрчина, лохачу гIента тIе 
хиъна Iаш йолу Маржан, лерехь мохь 
тоьхча санна хетта хьалаиккхира, 
уьйтIа догIу бераш гича. 

Кхин цхьа а дош ца олуш, уьш 
маракъевлира цо. Хье хIунда 
делла бохуш нана девне ца 
яьлча, Мадинина дагадеара, шен 
четара кхокха гахь-м, дов дийр 
ду нанас аьлла. Шен ма-хуьллу 
и гучу ца балийта гIертара иза, 
амма нана кхийтира, цунна цхьа 
хIума хиллий.

– Мадина, хьо кхоьруш ю ас дов 
дарна? – хаьттира нанас. 

– Нана, – олуш, цхьана куьйга 
маракъевлира цо Маржан. 

Амма кхин цхьа а дош ала 
ца хIуттура иза. Корта 
охьа а оллийна, цхьа 
бехк баьлча санна 
Iара Мадина. Iела 
а ца хIуттура цхьа 
а дош ала. 

М а р ж а н 
кхийтира, четахь 
лачкъийна цхьа 
хIума юй. ЙоьIан жима куьг схьа а 
лаьцна, эсала хьаьжира нана, цо шех 
лечкъош ерг хIун ю. Хаба а хебна, 
четахь Iаш жима кхокха гира цунна, шен 
шелделлачу жимачу куьйга Мадинас 
маракъевлина. 

– Вай, Мадина, дадина ма хазахетар 
ду хIара кхокха гича, – элира нанас. 

Йо I ,  там хилла,  елакъежира. 
Къинхетам тIехбаьлла, елхар иккхира 
нене. Амма, ца йоьлхуш, къурд бина, 
ела а елла, куьйгаш лаьцна чудигира 

цо догIано дашийна, шелделла бераш. 
Iаьржа, йочане елахь а, тховсалера 

буьйса чIогIа самукъане, паргIат хетара 
Маржанна а, цуьнан хIусамдена а. 

Шайн дадин кара жима кхокха охьа 
а биллина, шаьшшиъ юххе а хиъна, 
ша-ша дийца гIерташ, вовшийн юкъа 
а гIерташ, дуьйцура Iелас, Мадинас 
шаьшшимма лелийнарг. 

Дас-нанас, самукъадолуш, лерина 
ладоьгIура берашка.
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Муслиман  ИбрахIимна

Кагерманов Докка

Бераш, шуна ИбрахIим вевзий?
И ИсмаьIилан ваша ма ву!
Дика кIант ву. Вуьйцуш хезний?
Ца вевзаш ма вон Iийна шу.
ИсмаьIил ву вешел жима.
Дукха хан яц когавахна.
Мара вуьхку ИбрахIима.
Дукхавеза, дагавоьхна.
Ларво йохорах шайн пхьегIа.
Бабина халахетар ду.
Йиш ма яц бабица эгIа.
Иза чIогIа хьоме а ю…
КетIа волий, кIеззиг ловзий,
Водий вогIу ИбрахIим чу.

Олу: – Молла кхойкхуш хезий?
Дада, ас ламаз дийр ду!
Кузаш нисдо сиха хьаьвзий.
Къилбан агIо и хууш ву.
ХьаьжцIенна тIе нийса воьрзий,
ИбрахIим ламаз доьхкуш ву.
Сихлой  ИбрахIим галволу.
Корта хьалхе цо таIабо.
ИсмаьIил шен вешех воьлу?
«ХIай кIант, сиха хIунда велла хьо?»
ИсмаьIил, хьо вешех ма вела.
Иза хIинца жима ма ву.
Волавелча  хьуьжре лела,
Хьан вашас  Iилма Iамор ду.
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Жаьмпак
Чуковский Корней 

Ах гали хиллал кIора а бохьуш, шен 
диг хаьн тIе а оьллина, шен доттагI 
аьчкан пхьар Муса волчу диг тусийта 
ваха новкъаваьлла Жаьмпак. Жаьмпак 
новкъа дIавоьдуш, цунна тIекхаьчна 
гIаьттина бага а йолуш, аьрша хиллал 
беха баьккхина мотт а болуш, оьрзан 
кедаш санна, къаьрзина бIаьргаш хьетIа 
а бевлла, ехьаш, хьуьхьйоьлла, едда 
йогIуш йолу борз. Ша Жаьмпакана 

тIекхоччушшехь, саца а сецна, хеттаршка 
яьлла борз:
–Ахь хIун до, Жаьмпак?
– Со дера воьду сайн доттагI Муса волчу 
диг тусийта.
Гихь долчу гали чохь ерг хIун ю хьан?
–XIapa дера бу диг тусийта хьош кIора.
– Дика ду, – аьлла барзо, – ен суна 
тIаьхьабевлла таллархой бу, цу Iожаллах 
ахь со кIелхьараяккхахь, ас цхьа доккха 
дика дийр ду хьуна.
– Ас муха йоккхур ю хьо, таллархошна 
ца гойтуш, къайла кху цхьа а кол йоцчу 
шерачу арахь? – аьлла  Жаьмпака.
ТIаккха барзо аьлла:
– Хьайн гали чуьра кIора охьа а бохкий, 
со гали чу а хааяй, галин бертиг дIа а 
ехкий, гали ги таса, таллархоша хьоьга 
хоттур ду: «Стенга воьду? Гали чохь 
хIун ю? Борз гирий хьуна?» – аьлла. 
Ахь царна жоп ло: «Диг тусийта воьду, 
гали чохь кIора бу, борз гира, иштта дIа 
а яхара». Ахь пIелг хьажжийначу aгlop 

таллархой дIагIур бу. ТIаккха, гали 
чуьра схьа а яьлла, ас хьуна дийр ду 
аьлла дика кхочуш а дина, со дIа гIyp 
ю.

– Бакълоь хьо, борз, – аьлла, шен гали 
чуьра кIора охьа а боьхкина, борз 

гали чу хаийна, галин бертиг дIа 
йихкина, гали ги а тесна, волавелла 
Жаьмпак. Хаьхкина ялийначу 
говрашна йохъелла даьллачу 
хьацаран чопанаш а Iийдалуш, 
кочахь тоьпаш а йолуш, баьхкина 



15

схьалилхина таллархой.
–Ахь хIун до, Жаьмпак? – хаттар дина 
цара.
– Со дера воьду ГихтIа, сайн  доттагI 
Муса волчу диг тусийта.
–  Гали чохь ерг хIун ю хьан?
–Диг тусуш баго хьош кIора бу.
 –Борз гирий хьуна кхузахула дIайоьдуш?
 – Дера гира борз а-м суна, иштта 
дIаяхара-кх иза, – аьлла, пIелг хьажийна 
Жаьмпака. Цо пIелг хьажжийначу arlop 
дIабахна таллархой.
– ХIан, хIинца таллархой къайлабевлла, 
– аьлла, Жаьмпака, гали охьа а диллина, 
хьалаялийтина борз. – Кхочушде айхьа 
дийр ду аьлларг.  ХIун дика дара ахь суна 
дан дагалаьцнарг?

– Ас хьуна дан дагалаьцна дика дера ду, 
Жаьмпак, хьо вен а вийна, ваар, –аьлла 
барзо.
– Ас хьо Iожаллах кIелхьараяьккхича, ахь 
хIунда воь со? – хаттар дина Жаьмпака.
– Ас дера воь хьо, – аьлла барзо, – 
хьо къанвелла, тишвелла, хьан гIopa 
дIадаьлла, хьайна оьшург дан ницкъ 
боцуш, сагатдеш лелачул хьуна валар 
гIолехь хиларна, цул диканиг дац сан 
хьуна дан.
ТIаккха Жаьмпака  аьлла:
– Со мел къанвеллехь а, сайн са деза 
суна, вала ца лаьа, ас хьо Iожаллах 
хьалхаяккхарна, цхьа хIума дахьара ахь, 
вайша хьалха тIе кхаьч-кхаьчначуьнга 
хоттуш, кхаанга хоттур дара, цу кхааммо 
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хьо бакълоь алахь, вуьйр ву ахь 
со, ца алахь, ма вехьара, – 
дехна Жаьмпака.
–Дика ду, Жаьмпак, –аьлла барзо, 
– со Iожаллах хьалхаяккхарна, и 
къинхетам бер ас.
Д ол а д е л л а   Жа ь м п а к к и й , 
борззий, ул-улле  а хIоьттина, 
хаттар дан кхо хIума лаха. Эвлайистехь 
бецан хаьлгаш лехьош лелачу цхьана 
къанъеллачу алашина тIекхаьчна. Шаьш 
лелориг ма-дарра дийцина цара. ТIаккха 
алашо аьлла:

–Тоххара, со къона йолуш, тIе хиъча 
а, дIайоьжча а ас шена гIуллакх дечу 
хенахь со дукха а езара, Iалаш а 
йора сан дас. Ткъа хIинца, со 
къанъелла, гIopa дIадаьлча, болх 
бан ницкъ сан ца хилча: «Хьо 
йоийла жIаьлеша, къанъелла къук- къуз! 
Стенна кхобу хьо, балхана пайденна а 
ца хилча, кех яла чехка!» – аьлла, сан 
букъан бохалла гIуркх а тоьхна, кех 
яьккхира со сайн дас. ХIинца, шуна 
ма-гарра, мацалла ца яла гIерташ, xlapa 
бецан хаьлгаш лехьош, елла дIа а ца 
йолуш, йисина малха а ца йолуш  лелаш 
ю со. Вийна дIаваккха веза Жаьмпак!
Дог доьхна Жаьмпак а волуш, дагна 
там хилла, ловзалелхаш борз а йолуш, 
доладелла и шиъ. ШолгIa  тIекхаьчна 
и шиъ, и говр санна, бецан хаьлгаш 
лехьош, эвлайистехь лелачу къанбеллачу 
старана. ДIадийцина цара шайн гIуллакх 
цу старана а. Старо а дийцина, алашо 
санна:

–Toхxapa, соьга болх балуш, со къона 
болчу хенахь, сайн дас аьлларг дан 

гIерташ, соьца боьжначу стерачул 
сайн дукъан юьхьиг тIаьхьайисина, я 
со старал ницкъана эшна дена хьалха 
юьхьIаьржа хIоттарна кхоьруш, сайн 
гIopa ма-кхоччу ас болх бора; сан 
дас, со мацбаларна кхоьруш, дика 
а Iалашбора. Ткъа  со, къанбелла, 
гIopa кхачийна бисича: «Дала хайраза 
йоккхийла хьо къанъелла жуккар, 
кхин сан цIенна беш пайда а боцуш, 
соьга-м хьо ца кхобуьйту елахь!» – 
аьлла,  пIендарш кегдан  санна, хьокха 
а бетташ, кех эккхийтира со. ХIинца 
мацалла ца бала гIерташ, xlapa бецан 
хаьлгаш лехьош, Iалашбан да а воцуш, 
белла дIа а ца болуш, бисна малха а ца 
болуш, шуна ма-гарра, лелаш бу со. 
Вийна дIаваккха веза Жаьмпак!
Оллавелла, гIийла Жаьмпак волуш, 
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«ХIинца-м сан бага ван воллура хьо! Со 
хьайга бакълер хии хьуна», – бохуш, улле  
иккхина йоьлуш борз а йолуш, хаттар 
дан кхоалгIаниг лоьхуш, доладелла 
и шиъ. Эвлана гена йоццуш йолчу 
цхьана жимчу хьуьнхахь ловзуш лелаш 
цхьогал гина царна. Цуьнга хоттур ду 
вайшимма  бохуш, xlapa шиъ догIуш 
гина, хьуьна юккъе эккха дIахьаьдда  
кхарах кхераделла  цхьогал.
–Ва цхьогал, собар дехьа! – тхох кхерам 
бац хьуна, хьоьга дан цхьа хаттар долуш 
догIура тхо, –аьлла Жаьмпака.
– Схьадуьйла хIета, –аьлла, хьуьна 
уллехь сецна цхьогал.
– Со цхьа сиха гIуллакх долуш, даха 
дезаш дара, схьадел шайн хаттар, тIаккха 
ас жоп лур ду шун хаттарна.
Дийцина Жаьмпака хилларг, ша ма-
дарра, цхьогална.
– Нийса дуй, борз, Жаьмпака дуьйцург? 
– аьлла цхьогало.
– Нийса ду, – жоп делла барзо.
– Гали чу йоьллира хьо Жаьмпака?
– Йоьллира.
– Нийса дац ахь дуьйцург а, я Жаьмпака 
дуьйцург а. Со Iexo ма гIерта шу, хьо 
мичара хоьар яра гали чу? Сайн 
бIаьрга ца гича, бакъдийр дац 
ас иза, нагахь хьо цу чу хоахь, 
дIавуур ву-кх ахь Жаьмпак, –
аьлла  цхьогало.
– Со цу чу хоьаш ас гойтур 
ду хьуна, дIалацал цу галин 
бертиг, Жаьмпак! – аьлла 
барзо.
Жаьмпака галин бертиг 
дIалаьцна, борз гали чу 
хиъна.
–Гали чу хиъча, хIун пайда 

бу, корта гуш хилча? Бертиг дIаехкалур 
яц, – аьлла цхьогало.
–ДIаехкал, Жаьмпак, бертиг, – аьлла, 
корта охьатаIийна барзо.
Жаьмпака бертиг дIайихкина.
–ДIа тIебетта цунна хьокха! Ей дIаяккха 
борз! Ахь шена дина дика ца хиъначу 
барзана, дича вон а хуур дац,– аьлла 
цхьогало.
Иштта бекхам хилла тешнабехк бан 
гIоьртинчу барзана.

Тодеш дIаяздинарг X. Цугаев



18

Гелагаев Сайд-Мохьмад

Маймалийн тайпанаш дукха ду дуьненахь. И тайпанаш шай-шайн тобанашка декъалуш  
ду, масала: макака, орангутан, горилла, гиббон, лори, индри, мимур, вари, и.дI.кх.а. Церан 
массеран цIераш яьхна вер а вац.

Маймалийн дукхах йолу цIерш дуьненахь юкъара цIерш хилла лелаш ю. Нохчаша шайн 
цIершца царах билгалдаькхинарг 4 ду: вампI-маймал я наьрт-маймал (горилла), терс-
маймал (шимпанзе), цIагарг (мартышка), хьаьрса маймал (орангутан).

Маймалех цхьадерш адамех тера ду аьлла билгалдаьхна ду, масала: вампI-маймал 
(горилла), терс-маймал (шимпанзе), гиббон, бонобо, хьаьрса маймал (орангутан).

ВампI-маймал(горилла)
ВампI-маймалш, жоьжахатин цIармат (исчадие ада) ду бохуш, дукха дойуш хилла. 

Къинхетаме нах орцах а бевлла, уьш дайар сацорна, доь данза дисна церан.
Уьш тобанашца лела, оьшучохь вовшашна гIо а деш. ХIора тобанехь шегахь зеделларг а, 

ницкъ-гIора а алсам дерг тхьамдалла лелош хуьлу. Цунна муьтIахь а долуш, тобанна юккъехь 
цхьаъ я шиъ боьрша маймал а хуьлу. Стечеран цхьацца, наггахь шишша кIорнеш хуьлу. Уьш 
доьзалийн тобанашца лела 14 шо кхаччалц. Цул тIаьхьа, шайн тобанаш а кхуллуш, дIакъаьста, 
цу хенахь церан махьаран хан йолало. Кхечу маймалел дегIана доккха а, ницкъ болуш а ду вампI-
маймал. Терзанан барам 300 кийлане кхоччуш хуьлу. ДегIан локхалла ши метр гергга хуьлу.

Маймалш
(обезьяны)



Бераш! Басаршца кечде хIара сурт.
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Пурхнехьа: 2. Кхерчара цIе. 3. Герз. 5. Бер дижош 
нанас тахкориг. 6. Латта охкуш карийна деши а, дети 
а долу меттиг. 8. Эльбрус а, Казбек а. 9. ХIордана 
юккъера латта. 10. Биъсаберг. 12. ТIаьрсиган пазат. 
13. Де-ненан агIор юххера стаг.15. Майда. 
16. Iаьржа, кIайн, сийна…

Охьанехьа: 1. Сахьта чохь хан а гойтуш, 
кхерстаг. 2. Болх барна догIу ахча. 4. Дехьа а, 
сехьа а бIогIамах муш а тосий, цу тIехула лелаш 
верг. 6 Халахетар хилча, лаге хIуттург. 7. Хин 
татол. 11. Лергъяхар. 13. Топ, тапча, йоккха топ. 
14. Элпийн жайна.

Жоьпаш: алу, топ, ага, хазна, лам, гIайре, еакIов, маьхьси, гергара, аре, бос; цхьамза, алапа, 
пелхьо, хорам, апари, пхьагал, герз, Абат.
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