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Еъна кхечи хаза аьхке.
 Хеза берийн зевне аьзнаш.
Бераш  ловзуш, самукъадаьлла,
 Хьоьжуш Iара цаьрга со.

Сенчу бай тIехь зезаг даьлла,
 Къеги, корта айъина.
Бераш, буьрка дIасхьакхуьссуш,
 Ловзу, гIовгIа яьккхина

АЬХКЕ

НАНА

х ь о м е  н А н А

Аьхкенан хIаваъ ду хьо,
Со вина нана!
Маьлхан нур ду хьо,
Со кхиош йолу нана!
Стиглара беттаса 
Ду хьо, сан нана.
Мерза шовда ду хьо,
Со везна нана!

Хьоме нана!
Дика нана!
Ехийла хьо
Могуш-маьрша!
Ерриг ойла сан
Хьоьца ю, нана.

Набарх юьйлуш,
Ахь техкийна ага
Эрна ца хилийта
Со хьожур ву, нана!

  * * *
Хьаьрса хаза месаш йолуш,
Сийна боккха ши бIаьрг болуш,
Де мел дели йоккха хуьлуш,
Хьекъал ду цуьнан совдуьйлуш.
Иман, Ислам шеца долуш,
Аминат ю оьзда кхуьуш.



Исмаилов Ислам

Джабраилов Саляхь

Дадаев ИбрахIим
 Алдамова Марем
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хАзА бIАьсте

б I А ь с т е

Маьлхан зIаьнарш 
 лаьтта Iени,
Дуьне-Iалам серладели,
Бешахь зарзарш ека зевне,
Дитташна тIе заза дели.
Дукхаеза суна бIаьсте,
Шен нуьрца цо 
 сан дог хьаьсти!

  * * *
Ма беркате еъна вайна зама,
Берийн дегнаш, ойла екхаеш,
Таро ю вайн дика долчух Iама,
Дахаран беш ирсе хьекъаеш! 
Даим хуьлда  вайн лаьтта тIехь машар,
Хуьлда халкъийн  вовшийн дезар-дашар!

 * * *
Дешар-серло, 
 цадешар ду бода, –
Боху халкъан кица къобалдо.
ЧIагIо йо вайн дахар 
 хаздеш тодан,
Дика деша оха чIагIо йо!

БIаьсте кхечи зезагашца 
Къегина, гIадъяхна йоьлуш.
Олхазарша, шайн эшаршца 
Хи-татолца яхье дуьйлуш, 
Зевне мукъам баржаби,
Малхо, Iалам маракъуьйлуш, 
Безамца массарна боьлуш, 
Дашо зIаьнарш яржайи!
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Дашо хан

Сийна лаьмнаш,
Дато хиш,
Маьрша хьаннаш,
ЖовхIарш-тхиш.
Стоьмийн бешахь –
Заза кIайн,
Хеза эшарш –
Мукъам байн.

Абубакарова ПетIамат

Маьлхан деши 
Iени лаьтта,
Лам-ша беши
Оцу сохьта…
ЙогIу, йоьлуш,
Дашо хан
Гуш со Iуьллуш,
Дайра гIан…



Цкъа цхьана дийнахь Диканан а, Вуонан 
а къовсам белира.

– Ахь суна тIехь туьйранашкахь боккху 
толам. Дахарехь сан хьачул гIора сов ду, – 
элира Вуоно. – Хьажал  дIаса – мел дукха 
ду воунаш: тIемаш, къоладарш, девнаш, 
цамгарш…

– Кураллаш ма ехьа! ХIун хир дара хьо, 
со ца хилча? Со бахьанехь ду хьо ницкъ 
болуш. Ас тоьтту адам вуониг мел долчу! 
– элира ХьогIо Вуоне.

– Хьо хилла а ца Iа, – къамела юкъаиккхира 
БIаьрмецигалла. Ас а гIодо Вуонна.

Со бахьана долуш ма ду адам ца дузуш, 
сутара. Мел дукха хIума хиларх а шайн, 
царна и кIезиг хета. Цундела тIемаш бо. 
Вайшиъ церан хила ма-дезза накъостий 
ду-кх.  Кхин а Цабезам а ма бу. Иза а ницкъ 
болуш бу, бакъду, цкъа а хаа-м ца хаьа, и 
гучуболу я ца болу. Амма цкъа гучубаьлча, 
цо гонах мел долу хIума ата-м оту…

– Аш хIуъа дийцарх а, со шул нуьцкъалла 

Хочинская Евгения

ДИКА А, ВУОН А
Туьйра
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ю, – дуьхьало йира Дикалло. ДуьнентIехь 
Диканал Вуо совдаьлла хилча-м, дуьненчохь 
хIумма ца дуьтуш,  адамаша тоххара 
вовшийн хIаллакдина хир дара. Массо тIом, 
лаахь, ца лаахь а, машарца дIабоьрзу.

Хьовсал дIаса, мел хаза Iаламаташ 
кхуллу ас. ХьогIо, ша «кIайн» ю, башха 
вуон а яц ша, олу. Ахь, Сутаралла, хьуо 
беркате хетийта гIерташ дуьйцу: «Со 
Iилманах ца Iебаш, хаарш садохуш ю», 
– бохуш. И дика ду. Ткъа Цабезамо боху, 
шений, Безамний юккъехь цхьа гIулч бен 

яц. Шу-м массо а, шаьш диканаш ду 
алийта, моттаргIанаш лелош ду.

Иштта-м сан а бу шуна 
гIоьнчий. Масала: Къинхетам, 
Комаьршалла, Безам, иштта 
дуккха кхиберш а. Шун санна, 

шалхонаш лело ца еза церан. 
Уьш иштта а диканиш бу.
– Бакъду, – боху Къинхетамо, 

– сан массарах а дог лозу. Массо а 
хIуманна ницкъ кхочуш белхьара, 
с айн  йовхонца  догхьаьстина , 
массарна а гIодийр дара ас. Дан-м ас 
иштта а дукха гIо до. Со бахьанехь 

дуккха а адамаш, хала киртиг тIехIоьт-
тича, вовшашна гIодеш, вовшашна 
ницкъ луш, цу киртигах хьалхабовлу.

– Ас гIодо Диканна, – йистхилира 
Комаьршалла. – Дуккха а адамаша 
шайн ахча а, ницкъ а дIало дикчу 

гIуллакхашна! Эшахь, шайн тIаьх-
хьарниг а дIало цара. И дика со бахьанехь 
хуьлу.

– Ас кху дуьненна а урхалла до, боху 
адамаша. ДуьнентIехь уггар а дика дерг 
со бу, боху, – бистхилира Безам. – Безам 
боцу адам – адам дац. Безамо йосту схьа 
адамийн дикалла, дикачу гIуллакхашна 
аьтто беш, ницкъ ло цунна.

ДIатийна Iара ХьагI, БIармецигалла, 
Цабезам а. Диканна дуьхьал ала хIумма 
доцуш Iара уьш. 

Хьан баьккхина цу къовсамехь толам, – 
ахь а ала-кх хIинца. 

Гочдинарг – Сейлмуханов Муса
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МогIа байна, и цхьа могIа –
Т1е ца тоьу кху иллина.
Ойла хьаьдда цунна тIаьхьа
И схьалаха – массо чиркх а.

Къолам лаьтта, ир а белла,
Кехат-агIо яржайина.

И карабахь доккха той а-м
Вай а хIоттор, Дала мукълахь!

Хелхабийр бу цигахь къолам,
Ойла-йоьхна гIабали.
Лакхахь богуш хир бу чиркх а,
К1айн кехат а, кхаьчна кхаъ.

Зуцаева Хадишт

МогIа байна…
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Сулейманова Зайнап

Орган йистехь Iуьллучу нохчийн 
юьртахь шовзткъа шо хьалха хилла ду 
хIара.

Цхьана аьхкенан сирлачу дийнахь, шен 
диъ шо кхаьчна кIант юххе а ваьккхина, 
Орган тIе чIерий леца вахара цу юьртара 
цхьа къонах.

Веана схьакхаьчна ший а. МIара хи чу 
тесна, чIара тIебогIий хьоьжуш Iаш  хилла 
стаг. Уллехь ловзуш, воьлуш, полларчашна 
тIаьхьауьдуш, самукъадаьлла лелаш кIант 
а хилла.

 – Тархан, гена ма ваьллахь! – аьлла, 
мохь тоьхна, малхехь уьду хин тулгIеш  
тергалъеш, сапаргIатдаьлла Iачу къонах-
чунна дIатевжинчохь набкхетта.

Набаро ватийна иза сохьтехь сов Iиллина, 
чIеро муьрг тухуш хааделла, самаваьлла. 
ЧIара шен тускар чу а тесна, дIахьаьжча, 
кIант а ца гина, мохь  бетта волавелла:

 – Тархан! Схьавола, дадас лаьцначуьнга 
хьажал!

 Амма цхьа а вист ца хилча, хьалаайвелла, 
хин  йистехула  волавелира ,  к Iанте 
кхойкхуш.

«ХIара-м лаа ма дац», – ойла хилла, 
юьстахо йолчу коьллаш юккъехула а 
лийлира стаг, кIант гаре сатуьйсуш.

– Тарха-а-ан ! Во-о-о, Тархан! Мичахь 
ву хьо?

ТIаккха трасси тIе хьаьдда, машенаш 
сецош, хетта волавелла, некъаца  воьдуш 
кIант ца гира шуна, бохуш.

Гина, хезна цхьа а вацара. Охьавоьссина 
машена чуьра масех шофер а лийлира 
кхуьнца кIанте кхойкхуш. ТIапъаьлла 
вайна кIант, гуш-хезаш  вацара. Кхеравелла 
да чехкка машенаца милицин участке 
вахара. Орца  даьккхина, гергарниш 
схьагулбелла, хи чухула, бердашца, 
гобаьккхина и меттиг теллира цара. 
Соьлжа-ГIала охьахаьхкина, РОВДе 

орца даьккхина, ерриге юьрто а, 
милицин белхахоша а лийхира 
Тархан. 
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Боккхачу балехь  вара  массо  а  – 
гергарнаш, лулахой, юьртахой. Нана 
бос баьхьна, кхераелла, ша хIун леладо 
ца хууш, карзахе дIасауьдура, кIантах  
хилларг ца хууш, иза чIерий леца вигначу 
дена даръелла, оьгIазе дов  деш.

– ЦIарах догийла и хьан чIерий а, и хьан 
малар а! КIант мича ваьхьна ахь? ХIахI?

Масех дийнахь лийхира цара Тархан. 
«Хино ваьхьна хир ву», «СагIадоьхучара  
вадийна хила мега», «Экхано дIатакхийна», 
«Тилавелла, генна хьуьнах чувоьлла хир 
ву»,– иштта хабарш дара лелаш, – «Эцца 
новкъа ваьллачохь машена чу хаийна, 
вадийна хир ву сагIадоьхучара».

Уьш ца боьлхуш, ца хоттуш меттиг 
ца йисира, кIант карош вацара. Ши шо а 

делира цул тIаьхьа и бохам хилла. Амма 
цхьана хабарх тешна – «СагIадоьхучара 
иштта бер даьхьна меттигаш кIезиг яц» 
– олуш хезна, дегйовхонца Тархан лаха 
араделира дай-наний. Цу хенахь хиллачу 
Советски Союзан масийтта гIаланах 
чекхделира и шиъ, талламаш беш.

– Дукхахьолахь йовхачу гIаланашкахь 
гулло и цыгонаш, – цхьана зудчо а аьлла, 
Махачкала, Хасав-юьрта, Дербенте дахара 
и шиъ, Ереване кхечира.

ТIаьххьара а Ереванехь декъазчу хьолехь 
карийнера царна шайн кIант. Деле  доьхуш, 
кIадъялар доцуш, шен могашаллех яьлла, 
массаьрга а кIентан сурт  гойтуш, доIанаш 
деш, сатийсинчу нанна Дала жоп а делира 
дикачу кхоаца.

Ереване дIакхаьчна и шиъ, цыгонаш 
гулло меттигаш хоьттуш,  лаьтта 

бухарчу  новкъахула дIайоьдучу  
Ма лканан ,  пенах  букъ 

тоьхна, модех  дуьзна, 
сагIийна куьг кховдийна 

Iачу божаберах бIаьрг 
кхеттера. Цкъа  цунна тIех 

а яьлла, ловв-аьлла дегIе 
цIе хьаьдда, юхахьажа ца 

яьхьаш, лацаелла, сецира 
иза. 
Цу кIентан ши бIаьрг 

Тарханчарех тера хетта, 
шекьяьлла, лаьттара зуда, хьалаоза 

са доцуш, кхохкийна, эзар 
ойла коьрте хьийзаш.

Кийрахь цхьа ов эккхаш, 
ток тоьхча санна, егийра 
нана, кхин ког баккха де 

доцуш, малделлачу дегIан 
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гIора эшна, сецира иза.
– А-а-хI! – аьлла, узар эккхаш, даго цхьа 

хаам бина, кхетамчуьра  йолуш, юьйжира.
Цунна, йоккха юкъ йоцуш, хьалхаваьлла 

воьду кIентан да вухахьаьдира, воьхна, 
хIара дог иккхина, леш ю моьттуш.

– Малкан! Малкан! Ахь хIун до? Ас лор 
валаво хьуна! ХIун лозу хьан?

ТIегулбелира нах. Меллаша кхетамчу 
еанчу зудчо, къурдаш деш, дийцира шена 
тарделларг. Ша тIехйолуш, пенах букъ тоьхна 
Iийначу кIентан бIаьргаш Тарханчарех тера 
хетта, шен даге хьаьдда лазар, настарш 
чуьра са дIадаьхьна, ша йожар.

– Ши бIаьрг Тарханчарех тера бу-кх 
цу кIентан. Церан гIайгIане нур даг чу 
дуьйжи-кх суна, стаг.

Ша юхахьаьжча, и кIант цигахь 
цагарна кхоьруш санна, Iара нана, 
легашка шад хIоьттина, хорам хилла.

– Тархан вара иза. Тархан ву. Сан 
декъаза кIант. СагIа деха охьахаийна, бала 
хьегна, тишвина, гIело латтийна. Ва-а-а, 
Тархан! Собар лохьа суна, Везан Дела, 
хIара бала Iовша!...

– Хьалаайлохьа, Малкан! – элира  кIентан  
дас, – декъаза-м ю хьуна и мунепикъаш, 
нагахь и Тархан велахь, исс делахь, иссе 
са доккхур ду ас церан!...

Малкан, бос баьхьна, балдаш дегош, 
меллаша улле яхна, пенах букъ тоьхна 
Iачу кIантана хьалха охьалахъелира. 
Лерина хьаьжира иза цуьнан бIаьргаш  чу. 
Вовшийн ганза диъ шо даьллашехь, нана 
евзира кIантана.

БIаьрхийн ши тача хьаьдира цуьнан 
гIайгIанечу бIаьргаш чуьра беснеш тIехула 
охьа. Меллаша шен эгIазчу куьйгашца 

ненан логах хьаьрчира кIант. Цуьнан 
йовхонах, марзонах  масех шарахь хьегна 
иза, къора узарш деш, воьлхура.

Шен хьомечу ненан белшаш тIехь, кхин 
цкъа а дIа ца хеца, логах хьаьрчинера  
хорамо кIелвитна кIант. Мотт а тоъал 
бицбеллера цунна, цхьаъ дийца гIертара, 
дагахьбаллам балхош…

И  ш е н а  д и й н а ,  с а  ч ох ь  в о л у ш 
схьакарийчхьана, цуьнан худавалар, 
Iаржвалар, тишвалар гуш яцара нана. 
Саццаза кIентан дегIа тIе, юьхь тIе, 
коьртах ховха куьйгаш хьоькхура цо, 
барташ дохуш, хьоьстуш, и теван гIерташ.

Цкъа а вовшех ма хьегадойла наний, 
беррий. Цул хала хIума дац кху маьлхан 
дуьненахь.
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Макалов Шамсудди

Дахаран некъаш сан
Морзах леллехь а,
Сайн даг чохь, ненан мотт,
Аса хьо кхехьна.

Хьо бийцар генехь сан
КIезиг хиллехь а,
Лаьмнийн сурт ахь суна
Даима эхьна.

Хьоме бу хьо суна, 
Ненан васт санна,
Хьо цкъа а, ненан мотт,
Хийра ца хетта.

Ненан мотт бицбича,
Эхь ду-кха вайна,
Байтамал хIуттур ду,
Кийра цIе летта.

Ненан мотт лоручо
Шен нана лору,
Цундела ма даха

Хьайн маттах анташ.
Даг тIера мал ца беш,
МаргIалаш дуьйлуш,
Биэлийта, хьиэкъаш!

Ненан мотт
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Сакаева Мадина

Мархас Деба новкъа доккху,
Хьостий, хьогий эвлах доккху.
Дебас шура йохьу сарахь,
ТIо, кIалд хир ду дийна шарахь.

Жима Деба  сагатдеш,
Хуьлу сахьташ дагардеш.
Гатлучу сина де ду деха,
КIара елира жимма еха.

Ма чам болуш хир ю шура,
Хазлой йолу ойла кура.
Ненан мотт ма хир бу кIеда.
Писуна юттур шура кеда.

Шурин хьожа геннара кхета,
Зезагийн мор цу чохь хета.
Хир ду цуьнца иссе дарба,
Деба лардеш лаьтта Марха.

Мархас Деба новкъа доккху



Гайсултанов 1умар

Къена эла хилла цхьана юьртахь вехаш. 
ЧIогIа бале ваьлла хилла иза массарна 
а. ТIехь йоцу ясакх йоккхуш, нуьцкъала 
белхаш бойтуш, юьртара бахархой 
хьийзош хилла цо. Ша емалвеш хабар 
дуьйцуш цхьаъ нисвелча, шодмаш а 
йоьттуьйтий, вуьйш хилла. Иштта вийна 
цо Седа цIе йолчу жимчу йоьIан да а, 
тIаккха, омра а дина, шен шина ялхочуьнга 
дIакхоссийтина Седа  а, хьуьнха а йигина.

Хьуьна юккъехула йоьлхуш йогIучу 
Седина шега кхойкхуш хезна:

Туьйра

Дашо  бIараш

– ХIей йоI! ХIей йоI! Хьо хIунда йоьлху? 
ДIахьаьжна Седа – цхьа а ца гина. 

Диттаца хьалахьаьжча, Тарсалх бIаьрг 
кхетта.

– Хьо ю соьга кхойкхург? –  хаьттина 
Седас. 

– Ю-те.
ДIабийцина йоIа шегара бала. 
– Хьуо реза елахь, соьца Iе. Хари чохь 

бен а бу сан, даа шортта бIараш а ду. 
Хаза дехар ду вайшиъ.
Седа реза хилла.
Цхьана дийнахь декъа дечиг лахьо веана 

юьртара цхьа миска стаг. Цхьа мор дечиг 
лахьийна, муьшца дIа а дихкина, хьалаайба 
воьлла, ницкъ ца кхаьчна, висина. ТIаккха, 
цигахь охьа а хиъна, вилхина иза.

Тарсало аьлла:
– Ма гIора хир дара цуьнан, цо дашо 

цхьа бIар диъча.
– Хьан дуй бIараш? – хаьттина Седас, 

– лохьа!
БIар делла Тарсала мискачу стагана.
– ЭхI, баркалла шуна, – аьлла мискачу 

стага – хIара бIар ас элана лур ду, кхунна 
дуьхьал цо суна сахь ахьар лур ду – тховса 
ас сайн доьзал а бузор бу.

– Ма делахь иза. БIар хьуна делла ду, 
ахь айхьа даа деза иза. Дохко вер вац хьо.

Тарсало бохучуьнга ла а доьгIна, доха 
а дина, диъна мискачу стага бIар. Оцу 
сохьта шен дегIехь Iаламат боккха ницкъ 
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хаабелла цунна. ЧIешалгал башха ца хеташ, 
хьалаайбина цо дечиган мор. 

– ХIара цIа бахьар-м хIинца хIумма а 
доцург ду! 

– Цундела вай хьуна шортта дечиг 
гулдийр ду, – аьлла кхуьнан накъосташа.

Кхааммо а катоьххана дечиг гулдина. 
Дика йоьттина ворда санна, шортта дечиг 
ги а доьттина, цIа вахана миска стаг.

Оццу дийнахь дIахезна элана мискачу 
стагана хьуьнхахь хилла и Iаламат. Шен 
ши ялхо хьажийна цо хьуьнха, Седий, 
Тарсаллий, лахий, схьадаладе аьлла.

Хьун толлуш лоьхуш лелла, кIад а велла, 
охьахиъна ши ялхо. Геннара схьахезна цу 
шинна Седас лоькху йиш.

ТIаьхь-тIаьхьа схьа гергайогIуш хилла 
иза. Ши ялхо дIалечкъина. Кху шинна 
уллерчу дитта тIе кхаьчча, сецна Седий, 
Тарсаллий. Гаьннашца дIахьулйина хьех 

схьа а йиллина, цу чу даьлла и шиъ.
Вовшех дага а ваьлла, буьйса йоллалц 

лечкъина Iийна ши ялхо, тIаккха орамца 
бух а даьккхина, юьрта дIадаьхьна 
цу шиммо дитт, чохь дижина Седий, 

Тарсаллий долуш. Элан кертахь дIадоьгIна 
дитт. 

Iуьйранна дитта гонаха хьаьвзина 
воккхавен эла.

Омра дина цо ялхошка:
– Схьадаккха хари чуьра и ши 
шайтIа!

Омра кхочушдина ялхоша – 
схьадаьккхина Седий, Тарсаллий. 
Ша дагалаьцнарг кхочушхилийта, 
кIеда-мерза хила гIерташ, эло 

аьлла: – Аш суна дашо бIараш лахь, 
ас шуьшиъ маьрша дIадохуьйтур ду.
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– Ма лолахь! Ма лолахь! – сихъелла Седа.
– Ца лахь, шиннан а кортош дохур ду! 

– кхерам тесна эло.
Схьадаьккхина Тарсало багара цхьа 

бIар. Катоьхна схьаэцна эло иза. Сихха 
каг а дина, диъна цо. Оцу соьхта, гомашан 
санна, яккхий маIаш евлла цунна.

– ДIаяха хIорш! – кхеравелла, мохь 
хьаькхна эло.

– Хьуна хьакъ йолуш кхин хIума яц кху 
дуьненахь! – аьлла Тарсало.

– Ца оьшу суна! Ца оьшу суна! ДIаяха! 
– мохь хьоькхуш хилла эло, маIаннех ка 
а етташ.

ТIаккха кхин бIар делла цунна Тарсало. 
Сихвелла, чкъоьргаш а тIехь дIакхаьллина 
эло иза а. Оцу сохьта жима дахка хилла 
цунах. Учара схьахьаьддачу цициго, 

тIекхетта, дIакхаьллина иза.
Ялхой, кхерабелла, бевдда байна.
Оццу хенахь веана керта иккхина тохара 

Тарсало бIар делла миска стаг.
– Мичахь ву и къиза эла? Ас хьийзадойтур 

дац шу, – аьлла, тохавелла иза.
Цицигна тIе пIелг хьажийна Седас.
– Оцо дIакхаьлли. Вац эла.
– Цкъа а ма хуьлда иза!
Цул тIаьхьа вовшахкъаьстина уьш. 

Седас дехарх, ца Iийна Тарсал юьртахь, 
ша хьун езаш хиларна, цига дIаяхана иза. 
Ткъа Седа юьртахь сецна, мискачу стага 
шен йоI йина дIайигина иза.

Амма барт-м бина Седассий, Тарсалой, 
г Iо  эшна меттиг  хилча,  вовшашна 
орцахдала.
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МухьаММаД ПайхаМар 

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

БисмиллахIиррохьманиррохьими

ХІокху дийцарехь, кегийрхой, шуна хуур ду 
Маккарчу нахана Мухьаммад мел дукхаве-
заш хилла. Шен хьекъалца а, хазачу кхетамца 
а тайпанашна юкъара дов дІадаьккхира цо 
(ІалайхІи с-солату ва с-салам).

ХІора тайпа дара ХьаьжцІийнан пенах Іаьржа 
тІулг дІабиллина сий шена хила лууш. ЧІогІа 
догІанаш даьхкина, ХьаьжцІийнан пенаш 
охьаэга доладеллера. Дуккха а ойланаш йина, 
карладоккхуш, ХьаьжцІа шолгІа хьаладотта 
хІиттира Маккара нах. Тайпанаш цхьаьнакхий-
тира ХьаьжцІа хьаладотта. Хьанал рицкъанаш 
вовшахтуьйхира цара. Элий а бара шайн белшаш 
тІехь тІулгаш тІекхоьхьуш. Элчанан деваша 
Іаббас а, ша Делан Элча а вара (ІалайхІи с-солату 
ва с-салам) тІулгаш тІекхоьхьуш. Церан ирсана, 
Бакъум цІе йолчу грекийн инженеран хинкема 
хилла ЖуддахІ олучу хІордан портехь доьхна 
лаьтташ. МугІиратан кІант Валид вахийтира 
цара оцу кеманна тІе, Бакъумера дечигаш эца а, 
цуьнга, Мисрера волчу дечиг-пхьераца цхьаьна, 
ХьаьжцІа тодеш гІодар деха а. Аьтто баьлла, Ва-
лид ша схьавеара дечиг а эцна, Бакъум а валош, 
ХьаьжцІа тодан хІоттийна кийча гІирс а бохьуш. 
ХьаьжцІа тодаран сий массарна а кхачийта, 
цІийнан йиъ маьІиг деа тайпанна екънера. Амма 
царна хьалхахь кхин хало хІоьттира. Уьш кхе-
рабеллера, ширделла пенаш дохийча, ХьаьжцІа 
чохь долу тІулгах а, дечигах а дина суьрташ 
(цІуй) оьгІаздахарна. И суьрташ шайн делий бу 
бохуш, тилла лелаш нах бара уьш. 

И пен бохо, зІокберг эцна, тІекховда ваь-
хьаш цхьа а вацара царах. Цхьамма элира: 
«Шуна дицделла хІара КаІбат дохо веанчу 
АбрахІат паччахьна а, цуьнан эскарна а хил-
ларг? ХІара вайн «делий» ма бара иза ларди-
нарш, цара хІаллак ма вира и паччахь а шен 

эскарца цхьаьна. Вай хІара дохадахь, уьш юха 
а оьгІазгІур ма бу». АллахІ-Дала динарг шайн 
суьрташа дина моьттуш бара уьш.

МугІиратан кІанта Валида элира цаьрга: 
«ХІай нах, АбрахIат-м хІара ХьаьжцIа дохийна 
дІадаккха гІерташ варий, вай хІара тодан лууш 
ма ду. Вайна а, царна а юкъехь йоккха баш-
халла ма ю. Тишделла пенаш дIа ца дохийча, 
вайга керланиш хьаладотталур ма дац». Элий 
реза бара Валида дуьйцучунна, цуьнан къамел 
хьекъале а, кхетаме а хетара царна. Амма пен 
бохо тІекховда ваьхьаш цхьа а вацара, суьр-
тийн оьгІазлонах кхоьруш. Валида, зІокберг 
схьа а эцна, элира цаьрга: 

«Уггар хьалха ас тухур ю-кх оцу пенах 
зІокберг, тІаккха суна цхьа хІума хилахь, шу  
гІоьнна ма хІитталаш». Цхьаьна маьІІера, 
зІокберг тоьхна, атаделла тІулгаш дІадехира 
цо. Семса долчу лаьтто дІалаьцна доцу тІулгаш 
охьаийгира, Валидана хІумма a ца хилира. 
ТІаккха кхидІа а, пен бохош, болх бира цо малх 
чубуззалц. Цул тІаьхьа массо а шайн-шайн 
цІехьа бахара. Оцу буса царах цхьанна а наб ца 
кхеттера. Буьйсанан йохалла сагатдеш Іийнера 
уьш. Уьш тешна бара Валидана муьлхха а цхьа 
зен хилаза Іийр дац бохучух: я ши куьг сецна, 
я бІаьрса дайна, я шен доьзалехь цхьаъ велла. 
ШолгІачу дийнахь Іуьйрре, КаІбат долчу схьа-
баьхкинера нах, Валидана хІун хилла хьовса. 
Массо а иза схьаваре хьоьжуш Іаш вара. Цхьа 
хІума хилла а доцуш, могуш-маьрша а волуш 
Валид шайна вогIуш гича, цецбевллера уьш. 
Шек дІа а воцуш, вогIуш вара иза-м, шуьйра 
гIулчаш а йохуш. Церан «деланаша» цхьан-
на а кепара зен цIа динера цунна. ТIаккха 
резахилира уьш цуьнца цхьаьна болх бан, 
тишделла пенаш дохош. Хьуьнаре болх бо-
лийра цара тIаккха, керла.
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Тайпанийн къовсам

Пенаш дуттуш, цхьаберш ломара а, кхечу 
меттигашкара а тІулгаш кхоьхьуш бара, массо 
а, КаІбат карладоккхуш, гІодеш вара. Пенаш 
адаман дегІан лакхалле кхаччалц хьаладохуш, 
хаза, бертахь, вовшийн гІо а деш, болх бира 
цара. ТІаккха ялсамани чуьра бу олу Іаьржа 
тІулг пенаца дІабуьллу хан тІекхечира. Оцу 
белхан ойлаян буьйлира уьш, Іаьржа тІулг 
шен метте дІабиллар доккха сий ларалуш дара, 
иштта сий хир дара иза охьабиллинчуьнан а. 
Цундела диъ тайпа къовсаделира, хІора а и 
сийлалла шена-шена лоьхуш. ХІоранна шайн 
тайпа лакхара хетара вукхарел, и тІулг шаьш 
дІабилла беза аьлла а хетара. Оцу тайпанийн 
куьйгалхой а къовсабелира тІаккха. ХІуъа дича 
а, массо а резаволу барт ца хуьлура церан. 
Къовсабелла, лата а, вовшашца тІом бан а гер-
га бара уьш. Тайпанийн куьйгалхоша дуйнаш 
биира: хІуъа хилахь а, и тІулг шаьш дІабуьллур 
ма бу аьлла. ТІаме ца долуш, и болх боьрзур 
бу аьлла, тешаш цхьа а вацара. Кхин барт ца 
хуьлуш, деа дийне делира церан дов. ТІаккха 
царах уггар воккхачо элира: 

«ХІай нах, хІара гІуллакх дукха генадаьлла, 
кхунах цхьа йист ца яьккхича ца йолу, шу 
шайн «делий» резабан лууш ду, цу юккъехула 
вовшийн хІаллакдан кечделла а ду. ЛартІехь 
хІума дац иза. Кхунах тІом ца хилийта а, дов 
дІадаккха а аш шайн юкъахь кхелахо ван веза 
хьалха хІокху Сафа бохучу кевнах сехьаваь-
лларг, иза милла велахь а. ТІаккха цо дина 
хьукма кхочушдан деза», - аьлла. Воккхачо аь-
лларг къобалдира массара а. Жимма хан яьлча, 
Сафа бохучу кевна юххехь гучувелира Мак-
кахь уггар а дика, цІена тешаме, бакъонна тІехь 
волу къонах - ІабдуллахІан кІант Мухьаммад 
(Делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна). 
Иза гучуваьлча, хIинца-м нийсо хир яра аьлла, 
тешна а болуш, дIатийра уьш: шайна иза мел 
тешаме, мел нийса хьукма деш ву хаьа дела. 
Массара а баккхийберан мохь-цІогІа элира: 

«ХІара ву-кха тешаме верг!», «Кхунах ме-
гар ду-кха теша!», «ХІокхо динчу хьукманна 
реза ду-кх тхо!», - аьлла. Хьалха а иштта 
шайн гІуллакхаш къастадайтина хиллера цара 
Мухьаммаде (ІалайхІис-солату вас-салам). 
Цо нийсонца хьукма деш а хиллера, цхьам-
мо бехкбаккхарна а ца кхоьруш. Цо динарг 
мегар ду шайна аьлла, синтем хилла, герзаш 
охьадехкира цара. Хилларг дийцира цуьнга. 
Цхьажимма ойла а йина, шен оба лаьтта охьа-
тесна, дІасаяржийна, элира цо: «ХІора тайпано 
цхьацца маьІиг схьалацал, - тІаккха, шен шина 
куьйга Іаьржа тІулг схьаэцна, обанна юккъе а 
биллина, - хьалаайъий, билла безаче дІахьо», 
- аьлла, омра дира. Цара оьшучу метте кхач-
чалц дІабаьхьира тІулг. ТІаккха Мухьаммада 
(ІалайхІис-солату вас-салам), схьа а эцна, пена-
ца дІабиллира иза. Иштта деа дийнахь карийна 
доцу маслаІат дира цо церан. Шен гІарабаьлла 
болчу кхетамца, дика ойла ярца, нийсонца и 
кхел йина, тайпанашна юкъахь гІатта боьлла 
тIом бухатуьйхира Мухьаммада. ДІадерзийра 
дов а. Уьш берриг а резабара цо динчу хьук-
манна. Сийлахь-дика Мухьаммад а вара, ша 
динчунна резахилла, ирсе. Байлахь кхиъначу, 
тешаме а, бакъонца а волчу Мухьаммадан 
дикаллина дІаделира деа тайпанна юкъара 
дов. И къийсам хиллачу нахалахь массарел а 
ханна жима а вара иза. И ца хиллехь, Іарбошна 
юкъахь чІогІа тІом гІоттур болуш хиллера. 
Къилба долу ХьаьжцІа цара има диллале а 
Іарбойн къилба хилла долу дела. Цу хенахь а, 
шаьш хьаьждо бохуш, уьш цига лелаш хилла 
дела. Цундела къовсабеллера уьш, дозалла а, 
олалла а дезаш. 

(ТІаьхье. Юьхь еша хьалхарчу номерш тІехь). 

«Хьаятуррасул» Іарбийн маттахь долчу 
жайни тІера нохчийн матте гочдина 

Муртазаев Сайд-Мохьмада.



Пхьагалан ца хилла некъ

Хьалхара дакъа

Лергъяхар. Пхьагал, ялол, базара а гIой, жIонка а, копаста а 
дахьаш йоьл. НурбIогIаме хьожуш хилалахь, некъал дехьайолуш.

Пхьагал.
Ю со майра, ю со кура,
Хьекъале бу корта. 
НурбIогIамах лаьцна 
ХIума хаьа шорта.
Цо таIийча сайга бIаьрг,
Эккхар ю со дехьа,
ЦIениг хьалалетча,
Саца еза чехкка!
(Машенашка а ца хьожуш 

дIайоьду Пхьагал, цIаьххьана 
мохь болуш, охьаюжу. Хеза машенан 
чкъург йоьхкуш даьлла тата).

Пхьагал. Ва Дела! Ва Дела! 
Орца дала!

(Ишколе боьлхучу дешархошна 
хеза цуьнан мохь. Уьш цунна 
тIебоьлху).

Хьалхара дешархо.
Пхьагал иккхи машен кIел,
Ца гуш НурбIогIам,
ХIунда бели-теша
Тахана и бохам?

(шина декъехь постановка) 

Дикаева Янина

Пхьагал
Лергъяхар – пхьагалан нана
Ешап
ЦIазамбика
Баба

НурбIогIам
НурбIогIаман бIаьргаш
Дешархой
Инспектор Iаббазов

Дакъалоцурш:
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ШолгIа дешархо.
Хьекъале и чIогIа яра,
Ларбора цо НурбIогIам.
Мила ву-те бехке
Даларна зулам?
КхоалгIа дешархо.
Хилларг таллар милицин болх бу.
ХIара вай больнице йига еза, кхуьнан
нене, Лергъяхаре, дIахаийта а деза.
Хьалхара дешархо. Нийса лоь хьо!
Инспектор Iаббазовга дIахаийта деза.
(Дешархоша хьалаойъу лазийна Пхьагал, 

уьш дIабоьлху.  Царна дуьхьалкхета 
инспектор Iаббазов).

Инспектор Iаббазов. Маршалла ду 
массаьрга а! Дешаран де дIадоладеллачу 
заманчохь хIунда хьийза гIуллакх доцчохь?

Хьалхара дешархо. Дешаран де дIадоло 
аьтто бац тхан тахана – Майра Пхьагал 
лазийна кхузахь, тхуна хьалххахь.

ШолгIа дешархо.
Йига еза больнице,
Хьем ца беш и оха. 
Тахна бехке верг
Доьху – ахь схьалаха.
(Ши дешархо дIавоьду, Пхьагал 

а оьций, цхьаъ инспекторца вуьсу).
Инспектор.
ГIашлойн бакъо ларъеш
ХIоьттина со балха.
Зулам цхьанна далахь, кхочу 

цига сиха.
НурбIогIаман гIоьнца
Болх дIакхоьхьу ас.
Цуьнга хьажар доьхуш,
Дека чIогIа аз.
(ЦIаьххьана цу шинна хеза, елха а 

йоьлхуш, едда йогIу Лергъяхар).
Лергъяхар.
Жима Пхьагал кхузахь 

Машен кIел сан яхана.
НурбIогIам дIабайна? ХIун ду хилларг 

тахна?
Инспектор.
Муха дIабайна?
КхоалгIа дешархо.
Ца го хьуна, инспектор,
Некъа тIехь хилла бохам?
Кхин ца къегаш бIаьргаш,
ДIабайна НурбIогIам.

21



(Лергъяхар едда йогIу, карахь лестош 
кехат а долуш).

Лергъяхар.
Орца дала! Орца дала!
Ешап кхуза деана,
НурбIогIаман бIаьргаш
Цундела ца сега.
Лачкъийна цо уьш, туьйранашка кхиссина.
Вайна бина бохам
Кехат тIехь цо язбина.
(Кехат дIакховдадо дешархочуьнга).
Инспектор. ДIадеша!
КхоалгIа дешархо.
Яздо шуьга Ешапо
Генарчу хьуьнхара.
НурбIогIаман бIаьргаш
Кхиссина ас дIа.
Ловзу царах хIинца
Туьйра – «ЦIазамбика»,
Шуна цахаарна гIашлойн

Бакъо дика.
НурбIогIамах лаьцна
Дийца деза суна.
ДIалур бу ас бIаьргаш,
Шеко йоцуш, шуна.
Лергъяхар.
И хилла-кха бехке лазорна сан кIант!
Ешап схьа ма-гиннехь,
Деттар ду ас гIант.

Инспектор. Собаре хьо хила, 
Хьоме Лергъяхар,
Кхета, ю хьо нана,
Дукха тхуна яхарг.

КхоалгIа дешархо.
Кхерам чехка баккха
Даг тIера ахь дIа.
Бехкениг карор ву

Тхуна хIинцца схьа.
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ГIур ду хIинца вай
ЦIазамбика йолчу,
НурбIогIаман бIаьргаш
Хир бу цигахь холчохь.
(Йиш а лоькхуш дIабоьлху).
Ду тхо майра, ду тхо кура,
Эшо Ешап, эшо Ешап
Лаьа тхуна, лаьа тхуна.
ЦIазамбика,
ЦIазамбика
Йолчу гIур ду, йолчу гIур ду,
Сирла бIаьргаш, сирла бIаьргаш
Схьакарор бу, схьакарор бу!

ШолгIа дакъа
НурбIогIаман бIаьргаш схьалахар 

майра тIеийцира шайна Лергъяхаро а, 
инспектор Iаббазовс а, дешархоша а. 
Сийдоцчу Ешапан лар луьстачу хьуьнха 
йоьдура, амма бакъо толо араяьллачу цу 
доттагIийн тобанна кхераме хIумма а ца 
хетара. Пхьагал больнице эцна вахана ши 
дешархо а дIакхийтира царах.

(Хьунна тIе кхоччуш лаьттара и тоба. 
ЦIаьххьана Инспекторна гира гIийла 
багахь беш узам а болуш юьхка тIе а хиина 
Iаш йолу ЦIазамбикин баба).

И н с п е к то р .  С х ь а д у ь й л а  ч ех ка ! 
ЦIазамбикин ненан нана ю суна гуш.

Баба.
Самукъане ЦIазамбика 
Ойланашка йоьжна.
Буьрканах ца ловзуш,
Цуьнан дог ма эшна.
Хьалхара дешархо.
Де дика хьан хуьлда,
Хьунхахь еха баба!
ЦIазамбика йолчу
Дига ахь тхо хIинца.
ШолгIа дешархо.
НурбIогIаман бIаьргаш
Оьшу дукха чIогIа.
Хиллачуьнга, доьху
Хьоьга, ахь ладогIа.
Лергъяхар.
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Лазийна сан Пхьагал,
Кхин ца лелаш когаш,
Ешапо лачкъорна
НурбIогIаман бIаьргаш.
Инспектор. Вай массара цхьаьна
Бакъо толо еза, шайна хуург
Ешапна дIагайта а деза.
Баба. Хьо нийса лоь, инспектор Iаббазов!
ЦIазамбикина мел дика хаьа гIашлойн 

бакъонаш, цуьнан гIоьнца тола деза вай 
Ешапал.

(Уьш дIабоьлху ЦIазамбика йолчу).
ЦIазамбика. Суна ма карийна
Бес-бесара буьрканаш,
Сагатдо ас чIогIа,
Соьца уьш ца ловзуш.
Боху соьга бабас: «Баьлла боккха бохам – 
Ешап бахьана долуш, боьлхуш бу 

НурбIогIам».
Лергъяхар. Маршалла ду,
ЦIазамбика.
Оьшу тхуна гIо –
Ешап эшош тхоьца
Араяла хьо.

ЦIазамбика. Маршалла ду массаьрга.
Шун бIаьра ма-хьаьжжинехь, хиира суна 

гIалахь зулам даьллий. Ас бехк цабиллар 
доьху айса НурбIогIаман бIаьргаш 
хьийзорна, уьш буьрканаш ю моьттуш. 
Баба Ешапе схьакхайкха яхана, ткъа ас 
НурбIогIаман бIаьргаш схьабахьа.

(Баба дIайоьду.  Дукха хан ялал е 
ЦIазамбика схьайогIу, НурбIогIаман 
бIаьргаш а бахьаш. Царна тIаьххье Баба 
чуйогIу, Ешап а далош).

ЦIазамбика. ЛадогIал, Ешап, тхуна 
гIашлойн бакъонаш муха евза хьажал.

Хьалхара дешархо. Лаьтта некъа тIехь 
НурбIогIам, цуьнан къега бIаьргаш можа, 
баьццара, цIен – бу уьш тхуна бевзаш.

ШолгIа дешархо. 
ЦIениг хьалалетча,
Совца деза тхо,
ДIадаха бакъо
Баьццарчо ма ло. 
КхоалгIа дешархо. 
Можа бIаьрг ма хуьлу
Тхоьга кечло бохуш.
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Некъа тIехь НурбIогIам
Тхуна чIогIа оьшу.

Инспектор. 
Новкъахь хилахь бохам,
Кхочу цига сиха –
ГIашлойн бакъонаш
Кхарна хаьа дика.

Баба. Дукха дика хууш хилла гIалин 
бахархошна некъа тIехь лела. ХIинца хIун 
эр ду ахь, Ешап?

Ешап. Вай! Вай! Вай!
КъинтIера шу довла,
Тахана хьекъале 
Шу хилла-кха сол а.

Ду со чIогIа бехке
Лазорна шун Пхьагал,
НурбIогIаман бIаьргаш
ХIинца аш дIаэцал.

Лахь аш суна пурба,
ГIур ду чехка дIа.
И саннарг ца далийта
Дош ло сайгара.

ЦIазамбика. КъинтIерадовлий
вай Ешапна?
(Массара а жоп ло: «Довлу»).
Инспектор. Ешап, хьайн хьуьнха 

дIадаха мегар ду хьо! Оха пурба ло хьуна! 
Амма кхин цкъа а ма далийталахь хьайгара 
и санна дерг.

ХIинца вай массо а цхьаьна, ЦIазамбикин 
лаамца, Пхьагале хьал-де хатта больнице 
гIур ду. Цкъа хьалха НурбIогIаман бIаьргаш 
дIанисбан беза вай!

(Цара НурбIогIамна чубохку бIаьргаш. 
Уьш массо а цхьаьна дIабоьлху).

(Кирхьа)
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(Оьрсийн туьйра)

Дийра хесахь дадас хорсам.
Хилира хорсам чІогІа доккха.
Вахара дада хорсам даккха.
Озийра, озийра дадас хорсам.
Хорсам схьа ца делира.

Схьакхайкхира дадас баба.
Бабас лецира дада схьа. 
Дадас лецира хорсаман яраш.
Озийра, озийра цара хорсам. 
Хорсам схьа ца делира.

Кхайкхира бабас кІентан йоІе. 
ЙоIа лецира баба схьа. 
Бабас лецира дада схьа. 
Дадас лецира хорсаман яраш.
Озийра, озийра цара хорсам.
Хорсам схьа ца делира. 

Кхайкхира йоІа Гудига. 
Гудис лецира йоьІан коч.
ЙоІа лецира баба схьа. 
Бабас лецира дада схьа. 
Дадас лецира хорсаман яраш.

Хорсам
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Озийра, озийра цара хорсам.
Хорсам схьа ца делира. 

Кхайкхира Гудис Писуга.
Писус лецира Гудин цІога.
Гудис лецира йоьІан коч.
ЙоІа лецира баба схьа.

Бабас лецира дада схьа. 
Дадас лецира хорсаман яраш. 
Озийра, озийра цара xopсам.
Хорсам схьа ца делира.

Кхайкхира Писус дахка схьа.
Дехко лецира Писун цІога.
Писус лецира Гудин цІога.
Гудис лецира йоьІан коч.
ЙоIа лецира баба схьа.
Бабас лецира дада схьа.
Дадас лецира хорсаман яраш.
Уозийна, уозийна схьадаьккхира
Цара цхьаьна доккха хорсам. 

Оьрсийн маттера туьйра гочдинарг – 
Домбаев Хьамзат
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Арахь йовхо хІоьттича хиира чана. Іаьно 
наб еш а Іиллина самаелира иза. Шен 
хІусамера арайолучу хенахь иза кенах йо-
луш хуьлу, цунна тІера схьаюьйлу тІергІан 
баргалш. И тІаргІа хьуьнан кегийчу дехка-
ша шайна бенаш дан дІакхоьхьу.

Ара а яьлла, дІайолаеллачу чано хІун 
до? Иза уггар хьалха зингатийн туьйлиг 
лаха йолало. Иза карайой, барз бохабой, 
цо хазахетарца хІаллакдо зингатийн. Шен 
хьалхара ши ког, тІе мотт хьокхий баша а 
бой, сихделла лелаш долу зингаташна юкъа 
буьллий, тІе зингатий лотуьйтий, чано уьш 
дуу. Шена кхачам хиллалц и болх а бой, 

Хьуьнан акхарой бIаьста

лела йоьду иза. БІаьста ча дера а, меца а 
хуьлу. Цо дуу моьлкъарчий, пхьидарчий, 
хьонка. Мецачу чано акха газа а, бежана а 
юьйш меттиг хуьлу.

Стечу чано, Іа юккъе ма-дахханехь, шен 
бенахь ши кІорни йо. Цо уьш, ша цхьана 
агІон тІе а юьжий, дукха лерина Іалашъеш, 
Іаьнера йоху. Шен коьртаца а, хьалхарчу 
когашца а йохъеш шурица кхобуш лелайо. 
БІаьста кІорнешца ара а йолий, цаьрца 
цхьаьна хуьлу нана-ча. Нанас шен кІорнеш 
Іамайо лаьттара шайна ижу лаха: цхьацца 
орамаш, цІазамаш. 

Нагахь кІорнешна кхерам болуш хІума 

Хасаев ХьамзатХьуьнан къайленаш
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делахь, нана-ча кийча ю уьш ларъян. Цуьнан 
дера а, оьгІазе а, майра а хиларан доза дац, 
нагахь шен кІорнешна кхерам белахь. Ча 
адамашна кхераме яц. Чено,  шен кІорнеш 
ларъеш бен, адамца дов ца до. Кхоччуш 
бIаьсте яьлча, черчий меца а ца хуьлу.... 

Апрель – май беттанашкахь нана-барзо а 
кІезий до. Хьалхарчу шинa кІиранах кІезий 
къора а, бІаьрзе а хуьлу. Баттахь сов юххе-
ра дІа кІезиг йолуш, цо шурица кхобу уьш. 
Ши бутт кхаьчча, кIезаша  жижиг даа до-
ладо. Уьш сутара, ца дузуш хуьлу. Цундела 
хуьлу берзан кІезий угІуш.

Дуькъачу кІоргачу  Іин чохь, я хьуьнан 
хотешкахъ, хина гена доцуш хуьлу берзан 
Іуьрг. Цо цкъа а ца йо шена хІусам.  Кхечу 
экхано тесна йитина «хІусам» шена то а 
йой, кечйо барзо.

Цхьогалан я дІаманан «хІусам» тойо цо шена.
КІезий кхиош, кхобуш дакъалоцу боьр-

шачу барзо. Нагахь кІезашна кхерам бе-
лахь, берзалоша уьш чІогІа лардо, йоккхачу 
майраллица. Нагахь церан «хІусамна» тІе 
адам кхаьчна меттиг хилча, берзалоша 
шайн кІезий кхечахьа дІакхалхадо. Берза-
лоша зен до хьуьнан акхарошна а, иштта 
уьстагIий, бежанаш хІаллакдо.
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Нохчийн къоман гІиллакхаш чолхе а, лело хала а ду бохург сан даго тIе ца оьцура цкъа 
а. Вайчул хаза, оьзда гІиллакхаш хьенан ду хІокху доккхачу дуьнентIехь боху кхетам бара 
гуттар а сих хьерчаш. ХІинца, хьомсара бераш, шуна некъхадорах лаьцна дийца дагадеана 
Іаш, сан ойла хилира: ас хІун дуьйцур ду шуна хуучул сов, шуна дас-нанас xьexap ма диний, 
воккхачун некъ хадо мегар дац бохуш. Я со нийса вац? Со шун хенара волчу заманахь 
вайнахана юкъахь мел чІогІа доьхкуш дара хаьий шуна воккхачун некъхадор. Цу тІе, 
воккхачуьнца некъ морзахболуш хилча, саца а сецна, иза тІех а валийтича, чекхдолуш дацара 
и гІиллакх. Воккхачуьнга, Іуьйре елахь, Іуьйре дика йина; суьйре елахь, суьйре дика йина; 
маршалла а хоттий, хьажа хІун ду, накъосталла оьший аьлла, хаьттиний бен дIа ца воьдура.

Тхан заманахь иза кхечу агІор хила йиш яцара. Шен некъ эцна дІавоьдучу стагана 
хьалхахула а иккхина, бендацарца, лелочун ойла ца еш, со цкъа мукъане а дІавахнехь, и 
ледарло нахана цкъа а йицлур яцара; цул тІаьхьа ас эзар дика дича а, геч а дийр дацара. 
Цуьнан ойла елаш, дукхадахарш!

Стеган некъ хадорца доьзначу гІиллакхан-м геннара схьабогІуш шен цхьа орам бу. Стеган 
некъхадор – цуьнан оьмар хадор санна лоруш хилла вайн дайша. 

ТІаккха ойла ел – цул бехке хІун хир ду? Вайн дайн 
гІиллакхехь-м, доьзалхочух йолчу зудчун некъ хадо мел 
воккхачун а бакъо ца хилла. Дала дуьнен тІе доккхур долчу 
адаман син некъхадор санна лоруш хиллий-техьа вайн 
дайша иза? Дика ойла елаш оцу хIуманан! 

     
Воккха Дада

Некъхадор
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Г I е з а ш

 ХІара чIогІа самукъане a, жигара а ловзар 
ду. Кхунах шена луъург ловза мега. Ловза 
дуьйладалале цхьогал хоржу, билгалвоккху 
(я билгалйоккху) дІахьошверг. Важадолу 
бераш гІезаш хуьлу. ТІаккха 40-50 гІулч 
генахь цхьа сиз хьокхий, цунний, дІахьош  
волчунний нийсса юккъехь сиз хьокху. Иза 
доза ду. ТІулг буьллий, меттиг билгалйо. 
Цигахь «ежаш» хуьлу гІезаш. Цхьогал царна 
I0–20 гІулч генахь тебна Іа. ДІахьош волчо 
мохь туху: 

– ГІезаш! ГIезаш! 
Вукхара цхьаьний, аз тардан а гІерташ, 

жоп ло:
– Къакъ-кьакъ-къакъ! 
ДІахьош волчо: 
– Мацъеллий шу? 
ГIезаша:

– ХIаъ-хIаъ-хIаъ!
КхидIа а иштта къамел хуьлу церан: 
– Делахь, сихха юьйла цIа.
– Тхо ца яьхьа.
– Алал, стенах кхоьру шу?
– ДIогахь тебаш цхьогал ду.
Можа бIаьргаш къагийна,
Ехий цергаш ирйина –
Иза вуно буьрса го. 
Цо яарна кхоьру тхо.
– Цхьогал дитий тебаш Iан,
ТIема йовлий юьйла схьа!
«ГIезаш» йовдий дIайоьлху. «Цхьогал» 

т Iаьхьа  долу.  Дозанна  т Iе  кхачале 
схьалаьцнарг цуьнан ю. Куьг кхеттарг 
схьалаьцна лору. Схьа ца лацийта, шена 
ма-луъу дIасаида, Iехо йиш ю. Амма ницкъ 
гайта бакъо яц.

Бераш шайна кIордадаллалц ловзу.

Махмаев Жамалди

Берийн ловзар



Ораматаш

Гелагаев Сайд-Мохьмад
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Аьнжалг (алтей)
Аьнжалгаш масех эзар шо хьалха 

евзина адамашна, царна юкъахь 
дарбане бецаш хиларна. Зазадаккха 
юьйлало июнь баттахь.  Церан 
стоьмаш сентябрь баттахь хилла 
бовлу. Уьш а дарбане бу.

(Растения)

Ораматийн дуьне

Сарап (алоэ)
Сарапаш тайп-тайпана хуьлу, 

коьллех тера а, бецах тера а, 
дитт санна лекха а. Уьш хазахета 
а, дарбане хиларна а кхиайо 
кертахь а, цIенош чохь а.



Алиева Мата

Дикаева Селима

Дакаев Сайд-Хуьсейн

...

***
– Суна нохчийн мотт дика хаьа. Суна иттанна тІе кхаччалц 

дагардан хаьа.
– Дагардел тІаккха, – элира Дадас.
– Цхьаъ, шиъ, кхоъ, диъ, пхиъ, ялх, ворхІ, бархІ, исс, итт, 

цхьайтта!
– Хьуна-м шийттанна тІе кхаччалц ма хаьа дагардан, – воккхавеш 

элира Дадас.

   ***
– Суна а хаьа нохчийн мотт дика. 

Суна кIиран чохь долу ворхІ де а 
девза, оцу ворхІ дийнан ворхІ цІе а хаьа. Хьуна хаьий?

– Схьадийцал тІаккха, – элира Дадас.
– Оршотде, шинариде, кхаариде, еариде, пІерасканде, 

шоьтаде, кІиранде.
– Хьо яха диканца дукха! – воккхавеш элира Дадас.

***
– Суна а хаьа нохчийн мотт дика. Суна къ
хІун ю а хаьа, кI хІун ю а хаьа.
– ХІун ю тІаккха? – хаьттира жимачу Матас.
– Ги боьттина къа цIа деъча, жоьжахатина дечиг гулдо. Ги 

боьттина кIа деъча, доьзал кхаба шортта ялта хуьлу.
– Хьуна мичара хаьа? – элира Дадас.
– Суна хаьа-кх, иза нийса доций! Ахь кI хила дезачохь 

къ ду боху, къ хила дезачохь кI ду боху, – элира хьалхарчу 
классехь доьшуш йолчу Селимас.

– Хьуна мичара хаьа, ас хІун боху, суна сайна а ца хаьа, 
айса хІун боху?
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«СтелаIодан» дошамера маьIна туьдуш долу дешнаш 
журналан хIокху лоьмарехь долчу йозанаш юкъара ду.

Варкъ (д),варкъаш (д) – наштаррий, никеллий цхьаьна лалийча 
хуьлу металл, борза (бронза).

ГIаддаха. (гIадваха, гIадъяха), – чIогIа сакъерадала.
ГIашлойн (некъ) билг. – машенахь я кхечу хIуманна тIехь воцуш, 

гIаш лела (некъ).
Дажа (бажа – яжа) ханд. – даьIахка тIера жижигаш схьадаха.
Доза (д), дозанаш (д) – латтанийн юкъ йоькъу шу, йист. Тардина 

маьIна: цхьана хIуманна тIехь бехкам.
ДIама (д), дIаманаш (д) – гIира (хищный) экха (барсук).
ЗIокберг (й),зIокбергаш (й) – чIагIделла, тIулг болу 

латта дохош болу белхан гIирс (кирка). 
Ижу (й),ижуш (й) – даар дан лоху хIума. Масала: Кхокханах 

ижу дан гIерта аьрзу.
Кхиэлахо (в),кхиэлахой (б) – дов хоттуш верг, къеда.

КIа֗ра (й),кIа֗ранаш (й) – эсан хьаьвда долу тховкIело,чоь).
МаслаІат (д), маслаIаташ (д) – дов дIадаккхар, машар бар.
Мисар (й) – Египет.
О֗ба (й),о֗банаш (й) – бусалба нехан божарийн тIехула юху еха бедар.
Оьмар (й),оьмарш (й) – адамо дуьненахь йоккху хан, цхьана 

стеган дахар.
Олалла (д),олаллаш (д) – цхьанна тIехь эла хилар.
Палс (б),палсаш (д) – цIенкъа тосу шатайпа куза.
Ховхабилг. –  кIеда.
Хьукма(д), хьукмаш (д) – кхиэлан, суьдан сацам.
ЧIамара билг. – хьеюккъехь кIайн тIамар йолу (етт, эса).
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Пурхнехьа:  1. Хьуьнан дийнат. 
4 .  Йиш. 5. Доьду хи. 7. Диттан 
дакъа. 8. Хи тIедига даьккхина 
харш.

Охьанехьа: 1. Нохчийн божарийн 
цIе. 2. Кхачанах туху буц. 3. Ламанца 
хиллачу яртех  цхьаъ.  6 .  ГIурт . 
7. Сингаттам.

Жоьпаш: Акхаро, Алдам, оччам, Хьакъмада, мукъам, ахк, апари, кегари, гIад, гIайгIа.

1 2

3

4

5 6

7

8
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