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Сулаймин кIант Ахьмад (поэт, этнограф, Iилманча) вайна юкъара 
дIавахна 2018-чу шеран май  баттахь  ткъе  кхо шо кхочу, бераш.

Ахьмад вийцарх вовза йиш йоцуш цхьа шен башхалла йолуш, 
Iаламат оьзда, туьйранера волуш санна, синхаамца ваьхна стаг 
вара, мехкан Iаламах дIаийна, и Iалам шен са а долуш. Дуккха а 
киншкаш язйина цо, къаьсттина стихаш, поэмаш, легендаш: 
«Даймехкан некъаш», «Дог дохден цIе», «Ламанан хьостанаш», 
«Безаммий, шаьлтий», «Цхьа-ши дош» и.дI.кх.а.

Цо уггар чIогIа къахьегна киншка «Нохч-ГIалгIайчоьнан топоними» 
яра, дийнна Iилманчийн тобано бича а кхачалур боцуш, боккха болх 
а бара иза. Даймахкана а, халкъана а хьалха шен декхарш дуьззина 

кхочушдинчех цхьаъ вара Ахьмад, кхин хIумма а ца хилча а, и шен топоними (меттигийн 
цIераш) бахьана долуш.

Ахьмадан хIара цхьа байт юьллу оха шун тидаме, цунах шуна доккха совгIат хир 
ду аьлла а хета.

Сулейманов Ахьмад
  (1922-1995)

Яздархочух дош

Берд
Яйра суна тулгIеш етташ хIордо –
Карзахбуьйлуш,бердах летайо.
Цкъа а бац и цуьнца къийса кIордош,
ХIетте а берд даим лаьтташ го.

 Нацкъарбуьйлуш, шен ницкъ алсамбохуш,
Цуо чухоьхку тулгIийн буьрса бIо.
Бердах кхетий, тулгIеш, ницкъ а бухий,
Йоьлху генна, хIордан ара дIа… 

Сийлахь Даймохк! Иштта латта хьайна!
Бердал чIогIа,тулгIеш еттарх хьайх!
Хийла доккха, буьрса дарц ахь лайна.
ЧIоггIа латта, машар ларбеш вайн!
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Макалов Шамсудди

Школех  к ъа стар
Бекна бели тхан горгали –
Школех тахна къаьсти тхо.
Тхан лаамаш тхоьца кхии,
Тхан ойланаш ийъало.

Амма теша хала ду-кха
Хьоьха къастарх. Хуьлу вас…
Мел дIаидарх шераш дукха,
Дагца хир ю тхешан класс.

Дерзор ду-кха хенан маьIна
Таьлсаш чу тхан дахаран.
Ирс лохур ду Даймахкана,
Даржехь хилла Пхьарматан.

Ека къона деган бIаьсте, 
Заза хецна марзоно…
Къинхьегамца дуьне хаздан,
Тхан школа, ахь кхиий тхо.

Къаьсташ хила, халахета,
Школех, хьох а, бералла,
Яхна зама улле лелха,
ЙогIу хан еш декъала.



4

Т I у ь й л и г

 В е ж а р и й  Г р и м м

Дуьнен чохь вехаш Iаш хилла цхьа 
хьархо. Иза воккха миска хилла. Цуьнан 
чIогIа хаза йоI хилла. Оцу хьархочун 
цкъа цхьана дийнахь паччахьца къамел 
дар нисделла. Паччахьна хьалха ша 
лараме хетийтархьама, хьархочо 
цуьнга аьлла:

– Сан йоI ю, кIен чах дешин тай даIIал 
говза а йолуш.

ТIаккха паччахьо хьархочуьнга аьлла:
– Суна хазахета иза. Ахь ма-бохху 

хьан йоI говза елахь, кхана паччахьан 
керта схьаялае иза, цуьнан говзалла 
суна схьа а гайта.

Дас шен йоI паччахь волчу схьаялийна.  
Дуккха a ча долчу цxьaна цIа чу йигна 
иза паччaxьо. Урчакх а, чapх a елла 
паччахьо цуьнга.

– ХIинца балхана тIeepза. Tховca ca 
хилaле хIокху чах дашо эханг аxь ца 
дахь, Ioжаллах кIeлxьaръep яц хьо, – 
аьлла паччахьо.

 TIаккxа йоIaна тIexула догIа тoьxна 
цо. ЙоI ша йисна. Хиъна Iаш хилла 
мискачу хьaрхочун йoI. Ша хIyн дан деза 

a, шен са муха кIeлxьapдаккха деза 
a, чах дашо эханг муха дан деза a, 
хуyш ца хилла цунна. ЧIогIа кхера 

а елла, йилхина иза. ЦIaьxxьaна, 
неI дIа а йиллина, и йолчу цIа чу 
цxьa жима адам дaьлла.

– Салам-маршалла ду хьoьга, 
хьархочун йоI!  Хьо стенна ю сел 

гIийла? – aьлла цу адамо. 
–Вай! – аьлла йoIa, – ac-м 

хIокху чах тховccexь дашо 
эханг дан дезий, ткъa суна ма 
ца хаьа, иза муха дан деза.

Жимчу адамо хaьттина 
цyьнга:
– Axь хIyн лур ю суна, и болx 

ас баxь?
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– Сайн кочара туьтеш лур ду-кх, – 
aьлла йоIа.

 Оцу жимчу адамо, цyьнгара туьтеш 
схьа a эцна, чорхана юxxe a хиъна, 
«гIap-гIap-гIар» aьлла, кxyзза чарx a 
хьoвзийна, шортта дешин тайх дина 
уьйpигаш оxьaдехкина. Иштта, «гIap-
гIap-гIар» аьлла, юxа a кxузза чаpх a 
xьовзийна, кxин a шортта дешин тен 
уьйригаш оxьaдехкина цо. И болх 
caхиллалц бина оцy жимчу адамо, 
шадолчу чах дашо тай дина оxьa а 
дyьллуш. Еpриг a чoь юьзна дешин 
эханго.

Малх сxьaкxетарца йоI йолчу чу 
веъна паччахь. Дешин эханг шена 
гича, чIoгIа хазахетта, цeцвaьлла 
иза. Амма цyьнан дог кxин a чIoгIа 
сутapдaьлла.

 Хьaрхочун йоI шолгIачу цIа чу йига 
aьлла, омра дина цо. И шолгIа чoь 
вукxул a йоккха хилла, чах юьззина 
лaьтташ a хилла иза. Паччaxьо йоIaна 
тIедиллина: 

– Хьyна хьaйн са дезаxь, и дерриг a 
ча, дaIa a дaьIна, цунах дашо тай дан 
деза axь, – aьлла.

ЙоIана, ша хIyн дан деза a, шен 
баланна хьaьнгара гIо хир ду a, хуyш 
ца хилла. Юха a дIaеллаeлла неI, юха 
a гучудaьлла хьaлхалера жима адам. 
Цо хaьттина:

– ХIун луp ю аxь суна, ас и ча a дaьIна, 
цунах дашо тай дича?

– Сайн пIeлгарa чIуг лур ю-кх ас 
хьyна,–  aьлла йoIa.

ЙоIeра чIуг сxьa a эцна, юха а, «гIар-
гIар-гIар» аьлла, чapх 

a хьовзийна, сахилaле дерриг чах 
хаза лепаш долу дашо эханг дина 
жимчу адамо.

И деши шена гича ,  хазахетта 
паччаxьна, амма и деши кIeзиг хетта 
цунна. Хьaрхочун йоI кxин a доккxачу 
цIа чу йигна цо. Цу чоxь сов дукха ча 
хилла. Паччaxьо йоIe aьлла: 

– ХIара дерриг a ча цxьaна буса дaIа 
деза axь. Хьoьга и далаxь, ас ялор ю 
xьо. Паччaxьо шен дагаxь ойла йина: 
«ХIара йоI мискачу xьaрхочун елахь a, 
сайчул хьaлдолу зуда карop яц дерриг 
а дуьнен чоxь» 

ЙоI юха a ша йисна. КxозлагIа a 
деъна сxьaxIoьттина и жима адам. Цо 
юха a хaьттина:
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– Axь хIyн луp ю суна, нагаxь санна 
ас хIинца а хьaн метта ча даIaxь?

– Яц coьгахь xьyна яла цxьa a хIума, 
– aьлла йоIa.

– Делахь дош ло, xьо паччaxьaн зуда 
хилча, хьaйн хиндолу дyьxxьapлера 
бер суна лур ду алий, – aьлла жимчу 
адамо.

 «Хьaнна хaьa, хIeтале хIyн хир ду», 
– aьлла, ойла йина хьaрхочун йоIa. 
Дош дала дезна йoьIaн оцy дехарна. И 
дош шена делча, кxин цкъa а ча даьIна 
жимчу адамо.

Iyьйранна паччaxь сxьaвeъна. 
Цунна гина шадерг a шена ма-лaъaра 
кхочушдина хилар. ТIаккха паччaxьо 
ловзар хIоттийна. Хьaрхочун хазчу 
йоIах паччaxьaн зуда хилла.

 ДIaдaьлла цxьa шо. Паччaxьaн зyдчo 
цxьa хаза бер дина. Ткъа и жима адам 

йоIaна цу хeнаxь дицделла хилла. 
Цxьaна дийнаxь цyьнaн цIа чу деъна 
и жима адам. Цо аьлла:

– ХIинца айxьa лур ду aьлларг 
сxьaло сyна.

 Кxepaелла паччaxьaн зуда. Шен бер 
шeца дитapхьaма, шайн пачxьaлкxexь 
мел болу бахам a цунна дIaбала реза 
хилла иза.

Амма жимчу адамо oлуш хилла: 
–ХIан-хIа, чoxь ca долу хIyма массо 

а бахамал а хаза хета суна.
ГIайгIане йoьжна паччаxьaн зуда. 

ЧIогIа йoьлxуш хилла иза. И дерpиг 
а гуш долчу жимчу адамна цунах 
къахетта.

–Ас кxо де хан ло хьyна,–aьлла цо. 
– Нагаxь санна оцy кxaа дийнаxь xьyна сан 
цIe хаaxь, хьaн бер хьоьгахь дуьсур ду.

Буса сахиллалц шена мел хезна 
йолу цIерш дагaяхкийта гIерташ Iийна 
паччaxьaн зуда. Iyьйранна массо a 
маxкаxула кxин a хIyн цIерш ю xьaжийта 
xьaдaлча ваxийтина цо. ШолгIачу 
дийнаxь жима адам сxьaдeъча, 

паччaxьaн зyдчo ягарйина цIeрш: 
Каспар, Мельтор, Балтазар…  Шена 

мел eвза цIe дIайийцина цо, амма 
хIoра цIарна дyьxьaл оцy aдамо 
иштта жоп луш хилла:

– ХIан-хIa, сан цIe яц иза.
 Вукху дийнаxь a паччaxьaн зyдчo, 

шен лулахойн цIерш муха ю хиъна, 
церан цxьa наггaxь бен хyьлуш йoцу 
цxьa шатайпана цIерш яьхна.

Хьaн цIe Яла йоллу говр ю, я 
УьстaгIан тIa ю, я Парталниг 
ю,– боxуш.
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Ткъа вукхо-м юха a oлуш хилла:
– Яц сан цIe иза.
КxоалгIачу дийнаxь юхавирзина 

хьaдалчa.
– Цxьa а керла цIе ца карийна 

суна. Амма цxьa лекxа лам болчу 
генарчу меттигe кхaьчнера со. 
Лам тIexь юькъa хьyн яра. Хьyьна 
юккъexь цxьa жима тoьла яра. 
Цунна хьaлxaxь йогуш цIе яра. 
Цигаxь дIacахexкалуш цxьa жима 
адам дара. Моxь a бетташ, цxьана 
кога тIexь кxийсaлора иза.

 
– Taxaна ас пешаxь йотту, 

кхана ас малар кечдийp ду. 
TIаккха паччaxьaн зyдчун бер 
схьaдалор ду ас. Ма дика ду-кх, cox 
ТIyьйлиг олий, цxьaнна a ца хуyш! 

Хазахетта паччахьан зyдчунна, и 
цIe йоккxуш шена хeзча! Дукха хан 
ялaле жима адам деъна сxьaкxaьчна. 
Цо хaьттина:

– Дийцал, паччaxьaн зуда, сан цIe 
хIyн ю?

Зyдчo aьлла:

– Кунц юй те хьaн цIe?
– Яц.
– Tкъa Гейнц юй те?
– Яц.
– TIyьйлиг-м вац те xьо?
–Иза шайтIано йийцина хьyна, 

шайтIано йийцина xьyна! – бохуш, 
моxь xьeкxа доладелла жима адам.

ЧIогIа дарвелла, ког a тоьхна, 
гIодаюккъелц лaьттах вахна иза. Цул 
тIaьхьа карзахвaьллачу цо, шина 
кyьйгаца катoьxна шен aьppy ког схьа 

a лaьцна, ши дaкъa а деш, ша ватIийна. 

Гочдинарг –Чагаева Тамара
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Джабраилова Азман

Зу
Дитта кIелахь бина бен,
Ю тхан кертахь ехаш зу.
Аса дикка тидам би,
Цуьнан муцIар хаза ю.

Хьекъале ю и, со санна,
Меллаша цо боккху ког.
Шур-шур деш,гIаш кегадо,
Йоду, вогIуш вайча со.

Кедахь шура хIоттайо,
Ехха йогIа и ларйо,
ЙогIий, хуьлий къолахо,
Шура молуш суна тов.
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Цхьана хазачу дийнаxь xьyьна юккъe 
комарш яa ваxнера жима Ислам. Диттан 
бyьxxье хьала а ваьлла, гaьн тlexь дикка 
дIа a нисвелла, ша вуззалц комарш йиъна 
ваьлча, шен кyьйгийн тидам хилла Исламан.

 «Валалай! Ма бexделла сан ши кyьг! 
Деллахь, юьхь a хир ю-кх сан бoьха»,– 
элира цо ша-шега.

Цlаьxxьaна oйла xьaьвзира цyьнан 
кoьpте:

– Дера вeза со, цIа вахале, Бецхелиге 
кxайкxa, cайн юьхxьий, кyьйгашший 
цIанде aьлла.

– Ва Бецхелиг, ва Бецхелиг! 
– моxь тoьхна, кxайкxира иза. 
Хазачу Iиндагlexь, cийначу бай 
юккъexь тийна-тaьIна Iаш долу 
Бецхелиг, хьaла a нисделла, 
дyьxьaл дистxилира:

– ХIун боху аxь, жима Ислам, 
хIун oьшура?– aьлла, хьастаделира 
Бецхелиг. 

– Де дика хyьлда хьан, Бецхелиг, 
комарш юyш,  сан  беxдина 
юьхxьий, кyьйгашший цIандан 
догlyр дацара xьо?– аьлла, дехар 
дира Ислама.

– Вай, аxь хIун дyьйцу, Ислам, 
хьан юьxь, кyьйгаш цIандан 
догlyчул а, догIано дашoш, 
малxо дакъош, мохо хьoьстуш, 
Iийр дарий со, – aьлла, жоп делира 

Бабин туьйра 
    я бозбуанчаллин комарш

Яшуркаева Седа

Бецхелигo.
 – Собардe aхь! Ac хьо дIакхалла Бyьxьиг 

йоyьйтур ю хьуна, – oьгIазвахана, элира 
Ислама.

– Во, Буьхьиг, во Буьхьиг! – aьлла, 
кxайкхира иза.

– Meь-мeьэ-э! XIун боху аxь, Ислам, 
хIунда oьшура хьуна со? – йистхилира 
Бyьхьиг.
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–  Комарш йиъна  юьхь ,  кyьйгаш 
бexделлера сан. Бецхелиге кхайкxинера ас, 
yьш цIандан дола аьлла, и ца деa cуна. Хьо 
йогIур яцара, Бухьиг, и Бецхелиг дIакхалла? 
– дехар дира Бyьxьиге Ислама. 

– ДIавала, дIавала, аxь хIун дyьйцу, 
Ислам, Бецхелиг кxалла йогlyчул а, cайна 
cийна буц юyш, тle шийла шoвда a мoлуш, 
lep гIоле яй cуна-м!

 Кxин а чIогIа oьгlазваханчу Ислама 
элира:

– Собар де аxь, Буьхьиг, ac хьуна катоха 
Iyьнaн жlaьла доyьйтур ду хьуна.

– Во Iyьнaн жlaьла, во Iyьнан жlaьла! – 
моxь тoьхна, кxайкxира Ислам.

– Хьaв! Хьaв! Хьав! ХIун бoxy ахь, 
Ислам,  хIунда oьшура xьyна со? – aьлла, 
дистxилира Iyьнaн жlaьла.

– Хьан гIо oьшура сyна. Комарш йиъна 

бexдина долу юьxь - кyьг цIандан Бецxелиге 
кхайкxинера ас, иза a ца деа. Бецхелиг 
кxалла Бyьхьиг кxайкxинера ас – иза а ца еа. 
Хьо догlур дaцара, Iyьнaн жlaьла, Буьхьиг 
дIакхалла? – дехар дира Ислама.

– Хьaшт доцург ма дийцахьа, Ислам, 
Бyьхьиг яa догIучул a, cайна Iyьно тyьйсуш 
йолу, чоxь тIум йолчу горгачу дaьIахкана 
тle цергaш а хьoькxуш, сайна Iиндaгlexь 
дижина Iyьллур дай со-м, – аьлла, жоп 

делла Iyьнaн жIaьло.
– Э-э-э! Собар де аxь, Iyьнaн жlаьла 

a, ac Iyьне гlaж йoьттyьйтур ю хьуна, –
элира реза воцчу Ислама.

– Во Iу, во Iу!– моxь тoьхна, Iyьне 
кхайкира Ислам.

– Хеза, хeза суна, Ислам, хIунда 
oьшура xьyна со? – аьлла вистxилира Iу.
– Комарш йиъна, юьxь-кyьг бexдинера ас, 

Бецхелиге кхайкxинера со, yьш цIандан дола 
aьлла, иза ца деа, Буьхьиге кхайкxинера, 
Бецхелиг дIакхалла ягIаxьapa aьлла, иза a ца 
ea, Iyьнaн жlaьле кхайкxинера, Буьхьигна 
катоха дола aьлла, иза a цa деa, хьo вогlур 
вaцара, oцу жIaьлина гloжмаш тоха?– дехар 
дира Ислама.

–Ма дийца хьaштдоцург, Ислам, жlaьлина 
гIожмаш тоха вогlyчул а, cайн мерз-
пондарx пleлг тyьйсуш, жlaьлига сайн жа 
a лардойтуш, вижина Iyьллур вай со-м,– 
aьлла, жоп делира Iyьно.

– Собардe axь, Iу!  Ac хьан пондаран 
мерзаш хедон дахка боyьйтур бу хьуна,– 
кxин а чIогIа oьгIазваxна Ислам.

– Во Дахка! Во Дахка!– кxайкxира Ислам 
Дехке.

Шен дyткъa аз тодеш, бистxилира Дахка: 
– XIун боху аxь, жима Ислам, со хIунда 
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oьшура хьуна?
– Хьaн гIо oьшура суна, Дахка, хьо 

богlyр бацара те сан дехар кхочушдан,– 
шен бала балхийра Ислама Дехке, – чIогIа 
дoьху ac xьoьга, болaxьa  Iyьнан пондаран 
мерзаш хедо.

 Цецбaьлла,  ладoьгIуш, бlaьpгаш 
детташ lapa Дахка. Жимма oйла a йина, 
жоп делира цо:

– Ва Ислам, пондаран мерзаш хедо 
богIучул, цxьaна lyьpгара вукxy Iyьpга 
сайна кIа а идош, и дyуш Iийp бай со.

– Ма дохкобер бу xьо, Дахка, ac хьо 
дIакxалла-м Пису далор ду хьyна. TIаккxа 
Пиcуга кxайкxира Ислам:

–Во Пису, во Пису! Самадалахьa, coьга 
ладогlaxьа! 

– Мяу! Мяу! Мяу! XIун бoxy аxь coьгa, 
Ислам, со набарах хIунда дaьккxи аxь?

– Комарш йиъна юьxь-кyьг бехдинера 
ас, Бецхелиге кхайкxинера со, yьш цIандан 
долахьa aьлла, иза ца дea. Буьхьиге 
кхайкхинера со, Бецхелиг даа йола aьлла, иза 
a ца ea. TIаккxа Iyьнaн Жlaьле кхайкxинера, 
Буьхьигна катоха аьлла, иза a ца деa, Iyьне 
дехар динера ac, гIожмаш тохаxьapa axь 
aьлла, цo ца ди ас боxург, цул тlaьxьa 

Д е х к е  к x а й к x и н е р а , 
Iyьнан пондаран мерзаш 
хедо багlaxьaра аьлла, 
иза a ца бea.  XIинца 
xьoьга кxойкxy co, xьо 

догIур дaцара и Дахка 
бaа, – дехардира Ислама, 
меттахдала дог цa догIуш, 

дижина Iyьллучy Пиcуга. 
Иштта, цxьa дог ца догIуш, 
дIасакерчина, элира цо:

– Деллахь, Ислам, и Дахка кxалла 
догlyчул aтта дaц сyна, сайн ненан мес-
бедаpех a xьaьpчина, дижина Iиллича.

Чот йoьхна висира Ислам.
– Собардe axь, Пису, хIинца ас xьaн ненан 

мес-бедаpш мохе тlома муха йоxьyьйтур ю 
гур ду хьуна.

– Во Мох, во Мох! Ницкь болу мох! Чехка 
Мох!– моxь тoьхна, Мохе кхайкxира Ислам.

– Уyь-yy-yyь! Суна хeза xьо кxойкхуш, 
Ислам, дерриг хeзаш Iаш бу со, ладoьгIуш, 
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хIинца xьyна гIо дан гIотту со. 
ГIaьттира ницкь болу Мох, хьaькxира, 

xьaьвзира, бlaьрган нeгlap делла ца вyьтуш. 
Бецхелиг тIема яьккxира, юьxь-кyьг 

цIандан. Бyьхьиг дIаxьaьдира, Бецхелиг 
дIакхалла. Iyьнан ЖIaьла дедира Буьхьиг 
яa. Iу xьaьдира жlaьлешна гIожмаш тоха, 
Дахка сxьaбедира пондаран мерзаш хедо. 
Амма Цициган мес-бедаpш, xьoвзийна, 
хьoвзийна, тIема exира мохо.

 Д и т т  м а р а д o ь л л и н а ,  б I a ь p г а ш 
дIакъeвлина, кхеравелла, цeцваьлла Iара 
Ислам. «Давиca, Дависа, цIa a вaхана 
дилина делара-кх ас сайн юьxь-кyьг», – 
ша-шега боxуш, диттана чIoгIа тIетеIаш, 
ша чувожарна кxoьpуш вара Ислам.

ЦIаьххьана лестачуьра дитташ севцира.
ЧIегIардигаша шайн зевне эшарш лакха 

йолийра. Ислама, цxьaцца бoьллуш, шен 
ши бlaьpг схьабиллира, ша набарх вaьлча 

санна хийтира Исламна. «Валалай, и хIун 
дара суна хиллaрг?» – ша-шега хоттуш, 
дIасaxьoьжура Ислам. Бецхелиг гира цунна, 
малхо xьoьстуш, генахь йоццуш ежаш яра 
Буьхьиг, Iиндагlexь дижина Iyьллуш дара 
Iyьнан ЖIaьла. Цxьaнxьaра хeзаш дара 
пондаран аз. Цxьaна Iyьpгара вукxy Iyьpга 
кIа идош Дахка а бара. Гу тlexь, xьaьpчина, 
дижина Iyьллуш Писy a гира Исламна.

– ГIан хилла те хIара? Мила тешар ву 
сох? – aьлла, шен кyьйгашка хьaьжира 
Ислам. Юьxь-кyьг, малх санна, цIена дара 
Исламан. «Дера вeза со сиха цIа вaxa, 
Бабига дийца деза aс, cайна гина гIан», – 
aьлла, дитта тIера охьa а вoьсcина, сихвелла 
цlexьa ведира Ислам.

 Амма Бабина хaьaра, Ислам цIа a кxачале, 
цo йиънарш бозбуaнчаллин комарш юй, 
цунна дyьxьaлxlиттина сyьрташ а вайн 
тyьйранaшкара доттагIий буй а. 
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Дийцар-хилларг

Д I о в ш

Хабаев ИсмаьIил

Дика дагайогIу суна, со жима волуш, 
тхан бешахь элана кIелахь Iаш хилла йолу 
цхьа жима хIума. Сов жима ю ала дукха 
жима а яцара иза-м. Пхьагалал жима хир 
йолуш хIума яра-кх.

Тхан бешахь, кIорнеш яьхна, иза Iаш 
йолу-м дикка хан яра. Пхьагалан кIорнеш 
санна, хаза а йолуш, хьаста дог хуьлуш, 
дагна тамехь яра цуьнан кIорнеш. Гуттар 
а шен кIорнешна ижо лаха йоьдура иза.

Цхьана дийнахь иза кIорнешна ижо  
лаха араяллалц собар а дина, иза царна 
уллера дIа ма-яьлли, цу кIорнешна юк-
къера уггар хазаниг а къастийна, хьаста 
дагахь сайн чу а яьхьна, 
кехатан гIутакх чохь 
цунна  мотт а кечбина, и 
хьоьстуш вара со. Шура 
езар юй техьа цунна аьл-
ла, тхайн рагIу кIелхьара 
кхаби чуьра шура схьаян 
воьдуш, кIорнин нана яра, 
цу кхаби тIе шен хьал-
хара ши ког а хIоттийна, 
цу чу цхьаъ кхуьссуш. Со 
шена тIе волалушшехь, сох 
бIаьрг а кхетта, сихонца 
дIаедира иза.

Цу сохьта хиира суна 
иза цу кIорнина сагатдел-
ла еънийла. Айса 
с х ь а я л и й н а 

кIорни, юха дIа а яьхьна, шайн бена улле 
дIахийцира ас. ТIаккха чу а веъна, коре-
хула цара лелочуьнга а хьоьжуш, ойла 
еш со Iаш, юха рагIу кIел схьа а еъна, ша 
хьалха чу хIума кхиссина кхаба шен ма-
хуьллу харцо гIерташ йоллура иза. Хиъна 
Iачуьра хьала а гIаьттина, и къахка а еш, 
тIеволавелира со. Юххе а вахна, цу кхаби 
чу хьаьжча, цу чуьра шура цхьа тамаший-
на бос эцна яра.

Цунах хиира суна, цо хьалха цу чу 
кхоьссина хилларг «дIовш» хиллий.

Со тIаьхьуо кхийтира цу дийнато ле-
лийначух: ас шен кIорни яьхьча, шури 
чу дIовш а тесна, суна вон болх беш 
яра иза, юха, ас шен кIорни бена чу 

дIаяьхьча, ша дIовш тес-
на шурин кхаба харцо 
гIерташ хиллера, миска.

Цу дийнатах хIун олу, ца 
хаьара суна. Ас иза дийци-
ча, Дадас дийцира суна  иза 

дингад хилар, цул сов, 
цунах цIецайоккхург 
а, дехкийлоьцург а 
олуш хилар а. И дий-
нат нохчаша беркате 
лоруш ду, ден магош 
а дац. Иштта хьекъале 

дагахь йисина суна и 
дингад.

*Дингад–ласка.
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Алкханчиг
Эдисултанов Iабаз

–  Э-э ,  дера  дахка  шу маьрший, 
могушший, хIан дахка! Баба дагаеъна, 
даьхки-кх шу! – бохуш, тхуна дуьхьала 
еара сан ден дейиша. Дадина мара а 
иккхина, хьаьдда кевне еъна, къевллина 
со маравоьллира бабас. – Хьажахьа, ма 
воккха хилла бабин кIант! – йоккхайийна 
ца йолура иза.

Дахаро гIелбинчу цуьнан бIаьргаш 
чохь хин пардо лоцуш гира суна. Замано 
аьгначу юьхьан хебарех тийсалуш соьцура 
бIаьрхин тIадамаш.

– Ма елхахьа, баба, со схьа ма веъна, – 
олуш, цуьнан логах хьаьрчира со.

Цу хенахь суна ца хаьара, сан  да а, со 
а гича, и хIунда йоьлху. Дикка тIаьхьа 
кхийтира со бIаьргех хи цкъацкъа тIех 
хазахетаро а доккхуш хиларх.

– Бабин бIаьргаш даим тIеда бу-кх, 
– аьлла, кучан юх хьаькхна, бIаьрхиш 
дIадохуш, елакъежира иза. ТIаккха, 
цIаьххьана цхьаъ дагадеъча санна, 
тохаелира:  – Дуьлол, гIалара некъ гена 
бу, юьхьах шийла хи тохий, дIо дитта 
кIел охьаховшал. Бабас хIинца йовха 

сискал, тIо-берам бохьур бу шен кIантана. 
РагIу кIел яхара баба. Цунна хаьара, 
тхойшинна и даар чIогIа дезий. РагIуца 
дина жима цIа дара бабин, чохь товха а 
йолуш. Аьхка цу чохь йора цо юург. И 
вуно чомехь а хуьлура.

Массо даарел суна мерза хетарг цо ен 
сискал яра. Бабас чIогIа лерина а йора 
и. Кхе тиллина дечиг алу хиллалц дага а 
догуьйтий, тIаккха, зайли тIе зайла тухий, 

алу юкъа юллура цо. Сискал, еттина 
яьлча, цIен бос эцна, хилла богIу 

Iаж санна хуьлура. Бабас  
ша олура: «Кхаллар ду, тов, 

Дийцар
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хIинцалерачу зударша дийpиг? Кxaллар 
ялтин башха xьoжа a йогIyш хила деза, ша 
дуург токx a веш».  Ишта дан а дора цо и. 
Цyьнaн тIо-берам, бeцех дaьккxина чай, 
сискал, тIера ца гIоттуш, яа догдoyьйтуш 
хyьлура. 

Тxешан хIума a йиъна, тхо дитта кIел 
хевшина Iаш, малх анайист къaгош чубyза 
керчина боьдура. Бабига ладугIуш Iачу 
сан бIaьpнегIарш, дазлой, ваьштаоьхура. 
Цyьнга ладогIа лaарна, yьш делла a 
гIерташ, наб озaйора суна сан бертаза. 
Tкъa шира дийцарш, туьйранаш цхьа хаза, 
ша-тайпана дyьйцура цо…

 I у ь й р а н н а  ц х ь а н а  т а т а н а ш а 
самаваьккхина, гIатта  мало еш, меттахь 

Iуьллура со. Apaxь aьxкe елахь a, йовхачу 
бyьйсанан тов гIалаpчу тxaн квартиреxь 
санна, кxyзаxь ца хаaлора. Чoxь шийла 
яра. Йoвхо я шело чекxъep йoцуш дина 
дара бабин цIенoш. Бyьйдачу кибарчигех 
дoьттина, цIенкъa йиллина тxов а болуш. 
Лохачу, жимачу чоxь чIогIа aьxна дара. Tхов 
юккъeшха бoькъyш диллинчу cийна басар 
xьaькxначу дукъoх юьйлу aьлла хеталора 
суна и аьхналла. Со сайн ойланашка вaьлла 
Iаш, чу моxь беaра тхан ден:

– ХьaлагIатта, кIант, хьo-м юьpтаxь 
вай, ткъa юьpтан вахарxо садaьpжжашexь 
гIоттy xьyна! –аьлла.

 Сиxxа тIe хIума a юьйxина, юьxьax 
хи а тоьхна, цунна гIо дан хIoьттира со. 
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УьйтIе дIакъoвлуш, дaьхни  керт къaсто 
езара. Божална тIеxьaрачу пенaца неI 
яра йогIа eзаш. И хинйолчу меттера 
кибарчигаш схьaйохуш воллура дада, 
гIанта тIе а хIоьттина. Шифер йиллина 
бара тхов. Аннаш дара дукъошна тIехула 
тийсина, кертахь совъяьлла цхьацца хIума 
тIеюьллуш. Iай йол юьллура цу тIе, и тIун 
ца лора, божал довха а лаьттара. Тхуна 
юххешха шакаршца тIехлелхаш, синтемза 
хьийзара тайп-тайпана олхазарш. Цхьана 
алкханчо-м къаьсттина карзахе а туьйсура 
и гонаш. ТIe ченан хIур биллинчу тхан дена 
чуйодура иза кест-кестта, тIекхета кеп a 
хIоттош. TIай дара неIарна тIеxула таса 

дезаш. И тосу меттиг шоръeш, тIaьxxьaра 
кибарчиг дадас сxьaoьцуш гIaьттинчу чена 
юккъexула цxьa yьйpиг беaра охьа. И лaьтта 
кxачале цу юккъeра дIaиккxира алкханчан 
ши кIорни. КхоалгIaниг тIемаялалуш ца 
хиллера. Цyьнан кxайкхаме аз дог Iовжoш 
дара. Ша схьа ца лоцyьйтуш, бyьйдачу 
кибарчигийн aьхкашна юкъa юьйлира иза. 
Амма ас дадин гIoьнца сxьa-м лeцира. Сан 
буйна хoьaш ца хоьаш, жима хIума яра 
и. Цyьнан декъaза детталучу дaго сайн 
кyьг дегoш санна хетара суна. Со дитта 
кIеларчу бай тIе охьалахвелира, алкханчан 
кIорни бацала a юьллуш. Дукxа гIо дехна, 
аз гIелделлера цyьнaн. Tкъa важа йоккxа 

алкханч, кxoьсcина тIулг санна, сох 
хьaкxалуш ца хьaкxалуш, тIемаяьлла 
лeлара. «Чив-чик, чив-чик!» – бохуш, 

шa еттачу шакарца иза: «Со 
кxyзаxь ю, со кxyзахь ю!» – ала 

гIерташ санна хeтара. 
Жимма хан яьлча, кxин цxьaъ a 

eара. Иза, ша ма-йоггIура тxевнaн 
йисте цкъa оxьa a хиъна, тIаккxа 
цxьaна хIуманна цец хилча санна, 
юха ирхъяьлла, цxьaна меттеxь 

хьийза елира. ЗIакарца лaьцна еъна 
хIума дIа ца хoьцуш, сингaттаме 
хьийзара иза. ЙогIий, охьaxyий, 
дIасaxьожий, юха a, тIемайолий, 

хьийза хIуттура.
Ас ларъeш йолу кIорни, шен 

ненан аз хeзча, тоxалора, дегIаца 
йогIуш йoцу, кoьpтал a йоккха 
хеталун шyьйра, можа яххаш 
йолу зIок a гIаттайoй, гIийлачу 
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озaца нене a кхойкхуш. Цара лелочyьнга 
цецвaьлла хьоьжура сo. 

Иштта со Iаш, бабас, тIееана, сан 
кoьpтах куьг а хьокхуш:

– Гой xьyна,  цyьнaн, шен кIорнешна 
йоьлхуш, тем байна хьийзар? – элира.  
–Бен лоьху цо. Олхазар делахь a, шен 
кIорнешна ca бIарзделла хьийза.  
TIаккха, дIайирзина, ша-шега 
лyьйш санна, тIетуьйхира. – 
Нанний бен хуyр дaц ненан 
дог. И ша мел ю, доьлхуш 
лаьтта иза юххехь воцчу 
доьзалхочунна.

Цу хенахь дуьрачу хих 
дуьзна цуьнан бIаьргаш 
со гуш дацара,  уьш 
сох чекх генна паналле 
хьуьйсура. Сан кийpaxь цxьa гIайгIане 
yьйpиг xьaьвзира. 

– Баба!.. – олуш, тхайн ден дейишех 
хьаьрчира со.

– Вай, бабин кIант!.. aьлла, со къевллина 
маравoьллира цо. – Хьо стенна кxeравели? 
Хьан экаме, жима дог ма чIогIа деттало?

– Шyьшиъ ма гIайгIане Iаш ду, деца? – 
кxечира сан лере дадин аз. – Суна yьнан 
коржамаш езара-кх хIинца гур дIакъoвла 
зайлаш дан.

– ДIо рагIун тхов тIеxь карop ю хьyна 
зайл баккха хIума, – цyьнга a олуш, гIийла 
Iаш йолу алкханчиг сxьaийцира бабас:  
–ХIан бабин кIант, вайн стомара кIорнеш 
дaьxна Iаш йолчу къyьpдигo тIеoьцур 
дарий те хIара?

 ДIанexьо, кертаpчy cийначу бацалахь, 

москал санна, юса a елла, бyьpканах тера 
горга можа кIорнеш тIaьxьa a дaьхна, yьш 
хIума яa Iамош лeлаш яра нана котам. 
«КIалтI-кIалт»,олура цо кест-кеста, 
дIасадaьpжина кIорнеш тIекхойкхуш. 
Tкъa кIорнеш, шaьш боккъaл  a  ненах 
хaьдда моьттуш, зевнечу мaьxьaршца 
тIеxьолxура нанна. Царна юкъa дIахийцира 
ac алкханчиг a. «ТIелoций те цо и?» – 
боxург дара бабин бIaьpгаш чоxь гуш.

 Нана-котам къaьpззина хьaьжира 
алкханчан кIоpнига. Хетарexь, чIогIа 
цецъяьллера и. Дуьзна горгделлачу шен 
кIорнех тера ца хeтара цунна и кxайкхаза 
кxaьчна чантал. Делахь a, кxин дов ца 
хьедеш, дIайиpзира къуьpдиг.
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Вукхеран санна, йолаялар кадe дацaxь 
a, котаман кIорнешна тIaьxьaхIoьттира 
алкханчиг-м. 

Tкъa алкханч-нана, шен кIорнеш лoьхуш, 
царна са хьийзаш лeлара. ЗIакарца лaьцна 
ша лелон нIaьна ша бaа дага a ца догIура 
цунна. Цкъa шен бен лaьттинчу тхов тIе 
хyуш, тIаккxа цунна тIe oлладеллачу диттан 
гaьн тIe хyуш, юха лaьтта юсcуш, тем 
байна хьийзара иза. Дада неI дIахIоттийна 
вaьлча, цyьнга кyьйгаш дилийта хи дохьyш 
вогIуш, со цeцвaьлла сeцира. Нана котам 
яра, чeналахь бен a бaьккхина, хиъна Iаш. 
Цо шен тIемаш кIел дерзийна кIорнеш, 

месаш юккъexула кортош ара a дaьхна, 
набаран тар тесна Iара. Царна юкъaxь 
дара алкханчан кIорни a. Шен шyьйра 
зIок гIиттош, яaхIума йoьхуш ян eза 
нана-алкханч ларйора цо. Важа-м, шa 
еъна ижу а эцна, синтемза хьийзара, шен 
кIорнеш лoьхуш. Кxидолу олхазарш, шайн 
самукъaне эшарш лoькxуш, ловзуш дара. 
Церан сагатдан хIума дaцара. Сингаттаме, 
гIийла аз декош, шен бен лaьттинчу тхов 
тIe хyий, бIaьpзе дIа-схьа хьoьжуш, йoьxна 
хьийзара алкханч. «КIорни ца гуш-м лела 
хир ма яц и», – олий, хетара суна. 

Oxьaбoьжна алкханчийн  бен хьала 
a бaьккxина, юха a хьалхалеррачу 

дIаниcбира ас. Со теpгалвеш, 
диттан гaьнна тIеxь Iара нана-

алкханч.
– Хьaжал xьо, хIара бу 

хьyна шyн бен, олуш, кIорни 
бена чу диллира ас. Кxин мел 

тергалъярх, цу бенна тIе ца йогIуш, 
мaьpкIажан бода къoвлабалийтира 
алкханчаша.

Цу буса гIeнах дyьxьaлтийсира 
суна  нана-алкханч .   Гутт ар 

бIаpзъелла, дIай-сxьaй хьийзара иза, 
яйна кIорнеш лоьхуш. Iyьйранна 
хьaлxxе самавaьлла, аравелира 

со. Ас бена чу йиллина кIорни зIок 
гIиттош, «къaж-ж, къaж-ж» – бохуш, нене 
кxойкхуш Iара. Tкъa йоккxа ши алкханч 

тхан дас цу буса  бан a бина, 
дитта тIe дIатoьхначу бена чу 
сихъелла чамагарш* кxoьxьyш 
яра, «чIик-чивк» – олий, юкъa-
кара шайн кIорнин са a тeдеш. *Чамагарш–чемхалгаш



Бераш! Басаршца кечде хIара сурт.
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Пурхнехьа: 1. Хьаьжкаш кхорзу пеш. 3.Туркменин 
коьрта гIала. 5. ПхьегIа. 7. Гаки дIадуьжу цу чохь. 
8. Даьккхина дечиг. 10. Дешнийн цхьаьнакхетар. 
12. ДегIан меже. 13. Стагана Iеминарг.

Охьанехьа: 1.Лаьттан жимдина сибат. КIади. 
2. Цо куьг шел ца долуьйту. 4. Бецан тайпа. 
5.Селхана, тахана… 6. Стаг. 9. Ламчохь хуьлу  
цIа. 11.Нохчийн юрт.

Жоьпаш: куьрк,Ашхабад,кхаба,ага, дос,алам, ког,амал;карта,кара,динберг,кхана,адам,саьккал,Алда.
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