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Массо а Iуьйранна,
Тхан беша долий,
Хьозано юх-юха 
Лоькху цхьа йиш…

Сулейманов Ахьмад 
(1922-1995)

Сулейманов Ахьмад нохчийн уггар тоьллачу поэтех цхьаъ ву. Амма иза поэт 
хилла ца Iара, говза художник а, музыкант а вара. Ша даьхна иллеш ша дIа а олура 
цо.  Цул сов, вайн мехкан яртийн, лаьмнийн, аренийн, хийн, шовданийн, меттигийн 
цIерш дIаязйина жайна а хIоттийра. БIеннаш, эзарнаш шераш хьалха дуьйна хIокху 
махкахь даьхнарг вайн къам хиларан шеко йоццуш долу тоьшалла ду иза. 

Доцца аьлча, похIма долу стаг массо хIуманна тIехь а хуьлу похIма долуш, олуш 
ду-кх. Ахьмад иштта стаг вара. Амма мел доккхачу похIмах а дан хIума дац, 
цуьнца цхьаьна стагехь гIиллакх, оьздангалла ца хилахь.  Вайн къоман и гIиллакх, 
оьздангалла Сулейманов Ахьмадна, уьш кхоьллинарг ша волуш санна, девзара. Уьш, 
шенна цхьанна лерина долуш санна, лела а дора цо. «Ахьмада схьалелочу гIиллакхо 

цуьнца дIа хIун лело деза а ца хууш вуьтура», – бохуш, тоьшаллаш до иза вевзаш хиллачу наха. 
Хьоме бераш! «СтелаIодо» шуна йовзуьйту Сулейманов Ахьмадан «Даймахках илли» цIе йолу 

стихотворени.

Даймахках иллиДаймахках илли

Карара сайн къолам
Охьа а буьллий,
ЛадугIу ас, хIуттуш
БIаьргаш чу хиш.

Яздархочух дош
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Цкъа а цу эшаран
Дош а ца кхета,

Мел чIогIа ойлаеш,
ЛадегIарх ас.

Амма цхьа шатайпа
Гергара хета

Сан дагна, ца кIордош,
Цу иллин аз.

– Алахьа, хIай хьоза,
Юх-юха боху 

Хьан хьоме и илли
ХIун илли ду?

Хьан даим и лекха
Дог хIунда догIу,

Суна а и хIунда
Ца кIордадо?

Хьозано, ладоьгIна,
Элира доцца:

– Сийлахьчу Даймахках 
И илли ду.

Даймехкан иллига
Шен безам боцург

Ша винчу махкаца 
ЗIе йоцуш ву.
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Дала суна доккха дика ди, –
Йиъ йиша луш, чIогIа ирсе йи…
Йиъ йиша – и мехала диъ жовхIар…
Йиъ йиша – и деза диъ совгIат…
ХIора йиша – и сан ирсан беш,
ХIора йиша – и сан ирсан лам,
Цхьацца йишас цкъацкъа ирсе еш,
Дуьне хетта ялсаманин беш,
Со доьазза ирсе хилла Iа.   

Нана, ма дика ду 
хьо тхан йолуш,
Iуьйранна новкъадохуш,
Сарахь чудалош,
Тхоьца долуш 
хьайн хIора де-буьйса,
Тхо даха Iамош.

Нана, ма дика ду
хьо тхан йолуш,
Тхуна мел оьшург хьайца карош,
Тхо Iамош ког нийса баккха,
Дош оьшшург ала…
Хьо йоцуш ма дуьтийла тхо Дала…

Темуркаева ГIистам

Шахмурзаева Максалина

Йижарий-жовхIарш

Ма дика ду хьо тхан йолуш

*Берийн кхолларалла*Берийн кхолларалла*
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Да д а

Эльмурзаева Камила

Джеватханов Адам

ДоттагI

Уллехь гуш вацахь а, сан дог ахь хьоьсту.
Генахь вуй хуъушехь, уллехь ву моьтту.
Хала ду дада вац бохучух теша,
Дог даим хоьттуш ду: «Стенгахь ву-теша?!»

Хазачу амалша хазвина вара,
Догдика, комаьрша ву аьлла вара,
Хьеннан а доьхна дог хьаьстина вара.
«Ма елха! Ма велха!» – баьхна хьо вара.

Хала ду кхин гур вац бохучух теша!
Аз хаза, кхин хир вац бохучух теша!
Кхин дог ахь хьостур дац бохучух теша!
Вайн цIахь хьо кхин гур вац бохучух теша!

Хьоьца цхьаъ хуьлура бIаьсте а, Iа а,
Аьхна а, декхна а хуьлура Iалам,

Дика доттагI – и ю гIала,
Цуьнца лало муьлхха бала.
Хьо волуш со ирсе ву,
Дукха ваха, доттагI, хьо.

Кийча ву со, хьуна эшча,
Цатам хилла, хьан дог эшча,
Хьуна улле хIотта дIа,
Йиэкъа хьоьца гIайгIа хьан.

Бен-башха дацара – бода я серло,
Цхьа а вуо дацара, сан дог шех кхера.

Хьо хIинца гIенах бен ван а ца вогIу,
ГIенах хьо вайча, сан бIаьргех хи долу.
Дада, хьо доггах ас сайн маракъовлу,
Доьху ас: «Сан Дада, юха а вола!»

*Берийн кхолларалла*Берийн кхолларалла*
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Б е р и й н  д у ь н е

Халидов Супьян

Тхан а ду тхайн берийн дуьне,
Дуьйшуш, гIовттуш, лелаш тIехь,
Кхерсташ лелаш юькъчу хьуьнах,
Лоьцуш мархаш лаьмнаш тIехь,

ДогIа Iомахь денна луьйчуш,
Туьйране тхайна хетарг дуьйцуш,
Хьоьжуш Iаш тхайн нанойн бIаьра,
Мерза набъеш церан марахь.

Дай-наной бу берийн бахам –
Цара серладоккху дахар,
Екхна стигал санна, вайн
Ойла латтош  сирла, яйн.
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БIаьстенан заза

Яралиев Юсуп

Лийчадо, деладо бIаьстенан Iалам.
БIаьстено ирс ло дуьненна.
Баьццара бос хьекъа денна.
Цу басах, вайн Делор, вай деза Iама!
Тхан баба цу басах йоккхаеш Iара.
Аганахь Iуьллу бер 
шен нанна санна,
Заза ду малхана къежна.
Схьагарехь, малх дукха хьежна
И заза кхиаре, биэла зазанна.
Дахар а ма ду вайн и заза санна.
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Дикаева Янина

Хьалхара дакъа
Лергъяхар. Пхьагал, ялол, базара а 

гIой, жIонка а, копаста а дохьуш 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 Пхьа-

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

Пхьагал. Ва Дела! Ва Дела! Орца дала!
(Ишколе боьлхучу дешархошна хеза цуь-

нан мохь. Уьш цунна тIе боьлху).
Хьалхара дешархо.
Пхьагал иккхи машен кIел,
Ца гуш НурбIогIам,
ХIунда бели-теша
Тахана и бохам?

(шина декъехь постановка) 

Дакъалоцурш:

Пхьагал
Лергъяхар – 
 пхьагалан нана
Ешап
ЦIазамбика

Баба
НурбIогIам
НурбIогIаман бIаьргаш
Дешархой
Инспектор Iаббазов

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, 
Хилларг дIахаийта а деза.
Хьалхара дешархо.
Нийса лоь хьо!
Инспектор Iаббазовга дIахаийта деза.
(Дешархоша хьалаойъу лазийна Пхьагал, 

уьш дIабоьлху. Царна дуьхьалкхета инспек-
тор Iаббазов).

Инспектор Iаббазов. 
Маршалла ду массаьрга а! Дешаран де 

дIадоладеллачу заманчохь хIунда хьийза 
гIуллакх доцчохь?

Хьалхара дешархо.
Дешаран де дIадоло аьтто бац тхан таха-

на – Майра Пхьагал лазийна кхузахь, тхуна 
хьалххахь.

Пхьагалан ца хилла некъ



9

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

цхьаъ инспекторца вуьсу).
Инспектор.
ГIашлойн бакъо ларъян
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 йоьл-

хуш, едда йогIу Лергъяхар).

Лергъяхар.
Жима Пхьагал кхузахь 
Машен кIел сан яхана.
НурбIогIам дIабайна? 
ХIун ду хилларг тахана?
Инспектор.
Муха дIабайна?
КхоалгIа дешархо.
Ца го хьуна, инспектор,
Некъа тIехь хилла бохам?
Кхин ца къегаш бIаьргаш,
ДIабайна НурбIогIам.
(Лергъяхар едда йогIу, карахь лестош 

кехат а долуш).
Лергъяхар.
Орца дала! Орца дала!
Ешап кхуза деана,
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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.
Ловза 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, инспек-
тор Iаббазовс а, дешархоша а. Сийдоцчу 
Ешапан лар луьстачу хьуьнха йоьдура, 
амма бакъо толо араяьллачу цу дот-
тагIийн тобанна кхераме хIумма а ца 
хетара. Пхьагал больнице эцна вахана 
ши дешархо а дIакхийтира царах.

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

Инспектор. 
Схьадуьйла чехка! ЦIазамбикин не-

нан нана ю суна гуш.
Баба.

Самукъане ЦIазамбика 
Ойланашка йоьжна.
Буьрканах ца ловзуш,
Цуьнан дог ма эшна.
Хьалхара дешархо.

Де дика хьан хуьлда,
Хьуьнхахь еха баба!
ЦIазамбика йолчу
Дига ахь тхо хIинца.
ШолгIа дешархо.
НурбIогIаман бIаьргаш
Оьшу дукха чIогIа.
Хиллачуьнга, доьху
Хьоьга, ахь ладогIа.
Лергъяхар.
Лазийна сан Пхьагал,
Кхин ца лелаш когаш,
Ешапо лачкъорна
НурбIогIаман бIаьргаш.
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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 хьуна 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 
схьабохьу. (Дукха хан ялале ЦIазамби-
ка схьайогIу, НурбIогIаман бIаьргаш а 
бохьуш. Царна тIаьххье Баба чуйогIу, 
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Ешап а далош).
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 ло. 
КхоалгIа дешархо. 
Можа бIаьрг ма хуьлу
Тхоьга кечло бохуш.
Некъа тIехь НурбIогIам

Тхуна чIогIа оьшу.
Инспектор. 

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

Баба.
Дукха дика хууш хилла гIалин бахар-

хошна некъа тIехь лела. ХIинца хIун эр 
ду ахь, Ешап?
Ешап.
Вай! Вай! Вай!
Къинтера шу довла,
Тахана хьекъале 
Шу хилла-кха сол а.
Ду со чIогIа бекхе
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Лазорна шун Пхьагал,
НурбIогIаман бIаьргаш
ХIинца аш дIаэцал.
Лахь аш суна пурба,
Лур 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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Ахмадов Муса

Баьццарниг цIе йолу жима цаьпцалг ла-
догIа лууш яцара шен дегий, неней. Кхин 
даккхий декхарш а ма дацара цара шайн 
берана тIедохкуш: кхоссаяла Iамар, ховха 
буц къасто хаар, иза яар, «цIир-цIир» бохуш 

эшарш лекхар а. Делахь а Баьццарчунна 
хала декхарш хийтира уьш. 

– Ас аш бохург цхьа а дийр дац. Со 
маьрша ю! Суна дуьне довза лаьа! Цу тIе 
даьлча, суна цаьпцалг хила а ца лаьа! – мохь 
хьоькхура жимчо. 

Цаьпцалган гIаттам Цаьпцалган гIаттам 



16

– Хьуна лаахь а, ца лаахь а, хьо цаьпцалг 
а хилла дуьнен чу яьлла. Хьаштдоцург ма 
дийца, – элира дас. 

– Со маьрша ю! Суна ца лаьа шуьга ладе-
гIа, – бацалахула дIахьаьдира Баьццарниг. 

Йоьдуш, йоьдуш, иза дуккха а зингатий 
долчу кхечира. Уьш хIора а цхьацца хIума 
йохьуш, шайн цхьа йоккха гIишло еш дох-
кура. Кхунна лиира зингат хила. Зингатийн 
паччахьо хIумма а ца элира. Баьццарниг 
зингаташна юккъе а хIоьттина, цаьрца 
нийсса къахьега елира: чемхалг такхош, 
лаьттан цинц бохьуш. Амма цунна сихха 
кIордийра и болх. Ян йолийнчу гIишлонна 

уллехь дIатевжира иза. ЦIаьххьана, ша лаьт-
тара хьала а айина, хьош хетаделира цунна. 
Охьахьаьжча, цунна гира, ялхийтта зингато 
аййина ша хьош.

– ХIей! Аш хIун до? – мохь хьаькхира цо. 
Зингаташа охьакхоьссира иза. 
– Хьо дийна яра?! – цецдевлира зингатий. 

– Елла моьттуш, тхайн гIишлонна юккъе 
яхийта, дIахьош яра оха хьо. 

– Со хIунда леш ю? – реза яцара Баьццарниг. 
– Делча бен болх бечуьра совцуш дац тхо. 

Иштта ду тхан Iедал, – бохура зингаташа. 
– Шун Iедал суна мегар дац! Суна мар-



17

шо еза, – кхос-кхоссалуш, зингаташна 
гена елира Баьццарниг. 

Дикка лийлира иза бацалхула йолаелла. 
КIадъелча, аркъал охьа а йижна, стигала 
хьежа елира. Иштта Iуьллуш, цуьнан тидам 
хилира хIаваэхь хьийзачу накхармозийн. 
Царах хIора а, «зузз» олий, боьдий, цхьана 
зезага тIе хуура. ТIаккха, гIоттий, хьуьн чу 
дIабоьдура.

– Шу муьлш ду? Аш лелорг хIун ду? – 
хаьттира царах цхьаьнга Баьццарчо.

– Тхо накхармозий ду. Оха зазашна тIера, 
зезагашна тIера дургал гулйо. Цунах моз до 
цул тIаьхьа. И моз дIога хьуьн чуьрчу хари 
чу дIадуьллу, – дийцира цунна накхармозано.

– Суна лаьа накхармоза хила, – аьлла, 
зезаган буьххье хиира Баьццарниг.

Цо шен бат мел чIогIа зезагна  тIетеIаярх, 
цхьа а мутт дацара бага кхочуш. 

ТIаккха накхармозано санна, «зузз» ала 
гIоьртира иза. ГIуллакх ца хилира. Баьццар-
чуьнан кийрара «цIир-цIир» боху аьзнаш 
девлира. 

Юха, кхос-кхоссалуш, накхармозаша моз 
гулдечу, хара дечиг йолчу яхара Баьццар-
ниг. Хари чохь дика дара. Даа шортта моз а 
дара, дIайижа меттиг а яра. Амма дукха еха 
ца Iиллира иза цу чохь. ТIебеанчу цхьана 
беа мозано-хехочо чуьра аратесира иза, ши 
коггий, кортий а лаьцна: 

– Хьо тIе ца кхетча а, тхан тхайн а ю моз 
дуу жуккарш, – олуш. 

Баьццарниг кхин дIа а яхара. Цхьана 
нехан керта йисте кхечира. Кертал чоьхьа, 
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уьйтIахь цхьа йоккха котам яра, «къуд-
къуд» бохуш, лелаш, иттех можа кIорни 
шена тIаьхьа а хIоттийна. КIорнеша «цIип-
цIип» олура дуьхьал, лаьттах зIакарш а 
етташ. Церан «цIип-цIип» Баьццарчо олучу 
«цIир-цIирах» чIогIа тера дара. Можа кIор-
ни хила дагадеара Баьццарчунна. 

– ЦIир-цIир, – аьлла, кIорнешна тIаьхьа 
хIоьттира Баьццарниг. 

– Хьо хIун ю? – юсаелира котам. 
– ЦIир-цIир, со хьан цхьайтталгIа кIорни 

ду! – элира Баьццарчо. 
– КIорни ас дийр ду хьуна... хьох, хьа-

ха, хир бу сан кIорнешна дика кхача, – чу 
хьаьдда зIок туьйхира котамо. 

Баьццарниг дIа а кхоссаелла, зIок лаьттах 
кхийтира. 

Юха а чухьаьдира котам, юха а кхоссаяла 
кхиира Баьццарниг. 

– Мама! Дада! – мохь хьоькхуш, бацала-
хула дIахьаьдира иза. 

Дикка тIаьхьаидира цунна котам. Амма, 
кIорнеш шаьш а дитина, генаяла ца хIут-
туш, юхайирзира. 

Са бага а кхаьчна, шен дай, наний долчу 
дIакхечира Баьццарниг. Ша мел лелийнарг 
цаьрга дIадийцира цо. 

– «Маршо!.. Маршо!» – аьллачохь йис-
нера хьо. Маршо цхьана дозанашкахь бен 
хуьлуш яц! – дов дира цунна да-цаьпцалго. 

– Цаьпцалган маршо, зингатан, я накхар-
мозин, я котаман маршо санна, хила йиш 
яц. Хьайн маршо, цаьпцалган чкъурахь а 
юьсуш, лахахьа... Ца лахахь, хIаллакьхир 
ю хьо, – хьехар дира цунна нана-цаьпцалго.
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Кертахь лелаш нIаьна ю,
Гу тIе юьйлуш, кхойкхуш ю,
Котамаш цо схьагулйо,
КIоршаме цо хеттарш до:

– КIорнеш аша дузийний?
ГIожа тIе ховша Iамийний?
МIараш хьакхар гайтиний?
Юьстахдаьлларг карийний?

Нанас кIорнеш тIегулдо,
Дагардан и йолало:
– Iаьржа цхьаъ ца карадо,
Можаниг дIо юьстах го. 

Массо кIорни деъний схьа? –
Дист ца хуьлуш, хIунда Iа?
Юх-юха а дагардо,
ТIома кIелахь дерг ца го. 

НIаьно чIогIа сагатдо,  
Йоьхна котам чехайо:
– ХIоа дара тевнехь итт,
ХIунда ду ткъа кIорни исс?

Ма хилийта вайна зен,
Дайна кIорни караде.
Цициг бехке хета суна.
Мила хета бехке хьуна?

Нанас боху, кийра богуш:
– Куьйра дайра суна догIуш.
БIаьрг сан цунах тили-теша?
Куьйранан ка ели-теша?

Эццахь «цIип-цIип» тIехьа хези,
Кхин цхьа кIорни гучудели:
– Со зIок етташ дели хьала,
ХIоа дохо дара хала.

Сакаева Мадина
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Къена эла хилла цхьана юьртахь вехаш. 
ЧIогIа бале ваьлла хилла иза массарна а. 
ТIехь йоцу ясакх йоккхуш, нуьцкъалла 
белхаш бойтуш, юьртара бахархой хьийзош 
хилла цо. Ша емалвен хабар дуьйцуш цхьаъ 
нисвелча, шодмаш а йоьттуьйтий, вуьйш 
хилла. Иштта вийна цо Седа цIе йолчу 
жимачу йоьIан да а. ТIаккха, омра а дина, 
шен шина ялхочуьнга дIакхоссийтина Седа 
а, хьуьнха а йигийтина.

Хьуьнна юккъехула йоьлхуш йогIучу 
Седина шега кхойкхуш хезна:

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

Дашо бIараш
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 веъна 

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

 Тарсало аьлла:

(Туьйра)
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– Ма гIора хир дара цуьнан, цо дашо цхьа 
бIара диъча.

– Хьан дуй бIараш? – хаьттина Седас. – Лохьа!
БIара делла Тарсала мискачу стагана.
– ЭхI, баркалла шуна, – аьлла мискачу стага, 

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

– Ма делахь иза. БIара хьуна делла ду, ахь 
айхьа даа деза иза. Дохковер вац хьо.

Тарсало бохучуьнга ла а доьгIна, доха 
а дина, диъна мискачу стага бIара. Оцу 
сохьта шен дегIехь Iаламат боккха ницкъ 
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 
стагаца хьуьнхахь хилла и Iаламат. Шен 
ши ялхо хьажийна цо хьуьнха, Седий, 
Тарсаллий, лахий, схьадаладе аьлла.

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

ТIаьхь-тIаьхьа схьа гергайогIуш хилла 
иза. Ши ялхо дIалечкъина. Кхушинна 
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 
буха а даьккхина, юьрта дIадаьхьна цу 
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шиммо дитт, чохь дижина Седий, Тарсаллий 
долуш. Элан кертахь дIадоьгIна дитт. 

Iуьйранна диттана 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.

– Ма лолахь! Ма лолахь! – сихъелла Седа.
– Ца лахь, шиннан а кортош дохур ду! – 

кхерам тесна эло.
Схьадаьккхина Тарсало багара цхьа бIара. 

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, маьIех ка а етташ.

ТIаккха кхин бIара 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 веъна керта иккхина тохара 

Тарсало бIара 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, гIо 
эшна меттиг хилахь, вовшашна орцахъяла.
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* Сан бералла *  Сан бералла *  Сан бералла *

Хьомсара  доттагIий! 
ХIокху рубрикехь оха шуна бовзуьйту вайн махко дозалла дан хьакъболу нах. 

Царах цхьаъ ву физикин-математикин Iилманийн доктор 
Умархаджиев Мусан Салавди.

Вайна ма-хаъара, уггар хала а, коьрта а лоруш Iилма ду математика. «Массо а 
Iилманийн эла ю математика», – аьлла цунах хьекъалчаша. Жимчохь дуьйна мате-
матикица уьйр ерг тидам болуш, хIуманан хьесап дан хууш, муьлххачу а хIуманна 
тIаьхьакхиа хьекъал, ойла а ира йолуш кхуьу. Математи-
ко кхечу Iилманашна а тIекхиаво. ЦIеяхханчу Iилманчо 
М.Ломоносовс аьлла: «Математика Iамо хьакъ ю, цо хьан 
ойла низамехь а латтош, нийса хьесап дойту дела».

Салавдис жимчохь дуьйна вара математикица гер-
гарло долуш. Цуьнан да Умархаджиев Муса экономист 
вара. Церан цIахь яра дагарден машен Арифмометр.  
ХIинцалера калькулятор ю иза. Салавдис, хазахеташ,  
тидам бора, дас цу тIехь дагардеш а, терахьашца хье-
сапаш деш а. Дех арифмометр мукъаяьлча, жимачу Са-
лавдис  «болх» бора цу тIехь. Иштта тасаделира цуьнан 
терахьашца гергарло. Шеко а йоцуш,  Салавдин цIийца ду математика  къобалъяр, и 
хала Iилма толлуш дахаран некъ харжар а. Салавдин денда Нуралиев Iумар-Хьаьжа 
а хилла пIелгаш тIехь сиха дагардеш. Шен долахь пхьалгIа а йолуш, куьйгана говза 
стаг хилла иза. Математика хууш хилча, массо а хIуманна говза а, хьесап далуш а, 
ойлаеш хир ву. Салавдин да Муса а, цуьнан ваша Iийса а нохчех дуьххьара Ростовехь 
финансово-экономикин институт чекхъяьккхина хилла. ХIетахь, нохчийн къам до-
хийначуьра цIа дирзинчу хенахь, нохчех кIезиг бара лаккхара дешар дешнарш. Хала 
дара деша дIатасавала. ХIинца санна,  еша, эца киншкаш а ца карайора. Салавдин 
дас шен берийн тидам дешарна тIе бохуьйтура, Iилмане марзо кхуллура. Эца а, каро 
а хала делахь а, шен берашна киншкаш, энциклопедеш оьцура цо. Махках ваьккхина, 

кхойтта шарахь хало хьегначу Салавдин 
дена хаьара дешарца бен шен берийн а, 
халкъан а кхане йоцийла. Цундела цо шен 
доьзалехь дешаре шовкъ-безам кхиабора.

Хьалхара сентябрь тIе а кхачале схьаоь-
цура Салавдис ишколера дешарна лерина 
киншкаш. Цунна чIогIа хазахетара церан 
агIонаш луьстуш. Керлачу хаарийн йий-
саре а воьдий, уьш ерриш а йоьшура цо, 
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ишколера дешар дIа а доладалале.  Математикин Iамат тIера 
ерриг задачаш а, примераш а йина волура. Хьехархошна гора 
Салавдин шатайпа хьуьнарш. 

Математикин хьехархочо «Квант» журнале язвала веза а 
аьлла, оцу журнале язвелира Салавди. ХIор а дийнахь ларйора 
кIанта почтальон, оцу журнале сатуьйсуш. Цу тIера тIедахкарш 
ишколан программехь дацара. Царах цхьадерш хала дара. 
Дукха къахьега дезара, нийса жоп лоьхуш. Амма кIант юха ца 
волура. Ша муьлхха гIуллакх деш велахь а, жоп доцуш йисна 
задачаш коьртехь хьийзара. Наггахь сахиллалц Iара нийса жоп 

лоьхуш. 
Цкъа буьйсанна, дIавижа чувахча, наб ца кхетара Салавдина, коьртехь нийса жоп ца 

карийна хаттарш хьийзаш. ЦIаьххьана коьрте деара и хаттар нийса муха даста деза. И 
дIаяздан схьаэцна тетрадь, терахьашца къарздина, чекхдаьллера. Дицдалале дIаязбан 
безара хаттар дастаран некъ. Шен коьртехь хьийзаш долу терахьаш бен, кхин ойла 
йоцуш волчу Салавдис сихха пена тIехь охьаяздира хьесапан кхочушдар. Жоп нийса а 
карийна, набкхийтира кIантана. Iуьйранна нанна гира Салавдис къарзбина пен, амма 
дов ца дира. Цунна гуш дара ша динчунна тIаьхьакхиъна кIант воьхна хилар. Нанас 
къобалйира кIентан амал: долийнарг, мел хала делахь а, чекхдаккха лаам хилар. 

Доьзалехь ялх бер дара, воккханиг Салавди а волуш. Жимчохь дуьйна воккхалла 
тIелаьцнера Салавдис, йиша-вешин доладеш, церан гIуллакхе а, чохь-арахь дан деза-
чуьнга хьожуш. ТIехдика деша а ларавора, хIор а шарахь олимпиадашка вохуьйтура, 
накъосташна юкъахь лоруш вара. Дешарца ларошбоцчарна гIо дора, цаьрца урокаш 
а еш. Дукхавезара Салавди кегийчарна а, баккхийчарна а. Хьехархоша массарна а 
масална а хIиттавора. 

Салавди доьшучу хенахь ишколехь хьоьхуш оьрсийн хьехархой бара. Бераш ца 
кхетара оьрсийн маттах, цундела дешарна тIаьхьа ца кхуьура, шаьш цакхеттарг 
хатта а эхь хетара.  Салавдина Iаткъара иза чIогIа. Шен нийсархошна нохчийн 
маттахь ша урок дIайийцича, атта кхетара уьш, гIадбоьлхура шайна Iеминчух.  
Ша ишколехь волуш дуьйна боккха лаам бара Салавдин: математика а, кхийолу 
предметаш а, вайн бераш сиха а, дика а кхетийта, нохчийн матте яхар.  Шех воккха 
Iилманча хилча, бераллехь шен хилла и лаам кхочушбира Салавдис. 1-чу классана 
йолу математикин Iамат нохчийн матте яьккхира цо. Иштта поэтаца Ахматукаев 
Адамца цхьаьна хIоттийра «Оьрсийн-нохчийн, нохчийн-оьрсийн математикин 
терминаш» – цIе йолу дошам.

Салавди школа яьккхинчул тIаьхьа деша вахара РГУ (Ростовский госуниверси-
тет), механико-математикин факультет хаьржина. Циггахь кхиамца аспирантура 
чекхъяьккхина, математикин Iилманийн кандидатски чIагIйира цо. Цу тIехь шен 
Iилманан лехамаш ца сацош, 2019-чу шарахь Салавдис физико-математикин Iил-
манийн докторски диссертаци чIагIйира. Физико-математикин Iилманийн доктор, 
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профессор, Нохчийн Республикин Академин пайден-семиотикин декъан куьйгалхо 
ву Салавди. Салавдис куьйгалла ден Iилманчийн тоба болх беш ю нохчийн мотт 
компьютер чу боккхуш. Иза чIогIа оьшуш болх бу, вайн мотт кхиорехь. Бакъйолчу 
къоман интеллигенцин векал ву Салавди. Иза кхеташ ву, дуьненахь вевзаш Iилманча 
хьо велахь а, уггар коьртаниг хьо  хьайн къомана пайдехь хилар дуйла. Салавдис 
и деза декхар кхочушдо.

150 Iилманийн белхийн автор ву Салавди. Царна юкъайоьлху статьяш, пособеш. 
Салавдин Iилманан белхаш вайн махкахь бевзина ца Iаш, дуьненахь а бевзаш бу. 
Российски а, кхечу пачхьалкхийн а Iилманан журналийн агIонаш тIехь зорбане 
бевлла уьш. ЦIеяххана евзачу Россин ВУЗ-ка лекцеш еша а, Iилманан семинарашка 
а кхойкху Салавди.

Iилманехь кхиамаш баьхна ца Iаш, Салавдис дуккха а болх бина вайн къона 
Iилманчаш кхиош а. Жимчохь ша тIелаьцна долу воккхалла, тIекхуьучарна тIехь 
доладар тахана а дIакхоьхьуш ву Салавди. Умархаджиев Салавди бакъволу нохчийн 
къонах ву, Iилманца, хааршца дуьненахь нохчийн къоман дика цIе йоккхуьйтуш. 
Дала могуш-маьрша вахавойла Салавди шен халкъана а, махкана а!

 
Хьомсара бераш! Яккхий Iалашонаш хIиттае шайна хьалха! Бовза, ларам 

биэ, масал эца оцу Iалашонашка кхаьчначу вайн къоман юьхькIам болчу нахах!
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Исламов Мохьмад

ТIаьххьара горгали бийки,
Ишколан Iа дика йойтуш.
Дахаро тIома кIел ийци,
Дан деза шен некъаш гойтуш.

ХIинца-м вай даккхий ма хили,
ДIадевли бераллин шераш.
Генна букъ тIехьа ма йиси
Ишколан и мерза хенаш.

̶  Хьехархой, шуьга ду ала,
Тахана-м дерриш тхо кхийти:
Iамош тхо хилла аш даха!
Тхо-м цунах ца кхеташ лийли...

Вуон леларш лай аш тхан хийла,
Дош аьлла хир ду дог дохош,
ТIаккха а, шайн дог мел Iийжарх,
Ларйи аш марзо, ца йохош.

ХIорамма лаамца шена
Хоржур бу некъ ваха гена,
Амма хир дац юххехь хьеха,
Хьехархой, шу, дукхадахарш!

Делахь а, дехар ду кхана,
Шун хьехамашна тIетийжаш.
Баркалла, шолгIа да-нана,
Дехар ду, шуна сахьийзаш!

Т I а ь хх ьара  г ор галиТ Iа ь хх ьара  г ор гали
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Дийнахь сарралц лаьтта зIаьнарш Iенош,
Iалам дохдеш, малхо йовхо ло.
Де мел дели, хазлуш догIу денош,
Хишлахь ловзуш денна бераш го.

Чахчар-хино, хьийзош, дохку некъаш,
Дато цинцаш тархех деттало.
Генахь хезча хIуттут къора екаш, 
Жимчохь санна, хенаш ягарйо.

Сенчу арахь лаьтта тесна  кузаш,
Мелчу махо ловзош, техкадо.
Наггахь Iаржлой, стиглахь мархаш хьийза,
Лаьмнийн баххьаш ткъесо чехадо.

Татол хьоду хоршахь, тулгIеш етташ,
ТIеттIа чIагIлуш, тIулгаш керчадо.
ДогIа сецаш, дIатуьйш, ду ткъес деттар,
Стиглан Iомахь стелаIад а го.

ХIора хан а йогIу, Iалам хаздеш,
Лар а юьтуш, рогIехь хийцало.
Дуьне, дахар вайна денна марздеш,
Гуонаш туьйсу хенан цхьамзано.

Сейлмуханов  Муса

Аьхке
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В а й  д е х а  д у ь н е

Бода Iаржло, серло сега,
ДогIа эккха буьйсанехь.
Вота санна, латта дека,
ТIадмаш лелхаш буьртигех.

УьйтIахь, новкъахь 
Iаьмнаш хIиттий,
Хино бохий хийла шу.
«Чхьоппий-чхьиппий, 
чхьоппий-чхьиппий» –
ТIадмаш оьгу Iаьмнаш чу.

ДогIан хино латта огу,
И раз кхоьхьуш, хьоькху мох.
Ширчу тхевнах ладарш оьгу,
Тата доккхуш: «тIоххий-тIох».

Гонах мел дерг гучудоккхуш,
Серло сега, «лап-лаппехь».
ДогIан серий. Хьаьвдда Iовраш,
ХIуьттуш, лелха лоппагаш.

Махо хьуьн чу дIахьо догIа,
Циггахь юьйлу «йоккха топ».
Стелахаьштиг кхетий гIодах,
ЦIарах богу къена поп.

ЦIе дIаяйа, догIа детташ,
Маса йовлу чахчареш.
Махо лестадеш ду дитташ,
Коьллаш юккъехь 
«Шах-ших» деш.

Керимов Муса
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Леганан патар охьадужу: «Жимма Iуьллур со, садоIуш», – ойла йо цо. Мичара! ЦIаьххьана 
хьаькхначу махо, айдой, дIадададо, схьадададо, ловзадоккху иза.

– ХIара хIун ду! – эргIаддолу патар. – Цхьана меттехь хIунда ца Iа хIара мох, сел саьхьара ца 
лиэла мегар дац? Цу тIе, бала а мичара бели?

– Суна хаьа, – олу чIегIардиго. – Со довхачу мехкашкахь хуьлуш ду.
– Довха мехкаш хIун динчунна дуьйцу кхузахь?
– ХIун динчунний?  Цхьанхьа шийла хуьлу – вукхузахь йовха хуьлу, кхузахь хIаваъ дуькъа 

хуьлу, лаьтта тIе деза дуьжуш, дIогахь – дайн хуьлу, лаьттана кIезга Iаьткъаш. ТIаккха цкъа 
цхьана агIор дIадоду, тIаккха юхахьоду хIаваъ. Иштта кхоллало мехаш. Латта доккха ду, тайп-
тайпанчу меттигашкахь тайп-тайпана хуьлу цуьнан дохдалар – цхьанхьа шийла хилча, вукхузахь 
йовха хуьлу, цундела цкъа дIахьокху мох, тIаккха схьахьокху. Кхийтин хьо, патаралг?

– Кхийти, кхийти... Делахь-хIета со а лелар ду-кх махца тIомадаьлла, цкъа дуьненан цхьана 
йисте доьдуш, тIаккха вукху йисте догIуш. 

Циггахь юха а тIелета мох, цо, ойъий, дIахьовзадой, схьахьовзадой, ловзош, дададой, дIо-о 
цхьанхьа генна-генна дIахьо хела  патар.

Лаьттан цхьаццайолчу меттигашкахь дохдалар а, шелдалар а тайп-тайпана хуьлу. 
Цхьанхьа шийла хуьлу, кхечахьа йохло, цу бахьанина хIаваан таIам а хуьлу тайп-тайпана. 
Довха хIаваъ дайн хуьлу – цуьнан таIам кIезга хуьлу, шийла хIаваъ дуькъа хуьлу – цуьнан 
таIам боккха хуьлу. ХIаваъ таIам кIезга болчу метте доьду, иштта кхоллало мох.

(Ульева Еленин «Кегийчу берашна лерина туьйранашкахь энциклопеди. 
Тоьлладерг» аьлла долчу жайни тIера)

Гочйинарг – Тимиркаева Сацита

Мох хIунда хьокху?
В а й  д е х а  д у ь н е



Жима АтагIа
Бовза, Беза хьайн мохк
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Жима АтагIа вайн махкахь уггар хазачу яртех цхьаъ ю. Нохчийчоьнан къилбехьарчу 
лаьмнийн кIожахь Шелана малхбузехьа, Йоккхачу АтагIана малхбалехьа Органан аьтту 
бердаца Iуьллуш ю Жима АтагIа. Шуьйра, нийса урамаш, хаза гIишлош йолуш юрт 
ю иза. Бенойн, эгIаштбатойн, чермойн, гендарганойн, курчалойн, коттойн, дишнийн, 
маьршалойн, гагатлойн, ногIийн, туркойн тайпанех нах бу кхузахь бехаш. Тахана 
уьш берриш а цхьа атагIой бу. ГIиллакхца, оьздангаллица къаьсташ болу дела, церан 
халкъалахь дIаяхна «эсала атагIой» аьлла цIе. Амма гIиллакхашца хаза хилла ца Iаш, 
куьйганна говза а хилла атагIой даим а. Масала, ширачу заманашкахь дуьйна, ерриг 
ДегIастанахь цIеяххана болу герзан пхьераш хилла кхузахь.

Жима АтагIа йиллина билггал хан хууш яц, амма 16-чу бIешарахь дуьйна историн 
язбинчу белхашкахь хьахош ю иза. Тахана Шелан кIошта чу йогIучу яртех цхьаъ ю.

Жимачу АтагIан а, вайн мехкан а дозалла ду 1912-чу шарахь дина маьждиг. Вайн махкахь 
цIеяххана хиллачу Iеламстеган Элах-Моллин а, цуьнан доьзалан а, цуьнан хиллачу мурдан 
Мударан а зиярт а ду. Иштта вайн исторехь хиллачу сийлахьчу хиламашца, сийлахьчу 
адамашца йоьзна шен агIонаш йолуш ю Жима АтагIа. Амма шен таханлерчу адамех 
дийца а кIезга дац цуьнан. Юьртахоша шех дозалла деш ву кхузарчу Исаев Хьусайнан 
цIарах йолчу спортан комплескан генеральни директор дзюдоист, Дуьненан чемпион 
Бахаев ИбрахIим. ХIинца къона дзюдоисташ кхиош ву ИбрахIим.

Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIамехь кхелхинчу а, докъаза байначу а юьртахошна 
лерина мемориал а ю Жимачу АтагIахь. Мемориалан шина а экъан тIехь аьгна 143 стеган 
цIе ю. Шайн коьртехь хьехархо Дадаев СаIид а волуш, цу №1 йолчу ишколан дешархоша 
кхоьллинчу «Поиск» аьллачу тобано, тIам тIе бахана хиллачу шайн юьртахойн лараш 
лохуш, хьегначу къин жамI ду иза. 

Нохчийчоьнан историн агIонаш тIехь даим а ехар ю нохчийн литературин классикан 
Арсанов СаIид-Бейн, дIадаханчу бIешеран хьалхарчу эханехь Соьлжа-ГIалахь хиллачу 
«бIедийнан тIемашкахь» кхелхинчу медйишин Арсанова ПетIаматан, гочдархочун 
Исмаилов Халидан, Нохчийчохь вевзачу Iеламстеган Гаркаев Мадин Махьмудан, 
нохчийн меттан Iаматийн авторан Янгульбаев Вахин, Россин президентан хьехамчин, 
инарла-лейтенантан Аслаханов Асламбекан, «Исламан зIаьнарш» цIарца вайн махкахь 
дуьххьара диллинчу динан газетан коьрта редакторан Заурбеков МасIудан, Iилманчин, 
журналистан Магомадов Мансуран, кхин а иттанаш сийдолчу атагIойн цIераш. Кхечу 
ярташца цхьаьна Нохчийчоьнан а, нохчийн къоман а историн агIонаш тIехь шен  сийлахь 
лараш юьтуш, ехаш ю Жима АтагIа. Дала Iалашбойла вайн берриг мохк а, къам а!

Бибулатов Вахит, историк, публицист
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САРАП (алоэ)
Сарапаш  тайп-тайпана хуьлу, коьллех тера а, бецах тера а, дитт 

санна, лекха а. Уьш куьцанна а, дарбане хиларна, молханна а кхиайо 
кертахь а, чохь а.

Сарапаш схьаевлла ларалун меттиг Латинийн Iамарк  ю. Уьш 
тайп-тайпа хуьлу. Вайн мехкашкахь, коьртачу декъанна, евзаш ерг 
латинийн маттахь ве̔ра олург ю. Вай дарбанна лелайо уьш. Сарапах 
дарба хуьлу кийрарчу воканашна довлучу цамгаршна а, масала, зорхана, 
иштта дегIан чкъурана а.  Кхиболу пайданаш а бу цуьнца: билгалдаьлла 

ду цо хIуо луьттуш, цIандеш, цIиндеш хилар.

АЬНЖАЛГ (алтей)
Аьнжалгаш масех эзар шо хьалха евзина адамашна, цаьрца дуккха 

а цамгаршна дарбанаш хилар билгалдаларца. Аьнжалгашца (акха 
роза а олу царах) дарба лоху йовхаршна, зорхана, ахкаргашна 
хуьлучу а, цхьацца кхечу а цамгаршна. Муьлххачу дарбане 
ораматан а санна, цуьнан заз а, гIад а, орам а – шеца долу массо 
а хIума ду дарбане. 

Уьш зазадаккха юьйлало июнь баттахь. Стоьмаш сентябрь 
баттахь хилла бовлу.

ЧIИМ (купырь)
ЧIимийн а ду говзанчаша билгалдаьккхина ткъех тайпа. 

Царах ах вайн махкахь а, вайн луларчу мехкашкахь 
а кхуьуш  ду. Уьш ломахь хуьлучу ораматех ларало. 
Делахь а шовзткъе иттех шо хьалха Нохчийчоьнан, кхин 
меттигаш-м юьйцур а яцара, ур-атталла хIора кертахь 
хуьлура уьш. IаьIа а санна, чIимаш а бууш бара. И 
хьахадой, цхьацца забар еш а дара халкъалахь. «ДIавала 
(дIаяла), ахь дуьйцург чIимаш биинчо а дуьйцур дац», 
– олура. Ахь дуьйцург теша хала, цхьа туьйра санна 
хIума ду бохург дара и, забаренна олуш.
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ХІара чIогІа самукъане a, жигара а ловзар ду. Кхунах шена луъург ловза мега. Ловза дуьйладалале 
цхьогал хоржу, билгалвоккху (я билгалйоккху) дІахьошверг. Вуьш бераш гІезаш хуьлу. ТІаккха, 
40-50 гІулч генахь цхьа сиз хьокхий, цунний, дІахьош  волчунний нийсса юккъехь, тІулг буьллий, 
цхьа билгало йо. Иза доза ду. Дехьа «ежаш» хуьлу гІезаш. Цхьогал царна 10–20 гІулч генахь тебна 
Іа. ДІахьош волчо мохь туху: 

Берийн ловзар

Вай ловзий! Вай ловзий!
ГIезаш

– ГІезаш! ГIезаш! 
Вукхара цхьаьний, гIезийн кхайкхарх аз 

тардан а гІерташ, жоп ло:
– Къа-къ! Кьа-къ! Къа-акъ! 
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» цIа йовду. «Цхьогал» тIаьхьа долу. 

Дозанна тIе кхачале схьалаьцнарг цуьнан ю. 
Схьалаьцна лору цуьнан куьг кхеттарг. Схьа ца 
лацийта, дIавада, схьавада, шена луъу хIилла дан 
йиш ю ловзучун. Амма кIоршаме хила мегар дац, 
вовшийн лазорх лардеш хила деза.

Ловзаран билгалйина хан  яц ,  шайна 
кIордадаллалц ловзур ду бераш.
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Вай ловзий! Вай ловзий!
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Варкъ (д), варкъаш (д) – наштаррий, никеллий цхьаьна 
лалийча хуьлу металл, борза (бронза).

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

воцуш, гIаш лела (некъ).
Дажа (бажа, яжа), (ханд.) – 1. Бацалахь, кхечахь хьайба 

(уьстаг1, бежна) ца (церг) хьокхуш, юуш лиэлар; 2. даьIахка 
тIера жижигаш схьадаха.

Доза (д), дозанаш (д) – латтанийн юкъ йоькъу шу, йист. 
Тардина маьIна: цхьана хIуманна тIехь бехкам, дан ца магош 
билгалдина хIума.

ДIама (й), дIаманаш (й) – гIира (хищный) экха (барсук).
ЗIокберг (й), зIокбергаш (й) – чIагIделла, тIулг болу латта 

дохош болу белхан гIирс (кирка). 
Ижу (й), ижуш (й) – даар дан,теллина, лохуш долу хIума. 

Масала: Кхокханах ижу дан гIерта аьрзу.
Кхиэлахо (в), кхиэлахой (б) – дов хоттуш верг, къеда, суьдхо.
КIара (й), кIаранаш (й) – эсан хьаьвда долу тховкIело,чоь.
Леганан (патар), лега – лекха, даккхий луьста патарш хуьлу 

куц хаза дитт (клен).
МаслаІат (д), маслаIаташ (д) – бартъиэгIар, дов дIадаккхар, 

машар бар.
Мисар (й) – Египет пачхьалкх.
Оба (й), обанаш (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 куз.
Ховха (билг.) –  кIеда. 
Хьукма (д), хьукмаш (д) – кхиэлан, суьдан сацам.
ЧIамара (билг.) – хьеюкъехь кIайн тIамар йолу (етт, эса).
ЭргIаддала (ханд.)  – цецдаларца оьгIаздаха, реза ца хила.
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ХIетал-металш
ХIетал-метал хаьийла хьуна: 
Iуьйранна догIу цIен куьйра, 
суьйранна догIу кIайн леча?

(малх,беттаса)

(бIар)

ХIетал-метал хаьийла хьуна: стиглахь куй а буьтуш чуйогIург?

ХIетал-метал хаьийла хьуна: цхьана черми 

чохь шина басахь хи?

 (хIоа)

ХIетал-метал ха
ьийла хьуна: «бу-у» боху – 

бугIа яц, тI
ома йолу – хьоза дац? 

(чхьаьвриг)

ХIетал-металш



Пурхнехьа: 1. Стоьмийн тайпа. 3. ХIума хьокхуш 
а, хадош а болу гIирс, мокха. 5. Ораматан лаьтта 
бухара дакъа. 6. КIадин тайпа. 8. Бедар, кIадинах 
йолу хIума шаръеш болу гIирс. 10. Дуьйш-дерзош 
долу латта. 11. Металлан тайпа. 13. Йозанехь аз 
билгалден хьаьрк. 15. ДIайийначу хIуманна юккъе  
эрна, акха йолу соьналла, буц. 16. ГIишлон серло, хIуо 
чудаийта кечъен меттиг. 17. Довш долу хIума, эшам.

Охьанехьа: 1. Стоьмийн дитташ долу меттиг. 
2. ХIума тоьгуш билгалонна боккху маха. 
3. Зударийн цIе. 4. ЦIахь лелон доккха хьайба. 
7. Кхехкочу яй чохь лацалун чкъор. 9. Аьчкан сара. 
11. Диттан тайпа. 12. ТIайх налха дIакъастийча 
бухадуьсу хьелийн сурсат. 13. Хийн, Iаьм-
нийн бердашца кхуьу чIогIа гIад долу орамат. 
14. ГIишлон еаннах цхьа агIо, тхов тIебуьжу дакъа. 

Жоьпаш: бал, урс, орам, шал, иту, кха, даш, элп, асар, кор, зен;
беш, лол, Уми, сту, ача, тел, дак, шар, эрз, пен.

1 2 3 4
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