
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЯЗДАРХОЙН СОЮЗ

Адиз Кусаев

ИЭС

Байташ
Дийцарш
Гочдарш



УДК 8-1С2(Чеч)
ББК 84(Рос-Чеч)6-5

Кусаев А.Д.
Кусаев А.Д. Память. Поэзия, проза. На чеченском языке. / 
А.Д. Кусаев. – Грозный:
АО «Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский 
рабочий». 2015. – 288 с. 

ISBN

В новую книгу известного чеченского поэта, журналиста, пу-
блициста и перево-дчика А.Д.Кусаева вошли стихи, поэмы, рас-
сказы, повесть и переводы последних лет, написанные автором на 
родном языке.

УДК 8-1С2(Чеч)
ББК 84(Рос-Чеч)6-5

ISBN

© А.Д. Кусаев, 2015
© Союз писателей Чеченской Республики, 2015
© АО «ИПК «Грозненский рабочий», 2015

К-94

К-94



Нохчийн  мотт дукха безаш, нохчийн 
литература, яздархойн кхолларалла 

дика евзаш, езаш хиллачу БухIан-юьртарчу 
Хаджимурадов Iаьрбина лерина ду хIара жайна –

АВТОР



4

Адиз Кусаев
«СО БОЛХ БАН IАМИЙНА САН ЗАМАНО...»

– Iадиз, хьо 77 шарал тIех ваьлла. Иза кIезиг хан яц, 
хьуна даштомана ца боху ас, хьан кадечу боларе а, коьр-
таниг, хьан балхаца йолчу шовкъе а хьаьжча, хьан оццул 
хан ю эр дац. ХIун ду хьоьгахь и шовкъ латториг? 

– Суна хало ду хьан хаттарна кхоччуш жоп дала, 
хIунда аьлча, сайгахь и «шовкъ латториг хIун ду», сай-
на а билггал ца хуу дела. Суна хетарехь, цуьнан масех 
бахьана ду.

Уггаре а хьалха Вайн Дала сох къинхетам бар ду. 
Цкъа-делахь, хIокху тIаьхьарчу иттех шарахь ас хIора 
Iуьйренца,ламаз динчул тIаьхьа, мел шийла а, мел йовха 
а хиларх, ло дилларх, догIа делхарх, мох хьекхарх, ворхI 
сахьт ахсахьт долуш, хьала гIоттий, физзарядка яр хила 
мега. Ткъа иза суна тIамарх доьлла тIеман-авиацин учи-
лищехь дешначу шерашкахь дуьйна. Низам а, вахчор а 
буьрса долуш меттиг яра иза.

ШолгIа-делахь, со дукха гIашлелар хила мега. Ас 
сайна хIоттийна Iалашо ю, Iаламан муьлххачу а хьолехь, 
дийнахь гIаш некъ бан. Иза сан цIийх доьлла ду берал-
лехь дуьйна. Сайн дахаран кхойтта шарахь Киргизехь, 
Тянь-Шанан лаьмнийн кIожехь со кхуьуш, кхоллабел-
ла сан некъ баре безам. ХIетахь хIора шарахь аьхкенан 
каникулашкахь, физкультурин хьехархо хьалха волий, 
лаьмнашхула некъаш дора оха – божаберийн йоккхачу 
тобано, – цигарчу дежийлашкахь шайн даьхни кхобуш 
Iаш болчу гIиргIзойн таппашкахь, тIекхаьч-кхаьначохь 
буьйсанаш йохуш, цхьана баттахь сов. Ткъа тахана жим-
чо а, воккхачо а гIаш ког баккха мало йо. 

ТIаьххьара: со болх ца бича цомгуш хила магара. 
Цхьаццанхьа сарралц болх бина, цIа веъча, мел кIад-
велла хиларх, цхьана сохьтана хиъна а, сайн йозанан 
стоьла хьалха хиъча бен, синтем ца хуьлу, эрна дахана 
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хета суна. Цхьа агIо язъйина, я киншкин цхьа агIо ешна, 
гIуллакх ца дича. Со болх бан Iамийна сан замано.

– Радиохь, телевиденехь, «Ленинан некъ» газетан 
редакцехь дуккха а шерашкахь болх бина ахь, журнали-
стан балхаца доьзна дуккха а дика нах бовзар а, цаьрца 
гергарло лелор а нисделла. Хьуна уггаре дагахь дисна-
чу цхьаьнакхетарех, уллера хеттачу гергарлонех хIун эр 
дара ахь? 

– Бакъ ду иза. I966-чу шарахь дуьйна схьа вайн ради-
охь а, телевиденехь а, I970–I972-чу шерашкахь «Лени-
нан некъ» газетан редакцехь а белхаш беш, суна дукха 
башха нах бевзина могIарерчу белхахошна тIера, гIара-
бевллачу нахана тIе кхаччалц. Газетан культурин декъ-
ехь а, радион, телевиденин исбаьхьаллин редакцехь а 
белхаш баре терра, нохчийн берриге а яздархой а, Iил-
манчаш а, художникаш а, артисташ а, кхиберш уллора 
бовза аьтто хилла сан. Царех дукхах болчаьрца дотта-
гIалла лелийна уьш белла дIа бовллалц. Дийначаьрца 
хIинца а хьошалла лелош ву. Суна яздархой а, журна-
листаш а бовзар дIадоладелира I957-чу шарахь. ХIет-
тахь Казахстанера, Киргизера цIа даьхкина стихаш а, 
дийцарш а яздо бохуш, йозанашца кехаташ бехдеш дара 
тхо. Дикаев Мохьмад, Юсупов Султан, Садулаев Iабдул-
ла, кхиболу а хIетахь «буьйлалуш хилла» кхоллархой, 
яздархойн Союзехь вовшахтоьхначу къоначийн цхьаь-
накхетаралле дIаяздира. Тхан куьйгалхой а, хьехамчаш 
а бара хIетахь дика бевзаш хилла яздархой – Ошаев Ха-
лид, Мамакаев Мохьмад, Верольский Юрий, кхиберш а.

Суна цкъа а дицлур дац гIараваьллачу яздархочуьн-
ца Мамакаев Мохьмадца дуьххьара сайн хилла цхьаь-
накхетар. I958-чу шарахь «ДоттагIалла» альманахан ре-
дактор вара Мохьмад. Верольскийс хьажийра со цунна 
тIе. Шел а шозза жима со хиллехь а, М.Мамакаевс, шен 
хенара волуш санна, ларарца тIеийцира со. Цо лерри-
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на йийшира ас шега дIакховдийна сан хьалхара стихаш. 
ТIаккха, соьга хьаьжна: «Стихаш ледара ю хьан, жима 
къонах, –элира цо. – Амма Iаламат дика ду хьо нохчийн 
маттахь язъян гIертар. Цундела, тIехь кхин а болх бан 
хьоьга уьш дIа а луш, цхьаъ юьту ас альманахан рогIер-
чу номерехь зорба тоха».

Сан байт зорбане а елира Альманахан кхоалгIачу 
номерехь Арсанукаев Шайхин, Окуев Шимин, Кибиев 
Мусбекан стихашца цхьаьна. Вуно беркате хилира сан 
кхоллараллехь и цхьаьнакхетар: I959-чу шарахь оццу 
альманахан йоьалгIачу номерехь зорбане елира нохчийн 
маттахь язйина кхин ши байт а. И альманахаш хIинца а 
лардеш ду сан.

Суна иштта дицлур дац хIетахь дика вевзаш хил-
лачу Муталибов Зайндица со дуьххьара цхьаьнакхетар 
а. I967-чу шарахь дара иза. ХIетахь со Нохч-ГIалгIайн 
радиокомитетехь лакхара редактор вара, ткъа Зайнди – 
республикин киншкийн издательствон директор. Шен 
нийсархо санна, лоруш тIе ийцира со Зайндис. Чоьхьа 
воллушехь, дуьхьал а веана, со шен стоьла тIе а вигна, 
охьа хаийтира. Ийзалуш, айса схьагулйина стихаш дIа-
елира ас цуьнга. «Ас тховса еша а ешна, кхана итт сахьт 
долуш хьо схьавеъча, хоуьйтур ду хьоьга кхеран хин-
дерг», – элира цо. ШолгIачу дийнахь цхьа а дегайовхо 
йоцуш ваханчу сан дог, тIома даьккхира Зайндис:«Ас 
дош ло хьуна тIедогIучу шарахь хьан киншка арахеца», –  
аьлла. Цул тIаьхьа шен дош лар а дира. Иштта дицлур 
доцу цхьаьнакхетарш дукха хилира сан Ошаев Халидца, 
Гайсултанов Iумарца, Мусаев Мохьмадца, Музаев Нур-
дица, Сулаев Мохьмадца, Арсанов СаIидбейца, кхечаьр-
ца а.

– Хьан бинчу белхан жамIаш ден хан ю, суна хета-
рехь. Хьайн шерийн гунан лакхенера юхахьаьжча, да-
гахьбалламе дерг хIун хета хьуна: говзалла харжарехь, 
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литературехь, оцу я вукху жанрехь болх барехь? Хьайн 
дахаран чкъург юхакарчо йиш хилча, хIун дийр дара 
ахь: изза некъ бийр бара я кхин некъ хоржур бара?

– Бакъ боху ахь: хIинца сан хан белхан жамI ден хан 
ю. Ас тIе-м тухур дара: цхьана муьран жамI ас айса дий-
риг, хIунда аьлча оцу муьрехь со дан ларийнарг алссам 
долу дела. Бакъду, оцу белхан мах хадор ешархошна 
тIехь ду. 

2005-чу шарахь ас ара хийцира «Нохчийчоьнан 
яздархой» цIе йолу киншка. Дукха баркаллин дешнаш 
элира соьга ешархоша. «Шега дукха сатийсина кинш- 
ка» – цIе йолуш яра, масала, яздархочо, хьехархочо Мах-
маев Жамалдис язйина статья. Кхин доккха ирс хуьлий-
ла а дуй яздархочунна?

2009-чу шарахь зорбане елира Нохчийчоьнан яздар-
хойх шолгIа киншка, 20I0-чу шарахь – кхоалгIа. I46 
яздархочух очеркаш а, церан ас оьрсийн матте яьхна 
стихаш а, Нохчийн республикин яздархойн Союзан 
истори а яра оцу кхаа киншки тIехь. 

Тайп-тайпанчу шерашкахь зорбанера евлла кхин а 
поэзин, прозин, гочдарийн, публицистикин иттех сов 
киншкаш: «Нохчийчоь: шераш а, адамаш а» – (2007), 
«Амал» (стихаш, поэмаш, гочдарш – (2008), «Къамел 
до, ган а гойту Грозныйс. Нохчийчоьнан телевиденин 
а, радион а истори» – (2008), «Сан некъ. Стихаш, по-
эмаш, оьрсийн маттера гочдарш» (20I0), «Кхоллам. 
Поэзи, проза, публицистика» (20II), «Нохчийчоьнан 
яздархой» цхьана томехь – (20II), «Сан некъ» – (20I2), 
«Соьлжа-ГIала: шерийн агIонаш» – (20I2), «Нохчийн 
радио, телевидени: дIахIоттаран а, кхиаран а муьраш» –  
(20I3). Хьуна ма-гарра, Делан къинхетамца, гIеххьачул 
болх бан ларийна со айса диначунна вуьззина суо реза 
вацахь а.
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Цкъа чкъург юха карчо йиш хилча а, ас кхин некъ 

хоржур бацара. Муьлхха киртиг тIехIоьттича а, айса иш-
колехь доьшуш волуш дуьйна хаьржинчу яздаран гIул-
лакхна а, журналистикина а тешаме хилла со даима а. 

– Билггал, кхоллараллин новкъахь хьо ларийнарг 
кIезиг дац, делахь а дагна хьаам беш, хьо реза волуш 
яьккхина ирхе муьлхарг хета хьуна?

– Сан дагна хьаам беш, со реза волуш, айса масех 
ирхе яьккхина аьлла, хета суна. Кхиболчара-м уьш ир-
хенаш ца лара а мега. Цкъа-делахь, уггаре а лекха ирхе 
ю 20I2-чу шеран декабрехь араяьлла «Соьлжа-гIала: 
историн агIонаш». Иза язъян суна дагадеара шовзткъе 
пхийтта шо хьалха. «Сийначу Сибрехахь» кхойтта шо 
даьккхина, цIа а вирзина, хьалхара гIулчаш йохуш еза-
елира суна Соьлжа-ГIала. ХIетахь паркаша, сквераша, 
бульвараша хазъйина, ерриге а цхьа йоккха беш санна, 
яра вайн гIала. 

I972-чу шарахь, телевидени балха веача волавелира 
со Соьлжа-ГIалех долу йозанаш гулдан: хIора дийнахь 
цхьацца урам толлуш, иза ерриг а теллира ас, дIаязбира 
бIеннаш баккхийчу нехан дагалецамаш; йийшира сай-
на карийна бIеннаш киншкаш, иштта кхин а. Хинйолчу 
киншки цхьацца долу йозанаш яздан долийра ас I995-чу 
шарахь, неI-кор доцчу шийлачу хIусамехь, тIеман кIуьр-
лахь. БерхIийтта шарахь язйира ас сайн дахаран коьрта 
киншка.

Айса яьккхинчу лакхенех кхин а цхьаъ лору ас «Но-
хчийчоьнан яздархой» боху кхо киншка. КхоалгIа ирхо 
ю ас нохчийн матте яьхна оьрсийн классикийн говзарш, 
коьртачу декъана Кавказах а, Нохчийчоьнах а ерш. Ас 
нохчийн матте яьхна А.Пушкинан, М.Лермонтовн, С.Е-
сенинан, А.Грибоедовн стихаш. Царах ас, къаьсттина 
дозалла деш, гочйинарг М.Лермонтовн «Валарг» боху 
поэма ю. Иттех шарахь болх бира ас цунна тIехь.
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ЙоьалгIа лакхе лору айса оьрсийн матте яьхна но-

хчийн ткъе кхойтта поэтан стихаш. Уьш ас оьрсийн 
матте ехира, муха гоч ян еза гайтархьама, хIунда аьлча 
оьрсаша гочъечу вайн стихашна со цкъа а реза ца хилла 
дела. «ХIа-н, оцу нохчашна-м хIуъа а мегар яра бохуш, 
ритм, рифма, васт хуьйцуш, шайгара тIедетташ, новкъа 
дерг дIадоккхуш, гочъеш, нохчийн стихах оьрсийниг 
йора цара. Дало масалш шорта ду.

Лакхенаш-м кхин а ю, амма коьртанаш йийцинарш 
лору ас.

– Нохчийн литературе хьо поэт санна веара, ткъа 
тIаьххьарчу хенахь, прозе, къаьсттина публицистике 
кхийда. ХIун ду цуьнан бахьана? Жанран кризис хи-
лар-м дац иза? Бакъдерг аьлча, хьо оцу агIор вирзина 
дика хета. Нохчийн яздархойх очеркийн гулар а, тIаь-
ххьара араяьлла Соьлжа-гIалин исторех йолу киншка а, 
кхиерш а чIогIа оьшуш а, ешархойн шайга хьашт хир 
долуш а киншкаш ю.

– ТIаьххьарчу хенахь со прозе кхийда волавалар 
Польшин литературоведа Ян Парандовскийс ма-яздарра 
хилира сан. «Поэзи самайолу синхаамаш керла, дуьне-
нах цецвийлар чIогIа, дерриге а тайна а, башха а хетачу 
дахаран муьрехь. Къоналла шен лаамечу лириках юьзна 
хуьлу, кхин цхьа а ца гуш, дерриге а дуьне, цхьаннаца 
декъалур доцуш, шен долахь лору цо.

Кхечу тайпана хуьлу проза: цунна гIеметта хIоьтти-
на хилар оьшу. Цунна тоьаш дац, синош дахар, айаме 
хилар, метафорех пайдаэцар. Дахар кIорггера довза, 
дуккха а хаарш IаIо деза, ткъа, уггаре а коьртаниг, – по-
эзин искусство Iамо».

Баккъал а, цуо ма-яздарра, хилира сан кхолларал-
лехь. Эзарнаш яздархоша санна, ас дIадолийра поэзина 
тIера. Стихийн а поэмийн а цхьайтта (юкъарниш йо-
цурш) киншка ара а хийцира. ТIаьххьара, кхузткъара 
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ваьлча бен ца кхийтира со суо прозина кхиъна хиларх. 
Оцу ехачу заманчохь суна гинарг, хезнарг, лайнарг, хиъ-
нарг цхьадолчу шина-кхаа дахарна тоьар долуш дара, 
«Хьайн нахе ала хIума дацахь, яз ма де», – аьлла шен хе-
нахь сийлахь-воккхачу Л.Толстойс. Ткъа сан нахе дийца 
дукха дара, суна бен цхьанна а ца хуург, ас бен цхьаммо 
а ца лайнарг, ца гинарг, ца хезнарг. Цунна ду-кха со про-
зин новкъа валар а. 

ТIаьххьарчу шерашкахь ас яздина нохчийн маттахь 
ткъей итт сов дийцар, кхоъ повесть («Кхоллам», «Бек-
хам», «Къабел»), оьрсийн маттахь – иттанал сов дийцар 
а, цхьа повесть («Муш мел беха буцахь а…»). Кхин дий-
цар яздан сюжеташ ю сан. 

– Тахана литературин уьрда кхийдачаьрга хIун эр 
дара ахь? Стенах ларбала беза уьш, кхиаран новкъахь 
царна оьшург а хIун ду?

– Сайна зеделлачунна тIе а тевжина, цхьа-ши хьехам 
бийр бара ас. Вуно хала бина ас, масала, сайн кхолла-
раллин болх. Къона волуш, хIоранна санна, хIора айса 
язбина могIа, байт, шел диканиг кхин хуьлийла доцуш, 
похIме ю моьттуш, уьш сихха я республикерчу газе-
ташка, альманахашка дIаяла, я Москварчу журналашка 
яхьийта сихлора со. Уьш юхайогIура: «Ледара ю. Болх 
бе. Поэзин а, литературин а теори Iамае», – олий. Сан 
кехаташ яздарца зIе яра хIетахь гIарабевллачу поэташца 
Л.Ошанинца, Е.Евтушенкоца, А.Дементьевца, Е.Дол-
матовскийца, С.В.Михалковца, Р.Рождественскийца, 
кхечаьрца а. Сан стихаш леррина йоьший, гIалаташ 
нисдой, кхидIа хIун дан деза хьоьхий, юха йохьуйту-
ра цара: «Болх бе, дика язйича зорбатухур ю», – олий. 
Мосуьйттазза цаьргара иштта жоп кхаьчча, айса царна 
цхьа доккха халахетар до моьттуш, цкъа Е. Евтушен-
кога, делахь-хIета, ас кхин язйийр яц, аьлла, кехат яз-
дира. Цуо жоп делира: «ХIинца ахь лелориг мекарло 
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ю. Бакъволчу яздархочунна цкъа кхоллараллин цамгар 
кхеттехь, цунах хьалха вер вац иза цкъа а. Ткъа хьуна и 
цамгар чIогIа кхеттачух тера ду. Хьан дика могIанаш ду, 
амма юьззина стих дика хилийта дуккха а болх бан беза.  
Болх бе».

Гой хьуна, цара массара а буьйцург болх бу. Лаа аьл-
ла ма дац: – Доккха похIма 99 процент болх бу,I процент 
Дала белла кхоллараллин суй бу!». Цундела къоначаьр-
га ала луур дара суна: болх, болх, кхин цкъа а болх!

ШолгIа. Iамаде дахар, некъаш деш, талла Даймохк, 
довза адамаш, ладегIа цаьрга. Еша киншкаш, кхечара 
муха яздо хаархьама, царах тар ца далархьама. Леха 
дешнаш, керла васташ, шайн хатI, чулацамаш. Iамае 
литературин теори. Ткъа вайн хIун ду? Вайн поэтех, 
99 процент болчара ненах а, Даймахках а, масех байт 
а язъйой (цхьа а олуш керла хIума доцуш), йисина ер-
риге а байташ безамна дIало (юха а олуш цхьа а керла 
хIума а доцуш, нохчийн йоьIан оьздангалла хестор бен).
Ткъа иза поэзи яц. Цундела, куьйга кераюккъе йиллал 
бен йоцу 30-35 агIонахь лаьтта киншка ара а хоьций, цул 
тIаьхьа ала хIума доцуш вуьсу, лекъа. Амма иза Союзе 
ша дIаэцчахьана тоам беш, шен киншка массарна оь-
хьуш, со гений ву, сол воккха поэт вац олий, дIахIутту, 
стихаш кхуллу бохуш, могIанаш яздеш я хIумма яз ца 
еш. Цара лахйо вайн нохчийн литературин дикалла.

Цундела кхин цкъа а боху ас: яздархо даима леха-
мехь, даима а белхан шовкъехь хила веза. Вацахь, и 
яздархо а вац.

Интервью дIаяьхьнарг 
АБОЛХАНОВ Хьаким, 

яздархо
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ХЬАЛХАРА ДАКЪА. БАЙТАШ. ПОЭМАШ
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КЪОМАН ДОЗАЛЛА, ХЬО – ВАЙН НОХЧИН МОТТ

ВАЙН НОХЧИЙН МОТТ

ХIун ю-те,
Дуьненна са дуьллуш чу,
Iуьйренца гIоттучу малхал а сирла?
Вайн дайша ларбина
Нохчийн мотт бу
ХIоранна безаш берг дукха шен сил а.

ХIун ю-те,
Лаьмнашкахь бух дуьйлучу
Шовданал цIена хIор нохчочун дена?
Азаллехь кхоьллина нохчийн мотт бу,
БIаьстенан заз санна,
Шен дешнаш Iена.

ХIун ю-те,
Эшарца дог хьоьстучу
БIаьстенан зарзаран озал а зевне?
Вайн къоман дозалла
Нохчин мотт бу,
ЙоI-бIаьргал ларбеш, схьа
Беънарг вайн хене.

ХIун ю-те
Герзал а буьрса я, ю
Санна, ша ираниг, дахарехь зийна?
Юха а вайн нохчийн мерза мотт бу,
ХIурлаьIан мехкаршка
Дала хазийна.
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Барт бечу ницкъал а онда
ХIун ю
Йозалла оза шен хир доцуш терза?
Вайн къоман сийлалла
Нохчийн мотт бу, –
ХIоранан дахаран са,
БIаьрса,
Лерса!

НЕНАН МОТТ

ГIиргIизойн, казахийн
Махкахь шерш дохуш,
Хиира нохчашна
Цхьааллин мах.
Юьртара юьрта некъ
Бан бакъо йоцуш
Хиллехь, къар ца лора
Вайн баккхий нах.

Мел хала къам дахарх,
Даьккхина махках,
Ловш кхойтта шарахь шен
Къен меттамотт,
И каг ца далийта,
Даймехкан малхах,
Дог айдеш, нур даьгна
Хьан, ненан мотт.
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Ткъа шо хан туххушехь
Сибрехахь ваца,
Бакъонза юьртара
Валахь некъ бан,
Воккханиг воьдура,
Луьйзуш шен Iаса,
Мичча а, шен бевза-
Безараш ган.

Бехк боцуш хиллехь а
Даймахках баьхна,
Мецачу деношна
Яйина чот,
Зераша ца каг беш,
Херехь нах баьхна,
Ницкъ лун хьост хиларна
Хьо, ненан мотт.

Хьаша тIе воьссинчу
ХIусме гуллора
Лулахой, кхаъ хуьлий,
Ца Iалуш цIахь,
Кхечахьа хиллачийн
Сурташ денлора,
Геланчин хабаршка
ЛадоьгIча ахь.

Хьекъалан да вара
ХIор къано царах,
Лардеш сий, яхь къоман,
ГIиллакхаш дайн…
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Туьйране ладоьгIуш,
Сахиллалц Iара
Тхо, бераш, язъяларх
ТIе набарш яйн.

Хьо хаза бийцарца
Тхо Iама дора,
Ненан мотт, сий-ларам
Хьан даим бан.
Хьан дешнех Даймехкан
Сурт хIотта лора,
Генехь шел исбаьхьа
Доцуш кхин ган.

Хьо хIетахь дуьйна схьа,
Дог дуьйлуш тIома,
Лар еш хьан цIеналла,
Ас хеста бо –
Ша саннарг кхин доцу
Вайн нохчийн къоман
Дала йиш йоцу са –
Сайн ненан мотт.

Хьо хийла къизачу
Кхолламо зийна,
Нохчаша дуьненахь
Етташ шайн йорт…
Къам делла хиларан
Бакъ хир ду, дийнахь
МIаьргонна хадахь хьан
Аз, ненан мотт!
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ВАЙН НАНОЙН КУЬЙГАШ

Хилла ду
Бер хьостуш, хIо санна, ховха,
Аганан йиш локхуш
Я дуьйцуш туьйра,
Долу шаьш дерриг а хIуманал довха
Вайн нанойн куьйгаш.

Хилла ду
Даим а, латош пеш, товха,
Юург еш, хаздеш я цIенош,
Я уьйтIеш,
Дуьненан малхал шаьш долу довха
Вайн нанойн куьйгаш.

Хилла ду,
Делха деш, бер дича човха,
И тедеш, дакъа деш
БIаьргийн хиш-цуьргаш,
Даим а шаьш аьхна, хьастаме, довха
Вайн нанойн куьйгаш.

Хилла ду
Доьзалехь барт-безам хьовха
Халкъийн а шаръешший,
ЧIагIъешший уьйраш,
Машарна кховдийна, доIа деш довха,
Вайн нанойн куьйгаш.
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Долуш ду
ХIуъа дан говза шаьш чIогIа,
БIаьрг шайна ца байта,
Тийссал вай туьйнаш,
Месал а ховха шаьш, тевнал а довха
Вайн нанойн куьйгаш.

САН АЗ…

Сан аз ду
Со винчу, кхиийнчу
Дайн лаьмнийн аз.
Дерриг сан йозанаш ду суна
Ахкаша хьехна.
Хьомечу Даймахко делларг бен
Дахарехь ас
Ирс, гIиллакх, рицкъа сайн, меттамотт
Цхьанххьа ца лехна.

Сан аз ду
ТIепаза байначу
Сан дедайн аз.
Уьш, лаьцна, бигнера Iедало,
Доьзалх а бохуш,
Баьхнехь хьанала, шайн даьхни
Лелош, беш, хас.
Байи уьш лар йоцуш, тIехIотта
Каш я чурт доцуш..

Сан аз ду
Сов кегий беллачу
Вежарийн аз.
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Махках а ваьккхина, шиъ, диъ шо
Бен доцчу хенахь,
Дуьне а довзале, цхьанне ян
Кхиале вас,
Ши ваша ваьхьира мацалло,
Цамгаро генахь.

Сан аз ду
Даймахках баьхначу
Нийсархойн аз,
Бералла кхехьначу къизачу
Замалахь гIийла.
Ма хьалхе дахаран мохь царна
Белира баз,
Ма кегий бара уьш, дай-наной
Леш, царах бийла.

Сан аз ду
Сох шен кIант кхиийнчу
Сан къоман аз,
Даймохккий, шай хесто цо суна
Ненан мотт белла.
Къам деза бераллехь дуьйна схьа
Iамийна дас,
Нанас шен шурица, ша санна,
Мохк ларар делла.
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БЕРАЛЛА

Бералла –
Кохкаршца вихкина,
Аганахь техкор
Я, ховха схьа эцна,
Хьестар карахь,
Ша дерриг, вон хетарг,
Сох а дIакъехкор,
Аганан йиш лекхар
Нанас сарахь.

Бералла –
ДIаса бIарг тоха со
Тем боцуш гIиттар,
Куьйгашца схьалоьцуш
Аганан гIаж,
ТIаьхьо со, нанас гIо
Деш, ира хIиттар.
Лехьадеш зезагаш
Я дашо гIаш.

Бералла –
Ненан гихь, бухкарца
Вихкина набъяр,
И йоьдуш асар дан
Тхан кха тIе гIаш,
Цо охьа виллича,
Бецех сан хуьлура назбар,
Юха а IиндагIехь
Сайн наб еш Iаш.
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Бералла –
Нийсархойн тобанехь
Самукъне ловзар
Лечкъаргех, меттигаш
ДIаловчкъа лоьхуш,
Iаьржачу буьйсанца
Майралла къовсар,
Кешнашка куй билла
Я схьабан доьлхуш.

Бералла –
Хан яларх, цкъеллиг цкъа
Диц ца лун сурташ,
Мел хала хиллехь а,
И хан ю хьоме…
Мел чIогIа сатийсарх,
Дукха дарх къурдаш,
Доьрзийла хир дац вайн
Бераллин хьоле!

УЬЙРЕНЦА…

Сатасарца
Де схьакхочу гIоза,
Болар оьций,
Бода боьду пана.
Уггар хьалха
Етт, гомаша оза
Хьала гIотту
Тхан доьзалехь нана.
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Жимма Iийча,
Де а сирла даьржа,
ЗIаьнарийн тIам
Тухий кхочу малх а…
ДIаса боьлху
Юьртахой сан маьрша:
Бераш – деша,
Баккхийнаш –
Шайн балха.

СУРТ

Ломан басахь сан дайн юрт
Лаьтта –
Исбаьхьаллин сурт:
ГондIа – хьаннаш
Юькъа, сийна,
Хотеш, бошмаш –
Вовшах ийна.

Ломан басахь юрт сан дайн:
Серийн керташ,
ЦIенош – кIайн,
Сарралц дека
Берийн аьзнаш,
ХаьжкIийн гIодмаш,
Элан баьрзнаш.

Стиглан четар 
Са гуш чекх,
Дедайн ага 
Хилла шех:
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Сан юрт даим
Хьанал яьхна,
Гурахь деши 
Iана дахна!

ХЬАННИЙН ГУРАХЬ

Хьаннийн гурахь юрт тхишлахь,
Ломан басахь йиллина.
Схьалоцур бу седа стиглахь,
Тхов тIера дIа кхевдина.

Хуьлу буса, чиркхаш летча,
Юьртах седарчийн гулам,
Тийналлин сурт – бутт схьа кхетча,
Къагош аьрда бIогIам – лам.

ЦIеххьана схьа хеза пондар,
Вотанан аз – къевкъина:
Цхьанхьа-м кхехка зевне ловзар –
Цхьанна-м юьртахь кIант вина!

Iаламо хазалла хьуна
Елла шорта, сан дайн юрт…
Цкъа цигахь ца хиллачунна,
Ца гина исбаьхь сурт!
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ГУЬЙРЕНАН ТIАЬХХЬАРА ДЕНОШ

Гуьйренан тIаьххьара денош –
ТIекхача герга ду Iа.
Исбаьхьа шайн духарш дегош
Дитташа дожа до гIа.

Малх-мохо якъийна бецаш
Язъелла лаьтта тIе. Уьш
Ягаеш, ловзуш ду бераш
Са дайча бен дIа ца туьйш.

ГIаш гулдеш, бахархой берриш
Дагош бу, ца хеташ къа, -
Массанхьа, керт-арахь, кIарраш
ГIевттина – сийна, буькъа.

Амма ду массо цец воккхуш
Зезагаш цхьа тамаше,
Шелъяларх шайн заза доккхуш,
Хаздеш вайн мокха дуьне.

Дитташ а, кондарш а куьйса
Ю миска, эгIаза гуш.
Шарал а яхъелла буьйса,
ГIенашна шорто а луш.

Стиглано шен бIаьрхиш Iенош,
Совсадо хиш массанхьа …
Гуьйренан тIаьххьара денош –
Кеста схьа кхочур ду Iа.
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Адмаша белхаш бо дуккха:
Бузу до, цIанйо керт, беш…
Теша уьш – юха а дуькъа
Заз дер ду, дуьне хаздеш!

ХЬЕГАР

Олхазарех чIога хьоьгу со тахна,
Мел буьрса тIом кхехкарх, деха уьш атта.
Кхаьллича шайн нIаьна, ондда зIок тоьхна,
Тоьа-кха, лелхарша дегадарх латта.

Бецех а цхьа чIогIа тахна со хьоьгу,
Кхуьу уьш Iа хиларх, дилларх а луо.
Цхьанхьа-ма тIом кхехка, адамаш оьгу,
ЦIа-цIе а дитина, лела со суо.

Хьоьгу со диттех а тахана чIогIа,
Лаьар-кха кху хьуьнхахь хила цхьаъ царах,
Йицйина лелхачу бомбанийн гIовгIа,
Ца кхоьруш хеназа Iожалла ярах.

Ткъа со-м вац кхоьллина ваха дуьненахь,
Я дитт, я буц, я олхазар хилла.
Адам ду со, вухур вац халчу хенахь,
Бала лан Iемина – гур кхин а хийла.

I995шо
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ХIИНЦА А ТИЙНА ДУ ЮЬРТАХЬ…

ХIинца а тийна ду юьртахь,
ХIинца а, салтех ца къехкаш,
Лела нах урамехь, уьйтIахь,
Хеталуш – тIом бан а бац кхехкаш.

Нах лела синтеме. Тоьпийн
БиргIанаш лаьтта хьовсийна.
ЦIенош до хIинца а, тоьлийн
Меттана, стигла ю сийна.

Бевдда схьа баьхкинчийн, генахь
Бисинчех ю даим ойла,
Цхьаъ лаьа: тIеман чаккхенехь
Уьш Везчу Дала ларбойла.

Къоранан горгалгаш санна,
ТIедетташ дацахь а герзаш,
Хаьа, юй тийналла ханна,
Хаьа буй тIом тIебан гIерташ…

Делахь а юьртахь ло къегаш,
Делахь а хьадаза цIенош,
Шорлуш ю кешнашкахь керташ,
БIаьрхиш ду тезетехь Iенаш…

I995 шо
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ДАЛЛА ХАСТАМ

Хастам Хьуна, Веза Дела,
Сан доьзал ларбарна Ахь.
Чуяьржича салтийн гIера,
Адамалла йоцуш, дера,
Нохчий йийсар беш шайн цIахь.

Хастам Хьуна – хьакъ ву ала,
Дела, дола дарна тхан,
Кхин да воцуш орцах вала,
Хьега тIеман къиза бала
ТIехIоьттича хала хан.

Хастам Хьуна, Сийлахь Дела,
Ахь къинхетам барна тхоьх,
Цхьа а воцуш вайна, велла,
ДIавигна я заьIап хилла,
ТIехбаккхарна тIеман мох.

Хьан беркате нур тIе серсаш,
Дийна диси, йоллушехь
Алссам йовлуш еса керташ,
ГIалин саьлнаш, кешнаш, чарташ,
Хийла кхоллам боггушехь.

I995 шо
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***

Мичахь ду, хатта –
Къонахийн латта?
Жоп хезар ду –
Нохчийчоь ю.
.
Каро дуй атта
Къонахийн латта? –
Хьаьнгга а хаттахь.
Массо а маттахь
Жоп хаза до:
Нохчийчу гIо.

Къонахийн махкахь
Боккха ницкъ бу,
Балхах ца къахкахь,
Доккха ирс ду.
Варна ца кхоьру
Со доцуш доь –
ХIора стаг лоьру
Ахь, Нохчийчоь.

Кийча ву гIатта,
Ахь алахь соь,
Къонахийн латта,
Сан Нохчийчоь…
Мичахь ду – хатта –
Къонахийн латта
Жоп сиха ду –
Нохчийчоь ю!
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СО – ЖУРНАЛИСТ

Ю гарманан нохчийн аре шуьйра –
Цанийн, ялтийн сурташ хийцало.
Довза хьашт а, таса керла уьйр а
Новкъа воккху белхан декхаро.

Машен йоьду, чкъургаш тIе некъ хьерчош,
Аре хуьйцу хьуьнан асано…
Аьрха Яьсса догIу, тIулгаш керчош -
Лекха берд. Юрт. Цига воьду со.

Текхарг санна, басех некъ бу хьерчаш
Оргин тогIехула боьду и.
Вовшах кхеттал наггахь гатло бердаш,
Дера угIуш кIоргга бухахь хи.

Машен хохку шофера тIахъаьлла
Гола туху некъо, хуьйцуш сурт -
Телетоба ю тхан ара яьлла,
Гайта дахарх юьзна ломан юрт.

Ваьккхина со, кIадо йицъеш, новкъа
Юхаъ журналистан декхаро.
Ло дилларх а, де хиларх а довха,
Со гIаттаво адмийн дехаро..

Ас эфирехь дахар гайта деза
Я газетехь даккха зорбане.
ТIе лаьцна ас, суо цкъа хилла реза,
И хала дукъ – адамийн дуьне.
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НАНА

Цкъа а гор ца хIуттуш
Халонна, анна
Нанас къам сийлахь дан
Кхиадо вай.
Дуьненна оьшуш ю
Нана, малх санна,
Цкъа а ца хадийта
Дахаран тай.

Хьомечу ненан куьг
Ду вайн дуьненахь
Уггаре тешамен,
Ницкъ болу ха.
Цкъа хьалха Делехь ду,
ТIаккха ду ненехь
Вайн тоха балийтар
Деган синпха.

Нанас шен безам луш,
Дашца дог оьцуш
Кхиадо сема вай,
Даймехкан дай,
Нана ю дуьненна
Бутт санна, оьшуш,
Даим а латтийта
Дахаран тIай.

Дедайн сий сов даккха,
Кхиош ю нана
Ийманехь-исламехь
Вай, Делан лай,
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Хилийта зазане
Таханчул кхана,
Хьомечу Даймехкан
Дахаран бай.

Хьомечу ненан куьг
Ду вайн дуьненахь
Уггаре тешаме,
Ницкъ болу ха.
Цкъа хьалха Делехь ду,
ШолгIа ду ненехь
Вайн тоха балийтар
Деган синпха.

НОХЧИИН ЙОI

Нохчийн йоI, малх стенна буьйцу,
Исбаьхьа хьан амат кхуллуш,
Шел хаза хIума дац, бохуш?
Буса цо юьхь-сибат хуьйцу,
Кхечахьа шена мотт буьллуш,
ДIа буьжу иза, ца богуш.

Хьан нур-м дац дийнахь а,
Буса а довш.
Нохчийн йоI, хьо Дала
Кхоьллина товш!

Нохчийн йоI, бутт буьйцу стенна,
Инзаре хьан сибат кхуллуш,
Шел тайна хIума дац, бохуш?
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Iаламо, дато хьалкх санна,
Буса бен стиглахь ца уллуш,
Хьегадо вай и гуш боцуш.

Хьан нур-м дац дийнахь а,
Буса а довш,
Нохчийн йоI, хьо Дала
Кхоьллина товш!

Нохчийн йоI, тобалкхах хьега
ХIуьтту, хьан васт кхолла лиъча,
Шел куьце хIума дац бохуш?
Буса бен иза ца къега,
ЖовхIарал хаза ша кхиъча,
Гинчунна дицлур а доцуш.

Хьан нур-м дац дийнахь а,
Буса а довш,
Нохчийн йоI, хьо Дала
Кхоьллина товш!

Ца лало сийна дакх наха
Хастийча, хьол хаза хетта.
Цхьа ханна исбаьхьа дай и-м.
Хьан кIажарш кхоьллина яха,
Чухчарех уьш охьа хецца,
Цец воккху ахь массо даим.

Нохчийн йоI, хьан бос-м
Кхолалуш бац,
Хьол тайна дуьненахь
ХIумма а дац!
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Нохчийн йоI, исбаьхьчун барам
Санна, хьо кхоьллина Дала,
Басарш ца кхоош сурт дилла.
Цундела хьоьга бу ларам:
Хьоьгуш ду бIаьстенан Iалам
Къега хьан сибат шех хилла.

Цундела хьан нур дац,
Нохчийн йоI, довш,
Кхоьллина дела хьо
Вайн Дала товш!

ГУЬЙРЕ

Малх-динан яцйина архаш,
Денош дIа цхьа сиха дов.
ДогIана язъелла мархаш
Ю Iарж деш латта, хьун, тхов.

Яха, некъ къилбехьа лоцуш,
ГIаргIулеш, човкарчий дIа.
Баганийн, базанийн доцурш,
Дерзина дитташ а Iа.

Сара-говр хоьхкуш, хIоз керчош,
Новкъахь вай гIиттийна чан,
Хатт хилла. бу мачех хьерчаш
Тахана цуьнан, хьан, сан.

Мох баьлча, сих а луш гIатта,
ДIахьулбеш берриг а мохк,
ДIаэдеш стигланах латта,
Дуьжу дай, дуькъа, кIайн дохк.
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Дитташ тIехь хебна Iа къийгаш,
Кхокхарчийн – тхевнаш тIехь туш.
ГIаш лехьош, лаьтта тIе кхийдаш
Бераш ду сакъералуш.

Хийисттехь, мох баьлча, леста,
Шур-шур деш, байн бекъа эрз.
Долалой, ца соцу кеста
Сингаттам сов боккху дерз.

ЦIий а лой, схьакхочу Iуьйре –
Дезий те кхаллар кечдан?
ТIехIутту цIийелла суьйре –
Сихлой те кхоллар кечъян?

Малхо ца къагадо денош –
Наггахь бен гар дац цуьнан.
Адмаш ду шайн кечам дебош
ТIеэца шело Iаьнан.

ХIетте а еза-кха гуьйре,
Схьа кхаьчча, токхе луш, и –
Исбаьхьа Iаламан туьйра,
Ша саннарг гур доцу кхин!
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МУКАМАШКА ЙИРЗИНА БАЙТАШ

ВАЙН ДАЙМОХК – НОХЧИЙЧОЬ
(Илли)

Дуьненца хазалла къуьйсуш,
Хилла шех меттамотт дайн,
Адамийн кхолламаш хуьйцуш,
Заздоккхуш бу Даймохк вайн.

Дуьненахь тайначех тайна
Вайн Даймохк – Нохчийчоь ю.
Ларйина бохамех вайна
Дайша, са диллина чу.

Стигалан Iаьрше ша санна,
Даймехкан сий лекха ду,
Стогаллин масал дуьненна
Нохчийчоь даима ю.

Дуьненца къуьйсуш хазалла,
Заздоккхуш бу Даймохк вайн,
Нохчочун деган дозалла,
БIаьстенан исбаьхьа бай.

Дуьненахь тайначех тайна
Вайн Даймохк – Нохчийчоь ю.
Ларъйина и цIена вайна
Дайша са диллина
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КЪОНАХИЙН ЛАТТА

(Илли)

КIентийн кIенташна Iабдаллахна,
Ахьмадна, Адамна

Эшийна, яхчалуш, маршо ларъеш,
Даймохк ахь хийла бIош
Къарлур бац хеттарш.
Лаьтташ ю тIулг-бIаьвнаш
БIешерийн теш,
Дехаш ду дезачу
ГIиллакхийн тиептарш.

Хьо Дала азаллехь
Кхоьллина ю,
Нохчийчоь, абадехь.
Лам санна, латта.
Дедайша латийна
Дахаран су
Хьан кхерчахь, Нохчийчоь, –
Къонахийн латта.

Мел хала киртигаш хIиттарх а тIе
Дош онда, тешаме барт,
ДоттагIалла,
Нохчийчоь, Башломал
Лекха хьан цIе,
Оргин хил цIена хьан
Ойланаш хилла.

Кхуьу хьо, хийцалуш, хазлуш сибат,
Нохчийчоь, хиларна
Балхана тIера.
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Мокхазал чIогIа бу
Хьан къаьмнийн барт,
Теркан хил шуьйра бу
Дуьненахь лерам.

Хьо Дала азаллехь
Кхоьллина ю,
Нохчийчоь, абадехь,
Лам санна, латта.
Дедайша латийна
Дахаран су
Хьан кхерчахь, Нохчийчоь, –
Къонахийн латта.

БЕЗАМ КЪАНЛУШ БАЦ
(Илли)

Синкъерамехь цкъа цIаьххьана
БIаьргашчуьра гIаьттина,
ТIаккха, кхерчан дайн цIе санна,
Лоруш, вайша ларбина,
Хилла шех дарбане белхьам,
Ерзош йина чов я вас,
Хьалхара вайн цIена безам,
Ирсе безам къанлуш бац.

Цкъа ши кхоллам вовшах тоьхна,
Бертахь доьзал болийна,
Бераш даккхий хиларх тахна
Вайша оьзда кхиийна,
ЧIагIбалар бен вовшийн тешам,
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Месашна тIе йилларх кIац,
Хьалхара вайн цIена безам,
Бовха безам къанлуш бац.

Шовдана гуш, бIаьргаш хийла
Ирсан нуьро къегийна,
Мотт ца хуург санна, хилла,
БIаьццашца вай къедийна,
ЧIагIбалар бен вовшийн лерам,
Хьийзарх шерийн къоьжа дарц,
Дахаран хьалхара безам,
Боккха безам къанлуш бац

БЕРАЛЛИН ШОВДАНАШ
(Илли) 

Берийн йоьIаршна Аминина,
Марьямана, Дианина, Камилина

Дуьненан некъашца лелла,
Баьккхина геннара го,
Бовзазчу мехкийн хIуо мелла,
Даим а лууш ву со,
Кхаъ бохьу геланча хилла,
Сайн юьрта ирсе ког билла,
Бераллин шовданаш шийла
Нийсархойн тобанехь мийла.

Даймехкан некъашца лелла,
Дог Iабош исбаьхьалло,
Дайн очакх лардан дош делла,
Даим а лууш ву со,
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БIаьстенан мела мох хилла,
Сайн юьрта ирсе ког билла,
Бераллин шовданаш шийла
Нийсархойн тобанехь мийла.

Дахаран некъашца лелла,
ГIаттийна сатийсамо,
Адмаша ваха ницкъ белла,
Даим а лууш ву со,
Безаман хаза кхаъ хилла,
Сайн юьрта ирсе ког билла
Бераллин шовданаш шийла,
Дайн лаьмнийн мутт санна, мийла.

САН ШОЬНА
(Илли)

Дуккха ю Нохчийчохь
Исбаьхьа ярташ
Царах цхьаъ ламанан
Сан Шоьна ю
Буйсанца батто шен
Дохуш кIайн барташ,
Iуьйренца малхо нур
Даржадеш чу.

Шоьна, сан Шоьна, хьо
Дай баьхна юрт,
Къонахийн сийнна дIа
ХIоттийна чурт.
Шоьна, сан Шоьна, хьо
Дайн шира юрт
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Ша хIайкал санна, ду
Соьца хьан сурт

Хир ю сан Шоьнал а
Куц хаза ярташ,
Амма ю иза сан
Дозалла, сан
Къонахийн куьйгаша
Аьхна дайн ардаш,
Мехкарийн куьйгаша
Хаздина цIа.

Сан Шоьна, хьох дага
Вийлина хийла,
Дахаран кIуркIманехь
Кхиъначу дайх.
Лаарна кхузахь сайн
Верзар хуьлийла,
ТIаьхьенна дуьсийла
Ала дош сайх.

Шоьна, сан Шоьна, хьо
Дай баьхна юрт,
Къонахийн сийнна дIа
ХIоттийна чурт.
Шоьна, сан Шоьна, хьо
Дайн шира юрт,
Ша хIайкал санна, ду
Соьца хьан сурт.

20I0 шо
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КЪОНАХИЙ

(Илли)

Хан еъча дита дайн бенаш.
ТIам тухий, лечарчий г!уьтту.
Уьш санна, вайн нохчийн бераш,
Даймохк шайн сил дукха безаш,
Къонахий хуьлий, дIахIуьтту..

Къонахий – къоман стогалла,
Даймехкан сийлаллин цIе.
Къонахий – де-дайн дозалла,
ТIаьхьенийн ца хеда зIе!

Хан йолуш вайн нохчийн бераш
Дахаро, замано луьтту,
Нохчаллин низамца бехаш,
Махкана, халкъана бецаш,
Къонахий хуьлий дIахIуьтту.

Къонахий – къоман дозалла,
Даймехкан ларам, яхь, сий.
Тоьар яц терзийн йозалла
ТIехь оза дош къонахийн
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ДЕ-ДАЙН АГА

(Илли)

Лаьмнаша техкийна 
Дайн шира ага,
Ю, хьоме Нохчийчоь, хьо.
Хьайн к!ентий хьайн дуьхьа 
Баха я иэга,
Даим а ахь кхиабо.

Хьол деза хIума дац суна,
Хьол дезна хIума дац суна,
Боху ас даггара хьоь,
Бакъ болчу божарийн ага,
Оьздачу мехкарийн ага,
Сан Даймохк – сан Нохчийчоь.

Лаьмнаша ларбина 
Меттамотт нохчийн,
Ю, хьоме Нохчийчоь, хьо.
Хьайн кIентий ахь хийла 
Зерашца бахчий,
ДIакхайкха эшначохь гIо.

Хьол герга хIума дац суна,
Хьол сийлахь хIума дац суна,
Боху ас даггара хьоь.
Динан дайн хьекъалан латта,
Бертахьчу адамийн латта
Сан Даймохк – сан Нохчийсоь!
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ХИЛАЛАХЬ КИЙЧА

(Йиш)

Ма ала, хьомениг,
Ирсах ца хьоьгу,
Ма ала, со гаре
Сарахь ца хьоьжу.

Ма ала, безамо
Багор бац кийра.
Ю цуьнан шен зама –
Хилалахь кийча.

Хи эца йогIу хьо –
Дог шовда деца.
Хин мета сан деган
Йовхо дIаэца.

Ма ала, безамо
Багор бац кийра,
Ю цуьнан шен зама –
Хилалахь кийча.

Сан дог ду корах чу
Хьоьжург – бац седа.
Ша долчу цунах къа
Хьуна ца хета?

Ма баха, безамо
Багор бац кийра.
Ю цуьнан шен зама –
Хилалахь кийча!
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ХЬАН БIАЬРГАШ

(Йиш)

Цкъа соьга хьажарца,
Беснех цIе летош,
Юьртара мехкарий
Берриш сох хьегош,
Суна серло луш,
Къега массанхьа
Дукха деза бIаьргаш хьан.

ЦIахь хиш дIа Iанадой,
Сихло хийисте,
Гуьлмаьнда хьийзадеш,
Хьежа сайн ирсе,
Суна гойтуш некъ,
Лепа массанхьа
Дукха деза бIаьргаш хьан.

Ваьшшинан кханене
Цкъа цхьаьна хьежа,
Кхоьллина хиларх вай
Со чIогIа теша,
Тешам суна луш,
Къега массахьа
Дукха деза бIаьргаш хьан.
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БЕЗАМАН ТЕШАШ

(Илли)

Хьо гича хазйина нийсархойн пхьоьха,
Ийзалуш, кийрахь сайн къийлира аз.
Хьо хьеста ирс долчу малхе цкъа хьоьга
Сайн безам дIабалхор тешийра ас.
Малх бу сан безаман теш,
Дахаран нур даржа деш.

Кхоьруш сайн дехарца хьо хIотто холчу,
Ян хьуна, дагара ца хууш, вас,
Тешийра дIа кхачо сайн аз хьо йолчу
Хьан коре хIуьттучу беттасе ас.
Бутт бу сан безаман теш,
Буса а нур даржа деш.

Хийистехь ирахь Iер хьоьца сайн нислахь,
Лаьтта со, шовданах далхадеш дог,
Ас цунах тешадо безаман ирсах
Айса ен ойланаш дIатохар хьох.
Шовда ду безаман теш,
Шена чохь со латта веш.
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УГГАРЕ ХЬОМЕНИГ

(Илли)

Хилла хьо кхоьллина
Цкъа суна ган,
Йист хилла, хьаьстина,
Со ирсе ван
Хьох тешна, хьоьга ас
Сайн безам ло,
Уггаре хьомениг.
Лерина хьо.

Хьо гаре даима
Сатийсина,
Дагара мехкаршка
Ца дийцина.
Хьалхара сайн безам
Ас хьоьга ло
Уггаре хьомениг
Лерина хьо.

Зезагал эсала
Кхиийна ас,
Сан безам дIататтий,
Ма елахь вас.
Дахаран кхолламан
Ирс хьоьца ган,
Лаамо даимна
Дог дуьзна сан.

Баркалла дуьхьала
Кхетарна цкъа,
Баркалла, со лоьхуш,
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Хьегарна къа.
Хьоца бен дахарехь
Ирс суна дац.
Хьо хилла даима
Лехнариг ас.

БЕЗАМО КХОЙКХУ
(Илли)

Дага йогIу суна
БIаьсте, стиглахь
Беттан дато лан.
Дага йогIу сунна
Вайша ирсе
Цхьана кхетта хан.
Амма сиха вайша
ДIаса къастий
Заманан махо,
Мичахь бу хьо, безам?
Синтем байна,
Лоьху сан даго.

Зама вайн дIа оьху
Дегош денойн
Сингаттаме гIаш,
Хьо ца гаро даздеш
Суна чIогIа
Сан ойланийн даш.
Лаьа цхьанна хьуна
Бала тешам
Довхачу деган.
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Мичахь бу хьо, безам?
Синтем байна,,
Лоьху ас лар хьан.

Лелаш ву со, кара
Лаьцна ирс луш
Долу дато лан.
Цхьана кхета ду-те 
Шераш, ю-те
Каро кIеззиг хан?
Хьо цхьаъ лоьхуш лела
Со, сатуьйсуш
Хьо даима ган.
Мичахь бу хьо, безам?
Соьга кхойкху
Даима аз хьан.

МИЧАХЬ Ю ХЬО?
(Илли)

Тийна суьйре еъна тахна,
Ховха хьоькху мох.
Хаза цIераш хьуна тахка
Карзах дуьйлу дог.
Амма сайна ца гарна
ЧIогIа сагат до –
Мичахь ю те сан хьомениг, хьо?

Хьо гаран ирс суна цхьанна
Дуьтуш, лела нах.
Стиглахь дашо чIара санна,



49

ИЭС
Беттан лепа ах.
Хьо хаьржина массо ханна,
Сан малх, сан даго
Мичахь ю те, сан хьомениг, хьо?

Тахна хьо, сан некъан седа,
Соьца цхьаьна бац,
Ирсе хьоьца цхьаьна кхета
Сатийсарх а ас.
Хьо юй хууш, хаза хета,
Ницкъ ло тешамо…
Мичахь ю те, сан хьомениг, хьо?

САТИЙСА НИЦКЪ ЛОЛАХЬ
(Мехкарийн йиш)

Шен бIаьргаш бIаьстенца зезаго
Диллина, диллина.
Сан дагчу йоккха цIе безамо
Йиллина, йиллина.
Сан ирсан шовда хьан безам бу,
Хьомениг, хаалахь.
Дог хьуна дIа делла реза ю –
Тешаме хилалахь.

Безаман йиш тахна лоькху ас
Шовданан озаца.
Дахаран ирс хьоьца лоьху ас,
Хьоьца и дозарца.
Сан ирсан шовда хьан безам бу.
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Хьомениг, хаалахь.
Дог хьуна дIа делла реза ю –
Тешаме хилалахь.

ГIатта бо дезчу декхаро
Дахар луш Iаламна.
Цо санна, кийрахь нур безамо
Даржийна даимна.
Сан ирсан шовда хьан безам бу,
Хьомениг, хаалахь.
Дог цунна дIа делла реза ю –
Тешаме хилалахь.

БАЙИНА БЕЗАМ
(Йиш)

Къаставахь, массарел
Хаза ву, аьлла,
Хаставахь массарел
Дика ву, аьлла
Дог кура ма даккха,
Ма шел де бIаьргаш
Байина безам бу
Кханенан бIаьрхиш

Массарел хьоме ву,
Аьлла, хьо харжахь
Хьалхара безам хьох,
Нур хилла, хьарчахь,
Дог кура ма даккха,
Ма шелде бIаьргаш
Байина безам бу
Кханенан бIаьрхиш.
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Даггарчу дехарна
Хаза жоп лолахь,
Хьалхарчу безамна
Дуьхьала гIолахь,
Дог кура ца доккхуш,
Ца шелдеш б!аьргаш,
Байина безам бу
Кханенан бIаьрхиш.

ЦХЬАЪ БЕН ЙОЦУРГ
(Илли)

Дукха хенахь лелаш тийна,
Седа санна, дог латийна,
Цхьаъ бен йоцург,
Массанхьа хьо лийхира ас,
Некъ буьйцуш, хьан дийкира аз.

ГIенах дуьхьала тийсина,
Самах цкъа ган сатийсина,
Цхьаъ бен йоцург,
Массанхьа хьо лийхира ас,
Некъ буьйцуш, хьан дийкира аз

Хаза долу зезагал а
Деза дешнаш хьоьга ала,
Цхьаъ бен йоцург,
Массанхьа хьо лийхира ас,
Некъ гойтуш, хьан дийкира ас.
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Безам гIаьтти, хьоза санна,
Лекха тIемаш дала цунна,
Цхьаъ бен йоцург,
Массанхьа хьо лийхира ас,
Некъ буьйцуш, хьан дийкира аз.

Хьо бен цхьа а хIума ца гуш,
Цхьана кхета хьоьца хьоьгуш,
Цхьаъ бен йоцург,
Массанхьа хьо лийхира ас,
Некъ буьйцуш, хьан дикира аз.

Ирсе ваха, хьо карийна,
Хьан безамо дог къагийна,
Цхьаъ бен йоцург,
Массанхьа хьо лийхира ас
Некъ гойтуш, хьан дийкира аз.

БЕЗАМАН ЙОЗА
(Илли)

Зезагашца хьоме бIаьргаш
Дуста даго вуьтуш вацц,
Къегича, чохь безам баьржаш,
Царал хаза хIума дац.
Кийрара дог дуьйлуш ловза,
БIаьргийн ирсе къегар гуш,
Церан йоккха къайле йовза,
ХIун дан деза ца хууш,
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Кхочу со бIаьстенан беша,
Хьаьжна цкъа хьан бIаьргаш чу,
Хьан безаман йоза деша
Царна чохь со лууш ву.

Хьан сирла аз зарзарчуьнца
Дуста витац со даго,
Хьайниг тоьлу къовсуш цуьнца,
Йиш кхоьллича безамо.
Дагар дина денош деха,
Дегийна ас дукха тхиш,
Лууш хаза зевне ека,
Хьомениг хьан дега йиш,

Кхочу со бIаьстенан беша,
Хьаьжна цкъа хьан бIаьргаш чу,
Хьан безаман йоза деша
Царна чохь со лууш ву.

Хьан бIаьрсино суна хьоьху –
Деле ехнарг хьо хилар,
Хьоьга даггара ас доьху
Тешамна хьайн чIуг ялар.
ДоттагIчунца ара яьлла,
Дуьне серла даккхийта,
Безамах дош соьга аьлла,
Ойла тIома яккхийта.

Кхочу со бIаьстенан беша.
Хьаьжна цкъа хьан бIаьргаш чу,
Хьан безаман йоза деша
Царна чохь со лууш ву.
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НОХЧИЙ ДАХАРАН АМАТАШ

Вешин кIенташна Гайрбекна,
Асламбекна, Даурбекна, Элабекна,

Саудна

ХЬОЛТIАМАШ

Ша бер санна, карахь техкош цаца,
Ахьар лоцуш нанас, хьакхош хица,
Дашо можа хьолтIамаш еш цо,
Суна даим бераллин сурт го.

Кхача кечбан говза яра нана,
ТIера Iаь гIуттуш, берамцана
Текхахь тхуна хьалха йохкура,
Оха юуш, хьоьжура кура.

КIалд-даьттица, тIо-берамца мерза
Юура, ца кхеташ юха дерза,
Тхаьш дуьзчи а кхачин аьхналлехь,
ТIе чорпа а молуш бераллехь..

Мохь, я татеш, я нитташ чу бухкий,
Йой, уьш кхехкайора, пеша ухкий.
Цкъа а бицлур боцу церан чам,
Даима а дагахь лаьтта сан.

Азаллера дуьйна дайша йиъна,
ХьолтIамаш тахна а вайца йисна –
Уьш ас йойту некъан бехаллехь,
Тхан нанас ма ярра бераллехь.
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ДАЬТТАХА

Кест-кеста цо луьйсуш шен кхийра куьйра
Даим а сан иэсехь ду ненан сурт.
И, ага санна, цо техкаеш, зуьйра
Шен собар, къора деш тата гурт-гурт.

Тхо, бераш, ховшура даима гонах,
Тидаме оьцура хIора ишар,
ТIаьххьара ши дакъа хуьлура тIонах –
Малхал можа налха, мерза шар.

Ткъа, даьтта даьккхича, йисинчу йоькаш
ТIехь бора даьттаха – дуькъа худар.
И оха дуура, яй чу Iайг хьоькхуш,
Шел чоме дуй техьа хеташ даар.

Хьоьгуш Iийр ву баа тахна-кхана
Даьттаха, и берашна бещ марз.
Амма и бан яц сан говза нана –
Юьртан кешнийн кертахь – 
Чурт. Каш. Барз…

Дицдина-те тахна и даар аьхна,
Цурриг а хам ца беш, зударша вайн?
Даьттаха бууш, дай бIешершкахь баьхна,
Цо ницкъ луш муьлхха а гIуллакх дан шайн.

Даимна дицди-те даьттаха бар?
ХIинца а.доккхий-те ярташкахь шар?
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КIАЛДМАРЗАШ

КIалдмарзаш ца юуш вахана
хьаша. (Нохчийн кица)

Кхин а сурт ду лаьтташ иэсехь чIогIа:
Етт бехкича, хазахетар – кертахь.
Куьг а хьоькхуш хьоьсту эса оха,
Цуьнца ховха ловза дуьйлуш бертахь.
Леррина тхо тергал дора атто,
Шен бер хьаста шена лоьхуш аьтто.

Муьрг тохуьйтуш, эса цкъа кхатийна,
Иза декхаш дIа гайтина, нанна,
ТIаккха иза сиха дIа къастийна,
ДIа дихкина бухкарца цхьа ханна,
ГIовгIанца чу етташ, чийлак юззий
Нанас шура йоккхура, етт узий.

Дуьххьарлера шура кхехкайора,,
КIеж яьккхича, йовлура кIалдмарзаш…
Уьш сискалца тхуна нанас лора
Бераллехь, и аьхна кхача марзбеш.
Юура кIалдмарзаш, кхин а йоьхуш…
Со-м тахана ву уьш яа хьоьгуш...

КIалдмарзаш – вайн дедайн мерза кхача…
Декъаза хиларх со чIогIа теша,
Уьш ца юуш, дIавахана хьаша –
Иза хIунда ца лерина-теша?..
КIалдмарзаш-м гуш ма яц гIенах бен,
ДIа хьош кхин хирйоцчу бералле!
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ЧУКЕГОРГ

Дагахь ду бераллехь гина дерш сайна,
ТIулга тIе яздина йозанаш санна,
Къаьсттина говза ши куьг ненан сайн,
Цо чIогIа лардина гIиллакхаш дайн.

Муьлхха а гIуллакх дан хаара нанна,
Леррина ишколехь Iамийча санна.
Ма чомехь дора цо нохчийн даарш –
ЧIепалгаш, локъамаш, хингалш, баIарш.

Амма цхьа шен даар дора цо тхуна,
Бераллехь хийлазза даийна сунна.
Чукегорг олура шен цунах цо,
Хан яларх, тахна а йиц и ца ло.

Даим а сан нанас йора и говза:
Цкъа ахьар цацичохь доккхура ловза,
И лоций, текха чохь жима гу бой,
Морзица я хица и хьакха дой,

Цхьа хьокхам чIепалгал стоммо-о цо бора,
Экъан чу буьллий, цо чу Iана дора
ТIо, налха, мохь, хIоаш, кIалд серсош тIе.
Чукегорг йоттура, чIагI а йой цIе!

Ма мерза хьожа цо чохь яржа йора,
Схьа яллалц са тхоьга ца тоха лора…
Бераллехь биина и кхача кхин
Цхьаммо а цхьанххьа а беш ма ца гин.

Тахана, ас яккхарх, ца хии цIе…
Чукегорг даимна вай йицйи-те?
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СИСКАЛ

Бераллин сурт лаьтта сан бIаьрхьалха:
Гурахь я Iай чохь латийна пеш…
Хуьлура и цкъацкъа йовха малхал,
Чоьнаш йохъеш я юуриг еш.

Цунна хьалха жимчу гIентахь – нана,
Ахьар хьакхош, можа сискал еш.
Ткъа тхо, бераш, гондIа, кIорнеш санна,
Ховший Iара – цо дечуьнан теш.

Оха тидам бора, бIаьрг тIе бугIий,
Даима а иэсехь латта дан,
Шен чам болу шира мохь тухий,
Амат нанас ечу сискалан

Алу аьтту агIор тоттий пешахь
Экъан чохь шеен сискал дIатар йой,
И дIатовжа йора аьрру пенах
ЦIарна дуьхьал, нисса са а бой.

Горга кегий межаргаш а гора,
Пенаца дIахIитто, нанас деш,
Я цхьа мерза еха тоьпаш йора,
ДIаса керчош, ятта, само еш.

ЦIен бос оьцуш, ятта лора сискал
Лоцургаца нанас хьийза еш,
ТIаккха яайора тхуна йиссалц,
Малош шура я кIалд-берам беш.
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Цул а токхе кхача ас ца биъна.
Я ца биъна дуьненахь цхьаммо,
Нохчийн сискал, нохчийн нанас йина,
Йовха йоллуш ша ца йиъначо!

НИТТАШ

ЭхI, ма дукха биъна нитташ, генна
ДIаяханчу тхешан бераллехь.
Лехьа бора нанас дела денна
Уьш Iуьйренца, тхиш а къегаш тIехь.

Туьха тосий, хьакхабой, кечбора,
Мутт а доккхуш, табеш ниттийн чам,
Уьш чубухкуш хьолтIамаш а йора,
Тхо Iамош бан ораматийн хам.

Уьш буу ас, лоьхуш, лелаш ваьлла,
Тахана а, лууш ден яла
ДIаяхана, сайна гена яьлла
Даима а хьоме бералла.

Дагалоьцуш лекхчу ломо санна,
Ша цкъа маца хилла шираллехь
ГIовгIане гарманан аре сийна,
Савгатдеш къоьжачу тийналлехь.
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ТАТЕШ

Тхайн дайша-наноша леррина ха деш,
Тхо дехаш, даккхале махках вайн къам,
Евзира дуьххьара суна буц – татеш,
Хиира дуьххьара церан шайн чам.

Лаьмнашкахь халонехь бара нах бехаш,
Сибрехан шийла мохь базбелла тIехь,
Цундела, ца дала, юура бецаш,
Кхачанах гIетакх деш, сан бераллехь.

Тхан юьртахь массанхьа йовлура татеш,
Кест-кеста юучух тухура уьш:
Дохкура гIаш, отий, хьакхадой, кIад деш,
ХьолтIамаш чу шаьш я хохашца уьйш.

Шайна тIехь дедайша бIешершкахь зийна,
Хийла ас, ненаца ара ваьлла,
Дилхален, бос хаза татеш лехьийна
Царна тIехь кхиъна ю сан бералла.

Къомана, доьзална тахана бецаш
Болу сан нийсархой хилла кхуьуш,
Бераллехь дарбане хьийкъина бецаш,
Iаламо делла рицкъ санна, юуш.

Кхеташ вац, хIун ду, емал еш татеш,
Яздина «асаран буц» лугIат тIе?
Тхо кога хIиттош уьш, тхан дахар тадеш,
Ца хиллехь, тхо хилла хир дарий-те?
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МУЬСТАРГАШ

Бераллехь , пхи-ялх шо бен даккхий доцуш,
Дара тхо Iаламан ниIматехь кхиъна,
Ца динчу зуламна Даймахках дохуш,
Дацара муьстаргаш хIун ю а хиъна.

Лаьмнашкахь, хьаннашкахь жимачу хенахь
Кхуьушшехь, дайн лаьттахь орамаш хецна
Дацара тхо цкъа а самах я гIенах
Муьстаргийн мутт мала магорах хезна.

ГIиргIазойн ярташкахь, каетташ даха,
Кхуьуш тхо мацаллехь эгIаза, гIийла,
Дуьххьара евзина, муьстаргаш яха
Лаьмнашка доьлхура, тоба йой, хийла.

Муьстарг ю муттане лекха буц, юьйлуш
ТогIешкахь. Де доккхий, хьераш йой Iеха,
ЦIуб еш и я Iуьйшуш, муьста мутт муьйлуш,
ТIоьрмигаш дуззий тхайн догIура цIехьа.

Мерза ду мутт? Къаьхьа? Оха ца йора
Ойланаш – тешара зийначех дайша.
Тхан къина яра уьш яьржина чIогIа,
Йохура уьш, латта кIайдаллац лайша.

Йицъелла муьстаргаш. То делла дахар.
Уьш хIун ю, ца хаьа тIекхуьучарна.
Со-м гIенахь тахна а воьду уьш яха
Бералле, ала сайн баркалла царна,

Тхо дигча, я дала, я даха, гене,
Цара шайн муттаца дахарна хене!
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ХЬУЬНАН КХОР

Лам. Басе. Хоти тIехь кхечарна генахь
Ша лаьтта га шуьйра дIа тосий, хIор
ПаргIате шен лоруш массо а хенахь,
Нохчмехкан ламанийн хьаннашкахь кхор.

Iаламо, лайн гунах тарбеш, серсийна
ТIе дуькъа шрула кIайн шен заза,
Къага беш бIаьстенца хIор а бай сийна,
Хазбеш и, иштта а болу хаза.

Ма дукха генашна тIе латабора,
Ма чоме хуьлура кхораш хьуьнан,
Ма дукха деца ас уьш лехьабора,
ХIора дитт ша лардеш, хам беш цуьнан.

Дахка ца долуьйтуш, бацала Iаьнна,
Гулдора уьш, оьшур дуйла хууш.
Черми чохь хи чу уьш духкура Iаьнна,
Хан яккха, бIаьсте тIе яллац дууш

Тахна а гурахь, Iай наггахь со воьду
Лаьмнашка, кхуран дитт гича, соцуш.
Дог лозу, дахка луш, бацала оьгу
Стоьмаш гуш – уьш лахьош адам дац гуш.

Ду хено тахана дайн иэс дIатоьттуш –
Лаьмнашший, ярташший ясса луш ю…
Кхораш-м ду заздоккхуш юха а, моьттуш
Тахана адмашна шаьш оьшуш ду.
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Дицдеш дайн дахаран аматаш, лела,
Адамаш, шу мича сихделла-те?
Уьш дага тасий, Ахь, ва Веза Дела,
Нохчий шайн кхерчашка цIа берза бе!

ХЬАЬМЦАШ

Шайн хиларца хаздеш нохчийн лаьмнаш,
Церан басенашца даьржина,
Ма дукха ду акха девлла хьаьмцаш,
Къасттина вайн тогIеш хаьржина.

Хуьлу дитт седарчийн гулам санна,
БIастено комаьрша заза лой.
ДIа дохкура хьаьмцаш даим Iаьнна,
Ламанхоша, тхов тIехь даржадой.

Хуьлура уьш дитташна тIе летош,
Iана доьлхий – генаш ситтина.
Хийла лелла тхо и беркат лехьош
Жимчохь, дена тIаьхьа хIиттина.

ЭхI, ма мерза хуьлура-кха Iаьнца,
Легаш дIа къесто а ца кхуьуш
Мадбелла, кIадбелла шийла хьаьмцаш
Нанас йинчу сискалца бууш!

Iай ло дилларх тIе, охьа ца оьгуш,
Генаш тIехь Iаржбелла хьаьмцаш го…
Тахана а ломан юьрта воьдуш,
ГIорийна уьш баа соцу со.
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Тахана уьш лехьош къа ца хьоьгу,
Лаьмнех дIакъестачу нохчаша…
Суна-м даим ден цIа некъаш хьоьху,
Со-м бералле вуьгу хьаьмцаша!

IАI

БIаьсте яьлча, сиха кхуьу
ХIора бай Iехь IаI.
Кеста, къанлой, цунах хуьлу
ЦIен заз долу баI.

Амма къона орам цуьнан
Баа мерза бу.
Адман дегIехь хийла уьнан
Цуо дIайойу хьу.

Берийн хенахь оха IаьIнаш,
ЦIена дилина,
ДегIехь могашалла IаьIаш,
Дукха диина.

Белаца леррина охкий,
Боккхий беха и,
ТIера Iаьржа чкъор дIадокхий,
Хийлазза бии.

Вайн заманца догIу бераш
Тахана ца го цхьаъ,
Ломан юьртахь дерш а дехаш,
Бай тIехь боккхуш IаI.
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Тахана а юьрта вахна,
Кхойкхий бералло,
Мерза IаьIнаш, бай тIехь даьхна,
Даа хьоьгу со

Лаамо вуьгу вадийна,
Со дIа тахна а ,
Баьккхина бIаьстенан дийнахь
Мерза IаI баа!…

ГIУРКХ

ХIора шарахь бIараш хилча, бора
Боккха беха, амма байн гIуркх дас.
Иза бетташ, цо уьш дега дора,
Схьалехьош гIо каде дора ас.

БIараш дукха дара хIора юьртахь,
ХIора кертахь, рицкъах юзуш беш…
Йоккха гIовгIа гIоттура тхан уьйтIахь,
Дас уьш эгош, оха лехьадеш.

Даржадой, уьш малхехь дакъадора…
Кеста уьйтIахь оьшур боцу тхан,
Диттаца г!уркх дас дIа хIотта бора,
Керла гуьйре яллац сагат дан.

БIараш кегдеш, аьхке дага лоцуш,
Оха шортта кечйора тIамарш…
ЭхI, ма хаза хуьлура уьш йохуш,
КIайъелча тхан кораш тIехь жIамарш.
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ДО

Хьокхий. Серий. Юьйцина керт, ерриг
Беш чу лоцуш, йина – шуьйра гуо.
Кертаца хIоттийна, бина серех,
Лаьтташ гора хIора уьйтIахь дуо.

Гуьйренца бузура хьаьжкийн кенех
Тхан ярташкахь хIора кертахь дуо.
Лаьттара и, гуо бой гIодмийн цIевнех,
ДогIа делхарх я тIедилларх луо.

Эшча, дIаен бIаьстенца я яхьа,
Гора хьаьжкIаш яха белхий беш
Нанас. Дас уьш хьера хьора ахьа
Я дIайоьра, охкий ерриг беш.

Амма берриг дуо ца баса лора,
Эшахь, олий, юьтуш тIаьхьало.
Юхаъ рицкъах иза буза бора,
Гурахь лучу Делан Iаламо

Хийцаелла заманан лехамца
Нохчийн ярташ. Кертащкахь ца го
Дайша даим лелийна лерамца
ХьаьжкIийн кенех буьзна лаьтта дуо…
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КУЬРК

РагIу кIеллахь – куьрк. Дайн дахар-Iеран
Нохчийн кертахь хилла билгало…
БIаьрхьалха ду сурташ берахьлера –
Бералле дIа вуьгу цара со.

ЦIе латийна, нана хиъна охьа,
Деха пийсак кара эцна шен,
ХьаьжкIаш кхарза, кечъеш хьера яхьа,
Буьртигашка бос оьцуьйтуш цIен.

Даьгна долу пийсак кара оьций,
Нана хуьлу сема терго еш,
Буьртигаша сих-сиха ха хоьрцу,
Нанас, ца дагийта, кегадеш..

ХьаьжкIаш кхорзуш, «тIох!» оьккхуьйтуш, лелха,
КIайн-можа бос оьцуш, буьртигаш.
Тхо, берийн сур куьрка гондIа лела,
ПIелгаш дагош, лехьош чуьппалгаш.

Нана цкъа а оьгIаз йодац тхуна,
Йоккха е тхо хилча самукъне…
Къахета ца хиъначарах суна
Чуьппалгийн чам жимчохь цкъа мукъне!

Кхаьрзина уьш куьркахь нана яьлча,
Ю ворданахь дас дIа хьера хьур.
Шен чам болуш хир ду ахьар, аьхьча
Кахьарцана, гIаттийна кIайн хIур.
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ХIора нохчийн кертахь хилла хьалха
Берахьлера дагахь лаьтта сурт:
ХьаьжкIаш кхорзуш нана куьрка халха,
Чуьппалгаш схьа лехош берийн сур…

ТОВХА

Iаьнан хенахь, чохь хилийта йовха
Я доьзална аьхна кхача бан
ХIора дийнахь лата йора товха,
Еха туьнкалг чекхъяьккина тховха,
Дерриг дан хуучу нанас тхан.

Нохчийн наха товха йора говза,
ХIоранна а шен-шен амат луш,
ЦIе йолура, дечиг худуш, ловза,
ТIемаш тухий, гIоттуш санна, хьоза.
Цкъа лагIлуш, юха а айалуш.

Бустамашца, тIамаршца хазйора
Говзанчаша ога товханан,
Шен-шен гаре, чоме хьожжий, хIора
ХIусам-нанас ша а и кечйора,
Дуьгу нускал санна, тамехь ган..

Цу чохь диттан гIад а дага дора,
Чу ца тарлахь, уьйтIа неI йоьллуш,
Чоьхьа баьлча хен, чу нах гуллора,
«Хьенехан неI чIаьгна» олий, бора
Синкъерам, безамна тIемаш луш.
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Товханан ду гIуллакх гIийла тахна –
Ярташкахь а и хаа ца ло,
Хено керла гIирсаш юкъа баьхна,
Цаьрга нохчийн хьаштийн безам бахна –
Хийцина дерриг а замано.

Шира амат, дайшна хилла аьхна,
Яц юьртахь а хаза товха гуш.
Цуьнан кийрахь бIешерашкахь яьгна
ЦIе дIа яй-те даиманна тахна,
Хала хетта, дог ца тохалуш?

ПЕШ

Iанна адам шен-шен чохь дIатийча,
Латайора хIор а хIусмехь пеш.
Тхо буьйсанца набаро датийча,
Да хуьлура тха пешан ха деш.

Тахана сурт кхин а дагахь лаьтта,
Юх-юха а ден еш берийн хан:
Даим санна, текхахь ахьр лаьцна,
Нана кечлуш йоккха сискал ян.

Сискал йича, алу дIаса хьокхий,
Экъана кIел сискал юьллий, тIе
ТIехьокхура кIегий, марса йоккхий,
Суьйнаш детташ, пешахь йогу цIе.

Иза йотту хан тIекхаьчча нисса,
Нанна чIогIа даим хаьара,
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Схьа яьккхина, кучах хьаькхна, сискал,
Дуьзна хиларх, яа лаьара!

Шайна тIера тевнан Iаь а гIуьттуш,
Шелбаларах тхан доьзал ларбеш,
Тахна а ю сан бIаьрхьалха хIуьттуш
Даима тхан хIусмехь яьгна пеш.

МОТТАРГIАНАШ ЮЙ-ТЕША?

(Дош цIена дуй теша?
Я шайна бо тема?

МухIажрех поэма…)

Мальцагов Доккуна

ЮКЪАВАЛАР

Хьанна, хIун къастийна дахарехь –
Рицкъа я ирс-аьтто, бен,
Могашалла? Валар дагарехь ?
Хуур дац цхьа Далла бен.

Мичахь стаг вуьллур ву лахьти чу
Паналлехь я махкахь шен,
Хазделча дахар я къахьделча?
Хуур дац вайн Далла бен.

Аммма сайн весетан кехате
Син лаам ас теша бо:
Миччахь валарх, цIа кхетаве,
ДIаволла дайн махкахь со!
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I

Дедайн латта дуьтуш,девдда дахна,
Токхе, тийна дахар лоьхуш, шу…
Халчу хьолехь тхо-м Даймахкахь даьхна,
Шозза тIемаш бахкарх Нохчийчу.

Даьхна, хIора дийно кхуллуш шеко:
Iожалло хьор я дийна дуьсур?
БIарзлуш доьлча боманаша дего
Латта,
ЦIенош,
Делхо берийн сур.

ЦIе-юьхь къасто олий,
Нохчийн кIентий,
«ЦIано» ечу салташа буьгуш,
ТIаккха, лар а йоцуш,
Ницкъ бой, еттий,
Бойуш,
Наной тIахьа ца буьтуш.

Цец а дуьйлуш наггахь
Дисарх дийна –
Лелхарш,
Кхийсарш,
Къахь деш хIора де, –
Декъий хийла кешнашка идийна,
Уьш хьош берш а бойуш,
Тухий тIе.

Салташа хьийзийна дийнахь,
Буса –
Маршонан бIахоша,



72

Адиз Кусаев
Лелхаш чу…
ДIа ца боьрзуш,
Синан лазам бу сан,
Тахана а хьере гIенаш ду.

КIант вийначу ненан тийжар лакъа
Ца луш,
Долу
хийла шо, бутт, де.
Ваша вайначу йишин бIаьрхиш дакъа
Хьан дийр ду те?
Хьан дог оьцур те?

Инзар ницкъ беш,
Ваша вийнчу вешин
Хьан оьцур ду синтем байна дог?
ХIора синан мах ма бара дешин –
Бекхамо бен кийра бийр бац бох…

Ас а лайна тIеман къиза бала,
Бераш лардеш,
Сагат дина ву
Дийнахь-буса отуш йолчу гIалахь
Салтий лелхаш, хан ца лоруш, чу.

Дош ца олуш,
Бераш бертал детташ
Я маьхьарца тухий,
Вожа веш,
Жоп дала ца буьтуш,
Сихдеш хеттарш,
Доьза байа бахьнаш лехьа деш.
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Сан хIусме а «цIано» хийла еъна,
Хир йоцу шел къиза, маьттаза…
Сайн махкаца ас дерриг а декъна,
МIаьргонна ша ца буьтуш иза.

Шайн тийначу генехь шу ду моьттуш
Iийна тхо Даймахкахь, дууш моз,
Чу даьржича,
Цхьангге а ца хоьттуш,
Зуламечу салтийн дера цIоз.

Цига генехь шаьш бакъ адмаш лоруш,
Ткъа са боцурш –
Тхо, цIахь дисинарш,
Хийла хезна,
Ца дашарца,
Олуш,
Шайн токхечу дежийлашкахь аш.

Тахна гайн махкашкахь гездеш некъаш,
ГIайгIа-бала боцуш, деха шу,
Даймахках дог лозу боху текъарш,
Сан кхетамехь ,
МоттаргIанаш ю.

Хилча иштта дайн мохк шайна мерза,
Хилча иштта цунах лозуш дог,
ХIунда дац те сиха цIехьа дерза?
ХIунда дайн цIа ца буьллу те ког?

Сайн хиллехь а аьтто хьалха хийла,
Хазчу хенахь, со цкъеллиг а цкъа
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Европехь я Iаьмиркахь ца хилла –
Суна хьоме хетта дедайн цIа.

Ас-м сайн доьзал бахна,
ТIамах ларлуш,
Дийнахь, буса цунна гат деш са,
Хаа делча тIом Соьлж-ГIалахь лагIлуш,
Бала бира неI-кор доцчу цIа.

Дозаллица хIетте а ца боху,
Холчохь Даймохк ас битина бац:
Суна даим Даймехкан малх богу,
Цунна генахь дахар суна дац!

II
Атта ду Норвегехь,
Белгехь вехаш,
Австрехь, Францехь -
Белла бовха бен,
Са дадийна дIаьндаргех,
Ца вехьаш,
ТIамна генахь безам балхо шен.

Хилча иштта дегнаш доьлхуш чIогIа
Шайн Даймахках,
Ас цхьа хаттар до:
Хьан ду тоьхна шуна тIехла догIа?
Буржалш тоьхна,
Хьан йо новкъарло?

Хьанна оьшу шун мекара белхарш?
Хьанна оьшу мукIарлонаш харц?
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Шун текъамаш суна хета бегаш,
Деса дешнаш дагах кхеташ дац.

Лаьара-кха ала,
Бала байлахь,
Болчаьрга шайн кхоллараллин су:
Ма сиха дIа девди,
Буьтуш байлахь,
Шаьш хестийнчу дайн махкара шу,
Шу ма сиха,
Синтемехь гай дуьзна,
ДIатий, йиц еш кхолларалла шайн.
Ас-м, баланаш дуккха лан дезча,
Марса даьккхи
Мелхо яздар сайн.

ДIатий шу,
ГIургIезан илли аьлла,
Дицдеш яздархочун деза кост.
Даймахкана генахь,
Йиш-аз хаьлла,
Лекъаш ду те кхоллараллин хьост?

Ца го генахь лайн ахк охьа хьаьдда,
Хадош къоьжа дедайн чIагIо –
Лам.
Дикка хан ю шу Даймахках хаьдда,
Цигахь дац шун говзарш еша къам.

Нохчийн къам дац -
Воккха,
Жима,
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Бераш.
ЦIахь ду и ловш
т!еман тов я дарц…
Нохчий товш бу
Шайн Даймахкахь бехаш,
Лардеш дайн сий,
ЦIе,
Кхерч,
БIов,
Кха,
Арц!

III

Даймохк а битина,
«ТIех дукха беза»,
Дерриг дуьненахь даьржина ду,
Тайначу дахарна хилла сов реза,
МухIажарш ду бохуш,
Массанхьа шу;

Даймохк а битина,
«Сил дукха беза»,
Генарчу мехкашкахь дирзина чу…
Йохийна тIамо
Тхан хIусмаш ю еса –
Шу цIенчу хIусмашкахь ирс хьоьгуш ду.

Ца деза аш цIенош тодеш къахьега,
Дохийнчийн меттана керланиш деш,
Суьйренца,
КIадделла,
Чохь охьа эга,
КIуьрзечу пеша тIехь кхехкадеш еш.
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Ца деза,
Ас санна,
Миска лол бетта,
ЦIа цIиндеш,
Къийза еш хIор кепек,
Сом,
Синтеме ца хуьлуш,
Вижжалц,
Наб кхетта,
ГIенах а тIаьхьара ца болуш тIом.

ХIора мохк бу хаза,
Ша тайпа,
Башха,
БIаьргашна, синошна беш чIогIа там.
Амма хир дац цигахь дедайн туш –
Нашха,
Амма гур бац цигахь
Нохчийн Башлам.

ТIе оьцур ду аш,
Шайн Даймахках хедаш,
Цу къаьмнийн гIиллакхаш,
Ца хеташ зен,
Цигарчийн амалшкахь кхуьур ду бераш,
Довр ду уьш нохчашна,
Диц деш цIа ден.

Кхерам бу дIадарна,
Царах дIа ийна,
Бицбина ненан мотт,
ГIиллакхаш вайн,
Ца гуш кхин Даймехкан стигланаш сийна,
Ца туьйсуш са кхуза ког баккха байн.
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ХIуьттурий техьа шу,
Вайчул а тайна
Нехан мохк,
Нехан мотт
Хетарна тIе?
Даимна дуй те шу къомана дайна?
Даймахках даимна шу хаьддий те?

IV

Со-м цкъа а ца хилла Европин арахь,
ГIено а ца вигна паналле со.
Кхиберш дIа сих баларх,
Юьртахь я гIалахь
Синтеме ца буьтуш сатийсамо.

Суна ца лаьара,
Цу гене вахна,
Лаьмнашка бIаьрг бетта –
Сан цIахь ду уьш, –
Я гIаьпнех, я бIаьвнех
Цигахь цец вийла –
Сан махкахь лаьтта уьш,
Замано зуьйш.

Со хIунда воьдура воккха вен генахь
Исбаьхьчу Iаламах,
Беха некъ беш,
Шел хазниг гур йоцург самах я гIенах
ЦIахь хилча бакъйолу
Ялсманин беш?
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Дехьара дуьненаш довзарал деза
Лорура чоьхьара дуьне таллар.
Дукха ди некъаш ас,
Лууш мохк бовза,
Евразехь маьIиг яц
Йоцуш сан лар.

Хазаниг хирий те цхьа а шел аьлла,
Башха бу хIора мохк,
Бал тамаша…
Хиллачу Советийн махкахь со лелла,
ГIаттийна сатийсаман тIемаша.

Хетахь сан дацара бахам-хьал севсаш,
ДIа хьора ас хIора мукъа бутт,
Де
Керлачу мехкашкахь керланиг девзаш,
Некъаш деш,
Талларца цуьнан хIор ге.

Ошера дIакхаччалц
Акмолинск-гIала
Памиран, Карпатийн
Лаьмнашкахь со
Массанхьа хилла ву,
Ваьккхина ара,
Керланиг ган хьаьгна долчу даго.

Ригера кхаччалца Мингечауре,
Невара –
Ферганан аренаш тIе
Теллина мохк,
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Москван музейин суре
Хьежна –
Со кхачанза меттиг буй ге?

Эчмиадзине дIа ас Таллиннера,
Идалан йистера Прут-хин берде
Кхаччалца некъаш деш сайн,
Теллинера
Дуьне,
Луш некъана сайн хIора де;

Марыра дIа Бресте,
Сийлахьчу гIале,
Цна тIера –
Бердашна тIе Кура-хин
Кхаьчна со,
Телли ас ГIирмин лам,
Аре,
Одесса, Львов, Бакох гIаланаш ги:

Оргин лакхешкара Теркан тогIене,
Къоьзана-Iам тIера –
Йолчу Эрзи
Дина ас сайн некъаш,
Герга еш гене,
ДогIано ваша ви,
Тевно кхаьрзи.

ХIетте а ма дукха агIонаш йисна
Дуьненан,
Шайна тIехь лаьтташ сан са.
Ма дукха некъаш ду
Ас данза дитна,
Сацийна тIаьххьарчу хиламаша.
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Доккхачу дахарехь
Дозанал ара
Генна дIа ваха лиъна а вац со –
Кхиийна со халкъо
Дайн латта лара.
Нохчийчохь бен суна
Сайн ирс
Ца го!

Билгалдахарш:
Норвеги, Бельги, Австри кхиерш а – тахана Европин, Къиба-
седа Iаьмиркан ерриге а бохург санна пачхьалкхашкахь бехаш 
бу нохчий. Австралехь хаало уьш.
Ош – Кхыргызстанан цхьана областан коьрта гIала. Цигахь 
кхойтта шо даьккхина цIера баьхначу дуккха а нохчаша, 
хIокху поэмин автора а тIехь.
Акмолинск – хьалха хилла Казахстанера гIала, Тахана – 
Астана.
Памир – Юккъерчу Азера лаьмнаш.
Карпаташ – Белоруссера лаьмнаш.
Рига – Латвин пачхье.
Мингечаур – Къилбе Азербайджанан гIала.
Фергана – Узбекистанера гIала. Цуьнан цIарах вуно токхе а, 
шуьйра а тогIе ю Юккъерчу Азехь
Таллинн – Эстонин пачхье.
Эчмиадзин – Арменера гIала. Эрмалойн динан коьрта туп.
Идал – Волга хи.
Прут – Румынин, Молдавин дозанера хи. Цунна уллохь лаьт-
таш ю берриге а цигонийн коьрта гIала – Сороки.
Мары – Туркменера гIала.
Брест – Гала-гIап-турпалхо.
Цна – Тамбован, Воронежан областашкара хи.
Кура – Гуьржеха къилбера хи.
ГIирма – Крым.
Одесса, Львов – Малхбузен Украинера гIаланаш.
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САН ИРС, САН ДОЗАЛЛА…

(ДАГАЛАЦАМАН ПОЭМА)

Хаджимурадов Хьасанна

Со дукха дика нах бевзина ву,
Цаьрца хан яьккхина дахаран новкъахь.
Сан дагахь даим а уьш бехаш бу,
ГIо а деш къахьега кхолларан шовкъехь.
ГIиргIизойн махкара цIа вирзина,
Веача дуьххьара вайн Соьлжа-ГIала,
Баккхийчийн гIо доцуш ца висира,
Волалуш поэзин новкъа со вала.
Къоначу кхоллархойн тоба хIетахь
Яздархойн Союзехь вовшахтоьхнера.
Бевзира башха нах суна цигахь –
Тахна а бIаьрла ду сибаташ церан.

Хьалхарниг
Арсин Арсанбекан СаIидбей сайна
Вевзина хиларна дозалла до.
Вара и къонаха, наьрт-эрстхо санна,
Шен кийрахь детталуш нохчочун дог.
Вара и, ца лоьхуш дерг шена тамехь,
Зерех чекхвийлина стогаллица,
Доьшуш Питербухехь, болх беш Германехь,
Советаш чIагIъеш, дайн вирзина цIа.
Хиллехь а халкъана хьанала ваьцна,
Хиллехь а цIе яхна и яздархо,
Ша цIийца даьккхинчу Iедало лаьцна,
Даьккхира Чукоткехь берхIитта шо.
Амма ца лекъира могIанийн лешар.
Тахна а лаьтташ ду бIаьрхьалха сан
Тхаьш хIетахь, дозалла деш цунах, ешар
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«Маца девза дотгIалла» боху роман.
Массара, сий-ларам барца шен яха,
ТIаьхьенна йитина киншкашший, цIей,
Вайн иэсехь абаден абдаллац ваха
Хьакъ долуш ву нохчийн кIант СаIидбей

***
Дахаран кIуркIманехь даим вара,
Халаниш лайнехь а киртиггий, балий,
Шен дош, шен бакъ лардеш кийча вала,
Яздархо цу Ошин Дудин кIант Халид.
Вара и къоначу тхан терго еш,
Волушшехь язъяран балхахь ша денна.
Тахна а гIергIаш ду «Алунан шерш»,
«Брест – цIеран бIар» совгIат ду вайн тIаьхьенна.
Хиллехь а Советийн ЦIен партизан,
Къийсарна хьаькмашца, харцо гуш церан,
Лаьцначу Халида пхийтта шо хан
Текхира Колымахь, ца хуьлуш къера.

***
Соьлжа-хин йисттехь Iаш-вехаш вара
Яздархо Мусан кIант Мохьмад. Цо хийла
Комаьршачу хIусмехь хьаша вира
Сох веъча ша волчу шех дагавийла.
Вевзара и шуьйра кхоллараллица
ХIор могIа болуш некъ говзаллин Iаьрче…
Вахара Мохьмад дIа, вайца шен са
Дитина – йозанаш, йовр йоцу лар шен.

Нийсархо
Даймахка дирзина, цIахь деша лиъна,
Соьлж-ГIалахь дуьххьара довзарца тхо,
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Ву Дикин Жунидан Мохьмадца кхиъна
Жималлин хьомечу шерашкахь со.
Хааршца хоттIаца билгала волуш,
Дуккха а тхол похIме Мохьмад вара.
Цундела хиллий-те, байтех дош олуш,
Цкъацкъа и кIоршаме, цкъацкъа кура.
Тхол хьалха зорбане яьккхира цо
Шен стихийн, поэмийн хьалхара киншка.
Къоначу поэтан дог нохчалло
Дуьзнера, безамой лаьмнашка, хишка.
Институт, аспирантура, болх. Сий деш
Хьехархойн, дуьйгIира цо цаьрга ла,
Язйира шен киншка «Вайнехан иллеш»,
Теллира вайн къоман кхолларалла.
Ткъес санна, къегина, хедаеш уьйраш,
Мохьмад дIа вахнехь а, дегнаш лазош,
Тахна а къегаш ду поэзин суьйнаш,
Тахна а декаш ду поэтан дош.

***
Даймехкан тIамехь ву лийчийна дин
Эльби чохь, некъ бина цунна тIе кхаччалц
МутъIелбан Iабдулхьамидан Зайнди,
Немцой гор хIиттабеш, цара къурд аллалц.
Маьршачу хенахь цо белхаш бира
Iедало аьллачохь, даржаш ца къестош.
Зайндис а поэзехь лар йитира,
Вина юрт Хоттаний, даймохккий хестош.
Хийланна баркаллин кхачийра гIо
Зайндис, дог къаьсттина къоначийн оьцуш.
Со а сайх дуьххьара тешийра цо,
Хьалхара сан киншка ша ара хоьцуш.
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Хьалхара хьехархо
Вара ша Мамакхин Амин кIант Мохьмад,
Дахарехь бихкинчех халонийн цIов,
Яздархо, хир доцуш кхолларан похIма
Нохчийчохь цхьанггехь а шегахьчул сов.
Вара и, поп санна, ондачу дегIехь –
Сократан хьаж, бIаьргаш хьекъале, мекх,
Йоккха лар йитина поэзин декъехь,
Къар ца луш, велира и зерех чекх.
Наггахь бен ца хезчохь дахаран аьзнаш,
Къилбседан Шан ХIордан йисттехь ткьа шо
Даьккхира Мохьмада, Iедало лаьцна,
Нийсо а, бакъдерг а къийсарна цо.
И волчу со вахча, сайн могIнаш гайта,
Волуш и куьйгалхо альманахан,
Зорбане яьхна сан хьалхара байташ,
Цо тIома баьккхира сатийсам сан.
МогIанаш прозехь а Мохьмада дуьйций,
Диллина къонахчун дог царна чу,
Даим а вайца ву «Мурд революцин»,
«Зеламха» даима вайца хир ву.

***
Со Музин Жамалдин Нурдица деш
Къамелаш хилла ву дуккха а хенахь..
Вара и башхачу заманийн теш:
Колхозаш яхкар, тIом, кхойтта шо – генахь…
Яздархо, гочдархо хилла ца Iаш,
Вевзара Iилманча, серлонча санна.
Тахна а деттало «Довха дегнаш»,
«Кханене гIулч» йоху, къар ца луш ханна.
Дуьххьара яьккхинарг нохчийн матте
«ЦIоькълоьман цIокалахь эла» поэма
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Ву Нурдин. Бина цо болх инзаре,
Ца дуьтуш дерриг а дина цхьа тема..

Вайн прозехь йитинчех шен йоккха лар,
Болат-гIала йожа еш, дIа вола велла,
Яздархо вара ГIайсолтин Iумар,
Соьлж-ГIалахь шеен похIма кхиар нисделла.
Iожалал тоьллачех Iумар а ву,
И бахьнехь «Лаьмнашна майранаш беза»,
Даима массарна малх боьлуш бу,
Вехаш ву Чеченски, хилла дог реза.

Кхолларалле буьллуш хьалхара ког
Къоналлехь ас шовзткъе пхийтта шо хьалха,
Хьехамча вара Владимир Прядко,
Къоначийн дола деш, ша ваьлла хьалха.
Кегийрхойн газетан редакцехь, «ТОМ»
ЦIе туьллуш, кхоьллина цхьа бертахь тоба,
Хьекъалан хи детташ, кхиийра цо
Тхо, къона яздархой, Iамош тIам тоха.

Къоначийн аз
Зорбанан агIонаш тIехь деша лиъча,
Даккхийдеш хаамийн хIорда чохь лийча,
Деш хаа лаарна тема,
Даима доьшура оха,
Дозалла деш цунах чIогIа,
Газета «Комсмолан племя».

Кегийрхойн гIуллакхех хаа тхайн лиъча,
Даккхийдеш лехамийн дуьхе тхаьш кхиъча,
ДIахецна ойланийн рема,
Доьшура, оха схьа оьций,
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Тхайн говзарш тидаме лоьций,
Газета «Комсмолан племя».

Лиъча ган дуьненан нийсархойн дахар,
Сатуьйсуш тхайн байташ цунна тIе яхар,
Кхолларан некъаш дан Iемаш,
Доьшура, даккхийдеш, хийла,
Кегийрхойн геланча хилла,
Газета «Комсмолан племя»

***
Театран афиши тIехь тахна ас
ДIа доьшу: «Хьоме нус», «Юьртара деца».
Тахна а Ахьмадан Iумаран аз
Заманца догIуш а, декаш а деца.
Цуьнца нисделира сан белхаш бар
Нохч-ГIалгIайн радиохь, «Ленинан некъехь».
Яздархо, драматург вара Iумар,
Дуккха а болх бина ша прозин декъехь.

Ас Окун Хьамидан Шима волчохь
ДоттагIчун лаьмнашкахь ирхенаш яьхна,
Шимица баьккхира ас хийла бохь –
Iалам ду Орга-хин тогIешкахь аьхна.

Лаьмнийн воI
Юха а кхечи со лаьмнашка Шуьйтан
Ваьхначу тешаме доттагIа сайн.
Ткъа Шима-м ца вели духьала уьйтIа,
Лардеш ша лерина гIиллакхаш дайн.
И волчохь буьйснаш яьхна ас хийла,
ГIевланга гIайбанан меттана лам
Биллина, хил дехьа лаьттариг гIийла,
Хиъна ца хиларна лакхенан чам.
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Органе олуьйтуш шен аьрха илли,
Йитина аренца дахаран къахь,
Ког Шимин лаьмнашка хийлазза билли,
Хийлазза сакъийри цуьнан ден цIахь.
Массо а Нохчийчохь декара зевне
Иллеш, цо шен Шуьйтах кхоьллина дерш.
Ма ирсе хуьлура Шима шен кевне
Хьаша схьа хIоьттича, со – цуьнан теш.
Шен къоман тешамен кIант вара Шима,
И даздан, и хесто дуй биина…
ЭхI, Делан пурбанца кхин а цхьа жима
Велара и ваьхна, лаьмнийн къина…

***
Хиллачийн ков доьллуш, диллина зIар
Ца соцуш, вайн дедайн стогалла язъеш
 Вара Айдамаран кIант Абузар
Вайн къоман селханех шен тептарш яздеш.
Дуьхьлонаш дукха ярх, ца вели къар,
«Лаьмнашкахь ткъес» туьйхи. «Дарц» дели. «Еха
Буьйсанаш» романан да Абузар,

Мехкан кIант, вайн иэсехь ву даим вехар.
Веача, ийзалуш, со дуьххьара
Нохч-ГIалгIайн радио дIахIотта балха,
Саракан Бекан кIант Хьамзат вара
Суна гIо кхачийнарг уггар а хьалха.
АллахIа, Iаламо похIма делла,
Яздархо вара и, хьаьжна де-нене.
Нихларчу тIай тIера вола велла,
Некъ бира кхолларан баххьийн лакхене.

Кхин а цхьа доттагIа радиохь сан
Волалуш, суна гIо дан орцах волуш,
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Айсханан Катин кIант вара Салман,
Вайн нохчийн поэзехь наггахь дош олуш.
Хьекъа ца кхиира похIмаллин кан –
Цамгаро ца байти цуьнга некъ беха.
Вац вайца тахана поэт Салман –
Киншкаш ца карайо, иллеш ца дека.

ГIойтIа ю яьржина вайн нохчийн арахь,
ЦIе йоккху дукха нах цигара бу.
Угар а гоьвалларг лоруш верг царах
Яздархо Сулан Абун Мохьмад ву.

Хьехамча
Хьанна а мацца а гIо кхачо кийча
Дог дика, цIена стаг Мохьмад вара.
Берийн, сайн могшалла цуьнан кара
Лора ас, цамгаро тхайх цхьаъ ховзийча.
ДIа кхойкхий ша волчу, шен лоьран балха,
Оьшшучу лоьрана тIекхачавой,
Дарбанаш леладой, хьехамаш бой,
Синтем лой, воккхура цамгарах хьалха.
Мохьмадан кхеле ас юьллура хIора
Ас хала кхоьллина хьоме сайн стих.
Лерина йоьшура цо, ца луш сих,
Эшамаш ца хьулбеш, мах хадабора.
Ша похIме яздархо хиларе терра,
Мохьмадан хьехам бан бакъо яра:
Йозанаш дацара цхьаннех тера
Ненан мотт хаарехь, бийцарехь шерра.
Ву Чоча, ШахIаб-лор, Заур, Нурседа –
Мохьмадан турпалхой, шайн йоккхуш цIе,
Вайцана, йогуш ю «Йовр йоцу цIе»,
Бодана тIехь толам боккхуш, малх кхета .
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***
Лермонтовс язйинчу ВаларгтIехь хилла
Эдилан Эдалан Хас-Мохьмадца.
Дашочу аренийн йистошца лелла,
ХIиттина ширачу цуьнан дайн цIа.
Байт шаръеш, болх дукха цунна тIехь бора,
ХIоранна чу буьллуш шен деган су.
Даим а Хас-Мохьмад балха тIехь гора,
Ахархо санна, дIа дуьйш дешнийн хIу.

Къонаха санна, ву сан эсехь вехаш
Сулийманан Ахьмад – хьехамча сан,
Хийлазза и волчу дина ас некаш,
Лиина бакъ волу хьекъалча ган.
Нохчийн мотт хаьара, ша бича санна,
Массанхьа цIахь вара дайн лаьтта тIехь.
Вайн яртийн цIерш чIагIйи цо даиманна, –
И санна, уьш хууш кхин хиллий-техь?

Зударийн векал
Дерриг а дуьненна цIе йолуш йийца,
Вайн литература йовзийтинарг,
Къомана дукха а дика динарг,
Ахьматан Солтмурдан яра Раиса.
Шайн цIарах дош ала, бакъонаш къийса,
Вайн нохчийн зударша йина векал,
Яьккхинарг поэзин лекха стигал
Шен байтийн тIемаш тIехь яра Раиса.
«Адаман дог охуш, дешнийн хIу тийса,
Ахархо ма ю со», – олура цо…
Тахна со боккъалла вокхавево
Евзина хиларна сайна Раиса.
Вайн къоман йоI хилла, Раиса яьхна,
Цуьнцана ша доькъуш деаннарг тIе.
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Цуьнаниг санна, сий-ларам беш, цIе
Дуьненахь яздархойн нохчийн ца яьхна.
Цундела хир дара Iаламат нийса,
Ларйича къухь-асарх цо йитна лар,
ТIаьхьешна хоуьйтуш хилла хилар,
Яхийта вайн къоман эсехь Раиса.

***
Хаза ю МахкатIе, хесттол, йиш хаьлла –
Лам, хьун, бай, зезагаш кIайн, можа, ал.
Вара цу исбаьхьчу махкара ваьлла
Яздархо СаIидан кIанат Билал.
Вара и дахарехь халонаш лайна,
Уьш эшо ницкъ лора кхолларалло.
Поэзехь Билала йитна лар яйна
Яц тахна – бIешершна йиллина цо.

Делахь а кхоьллина дерриш а ханна
Адамаш вайн Дала, къам дуьсу гIийла,
Хьамидан кIант Iабдул-Хьамид ша санна,
Болу нах бирзича дайн лаьттан кийра.
Яздархо, куьйгалхо, актер, вайн къоман
ВоI Iабдул-Хьамид вара, цундела
«ТIам сийна олхазар» гIуьттуш ду тIома,
Забарен дийцарш а, иллеш а дека.
Даггара безначу доттагIех сайн
Минтякан Иванца даима лору
Ас Сатун Жунидан кIант-воI Хусайн,
Цаьршиннан амалшца сайниг ас йору

ДоттагIий
Дуьне гар, ойланаш тхайн цхьаьна йогIуш,
Кхо доттагI вара тхо, кхо доттагIа.
Поэзехь хьалхара тхайн гIулчаш йохуш,



92

Адиз Кусаев
Даима ларлора ярх моттаргIа.
Вовшийн тIе озийна кхолларан хьаьттахь
Вара цкъа къоналлой, дош цхьаьна дарой,
Сий, яххьий лоручу еза дайн лаьттахь,
Оьрсийн кIант Иванний, Хьусайнний, сой.
Тхо цхьаьнакхетара Хьусайнан кертахь,
Вовшийн ган сагатлуш деача де,
Я Соьлжа-хи йистте доьлхура бертахь,
Барт бора сакъера Марта йистте.
Тидамза ца дуьтуш цкъа а цхьа а дош,
Вовшашна йоьшура байташ а тхайн.
Ша реза воцчеран лоха мах хадош,
КIоршаме хуьлура даим Хьусайн.
Бакъдерг цо юьхь дуьхьал, ца лоруш даржаш,
Олура, ца хьоьжуш я тов, я тац:
«Хьайна кху дахарехь кхин гIуллакх харжа,
Кху байтийн могIаршкахь поэзии яц».
Мелла къинхетаме вара Иван,
Гочдархо, поэт, шен амалца цхьалха…
Со суо а витина доттагIий сан
ДIабиги Iожалло сол дукха хьалха…

***
Юсупан МуIидан Султанца ас
Некъ бира. кхолларан аренаш хьоьшуш.
Ма сирла, ма цIена декара аз,
Даима цо сирла шен дийцарш доьшуш.
ХIора а жовхIаран меха дара,
ХIора а – керла дош прозехь, поззехь.
Ма хьалхе цамгаро дIа ваьхьира
Султан, цIе йитина яха вайн эсехь.

Вайн нохчийн поэтех Кибин Мусбек
Вара шен йозанан башхаллехь къаьсташ,
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ХIора а байт яра цецвоккхуш шех,
Исбаьхьа – дерриш а кхоьллина васташ.
Луьттура хийла дош, байт ца еш бех,
Цо шабар-шибар деш. Ву со и хезна.
Поэзина делла вара Мусбек
Шен дог а, шен са а – ерриг шен хазна.

Са цIена, ма хуьллу шовданан хи,
Со цхьа стаг кхин гина ма вац ша вацахь
Арснакъан Абу-Муслиман Шайхи,
Тамаш бу, и санна, цхьалханиг валахь.
Дуьххьара вайн маттах язйира стих,
Ца кхоьруш цу хенахь цунах дош ала…
Вайцана вехаш ву «Ушурмин ших»,
«Тимуран тур» лепа, лаьтта «Хан гIала».
Суна стаг ца гина цо йина вас,
Ма хууш вара-кха нахаца тан и-м…
Шайхи сайн доттагIа хиларна ас
Дозалла мА дина даггара даим.

Дадашан Iабдулла гар хилира
Дуьххьара редакцехь «Ленинан некъан».
Цуьнгара къайленаш белхан хиира,
Хилча сох куьйгалхо газетан декъан.
Хилира цIе яххна и яздархо,
Кхолларан лакхене гездина некъаш.
Ваха бакъдунене Iабдулла. Цо
Яздинарг ду цуьнан меттана дехаш.

Ирс хилла сан Iийсан Солтин Марьям
Евзина, хьакъ долу дика дош ала.
Яьхна и цхьа шена ца лоьхуш там,
Дерриг адаман кхочуш шен бала.
Яздархо, серлонча, гочдархо – и
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Муьлххачу балхаца ма лара йора,
Цундела лекъаш дац «ГIамаран хи»,
Бакъа луш «Кхоллархойн» бац «Ирсан орам»…

***
Ма дукха бара уьш, бевз-безарш сан –
Яздархой, шайцана ас дина некъаш.
Уьш дага лоьцу ас, дозалла дан
Бевзина хиларна – эсехь бу бехаш.
Царах сан нийсархой цхьаберш бара,
Важаберш – дуккха сол баккхий ханна.
Вовшашца лараме бертахь вара
Жима а, воккха а, цхьа доьзал санна.
Со жима вац. Беза бу шерийн мохь –
Сан кхузткъе пхийттанал тIех яьлла оьмар.
Хууш вац, ца вуьсуш хIусама чохь,
Меллалца когашца ас некъаш тоьгур.
Суо валлалц сайн эсехь латтор бу ас
Сайн хилла хьехамчаш, доттагий даим.
Сан лерехь декаш ду хIоранан аз –
Цкъа а диц дан вайн йиш йоцург дай и-м.
БIешершкахь ехар ю и цIерш, шайн сий дан,
ТIаьхьенна, йоцурш а дахарехь хезна,
И цIерш ю деза ирс, дозалла сан,
Я чот, я мах боцу дахаран хазна.

2009-20I4 ш.ш.
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ШОЛГIА ДАКЪА.  
ДИЙЦАРШ. ПОВЕСТЬ

Генарчу ГIиргIазойн махкахь а, цIахь 
хеназа кхелхина сайн вежарий Гилани, 

Мухьади, Султан, Эдди дагалоьцуш
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ДОЬХНА ДИЪ ДЕ

– ХIокху тIаьххьарчу хенахь ма кхоьлина, гIайгIане, 
ойланашка вахана ву хьо, Маса. ХIун ду хилларг? Бе-
раша а, берийн бераша а-м ца гатдо хьан са? – хаьттира 
цкъа пхьоьханахь, хабарш дуьйцуш, аьхкенан суьйрен-
ца куьпара баккхий нах хевшина Iаш, Дашас шен дот-
тагIчуьнга. – Вист хила дог догIуш, багара аз долуш ма 
вац хьо? Лаа-тара дуй-те иза? ХIинццалц-м ма вара хьо 
къамелашна чIогIа тIера.

– Шуьга кхаччал деха доцуш, кIадда боцу кегий хIум-
наш дара уьш-м, нахана хуьлучаьрга хьаьжча. Хийла 
доьзалшкахь нисдала тарлуш долчу сакхташа сагатдеш 
дIатийнера со-м, – ца догIучу дагца жоп делира Масас.

– Доьзалехь дерг, вайна ма-лаъара, дерриге дика 
нисделла нах дукха хаалахь тамаша бу вайн заманахь. 
ХIоранан шен-шен цатамаш, бохамаш, синхьийзамаш 
бу, халахеташ делахь а. Амма хьайниг цхьа башха хIума 
долчух тера ду. Хьайна ца лаахь дийца-м ма дийца. Суна 
хетарехь, кийра гIайгIанех бассийча, хьан са паргIат-м 
дера дара, – чIагIдира Дашас.

– Бакъ боху ахь. Юьртана дерг ловзар ду, лаа олуш 
дац наха.

– Нийсам аьлла, массарна а тIехIоьттинарг дукхан-
на лан а, цхьанна тIедеанарг массарна а юкъахь декъа а 
атта ду. Схьадийцал ахь.

– Сан ехачу оьмарехь хIокху тIаьххьарчу шерашкахь 
диъ де ду-кха сан синтем дIабаьхьнарш, оцу деношкахь 
сайх дийлина гIалаташ бахьанехь, сайн дуьненахь, Де-
лан пурбанца юха ваха аьтто белахьара, ас кхолламехь 
хуьлуьйтур доцуш, цуьрриг а дагахьбаллам ца буьсуш, 
дIадайина хир долуш. Амма иза дан ницкъ-гIора я аьт-
то бац цхьана а чохь са доллчу хIуманехь, ша дерриге а 
кхоьллинчу АллахI-Делехь бен...
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– Хьан дахарехь ма кIеззиг хиллачух тера ду хьо 

шайна реза воцу денош, кхузткъе итт шо дуьзнехь а. Ди-
сина ткъе пхи эзар пхи бIе шовзткъе ялх де ирсе хилла 
хьан? – цецвелира Даша.

– Хьуна хIун хаьа диснарш мел ду? Уьш ма сиха да-
гар ди ахь...

– Ойн, дукхе дика хаьа. Со цхьана хенахь вайн хье-
хархойн институтехь физикин а. математикин а факуль-
тет чекхъяькхина, Соьлжа-ГIалахь школехь а, технику-
мехь а хьоьхуш хилла хилар дицдина ахь, Маса? Хьесап 
дел, хьуо ца тешахь. Шарахь кхо бIе кхузткъе пхиъ де 
дуй?

– Ду.
– Итт шарахь кхо эзар ялх бIе шовзткъей итт де  

хуьлий?
– Хуьлу, – элира, дагахь дагардечух, цхьа шабар-ши-

бар дина, Масас.
– Иза ворхIазза эцча мас де хуьлу? Дера хуьлу ткъе 

пхи эзар пхи бIей шовхткъе итт. Царах хьо реза воцу диъ 
де дIадаьккхича мас де дуьсу хьан дахарехь ирсе хилла?

– Ахь чот йиннарг ду-кх и терахь. Делахь и диси-
нарш дерриш а ирсе дара-м ца бехира ас. И диъ уггаре а 
къаьхьа ду элира-кха.

– ТIаккха а кIеззиг ма хуьлу уьш-м хьан дахарехь. 
Тхан, хьан хенарчеран, кхолламашкахь бIеннаш, эзар-
наш ду-кха бохаме а, къаьхьа а денош, хьайчаьрца дуь-
стича. Денош-м стенна хьехадора, дуьззина шераш-м 
хилла, дагца хилла доцчу, лергашна хезна доцчу, бIаьр-
гашна гина доцчу зуламашна бехке дина, Даймахках даь-
хна, нехан пана мехкашкахь къиза бала хьегна кхойтта 
шо дуй хьуна? «Iожалла я маршо!» – бохучу маьхьарийн 
гIаттаман зерашкахь а, хьалхарчуй, шолгIачуй тIемийн 
белхаршкахь а, Ичкерин муьрехь, вайн юьртарчу бай-
танчас ма-яздарра:
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«Мацаллина чуьйраш хьийзош,
Уьш, зIугано санна, къийзош,
Дуьзна ахкарг санна, десташ,
Даим дара синош ийзош,
Бевза-безачарех къесташ».
И хиламаш буй хьуна? Масане хилла уьш…
– Ахь дуьйцурш, Даша дерриг а къоман дахарехь 

хилла хIумнаш ду. Уьш суна а хилла. Ткъа ас дуьйцу 
денош сох а, сан хIусамненах а, берийн кхолламех а бен 
хьакхалуш доцу хIумнаш ду. Цундела уьш суна къаьст-
тина Iаьткъаш ду. Ахь дехарна, дог жимма мукъна дай-
дархьама бен дийца ца дуьйцу ас царах лаьцна… 

Хьалахара де

– Э-э-э- ма хаза а, мерза а зама ю-кх къоналла, Вез-
чу Далла адаман оьмарехь цкъа бен луш йоцу зама, мел 
йоца и елахь а. ДогцIена, дагахь иман, ислам бен кхин 
хIума доцуш, адамех чIогIа тешаш, ламаз-мархина ша 
даима а тIера волуш кхиъначу вайн кIантана а, цуьнан 
нийсархошна къаьсттина, – волавелира шен дагара бала 
балхо Маса. – ХIора йоI Маьлха-Аьзни я ша ма-дарра 
масс-малик хетало мур бу иза муьлххачу стеган даха-
рехь цкъа мацца хилла а, хила безаш а болу. ХIора йоIах 
дега эла йо безамо. ТIаьхьенан ойла яр осалла хета. 
ХIинцца девзинчу шимма, балдаш дегош, беснеш цIа-
рах йогуш, уггаре а ховханиш, мерзаниш дешнаш лоь-
хуш, шабар-шибарш ден зама ю къоналла.

Иштта хилира вайн кIантаца а, цунна дуьххьара юьр-
тара гIала деша еана йоI езаелча. Шаьшшиъ девза цхьа 
шо сов зама яьлча, иза шена яло лаар дIахаийтира кIанта 
нене. Я йоI а, я цуьнан да-нана а, гергара нах а цкъа а 
гина, хезна боццушехь, вайн «берзалой» Дагестане яха-
на, керлачу тIеман садеIар чIагIлуш долу а, тахана-кха-
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на хIун хуьлу ца хууш, сагатдойту а зама йоллушехь 
реза хилира кIентан нана а, со а, синхьийзамен тийналла 
лаьттачуьра, ловзар дан.

ТIаьхьа тхо чIогIа дохко даьхна и сацам тхаьш бина 
де лору ас сайн кхоллмехь хилла хуьлуьйтур доцчу де-
нойх хьалхарниг. 

ШолгIа де

– Диканехь-вонехь хуьлуш ма-хиллара, вайн хIу-
сам-нанас, берриге а гергара а, лула-кулара а мехкарий, 
шен а, сан а йижарий схьагулбина, буса а, дийнахь а 
садаIар доцуш, катоьхна, кхерзина. деттина, кхехкий-
на тайп-тайпана даарш дина. уьш сарахь динарш Iуьй-
ренга ца довлуш, дийнахь динарш суьйренга ца довлш, 
мустлой, дIакхийса дезаш, беанчу аьхкнан тоб-бет-
тан цхьана къевкъинчу дийнахь дира оха ловзар. Оцу  
къечу шеконечу заманахь тхо дехачу куьпахь гулбелира 
тайп-тайпанчу ярташкахь беха тхан а, несан а гергар-
наш а, гондIара дуккха а кегий нах, зударий, мехкарий, 
Нохчийчохь массанхьа санна, гIаттам хиллачул тIаьхьа, 
адам беркъа даьлла юучун а, молучун а, юхучун а бен 
мискачу стага цхьаммо ойла ца йинчу тIеман къизалла 
тIеязъеллачу шерашкахь забар яр, деладалар, самукъа-
даккхар дицделла, адамаш сакъера хьаьгна, догIа хил-
ла охьаIана кечъелла мархаш санна, кхохкаделла Iаш 
хиллера. Ас церан самукъадаккха кхайкхинера хьалхар-
чу тIемах бевдда а, цул тIаьхьа а гIалара а, махкара а 
дIасабахаза бисина болу сайн доттагIий – иллиалархой, 
эшаршлакхархой, пондарчаш, вотанчаш.

ХIетахь гIалахь вуно кIеззиг хиллачарах вайн чуьр-
чу берийн доттагIаша сихха вовшахтуьйхира пхи-ялх  
машен.
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Дийнах ши дакъа хуьлучу цу хенахь,
Кхиъна йоI ва санна,
Гила дин кечбина1

араваьллачу Йишин Вашас санна, кара яьххкинчу 
хазачу къорзачу хIумнашца кечйира машенаш. ТIаккха:

Шайн бенашчохь дIанислун
КIайн куьйранаш ва санна,
Цу къохкан нуьйраш чохь
Шаьш нийса нисбелла,
Ижуна дIалелха лечарчий ва санна,2

машенаш чохь дIатарбелла, марса долуш долу ловзар 
ша долччохь дитина, чкъургаш цIийзош, царна кIеллара 
сийна кIур туьйсуьйтуш, дохийначу урамашкахь, дохк 
санна, чан гIаттош, юьрта нускал схьадало дIалилхира 
замой а, вайн чуьрчу берийн доттагIий а, гергара кегий 
нах а, мехкарий а. Моьттур дара уьш лаххара я ГIалин 
ГIизларха, я Анзоран Зазу, я Дадин Аьлбика яло боьл-
хуш бу.

Iаьнцика холхаз куй
БIаьштиг тIе ва туьттуш,
Зорбанан ва бедар
Шен дегIа ерзийна,
Хадара гIодаюкъ
Тешамен герзашца
Ма тов къийлина,3 –
тIом бан ваха араваьлла Таймин Бийболат санна, кеч-

белла бара кегий нах.
1 Йишин-вешин илли тIера.
2 ГIебартойн Курсолтин илли тIера.
3 Таймин Биболатан, Дог Майрачу ЧIегин илли тIера.
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Цхьа хан яьлча, чIогIа гIовгIа эккхийтина схьакхечи-

ра, сих-сиха бераша некъ лоьцуш, царна кегийчу ахча- 
нашца, мерзачу хIумнашца къовлам луш, паргIат бовлуш, 
хьебелла нускал схьа дало баханчийн машенийн жима 
къепал. БIаьрлачу кIайн гIабалица кечдина долу нускал 
сихха чудигира, нах шега хьовса кхиале. Нохчийн гIил-
лакхехь ма-хиллара, хаза тIеийцира иза кIентан нанас 
а, гергарчара а. ДIахIоттийра кирхьана тIехьа. Хьеший 
юучух-молучух кхеташ, сих-сиха тIедаладой, нускале 
хи доьхий, мотт бостуьйтуш, арахь гIовгIане хелхарш 
деш, иллеш, эшарш екаш, наг-наггахь тапча кхуссуш, 
автомат тухуш, самукъадаьлла, хелха буьйлучийн дег-
наш ойуш, маьхьарий а, тIараш а детташ, буьйса юккъе 
яххалц лаьттира ловзар.

Нускал далийна а, ловзар диъна а и де ду, хьуна, 
Даша, нахана, моз санна, мерза хиллехь а, суна, стим 
санна, къахьделлачарах шолгIаниг

КхоалгIа де

– ТIебогIуш тIом болу, ширчу заманахь «кIайчу хIон-
це» ихна нохчийн къонахий санна, Дагестанехь, Нохчий-
чохь санна, бусалбан пачхьалкх кхолла вайн тIемалойн 
тобанаш яхана хан яра арахь. Пенсиш мукъана нахана 
схьалахьара аш аьлла, дехар дича, вайн ворхIей дай ца 
Iийна пенсеш оьцуш, къанделла да-нана церан бераша 
кхаьбна нохчийн юкъараллехь даима а, олий, Ичкерин 
куьйгалхоша жоп луш хилла къен а, хала а, сингаттаме а 
шерш дара арахь лаьтташ.

Оцу чолхечу хенахь, тIаьхьа хIун хуьлу ца хаьа-кха 
аьлла, бIешерашкахь дуьйна гIиллакхе дирзина ма-хил-
лара, нус шен ден цIартIехь, кIант шен цIарца ца вуь-
туш, сайн дагахь и шиъ делла дIадаллалц, бераш кхиош, 
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бертахь а, ирсе а дехийла лууш, цаьршиннан барт чIагI-
бан сацийра ас, паспорташ тIе мухIарш тохуьйтуш.

Хьалхарчу тIамо гIали юккъехь, коьртачу урамехь 
йолу загсан хаза гIишло йохийнера. Цул тIаьхьа иза дIа-
нисйинера нехан долахь хиллачу, дийна дисинчу цхьана 
жимчу, гаттий чоьнаш йолчу цIа чохь. Халла карийна-
чу оцу шийлачу хIусаме дигна, ловзар хиллачул тIаьхьа 
цхьа кIира даьлча, нус кIентан цIартIе йоккхуш, тоь-
шалла кечдойтуш, къоначу доьзалан барт чIагIбира ас.

И гIалат сайх даьлла де ду хьуна, Даша, ас сайн кхол-
ламехь хилла хуьлуьйтур доцчарах кхоалгIаниг. ЭхI, ма 
тIаьхьа кхийтира со: сихалло са диъна, собаро лам биъ-
на, боху кица Iаламат нийса хилла хиларх. Кхузткъара 
вала дийзира-кха сан цунах кхетале!

ДоьалгIа де

– ДIаболабелира, кхерамен колд санна, еххачу хенахь 
сийсина, геннара дуьйна схьа, Нохчийчу, шен дIаьвше 
Iе йиттина, шолгIа тIом. Адам юха а дIаса ца далийта, 
федеральни эскарша дIакъевлира дозанаш. Маьрша би-
синарг цхьа некъ бен бацара – ГIалгIайчу боьдург. Иза 
дIа ца къовлийтира хIетахь хиллачу гIалгIайн президен-
та. Бакъдерг аьлча, къайлах-къулах Дагестане а, ГIебар-
тойн-Балкхаройнчу а, Къарачойн-Чергазийнчу а, кхе-
чу меттигашка-м боьлхура, тIамах а, Iожалах а бевдда, 
цхьацца болу доьзалш. Сайн цхьа доттагIа Черкесске 
воьдий хиъна, цуьнца дийца а дийцина, иза реза хила, 
цуьнга доладар дехна, гуьйренан цхьана кхоьлинчу дий-
нахь цига дIахьажийра ас сайн а, кIентан а доьзалш. 

Цигахь, цхьа Делан къинхетам хьалха баьлла, черга-
саша дика тIеэцна, тIамна генахь цхьа шо гергга хан яьк-
кхина, вайн махкахь гIеххьачул тIом лагIбелча, даймах-
ка, гергара нах бехачу юьрта цIа баьхкира тхан доьзалш, 
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шен наха юкъахь валар а ловзар ду аьлла. Кестта хилира 
вайн кIентан хьалхара доьзалхо-кIант, ден дозалла. Цул 
тIаьхьа шишша-кхоккха шераш юкъа дулуш кхин а ши 
доьзалхо велира дуьненчу. Тхан даккхийдеран чаккхе ян 
а яцара…

Хилларг хIун ду ца хууш, цхьа а бахьана доцуш, 
цIеххьана талха йолаелира несан, масех беран ненан, 
амал а, цIийнадеца йолу юкъаметтигаш а. Массарна а 
реза йоцуш, чуьра йийла йолаелира, кIадда боцчу хIу-
ман тIехь карзах юьйлуш. Берашна хьалха хIусамдеца 
девнаш дохуш, кIоршаме къамелаш деш, Iиттарш еш, 
мардеца а, марненаца а эвхьаза юьйлуш. «Бохийначу 
шен кхолламна» бехкеварш, тIехдеттарш, кхийсарш. 
Къийсамаш. Забар йича а, цуьнан нийсса бIостанехьа 
маьIна деш, вела велла вист хилча а ца мегачу делира 
гIуллакх. Чоьхьара богIу кхаъ, нус елла бохуш богIийла, 
арара богIу кхаъ, нуц вела бохуш, богIийла, бохучу тIе 
делира. Сардамаш, неIалташ, эладиттанаш. Берашна ет-
тар, уьш чехор, кIоршамен йистхилар. Берриге а марза-
хошца, тхоьца бертахь баьхначу лулахошца эвхьазалла. 

ХIусамнана ца гархьама, бераш оьций, мичча воь-
дий, буьйса тIеяллац Iай, тIаккха ца ваьллачу денна шен 
шийлачу хIусаме воьрзура кIант. Доцца аьлча, дол-до-
лу-уш, гена делира гIуллакх, зудчо чохь-арахь, пIелгах 
пIелг тоьхна хIума ца деш, даима а даръелла, оьгIазе 
юсаелла, девнна кхохкаелла лелаш, цхьаннеца тар ца 
луш, цхьангге йист ца хуьлуш, кIирне, батте йолуш. 

– Оцу мIаьргонашкахь цхьацца ойланаш хьийзара 
сан коьрте, Даша. Ванах, маре яле ша элан йоI лору-
чунах, маре яхча, сту хIунда ца хуьлу-те? Ванах, маре 
бахале мас-маликех тарлучу цхьаболчу мехкарех, маре 
бахча, ешапаш хIунда хуьлу-те? Ванах, доьзал кхолла-
ле хьалха вовшийн ца гича, цхьана секондехь ца мегаш 
хилла долу, даха хевшина дукха хан ялале, вовшийн 
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гуш цхьана мIаргонехь ца мегачу хIунда долу-те беза-
мо хаьржина ши адам? Оцу хеттаршна жоп ца кара дора 
суна. Хьуна хаьий, Даша, иза иштта хIунда хуьлу?

– Дера, Маса, и хуур ма дац ша дерриге хууш вол-
чу Веза-Воккхачу АллахIна бен. Лаа олуш ма дац: хIора 
адаман са цхьа а шен дуьхе кхуьур воцу къайле ю. ХIора 
адам шен-шен амал йолуш ма кхоьллина Дала.

– Делахь-хIета суна а ца карийра оцу хеттаршна 
жоп. Иштта, цициггий, жIалий санна, и шиъ деха аьлча 
а, цаьршимма бала лов, иттех шо даьлча, и дерриге а 
кIорда дина, хIусамдас, ца ваьллачу денна, шега хадам 
боллуш, цхьа къастам бан беза аьлча.

– Со къастам бина яьлла, – доцца хадийра зудчо. – Со 
дIайоьду.

– Ма гIо, Iовдал ма лела. ТIаьхьа хьо дохко ер ерг 
ма де, марнанас бохушшехь, шен сал-палах ларча йина, 
доьлхуш лаьттачохь бераш а дитина, тIовхI-аьлла, яьлла 
яхара нус.

ГIеххьа хан елира иза дIаяхана, вайн кIанта шен 
доттагIий, гергара нах, бевза-безарш тIаьхьа эхийтарх, 
царна хьалха дерг-доцург кхуллий, хилларг-цахилларг 
дуьйций, майра бехкевеш, бехвой, уьш юхахьовсош. 

Бераша тIаьхь-тIаьхьа чIогIа сагатдора цунна: мухха 
елахь а, нана ма-яра иза. ТIаьххьара суна тIе веара вокк-
хаха волу кIентан кIант.

– Дада, ахь нах бахийтича, цIайогIур яра-кх тхан 
нана, – гIийла элира цо. Оцу берех чIогIа къахетара суна 
а, сан хIусамнанна а. Уггаре а нана оьшу хан ма-яра це-
ран. 

Iа цавелла, даго ца вуьттушехь, кIант дуьхьала воллу-
шехь, церан юьртара сайна уггаре а ладаме хеташ, айса 
уггаре а лоруш, эвлахоша сийдеш, шега ладугIуш волу 
сайн хьаша вахийтира ас несан да-нана долчу. Маттана 
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шера волчу цо хIун аьлла, кхетийра хаац сунна карзах 
яьлла зуда, амма иза шен берашна тIе юха ерзаелира 
цуьнга. Тхуна хьалха ша дохкояларан говза кеп хIоттий-
ра цо. Доккха йовлакх тиллина, елха ийзош, бIаьргаш 
лаьтта доьгIна, цхьа дош ца олуш, иза чоьхьа яьлча, нус 
дикачу агIор хийца елла хиларе са тесира ас. ХIинца 
мукъана лар тIе доьрзур дац те кIентан доьзалан дахар, 
бохуш, воккхавеш вара со, иза иштта гича.

ЭхI, ма гIалат ваьлла хиллера со! Цхьа ах шо а дала-
ле дIадоладелира хьалхалерраниг. ЭхI, ма нийса аьлла 
хиллера-кх, йоьхна кхийра пхьега шу боцуш юха мета 
хIотталур яц бохург! Iеминарг, цIийх-тIамарх доьлларг 
дита ца ло бохург а. Цундела и нус, берех къахетта, айса 
цIа ялаяйтина де лору ас, Даша, оцу деа дийнах угаре а 
къаьхьаниг, вайн кIентан дахар тIаьххьара сайн куьйга 
дохийна дела, – дерзийра шен текъамен къамел Масас.

Иза шен бала балхийна ваьлча, еххачу ханна тий-
налла хIоьттира пхьоьханахь. Шен-шен цIахь долчунах 
ойланашка бахара бакхий нах, Масин хенарниш. ХIо-
раннан цIахь болчух тера дара шайн-шайн цатемаш, 
гIайгIанаш, сингаттамаш, садуу хIуманаш. Ткъа уьш-м 
ца хулийла дац адамийн кхолламехь – дахар туьйра ма 
дац, дерриге а диканца чекх долуш. Дахар илли ма дац 
хазчу дешнашца дерзаден:

Хьалха йоьхуна дахьийтина,
ТIаьхьа замой бахийтина,
Цо шена ялийра ваша воцу Сийлахьа.
ДIахьоькхучу мохо цадезарг дIакхоьхьуш,
Схьахьоькхучу мохо дезараш тIекхоьхьуш,
Бертахь даха хиира и нийса ши накъост –
Жерочун кIанаттий, дог дика Сийлаххьий.1

1 Ваша воцчу Сийлахьан илли тIера.
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Ванах, дахарехь наггахь бен хIунда ца нисло те ишт-

таниг? Ванах, ирсе беха доьзалш кIеззиг хIунда хуьлу-те 
кху дуьненахь даима а чаьммаза, барт боцуш баьхнача-
рал а? Иштта ойланаш хьийзачух тера дара гулбеллаче-
ран кортошка. Жоп доцу ойланаш…

ДОТТАГIИЙ
(Дийцар)

Кхо доттагIа вара уьш, кхо доттагIа: ши нохчо – Ча-
борззий, Ламлечий, цхьа оьрси Владиленний. Iожале 
бен кхин цхьана хIумано вовшах воккхур вуй-техьа, аьл-
ла, бераллехь дуьйна цхьаьна кхиъна, хIинца вуьрхIитта 
шераш долу кхо доттагIа. Амма уьш-м Iожало а ца бе-
хира вовшах… 

ДоттагIийн дай-наной лулахь баха хевшина ткъа шо 
сов зама яра уьш дуьненчу бовлуш. Шийлачу мехаша 
лоькхучу казахийн гарманан шуьйрачу аренашкахь, 
гIиргIизойн куьйсучу лаьмнийн кIажошкахь, пенаш 
доцчу набахтешкахь кхойтта шо даьккхина, паналлехь 
шаьш дукха сатийсинчу Даймахка цIабоьрзуш бара хIе-
тахь нохчий. Церан Iилманчаш а, культуран, искусствон 
белхахой а, хьехархой а дIатарбан Соьлжа-гIалин цхьана 
йисттехь дан долийра цхьацца-шишша доьзална лерина 
цIенош. ГIали юккъехь, Соьлжано гуола тухучахь, цуь-
нан аьтто берда йисттехь лаьттачу тIеман декъана тIера 
дIа, стоьмашка долу бахархойн хьашташ маьхза кхо-
чушдаран Iалашонца, дуккха а шерашкахь цара шаьш 
кхиийнчу Iаламат йоккхачу туьркийн, хьечийн беша-
ра дитташ хьокхуш, дIахIиттош дара и цIенош. Кестта 
цигахь йоккха юрт кхиира, шуьйра спортан майданаш, 
ши-кхо школа, берийн бошмаш йолуш. Iедало хIиттий-
на цIенош, лаьттан дакъош шайна деллачара керлачаьр-
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ца тIедузуш, кхо-биъ керла урам бина, кхин а шорйира 
юрт. Циггахь, эвла йисттехь, йоккха меттиг дIалоцуш, 
схьайиллира милицин школа, дерригенца кхачо йина 
йолу спортан майда а, плац а, шиша-кхоккха гIатт йолу 
гIишлош а йолуш.

Ницкъ болуш, вахчалуш, тIахъаьлла кхиа лууш вол-
чунна оьшуш болу массо а тайпана гIирсаш бара цуь-
нан хьармехь, цундела цигахь кест-кеста хуьлура кхо 
доттагIа. Милицин школерчу цхьацца болчу эпсаршца 
а, дешархошца а доттагIалла тасаделира церан. Цуь-
нан уьйтIе шайн пхи пIелг санна, дика евзира царна. И 
бахьанехь цига богIуш, коьртачу кевнехула чу богIуш, 
генна го цаьрга ца тасийта, тIехьарчу кертахь долчу лер-
ринчу ринжехула дуьххьал дIа школан уьйтIа бовла аьт-
то бира доттагIашна гIаролаша.

Нохчийчохь йозуш йоцуш хиларан боламаш дIабуьй-
ла белча, бакхий хийцамаш хуьлуш, хьалхалера дIахIот-
тамаш бохош, дIаяьккхира милицин школа. Яссаелира 
хьалха юьзна хилла гIишлош, дIатийра даима а адамийн 
аьзнаша екийна чоьнаш. Спортан майда а, плац а яра 
махо лоькхуш лаьтташ. Коьртачу кевнехь Iуналла деш 
волу цхьа хехо воцург, цхьа инса дацара хIинца цигахь. 
Луш алапа ца хилла, школан бала болуш да ца ваьлла, 
кеста, кевнна догIа тоьхна, цIа вахара иза. Оцу минотехь 
кадета Iеминчара, иза бух даьккхина, чIана яха йолийра 
хьалха чIогIа ларъеш хилла гIишлош.

Оцу школана, бIе метр хилахь, кхин гена боцчу ура-
мехь ул-уллохь нисделира Чаборзан, Ламлечин, Влади-
ленан дайшна делла цIенош. Бохийна нохчий цIа богIу-
чу шолгIачу шарахь Гюьлгани станицера Соьлжа-гIала 
хьехархочун болх бан веанчу гIалагIазакхичунна Ва-
силийна делларг юккъехь нисделира, цуьнан ши тIам 
санна, аьтту агIор Ханболатниг, аьрру агIор Iаламниг 
долуш. 
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ДуьнентIе а велира кхо доттагIа цхьана дийнахь бо-

хург санна. ЦIерш а техкира царна, дайша, вовшашца 
дага а бевлла, цхьаьний. Нохчийн истори, бартан кхол-
ларалла, шира цIераш дукхаезачу Ханболата шен кIан-
тах – Чаборз, нохчмехкан Iалам а, дийнаташ а, ораматаш 
а дика евзаш волчу Iалама шечунах – Ламлеча элира. 
ГIеметта ма хIоьтти, институтехь доьшуш волуш ком-
мунистийн партин могIаршка хIоьттинчу, цуьнан тхьам-
дина чIогIа муьтIахь волчу Василийс Владилен аьлла 
цIе тиллира шечунна. Дацдина Владимир Ильич Ленин 
ву бохург дара иза. 

Лула-кулахь бехаш-Iаш кхин оьрсий ца хиларна, даи-
ма а нохчийн берашна юкъахь кхуьуш волчу Владилен-
на шен ненан маттаца цхьаьна Iемира нохчийниг. Шен 
доттагIаша санна, цIена буьйцура цо иза. Даима а шен 
шина доттагIчо лелориг лелош, цаьршимма дийрриг 
деш волчу цунна шайн оьрсийн гIиллакхашца цхьаьна 
дика девзира нохчийн ламасташ. Шайчарал чIогIа ле-
ладой-те, аьлла, лерина леладора цо уьш. Хьаьрса ме-
саш а, сийна бIаьргаш а хилар бен, амалца, леларца,  
юьхь-сибатца дIора аьлла, нохчочух иза къаставеш, 
хIумма а дацара Владиленца. 

ХIоранан хIусамехь шайн отиш яра церан чохь 
кхоккха маьнгий а, урокаш ян кхоккха кегий стоьлаш а 
йолуш. Вовшийн чIогIа дукха везаш, буьйсанна а вов-
шах ца къасталуш, шайн отиш чохь рогI-рогIехь вуь-
жуш-гIоттуш вара кхо доттагIа. Урокаш а иштта цхьаь-
на йора цара, хьан дика йо, хьан сиха Iамайо, хьоьжуш 
вовшашца къийсалуш, йохье буьйлуш. Цхьацца бахьа-
ница цхьаъ буьйса яккха шайга ца веача я рагI талхийча, 
вовшийн дегабаамаш беш. 

Школе а цхьана классе вахара кхо доттагIа, охьа а 
ул-улорчу шина стоьла тIе хиира. Йоккхачу школехь 
доьшуш дуккха а оьрсийн бераш доллушехь, царах бIо 
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ца булура Владиленан, царна улло ца гIертара, цаьрца 
юкъаметтигаш ца лоьхура, доттагIалла ца тосура, хаба-
ре ца вуьйлура. Шен нохчийн ши доттагIа бен кхин цхьа 
а оьшучух тера дацара цунна. 

Иштта кхуьуш, доттагIийн кхойт-кхойтта шераш 
дуьзна, уьш ворхIалгIачу классе бевлча, буьйлабелира, 
советийн махкахь массанхьа санна, Нохчийчохь а бак-
кхий хийцамаш, революцин гIаттамаш, хир бу аьлла, 
цкъа а цхьанне а хетаделла боцу хиламаш. Ломан ба-
сах тIоьрмиг чохь чукерчина Молла-Несартан кхийра 
сурилаш санна, кескаш хилла, атаелла, юьйхира оц-
цул йоккха нуьцкъала, дерриг а дуьненна бIоба, мас-
со а шех озалуш лаьттина инзар йоккха Советийн пач- 
хьалкх. Керчира хIора адаман дахар. Хала а, кхераме а 
дара, массанхьа а санна, хиламийн кIуркIманехь хьийза-
чу Нохчийчохь а дахар. Россех дIабахара оьрсий, Израи-
ле – жуьгтий, шайн-шайн мехкашка – кхечу къаьмнийн 
векалш.

Амма, мел хала а, кхераме а хиллехь а, шайн Гюьл-
гане дIа ца бахара Василийн доьзал. Лулахоша, шаьш 
дийна мел бу, царна хIумма дойтур доццушехь:

– Вася, дIавахча хIун дара-те хьо, хьайн доьзалцан-
на? – аьлла шега къадийча: 

– Са ма гатдейша, тхо бахьанехь, – олура цо. – Шун 
КъорIан тIехь а, тхан Забур тIехь а ма-чIагIдарра, Вез-
чу Дала яздинарг бен хир а дац, хила йиш а яц хIокху 
дуьненахь. Дерриг а Цуьнан карахь ду: валар а, висар а. 
Iожала кхачахь цигахь а лийр ву, цуьнан кхаж ца балахь, 
кхузахь а лийр вац.

– Иштта-м дара иза, делахь а…
– Цхьа а тайпа «делахь а» баха ца оьшу кхузахь. Со 

сайн харжам бина ваьлла. Цигахь сан дека-дита а дац: 
да Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIамехь вийна, нана  
ткъеитт шо хьалха елла, со берийн цIахь кхиъна ву. Оц-



110

Адиз Кусаев
цул шераш шуьца даьхна, аш ваха а, адам лара а Iамий-
на, шун амалшка вирзина воллуш волу со хIинца Гюьл-
ганехь, хийрачу нахана юкъахь Iалур вац. Цу тIе а, сан 
кIант а вогIур вац цига: станицехь цуьнан цхьа гергара 
стаг вац, ткъа кхузахь деган доттагIий бу, шайх ваьлча 
мегар воцуш, – элира Василийс цIенчу нохчийн маттахь. 
Нохчашна юкъахь цкъа а оьрсийн мотт ца буьйцура цо.

– Дала Iалашдойла-кх вай вочух, бохамах, юьхь- 
Iаьржонах… 

– Амин! Амин! – элира Василийс.
ДоттагIий уьтталгIачу классе бевлла доьшуш болуш, 

дешаран шеран хьалхара ах чекхъдала герга дахча, 
махкахь болабелира тIом, кхаа агIорхьара Нохчийчу 
эскарш даьхкина. ТIаккха а Гюьлгане дIа ца вахара Ва-
силий шен доьзалца, берриге а бохург санна, оьрсий а, 
цхьа да ца вуьсуш, кхидолчу къаьмнийн векалш а дIа-
баханшшехь. 

– Со хIинца оьрсашна юкъахь Iалур вац, нохчех а 
ваьлла, – ша-шега олий, шен са тедора цо. Дийнахь-буса 
дIа ца туьйш, самабаьлла, генна ширчу хенахь, Италера 
Помпей а, Геркуланум а гIаланаш хIаллак йина Везу-
вий-тIепинг санна, гIаланаш а, ярташ а отуш, ягош, гIер-
гIара тIом. Хийла кхоллам этира, хийла гIишло ягийра. 
Шен Iожален цIе вайн доттагIашна тIе а туьйхира оцу 
эзар корта болчу саьрмако. 

КIадвелла чалтач санна, тIом цхьана ханна дIатийча, 
эгIаза, орцане, хIора мIаьргонехь эккха мегаш, дуьйли-
на секхаIад санна, юлаелла тийналла церан кIотарахь 
лаьтта цхьа кIира гергга хан яра. БIаьстенан цхьана мо- 
кхачу, цкъа а малх ма къегийла аьлла, цхьамма сардам 
боьллича санна, оцу муьрехь даима а кхоьлина лаьттачу, 
сингаттамечу цхьана дийнахь аравелира кхо доттагIа, 
шайна гена доцчу цхьана дийна дисинчу цIачохь, це-
ран юьртаца хоттаелла йолчу жимчу кIоштахь, Дуьне-
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наюкъарчу ЦIечу ЖIаран Комитетан векалша, адамийн 
гIайгIабаран гIо ду деш аьлла, хезна. Цигахь нахана 
доькъуш кIез-мезиг кхачанан сурсаташ а, саба а, бедарш 
юьтту гIирс а бу аьлла, даьржича, дайшка хаьттина, лург 
схьа эца вахара кхо доттагIа. ТIом болабелчахьана дуьй-
на шайн цIеношна гена бовлаза болчу царна юьртах а, 
гIалах а бIаьрг тоха а лаьара. 

ХIумнаш йоькъучу бахана, шайн доьзалшна делла 
бепиг, консерваш, сода, кхин а цхьацца йолу кега-мерса 
хIумнаш спортан кегийчу тIоьрмигаш чу а ехкина, уьш 
белшах тесна, хIорш, дIаса хьуьйсуш дохийнчу цIенойн, 
дагийнчу диттийн, дIасакхийсинчу саьлнийн, аьттачу 
бронетехникин а, нехан машенийн а, некъа тIехь а, пе-
наш тIехь а йолчу цIийн хьоькхнийн а сурташка хьуьй-
суш, цара дегнаш дохош, цIа богIучу хенахь, цIеххьана, 
тийналла оьккхуьйтуш, дола долелира яккхий тоьпаш 
еттар, минаш лелхар, герзаш кхийсар. Болар сихдира 
доттагIаша. Деса дара урамаш, цхьа адам я жIаьла да-
цара гуш. Кегийрхойх сийна цIе яьлча а, орцах вала, гIо 
дан, теш хIотта цхьа а инса дацара арахь.

ХIорш хьалха хиллачу милицин школан гIишлош-
на тIе кхочуш, кхин а карзахе марса девлира лелхарш,  
чIагIделира герзаш деттар. Вуно кхерамечу дирзира 
хьал. Цундела, некъ бац бан, деттачу герзех, лелхарех 
лардала, сихха цIа кхача дагахь, школан уьйтIахула 
чекхбевлла, тIехьарчу ринжехула ара бовла сихбелла, 
къа-къарашт аьлла, цуьнан керта лилхира кегийнах, ши 
де хьалха оьрсийн салташа цунна чохь къайлах йолу туп 
тоьхнийла ца хууш. 

Чоьхьа ма-бевллинехь, салташа гуо бира дотта- 
гIашна.

– ХIан, схьакхечин шу, берзалойн кIезий! – цхьа а 
лартIехь дош ца олуш, маьттаза мохь бетта вола велира 
вехна эпсар: – Лаьтта! Бертал! Куьйгаш кIесар кIагчу! – 
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шаьш охьабийшшалц тоха са ца хила, автоматийн хенаш 
детташ, бертал бийшийра доттагIий.

Церан дегIах хьаьвсина, тIоьрмигаш теллина: 
– ХIокхаьрца хIун до вай хIинца? – хаьттира эпсаре 

цхьана салтичо.
– ХIун до? ХIун до? Хьуна ца хаьа мостагIашца а, 

церан талламхошца а хIун до? ХIорш дIабохуьйтийла ма 
дац хIинца, вай кхузахь дуй хоуьйтур ду цара массаьр-
га а. Муьлхачу къомах бу, хоттуш, нохчех верг хьалха 
вуьйш, байа уьш, – сацам боллуш кIоршамен омра дира 
эпсара. Цхьа кIира хьалха цхьана тасадаларехь ваша а, 
доттагIа а вийна волу иза, берриге а нохчий байъича Iе-
бар воцуш, Iаламат чIогIа дарвелла вара. Дуьххьал дIа: 

– Дийнахь цхьаъ мукъана нохчо ца вийча буса наб ца 
кхета суна, – даре дора цо хIора сарахь, кхечу эпсаршца 
кеп ечу хенахь.

ДоттагIех хьалхарчунна тIе вахана, чоьш лаьцна, 
корта хьала айбина:

– Къам? – доцца хаьттира цхьана салтичо.
– Нохчо, – элира Чаборза. Адам дер моза берал баш-

ха ца хеташ волчу тIаьхьа вогIучо салтичо, лерга юх ло-
цуш, тапча тоьхна, дIатевира кIант даиманна а.

– Къам? – лаззош, месаш озийна, корта хьала айби-
на, хаьттира хьалхарчу салтичо шолгIачуьнга а.

– Нохчо, – кура дийкира Ламлечин аз. Вийра иза а 
шолгIачо.

– Къам? – Владиленан корта а хьала айбира салтичо, 
кIентан хьаьрса месаш буйна къевлина.

– Нохчо! – даго ца витира Владилен ша оьрси ву ала: 
доттагIех а ваьлла, ваха ца лаьара цунна. Иштта-вуьшт-
та ша вуьйр вуйла хаара.

– Месаш хьаьрса а, бIаьргаш сийна а ма ду хьан. 
– Нохчашна юкъахь хуьлу месаш хьаьрса, бIаьргаш 

сийна дерш. 
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– ДIагIо хьайна хIета хьо хьайн шина накъостана 

тIаьххье, – аьлла, тапча яссийра салтичо.
Буьйса яра тIейогIуш. ДоттагIийн къина мархаш 

йоьлхуш санна, тIесерса доладелира догIа.
– ХIинца хIун до кхаьрца? – цхьа хан яьлча, хаьттира 

хадеш волчу салтичо.
– Шу ма доьхна хьийза, шаьш мостагIий дуьххьара 

байъича санна, – тIечевхира салташна эпсар. – Буьй-
санан бода къовлабелча, эцца машенчу кхийсий, дIо 
гушйолчу гIалица хIоттаелла лаьттачу юьрта йисттера 
дIа Соьлжин тогIин бердашца дIа Бас-гIала кхаччалц 
йолчу хьуьнха хьой, чим бай, бага бе, лар ца юьтуш. 
Лаьттах бухкуш, къа ца хьегча а, цхьана дена карор бац 
уьш. ТIеман хенахь цига ваха ваьхьар волуш стаг а вац, 
цигахь вайн къайлах гIаролаш а, бIаьхаллин дакъош а, 
лаьттах йоьхкина а, диттех дIатийсина а шортта минаш 
юй хууш. Ваха ма лаьа хIоранна а.

Гина адам доцуш, теш хIотта да воцуш, тIепаза вайра 
кхо доттагIа. Iожале а ца къастабелира уьш вовшах…

1995 шо.

ЙИЖАРИЙ
(Дийцар)

«Даймохк–нана кхойкху!» – аьлча, шен лаамехь 
Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIаме вахара и болабелла-
чу хьалхарчу деношкахь Санун цIийнан да Сайди. Цул 
тIаьхьа нийсса ши шо-ахшо кхочуш, иза цхьана тIела-
тарехь «майрачийн Iожаллица хIаллак хилла. Даймех-
кан дуьхьа шайн синош дIаделлачу турпалхойн – абаден 
абаделлац эс а, сийлалла а!» – боху дешнаш тIехь долу 
кадамбеш кехат кхечира Сануга. Уггаре а жимачун кхоъ, 
уггаре а йоккхачун исс шо долу йиъ йоI карахь йолуш 
жоьра йисира къона зуда.
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Цул тIаьхьа бутт а балале къизаллица махках бехи-

ра нохчий. Къаьсттина хала дара лаьмнашкара ара бо-
хучарна оцу къематан дийнахь – баккхийчеран, исс-итт 
шерш долчу берийн тIехь а, карахь а, коьшкалахь а, гихь 
а – сал-палан ларчанаш, шел ца далийта дIахьарчийна 
кога долаза бераш, улло даьхна – кога даханарш. Лаьм-
нийн басешца гаттий тачанаш, сацкъар-хатт, тIедоьлху 
цхьана ийна догIий, лой, ледара мачаш, беркъа духар… 
И хала некъ гIаш бан дийзира церан.

 ТIаккха, вагонаш чу тарлурриш, царна чу ховшош, 
цхьана доьзалера вежарий-йижарий а, дай-наной, бе-
раш а вовшах а къестош, гаттонехь, халонехь ца бевзачу 
мехкашка сингаттаме, шарал а бахбелла некъ бира. Дай 
тIамтIехь майраллица леташ, я белла хилар тидаме а ца 
ийцира. ХIинцца динчу бера тIера – дIа шераша кIелби-
тинчу баккхийчарна тIе кхаччалц болчу берриге а нох-
чех «халкъан мостагIий» бина, царна бехк боцу таIзар 
дира. 

 ЦIерпоштан шалонаш тIе ховшош вовшах къастий-
на Сайдин, цуьнан вешин Сайд-Бекан а доьзалш, цхьа 
Делан къинхетам хьалха баьлла, ткъа чаккхарма бен 
юкъахь йоцчу луларчу ярташка нисбелира гIиргIизойн 
махкахь. Сану а, цуьнан йоьIарий а – Катта-Кургане, 
Сайд-Бек а, цуьнан бер-кер а – Куршабе.

Къаьсттина хала дара пана махкахь дIаса кхийсин-
чу нохчашна хьалхарчу шина-кха шарахь, къаьсттина 
Iаьнан беттанашкахь. Бан болх ца хуьлура. Мацалла ца 
дала ахмазал мекхах боккха куз лора, ахпунт кIах я ме- 
кхах – дашо чIуг, баьпкан булканах – дато мухIар, ахгир-
да берцах – еза хьалкханаш, кийла жижгах – пхьаьрсара 
деза хIазарш, куршка шурех – лергара чIагарш. Чуьра, 
карара, лерга-пIелгара йоьхкина бевлла, цхьа а тай-
па кхин тIедан рицкъа доцуш, ян таро йоцуш буьсура  
нохчий. 
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охура, охкура, дIадоьра ялташ, дажо байштIе ара лох-
кура фермашкара бежнаш, заза доккхура стоьмийн дит-
таша, кхуьура татеш. Балхана, мацалла ца валлал ял 
лора колхозашкахь – тIом чекхбаьллехь а, чIогIа ледара 
дара юкъарчу бахамийн хьал. Ткъа аьхка-м дикка чу са 
догIура адамашна – стоьмаш, хас-стоьмаш кхуьура, то-
гIешкахь дукха хуьлура акха цIазамаш, лаьмнашкахь –  
муьста, амма токхе мутт долу бецаш, къаьсттина –  
муьстаргаш…

Юха а холча хIуьттура нах Iа чIагIделча. Гурахь кол-
хозо къинхьегаман деношна кIеззиг делла, тIаьхьенна 
дIа Iалашдина миска сурсаташ сиха чекхдовлура. Ма-
цаллин мур хIуттура. Марса йовлучу цамгарша, къаьст- 
тина чоьнан уьно, хьокхура адамаш. Уггаре а хала 
хуьлура дукха бераш долчу доьзалшна.

ВархI са кхобуш, массара санна, ша хала воллуш ве-
лахь а, хIора кIирнах, еарийн дийнахь, шеца гIеххьачул 
яа-мала йохьуш, шен вешин доьзал болчу, иза муха Iаш 
бу хьажа, вогIура Сайд-Бек Катта-Кургане. Вухавер-
за тIаьхьа хуьлий, берашна шена хуу туьйранаш дуьй-
ций, царна ламаз дан: фатихьат деша, салават дилла а, 
къулха, этхьаг, ашхIаду деша а Iамадой, церан самукъа 
доккхий, дегнаш оьций, уьш дIабийшинчул тIаьхьа, 
дIатевжий, Iуьйккъе хьала гIоттий, Iуьренан ламаз дой, 
са-бода къаьсташ цIа ваха новкъа волура иза. И некъ 
гIаш бан дезара цуьнан, мел шийла хилча, мел тевне де 
деъча. Бакъдерг аьлча, шийла Iаьнаш дукха ца хуьлура, 
ткъа аьхкенаш дукха хьолахь салкхане1 йогIура уьш дIа-
тарбеллачу махкахь. 

Iаьнан тIаьххьарчуй, бIаьстенан хьалхарчу беттийн 
шийла, хаддаза дарц хьийзош деанчу шина-кхаа кIир-
нах, доккха ло диллина, висира Сайд-Бек Катта-Кургане 

1 Салкхане – йочане.
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ваханза. Дарц даьлча вуно чIогIа кхераме дара цигарчу 
шерачу аренашкахь новкъа вала: билгало санна, тида-
мехь латто цхьа а дитт я кондар ца хуьлура гуш. Юьртал 
гена валале, некъах туьлий, тIепаза нах бовш меттигаш 
кест-кеста нислора ишттачу хенан хIоттамехь. Кхано-о, 
йохъелча, кIорга дилина ло дешча бен ца карадора вай-
начун дакъа, карране кара ца деш меттигаш нислора 
наг-наггахь…

Цхьа жимма дарц лагIделла, тийналла хIоьттича, са-
гатлуш, кхин Iа ца велла, наха:

– Ма гIахьара хьо, кхузарчу баккхийчара дийцарехь, 
тешаме яц хIара тийналла, ямарте бу хIаваан хIоттам, 
дарц муьлххачу минотехь юха дIадоладала мегаш ду, – 
боххушехь:

– ЧIогIа сагатло сан, синтем хир бац сан вешин 
доьзалехь дерг хаъалц, диканиг ца хьоьху суна даго. 
Дала яздинарг бен хир дац. Со хIунда воьду хиъча, Цо  
къинхетам бийр бу сох, – аьлла, гIуллакх Делах теший-
на, новкъа велира Сайд-Бек делкъал тIаьхьенца дIакха-
ча ойла йолуш. 

Бан а бира цунах къинхетам Везчу Далла – дIа тийна 
лаьттина дарц, дIа кхаьчна, Сайд-Бек юьртах чу вулуш 
ца доладелира шен кIайн, буьрса кIуркIмани хьийзо. 
Сихачу боларца некъ беш веана, вохвеллий, кIадвеллий, 
хьуьхвоьллий вара иза.

ДIакхаьчча, цунна гинарг ма гойла вайн веччана: 
мохо, лайн чимаш чу хьоькхуш, ах бохург санна, йилли-
на яра иштта а хала дIачIагIалуш йолу готта шалха неI. 
Шийлачу чохь, цIенкъахь, кIелтийсинчу Сайд-Бека шо 
хьалха деанчу, хIинца ах тиллачу, дуткъачу кхакханаш 
тIехь, цхьаъ бен доцу тиша юргIа тIе тесна, милла дала, 
мацалла гIелделла, халла чохь са хаалуш дара диъ бер – 
йиъ йоI…

Хеттарш дечохь дацара гIуллакх. Цкъа хьалха, диг 
лехна, неI тойина, иза дIачIаьгIна, тIаккха вахана ша 
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банза долчу татол чуьра хи деана, юьрта уллорчу гун 
басахь куьйса лаьттачу кондарийн стаммийчу генех чIе-
шаш даьхна, цIе латийна, чай даьккхина, ша деанчу бе-
пигах кIез-кIеззиг даош мерзачу чайца цхьацца-шишша 
цастар даийна, берашна тема дина, уьш жимма метта 
даьхкича:

– ХIун ду хилларг? Мичахь ю шун нана? – хаьттира 
Сайд-Бека. – Маца йиъна аш тIаьххьара хIума?

– Цхьа кIира а ду нана цIахь йоцу, – элира йоккхачу 
йоIа. – Стомара сарахь диъна оха, ас лулахошкара дехна 
деана шиша баьпкан цастар. Селхана а, тахна а кхачанах 
батт ца тоьхна оха, хи малар доцург. Нахе юха а сагIа 
деха яха эхь хетара суна…

– Мича яхана шун нана?
– Хаац суна-м. Тхоьга хIумма ца элира цо ара 

йолуш…
– ЭхI, ма дика хилла со схьавеанна. Шен хеннахь, –  

элира Сайд-Бека. – Эцца со схьа ца кхаьчнехь, шу-м дел-
ла карор долуш хилла суна. Со хIинццехь ара волу шун 
нана лаха. Елла-х хир яций иза…

Хаза дохделла, дуза дуьзна, юргIи кIеллахь набарна 
хьега дуьйладелла бераш дIатича, цхьанне а хууш хIу-
ма дуй-техьа шайн несах дерг хатта аьлла, ара велира 
Сайд-Бек. Катта-Курганехь гIиргIизошна а, цигахь алс-
сам болчу узбекашна а, таджикашна а, вайнах санна, 
мехкех баьхначу курдашна а, гIалмакхошна а, немцошна 
а, гIезалошна а юкъахь, хIусамаш нис ел-еллачохь, вов-
шашна ген-генахь бехаш бара нохчийн доьзалш. ХIетте 
а вовшийн дахар-Iеран хьелаш дика девзара царна.

Цхьана кертара вукха уьйтIа хIуттуш, Сайд-Бек ле-
лаш, ялхалгIачу хIусаме иза кхаьчча, цIенна гонахара 
ло дIадоккхуш волу воккхо-о стаг гира цунна. Цуьнга 
салам делла:



118

Адиз Кусаев
– Болх беркате хуьлда хьан, – элира Сайд-Бека.
Салам дIаэцна:
– Хьо лаа-тара лелий? – хаьттира вукхо. – Суна ма ца 

вевза хьо? 
– Йиъ йоI кхобуш кху юьртахь ехаш-Iаш йолчу Са-

нун жимха волу марваша ву со, луларчу юьртара Кур-
шабера, – ша вовзийтира Сайд-Бека. – Тахана уьш хIун 
деш бу хьажа веача, бераш шаьш меца, гIийла, шийла 
карийна, тхайн несах, церан ненах, хууш хIума дуй-те 
бохуш, хоьттуш, лелаш ма вара со-м. Цара дийцарехь, 
кIира ду иза цIахь йоцу…

– Цунах дерг-м ас эр ду хьоьга, – дIадолийра воккха-
чу стага. – Цхьа-ши кIира хьалха вайн кIоштан коьртачу 
шахьарера веана, гIеметта хIоьттина нохчех стаг вара, 
меттигерчу бахархошкара пачхьалкхана даьхни оьцуш 
лелаш. ТIом балале хьалха, хьал долуш ву аьлла, махках 
ваьккхина, схьа ваийтина ву, бахара цо, шен да. Кхузахь 
кхиъна, дешна волу дела, гIиргIизойн мотт, нохчийн 
мотт санна, дика хууш а вара иза. Цундела тешийна, 
бахара цо, шех и жоьпаллен болх. Цхьа кIира даьккхи-
ра цо кхузахь. Мухха вевзинехь а, Сануна а вевзинера 
иза. Болх чекх баьлла, даьхни эца веанарг дIавоьдуш, 
цуьнан букъ тIехьа говра хиъна, юьртах йолуш гира иза 
цхьана-шина стагана. Шен гай дадийна, маре яханчух 
тера ду шун нус хилларг оцу нохчочуьнга. 

– И бохург хIун ду? Хьуна муха хаьа иза маре яхана 
я ца яхана?

– Дера хаьа хIокху юьртахь мел долу бакъдерг сайна 
хаьа дела. «ХIей, хьо лаа юй, Сану? Ахь лелориг хIун 
ду?» – аьлла шега лулахоша хаьттича, ела къежна, цо 
жоп делла бахара: 

– Ма гIо боххушехь, шен лаамца тIамтIе а вахана, 
цигахь «майрачийн Iожаллица» хIаллаквина, Iовдал 
майра бахьанехь хIара мацалла, къелла лан кIордийна 



119

ИЭС
суна. Со хIокху къонахе маре йоьдуш ю, – аьлла, бохуш 
сайга дийцина дела а.

– Ойн, диъ бер ма ду хьан, байлахь дуьсуш, цхьал-
лехь, шаьш. Хьан латтор бу царна кхача, хьо тIера яьлча, 
ахь дIатийсича? 

– Уьш-м шен дуьхьа тIамехь да веллачу пачхьалко 
кхобур дара хIинца, шена лаахь. Я шайн долчара дIадуь-
гур ду шайна эшахь, – жоп дели бахара цо, хIумма а шек 
йоцуш. ТIаккха дIатили бахара и шиъ.

– Вай-й, маре муха йоьду, диъ бер дуьтий?
– Дера ву со шу несах девлла моьттуш. Ткъа, хIунда, 

муха бохург хуур дац Сануна шена бен…
Дог доьхна, несо диначунна инзар ваьлла, бераш 

долчу юха вирзира Сайд-Бек. ШолгIачу дийнахь комен-
дантана тIе вахана, цуьнгара пурба даьккхина, вешин 
доьзалан мискачу, декъазчу, беркъачу сал-пал цхьа-ши 
ларча йина, уьш йоккхачу шина йоIе елла, цхьа йоI, 
куьг лаьцна улло яьккхина, уггаре а жиманиг кара эцна, 
Куршабехьа боьду некъ юьхьар лецира Сайд-Бека. Цхьа 
дика, уьш гена бовлале, цига йоьду дукха йоьттина йоцу 
ворда тIаьхьа кхиъна, цунна тIехь ларчанаш а, бераш а 
дIа тардина, дукха хье цалуш, цIа кхечира иза. 

ДIадоьдуш дара нохчий махках баьхна кхоалгIа шо. 
ТIамал тIаьхьа чIогIа беркъа девллачу мехкашкахь нох-
чаша бала хьоьгу шераш.

…ДIаихира денош,шераш. Кхиира йоьIарий де-
вешин Iуьналлехь. ГIиргIизойн махкахь маре яхана,  
шаьшшинна доьзалш кхоьллира йоккхаха йолчу шим-
ма. ЦIа баьхкина баха хевшича, маре яхара жимха шиъ. 
Церан берех шечарах санна, воккхавевора Сайд-Бек, 
дукха дезара, цхьаъ оьцуш, важа луш, цара диннарг ма-
гош, качдора уьш…

…ДIаихира денош, шераш. Цхьана дийнахь, къанъ-
еллачу, цомгашчу ненера дехар кхечира йоккхаха йолчу 
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йоIе, ша ялале уьш къинтIера баха лаьара шена, ша йол-
чу кхачахьара цхьаьний, бохуш. Вовшашца дага бевлла, 
шалхачу ойланца Сайд-Бекана тIебаьхкира уьш:

– ХIун де оха? Цхьана агIор къахета тхуна ненах, 
шолгIачу агIор цо тхайна йина къиза ямартло йиц ца 
луш, цунна гечдан, къинтера довла дегнаша ца дуьту 
тхо, – аьлла. – Дала дIа тийсина ма дитира цо тхо…

– Кхузахь шуна бан хьехам бац сан, – элира Сайд-Бе-
ка . – Ас шуьга геч ма де аьлча, сайн вешин чIир эцнарг 
хир ву со. Ткъа иза суна АллахI Дала могуьйтур дац. Шу 
цунна къинтIера довла деза, ас аьлча, шун лаам хьаьш-
нарг хир ву со. Иза а суна Веза-Воккхачо могуьйтур дац, 
хьайн вешина дина вон сиха дицдина ахь, аьлла. Шайн 
ма-хуьллу къинхетаме хила хьовса вовшца боху Делан 
дешнаш дага лаций, бе шайн сацам. Кхин а цкъа шайн 
дегнашка хаттий бе. Цара вониг хьоьхур дац шуна. 
Мухха елахь а, муха хиллехь а шун нана ма ю иза. Шун 
нана…

Оцу буса дуккха а ойланаш йина, къийса къийсина, 
цхьа са паргIат доккху хала сацам бина, шолгIачу дий-
нахь шайн нана ехачу юьрта баха новкъа бевлира йи- 
жарий…

ХЬАРАМЛО 
(Дийцар)

Ца динчу зуламашна, массо а цхьаъ санна, бехке 
бина, нохчий махках бахале хьалха дуккха а шерашкахь 
шайн кIоштан коьртачу юьртахь тайп-тайпанан куьйгал-
лин белхаш бина вара БIарийн-юьртара вахархо Дабин 
Дута. Оцу шерашкахь, ша муьлххачу даржехь хиллехь 
а, цхьацца берш санна, кура ца волуш, нахаца тарвала 
хууш, жимачуьнца а, воккхачуьнца а цхьатерра тIекере-
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чукаре, тидаме, лараме хилла, шена ала вониг ца дуь-
туш, цхьанне а халахетар ца деш, чекх велира иза. Шен 
ма хуьллу, массо а хIумана тIехь нийсо ларйора Дутас. 
Цундела «нийсонан гIаролхо» аьлла, наха тиллинчу 
цIарца вевзара иза. Бага ваханера массарна а дика, говза, 
хьекъале вовшахтохархо санна а. ХIетте а махках вок- 
кхучу хенахь цхьа а тайпа озабезам ца бира цуьнгахьа. 

Цхьа а ларам боцуш, къастор доцуш, шен доьзалцана 
бежнийн вагона чу кхоьссина, массаьрца цхьаьна бала 
хьоьгуьйтуш, жоьжагIатен беха некъ байтира цуьнга а. 
Новкъахь бутт гергга баьккхинчул тIаьхьа, гIиргIизойн 
мехкан цхьана доккхачу декъан коьртачу шахьарехь, 
Хош-гIалахь, охьа биссийна, цхьана жимчу тоьли чохь 
дIатарбира Дабин Дутин доьзал…

Болх боцуш, бала хьоьгуш, дукха ца Iийра Дута. Цуь-
нан дахаран а, белхийн а кехат ма дийшши, иза «талор-
хо», «халкъан мостагIа» ву аьлла, дIакхайкхина воллу-
шехь, оцу декъан коменданта тилпон туьйхира партин 
комитетан хьалхарчу секретаре: 

– Дукха хан йоццуш вайн хиллачу кхеташонехь те- 
къамаш беш вара-кх хьо, Кунанбай Джумагалиевич, 
болх бан хууш болу говзанчаш тоьаш бац, бохуш.

– Вара. Хьуна хьайна ма-хаьа, Павел Петрович, вайн 
кхузахь долу хьал, – элира вукхо. – Дешна а, болх хууш 
а, зеделларг долу а нах берриш тIамтIе бахана, шайн  
лаамца…

– Кхаъ бу хьуна. ХIокху тIаьххьарчу деношкахь кху-
за леррина схьа кхалхийначарна юкъахь ву-кх вайна 
оьшу говзанча, со волчу учоьте дIахIотта веана, хиъна 
Iаш. Зеделларг долу куьйгаллин белхахо. Коммунист. 
Вовшахтохархо.

– Леррина схьа кхалхийначарах хилча теша мегар 
дуй-техьа цунах? Лакхахь болчара хIун эр ду ца хууш, 
цунах жоьпаллен болх тешо даьхьар дуй-техьа вай? – 
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шеконца хаьттира Кунанбай Джумагалиевс, шен вок- 
кхавер хьулда гIерташ. – Ахь ма-вуьйццу иза велахь, 
доккха хIума дара-кха вайна.

– Лакхахь болчара эр долчух жоп далар ас, комен-
данта, сайна тIелоцу хьуна. ХIара санна, ца хуьлу зу-
ламхой, ямарта нах. Цхьана хенахь Къилбаседа Кавка-
зехь белхаш бина ас. Суна дика бевза нохчий. Цаьрца 
тIамтIехь а хилла со, чов йина, кхуза ваийтталц. Суна 
а, хьуна а шера ма-хаьа нохчий берриш бехке боций, 
дерриге а къам талорхо хуьлийла доций. Ас дIавоуьйту 
хьуна хIара…

– Схьаваийта. Амма цхьаъ далахь, жоп цхьаьний лур 
ду вайша.

– ХIокху леррина схьа кхалхийначарах массарах 
жоп дала дезаш верг со цхьаъ ву. Синтеме хила Кунан-
бай Джумагалиевич, цхьаъ хилахь жоп ас айсса лур ду 
хьуна. Со теша кхунах, хIокхо юьхьIаьржа хIиттор дац 
вай… – хадийра къамел Павел Петровича, коменданта.

 Хьалхарчу секретара, дукха къамелаш дах ца деш, 
Дутин кехаташка хьаьжна, леррина схьа кхалхийнчу на-
хаца кхеторан болх бан, юьртабахаман декъехула шен 
гIоьнчин дарже дIаийцира иза. Ишттаниг а хуьлура оцу 
чолхечу, хьеречу, дукхаха болчу меттигерчу бахархойн 
дегнашкахь нохчашка цабезам, хьагI-хьу кхоьллинчу 
боьхачу хенахь. Наг-наггахь иза хилахь а, цхьа жимма 
кхеташ а, адамалла йолуш а куьйгалхо комендатурехь 
нисвелча, атта хуьлура нохчашна.

Ша балха хIоьттинчу хьалхарчу дийнахь дуьйна 
Iедалан а, меттигерчу бахархойн а нохчашца йолчуй, 
нохчийн вовшашца кхоллаеллачуй юкъаметтигашкахь 
нийсо ларъян волавелира Дута. Ткъа Iедало хьовха, мет-
тигерчу бахархоша а харцонаш лелош меттигаш дукха 
нислора хIетахь.

Иштта а гIаддайна, халла хене бовла гIерташ, де- 
къаза лол беттачу нохчашна юкъахь нислора наг-наггахь 
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хьарамлонаш, харцонаш лелош болу куьйгана цIена а 
боцу, дог Iаьржа, къиза, адамалла йицйина нах. Массо а 
валийтина а, шайн киташ дуза, массо а верзина ваьккхи-
на а, шайна тIе юха, эхарт а, Маьхьшарен дийнахь Дала 
йийр йолу кхел а йицйина, адамийн рицкъанах баха ара-
бевлларш а хаалора.

Оцу могIарерчу, шена дикка тIеIиттаделлачу, гIул-
лакхех цхьаннах иштта дийцира цкъа тхо пхоьханахь 
цхьацца хабарш дуьйцуш Iаш долуш Дабин Дутас.

«…Нохчий махках баьхна шолгIа бIаьсте яра иза. 
Чекхболуш бара немцойн фашисташца беш болу тIом. 
Халкъаша, дуьра хьацар Iенош, доккхуш долу рицкъа, 
дерриге а бохург санна, дIакхоллура цо. Хала бохкура 
цигара бахархой, къаьсттина балехь бара цIийнах-цIа-
рах баьхна схьабалийна, керлачу меттигашкахь дахарх 
хIинца болаза болу нохчий. Уггаре а хала мур хуьлура 
царна бIаьстенан юьхь – синош якхло хан. Царна цхьа 
тема дан, уьш хене бовлийта, хIора баттахь хIора доь-
залхочун цIарах пхиппа кийла кIа, я мукх, я борц луш, 
цхьацца кийла кхидолу кхачанан сурсаташ тIетухуш, 
гIо дора пачхьалкхо нохчашна хьалхарчу халачу шераш-
кахь. Иза адамашна дIадоькъуш хьарамло лелош куьй-
гана боьха болу нах хилар гучуделира кеста куьйгаллин 
белхахошна. Наха дина аьрзнаш талла хьажийра со, суна 
сайн нохчий дика бовза декхар ду аьлла. Меттигерчу ко-
менданта, со шеца дага ваьлча, куьг бехкениг, милла и 
велахь а, жоьпе озо бакъо елира суна. Уггаре генарчу 
кIошта а вахана, цигара дуьйна сайн таллам дIаболо а 
сацийр ас. Говрахь бан дезара сан и беха некъ.

…Дуьххьара со хиллачу шина-кхаа юьртахь гIо 
декъарна тIехь нийсо латтош, хIоранна догIург дIалуш 
болу хьанала нах карийра суна. Ткъа йоьалгIачу юьр-
тахь, со цуьнан юккъе кхочуш, итт-цхьайтта шо хир 
долуш, кхоьлина вогIу маргIал санна, вуткъа, эгIаза, 
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гIийла кIант дуьхьала кхийтира суна, гихь жима тIоьр-
миг болуш. 

ХIокху юьртахь бахархошна-нохчашна гIо доькъуш  
дуй хууш, иза мичахь деш ду, хуур суна аьлла, дага  
деана:

– Хьо мичара вогIу, жима къонаха? – хаьттира ас.
– ДIо-о, эвла йисттехь йолчу хьаьттара вогIу-кха, – 

жоп делира кIанта. – КIа ду цигахь доькъуш, гIоьнна 
даийтина. Тхайн доьзална делларг ду ас дохьург.

– ХIара мел ду? Мас адам ду шун доьзалехь? 
– Къоъ адам ду – нана а, со а, сан жимах йолу йиша а. 

Нана, цомгуш йолуш, ян а ца елла, со ваийтира цо хIара 
схьа эца. Ялх кийла ду, аьлла делла ду хIара.

– И ма кIеззиг ду, кхаа адамна делларг. Шуна пхийт-
та кийла ма догIу.

– Наха иштта аьлча, «хьо реза вацахь, иза а лур дац 
хьуна» аьлла, суна тIе чевхина, со эккхийра хьаьттара 
терзанчас.

– Схьа тIехаал хIокху говра, – аьлла, цуьнгара тIоьр-
миг схьа эцна, цхьа луьйта паргIат яьккхина, кIанте куьг 
делла, гIо дина, иза сайна тIехьа, говран гаътIе, хаийра 
ас. Чемхалг санна, вай вара иза. 

ДIавоьдуш, дукха гена тхойша валале, шарула кIайн 
еха маж йолу воккха стаг кхийтира тхойшинна дуьхьа-
ла, пхи-ялх кийла хIума чохь хир йолу, цхьа пIаьлдиг 
карахь бахьуш вогIу. Иза а вара шераша а, халонаша а 
вакъийна, оза, гIийла.

 Къано тIекхачале, говрара воьссина, цуьнан дирста 
кIанте дIалуш, иза сайн мета хаийна, цунна дуьхьал ва-
хара со. Салам делла, хьал-де хьахийна, иза а хьаьттара 
вогIуш хилар хиъна, цуьнга а хаьттира ас:

– ХIара рицкъа масс доьзалхочунна делла хьуна? – 
аьлла.
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– Тхойша шиъ бен дац – со а, йоккха стаг а. Бераш 

шайн-шайн доьзалшца кхечу меттигашкахь дIа нисдел-
ла, тхаьшша дисина тхойша. ХIара йиъ кийла кIа ду 
тхойшинна делларг.

– Шуьшинна итт кийла ма догIу.
– Хаьа суна, амма хIара декъа хIоттийнарг вай цIахь 

долуш дуьйна а колхозан искладехь болх бина, нах Iехо 
Iемина, цкъа а вузур воцу боьха стаг ву. Цо даима а лела 
йо тхоьца хIара хьарамло. Арз дича а, юьртдас хIумма а 
ца до цунна. Юьртдена дакъа дечух тера ду оцу курхал-
час. Цунна кхин дан хIума ца хилла, Хош-гIалахь болх 
беш, Дута цIе йолуш, «нийсонан стаг» шех олуш, цхьа 
нохчо ву бохуш, хезна, цунна тIеваха ойла хилла ву со, 
кхузахь долу хьал ма-дарра дIадийца.

– Делахь-хIета хьо гена ваха ца деза-кх хьуна. И, ахь 
лоьху Дута, ша веа-кх хьуна тIе. Со ву-кх хьуна и Дута.

– ЭхI, ма дика ду хьо хьуо схьакхаьчна. Ахь гIо ца 
дахь, кхин орцах вала стаг воцуш дисна тхо, ша Дела 
воцург, инша АллахI.

– ХIинца вай цхьа хIума дийр ду, воккха стаг. ЦIе 
муха ю хьан?

– Сулим олу сох наха.
– Сулим, вай хIинцца хьо волчу дахана, шун цIахь 

сайн говр а, хIара жима къонаха а витина, со суо гIур 
ву хьаьтта, гIо эца веанчуха, оцу ахь вуьйцучу къуьно 
терза муха леладо хьажа. ТIаккха, цо хьарамло йина, 
берриг нах дIакхайкхина, нийсо йойтур ю ас. Харцон-
чана таIзар дайта а хьоьжур ву со, кхин цкъа а, ша велла 
дIаваллалц, цхьаннеца а хьарам ца хилийта а, къола ца 
дайта а. 

Вахана, хьаьтта дIакхаьчча, терза узуш волчо лело-
чун тидам беш гIеххьа Iийра со. Важа-м, цхьа а тергал 
ца веш, цхьана кехата тIе хьожий, рогIерчу юьртахочун 
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цIе йоккхуш, шен «болх» беш вара. Цунна хьалха лаьт-
таш дуккха а кирхьанаш узу доккха терза дара. Цхьанне 
а гур боцчу, шегахьа йолчу агIон тIе, иза дикка даздеш, 
кога буьхьиг биллина лаьтташ вара, терза узуш, нахана 
догIург ах а дIа ца луш.

Жимма хьарамлонча тергал веш Iийна, тIе вахана:
– ДIабаккхал оцу терзан тIера хьайн боьха ког! –  

чIоггIа, массарна а хозуьйтуш, элира ас терзанче.
– Хьо мила ву хIинца? – хаьттира вукхо, кура, ца ва-

шарца, цкъа корта схьаберзийна, шен латтар ца хуьй-
цуш, соьгахьа хьаьжна. ХIинццалц схьа шега хеттарш 
а, буьйраш а дайта Iеминчух тера вацара иза, шех 
бIобулуш волу верстина ваттIа воллу нахъIехорхо. – 
ХIун ког буьйцу ахь? 

– Со партин обкоман белхахо ву-кх,– аьлла, суо вов- 
зийтира ас, сайн тоьшаллин кехат дIа а гойтуш.

– Доккха хIума дара хьо партин белхахо хилар. Хьу-
на хьан бакъо елла суна омранаш дан? – юха а, цуьрриг 
а шек воцуш, къар ца луш, сайх говр алале хьалха хьуна 
нуьйр ала ас бохучу стагах тарлуш, суна чу гIерта вола-
велира курхалча.

– Доккха хIума ду-дац хуур ду хьуна, ахь лелочу  
бозбуанчаллех ас, коменданте кехат яздина, хIокху ахь 
Iехочу нахе куьйгаш таIа дайтина, хьо лаца Iедалан бел-
хахой баьхкича. Ткъа буьйцург дIо, терза охьадахийтина 
лаьтта, хьан ког бу, – элира ас, собарах ца воха гIерташ. 
ТIаккха, ас еш ерг забар йоций хиъна, кхеравелла, бос 
баьхьира терзанчин, ког терзан тIера охьа баьккхина, 
чIогIа воьхна хьаьвзира иза. Чуьра мох дIахецча хебна 
кит санна, цхьана мIаьргонехь и вампал гIеххьачул аз-
веллачух тера хийтира суна. 

– Амма, ас кехат яздале хьалха цхьаъ дийр ду ахь: 
хIинцца хьуо ваха вахана, айхьа Iехийнчу нехан, хIора-
нан кетIа хIуттуш, шайн тIоьрмигашца уьш схьабалий-
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на, нийса терза узуш, царна догIу дакъа дуьззина дIалур 
ду ахь,–элира ас.– Царна новкъахь кхерамаш ца тий- 
сийта а, цаьрга харц тоьшаллаш дахьара бохуш, дехарш 
ца дайта а, хьоьца ас хIара жима стаг воуьйту, – аьлла, 
тобана юкъара цхьа къонаха хаьржира ас…

Цуо нах схьа балийра суна дуьхьала кхетта воккха 
стаггий, кIанттий шайна юкъахь болуш. Юха озийтира 
терза. Метта хIоттийра нийсо.

ТIаккха со боккъала лелийла хиъча, ша ма лаций-
тахьара, хIара дуьххьара даьлла дара шегара, кхин цкъа 
а ишттаниг долуьйтура дацара ша бохуш, къена да-нана 
дара шен цIахь, кIелдисина, бохуш, дехарш дан хIоьтти-
ра хьарамло лелийнарг.

– Долуьйтур дац ахь кхин цкъа пачхьалкхан гIо доь-
къур доцу дела. Тахана дуьйна и декъа ас нахе кхиверг 
хоржуьйтур волу дела.

– Iад вита ахь иза. Дан а ду цуьнан цIахь къена да-на-
на. Дала йийр ю цуьнан кхел.

– Дика ду, аш дехарна вуьту ас иза, ша вела дIавал-
лалц, кхин нахана хьарам хир вац ша аьлла, цо дуй ба-
ахь, – реза хилира со.

Биира цо дуй. Леррина схьа кхалхийначу нохчийн 
гIуллакхе хьажа стаг цаьрга шайга харжийтира: царна 
шайна дика ма хаьара куьг цIена а, нийсо ларъеш а, те-
шаме а, къинхетаме а мила ву. 

ТIаккха сайна дуьхьала кхетта воккха стаг Сулим 
волчохь буьйса яьккхина, кхечу ярташка вахара со. Мас-
санхьа а кхача лаьара суна. Амма кхочур варий-техьа со 
массанхьа а?»

ДIадоьдуш дара I945-гIа шо. Нохчех леррина дIа- 
кхалхийна нах хилла шолгIа шо. Сийлахь-боккхачу То-
ламан шо. Цхьаболчарна чIогIа тайна, вукхарна чIогIа 
доьхна шо… 
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Январь, 20I4 шо.

БЕР
(Дийцар)

Казахстанан а, Юккъерчу Азин а бахархойн цIенойн 
пенаш а, чIап тхевнаш а поппарх дина дара дерриш а. 
Лоха а, бодане а, дукха хьолахь йоккха цхьа чоь бен йо-
цуш, шалха неIаршший, лаьттал ахметр лекха хила а, ца 
хила а мегаш, кегий корашший долуш цхьа лаппагIанаш 
яра уьш. Уьш а ца кхочура чохь баха, махках баьхначу 
нохчийн цхьацца болчу доьзалшна бен, мискачу ирсан 
кхаж баьллачарна бен.

Казахийн йист а, чаккхе а йоцчу аренашкахь Iай дор-
цан, аьхка тевнан мехаша лоькхуш лаьттачу, гIеххьачул 
йоккхачу юьртахь ишттачу цхьана лаппагIан, лохачу 
кора тIе хиъна, гIийла доьлхуш жима, ши-кхо шо хир 
долу бер гира цхьана дийнахь лулахошна – цига схьа ба-
лийначу нохчашна. ТIаьхь-тIаьхьа чIагIлуш дара кIен-
тан велхар.

– Миска-яI, мацделлачух тера ду и бер. Нана, юург 
лаха яхана, хьееллачух тера ду. ЦIа йогIур ю, Дала му- 
къалахь. Дузийна, дIатедийр ду цо шен цхьаъ бен доцу 
бер. Нана ма ю иза, – ойланаш йора тIех вол-волучо. 
Дукхаха болчара, шайна а дан хIума доццушехь, оцу ми-
нотехь шайга дуьгур дара иза. Амма тIехула тоьхна до-
гIа долу дела, «нана цIа кхочур ю хIинцца» бохуш, шайн 
синош тедеш, тIех довлура дIаса лела адамаш. Массарна 
а хууш дара махках дахале хьалха и жима доьзал ирс 
хьоьгуш Iийна хиллийла а. ЦIера дохуш, харцо ла ца 
елла, дуьхьало йина аьлла, хIусам дена салташна чIогIа 
йиттина, новкъахь цунах цамгар яьлла, иза веллийла а, 
ткъа хIусам-нана, къона зуда, шен байлахь дисина бер 
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кхобуш, кхузахь, оцу лаппагIи чохь, ша ехаш юйла а. 
КIентан цIе а хаьара массарна а – Зайналбек.

Ах шо а дацара нохчий кху пана махка схьа балийна. 
Вуно хала дара шайн берашца цхьаллехь бисинчарна, 
говзалла йоцчарна, Iедало деш долу гIо дIа ца кхочучар-
на, рицкъа лаха хьуьнарш доцчарна. Царах яра жима бер 
карахь хийрачу махкахь, гергарчарна генахь ша йисина 
хIара къона зуда. ЦIахь йолуш, майрачо хIумма а ца  
оьшуьйтуш, яьхна яра иза. Ширчу заманахь санна.

«Марой болчу зударех и жерой ца хьегош,
Дай болчу доьзалех гIийла бай ца хьегош,
Даарна-маларна, тIеюхучу бедаршна,
Марой болчу зударел и жерой толабан,
Дай болчу доьзалел гIийла бай толадан,
И тхайга ца далахь, гIийлачех дог доьлхуш
ХIара дуьне ца даа»,1 –
бохуш, дуйнаш бууш, «кIайчу хIонце» баха къона-

хий боцуш, уьш хилча, хьалха заманахь санна, дIалелха 
меттиг боцуш, халчу даьллера нехан дахар.

Буьйса йоьлча, арахь хIумма а ца гуш, Iаржъелча, я 
дилхина кIадделлехь а, я тIееанчу набаро мацалла йицъ-
йинехь а, дIатийра бер.

– Нана цIа еанчух тера ду, – ойла йора бер доьлхуш 
ца хезча, наг-наггахь тIехволучо. Корехь-м и гур даца-
ра. Цхьа а тайпана серло йоцуш, Iаьржа а, тийна а дара 
чохь. – Хьалххе дIадижина хир ду и шиъ…

Амма шолгIачу дийнахь а Iуьйрре кора тIе хиъна, 
гIийла узарш деш, делха доладелира бер. 

– Ма чIогIа наб кхетта оцу нанна, оццул бер дилхича, 
сама ца йолуш, – ойла йора лулахоша, берах къахеташ, 
нанна реза боцуш. НеIарна тоьхначу догIанах терго ян 
дага ца догIура цхьаннена а.
1 Исмайлан Дудин илли тIера.
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КIант велхар делкъе даьлча, кхин велха ца луш, са 

ийзош иза дIатийча:
– ХIара лартIехь хIума дац, мацалла долуьйтийла 

дац бер, – аьлла, доглазаме лулахой неIаре бахча, цунна 
тоьхна догIа гича, – Маржа-яI, хIара-м селхана дуьйна 
даккхаза ма-ду. ХIун хилла йисина-те, цIа ца йогIуш, 
хIокхунан нана? Мухха делахь а, гуш лаьтташехь, вил-
хина мацалла волуьйтийла дац хIара миска, – аьлла, до-
гIа кагдина, дош ала а гIорасиз хилла, хиъна Iа ницкъ 
боцуш аркъал воьжна волу кIант меллаша шен кара ий-
цира цхьана лулахочо, масех беран дас.

– ХIокху мисканан гергара нах карабаллац ас тхай-
гахь кхобур ву хIара, тхаьш юъург яош, тхаьш мерриг 
малош, – элира цхьана хеназа къежвеллачу стага Хьу-
сайна. – Со а, сан йоккха стаг тхаьш ду Iаш, чохь цхьа 
а бер-кер доцуш – тхойшинна ца делла Везчу Дала уьш 
чохь хьийзаран, цара бIаьрг белоран, церан дола даран 
ирс…

– Боккха мел боккхуш ву хьо хьайна хIокху халачу 
хенахь, – элира шолгIачу лулахочо ШехIида. – И Дела 
гуш ву-кх, сайн доьзалхой дукха бацахьара, ас иза хьоь-
га кхачийтина хир воцийла. ХIокхунан ден шича кхечу 
махка нисвеллачух тера ду вай схьа далош, суна хезнарг 
бакъ делахь. Са аьрта бу бохуш, цхьаммо а тергал ца еш, 
Казахстанан а, Киргизин а массо а ярташкахула, гIала-
нашкахула чекхъюьйлуш, лелаш цхьа зуда ю боху наха. 
Шеца лелош, вай ара дохуш дIаса къестийнчу, хIинца 
вовшийн лоьхучу нехан цхьа тIоьрмиг буьззина кехаташ 
ду боху цуьнгахь нехан адресаш тIехь долуш. Селхана 
вайн луларчу юьрта кхаьчна боху иза. Кхана вайн ки-
шлаке кхочур ю боху. Цуьнга хIара Зайналбек а, хIо- 
кхуьнан нана а кхузахь дуй хоуьйтуш, орца доьхуш ке-
хат дохьуьйтур ду вай оцу зудчунга, сихо е олуш.
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– Делахь а, кхуьнан гергарачарах а, ненах а дерг  

къастталца, вайн кIоштан марказахь долчу берийн цIий-
не дIа велча хIун дара те хIара кIант? – хаьттира кхоал-
гIчу лулахочо Назира. Цигахь дукха ду ма боху нохчийн 
бераш.

– Иза хиллане а хир доцург ду, – хадийра Хьусайна. –  
Цкъа-делахь, хIинца а вола а ца волалуш волу хIара 
миска цигахь муха кхобур ву ца хаьа. ШолгIа-делахь, 
хIара Зайналбек вайна массарна бевзаш болчу вайн 
юьртахойн кIант ву. Царах эхь ду вайна хIара цхьа са ца 
кхабаделла аьлла даре дан. Цаьрга хIун эр ду вай, кхун-
на цхьаъ хилахь? Церан бIаьра муха хьовса дохку вай 
кхана вешан юьртахь вовшахкхетча. Оццул осал довла 
бакъо яц вайн, вай нохчий делахь. Ткъа со цурриг а шеек 
вац вай дуьззина нохчий хиларх, хIокху халачу хенахь 
вай дайн гIиллакхех доьхна я духург ца хиларх. Кхоал-
гIа-делахь, кхуьнан дола дан стаг ца валахь, ас сайн кIан 
лорур ву Зайналбек тахана дуьйна.

– ХIета со тахханехь вайн кIоштан комендант вол-
чу воьду, Зайналбекан ненах цунна хIумма а хаьий те  
хата, – элира Назира. 

Назир дIакхачча, хIетте делкъе йина шен балха ве-
ана вара комендант. Республикан марказера, харцонаш 
лелорна, эпсаран даржехь лахвина, кху гене, цо акха 
лоручу меттиге ша ваийтарна, реза воцуш, цунна бехке  
нохчий лоруш, царца дера а, кIоршаме а ву бохуш, ко-
мендант вуьйцу хезна дела, неI тоьхна, вукхо пурба 
делча, меллаша чоьхьа ваьлла, гIиллакхе салам лира  
Назира.

– ХIун оьшу? – доцца оьгIазе хаьттира коменданта, 
хумпар чуьра схьа яьккхина тапча шена хьалха стоьла 
тIе охьа юьллуш.

– КхоалгIа де ду тхан юьртара цхьа зуда, жимчу бе-
ран нана цIа ца йогIу.
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Цунах дерг хьуна ца хаьа те аьлла, веанера со-м. Иза 

лаха гIо дар деха а…
– Муха йоккху цуьнан цIе?
– Мухаева Маржан.
– Иза-м цхьанхьа шен гергара нах болчу яхана хир 

яра, Шу, нохчий шайн лаьмнашкахь а, хьаннашкахь а 
шайна ма луъу лела Iемина ма ду…

– Иштта ша йоьдуш хилча шен жимчу берана тIеху-
ла догIа тоьхна, иза мацалла дала дитина, гIур ма яцара 
нана…

– ГIур яра-яцарий ас хоуьйтур ду хьуна хIинцца, – 
аьлла, стоьла гIутакх чуьра цхьа кехаташ схьа эцна, уьш 
кего волавелира комендант, хеззаш шабар-шибар деш: –  
Мухаева…, Мухаева…, Мухаева… Хьа-ан, хIара ю-кх 
Мухаева. ХIокху кехато дуьйцург бакъ делахь, ткъа иза 
харц хуьлийла дац НКВД-н белхахочо яздина хилча, 
кхерамен, къаьсттина ларъян езаш зуда ю иза. Шу мах-
ках дохучу дийнахь, Iедална дуьхьало а йина, новкъахь 
цамгар кхетта, велла майра. Цундела иза оьгIзъяхана ю, 
бекхам бан гIоьртур йолуш ю боху хIокху кехато…

– Дера яц иза-м я оьгIазъяхана а, я цхьанне а декха 
хуур долуш а, ур-аттала, моза буьйр йолуш. Цхьанне а 
новкъа йоцуш, шен беран дола деш, тийна Iаш ю. Ур-ат-
талла, моза белур боцуш къинхетаме ю…

– Оьрсийн кицано ма-аллара, тийначу уьшалахь бен 
дукха ца хулу шайтIанаш. 

– Тхан Маржанан дог ишттачу уьшалех дац, тхан  
нохчийн лаьмнийн шовданаш санна, цIена ду.Кхин а 
цкъа бах ас, мацалла дала шен бер дитина шена там бан 
гIур йолу нана яц тхан Маржан… 

– ТIаккха ша ду. Бер дала-м ца делла?
– ХIан-хIа, Иза дукха доьлхуш хезна, хIара лар тIехь 

хIума дац аьлла, неI бух яьккхина, бер цхьана тхан юьр-
тахочо шен цIа дигира.
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– Берийн цIийне дIа хIунда ца делла иза?
– Цкъа-делахь, иза дукха жима ду. ШолгIа, нохчийн 

эхь лоруш ду, миччахь белахь а гергара нах болуш, 
юьртахочун бер берийн цIийне дIадалар. Иза кхаба тIе- 
лаьцначунна массара гIо деш Iедал ду тхан.

– Оцу бера дуьхьа шуна гIо дан хьожур ву со, сайнаш 
дага а лаьцна. Собарделахь, цкъа хьаа, милице тилпон 
тоха вай, цунна хууш дуй те хIумма а хьажа?

Дикка Iийра комендант ладоьгIуш, наг-наггахь хат-
тар деш:

– Маца?..
…..
– ХIунда?
…..
Суд хиллий?..
…..
– Иштта дан бакъо юй церан?..
…..
– Мича?..
…..
ТIаккха цхьа тамашена Назире хьаьжна, меллаша 

элира цо:
– Дера ву со шун юьртахочун гIуллакх вон ду  

моьттуш…
– Муха – вон? – ша-шен аз ца хезаш, хаьттира На- 

зира.
– Кхо де хьалха, буьйсанан бода къовлалуш, шун 

юьртаца хIоттаелла йолчу Шалды-Балды кIотарерчу 
«Кхызыл Аскеран»1 колхозан кха тIе кIан кенаш хедо 
яхана хилла шун цхьа зуда. Коча оьллинчу жимчу тIоьр-
миг чохь бIе сов кан болуш, иза схьалаьцна колхозан 
1 Кхызыл Аскер (гIиргIизойн маттахь) – ЦIен Эскар.
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хехочо. «Iадйитахьара ша, цIахь мацалла леш бер дара 
шен» бохуш лаьтташехь, хехочо-казаха, шед йиттина, 
кхера йина, милице дIайигна иза. Цигахь шен цIе хаьт-
тича, ша Мухаева Маржан ю, аьлла цо. Ткъа пачхьал-
кхан долаллина тIекхевдича, таIзар даран гIуллакх, тIе-
ман хенахь санна, чIагIдина ду, колхозаш йохку хенахь, 
цхьа эзар исс бIе ткъей дейтталгIачу шарахь, иштта шех 
олуш долу «кхаа кенах долу закон» тIе эцчахьана дуьй-
на. Къола дина нах, царна кхел яре ца хьоьжуш, НКВД-н 
сацамца сихха шолгIа дийннахьехь набахте дIабуьгу. 
Изза дина шун Маржанна а. Цу тIехь тхан дан хIума 
дац, тхоьга хоттуш хIума а дац. Чекисташна бакъо елла 
шайна луъург а, шайна хеттарг а дан…

– Иза мича йигина а? Хан мел тоьхна? 
– Кхин хьоьга ала хIума а дац я баха бакъо а яц… 
…ХIумма а ца оьшуьйтуш, байлахь висина бохуш, 

даима а цуьнгахьа узуш, шаьш ца юуш а, иза вузош, 
чIогIа дола деш, кхиийра Зайналбек Хьусайна а, цуь-
нан хIусам-нанас а. И шиъ лорура цуо даима а шен да- 
нана…

Кхин Зайналбекан гергара нах гучу ца бовлуш, Дай-
махка цIа бирзира Хьусайнан доьзал, Зайналбек ишко-
лехь дешна ваьлча. ЦIахь чекхъяккхира цо хьехархойн 
институт. Балха вахара, зуда ялийна, ваха хиира Хьусай-
на шена уллохь динчу цIенош чохь.

Хьалха хилла харцонаш дIайохуш, харцтоьшаллаш а 
дина, лецна, чубоьхкина, байъина нах бехказа боху мур 
дIа болабелча. Зайналбека дукха кехаташ яздира массан-
хьа, ненах а, ден шичин доьзалх а хилларг хаа гIерташ. 
Цкъа мацца а кехат деара СССР-н Лакхарчу прокура-
турера, хьан нана Мухаева Маржан, НКВД-с харц кхел 
йина чу йоллина йолу, Тобольскерчу лагерехь елла цхьа 
эзар исс бIе шовзткъей уьссалгIачу шарахь, иза бехказа 
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яьккхина цхьа эзар исс бIе дезткъей борхIалгачу шарахь 
аьлла. 

… Цхьана дийнахь Зайналбек волчу веара цуьнан 
хеннара ца вевза къонаха. КетIахь саца а сецна, чу мохь 
тоьхна, иза ара ваьккхина, хьал-де хаьттина:

– Хьо Зайналбек ву-кх велахь-вацахь, – элира ве- 
анчо.

– Ву со Зайналбек. Хьо мила ву? Суна ма ца вев- 
за хьо.

– Со хьан ден шичин кIант Аьрзу ву. Со хьан хеннара 
вара, Казахстанехь цхьана совхозан кхачанан сурсатийн 
складехь бол беш волуш. Мацалла бала хьоьгуш, нох-
чий леш ла ца делла, цхьана шина-кха дийнахь-буса цу 
чохь мел долу сурсат юьртахь болчу берриге а нохчашна 
дIа декъна, иза къайла даккхийтина, луьра кхел йина, 
чу воьллира сан да. Сан нана елира кеста иза лацар ла 
ца делла, цомгуш хилла. Со берийн цIийне дIавелира 
юьртарчу коменданта. Цигахь кхиъна, дешна, доьзал 
кхоьллина, казахийн мохк шолгIа даймохк лерина, ци-
гахь вехаш ву со хIинца. Нохчий дукха бу цигахь бехаш 
хIинца а.

– Ойн, вайша арахь ма лаьтта. ХIай юьхьIаржо яI! 
Хьо веана хазахетар совдаьлла, воьхна хилла хьуна со. 
Валол чу. Хьо меца хир ву, кIадвелла хир ву. Са доIуш, 
юучух кхеташ дер вайша къамелаш…

– Ша тIаьххьара набахтера даийтинчу кехата тIехь 
дийхира дас соьга хьох лаьцна дерг ма дара талла аьл- 
ла, – кхидIа а дийцира Аьрзус. – Шун юьртахоша телхи-
на ю бохуш, моттаргIанаш еш лелаш хиллачу зудчуьнца 
даийтина кехат кхаьчна хиллера цуьнга. ЧIогIа лиъне-
ра цунна хьо волчу кхача, хьо дIа вало. Лацаро дохий-
ра дерриге а. Шен кехата тIехь соьга весет динера дас, 
мацца хилахь, дийна хилахь, хьо лаха аьлла. Вовшийн 
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лаха вайна бакъо яьлчахьана дуьйна ас кехат ца яздеш 
меттиг ца йисира цхьа а Казахстанехь а, Киргизехь а, 
Нохчийчохь а. Кхузара кхечира сунна тIаьххьара цхьана 
Хьусайнан адрес тIехь долуш кехат. Иштта кхаьчна ву 
кхуза. Хьусайн мила ву.

– Сан да ву-кх.
– Сан дас-м хьан ден цIе кхин ма йоккхура…
– Сан да нохчий цIера бохучу дийнахь салташа вий-

на бохуш, дуьйцура наха. Суна иза вевзина а вац. Ткъа 
нана набахтехь елла хилла со дукха жима волуш. Со ма-
цалла лечура ваьккхинарг, кхиийнарг Хьусайн ву, сан 
ден лулахо хилла волу. Цундела, нохчаша ма-аллара, да 
винарг вац, да кхиийнарг ву…

…Кеста шен доьзалцана казахийн махкара цIа веана, 
шен ден хиллачу декъа тIехь, шен шичина уллохь ваха 
хиира Аьрзу. Хьусайн вела дIа валлалца цунах дада олу-
ра цаьршимма. Иза веллачул тIаьхьа, Хьусайнан бераш 
аьлла цIе яхара Зайналбекан а, Аьрзун а…

ХЬАЛХАРА БЕЗАМ
(Дийцар)

Хьалхара безам… Хьанна хаьа, иза муха кхолла-
ло? Суна-м ца хаьа. И мазал а мерза, бIастенал а сир-
ла, шовданал а цIена синхаам цIеххьана гIотту кийрахь, 
туьйранан хьозано санна, тIам тухий, йоIах бIаьрг кхет-
ча, дог башха тохалой. Цунна чохь цIе кхерста, хьан 
синтем бойуш. Хьоьга цхьана а хIуманан ойла ца яло 
езаеллачунах бен. Хьуна гондIа хIумма а ца го, даима а 
бIаьрхьалха лаьтта цуьнан юьхь-сибат бен. ХIун хир ду 
ца хууш, тIаьхьенан ойла ца еш, езийран бIаьргийн бух 
боцчу хIорда чу кхоссало хьо, иза гомха бу, цунна чохь 
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Iожаллин кIуркIамани ю-яц, ца хьоьжуш. Ахь йоьIан ха-
залла ца лоьху, «еанчу набарна кIеда мотт ца оьшу, ба-
ханчу безамна хазалла ца оьшу» бохучу нохчийн кицана 
дайна. Хьуна цуьнан дикалла оьшу, «хазалла делккъалц, 
дикалла сарралц» халкъо чIогIа нийса аьллийла хууш, 
баккхийчара дийцарехь.

Хьалхара безам... Лаа яздина дац цхьана доккха 
хьекъал долчу стага: «Хьалхара безам иза цIе ю, ша яла-
ран бахьана цхьанне а ца хууш. ЙоIе дукха мел хьийжи 
а, дечиг алссам тиллича цIе санна, марса болу иза. Дуь-
ненахь долу дерриге а хиш тоьар дац хьалхарчу безаман 
цIе дIаяйа». 

Бакъдерг аьлча, оцу аларех хьалхарниг яздинарг Ну-
шич Бронислав велахь а, дисина шиъ ас сайгара тIетоьх-
на ду, суо и санна, гIараваьлла яздархо вацахь а, цуьначул 
сайн кхетам эшна бу ца моьттуш, айса а хьекъале тIето-
хар дан мегарг хиларх чIогIа тешна а, сайх бIобулуш а 
волу дела.

Ша вайн заманан поэт лоруш волчу, сан цхьана дот-
тагIчо кхин а чIогIа аьлла хьалхарчу безамах лаьцна, 
шен кхоллараллин хатI, дуьнене хьежар цхьаннех тера 
цахилар чIагIдеш:

Хьалхара безам бу аьхкенан тов,
ХIоранна шен-шена хIутту,
Ховхачу дешнашца тешамен бIов,
Къонахчун кийрахь цо ютту.
Хьалхара безам бу цхьа ирсен ов,
Синхаъмийн цIеналла деношца луьтту...

Иштта «аьхкенан тов» а, «ирсен ов» а цхьаьний 
гIаьттира сан, генарчу «Сийначу Сибрехара» цIавеана 
дукха хан йоцчу жимчу стеган, кийрахь цхьана бIаьсте-
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нан сарахь Соьлжа-ГIаларчу цхьана техникумехь. Хьал-
харчу майн дезчу денна леринчу садаIаран суьйренехь. 
Цигахь доьшуш йолчу сан доттагIчун йишас тхойшиъ 
хьошалгIа кхайкхинчу сарахь.

«Аьхкенан тов» а, «ирсен ов» а гIаьттира аьлча а, 
кийрахь кхерстира-кх, сан доттагIчо цхьана шен байта 
тIехь ма-яздарра:

Сан дахар къага деш,
Чим бина, дага деш, –
Инзар йоккха цIе. 

Кхин чIогIа муха эр ду безаман цIарах, суна-м ца 
хаьа. Шуна хаий? Чоьнаш Iадош, екаш яра хIеттахь, 
патефон хуьйцуш, юкъаяьлла магнитофон. Хелхаран 
эшарш лоькхура студентийн жимчу музыкин тобано. 
Вовшийн декъалдарш. Забарш. Довзарш. Хелхарш. Са-
мукъне, екхаелла, серлаевлла яххьаш. ЦIийелла беснеш. 
Дерриге а дицдина. ирсе къега бIаьргаш. Тайп-тайпанчу 
меттигашкахь шайн-шайн жIуганашкахь гулбелла кегий 
нах а, мехкарий а. Цхьа тоба вукхунал чIогIа а луьйш, 
цара дечу къамелийн а, лелхачу деларийн а, ишттачохь 
даима а хуьлуш ма хиллара, къора гIугI лаьттара йок- 
кхачу а, шуьйрачу а чоьнахь...

Къоналлин самукъадалар мIак даьллачу хенахь чоь-
хьа елира Иза, ша ма-ярра Маьлх-Аьзни. Шен хазалли-
ца, малхо беттаса санна, кхолийра цо чохь болчу, шайн 
хазаллица чоь къагийна болчу мехкарийн яххьаш. Цхьа-
на мIаьргонна тийналла хIоьттира чохь, иза гучуяьл-
ча, – массо а цуьнга дIа хьаьжжинчохь висира. Амма, 
лерга потт хIоьттинчу а, малхе хьаьжча санна, бIаьрса 
дайначу а суна бен дукха ях ца елира и мIаьрго – юха а 
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хьалхалерра гIугI гIаьттира чоьнехь. Суна-м хIумма а ца 
гора Иза бен, хIумма а ца хезара цуьнан аз бен. Хаза яра 
Иза, нохчийн туьйранаша ма-дийцарра, шовзткъе итт 
эмкал елча а механ Iуьргахула бен ца гойтуш хиллачу 
йоIал исбаьхьа юй-техьа, аьлла. Кхин цуьнан васт кхол-
ла дешнаш а, дустарш а ца карадора, сайн доттагIчун-
на санна, яздархочун похIма цахиларна а, цунна санна, 
дика ненан мотт ца хаьа дела а. Цундела сайна хуург 
элира ас сайн дагахь, цуьнан васт кхуллуш: малхал а, 
баттал а тайна ю. Кхин доккханиг а, дезаниг а ала суна 
нохчийн маттахь хаа а ца хаьара хIетахь, цундела цкъа-
чунна иза а тоьаш ду, аьлла хийтира суна. 

ЙоI гучуяларций, сиха дага деара суна, тхо, махках 
даьхна, паналлехь дехаш долчу хенахь тхайн юьрта, 
сан да волчу, хьошалгIа вогIуш хиллачу воккхачу стага 
тхайна, берашна, дийцинчу, оха шайга, церан турпал- 
хойн хьуьнарех цец дуьйлуш, багош гIаттийна ладегIна-
чу, цхьацца йолу кийсакаш цуо тхуна дагахь Iамийначу 
нохчийн туьйранашний, турпалаллин иллешний тIера 
диц ца лун дешнаш:

Батто марха санна, и къорза гуьлманда
Юьхь-дуьхьала ийзош,
Калакойн Iаж санна, шен йогу беснеш
Гучура ва йохуш
Коканех догу шен Iаьржа бIаьргаш 
Ша охьа хьежош,
Дуьненчу кхета нур дашо малх санна,
Чоь серла йоккхуш,
Еана хIоьттир тов Акхтуллин йиша
Шахьболатан хIусаме1...

1 «Жумин Акхтуллин, Шахьболатан илли» тIера.
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«Сийначу Сибрехахь» Советийн Iедало, «бIешерийн 

боданашкара» къаьмнаш серлоне дохуш, церан Iадаташ 
керлачу гIиллакхашца хийцинчу хенахь кхиъначу суна 
хIара садаIаран суьйре ша тайпанчу нохчийн синкъера-
мах таръелира, Со шайн даздаре кхайкхинчу сайн дот-
тагIчун йише:

– Иза мила ю? – хаьттира ас, цхьанне а хаа ца до-
луьйтуш, чоьхьа яьллачуьнгахьа корта дIатаIош , сайна 
бен-башха дац моттуьйтуш. 

– Земфира ю-кх, сан курсахо, – доцца жоп делира 
йоIа, цхьа хIиллане елакъежаш.

Хелхарш юха а дIадуьйла далале, доттгIчун йише:
– Делахь-хIета, хьуна-м хала хир ма дац со цунна 

вовзийта, – элира ас.
– Дера хир дац, – аьлла, юха а цхьа мекара, «кIант 

Iовдала-м вац» бохучу ойланца. соьга хьаьжна, Земфира 
юкъахь лаьттачу цуьнан курсахойн тобана тIе яхара иза.

Соьгахьа, корта теIош, кIелдIахула схьахьоьжуш, 
йоIаца лахдинчу озаца шабар-шибар дина, гона юкъа-
ра яьккхина, пхьарс лаьцна, кхин цхьа курсахо уллохь 
йолуш, тIе ялийна, Маьлха-Аьзни а, цуьнан накъост а 
тхуна массарна а йовзийтира доттагIчун йишас.

Кхин хIара я важа аьлла, тхо вовшашка дистхила 
кхиале, неIарехьа хьаьжна:

– Бехк ма биллалаш, сан йоккхаха йолу йиша кхечи 
схьа. Суна тIаьхьа еана иза, – аьлла, сихха шен тобана 
тIеяхара Земфира, шеца накъост юьгуш. СадаIаран са-
мукъане а, гIовгIане а суьйре чекхъяьлча,зудабераш, ге-
нахь Iашдерш, шайн-шайн автобусашна а, трамвайшна 
а тIе бига а, уьш тIеховшийна дIахьовсо а, къона хье-
хархой а, кегий нах а, мехкарий а массо а цхьаьний ара 
девлира тхо. 
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Дезчу денна бIаьстено леррина совгIат дича санна, 

дуькъа сенделлачу бес-бесарчу диттийн генаша нарто-
лаш йинера гIалин урамашна тIехула. Массанхьа а кхи-
ийнчу зезагаша шайн басаршца, лаьмнийн хотеш сан-
на, къарздинера уьш. Чиркхаша, Чатакхийна тачанаш 
санна, къагийнера, тайп-тайпанчу сурташа, йозанаша, 
ал гатанаш санна, гIийлачу, мелчу махо ловзочу цIечу 
байракхаша хаздинера шуьйра проспекташ, бульвараш. 
Сирлачу стогарша седарчийн гуламех тарйинера май-
данаш а, кегий бошмаш а. Мел лехарх, нехан я ченан  
цуьрггий, чиммий карор боцуш, нохчийн зударша, бор-
шам хьокхуш, цIинйина чуьра цIенкъанаш санна, цIе-
на яра нах дIасалелийлаш. Цхьа а машен яцара гIалин 
коьртачу урамехь а, майданахь а новкъарло еш, синтем 
бойуш. Ша ерриге а гIала яра соьналлехь, зезагашлахь 
цхьа йоккха беш санна.

Дийнахь тайп-тайпана белхаш бина, дешна, мел 
чIогIа кIадбеллехь а, бедарш хийцина, чохь цаIалой, 
самукъадакха, садаIа, дIасабуьйлабала, дуьнене бIаьрг 
тоха, шаьш нахана гайта а, кхечаьрга шаьш а хьовса, 
гергарлонаш таса, хаза еанчу бIаьстенан суьйренца 
гIалин бахархой, къаьсттина кегийрхой, арабовлу хан 
яра. ГIали юккъехь дуккха йолчу кегийчу бошмашкахь 
дIахIиттийна гIенташ я баккхийчу наха а, шаьшшиъ бен 
хIумма гондIа ца гуш, хIумма а ца хезаш, вовшашца, 
тIеттIа таьъна, меллаша шаьш бен цхьа а кхетар воцу 
меллаша къамелаш деш Iачу безамо вовшахтоьхначара а 
дIалецна дара. Цигахь хьала-охьа детталучу хин даточу 
зIаьнарша ечу гIовгIанах самукъадолуш лелачу адамийн 
а, гIара эккхийтина, зевне маьхьарий детташ, девдда ле-
лачу берийн кIуркIманиш хьийзара фонтанашна гонаха.

Соьлжи йисттера, сийлахьчу оьрсийн поэтан цIа-
рахчу сквера тIера болалучу гIалин коьртачу урамехь 
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дIасалелачеран дукхалло бIаьстенца дистина догIучу 
ламанан аьрхачу ахках тарбора иза. ХIора сарахь дIа-
салелачарах тIанк-аьлла буьзна хуьлучу цуьнан, Iамар-
керкан паччахьерчу Нью-Йоркерчу коьртачу урамах 
тарбеш, « Бродвей» олий бен кхин цIе ца йоккхура соьл-
жа-гIалахоша. Даима а белабелла, бекхабелла забарш 
еш, шайн-шайн хабарш дуьйцуш, цхьана ханна ерриге 
а халонаш, гIайгIанаш, берриге а сингаттамаш, цатамаш 
бицбой, самукъане, цхьалха, вовшашца ийна, догцIе-
на, гIиллакхе хуьлура массо а – жима а, воккха а. Наг-
гахь а хезар дацара хьуна церан багара даьлла дастаме, 
кIоршаме, оьгIазе, боьха дош. Цкъа ца хуьлура царна  
юкъахь дера, кхоьлина, девне, бусабелла нах, лата гIер-
тарш, чуьчча оьхурш-м хьеха ма бе ахь.

Сакъера арабевлларш дукха хиларна цхьа ша тайпа 
хедаш доцу гIугI, къора гIовгIа лаьттира гIалин коьрта-
чу урамашкахь, буьйса дуккха а юкъал тIех яьлча а, дIа 
ца туьйш. И гIара, кхин а чIагIйина, марса яьккхира ара-
девллачу оха – техникуман чу-араволу неIарш хIетахь 
гIалин коьртачу ураме еллалуш яра. СапаргIат даьлла 
дIасалела нах бела къежаш, хьегаме хьуьйсура тхан 
гIовгIанечу тобанашка – тхол дукха баккхий боцчарна 
тIехь, шайн къоналла дага туьйсучух тера дара царна. 

Сан ирсана, доттагIчун йиша а, Земфира а, цуьнан 
накъостий а, техникумна цхьа-ши урам бен гена йоцчу 
гIалина юкъерчу майданахь йолчу автобусийн чаккхе-
нан социйлехь цхьана машен тIе хиира. 

Цул тIаьхьа хIора дийнахь иза техникуме йогIу хан 
ларйора ас, цига вогIий, дерриге а дан дезарш а диц-
дой, я диттийн IиндагIехь, я дIасадоьлхучу адамашна  
юкъахь къайла волий, я аьнгалих а, аьчках а йинчу чекх 
са гуш лаьттинчу, зорба духкучу готтачу, киоска чохь 
дIаоьхкина газеташ, журналийн мужалташ йоьшу мот-
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туьйтуш, тIаьхьий-хьалхий схьаоьхучу автобусашка 
сих-сиха бIаьрг а тухуш. Иза схьакхаьчча, юха а дага то-
сура суна оцу суртаца догIу дешнаш:

Цхьа туька йиллал цIен деши, кIайн дети
Некхашка ва къуьйлуш,
Важа туька йиллал цIен дари, кIайн дари
Шен дегIа дерзийна,
Пошмакхий цу кийрахь цIен кIархаш
Байн кога цIийза беш,
ХитIе яха елир тов къеначу Дадин йоI1...
Бакъдерг аьлча, Земфира йогIу хитIе автобусан со-

цийла яра, ткъа безамо бовзийтинчу кегийчу наха цхьаь-
накхета къастош йолу уггаре а уллора хийист ткъех метр 
генахь шина урамна юккъехь яра, дIахьаьжча ган а гуш 
лаьттачу жимчу бешахь. «Дашо чIерий» олучу фонтана 
уллохь. Амма цунна гондIа хуьлучу соьлжа-гIалахошна 
юкъахь цхьаьна детталучу даьлла дацара тхойшиннан 
гIуллакх.

Автобуса тIера тIера охьайоьссича, кхин дIа-схьа 
ца хьоьжуш, байн ког боккхуш, сихха шайн доьшийла 
йолчахьа дIайолалора Земфира. Со-м цунна хIеттахь  
вицвеллачух тера дара. Сан дагара иза-м ца йолура цхьа-
на мIаьргона а. ЙоI гича, хIоразза ала дага догIура суна:

Сан хIора «буьйсанна
ГIевланга ва хуьйшуш,
Набарха ахь вохуш,
Наб кхета ца витна,
Хьо лаха веъна со,
ВорхI вешин ва йиша»2...

1 «Йишин вешин илли» тIера.
2 «Бос хаза Муса» илли тIера.
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Иза-м соьгахьа схьа ца хьожура, цунна-м со хилча а, 

ца хилча а бен-башха доцчух тера дара...
Цо иттех гIулч яккхалц Iай, иза тидамера ца йолуьй-

туш, меллаша цунна тIаьхьа воьдура со, улло ваха ца 
хIуттуш, сайн экамчу синхаамна жоп доций, хетарехь, 
цкъа а хир доций хууш санна. Земфира, шен дешаран 
хIусамна хьалха дуьхьал бетталучу нийсархошка мар-
шалла хоттуш, доттагIашна-зудаберашна, елалой ма-
ракхеташ, чоьхьа яллалца лаьттара со некъал дехьахь. 
ЭхI, ма хьоьгура со цуьнан нийсархойх оцу мIаьргонехь!

ГIеххьа дахделира цхьа а шех кхетар воцу и хьал: 
цуьнга, тIевахана, вистхила со цахIуттуш, цуьнан соьца 
цхьа а тайпа бала боцуш. Иза хьалха тIейогIург хилар-м, 
цуо хьалхара дош алар-м хьахадойла ма-дацара вайне-
хан Iадаташкахь: Пушкинан Татьяна ма-яцара иза, шена 
бу-бац хууш боцу безам кIанте хьалха балхо. Вайнехан 
йоIана мегар ма-дацара оьрсийн йоIана мегар. Къоман 
гIиллакхца, Iадаташца цхьана агIор догIуш ма-дацара 
ишттаниг. 

Кхин цунна тIеваха а, вистхила а ладаме ца хилла, 
тIаьхьенан ойла ца еш, доттагIчун йишегара Земфира 
еха меттиг а хиъна, цуьнга кехатан цуьрг язйира, Бу-
ракъ-динахь айса сайна кхоьллинчу цIенчу, башхачу 
дуьнене безамо дIаваьхьначу, ас, школехь дукха ешна-
чу Пушкинан, Лермонтовн, Тургеневн турпалхойх ма-
сал эцна, царна мегарг сайна мегар ду моьттуш, тхойша  
нохчий хилар дицдина. Цунна юьхь-дуьхьал хIотта ирке 
велахь а, кехата тIехь, гуш йоцчуьнца дечу къамелехь 
чIогIа майра балха бора ас айса кхоьллина безам, цхьаь-
накхета юьллу хан а, меттиг а билгалйокхуш. Иза инзар 
йоккха сонталла юйла ца хаьара суна!

Даима а санна, билгалйоллучу меттехь, автобусан 
социйлера жимма юьстаха ваьлла, цунна тIера охьа- 
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йоьссина, Земфира, елакъежаш, ша юй хоуьйтуш, куьг 
лестош, киншкаш тIехь ма-хиллара, йоккхаеш, хазахе-
тарца сайна тIейогIу сурт хIиттош, мерзачу ойланашка 
вахана со лаьтташ, цIеххьна суна тIе еара, чIогIа Зем-
фирах тера а, цул хаза юй-техьа аьлла, тайна юьхь- 
сибат а, куц а долу ши йоI. Леррина соьга хьаьжна, жим-
ма дехьа яьлла, социйлехь дуккха йолчу зезагийн конда-
рех цхьанна уллохь саца сецна:

– Сехьа валахьа, жима стаг, – элира шина йоIах йок-
кхаха хетачо оьрсийн маттахь. Йистхилар гIиллакхе, 
амма гIеххьачул кIоршаме дара цуьнан. Цаьршинна тIе-
вахара со.

– Хьо хIуьнех динарг вуй? – юха йоккхаха йолчо.
– Ву, – ас.
– Ахь тхан йише язйина кехатан цуьрг тхойшинга 

кхаьчна цхьа дика хьан ирсана, тхан де-нене, вежаршка 
ца кхочуш. Цаьрга иза кхаьчнехь хьоьца хилла хиндол-
чух хьоьгур яцара со. Хьо киншкашкахь тIехь кхиъна, 
дахаран бакъдерг ма-дарра ца хууш, дог сатийсамаша 
тIома даьккхина, вехаш волчух тера ду, пана махкахь, 
дагахь хIума доцуш. Цундела хьуна вониг хуьлийла ца 
лууш, хьоьга йистхила еана тхойша.

– Суна... – долийра ас, «йоI сайн сил дукха еза» ала 
дагахь, киншкийн турпалхоша ма-баххара, и мукIарло 
дича, ши йоI цец-акъ ер йолуш санна. ЧIогIа ца лаьара 
суна айса кхоьллина гIала, барлагIа хилла, иштта атта 
юхийла. Амма, со юкъах воккхуш:

– Хьуна хала ма хета, жима стаг, хьо баккъала 
лартIехь воцчух тера ду, догцIена велахь а. ХIинца а  
юьззина бераллера ца яьллачу нохчийн йоIе яздо ткъа 
иштта кехат? Хьуна нохчийн къоман Iадаташ, гIилла- 
кхаш хаъане ца хуучух тера ду...
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Цуо аьллачо халахетийтина, дог дохийна, бехказа 

йоIа аьшнаш варо вохийна, цо бага гIиттош гуш, амма 
дуьйцург ца хезаш, ойланаша сайн бералла дIаяхан-
чу генарчу махка, сайна къахьйинчу, лачкъийнчу, аьт-
тачу жималле дIавигира со, жоп доцу хеттарш коьрте  
хьийзаш...

...тхуна хьан Iамор дара нохчийн хаза, оьзда гIил-
лакхаш суна а, сан нийсархошна а, вуно кегий долуш, 
«халкъан мостагIий» дина, баккхийчаьрца цхьаьна Дай-
махках даьхна, кхидIа латта дан а дуй техьа аьлла, хета-
лучу дуьненахь, лаьмнийн къаьжнашкахь я йист йоцчу 
гарманан аренашкахь Iохкучу казахийн а, гIиргIизойн 
а кегийчу ярташкахь а, гIаланашкахь а кхиъна хилча; 
цигахь шело а, мацалла а ловш, цамгарша, буц санна, 
хьокхуш, цкъа а, вуззалц, хIума юур юй-техьа, цкъа а 
вохлур вуй-техьа, цкъа а цамгарех хьалха вера вуй-техьа 
бохучун бен тхайн, берийн, гIийла ойланаш йина а, ян 
тхуна хиъна цахилча?..

... тхуна хьан хьоьхур дара нохчийн гIиллакхаш, ду- 
кха кегий долуш дуьйна, я да-нана делла, я, цIера дохуш 
царах хаьдда, я, дан хIума ца хилла, Iожалах хьалха даха 
аьлла, мискачу дай-наноша берийн цIеношка дIадел-
ла, цигахь тайп-тайпанчу къаьмнийн берашна юкъахь,  
къаьсттина дукха оьрсийниш долу дела, буьйцург оьр-
сийн мотт бен боцуш, кхиъна хилча, берриге а кхе-
тош-кхиорхой оьрсий болуш цара кога хIиттийна  
хилча?... 

...тхуна хьан довзуьйтур дара нохчийн гIиллакхаш 
оьрсийн тобанашкахь казахийн, гIиргIизойн школаш 
чекхъяьхна, хIетахь тхан ерриге а дешаран Iаматаш, оха 
йоьшу киншкаш, деш долу йозанаш, еш йолу ойланаш, 
юкъара къамелаш оьрсийн маттахь хилла хилча; кхойт-
та шарахь массанхьа а, даима а бийцинарг, къаьмнийн 
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юкъара мотт бу аьлла, дIакхайкхина болу оьрсийн мотт 
хилла хилча?...

...тхуна хьан хьоьхур дара вайнехан Iадаташ, цкъа 
а вовшийн тIе ма кхочийла шу аьлла, Iедало сардам 
боьллина, цхьа хи, некъ я чаккхарма бен юкъахь яцахь 
а, юьртара юьрта дахар дихкина, диканехь-вонехь вов-
шийн тIекхочийла, догъэца, гIо дан, хьехам бан аьтто 
бохийна, нохчийн нах дIасакхийсина хилла хилча?..

...тхуна хьан дуьйцур дара вайнехан Iадатех хIетахь 
нохчийн мотт, Iамор-м хьеха ма делахь, бийцар а дих-
кина хилла хилча; еша нохчийн маттахь цхьа а киншка 
хилла ца хилча, халонашна гор ца хIитта, сагIа ца деха, 
хене бовла гIерташ, са мере кхаьчна, нохчий цхьацца лол 
бетташ, вовшашна тIекхача, парггIат охьахевшина шайн 
ненан маттахь къамелаш дан, кегийчарна хьехамаш бан 
ца кхуьуш, бала хIиттина, белхаш беш хене бевлла хил-
ча; хьехамаш бан зеделларг долу баккхий нах я белла, я 
Iедало а, коменданташа а кхерийна хилла хилча?..

...тхуна хьан Iамор дара къоман гIиллакхаш, къаь-
мнаша, керл-керлачаьрца тIедузуш, бIешерашкахь лар-
дина, заманаша а, дахаро а зийна гIиллакхаш, бодане-
чу ширачух буха дисина зуламен хIуьмалгаш ю бохуш, 
сийсаздина, емалдина, бехдина дIадаьхна, кханенан 
сирла а, бIаьрла а хиндерг ду аьлла, дIакхайкхинчу со-
ветийн керлачу Iадаташ тIехь октябрятийн, пионерийн, 
комсомолхойн могIаршкахь, дийнахь а, буса а уьш  
хестош тхан иэс а, кхетам а тусуш, кхиийна хилла хил-
ча; тхан цIийх а, тIамарх а керла советийн гIиллакхаш 
доьлла хилча?..

Оцу ойланашкара долуш долчуьнга со юхавирзича, 
йоIа дуьйцург хаза а, дешнийн маьIнех кхета а волаве-
лира со, самавьлча санна...

– Тхан йиша жима ю хIинца а. Ахь лелориш а ду бе-
рийн хIуманаш. Безам бохург хIун ду хаа, цуьнан маьIна 
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дан шуьшинна хьалхе ду хIинца а, къаьсттина Земфи-
рина. Ша ларъян, шега хьежа, сатийса цо цхьа а тайпа 
бахьана а, дегайовхо а ца елла хьуна, я дашца, я хьажар-
ца. Цунна тоххара, хьо хьовха, хьан цIе а йицъелла...

– Суна… – юха а тохавелира со «суна хаьа суо цо 
хаьржиний» ала дагахь иза бакъ доций сайна хуъуш-
шехь, иза бакъ хуьлийла сайна чIогIа лаарна. Кхета ца 
лаьара сайн безаман туьйране гIала, гIамарх дина гIа-
ларт санна юхуш хиларх….

– И берийн синхаамийн хетадаларш кхана дицлур 
ду...– юха а сиха юкъахваьккхира со Земфирин йишас. –  
Доцца. Хьуна вониг ца лаарна, хьох, хIинца а берах те-
рачу жимчу стагах, къахетта еана тхойшиъ. Сан дехар 
ду хьоьга: тхан йиша йицъе, кхин иза ма ларъе, иза ган 
ма гIерта. ХIинца дуьйна дIа цуьнца даима а я тхой-
шиннах цхьаъ, я ваша хир ву хьуна. Варийлахь, ларло-
лахь хIара гIуллакх я тхан вежаршна я гергарчу нахах 
цхьанна тосадаларх. ТIаьхьенах жоп далалур дац хьуна 
тхоьга...– аьлла, жимчу йишин пхьарс лаьцна, иза улло 
яьккхина, дIайолаелла, автобусийн социйлехь даима а 
дукха лаьттачу, оцу майданахь а, шуьйрачу урамехь а 
къаьсттина дукха дIасалелачу адамашна юкъахь цхьана 
мIаьргонехь къайла елира ши йоI...

Долчу тIе бIаьстенан малхо серла даьккхина, сенал-
ло а, зезагаша а хаздина хилла де цIеххьана кхоьлира, 
хаа а луш. Ерриге а стигла дIалаьцначу мархашлахь  
къайлабелира малх оцу минотехь. Сан къина а, сан лач-
къийначу, хьаьшна, дIабаьккхинчу хьалхарчу, экамчу, 
цIенчу безамах къахетта а, гIалин Iалам доьлхуш санна, 
тIесерса дола делла мела догIа. Стигла къекъаш, ткъес 
детташ, чIагI а делла, ткъарш хилла, охьахьаьдира, дер-
риг а дуьне дашош. Уллохь лаьттачу кинотеатра сени чу 
вала кхиале, вашийра со, сайн бераллин синхаамех, са-
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тийсамех, ирсе тIаьхье хила кхоьллина ца хиллачу беза-
мах со цIанвеш санна…

Дог доьхна вирзира со тхайн юкъараIойле. Дукха 
йира ойланаш. ХIетте а еххачу хенахь, къайла вуьйлуш, 
автобусан социйле ихира со, дерриге а дицлуш. ДIа-
бан ца туьгучу хьалхарчу безамо лаамза вуьгура со 
цига. Ца лаьара суна сайн хьалхара безам, есачу гIам- 
арахь хьогалла кIелвитинчу, мацалло бIарзвинчу сте-
ган бIаьрхьалха хIуттучу шийлачу шовданан я сийначу 
бошмаша хазйинчу юьртан йилбазсурт санна, дIабайта. 
Ца лаьара суна ас дукха шега сатийсина сайн хьалхара 
безам, гIамаро дIахуьйдина хи санна, гIовгIанечу да-
хар-Iеран бакъдолчо, адамийн юкъаметтигийн уьшало 
къайла боккхийла. Амма эрна дара дерриге а – чIогIа 
ларъеш яра Земфира. Сох ларъеш яцара иза. Гергар- 
чара – шайх а. Йиша-вашас – шайх. Цунах – шех а.

КЪОНАХАЛЛА 
(Дийцар)

Бакъволчу къонахех къонаха вара и
Дика дан гIаьттина доггаха вара и 
– боху сайн доттагIчун байташ дIаешча, суна даима 

а дага вогIу жима стаг Куьйра. Суна хьалхарчу нохчийн 
тIамехь вевзинера и шегара боккъала а къонахалла гай-
тина волу нохчийн кIант.

Цхьаъ мукъна вац-техьа яхь йолу дика кIант
Дин дика ва болуш, герз дика ва долуш,
Дагна майра ва вериг бакъ къийса дIахIотта?1 – аьл-

ла долчу халкъан иллин могIанаша хIоразза бIаьрхьалха 
хIоттаво суна къонаха Куьйра, нийсо ларъеш, Iожалла 
1 I. «Чечанарчу Мадин Жаьммирзин илли» тIера.
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тIеэца кийчча волуш, дикачу дас бераллехь дуьйна Iа-
мийна а, кхиийна а волу.

Нохчийчохь хьалхара тIом кхехкачу деношкахь ду- 
кха киртигаш хIиттира Куьйрина тIе, шен къонахалла 
гайта а, нахана орцах вийла а дезаш. Царах цхьаъ йий-
цира суна салтийн карара, лар йоцуш бовчуьра, цо баьх-
начу кегийрхойх цхьамма.

«Цкъа цхьана дийнахь цомгашчу дена молханаш 
эца Соьлжа-ГIалин юккъе ваха дийзира сан, тхо деха-
чу уггаре а геначу Ткъей ялхийтталгIачу декъехь апте-
каш дIачIаьгIна я йохийна хилла. Со суо ца вахийта, сан 
нийсархо, бераллехь дуьйна лулахь, вовшийн карахь- 
марахь кхиъна, уггаре а тешаме доттагIа а веара соьца. 
Ялхийтта-вуьрхIитта шераш дара тхойшиннан, уггаре а, 
салтийн кхетамехь, майра, тIаьхьенийн ойла ца ен, бое-
викаш хуьлу хенаш. 

Делан къинхетам хьалха баьлла, УьссалгIачу гIалин 
больница йолчохь аптекаш болх беш хилла, оьшуш долу 
молханаш эцна, дIасалелаш машенаш а, автобусаш а – 
тохара хIаллакйина трамвайшший, троллейбусашший-м 
хьеха а ма е ахь, – йоцу дела тхаьшиннан беха некъ гIаш 
беш, тхойша юха вогIуш, цIа кхача сиха воллушехь, гIа-
ларчу цхьана блок-хатIехь, цхьана кехата тIе а хьаьжна, 
салтичо, вела а воьлуш:

– Таллархочунна тIе ша догIу Iовдал экха, ларлуш, 
шен бун чохь ца Iаш, – аьлла, сацийра тхойшиъ, дIа гой-
туш тоьшаллаш доллушехь.

Латийна мотор йолуш, дIайола яла кийчча лаьттачу 
бронетранспортера чу кхоьссира тхойша салташа, кхин 
хоттуш хIума доцуш, охашимма бохучуьнга лерган 
дуьхьиг ца дугIуш, мича вуьгу, хIунда вуьгу ца олуш, 
шайцана дIавига дагахь. НеI хIинца а тIечIагIаза яра, ха 
дина, паргIат бевлла салтий, цхьацца-шишша хууш, чу-
хевшина бовллалца, бохуш.
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Оцу юккъехула арахьаьжча, нохчийн аматехь милцо-

чун духар тIехь долу гIеметта хIоьттина жима стаг гира 
суна, уллохула тIех волуш. Цуьнгара гIо хиларе сатесна:

– Ваший! Тхойшиъ, цхьа а бехк боцуш, сацийна, дIа-
вуьгуш ву хьуна хIокхара! – аьлла, мохь тоха кхиира со 
цуьнга нохчийн маттахь.

Цхьа мIаьрго тоьира цунна, киснара граната схьа-
яьккхина, цуьнан дукъарц дIадаьккхина, иза буйна  
къевлина, тIаьххьара салти а, эпсар а бронетранспор-
тера чу хиъна, иза неI дIакъовла кхиале, цаьршинна  
тIаьххье чоьхьа ваьлла, хадаме ала:

– Къастаде шиннах цхьаъ: я аш хIара бронетранс-
портер, нохчийн милици йолчу яхийтина, шаьш саций-
на ши кIант, шу санначара юха а сацорна кхерам боц-
чохь дIахоьцу, я ас вай массо а воь, сайн карара граната 
эккхийтина. Сихха…

Жимчу стага аьлларг, шаьш кхеро гIерташ, еш мот-
таргIанаш ю моьттуш, цуьнан карахь ерг ловзориг хи-
ларх шек воцчу эпсара омра дира.

– ДIаяхийта вай дехачу метте. Новкъахь хIара ши 
кхо боевик Цхьаьнатоьхначу Штабийн Коьртачу Урхал-
ле дIалур ву вай, цигара динчу омрица нийса догIуш. 
«ХIара хьера ваьлла-м хир ма вац, вевзаш воцчу шина 
кIента духьа ша эккхийта. Бакъдерг аьлча, кху нохчийн 
кхетам а, амалш а ша тайпа ю, массо а инзар воккхуш, 
шайх кхетар воцуш.» – ойланаш-м хьийзара эпсаран 
коьрте. Делахь а теша ца лаьара-кх цо ишттаниг дийр 
ду бохучух. 

– Яхийта шайна дала лаахь-м, – вистхилира милцо. –  
Бераллехь дуьйна биъна дуй бу сан, сайна гуш, цхьан-
нена тIехь харцо лелайойтур яц, аьлла, муьххачу къо-
мах хьийзош верг велахь а. Со хIора мIаьргонехь вала 
кийчча вехаш ву, къаьсттина хIокху тIамехь. Ас бечу 
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балхахь цхьа а де тешам болуш дац сан, я цхьа сахьт, я 
бIаьрганегIар тоххал бен йоцу мIаьрго: тхо, нохчийн ми-
лицин белхахой, федералашна дохкаделла бохуш, дайа 
хьаьгна боевикаш бу, боевикийн гIоьнчий ду бохуш, тхо 
къиза хIаллак дан кийча шу ду, тхох пхьидан цIоганнал 
а тешам боцуш. Цундела, ас еш ерг забар яц шуна, сан 
куьг кIад луш ду шуна. Харжам бе сихха, шайна дала ца 
лаахь…

– Командир, со-м вац хIокху тIам тIе вала веана. 
Хьайна лаахь, хьо ле, со-м охьа вуссу, ахь оцу милцнеро 
бохург ца дахь, – тоха велира цхьа салти, кхеравелла, 
вегавеш. 

– Со а…
– Со а… – гIара елира бронетранспортера чохь.
– Цхьа а ца волу ара, сан докъа тIехула бен; ас аьлларг 

ца дахь, кху чуьра дийна стаг араваларна ца кхоьру со, 
хIокху шина кIантал, сайл тIаьхьа бен. Ас кхузза дагар 
до шуна, тIаккха, дукъарц хиллачуьра сайн нана-пIел 
дIабоккху. ХIокху гаттехь вай дерриш а дайъал ницкъ 
болуш ю шуна хIара дIаьндаргаш йолу граната, – эккха 
кийчча долу герз дIагайтира цо. ТIаккха, хIора терахьал 
тIаьхьа, шина-кхаа секундехь соцунгIа хуьлуш, дагар-
дан вола велира: – Цхьаъ… Шиъ…

Цуо забарш ца йой хиъна, моттаргIанаш ца лелаярх, 
кхиъна:

– Хьо-м баккъала хьера ваьлла волчух тера ду! –  
къарвелира кхеравелла, юьхьтIера бос хийцабелла 
эпсар. – ДIаяхийта хIокхо боххучу, – ца ваьллачу денна 
оьгIазе бронетранспортер лелош волчунна тIечевхира 
иза. Ткъа, белштIера боккха мохь охьабаьккхича санна, 
доккха са даьккхина, боккха кIур гIаттош,сиха дIаэк- 
кхийтира салтичо еза бронетранспортер, къонаха-милц-
нер «кхоъ» ала кхиале.
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– Суна хаара шу, нохчий, майра нах дуй, аш вов-

шийн дола чIогIа дой. Амма, хьо санна, дуьненах дог а 
диллина, кхечеран дуьхьа вала кийча хуьлий ца хаьара  
суна, – элира эпсара. – Майра стаг, мостагIа и велахь а, 
чIогIа лору ас. – ТIаккха шен салташка хьаьжна бехк-
баккхаме тIетуьйхира эпсара: – ХIара санначарах Iама 
шу шайн къам деза, иза лардан…

Жимма хан яьлча:
– Схьакхечи вай, командир, – элира, бронетранспор-

тер сацош, иза лелочо.
Сихха неI дIайиллира цхьана салтичо. Милцнера 

цкъа хьалха тхойшиъ охьа воссийтира нохчаша гуо бин-
чу машен чуьра, тIаккха бен ша охьа ца вуссуш. Киснара 
схьадаьккхина, дукъарц граната тIе дIахIоттийна, хала 
лагIдира цо, дукха дуьйлина латтийна, чIогIа тхьуздоьл-
ла пIелгаш.

Тхуна тIаьххье охьа воьссина, чIоггIа милцочун куьг 
лаьцна:

 – Хьаъ-хьаъа дийр доцу а, хьаьнг-хьаьнгга, баккъала 
шен къоман кIант волчуьнга, иза сил а, дахарал а ду- 
кха дезачуьнга бен далур доцу а хIума дара ахь динарг. 
Сибрехарчу цхьана гIалахь дуккха а болчу нохчаш-
ца доттагIалла лелийначарах ву со. Цара Iамийна суна  
къонахалла лара, майраллах воьттинчун сийдан. Къона-
ха къонаха ву муьлххачу къомах иза велахь а. Баккъала 
хьуна юьхьанца оьгIаз вахана вара со, хьан эндажалла 
ца лайна, ахь кхерамаш тийсарна. ХIинца со вуьззина 
хьуна къинтIера ваьлла, хьан стогалла лоруш, – элира 
эпсара. 

Кхин цхьана а блок-хатIехь саца ца вайта, тхойшиъ 
шайн милицин машена тIехь дIа кхетавайтира оцу жим-
чу стага. Даггара баркалла аьлла, цIахь вийца а, тхайн 
нийсархошна вовзийта а:
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– Хьайн цIе мукъана йийцахьа? – аьлла, дехар дича, –
– Куьйра ю сан цIе, – жоп делир цо. Накъосташа:
– ХIун дара хилларг? – бохуш, хаттарш дарх, цхьа 

дош ца олуш, дIавахара иза. 
***

«ТIаьхьуо, адамийн бакъонаш ларъяран цхьана бо-
ламехь болх беш волчу сайн шичас гайтича бен ца хи-
ира суна тхойшиъ саца вайтинарг хIун кехат ду. Блок-
хаштIехь совцо безачу нохчийн нехан спискаш хиллера 
уьш. Мел лахара а, ши бIе эзар нохчо чекхваккха везаш 
хиллера литтаран пункташкахула. Федеральни Iедало 
эскаршна хьалха хIоттийнчу планаца нийса а догIуш, 
леца безаш хиллера итт шарера кхузткъей пхеа шаре 
кхаччалц болу нохчийн боьрша нах. Цунна хIиттий-
на спискаш хиллера уьш. Массо а комендатурашка, 
блок-хашка, «ЦIано еш» гIалашкахула а, ярташкахула а 
лелачу салтийн тобанашка дIасаекънера иза...

Цаьрца цхьаьна массанхьа дIакхачийнера къайлах 
долу хIара буьйр:

«Совцабе, лаамна дуьхьал делахь а.
ГIуллакхаллехь пайдаэцарна».
ТIеман тобанийн командирашна, леррина шаьш 

лаьтташ долчу декъийн командирашна, кIоштийн, бIаь-
халлин декъийн коменданташна.

ДIакхачадо шуна, РФ-н Федеральни эскаран тобанан 
командованис а, Нохчийн Республикан муьлххачу а ве-
домстваша дела муьлхха а чекх валийтаран кехат-бакъо 
елахь а, совцо а, лаца а безачу нехан спискаш. 

ХIара спискаш ха деш йолчу хIора эскаран тобане 
дIакхача е. Оцу ерриге а тобанийн куьйгалхошца бил-
галбаьхна нах совцоран а, Цхьаьнатоьхначу Штабийн 
Коьртачу Урхалле дIакхачарон а низам довзуьйтуш, за-
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нятеш дIахьо, бакъонаш а, нийсо а ларъян дезарна тIе 
тидам бохуьйтуш. 

Нохчийн Республикехь йолчу Россин МВД чоьхьар-
чу эскарийн тобанан командующи М.Н.Рыбаков. 

Спискаш хIиттийна ю Соьлжа-ГIалин муниципаль-
ни милицина а, хадаран службин белхахошна а, РФ-н 
Конституцина муьтIахь болчу нехан хаамашца.

Теллина-чIагIдина, нийса ду – П.П.Волков».
Спискаш тамашийна яра: царна тIехь багарбинчу 

эзарнийн нехан эханийн бохург санна, цхьа памили бен 
яцара язйина, наггахь болчеран бен яцара цIе, цецвал-
лал кIеззиг бара памили, цIе, ден цIе ерш. Вина меттиг, 
вина шо цхьаннен а дацара билгалдина. Оцу спискашца 
махкара берриг а боьрша нах совцо а, леца а мегаш дара, 
хIунда аьлча, оьрсийн Иванов, Петров, Сидоров санна, 
ингалсийн Скотт, немцойн Фриц, китайцийн Ван санна, 
нохчийн а ма ю, хIора кхолагIчун бохург санна, стеган 
памили Магомадов, хIора пхоьалгIачун – Мусаев, хIора 
ворхIалгIачун – Юсупов…

Ткъа со а ма вара Магомадов, соьца хилла сан дотта-
гIа – Мусаев. Куьйрас оцу дийнахь къонахалла ца гайти-
нехь, тохара лар йоцуш, тIепаза вайна хир вара тхойшиъ 
а тIеман кIуркIманехь, эзарнаш кхиберш санна…

ЛУЛАХО 
(Дийцар)

Ширчу промыслийн ехачу регІан кІожехь Соьл-
жа-гІалин уггаре а бехачу урамца дуккха а ю тайп-тай-
пана кегий кІотарш. Нохчийчохь хьалхара тIом болалуш 
царах цхьанна чохь вехаш Іашвара Лом-Іела, шовзткъа 
шо хир долу гІеметтахІоьттина стаг. ТIом кхехка шо герг- 
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га хан йолуш, ерриге а халонаш ловш, Іийна, да-наний, 
йиша-ваший луларчу ГІалгІайчу дIа дахийтина, цхьана 
хенахь цхьаьна белхаш бинчу шен хьешан гІалгІайчун 
хІусамехь уьш дІатарбина, ша, шайн цІа а, чуьра сал-
пал а ларбан, гІалахь висинера иза.

Жима волуш дуьйна шен гIеххьачул чолхе амал 
йолуш кхиъна вара Лом-Іела. Верриг цхьа хьорзам я 
тІулг санна, буто, куьце юккъера дегІ а, эгIаза велахь а 
ницкъ а болуш, шен са схьадаллал, майра, чарпе1, шена 
цхьаъ ца тайча, сиха чуьра волуш вара иза. Цуьнца цхьаь-
на тешаме а, къинхетаме а, хьанна а гІо-накъосталла дан 
кийча а, комаьрша а, шегахь дерг кхоор доцуш а вара. 
Доцца аьлча, шеца диканиш а, кхачамбацарш а долуш 
адам дара-кха, дерриш а кхидерш санна. 

ТІом кхин а бахбала боьлча, буса чу богІий, церан 
кІотарна гена йоццуш лаьттачу блок-ха тІе герзаш ту-
хий, салтий кІамбой, боевикаша хьийзош, тІаккха дий-
нахь «цІано йо» шаьш, бохуш, чулелхаш, шу дерриш а 
дийнахь маьрша нах ду, буса боевикаш я церан гIончий 
хуьлу шух бохуш, салташа дог этІош, чехош, хьийзош, 
данне кхин дан хІума ца хилла, вала-вола меттиг ца йи-
сина, вада, доьзална тІеваха махкал аравала сацийра 
Лом-Іелас. 

ТІеман къизачу хенахь Іаьржа, кхераме, сингаттаме 
йолу еха буьйсанаш лаьттара. Ша Іан ца ваьхьаш, шина 
атта хуьлу тІедеънарг лан бохуш, Лом-Іела волчу, хIо-
ра буьйса цуьнца яккха, вогІура лулахо Іаббаз, коьртана 
гІеххьачул стаг. Бераллехь цхьа са боцуш кхиъна волу 
иза цхьаммо а тергал веш, цуо аьллачунна дегабаам беш 
я цо лелориг дош хеташ вацара цхьа а, сих-сиха чу богIу 
салтий тIехь. Массарна а къа-м хетара цунах, иза цхьан-
не а, цхьана хІумана а зене, кхераме, ямарта воцу дела. 
Массара а шайга далун гІо дора цунна, сагІина хІума 
1 Чарпе – оьгIазен.
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лой, хаза дош олий, дог оьций, эшахь, ца эшахь балха 
юкъа озавой.

Оцу буса а веанера Іаббаз Лом-Іела волчу буьйса як-
кха. Шен боккхачу тІоьрмиг чу цхьацца коч-хечий кога 
юхий, кхийолу шена оьшур йолу кега-мерса хІумнаш 
йохкуш иза гича:

– Хьо стенна кечам беш ву? – хаьттира лулахочо.
– Кхана Іуьйренца тIамах ведда гIаличуьра арава-

ла, доьзалца цхьаьнакхетта Карабулаке ваха дагахь ву  
со-м, – элира Лом-Іелас. – Кхузахь тІаьхь-тІаьхьа кхера-
мечу долуш ду хьал.

– ХІинццалц-м ма вацара хьо цхьана хІуманах кхе-
ралуш, олуш ма-хиллара, лам дуьхьал баьлча а. ХІинца 
хІун хилла?

– ХІинца а вац со-м кхеравелла воьдуш. Делахь 
а тIаьхь-тIаьхьа хІара къемат ла ца ло соьга. Цу тІе а 
цхьана вевзаш волчу, вайн гІалахь вина, кхиъна, вайна 
уллохь хьалха Iийна волчу, вайн чохь хийцамаш буьйла-
белча дІавахана, хІинца тІом бан юха валийнчу, цІеххьа-
на блок-ханехь со вевзинчу, салтичо къайлах аьлла соь-
га: «Кхана тхо хуьйцуш ду хьуна, Веданан лаьмнашка 
тIом бан дІа дуьгуш. Тхан метта богІуш бу шуна хІирий. 
ЧІогІа къиза а, дарбелла а бу уьш. Цхьана хенахь гІал-
гІашца хиллачу тІамехь, цара байинчу шайн нехан чІир 
оьцуш, кхузахь шайна гин-гина маккхалон1 вуьйр ву 
шаьш, аьлла, къайлаха дуй биина богІуш бу уьш. Лар-
лолаш, хьанна хаьа цара нохчий а, гІалгІай а къестор бу-
бац». Вайн Къинхетамечу Дала ма боху: «Ларло, бахьа-
на лела де, тІаккха Ша а бийр бу шух къинхетам, Ша а 
кхочур ву шуна орца». 

– Со воуьйтур вуй ахь хьайца?
– Хьо мича гІур ву цигахь, хьан ГІалгІайчохь цхьа 

гергара адам ма дац. Шуьниш берриш шун юьртахь ма 
1 Маккхалон (хIир.) – гIалгIа.
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бу, гергара нах болчохь. Цига хІунда ца воьду хьо? Цу 
тІе а, салташа хьо тергал ма ца во…

– Делахь а тIе еттачу бомбанаша, яккхийчу тоьпийн 
а, автоматийн а хІоьънаша, минаша ма во со тергал – 
уьш тахана мича туху а, кхана мичахь лелха а ма ца хаьа 
цхьана дена. «Хьо майра елахь, суна тIе кхета, хIоънаш-
ка, бомбанашка а доьхуш Iа ша» бохуш, вайн цхьана лу-
лахочо санна, аьшпаш буттуш Iалла Iовдал вац со. ГІал-
гІайчохь, я Дагестанахь, хьокху тІамна генахь, сапаргІат 
хир вара со. Мухха велахь а дуьненахь ваха ма лаьа суна 
а. ЗаьIапхошна ма деза дахар, могаш болчарна санна, 
мел хала иза делахь а. Хьоьцана гІалара ара вер вара со 
а, ахь ваийтахь.

– Дера воуьйту ас-м, – элира Лом-Іелас. – Волахьа.
ШолгІачу дийнахь Лом-Іела ураме ма-велли, боккха, 

беза тІоьрмиг бохьуш, цунна улло дIа хІоьттира лулахо. 
– ХІара тІоьрмиг ма боккха а, беза а бу хьан. ХІун ю 

кху чохь ян мукъана? – цецвелира Лом-Іела. 
– Цхьацца бедар-мача а, новкъахь а, ваханчохь а  

оьшур йолу цхьацца хІумнаш яра цунна чохь-м, – парг-
гІат жоп делира Іаббаза.

Боккхачу новкъахь блок-хаш дукха долу дела, еха-
чу, лохачу регІан къажехула кІотарара кІотара боьдучу 
готтачу, юьстахчу урамца вахарна, гІалара араволучу 
кхаччалц парггІат дIа вахара и шиъ. Цигахь цаьршин-
нан урам а, боккха некъ а вовшахкхеттачохь, кхин цхьа 
а тайпа дехьа-сехьа волийла доцчохь, ша тІема ваьлла 
ца валахь, цхьана аIор рагI, вукха агIор шера аре йолуш 
хІоттийначу доккхачу блок-хана тІекхечира Лом-Iела а, 
цуьнан некъахо а. Дукха адам дара, еха рагI йина, ци-
гахь лаьтташ, гIалара ара дала сихделла, 

Цигашхула чекхбуьйлучу массо а бахархойн ларчаш 
санна, рагI тIе кхаьчча, шуьйрачу гІопастана тІе а билли-
на, кхаьршинан тІоьрмигаш а кего волавелира ши салти.
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– ХІара ду хьуна гІенах а ца гундерг! ХІара шиъ-м 

герзах воьттина ма ву, – аьлла, мохь тоьхна, эпсар схьа 
валийна, Іаббазан тІоьрмиг чуьра, ларлуш йиъ граната а, 
ши тапча схьаяьккхира салтичо.

Цец-акъ ваьлла, воьхна, шена гуш долчух ца тешаш, 
герзе хьоьжуш Іара Лом-Іела. ТІаьххьара, кхин хІун эр 
ду ца хууш:

– Дала мукъана мичара даьлла хьуна иза оццул ду- 
кха? – хаьттира цо лулахочуьнга. 

– Вайн регІаца байъинчу боевикийн карара схьа 
лахьийна-кх ас, церан накъостий декъий дIадахьа бах-
кале, буса тIом хиллачу оьхуш – Лом-Іелех бIаьргаш 
идош, жоп делира лулахочо.

– Ойн, новкъа мукъана хІунда даьккхира ахь хIа-
ра, лаьттах доьллина, цIахь къайла ца доккхуш? Блок-
ха тІехь дегІахь хьовсий, тІоьрмигаш толлий ца хаьара 
хьуна?

– Ара ваьлча хIара герз дохка дагахь схьаийцира-кх. 
Кепек а ахча карахь доцуш, со муха ваха везара нехан 
махкахь? ХІара хир дуй, хьанна хаьара?

– ХІинца дуьйна дІа салташа литтаран цІа чохь лат-
тор ю хьуна вайшинна къаьхьа, къиза, вайшиннан цIий 
тIехь йина юург-мерг. ХІора дийнахь лахь, дуьрачу 
бІаьрхишца уьйш, буур бу вайшимма хІокхеран декъаза 
а, меца а кхача. Схьакхечи вайша, – элира Лом-Іелас. 

ХІинца а хиллачух дика кхетта вацара Іаббаз. Ткъа 
Лом-Іелина-м хаьара шаьшшиннах хиндерг. Дан хІума 
дацар-кха…

– Герз юха тІоьрмига чу дилла, хІара шиъ боевикаш 
хиларан тоьшалла санна, – омра дира эпсара. – Шаьш-
шинан ларчанашцана бронетранспортера тІехь, кхечу 
совцийначаьрца цхьаьна, сихха ХангІала дІавига. Ци-
гарчу хьаькамашна карор ду кхаьршинна дан дезарг.
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ХангIалахь блок-хашкахь лецначу, совцийнчу нахах 

тIанк-аьлла юьзначу цхьана чохь сахьтехь гергга, тІоьр-
мигаш карахь болуш, ирахь латтийна, кхечу гIишло чу 
вигира Лом-Iелий, Iаббаззий. Цхьа а кор доцуш, готта 
яра дийнахь а бодане йолу чоь. Стол. Беагонца когаш 
чIагIдина ши гІант. ТІехь мотт-гІайба а, гоь а йоцуш, аьч-
ка маьнга. Ницкъаш баран хІусам. Стоьла тІехь цхьана 
гІанта тІехь хиъна Іаш эпсар, цуьнан шина агІор а, букъа 
тIехьа а лаьтташ кхо салти. Стоьла хьалха долчу гІанта 
охьа хааво Іаббаз, Лом-Іела цхьана пенаца дІахІоттаво. 

– ХІара тІоьрмиг хьан буй? – хотту эпсара Іаббазе, 
цунна чуьра герзаш схьа дохуш.

– Сан ца хилла хьенан хир бара иза, – вела къежаш, 
жоп ло Іаббаза. ТІаккха, шен цамгаран чарп тІе йогІий, 
цкъа воьлуш, тІаккха велха озош, хьала оьккхий, дІаса 
хьодуш, цхьацца шабар-шибар деш, цІенкъа юккъе охьа 
хууш, шениг лело волавелира иза. Цуьнан леларца, иза 
телхиначарах хилар хиира эпсарна а, салташна а.

– ХІокхуьнца дерг кхеташ ду. Кхо цхьа доьхнарг 
дале, куьйгашна буржалш тохий, дІо батарейх дІатаса 
цкъачунна, тІаьхьа хьовсур ду вай, цунна хІун дан де- 
за, – элира эпсара. – Схьа воьлла, охьахаал хьо, – Лом- 
Іелега кхоьссира цо. 

– ХІара герз хьенан ду? – хаьттира эпсара.
– ТІоьрмиг болччуьнан ду-кх, – жоп делира Лом- 

Іелас. 
– И мичара даьлла?
– Хаац суна-м.
– Суна-м хаьа, – собар кхачийча санна, дарвелла, 

мохь бетта вола велира эпсар. – Хьан герз ду, ахь, къай-
лах боевикалла лелош волчу талорхочо, тхуна дуьхьал 
тІом бан эцна.
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– Сан карахь цкъа а ца хилла герз, сан карахь белха-

лочун гІирс бен ца хилла цкъа а…
– Аьшпаш бутту ахь! – кхин а чІогІа чуьра велира 

эпсар. – Хьайн накъост лартІехь воцу дела, оха цунна 
хІумма а дийр доций хууш, ахь диллина герз цуьнан 
тІоьрмига чу. Ахь, зуьдан кІеза! Ахь, боьха хІума!

– Хьо ду-кха зуьдан кІеза а, хьо ю-кха боьхІа хІума! 
– мохь туьйхира, ша аьшнаш вар, ша сийсаз вар, кхеро 
гIертар цкъа а, цхьаьнггара а лайна воцчу Лом-Іелас. 

– Маьнги тІе! ДІавехка! Тоькаца ницкъ бай, дуьне 
къахь де цунна! Ша дуьнена тIе валарх а дохко ваккха 
хIара акхаро, талорхо! – чуьра волуш, буьйр дира эпсара 
салташка. 

ДІавижийра. ДІавихкира. ТІаьхь-тІаьхьа ницкъ ал-
сам боккхуш, Лом-Іела кхетамчуьра волуш, тІе хи ту-
хий, метта валош, ток йиттира. Дерриг дегI лозуш дара, 
хье кхехкаш бара. Телхачу хьола тIе ваьккхинера иза.

ТІе шийла хи тоьхна, Лом-Іела доьазлагІа метта ва-
лийча:

– Даре до ахь, берриш хьайн тобанера накъостий 
схьа буьйцуш, я?.. – тІевазвелира эпсар.

– Сан даре дан хІума а дац, ас хьалха аьллачунна тIе 
тоха а дIа даккха а, – халла элира Лом-Іелас. 

ДІасахьаьжча, лулахо чохь ца гира цунна.
– ЦІенкъа охьакхосса! Кхин а ток йиттича валаран 

кхерам бу хІара. Етташ, дабагІа де кхуьнан дегІах. 
Йиттича, кхетамчуьра волуш, кхехкийна хи тIе тоьх-

ча, вага вой, метта вогIуш, цхьана сохьтехь сов хьийзий-
ра Лом-Іела. Цкъа иштта кхетам чу веача, сеничохь герз 
долуш хезира цунна.

– Соьца схьавалийнарг мичахь ву? – хаьттира цо. – 
Сан лулахо?..
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– И хьера ваьлла хьан лулахо, Мазлаке дІа болчийн 

тоба вовша тоххалца, ор чу кхосса ша дIа вуьгуш болчу 
салташна лата чу кхосса веллера. ТІеман заманан ба- 
къенашца нийса догІуш, вада ца вадийта тоьпаш тоьх-
на цунна. Хьуна хир ду изза. Амма, цунна санна, атта-м 
хир дац…

Иштта хІора дийнахь етташ, ницкъ беш, хьера волу-
чу тІегІан тІе а ваьккхина, заьIап вина, наггахь иэс довш 
волу Лом-Іела, вен ца вуьйш, гергарчу нахана вохка 
дага деара эпсарна. Нохчийчохь кхихкинчу тIемашкахь 
чIогIа эпсаршна марзделла а, даьржина гIуллакх дара  
иза – лецна нах, беллачеран декъий дохкар. Пхи эзар 
доллар мах хІоттийна, рогІера барт хатта чу валийча:

– Шун нахана хьо оьшур велахь, цара ахча делчахьа-
на, оха дІахоьцур ву. Кехат язде цаьрга. Ас дІакхета 
дойтур ду хьуна иза дахьа деззачу. Сан сайн уьйр а ю, 
некъаш а ду нохчашна юкъахь болчу тхайн нахана тІе 
кхочуш, – элира эпсара.

Оцу халачу, къечу, къизачу хенахь, сагІа доьхуш, ду-
халург доккхуш, бовла ца бевлла, лахьийра оьшуш долу 
ахча Лом-Іелин гергарчу наха. ЦІа ваийтира иза. Телхин-
чу лулахочо, шена тешнабехк бина, шега оццул чІогІа 
Іазап латийнехь а, цуьнан гергарчарца цхьа а хьагІ-гамо 
ца лелийра цо. ХІумма а хийца ца елира Лом-Іелин амал 
а, хьалха санна, шен са даллал майра а, къинхетаме а, 
доглазаме а, догцІена а вара иза. Хийцаделларг цхьа сиз 
бен дацара цуьнан амалехь: хІинца, хьалха санна, сиха 
воцуш, собаре а, ларлуш а вара Лом-Іела.

1995 шо.



163

ИЭС
ХIАЛЛАК ХИЛЛА ДОЬЗАЛ

(Дийцар)

«Хьуно хьу бен ца кхуллу, къизалло – къизалла, бе- 
кхамо – бекхам, тIамо – Iожалла,» – олура шен дехачу 
а, халачу а дахарехь дукха гина, хезна, лайна волчу тхан 
къеначу дас. Иза иштта хиларан дукха тоьшаллаш дити-
ра Нохчийчохь кхихкинчу тIемаша… 

– Валол, Мадар, эцца некъал дехьарчу туькана-
ра цхьа булка бепиг дохьуш воьлла вайна суьйре ян, – 
элира Анус шен цхьайтта-шийтта шо хир долчу кIан-
те. – Варийлахь, ларлуш хилалахь, некъал дехьа-сехьа 
волуш. Адамаш а, машенаш а хьешарх бен-башха ца 
хеташ, хоьхку хьуна салташа шайниш, мох санна, чех-
ка, я боевикийн кIелонех кхоьруш, я дIасабаха сих- 
лой, – тIетуьйхира нанас. 

Соьлжа-гIалин къилбен йисттехь, лаьмнашка хьа-
ла боьдучу, салтийн танкийн а, бIаьхаллин машенийн, 
бронетранспортерийн коллонаш къаьсттина дукха дIа-
салелачу некъа уллохь, цхьана жимчу кIотарахь кхуьуш 
волчу Мадарна-м шена дукхей дика хаьара иза. Цунна 
хийлазза гинера бронетрансортераша, танкаша, бIаь-
халлин машенаша хьешначу адамийн декъий, тIехула 
юьйлуш, чуьра нах бойуш, хьешна, ведйина бахархойн 
машенаш. Цхьаццанхьа гора, керташкара схьагулйина, 
могIаре дIахIиттийна, хIуьттаренна тIехула еза броне-
техника хоьхкуш, йохийнарш а. Наггахь масех дийнахь 
а, кIирнахь а, баттахь а лаьттара уьш, некъал юьстаха 
тоттий, вала да, тIедаха даьхьаш адам доцуш.

Мадарна хаьара иштта блок-хашкахь кест-кеста 
бехк-гуьнахь доцу адамаш сецадой, дIалоьций, тIаьх- 
хьарчу муьрехь цуьнан хенара бераш а тIехь. Жима а, 
воккха а башха вацара дуьненна а дера болчу салташна.
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– Берашца а, къаношца а хIунда къуьйсу аш? Цара 

хIун дарна кхоьру шу? – аьлла хаьттича:
– Минаш къеначуьнга а, къоначуьнга а яхкало, бо-

евикийн зерахо жиманиг а, воккханиг а хилало. Иэс а, 
багахь керчаш мотт а хIораннан бу, иттара бен ца ваьл-
лачуьнан а, къеж веллачунна а – олура салташа, Нохчий-
чохь къаьсттина къиза болчу.

– Мама, со яхийтахьа Мадарца, – вешина тIаьхьа та-
саелира шийтта-кхойтта шо хир долу цуьнан йиша, куь-
це кхиъна йогIу Тайна. И цIе дас тиллинера цунна, йоI 
яр шена чIогIа тайна дела. 

– ГIохьа. Са довш-м ду вайна. ЙоI арахула лела кхе-
раме-м ду хIокху хенахь, – элира нанас. 

Шаьшшиннан хенел доккха хеталора йиша а, ваша а. 
ХIара шиъ луларчу блок-ханехула чекхдолуш, цаьр-

шиннан леррина тидам бира хадеш волчу салтичо.  
Мацвеллехь а, кIад веллехь а я цхьа кхин цатам хиллехь 
а, чIогIа оьгIазе бур-бур деш, дIаса детташ, хIоранан ке-
хаташ толлуш, маьттаза яппарш еш, хIоранга а цабезам-
ца, буьрса хьоьжуш, Iиттарш еш, дуьхьало яйта питанаш 
туьйсуш, лаьтташ вара иза. Хьанна вахана а цхьаннан 
коча ваха бахьана лоьхура цо, шена нах совцоран терахь 
билгалдина долуш санна.

Юха дала доьхна ахча ца хилла, туьканахь цхьана 
булкан меттана пхиъ елира берашна йохкархочо, кхал-
лар кхин маца дохьу ца хаьа, газ а, серло а йоцчу хIокху 
халачу хенахь, аьлла. Юха догIуш, чIогIа гIара эккхий- 
тина, даима санна, хахка елла йогIу эскаран колонна 
чекхбаллалца латта дийзира Мадаран а, Тайнин а, цун-
на тIаьхьа а хьоьжуш. ХIетахь а цаьршиннан терго еш 
хиллера блок-хан гIишлочуьра цигаьрка оза араваьлла 
лаьттачу салтичо.
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И шиъ сехьа долуш:
– ХIара бепиг лаа эцций-теша аьшшимма оццул ду- 

кха? Мас ву шу доьзалехь? – бен-башха доцчуха хаьтти-
ра салтичо.

– Кхоъ ву: тхойшиъ а, нана а. Ткъа бепиг туьканахь 
духа дала доьхна ахча ца хилла, эца дийзира тхан, – жоп 
делира Мадара.

– Пуьташ бутту ахь! – тIечевхира кIантана хадархо. –  
Оццул дукха бепиг ашшимма боевикашна дао эцна, 
хIора буса къайллаха шайга я лулахошка а богIучу. Аш 
бузабой, хьера бовлий, тхуна схьа герзаш детта цара 
тIаккха. Цу тIе а, некъал сихха сехьа ца долуш, эскаран 
колоннера бIаьхаллин машенаш ягар еш Iийра шуьшиъ.

– Ца Iийра тхойшиъ-м машенаш ягаръеш, сехьа дала 
ца кхиъна, кхераделла Iийра-кх. Сиха йогIуш ма яра 
уьш… – элира кIанта.

Цуо аьлларг тидаме ца оьцуш, шениг дуьйцура сал-
тичо:

– Цу тIе а тоьшаллаш а дац шуьшингахь…
– Тоьшаллаш хуьлу хан ма яц цаьршиннан, – шек ве-

лира ха деш лаьттачарах цхьа салти.
– ТIе хьаьжна кегий хетахь а, хIорш бераш дац хьу-

на: хIокху къилбехь хIара зуламхойн хIуш сиха кхуьу, 
берзалойн амалш йолуш, бераллехь дуьйна вайга  
хьагI-хьуно бахчош. Тхаьш дехачу Россин юккъерчу 
асанан цхьана гIалахь, гIишлош ян баьхкина, цигахь 
даимна баха бисинчу нохчашна юкъахь кхиъна ву со. 
ХIокхара хийла дог этIийна ву. Суна дика бевза хьуна 
хIара талорхой. ТIаккха тIе а, жимма шеко кхоллалахь, 
муьлхха а нохчо сацаве аьлла дина омра ма ду вайна. 
Ткъа хIара шиъ хьуна ма моьтту жима дац. Цу тIе а шеко 
а ю сан…
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– ХIетте а, дезарий-те и ши бер сацо? Дан-м хьайна 

луъург де… – юха велира шолгIа салти.
– ДIа дахийтахьа тхойшиъ. Мама хир ю сагатдеш, – 

гIийла элира Тайнас.–Тхойшингара даьлла хIума даца-
ра. Ахь боху зуламхой-м муххале а дацара тхойша.

– Цо хIун дуьйцу? – цIеххьана, чуьра велира ша 
аьшнаш варна оьгIаз вахана салти. – Масех де ду ас 
шуьшиннан сакхо1 ен: хIора дийнахь доьазза-пхоьаз-
за дехьа-сехьа долу шуьшиъ кхузахула. Цо хIун боху? 
Дера боху шуьшиъ боевикийн тидаме бIаьргаш а, сема 
лергаш а ду. Дехьа чу дала, ас шаьшшинна цхьаъ далле, 
– маьттаза мохь хьаькхна, автоматан цхьамза-урс Iуьт-
туш, блок-хан уггаре а геначу гура чу дигира цо, кхера-
делла, Iадийна долу ши бер. ЧIогIа хабар дийцина а, я 
орцане цIогIа тоьхна а, шаьш цигахь хилар лоьхуш баь-
хкинчу гергарчаьрга дIахаийта совцийначеран таро ца 
хилийта, церан бага хIума юллура, куьйгаш букътIехьа 
дIа доьхкий, я батош килей тIехь долчу кIайн асица дIа 
латайора, я сихха вадавой, тIехьарчу уьйтIахь къайла яь-
ккхина, латточу бронетранспортера чу кхуссура…

ТIамо дукха йохийна дакъаза яьккхинчу, газ, серло, 
хи доцчу гIалахь сиха бода буьйлира. ТIеелхха йоллуш, 
кхоьлина чIогIа синхьийзаме, кхераме йолчу стиглахь, 
лаьтта тIе язъелла, лаьттачу Iаьржачу мархаша болчу тIе 
а букъбора бода; бIаьрга Iоьттина пIелг а гур бац олу 
нохчмахкахоша ишттачу буьйсанах. 

Бераш цIа дахка хьеделча вониг дага тийсаро бIарз- 
йина, са а ца тохаделла, араиккхира нана. ХIора тата-
нах кхоьруш, хIора бурсана генна го тосуш, гIаларташ 
санна, лаьттачу цIенойн саьлнех а, даьгна, Iаржделлачу 
пенех а кхехкаш, халла некъ гуш, блок-ха долчу кхечира 
иза, сиха болар дина, хьуьхь а йоьлла.
1 Сакхо – тергам.
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– КIанттий, йоIIий гирий шуна? Туькана даханера и 

шиъ бепиг эца, – элира Анус. – Кхузашхула бен цIа до-
гIийла яцара церан.

– Ца гира. Кхузахула дехьа-сехьа ца делира цхьа а 
бер, – бIаьрга тIе бIаьрг хIоттийна, харц тоьшалла дира 
салтичо. И дан иза Iемина вара. – Цкъа а низам хIун ю 
ца хууш, акхарой санна, шайна луъучухула лелаш, шай-
на товрриг, хеттарг деш болчу нохчех схьадаьлла долу и 
хьан ши бер а кхечахьахула некъал дехьа-сехьа даьлла 
хир ду, – бен-башха доцуш тIетуьйхира цо.

 – Яло, сихха дIагIо, комендантан сахьт ца лардарна, 
оха хьо саца яле. Хьо кхузахула эрна леллашехь, тохара 
шайн цIахь хир ду хьан бераш, – дерзийра, йоьхна лаьт-
тачу зудчунна тIе а чевхаш, шолгIачу салтичо.

Сихха цIа еара нана. Бераш цIахь ца карийча, лула-
хошка дахана хила мега аьлла, цхьацца бахьаница тIа-
мах бевдда дIаса бахаза бисинчу кхаа-беа доьзалах чекх 
елира иза. Амма цхьанххьа а дацара ши бер. 

Муха хуьлу, оцу хенахь Мадар а, Тайна а, кхиболчу, 
тоьшаллаш дац, мила ву хьажа деза бохуш, совцийна-
чаьрца цхьаьна, тIекIел а бронетранспортера чу боьхки-
на, ХангIала литтаран меттиге дIадигна хилча? Цигахь 
цхьана доккха даьккхинчу орчохь тIе серсаш долчу до-
гIанехь буьйса такхийтина, тIаккха дечкан хенаш сан-
на, шиша-кхоккха могIа беш, тIекIел йоккхачу «Урал» 
машен тIе доьттина, новкъахь, тIехларниш тIе базбел-
ла, са дукъделла я дIасабиттина, бухарниш лан а леш, 
Мазлаке, шен къизаллица уггаре а гIараяьллачу, набахте 
дIабигна хилча? Шаьшшиннан къина, уггаре а тIехлар-
чу могIаре нисдаларна, дийна дисира Мадар а, Тайна а. 
Амма новкъахь деллехь шаьшшинан ирс хир дара цаьр-
шинан.



168

Адиз Кусаев
Мацалла далла дIакхаьчначул тIаьхьа хиира цаьр-

шинна а, кхечу тутмакхашна а, веллачух хьоьгур ву 
дийна висинарг бохург, хIун ду. Хиира хьалхарчу дий-
нахь дуьйна, леррина, даккхий алапаш луш, Мазлакерчу 
набахтешка йийсарш хьийзо балийнчу гIалгIазакхаша 
ницкъаш бан болийча.

Юккъерчу бIешерийн динан кхелахоший, пач-
чахьийн чалташший лелийна ницкъ баран кепаш гIан 
а хоьтуьйтуш, инзар башхачу къизаллица лецначарна, 
жима а, воккха а, боьрша а, стен а ца лоруш, хIора са-
рахь а, буса а таIзарш дан долийча. Туьтамаьжгаш юх-
кий дора цара шайн неIалте гIуллакх. ДегIа тIехь ларш 
ца йисийта, полиэтиленан даккхийчу шишанаш чу хи 
дуттий, уьш я ризенкин гIожмаш еттара, доIхий, жан- 
нашший лазош. Тоькаца ницкъ бора. Бедарш юьтту хи-
мин иэярш пхенаш чу етташ, цIий талхадеш, стаг чолакх 
вора. Букъсурт кагдаран хьола тIе хIоттош, саттавой, ко-
гаш коьртах дIабоьхкий, чкъург йой, гайтIехь дIаса тех-
кавора, ага санна, корта охьа теIош, чоьш озадой, хьа-
ла ойбуш, лазаро кхетамчуьра ваккхалц, Чингисханан 
заманахь мIомголоша санна, букъасурт кагдой, воьра, 
шен Iожаллица вела олий, харц тоьшаллаш хIитта деш. 
Ши куьг букъа тIехьа доьхкий, бунастарш чуьра йохуш, 
ирхуллий, гайх аьчкан серий юкъа лоцуш йина шодмаш 
еттара, хьийзош волчо мохь чIогIа мел хьоькху, самукъа 
долуш, къизачу дагна там боккха хуьлуш… 

Масане яра и ницкъаш баран кепаш. Уьш ла а ца 
елла, нах баларх цуьрриг шек ца бовлура чалтачаш шай-
гара, акха чечен-талорхо верах цхьаммо а жоп доьхур 
доцу дела… 

Зудчунна-м, жима-йоккха иза елахь а, йиттина ца 
Iаш, цуьнан сий дойуш, сийсаз еш, угаре а боьха таIзар 



169

ИЭС
дора: шимма-кхаамма хьийзайора иза, жимма а цо дуь-
хьало йича, ен а юьйш.

Шайн дийца а, даре дан а хIумма а дац цаьршимма 
боххушехь, цаьршинга харц мукъарло дайта гIерташ, 
хIора сарахь, бераш ду аьлла ца Iаш, кхетамчуьра довл-
лалц еттара салташа Мадарна а, Тайнина а. ТIаьххьара 
и шиъ къар ца делча: 

– Делахь-хIета, кхечу кепара дуьйцур ду оха шуь-
шинца кхана, къаьсттина хьоьца, Тайна, – элира ницкъ-
бархойх цхьамма. – Оха кхиболчу зударшна ден таIзар 
дийр ду хьуна а, тхайна юкъа хьарчийна. Харжа цхьаъ: 
я ахь бакъдерг дуьйцу, я хьайн сийх йолу…

Оцу буса чIогIа ойланаш йира хенал хьалха йоккха 
хиллачу, хьекъал ир деллачу Тайнас: «Сан дахар дIа-
даьлла хIинца. Оццул, хIокху гаурша шайн боьха куьй-
гаш детташ, сийсазйина, кху Делан мостагIаша арая-
лийтича а, нехан юхьдуьхьал хьожийла, кIант везийла, 
маре гIойла хир дац сан, сайн бехк боццушехь. Ас хIун 
до ишттачу дахарх? Цу тIе, хIокху нелша со дийна ара 
йолуьйтур а яц. Кхарна стенна оьшу шайн зуламийн 
совнаха теш? Со я мацалла лийр ю, я кху хьакхарчаша,  
ницкъ беш, юьйр ю. Амма юьйр яц, ас царах цхьаъ 
мукъана а, велла дIаваллалц бала хьега, дакъаза ца вок-
кхуш-м. Ишколехь сайна бийцинчу, Дадин юрт ягийча, 
йийсаре лаьцна, салташка хьийзабайта, бурам тIехь Тер-
кал дехьа бохуш, нохчийн турпалчу, яхь йолчу мехкар-
ша Дадин Альбикас а, цуьнан доттагIаша-нийсархоша а 
диннарг дан деза ас а: цхьа салти мукъана а нохчашна 
новкъара а воккхуш яла еза со. Ас дан хIума дац кхидIа 
хир йолчу сайн дахаран бIарлагIанах…»

Иштта сацам бина, сапаргIат даьккхина, цхьана  
маьнгин бахьанина тIе дIатевжира Тайна шен сема наб 
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ян: шайна дагадагIахь, буьйсанан муьлхачу хенахь хьа-
ла гIатто мегара иза чалтачаша.Шен Iалашо кхочуш ян 
гIирс а карийра цунна. Иза Мадарца ара йолучу сарахь 
нанас месех боьллина,дегIах хьожуш салташна тоса ца 
белла, стенна ларбо ца хууш, деган хьехамца цо ларби-
на, боккха шалгон ши маха, тIехула тай хьарчош, вов-
шах тесна, чIагIбира йоIа.

ШолгIачу дийнахь ша юха а леян а, етта а я селхана 
схьахаийтина ма-хиллара, сийсаз яккха а юьгуш, ТIаь-
хьа хIоьттина вогIучу салтичунна мIаьргонех дуьхьа-
ла йирзина, иза хиллачух кхетале, шен гIоригIоддах, 
цуьнан бIаьргаш чу Iоьттира Тайнас шалго маха, царна 
чуьра мела цIий охьа хьодуьйтуш. 

– Сан бIаьргаш! – аьлла, лазийнчу экхано санна, 
чIогIа мохь хьаькхна, шина куьйга юхь а лаьцна, шал-
ха кхийтира гIалагIазакхи, ткъа шолгIачо, цуьнан цIогIа 
хезна, схьавирзина, ша хиллачух кхетча: 

– Хьо ели айхьа диънарг диъна! – аьлла, маьттаза 
мохь тоьхна, коьртах автоматан беза бух тоьхна, йожий-
ра Тайна. Амма ша кхетамера ялале: 

– Мадар! Ас цхьана салтичун ший а бIаьрг баьккхи 
хьуна, хIинццалц хIокхара вайшинна тIехь диначунна 
доькхуш. ХIинца со юьйш ю, хьуна! – аьлла, мохь тоха 
кхиира иза, шен ваша гена воций хууш, цунна хазийта. 
ТIаккха герз дуьйлуш хезира массарна а.

– Сихха лазартне! ХIинца а тIаьхьа ца хила мега! – 
чIогIа буьйр дира эпсара.– Хьовсийша, хьанна моьттара, 
оцу акхачу жимчу ешапера ишттаниг дер ду аьлла?..

 Йишас аьлларг хезча, кхийтира Мадар ша дан деза-
чух а.

– Со Тайний ваша вуй хууш, дийна висахь, Делан 
къинхетам хьалха баьлла, чолакх а хилла со кху жоьжа-
хатера ара валахь, ас, мацца декхна, шайна доькхур дуй 
хууш, со дийна вуьтур вац хIокхара. Цундела ас а дан 
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деза сайн йишас диннарг: цхьаъ салти мукъана а, иза 
ве ца лахь, заьIап вина, новкъара а воккхуш, гIазотехь 
велла сайн да санна, къонахаллин Iожалла тIеэца еза ас 
а, цуьнан кIанта – сацийра Мадара.

ТIаккха волавелира цунна некъ леха. Топ, тапча 
а, урс, шаьлта а бохург хьехочохь дацара цуьнан хьо-
лехь. ХIуъа карийна а, ира хIума леха велира иза шен 
гура чохь. Дикка лехча, догах билхинчу бIаьргаш чуьра 
цIий деана, бохучунна дайна, чохь мух-мухха тоьхначу 
шуьйрачу турса кIеллахь гIелош ечарна бицбелла, хьо-
стамех уггар а боккханиг карийра цунна. Иза пхьуьй-
шахь дIалачкъийра кIанта ша леван вуьгуш, салташна 
хаа ца балийта. 

Ша рогIерчу сарахь барт хатта, етта юха а вуьгуш, 
шена тIехьа хIоьттина вогIучу салтичунна, цIеххьана 
юха вирзина, цIонгал лаха, чIоже лаьцна, цул лакхахь 
аьчкан аса хир юйла хууш, ахкаргах чекхберриг, беха 
хьостам Iоьттира кIанта, шен берриге а ницкъ гулбина. 
Юьйш йолчу хьакханан херсис санна, чIогIа мохьа хьаь-
кхна, шалха вахара салти, шина куьйга шен тIингар а 
лоцуш. Эскаран чIагIдинчу дааршна тIехь, тылехь, сов-
цийначарна еттар а, уьш хьийзор а бен кхин деш-дуьтуш 
боцу салтий, берстана, зоьртал бара, къона боллушехь. 
Ха деш, сеничохь лаьтташ хилларш чулилхира сиха. 
ЦIенкъахь керчаш волу шайн накъост гича, мохь белира 
цхьангара: 

– Хьовсийша, оцу жIаьлин кIезано динчуьнга! Оц-
цул еттарх, къар ца лой хIорш-м, байича бен! – аьлла 
оьгIаз вахана, тапчин дуьззина гIутакх дассийра цо, 
кIант чIогIа лазавеччу хьежош. ТIаккха Мадар, иза вела 
моьттуш, тIевеанчу шен накъостаца, литтаран хIусамна 
тIехьа даьккхинчу доккхачу ор чу кхоьссира, важа хьал-
ха белларш а, байинарш а санна. 
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Мадар ор чу кхоьссинчу шолгIачу дийнахь, литта-

ран гIишлон куьйгалхочо, кхеташо гулйина, омра дира 
эпсаршна: 

– Вай долчу юха а бахка кечлуш бу боху, адамийн 
бакъонаш ларъяран дуьненаюкъарчу цхьана боламан ве-
калш. Лецначарна таIзарш а, ницкъаш а бой хаахь, юха 
а вай цаьрца къиза ма ду бохуш, дерриг дуьненахь, на-
хала дохур ду баьхкиначара, къаьсттина, совцийначарна 
юкъахь бераш а, кхиазхой а карабахь. Ткъа иза, иштта а 
дерриг дуьнено неIалташ кхайкхош, сардамаш бухкуш 
долчу, вайна оьшуш дац. И сардамаш, мацца бахна а, 
цкъа баха там бу вайх. Цундела, вертолет кхайкхий, дел-
ла а, дийна а долу бераш тIедоттий, вайн Мазлакана гена 
дахий, Теркан регIахь цхьанхьа охьакхийса, уьш кхуза-
хула чекхдевллий ца хоуьйтуш…

Оцу дийннахьехь елла Тайна а, дийна, амма ницъ 
баро, мацалло а, чевнаша а гIелвина, кIелвисина Мадар 
а кхидолчу деллачу а, дайинчу а берашца а, кхиазхошца 
цхьаьна ГIулозан регIнашкахь ши бIе метр лакхара охьа 
кхийсира вертолета тIера. Генна хезаш дара цара хьо- 
кхуш тIаьххьарлера маьхьарий. 

Мел къайла даккха гIертарх, гучу ца долуш ца дуьсу 
зулам. Оцу мисканийн маьхьарий хезнарш а хилира – 
жаIуй, хIетахь наггахь бен хилла йоцчу машенаш тIехь 
дIасабоьлхурш, оцу регIаца йолчу скважинаш тIехь 
белхаш беш болу мехкадаьттахой. Цара сихха адамийн 
бакъонаш ларъярхошка, журналисташка дIахаийтира 
гинарг. Шайн рогIехь вукхара, сурташ а даьхна оццу 
сарахь Нохийчоьнан телехьовсархошна дIагайтира де- 
къий, гергарачарна довзийта а, салташа адамашна тIехь 
дешдерг Iедална дIахаийта а. 

Оцу къизаллица дайинчу берийн декъашна юкъахь 
шен Мадар а, Тайна а девзира Ануна. ШолгIачу дийнахь 
марзхойн гIоьнца и шиъ цIа деана, юьртахь дIадоьлли-
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ра, ул-уллохь ши каш даьккхина, марвешин кертахь те-
зет хIоттош.

– Ас а дац, хIинца дуьненахь яьхна дан хIума. Ас эца 
еза хIинца сайн хIусамден а, берийн а чIир, – аьлла, са-
цам бина, цхьангге а, хIумма а ца хоуьйтуш, шен майра-
чуьнца цхьаьна тIом биначарна тIе яхана, цаьрга дерриг 
хилларг дIадийцина, шена юкъахйоьхку оьккху хIума 
йийхира Анус… 

…Цхьана дийнахь Мадар а, Тайна а сацийначу 
блок-хана чоьхьа елира парггIат долу цхьалха духар 
дуьйхина, хеназа къежъелла, юьхь хебаршка ихна зуда. 
Ша хьераяьлла моттуьйтуш, шега хьажа чохь мел волу 
салти а, эпсар а тIеваийта, «Схьало сан бераш! Схьа-
ло сан бераш!» – бохуш мохь хьекха йолаелира иза, 
хадеш лаьттачу салташна чу а гIерташ. Цо лелочух ца 
кхеташ, цец бевлла, кхерабелла, Iадийна лаьттара уьш. 
Цуьнан мохь хезна, хуьлуш дерг хIун ду хьовса бохуш, 
шиша-кхоккха вогIуш, ткъех салти а, эпсар а гулвелира 
оцу готтачу хIусамехь. ТIаккха, оьрсийн маттахь «Сан 
берашна тIера!» – аьлла, иккхира зуда. 

Иза Ану яра. Цунна ца гира, дукхаха болу салтий, 
эпсарш белла, бисинарш, денлахь тамаша хир болуш, 
чIогIа лазийна, охьаоьгуш. Амма уьш гира стигла хьала 
доьдуш долчу цуьнан сина… 

1995 шо.
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IОЖАЛЛЕН КОМАЬРШАЛЛА 

(Дийцар)

ДIабоьдуш бара хьалхара тІом. ГІаланаш а, ярташ 
а отуш, дийнахь а, буса а лелхара бомбанаш, ракеташ, 
дегнаш Іадош, синтем бойуш, баланаш дебош; дийнахь 
лагІлуш, буса марса дуьйлуш, гIергIара яккхийчу тоь-
пийн, минометийн юькъа гIара, чIагIлора герзаш деттар. 
ДIахьош дара «цIано ярш», нах лецар, дІабигар, тІепаза 
байар – муьлххачу а тІеман акха, къиза, къинхетам боцу, 
буьрса гІиргІ, дера, оьгІазе къажар.

Шайна луъург дан вайн махка федеральни эскарш 
даьхкина хан яра иза. Цара цхьаьнгге ла ца дугІу мур. 
Цара цхьа а ца лору, уьш цхьаннех ца теша зама. 

Оцу инзаре чолхечу, кхерамечу, Іаламат халачу, ке-
гаречу хенахь, бахархой, машаре бахархой мукъана а, 
салтийн а, талорхойн а Іазапах шайн ма-хуьллу ларбан 
хьовсаран Іалашонца вовшахтоха йолийра нохчийн ми-
лици. Балха хІитта лууш берш дукха бацара, федера-
лаша боевикийн гIоьнчий лоруш, нохчийн тІемалоша 
оьрсашна бохкабелла, къоман мостагІий бу бохуш, уьш 
хьийза бо дела. Шина агIорна ца безара, новкъа бара  
нохчийн милцой. ТІеман хьелашкахь, дахарна кхераме-
чу дІахІоттамехь къахьоьгуш бу бохуш, даккхий ала-
паш-м лора царна. 

Нохчийн милцнераш хила лууш берш дуккха баца-
ра оцу алапана, иштта шайх «бІаьхаллин» олу хIетахь 
миллионаш соьмаш тIедетташ доллушехь. Болх беш а, 
пенсаш оьцуш а долу дерриге а адам миллионераш хил-
ла, соьман мах эзарзза, итт эзарзза лах белла, сирникийн 
баттах итт эзар сом доккху мур – къиза, меца, боьха мур 
бара иза. Масала, зорбанехь, цхьана газетан редакцехь 
могІарера белхахо волчу сан доттагІчун алапа цхьаъ- 
ахмиллион сом дара баттахь. Оцу кхерамечу хьелаш-
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кахь къахьегарна миллион сом совгІат а дора цунна хIо-
ра баттахь. 

ТІом бахбелча, юург-мерг кхачо гергаяхча, лелхарш, 
герз дІасадеттар, лагІлучу меттана марса даьлча, салта-
ша сих-сиха ечу «цІанойн» барам боцу къизалла ла ца 
елла да-нана а, шел кегий йижарий-вежарий а лулар-
чу республикерчу Обарг-Юьрта бигна, кхин меттиг ца 
хилла, цхьана божли чохь дIа тарбина, Соьлжа-ГIала 
юха вирзира Ламберд. «ТІом бан ара довла, зударийн 
юбканаш кІел ловчкъий ца Іаш» боху боевикийн тІех-
беттамаш а, «етт, говр, бахам бохкий а, герз эций, хІора 
уьйтІахь оьрнаш дахий, тІом бан кечло» боху аренийн 
командирийн, бригадийн а, дивизийн а инарлийн кхай- 
кхамаш кIордийнехь а, шеен хIусамаш ларъеш, цIахь 
Iаш вара иза, шех тахана-кхана хIун хуьлу ца хууш.

ХІеттахь, рицкъа лаха кхин меттиг ца карийна, цхьа-
на хенахь милицин школехь елларг йоцург шен башха 
кхин цхьа а корматалла йоцу Ламберд, ша хьалха зама-
нахь иттех шарахь бинчу милцнеран балха дІахІоьтти-
ра, нохчийн мехкан куьйгалхойн кхайкхам хезна, Дала 
яздинарг бен хир дац я хила йиш яц цкъа а аьлла. 

Дийнахь а, хан йоцчу хенахь буса а хьанна а орцах 
кхача, мичча а ша хьажийнначу сихха дІа ваха даима, 
олуш ма-хиллара, юьйлина топ санна, кийча хуьлура 
Ламберд. Цо дакъа лоцура паспортан раж толлуш. Шен 
ма-хуьллу салташка харцонаш ца лела йойтуш, цаьрга 
талораш ца дойтуш, цаьрца къуьйсуш, совцийна нах 
кІелхьара бохуш, церан кара бахарх къаьсттина кегий 
нах ларбеш, хаарца а, стогаллица а цхьана шарахь герг- 
га болх бира Ламберда нохчийн милицехь, Везчу Дала 
юьхьІаьржонах а, бохамех а ларвора иза. 

Къинхетаме а, доглазаме а, шен сил а чІогІа нийсо 
лар ен а стаг санна, вевзара иза адамашна даима а. Вев- 
зара шен комаьршаллица – шен алапах, дена-нанна а, 
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йижаршна-вежаршна а напха латтийна ца Іаш, гIалахь 
шеен лулахь болчу мискачарна, хала бохкучарна, бай-
лахь дисинчу берашна, жоьра зударшна, цамгаршца 
бала хьоьгучарна дакъа кхочуьйтура цо. 

– ХІей, стаг, хьо хІунда веана дуьнен тІе? – аьл-
ла, шега хаьттича, – Айса ца йиина, нах бузо, айса ца 
юьйхина, нахана тIеюха, айса хало лайна, адмашна 
синтем бала, церан гIайгIанашка бен-башха доцуш ца 
хьежа, нехан баланаш сайн белш тІе эца, адамийн син-
гаттамашна букъ ца берзо, бер доьлхуш хезча, цуьнан 
хІора бІаьрхи дуьненан меха лара, – жоп лучарах вара 
Ламберд.

– ХІей, къонаха, хьо стенна веана кху махка? – аьлла, 
шега хаттар дича: 

– Вайн мехкан доьзалаш беркъа бевлла гира суна, 
И дай боцчу буо-бераша юучуьнца-молучуьнца
ГІело ловш гира суна,
И бай кхобу жерой тишбелла байра суна,
Бехк боцу адамаш сецош, хьийзош дайра суна,
Царна орцах ца волуш даго ца витира со, – олучарах 

вара Ламберд. Оцу комаьршалло а, догдикалло а хІаллак 
а вира иза, тIаьххьара зене а дирзина. 

Цхьаьна аьхкенан дийнахь шина баттана догІу пхи 
миллион а, «бІаьхаллин» ткъей итт миллион а сом ахча 
а эцна, цхьа-ши миллион кисанашка нисдина, диснарг 
тІоьрмигчохь шен тишчу машенан кира лелочу десачу 
декъа чу а диллина, оццул бахам кара кхаьчна, хазахет-
та, шен доттагІашна, гІеххьачул маларх а кхеташ, ре-
сторанехь хІума яийна, мукъачу деношна цІа ван нов-
къа велира Ламберд хIетахь мехкан дерриге а куьйгалла 
шена чохь хиллачу Гуьмсера Соьлжа-ГIала цIа ван, ша 
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йигахьара бохуш, шена тІаьхьа яьлла, евзаш йолу цхьа 
зуда хаийра цо шеца машена чу. 

Шен бехкенна, цунна ца хеттачу агIор нисделира  
къонахчун цIа кхачар… 

ХІетахь хІора новкъахь, иза жІара бол-болучохь, 
хІиттийначу, цхьана некъа тІехь итт-пхийтта долчу 
блок-хашкахь ша сацийча, салтий цхьа адамаш ду, ша 
цаьрна цхьа диканиг до моьттуш, комаьршалла сов йо-
лий, ца хоьттушехь ша миллионер вуй хоуьйтий:

– ХІа-ан, муьжгий, суна тахана алапа а, «бІаьхаллин» 
ахча а делла, кедаш айалаш суна тІера, – олий, ткъа эзар 
туьма юкъахь долу туп дІакховдош хилла цо. Юьхьан-
ца салтий жима а адамех тера берш нислуш хиллачух 
тера ду Ламбердана: иза, баркалла олий, дІавохуьйтура 
цара а. ШолгІачу ханехь, кхолагІчохь, изза дешнаш аьл-
ла, ткъаткъа эзар туьманийн бонгаш елла цо салташна. 
Ткъа доьлгІачу блок-ханехь Ламберда изза кеп хIот- 
тийча:

– ПхоьалгІа блок-ха, хезаш дуй шу? Схьакхайкхал 
шайн куьгалхо, – аьлла, сихха тилпон тоьхна эпсара, ша 
мила ву хаийта билгалдина дешнаш олуш. 

– ЛадугІуш ву пхоьалгІачу блок-хан куьйгалхо. 
– Цхьа итт-пхийтта минот ялале, шун хане кхочур ву 

хьуна тишчу машенахь нохчийн милцнер. ХІуъа бахьа-
на а карадай, сацаве иза, нахарташ дукха йолчух тера ду 
цуьнгахь, шена алапа, «бІаьхаллин» ахча делла бохуш, 
цуо деза дийцаре а, хІора ханехь бIеэзарнаш соьмаш 
дІасакхийсаре а хьаьжча. Схьадаккха иза, машен тал-
лий, ткъа милцнерах цул тІаьхьа дан дезарг хьайна хуур 
ду хьуна...

– Кхийти. Ахча цкъа а сов ца хилла цхьанне а…
Ха деш, цхьа а адам а, машен а цхьацца бен дехьа-

сехьа ца йолуьйтуш, салташа хIора а вуно чIогIа толлуш, 
доккха блок-ха дара Аргун-гIала кхаччале Жалкх-хин 
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бедашца лаьтташ. Цигахь кехаташ тала сацийра Ламбер-
дан машен, иза нохчийн милицин белхахо хилар шайна 
гушшехь. Леррина цуьнан коча ванн бахьана лоьхуш 
санна, тоьшалле хьоьжуш вахвелира салти. ТІаьххьара 
эпсар схьа кхайкхира цо:

– Командир, сан-м шеко кхуллу хІокха тоьшалло. 
Хьуо хьажахьа хІокхуьнга, – аьлла, дІа делира эпсаре 
кехат, шена хьалххе хьехна ма-хиллара. 

Сихха тІевеанчу командира, салтичуьнгара тоьшал-
ла схьа а эцна: 

– ХІинцца къастор дара вай иза-м аьлла, минцнере 
чІогІа гІиллакхе элира: – Ткъа хьо чоьхьа валахьа цхьа-
на минотана.

Бетонах йинчу готтачу, жимчу, лохачу, амма ара цхьа 
а аз хезар доцчу гІишлочохь юха а леррина Ламбердан 
тоьшалле хьаьжна:

– Бакъ ву салти, харц долчух тера хета суна а хІара 
тоьшалла, – элира эпсара. – Тахана цІенчу тоьшаллех 
къасталур доцуш, тардина кехаташ хьаъа а кечдо, вайн 
заманан уггаре дика а, керла а гІирсаш шайгахь болчу 
боевикаша – къаьсттина. ТІаккха уьш тхан мера кІелла 
оьхьуш, Іедалан белхахой ду шаьш бохуш, тхо Іехадеш, 
парггІат бовлий лела, шайн талламаш а, тІелетарш а, те-
ракташ а еш…

– Ойн, муха ду тоьшалла харц дина? – цецвелира 
Ламберд. – Суна иза республикан чоьхьарчу гIулла- 
кхийн министерствон куьйгалло делла цхьа шо сов зама 
ма ю. Со цуьнца дІасалела ма ду шо сов. ХІинццалц, 
цкъа а, цхьа а тайпа шеко кхоллаелла ма яц цхьана а 
блок-ханехь. ХІинцца а ма-ваьлла со деаннах парггІат 
чекх. Цу тІе а, муьжгий, суна тахана шортта ахча…

– Хьо а, хьо санна, болчу могІарерачарах а хьовха, 
тхо-м шун мехкан баккхийчу куьйгалхойх а ца теша 
хьуна ма дара хаа лаахь. Шун коьртачу куьйгалхочо лаа 
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олуш ма дац шен жоьпаллечу белхахошка: керта тІе а 
хевшина, шина агІорхьа бIаьрг бетташ Іаш ду шу, мила 
тоьлу хьоьжуш, – керла Іедал я боевикаш? Керла Іедал 
толахь, кхидІа а болх бан, боевикаша толам баккхахь, 
я довда, я бехказа дуьйлуш, царна хьестадала. Нохчех 
цхьаннех тешац тхо, жимчух а, воккхачух а. Цунде-
ла оха хьо сацаво, коменданте тилпон а тоьхна, хІокху 
тоьшаллица дерг къастадаллалц, – къонахчун са теди-
ра эпсара. ТІаккха, гІиллакх а дицдина, кІоршаме буьйр 
дира салташка. – ХІара, мила ву хууш воцург, уггаре а 
генахь а, къора а болчу гура чу вига. Цу чохь ша цхьаъ 
къайла ваккха. ЧІогІа ларве, – аьлла. 

Цул тІаьхьа, иттех минот яьлча, ара ваьлла, синтем 
байна, машен чуьра охьайоьссина лаьттачу зудчунна тІе 
вахана:

– Хьан накъостана дика кеп хила. Иза машена тІе 
хаийта кхераме хетта, жима метта валлац, оха са даIа 
дІа вижийтина. Новкъахь цхьаъ дала сахьт ма дац вехна- 
чуьнгара. Ахь са ма гатде, ас хьо кхеча машена тІе хаор 
ю. Хьан некъахо а, метта ма-веъа, дІавоуьйтур ву, – 
гIиллакхе хаза элира эпсара. ТIаккха талам бан саций-
начу рогІерчу машенан дега, дехар дечахула дайн омра  
дира: – ХІара зуда дІаюьгур ю ахь, яха еззачу, – аьлла. 

Цул тІаьхьа Ламбердан машен, юьстаха яьккхи-
на, дІахІоттийра буьйса йоллалца. ТІаккха боданехь, 
цхьанне а ца гайта машенан кира дуьллийла чуьра ах-
чанах буьзна тІоьрмиг схьа а эцна, зIе тоьхначу эпсарна 
дакъа деш, иза декъа декъна, мала охьахевшира салтий 
а, эпсарш а. Цхьа а тІекхачарна кхерам бацара – садарца 
берриге а махкахь дІа кхайкха дора комендантан сахьт, 
аравала а, дIаса ваха а цхьа а ца ваьхьаш. Юьртара юьр-
та-м – муххале а.
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Сахьте а хьаьжна, буьйса юккъе яхана карийча, хІин-

ца-м бевлла хир ма бу хІорш бакъ-харц къастийна, – 
ша-шега аьлла, неІ туьйхира Ламберда.

– ХІун хилла хІинца? Стенна чуьраваьлла хьо? – бо-
хуш, маьттаза яппарш еш, неІаре хІоьттира вехна салти.

– Эпсарна тІе вига со.
– ХІинцца. Кхин дан хІума доцуш ву-кх хьуна со…
 Цаьршимма чІогІа дуьйцу хабар а хезна, ша тІе веа-

ра эпсар. Ламберд вист а хилале:
– Хьан тоьшалла харц карийна. Хьо боевикийн ма-

занча ву аьлла, оха лаьцна ву.
– Ойн, и бохург хІун ду? Ас даима хьанал бина сайн 

болх. Схьа да сан кехаташ, дІавахийта со, – аьлла, эпсар-
на тІе вола велира милцо. 

– Хьовсийша, хІара, милцочун туьтмаьжига тІехьа 
лечкъина волу боевик-м, кхерамаш туьйсуш, вайна 
чу гІерташ ма ву. Герз долуш арахь ца хазийта, коьрта  
бІаьштиг тІе хІума тохий, вожаве, кхин дош ца олуьй-
туш, – омра дира эпсара. – ТІом бу боьдуш. Цуьнан за-
манан бакъонашца…

Шайга аларх а ца тешаш, тІелетира салтий Ламбер-
дана. ДегІа тІехь цхьа билгало ца юьтуш, говза еттара 
цунна, чагІалкхаша санна, тІехьоьдуш, набахташкахь 
гIорасизниш хьийзо шаьш Iамийна ма хиллара. 

Ламберд, велла, дІатийча, коьртах еза хІума туьйхи-
ра цхьана салтичо, эпсара ма-хьеххара. ТІаккха:

– Буьйса юкъал тІехъяьлча, дерриг дуьне, наб  
хьаьгІна, дІатийча, шен машенчу а хаавай, иза, дукха 
гІара ца ялийта бронетранспортерна тІаьхьа тасий, дІа 
йигий, Соьлжа-ГIала боьдучу некъаца дуккха а долчу 
оьрнех цхьанна чу кхосса, вехна волуш, галваьлла, чу-
воьжна я ХангІаларчу салташа, машенахь богIуш бое-
викаш бу моьттуш, йоккха топ тоьхна, чу йоьжна хир 
ю аьлла, хетийта, – хьехар дира эпсара салташна. – Иза 
каравахь а, вайн бехк хир бац…
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Амма ца карийра… ТІом дІабоьдуш боллушехь, 

Соьлжа-ГІала юхаметтахІотто цІанйо бохуш, йохийнчу 
гIишлошна цо йина чевнаш дIа яхаран бIарлагIа хIот-
тош, пенаш хила ма деззара дIахьаран меттана, тIеда 
щетканаш я горгамаш тIе хьоькхий, буса, боевикаш тIе-
летта олий, шаьш, салташа, тIе герз деттий, юха а кхин 
вон дохош долчу а, хьалха дохийнчу цIенойн саьлнаш 
машенашца дІа кхоьхьуш, оцу оьрнаш чу кхуьйсуш яра 
дедда юкъа. Къонаха шен машенца чу кхоьссинчу ор чу 
а йоьхкира нехаш, цунна царах кошан боккха барз беш. 

Ламберд лаха ара бовла беза цуьнан гергара нах ге-
нахь бара. Масех дийнахь балха ца вогIуш иза хьевелча, 
шек бевлла, цIа бахча, наггахь болчу лулахоша, тIаьх- 
хьарчу хенахь шайна ца гина аьлча, Ламберд лаха ара 
бевлира вайначу къонахчун белхан накъостий, иза  
юкъахь волчу милицин декъан куьйгалхо хьалха ваьлла. 

Ламберд цхьанххьа а ца карийча, кхин дан хІума ца 
хилла телевизор чухула гайтира цуьнан сурт, цунах дерг 
хууш стаг велахь, айкх валахьара аьлла. Сурта тІехь шен 
гергара стаг вевзина, шолгІачу дийнахь милице еара 
цуьнан некъахо хилла зуда. Шена хуург ма-дарра дІа-
дийцира цо. Гайтира иза сацийна меттиг – Жалкх-хин 
йистошца долчу даккхийчу блок-ханех цхьаъ.

Цига баьхкннчу мицнераша, Ламбердан накъоста-
ша, зуда-некъахо теш хІоттош, хаьттича: 

– Оха хІокху тІаьххьарчу бутт гергарчу хенахь цхьа 
а адам сацийна дац, – тешам боллуш дІахьедира эпсара. 

– ХІокху зудчо, цуьнан хиллачу некъахочо-м, ма 
боху, иза кхузахь аш саца вина, ша кхечу машен тІехь 
дІа хьажийтира.

– ХІан хІокхуьнца хилла вехна милцнер вуьйцу аш? 
Иза-м сацийра оха. Когаш тІехь ца латта луш чІогІа мел-
ла вара иза. «ХІара ишттачу хьолехь машенахь дІа ва- 
хийтар кхераме ду. ХІокхо цхьаъ дича а эхь дац, хІара 
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жима мета валлац, дІа товжийта аьлла, иза ларвеш, ас 
буьйр дина, дІа вижийра салташа. Цхьана-шина сахь-
техь наб йина, гІеххьачул иза васта велча, тхуна бар-
калла баьхна, шена тІера кад айбахьара, аьлла, тхуна 
комаьрша ахча делла, шен машенахь дІавахара иза. Цул 
тІаьхьа дерг тхуна ца хаьа я хаа декхарийла дац…

Ткъа цаьрга кхин а хеттарш дан, талам бан бакъо-
наш йолуш я уьш хилча бакъ-харц къаста лур доллуш 
цхьа а стаг вацара хІетахь. Цхьанне а ца хаьара, тховса, 
кхана шех хІун хуьлу. Цхьа а бакъо яцара лелаш, ницкъ 
боцург.

Кхераме денош дара лаьтташ.
Карзахе зама.
Къиза хан.
ТІом бара дІа боьдуш… 

1999 шо.

САХЬТ
(Дийцар)

Цхьа а ламаз ца туьлуьйтучу, дерриге а марханаш, 
мелан марханаш тIехь, кхобучу, шен дас санна, хIора 
шарахь Лайлатул къадрин, нохчаша шех Лайдакъадаран 
олу, буьйса чIогIа ларйора догцIеначу кIанта – Висарга.

И еза буьйса маьждигехь яккха а, шен, беран, сатий-
самаш, лаамаш Везчу Деле дIакхачийта а цIена Iалашо 
йолуш, тешамечу доттагIчуьнца цхьаьна Барз-юьртарчу 
цхьана АллахIан цIийне вахара иза, кхин цхьа а дагахь 
хIума доцуш. Оцу буса дагалаьцнарг а, Деле дехнарг а, 
кхочуш хуьлу, бохучух, чIогIа тешна вара кIант. Ткъа 
цунна дезарш-м дукха даккхий хIумнаш а дацара: шен 
де-ненан дахарехь барт хилийтар а (тIаьххьарчу шина-
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кхаа шарахь вовшашца чIогIа Iоттаделла дара и шиъ, 
жIаьлий, цициггий санна), шен бIаьрса ца талхийтар а 
(тIаьххьарчу хенахь, наггахь мукъана а куьзганаш лелон 
дезачу тIе даьллера гIуллакх), шен бабина могашалла а 
(тIаьххьарчу хенахь цамгарш дукха лехьо йоьллера иза) 
еха веанера иза муьлхха а дика дехар кхочушдан ницкъ 
болчу Къинхетамечу Деле. Берийн лехамаш кхин дIора, 
аьлла, бакхий ма ца хуьлийца. 

Маьждиге Лайдакъадаран буьйса ларъян воьдуш, ша 
цкъа а пхьаьрсара дIадоккхуш доцу, гена махкахь Дала 
рицкъа делла, вехаш волчу дейишин кIанта, шичас, да- 
ийтина, дуьненан мехкийн шахьарийн а, ламазан а хе-
наш гойтуш, хенан хIоттамаш хоуьйтуш, беттан дийнан 
терахь а, кIиранан денойн цIерш а билгалйохуш, шен 
хеннахь озаца сама воккхуш, хан мел яьлла олуш долу, 
ша дозаллица а, леррина а лелош, чIогIа лардеш долу 
деза сахьт даьхьира Висарга, ткъа доттагIчо – еза тил-
пон, дуккха а мах боккхуш йолу.

ХIара шиъ дIакхаьчча, бераш чу дуьтучухула, маь-
ждиган неIарехь лаьтташ вара пхийтта-ялхийтта шо хир 
долу цхьа кхиазхо. Чохь гуш дара дуккха а бераш. Буьй-
санна иттех сахьт даьлла хан а яра. Висарган пхьаьрсахь 
хаза сахьт а, цуьнан доттагIчун карахь хьен-хьенан хир 
йоцу тилпон а гина, ша хадархо ву моттуьйтуш:

– Ахь хьайн сахьт – Висарге, ткъа ахь хьайн тил- 
пон – цуьнан доттагIчуьнга, – соьга схьало, буса, ца 
хууш хилла а, шуьшинна наб озаяхь, уьш лачкъийча эхь 
дац, – элира оцу вевзаш воцчу кIанта. – ХIокху Делан 
цIачу догIучу берашна а, кхиазхошна а юкъахь нисло 
къона къуй, езчу буьйса елахь а. Цундела шун еза хIум-
наш ларъян хIоттийна ву со кхуза. Iуьйренца шуьшиъ 
дIавоьдуш, ас дIалур ю хIара хIорш. Со кхуззахь хир ву 
шуна, – элира цо тешшош.
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– Ойн тхойшинна хIунда кхета наб? Кху езчу буса 

наб ян вогIш ма вац стаг маьждиге. Кху буса а къола-зу-
лам дина, Делах бевлларш хир бу-те Лайдакъадаран 
буьйса ларъян баьхкинчарна юкъахь? – аьлла, шеко ца 
кхоллаелира цаьршинан, хатта даго а ца витира. Жима 
ма вара и шиъ, шаьшшиъ санна, дагахь хIума доцуш, 
догцIена ву ма моьттура цаьршинна массо а.

Висаргана а, цуьнан доттагIчунна а, маьждиге даьх-
кинчу кхече берашна а ца хаьара шайн дахарехь цхьа а 
деза хIума доцуш, эхартан ойла ца еш болу боьха нах а 
кегий а, бакхий а къуй, церан хенара долу кегий бераш 
Iехош леларш, вайн дахараехь дукха нислойла. Цундела 
адамех теша дас-нанас Iамийнчу Висарга шен сахьт а, 
цуьнан доттагIчо – тилпон а дIаелира, неI ларйо ша бо-
хуш, моттаргIанаш лелош лаьтташ волчуьнга.

Сахилира. Езчу буса набаран суй ца бира маьжди-
гехь гулделлачу бераша а, кхиазхоша а. Хаза декхна 
гIаьттира де. Сирла кхеттачу малхо къагийнера дуьне 
а, шина доттагIчун яххьаш а, бIаьргаш а. ЦIа ваха ара 
волуш, маьждиган неIарехь цхьа а ца гира цаьршинна. 
ДIасахьаьжира, цхьанххьа а вацара селханалера кхиаз-
хо. Схьа ван цхьацца бахьанина хье велла хир ву-кх иза 
бохуш, цуьнга ладоьгIуш, цхьана сахьтехь сов лаьттира 
и шиъ а, кхин а масех кIант а. Амма тIаьххьара, дог дил-
лина, дегнаш а доьхна, шаьш Iехийна хиларх теша ца 
лууш, иштта жима стаг къу хилла бохург, тIе ца дуьтуш, 
цIавирзира ши доттагIа а, дIаса дахара кхидолу бераш 
а. Делан цIачохь ишттаниг хила тарло, бохучух, цIенчу 
дегнаша ца буьтура уьш.

ШолгIачу Iуьйренца вахара Висарг а, цуьнан деган 
доттагIа а маьждиге. КхоалгIчу дийнахь. ДоьалгIачу а…
ТIаьххьара кхийтира и шиъ и кхиазхо къу хилла хиларх. 
Хетарехь боьхачу, ийман-ислам доцчу, хьанал-хьарам 
ца къесточу, доьзалехь кхиъна хиллачух тера дара иза. 
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Дас-къуьно кхиийначух. Ткъа хууш ма ду, Iаж Iожан 
дитта кIел бен бужур боцийла.

Цул тIаьхьа масех де даьлча, кIентан пхьаьрсахь 
сахьт ца гина:

– Мичахь ду хьан сахьт? ХIокху кхаа-деа дийнахь ма 
кхоьлина ву хьо? – аьлла, дас хаьттича, цуьнга ма-дарра 
дIа дийцира кIанта маьждигехь шена а, шен доттагIчун-
на а, кхин а масех берана а динарг.

– Вай дехачу а, и маьждиг лаьттачу а дакъойн жоь-
паллечу милицин белхахошка а, цуьнан имаме а дIаха- 
ийта деза тахханехь, – элира кIентан денанас. Цунна 
хIума ца хилийта, ша муьлхха бала лан кийча йолуш, 
дукха везара, хьоме вара Висарг бабина, шен кIентан уг-
гаре а воккханиг а, диканиг а, эгIазниг а волу дела.

Милицис а, имама а хIун дийр ду оццул хан яьллачул 
тIаьхьа? – ойла йина а, элира дас. – ХIинцца дуй биъча, 
и къона къу кхечу, луларчу, юьртара веана хилла хир ву. 
Ткъа цхьана вайн кIоштахь уьш шовзткъей итт гергга ю –  
кегий а, яккхий а. Уьш толлуш лелар ю хьуна милици, 
хьан кIентан сахьт бахьанехь…

– Ойн, и дита деза оцу боьхачу мераIуьргана? Шен, 
и саннарг, атта чекхдолий хиъча, иза кхин а чIогIа чуьра 
вер ма ву, Iехадеш, кхин а бераш делхор ма ду цо, –  
бохура денанас.

– Иза дахлур дац, – элира дас. – Iеминарг дита ца 
луш, йоккха кхалла гIоьртина, цунна цкъа мацца а лег- 
гехь юьсур. Мацца вахана и къона къу Iедалан кара 
гIур ву. ТIаккха дала дезар ду цуьнан дерригенах жоп, 
Дала хьалха а, нахана хьалха а. Шен куьйга шен кхол-
лам хIаллак беш ву иза, тIаьхьенан ойла ян хьекъал ца 
тоьаш. Вита иза. Ас Делан дуьхьа, гечдо цунна и къола.

– Ткъа хьо дукха вохий ма хьийза, – кIентан са те-
дира дас. Хьуо цхьана боьхачу хIумано Iехийна алий, 
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адамех тешам а ма баккха хьайн. Дика адамаш дукха ду 
хьуна даима а. Уьш дацахьара вайн Даймохк тоххара 
хIаллак хилла хир бара хьуна. Лаа аьлла ма дац:

Ийман-ислам чIогIа долчу
ДогцIеначу адамийн
Белш тIехь лаьтта
Нохчийн латта,
Къоман кIентийн –
Къонахийн…

НАНА
(Дийцар)

Цуьнан цхьаъ бен воцу, боевикийн могIаршка ца 
хIоттуьйтуш, Нохчийчу федеральни эскарш даьхки-
чахьана, гена дIаса ца волуьйтуш, цуо хала ларвина 
кIант ара велира, туькана вахана вогIу ша, аьлла, цхьана 
кхоьланчу Iаьнан Iуьйренца. Иза-м церан пхи гIатт дол-
чу цIенца хIоттаелла яра Соьлжа-ГIалина юккъехь бах –  
беллачу цхьана шуьйрачу урамехь. 

Январь беттан кхолагIа де дара иза, Соьлжа-ГIала 
схьаяккхаран Iалашонца цунна тIелетта, цIийIаноран 
тIемаш урамашкахь, майданашкахь кхехка кхолагIа 
де. Я кIадбеллехь, я цIийх Iаьббехь, я чубаьхкина сал-
тий, дараш дуккха хилла, бIаьхаллин машенаш ерриш а 
ягийна, йохийна, къарбелла, цхьана ханна, керла ницкъ 
IаIо, юхабевллехь а, буьрса тIом дIатийна де.

ГIалахь хIоьттина къематан де ма дарра ца хууш:
– Со хье ца ло хьуна, нана. Туьканара вайшина яа 

хIума эцна, схьавогIу хьуна, минот а ялале, – аьлла, ара 
иккхина, ша ненаца вехаш волчу пхоьалгIачу гIатт тIера,
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охьа хьаьдира иза. Амма цунна ца хаьара, поэта ма-ал-
лара, «ХIоразза къасталаш оьмарна, мIаьргонна а ара 
шаьш довлучу хенахь» боху хьал гIалахь хIоттинийла. 
МIаьргонна а ара ваьлларг тIепаза вов хан гIалин ура-
машкахь юйла. 

Кхин юха ца вирзира ненан цхьаъ бен воцу кIант, ми-
нот-м хьовха, сахьт даьлча а. Пхиъ даьлча а. Итт даьлча 
а. Буьйса, Iаьнан еха, сингаттаме, кхераме буьйса, тIе-
ярций юха а дIа бола белира, дийнахь гIеххьа са даьIна, 
метта беана, къиза тIом. Бомбанийн, яккхийчу тоьпийн, 
минийн лелхарш, цIенош лестош, цIераш летош, дег-
наш Iадош, стелахаьштигаша санна, стиглах кескаш еш, 
иза къекъош болу Iожаллен тIом. Хаддаза дIаса деттачу 
герзийн гIугI. Боданечу стиглахь къегачу хIоьънийн аз 
доцу ал-цIен седарчий… 

ШолгIачу дийнахь а цIа ца веара кIант. КхоалгIачу 
дийнахь ца веара. ТIаккха сагат деш, чохь Iа ца елла, 
кIант лаха ара елира йисина Iаш йолу кIентан нана – 
Хура, шен сина кхераме доллушехь. Ара елира, я дийна, 
я велла иза карор ма ву шена, аьлла, дуй биина. Елира 
ара, иза воцуш, ас а дац хIара къахьделла латта цхьал-
лехь хьешна дан хIума аьлла, дахарх, дуьненах дог дил-
лина.

ЦIеххьана гIаличу беанчу тIеман къизалла юьззи-
на ца хууш, цунах бовдаза бисина нах хIинца а шортта 
бара, Хурин гергарниш а, бевза-безарш а, белхан на- 
къостий а тIехь. Шайн хIусамашкахь баха ца баьхьаш, 
ларманаш чохь а, Советийн Iедал долуш дуьйна лаьттан 
бухахь йина, дуккха а йолчу атоман бомбанийн тохарех 
ларвойлашкахь а лечкъаш бара уьш. 

Уггаре а хьалха гергара нахехула чекх елира нана, 
кIантах дерг хоьттуш. Цхьанне а ца гинера, ца хезнера, 
цхьанххьа ца веанера. ТIаккха – бевза-безаршкахула. 
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Изза жамI. ТIаьххьара шен белхан а, кIентан дешаран а 
накъостийн доьзалшкахула. Ца веана, ца гина… 

ТIаккха:
– ХIета салтийн кара а вахна, цара я вийна, я лит-

таран къизачу меттигашкахь хьийзош хир ву, – аьлла, 
сацам бира нанас. Цуьнга гергарчара дийцинера, тIеман 
хьалхарчу дийнахь дуьйна нах – жима а, воккха а, дIа-
лоьцуш оцу таIзарийн меттигашка дIабуьгуш бу сал-
таша бохуш. Делахь а иза араваьллачу дийнахь, шайн 
накъостий дукха байарна чIогIа дера, оьгIазе болчу фе-
дералаша кIант вийна хир ву бохург чIогIа хьоьхура Ху-
рина даго. ХIора буса, убар санна, корехь аьнгали доцчу, 
тIечIагIалуш неI йоцчу, шийлачу, Iаьнан мехаша лоькху-
чу хIусамехь, чохь мел дерг тIе кхоьллина, къуьданан 
серлонехь гIийла, милла ялла йоллуш, хиъна Iачу ненан 
бIаьрхьалха хIуьттура шен а, кIентан а хьалха маьршачу, 
машаречу, ирсечу заманахь хиллачу синтемечу дахаран 
суьрташ. Хилларш дагалоьцуш, цкъа мела бIаьрхиш Iе-
нош йоьлхуш, тIаккха гIийла ела къежаш, ехха Iара нана 
шен цхьаллехь.

ТIаьххьара а:
– Ванах, кху чохь милла лойла ма дац сан. Со лахь, 

сан кIант хьан лохур ву? Иза дIа хьан вуллур ву? – олий, 
ца яьллачу денна хьала гIоттий, шайн цIенна бухахь йол-
чу ларми чу йоьдура иза. Цу чохь даима а дукха хуьлура 
адам, церан цIа чуьра хилла ца Iаш, луларчу долахьчу 
гIишлошкара схьа догIий. 

КIант вайна ялх де даьлча:
– Вийнехь, дакъа мукъана а каро деза суна сайн кIен-

тан, – аьлла, хадаме сацам бина, араелира Хура.
Дукха дара гIалин урамашкахь Iохкуш оьрсийн сал-

тийн декъий. Оццул дукха уьш хIаллак биний ца хаийта, 
тIом бан балийнчу кхиболчу бIаьхошна ца гайта, церан 
дегнаш ца дохо, уьш дохко ца баха, дIалахьо бала болуш 
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цхьа воцу декъий, бульдозершца тоьттуш, хьой, гена 
доццуш охьа догIчу Соьлжи чу кхуьссура я танкашца, 
бронетранспортерашца хьоьшуш, лаьттах, Iаьнан хотах 
дIаэдора.

Уьш иштта къайла дахале, царна юкъахь шен кIен-
таниг а кароре сатуьйсуш, салтийн а, царна юкъахь  
цкъацкъа нислун машаречу бахархойн а декъий кего 
йола елира нана, бераллехь дуьйна цаьрга хьежа кхерар 
а, – куьйгаш тохар-м хьеха а ма де ахь, – уьш жирга хет-
та хилар а дицдина. Дукха керчийра цо декъий Соьл-
жа-ГIалин урамашкахь а, майданашкахь а, шен кIента-
ниг ца кара деш.

ТIаьххьара Мазлакера эскарш дIасалела коьрта некъ 
Оьрза-гIалахула, Дойкур-эвлахула, Чурт-тогIин ураме-
хула Соьлжа-ГIали чу богIий, консерваш еш хилла завод 
лаьттинчохь чекх боллучохь федеральни эскарша тоьх-
на коьрта туп хилар, Россех дIадахьа нохчийн ярташ-
кара «Урал» олучу яккхийчу машенаш тIехь салтийн а, 
церан карах беллачу маьршачу нехан а декъий цига схьа 
дохьий хиира нанна. Уьш охьа даххалц тоха са ца хуь-
лий, оцу лекхачу машен тIе халла хьала йолий, салташа 
чехошшехь, декъий кего хуттура иза. 

Иштта масех дийнахь машенаш кегийначул тIаьхьа 
рогIера еанчунна тIехь шен кIентан дакъа карийра Ху-
рина. Халла вевзира цунна шен кIант – хьийзина, эрча 
ваьккхина вара иза. Соьлжа-ГIаларчу цхьана литта-
ран цIа чохь, дукха ницкъ беш, вийначух тера дара иза  
тIаьххьарчу дийношкахь.

Машенан тIехьарчу агIонехьа дакъа схьа озийна, 
охьа йоьссина, меллаша, иза лазорна кхоьруш санна, ма-
шен тIера охьа даьккхина, гIорийнчу лаьтта охьа дилли-
на, шийла хиларан терго ца еш, цунна юххе охьа хиина: 



190

Адиз Кусаев
– Нана яла хьан, ма къиза вийначух тера а ду хьо оцу 

къинхетам боцчу къизачу салташа. Ма хьуна тIехь ишт-
таниг дан кхиийна вацара ас хьо, тIехь да а воцуш. Ма 
байлахь йити ахь со, – бохуш, тийжаш, даггара йилхира 
нана. ТIаккха дакъа къевллина мара доьллина, цIехьа 
йолаелира. Цхьа дика гена яха ца дезара цуьнан… 

Оцу сарахь, шена гена воццуш вехаш-Iаш волу ши 
къано – молла а, велларг дIаверзоран къепе дика евзаш 
волу воккха стаг а – валийна, еса дешийтина, лийча вай-
тина, марчо хьарчийна, дIаволла кечвайтира нанас кIант. 

Лармичохь буьйса яьккхина, шолгIачу дийнахь, 
дакъа адъяла юкъа хьарчийна, лулахошкара ехначу салаз 
тIе иза а диллина, гергара нах болчу, гIалах хIоттаелла 
йолучарах цхьана юьрта яха новкъа елира нана, цигахь 
цкъачунна, тIом чекхбаллалц, лаьттан кийра кIант верзо. 
Новкъахь, урамашна юккъехула иза дIайоьдуш, дакъа 
ду моттийта, адъяла юкъа хьарчийна, къайла ваьккхи-
на, цо вуьгуш верг дийна боевик хиларх тешна болчу 
оьрсийн салташа- иччархоша, «хIара-м ца вуьгу хьуна 
ахь оха вен ца вуьйш дIа», бохуш санна, хIора хIоъ шена 
хьажийна бу моьттуш, нана Iадаеш, шина агIорхьара 
тоьпаш йиттира салазан къаьхьачу кирана тIе. ДIакхаьч-
ча, адъялах цаца бина карийра цунна. Оцу дийнахь шен 
месаш, шарула кIайелла, къежъелла карийра Хурина.

– Ва, къинхетаме волу Веза Дела, хIокху сан жимчу 
кIентан ийман-ислам зуьйш, ма даккхийчу, хьан-хьанга 
лалур доцчу Iазапех чекхваьккхина Ахь хIара. Сийлахь 
Дела, хIокху харц дуьненахь дукха баланаш лайначун-
на ялсаманин неIарш йиллина хир ю бохуш, сунна бак- 
кхийчаьргара хезнаргбакъ де Ахь. Ялсаманин охIла 
велахь хеназа вийначу сан кIантах, атта елахь Хьайн 
кхел, иза Хьайна хьалха хIоьттинчу Маьхьшарен дий-
нахь, – бохуш, Деле доьхуш, коша тIейоьжна, бIаьрхиш 
ца кхоош, тийжаш, елха йилхина, тIаьххьара, дайн куьг  
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хьаькхна цуьнан барз шарбина, шен есачу, шийлачу хIу-
саме йирзира нана.

Йирзира ша елла дIаяллалц къиза цхьалла дIакхехьа. 
ХIинца цунна хIун аьлла, безар бу, цуьнан кIант, иза 

санна, кхиболу эзарнаш нохчийн кегий нах, буьззина 
доьзалш, кIоргаллин бомбанаш етташ, хIаллак бина, 
хIора дийнахь ган безаш болу салтий?

ХIинца цунна хIун аьлла, безар бу вайн махка тIом 
балийна, хIора дийнахь-буса салташна хиччаш еш, уьш 
лелхуьйтуш, адамийн синтем бойуш, нах бойуьйтуш, 
кешнийн керташ хIора юьртахь шор йойтуш болу бое-
викаш?

Суна-м хаац.
Шуна хаьий, махкахой?

1995 шо.

ВИЛСПЕД 
(Дийцар)

Божаберийн даима а хуьлуш ма хиллара, лаа олуш 
ма дац – бенахь дуьйна дека долало аьрзу, – топпий, тап-
чий, машенний бераллехь дуьйна дош ца хеташ волчу 
жимчу кIантана кхин доккха хазахетар дац шен даха-
рехь дас дуьххьара эцначу вилспедал. Цуьнан оьмаран 
оцу боцачу муьрехь – жималлехь – уггаре а доккха сов-
гIат ду иза берана. 

Хьалха заманехь дас дин беллачу кIентан а хир да-
рий техьа, ванах хазахетар иштта доккха, тахана шена 
вилспед эцначу беран санна? Тахана иза ма бу цуьнан 
вайнзаманахьлера «аьчка дин», чохь са дерг санна, чехка 
бацахь а. Ткъа нийсархошна хьалха мел доккха дозалла 
ду иза. Цхьана а хIуманца дуьсталур доцу дозалла.

Хьалха заманахь кIенташа шайн дойш кечбарна 
хIумма а ца кхоадора. 
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Дуьнен чу дашо малх кхетачу цу хенахь,
Цу ханнийн божлара шеен жима ва айгIар
Цу датон дирстанца ша ара озийна,
Дуьгу нускал ва санна ша иза кечбина,
Бохь бойначу попа тIе дайн куьйра ва санна, 
Ша хьаьвзаш тIе хиъна,1 – ара волучу Эвтархойн 

Ахьмадна санна, шен вилспед хазъеш, кIантана дага 
ца догIуш хIума ца дуьсура. Мел цIена елахь а, хIора 
дийнахь юьлура кIанта иза, йолчу тIе а чIогIа къагош, 
тайп-тайпана хIумнаш тIе ухкуш хазйора. 

 КхоалгIачу классе ваьлча, дас вилспед эцна де уггар 
а дезаниг дара Iадрахьмин дахарехь. Ша хьалха лелий-
на, ца харцийта йиъ чкъург ерг ши шо долчу вешина 
йитира цо. Ширчу хенашкахь нохчийн къонахий

Цу ханнийн божлара и жима расха дин
Цу дашо дуьрстанца ша ара озийна,
Дуьгу нускал санна, шен гила кечбина,
Бохь бойначу пона тIе ша куьйра ва санна,2 ховшуш 

ма хиллара, вилспеда тIе хуий, иза хахка ара волура 
кIант, велалой, векхалой, самукъа долий, дерриге а дуь-
ненна къинтIера волий. Оцу хенахь цул ирсе стаг хIо- 
кху йоккхачу гIалахь хьавха, ерриге а Нохчийчохь а хир 
вара аьлча, тешар вацара со. Моьттур дара кIанта хоьх-
куш ерг уггаре а еза машен ю.

Аьхкенан цхьана сирлачу маьлхан дийнахь тIехьарчу 
чкъурган ехачу семана тIе шен доттагIа хIоттийна, вил-
спед хоьхкуш кIант волуш, вевзаш воцу, ткъеитт-ткъей 
пхийтта шо хир долу цхьа стаг тIе веара цаьршинна, 
туькана хьалха и шиъ сецча.

– Хьажахьа, хIокху туькана цхьацца хIума эца во-
гIуш, ахча дицдина хиллакх ас цIахь, сихвелла. Со гена 
1 Эвтархойн Ахьмадан илли тIера.
2 Йишин вешин илли тIера.
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воццуш Iаш ву. Ашшимма вилспед елча, оцу минотехь 
юха вогIур вара ша, – элира цо.

Дагахь хIума доцуш а, нахах тешаш а ша дас кхи-
ийна хиларе терра, Iадрахьмана, тIевеанарг, дерриге 
кхидерш санна, лартIехь адам ду моьттуш, дIаелира 
вилспед. «Нохчочух вониг долийла ма дац» – хьоьхура 
цунна даго. 

Ткъа тIе веанарг-м я адам, я стаг воцуш, сан дот- 
тагIчун хIусамнанас ма-аллара, дуьне деса ца дита 
кхоьллина цхьа пас-пас хиллера. Шина кога тIехь лелар 
бен кхин имансизах къаставеш хIумма а доцуш. Ишт-
тачарах нийса олу нохчаша – хеча лелорах боьрша ца 
хуьлу стаг, олий.. Ишттачу боьхачу хIумнаша гIенах 
тарйина тахана хьалхалера къонахийн зама. Оцу хIуь-
малгаша олуьйтуш ду тахана: ширчу хенахь къонахий 
дукха бара, тахана божарий бу бохуш, хечеш лелош 
берш дукха бу…

Дукха а лаьттира ши кIант, хIинца-хIинца вилспед 
йигнарг юха вогIу бохуш, шаьшшиъ Iехийна хиларх 
теша ца лууш, цунах дог ца дуьллуш. Амма тIаьххьа-
ра кхийтира и шиъ хьежар эрна хиларх. ДIабуьзна малх 
санна, дIаяйра дегайовхо.

Ванах, муха ваха воллу-те и къу, бераш Iехош, уьш 
делхош, даьккхинчу рицкъанах? Цуо и вилспед, генна 
юьстаха ваьлла, луччух дIайоьхкина, къаьркъа эцна, 
мала а мелла, шена ял йина хир ю. 

Кхоьлина цIа веара кIант. Цуьнгахь вилспед ца гича, 
велха ийзош хезча:

– ХIун хилла хьуна? Мичахь ю хьан вилспед? – хаьт-
тира дас.

Хилларг дIадийцира кIанта.
Жимма ойла йина: 
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– ХIумма а дац. Иштта яздина хилла иза. Оцу боь-

хачу хIумано дуьххьара деш долчух тера дац ишттаниг. 
Цуьнан кхел цкъа Дала йийр ю, мел беха буьйцича цхьа 
чаккхе йоцуш ца хуьлу бухка, – элира дас, кIентан коьр-
тах дайн куьг хьаькхна, цуьнан дог оьцуш. 

– Хилларг доккха хIума дац, нахана хуьлучуьнга 
хьаьжча, – тIетуьйхира цо. – Вай хьуна кханнехь керла 
вилспед оьцур ю, Дала мукълахь. Хьайна хала хеттийла 
а ма хаийталахь цхьангге а…

– Милицига арз яздича хIун дара-те? – элира, цаьр-
шиннан къамел а хезна, оьгIаз яханчу нанас. – И пас-пас 
каро а, цунна кхел яйта а ма еза, цо кхин а бераш делха-
далле. 

– Ца оьшу. милицига даккхал доккха хIума а дац 
хилларг. Оцу къуьно ша шена йина кхел – шен дахар 
къахьдина, дохийна. Цкьа мацца а ког шершар бу цуь-
нан, тIаккха наха шаьш марах доккхур ду цунна деса а, 
зуламе а дахар…

ГОВР
(Дийцар)

Говрал а, жIаьлел а адамна тешаме стаг я дийнат 
хир ду аьлла, хеташ вац со хIокху доккхачу дуьненчохь. 
Изза, массарна а бохург санна, хетийла хаьа суна. Дий-
ца-м дуьйцу доттагIчунна цкъа а ямартло ца еш, тешна 
бехк ца беш, вела дIаваллалц муьтIахь волуш, цуьнан 
белшех белш тоьхна, муьлххачу халонна бIо ца къажош, 
дуьхьал дIахIотта кийча волуш, шен мерза са а дIадала 
кийча деган доттагIа я шурин ваша хуьлу бохуш. Уьш 
дерриш а туьйранаш ду, таханлерчу вайн саьхьарчу да-
харехь инзар наггахь бен нислуш а, хуьлуш а доцу.
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Хийла масалш ду говро а, жIаьло а дахарехь адамаш 

бохамех, Iожалан буйнара даьхна: Iаьржачу буса я дор-
цехь, шайн дай а боьхначохь, тила беллачохь, цIехьа 
некъ карийна, царна, цIеххьана чов йина, лазар иккхина, 
новкъахь, генахь уьш кхетамчуьра бевлича я белча, ден 
бан я царна гIо дан гIерташ, масех де-буьйсий доккхий, 
тIаккха шайн гIуллакх ца хилча, мацалла лечу хьола тIе 
хIуттий, цIа догIий, орца доккхий, гергара нах стаг Iуьл-
лучу дIакхачийна. 

«Беканан говр цIеххьана тохаелира, цо корта хьала 
айира, цуьнан лергаш дуладелира, иза терсира. Шеко 
яцара цо кхечуьнан тарсарна жоп делла хиларан. Бекана 
дика ладоьгIча, хезира, геннахь, орца доьхуш санна, син-
гаттаме говр терсаш… Бекан вордан тIера охьа воьсси-
на, диттах говр дIа а тесна, хьуьнах вахара. Варшара 
ара ваьлча, цхьана жимчу хоти тIехь дин гира цунна, 
хихкина, чопанех буьзна, уллохь цхьа а воцуш. Беканан 
пхьуьйташ Iийша йолаелира говр балдашца, иза гIоьнна 
дIакхойкхуш санна. Цунна тIаьхьа вахча, охьа воьжча, 
чов йина, кхетамчуьра ваьлла, вала воллуш, стаг гира 
Бекана…»1

«Iаьржа яра буьйса. Говр йоьжначу ворданахь буь- 
къачу боданехь генара цIехьа некъ беш дара Беканний, 
Апчарай. Шена хIумма ца го дела, меттигаш ца евза 
дела, дерриге а говран тидамаллах тешийнера Бекана, 
урх дIа а хецна…».2 Ткъа говрана мел генара а цIехьа 
некъ ца карийна меттиг хаа елла яц цкъа а, цхьанне а.

Нохчийн туьйранашкахь а, ширчу дийцаршкахь а, 
турпалаллин иллешкахь а ду дукха масалш дино шен 
дена орца кхачийна, иза лечура кIелхьара ваьккхина. 
Хасин доттагIачунна, жерочун жимчу кIантана, тешна 
1 Кешоков А.П. «Кагдина лан» книги т1ера.
2 Циггара.
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бехк бина, иза вен дагахь, иза тIехь волу лам батIийна, 
цунна юкъахь къайла ваьккхина, ямартхо эла Монца, 
«цу салтийн чуьхаца, боккхачу гIуркхаца чейка беш, цу 
кIентан адаман са хуу гила лаца» хIоьттича:

Монцин кера ца боьдуш,
Акх-акхачу буьйлуш, ша гIийла терсаш,
Наггахь лома болуш, ша гIийла терсаш,
Дуьне талла ваьлла вогIучу эла Хасина бевзина,
Хьалхара тIа детташ, ша терса белира тов
ДоттагIчун хьоме дин!
Дино орца доьхийла хиъна, эла Хаси, «хьайн да ва-

ханчу гIол хьо, да сецначохь социйла хьо», аьлла:
Дин хьалха хIоттийна, ша тIаьхьа хIоьттина,
Охьаш воьдуш хIоьттира 
Дин хьалха, эла Хаси тIаьхьа тешам боцчу гунна тIе.1

Иштта, дой тешаме хиларна цара дай лечуьра  
баьхна я церан декъий акхароша дуучуьра даьхна, мет-
тигаш вайн заманахь а нисло, вуно наггахь бен ца хилахь 
а. Цуьнан шен бахьана а ду: хьалха заманахь муьлхха-
чу гIуллакхехь а, муьлххачу новкъахь а стеган уггаре а 
муьтIахь волу некъахо а, гIоьнча а говр хилла; бохаман 
дерриге а дакъошкахь уггаре а хала гIуллакх ден ада-
ман, къаьсттина ламанхочун, дахарехь коьрта гIирс говр 
хилла; ширчу хенахь стеган, къаьсттина ламанхочун, 
коьрта бахам хилла говр, цундела, хIора кертахь ала ме-
гар долуш, лелош хилла иза. Ткъа тахана адаман дерри-
ге а хьашташ машенаша, мотоциклаша, виспедаша кхо-
чушдо аренашца а, лаьмнашца а, мел хала меттиг иза 
хиларх, Iаламан хьелаш мел чолхе хиларх, хенан хIот-
там мел боьхна хиларх. Тахана аренца, ламанца говраш 
1 Эла Монцин илли т1ера.
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лелош болу нах Iаламат кIеззиг бу, говрахь вогIу стаг 
а, говр йоьжна ворда а гича, массо а, къаьсттина кегий-
наш, чIогIа цец буьйлуш хуьлу, денъелла бIарлагIа гуш 
санна.

Нохчмехкан лаьмнашкахь, цхьана жимчу ахкан то-
гIенан басахь лаьттачу Патин-кIотарахь вехаш волчу 
Замин дайша даима а лелайора говраш. Нохчийн мах-
ках бахале хьалха пхи-ялх говр яра цуьнан ден Замалун 
кертахь. Царах йиъ, Сийлахь-боккха Даймехкан тIом 
болабелча, шайн кIоштан куьйгалхойн кхайкхамца, 
эскаре шайн лаамехь боьлхучу шен юьртарчу дошлош-
на дIаелира Замалус, дог реза дина. Цхьаъ шена йитира, 
шолгIаниг – хIетахь ялх шо кхаьчначу Заамина елира, 
жима волуш дуьйна говрашка цуьнан безам бахийта. 
Иза лело а Iамавора дас кIант. Цо чIогIа даггара Iалаш-
бора шен дин, хIора дийнахь ахка тIе буьгий, бер санна, 
ларбеш, сабанца чопа йоккхуш, леррина чотка хьокхуш, 
лийчош, тIаккха яйдакх1 хохкуш, буц дика йол-йолчохь 
бажош, сарахь буьйсанна коьртах сула чохь йолу тIаьл-
пIиг2 уллуш, ша дIаса воьдуш, «дуьгу нускал санна», 
тайп-тайпанчу говран гIирсашца – дирсташца, ичми-
кашца3, говзанчаша йинчу нуьйраца, гаьллашца, кхол-
ларца – кечбеш.

Амма и дерриге а эрна хиллера. Кеста кхоьлира, 
хаьрцира цаьршиннен а кхоллам, сингаттамаша дIа- 
кхаьллира цаьршиннен хазахетарш: и шиъ берриге а 
доьзалца махках воккхуш: «Шуьшинна кхин оьшур яц 
хIорш, эскаршна дика хир ю» – аьлла, салташа дIаехира 
говраш, самукъане бела къежаш.

1 Яйдаркх – т1ехь нуьйр йоцуш.
2 Т1аьлп1иг – говрана сула луш коьртах уллу т1оьрмиг.
3 Ичмикашца – бахтаршца.
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ХIетталц цхьанне а бу-бац хиъна боцчу, казахийн 

пана махка дIакхечи Замалун доьзал а, беха, хала, меца, 
Iожален а некъ бIешарал бахбелла биначул тIаьхьа. 
Тайп-тайпана шахтанаш дукха йолчу Казахстанан угга-
ре а малхбалехьарчу агIонехь лаьмнашна юккъехь лаьт-
тачу, шийлачу гIала кхечира Замалу шен доьзалцана. 
ДIакхаьчначул тIаьхьа ах шо а далале иза шахте балха 
вахара, ткъа кIант хьалхарчу сентябрехь – ишколе, шол-
гIачу классе. ЦIахь волуш цуьнан ах бен чекх яккха ца 
кхиийнера Зама. Дисина ши бер жима дара хIинца а, 
йоьIан ворхIалгIа, кIентан кхоалгIа шераш бен доцуш.

Цигахь а, говрашкахь я говран ворданахь гIала база-
ра баьхкина казахаш гича, царна тIе а воьдий, алашаш 
хьоьстуш, церан гаъ тIе дай-й куьг хьоькхуш, цара, шай-
на хазахета ала гIерташ санна, тIуьначу моччагIалшца 
кхуьнан кучан пхьош Iуьйшуш, мераIуьргаш екош, – ла 
доьгIуш, вехха лаьттара Зама. Цунна иза хала а дацара: 
гIали йистехь бехаш бара Замалун доьзал, гондIа еса 
аренаш а йолуш. Цундела цигахь хIуттура кIиран дий-
нахь базар.

Iеминарг дита ца ло, нийса аьлла ду халкъо. Кхин 
цхьа хIума а ду бIешерийн зераша чIагIдина: гIуллакх 
дан луучо аьттонаш-таронаш лоху, хIумма а дан лаам 
боцчунна бахьанаш карадо, балхана пебетта. Ткъа Зама-
лу, дайшкара дуьйна схьадогIург, шена цIийх а, тIамарх 
а доьлларг ца диталуш, таронаш лоьхучарах вара. Дайн 
латтанах даьхна гIеххьа хан яьлча, шена чу жимма са 
деача, оцу генарчу махкахь а говр ийцира цо. Ткъа да 
кест-кеста дийнахь-буса балхахь, лаьттан бухахь хуьлу 
дела, цIа веача, иза метта вале кхин а де-буьйса далар-
на говр Iалашъяран гIуллакхаш доккхачу декъана За-
мина тIехь хуьлура. Дукха езара цунна шайн говр. Иза 
хууш санна, кIантана тIегIерташ говр а яра. Буса а цунах 
дIакъаста ца лууш, божал чохь дIатарйина, ша цхьаъ йи-
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тина, Зама ара ваьлча, цунна тIаьхьа гIерташ, реза йо-
цуш, терсаш хуьлура иза…

Иштта, шо-шаре мел дели, цаьршиннан доттагIалла 
чIагIлуш, кхо-диъ шо даьлча, школа чекхъяьккхира За-
мас. Цо, тIехдика доьшуш, ишкола чекхъяккхарна, цун-
на совгIатана елира дас говр. Амма цаьршиннан кеста 
даиманна дIасакъаста дийзира: Казахийн мехкан коьр-
тачу шахьаре – пачхье юьртабахаман институте деша 
вахара кIант. Цул тIаьхьа ши-кхо шо даьлча, нохчашна 
Даймахка цIа берза бакъо елча, хьалхарчарах цIа ван 
новкъа ваьллачарах вара Замалу. Йохка дийзира говр…

Дешна ваьлча, дайн лаьтта тIехь болх бан, цIа вирзи-
ра Зама. Цунна совгIатана, лаьмнийн тогIешца, басешца 
адамаш, бежнаш лела тачанаш бен кхин тIе боьдуш некъ 
боцчохь долчу дуьйш-дерзош лелочу ирзешна, даьхний 
чохь кхобучу гIишлошна, дIалохкучу дежийлашна тIе 
ваха атта хилийта говр елира колхозан куьйгалхоша. 
Машенаш церан шайн яцара хIетахь. Ткъа кIанта, дайн 
гIуллакх дIакхехьа лиъна, шайн колхозехь кхио йолий-
ра говраш, Замалу церан дола дан хIоттош. Цул тIаьхьа, 
ткъех шо даьлча, да велча а, ца дитира Замас говраш ле-
лор. Нохчийчохь, аренца а, лаьмнашца а, зингаташ сан-
на дукха машенаш яьржича а ца дитира. Динахь, некъа 
йисттехула чаболаца хIара вогIуш, кхунах ца бешаш, 
куралла еш, сиха тIехлелхаш, Замина хIуьттаренна тIе 
ченан кIур машенийн дайша даима а бетташехь, ца хий-
цира цо говраца йолу юкъаметтиг, цуьнга болу безам, 
дегара схьаэцна амал. Говрахь бен цкъа дIаса ца воьдура 
иза, къанвелча а, мел гена а, хала а некъ хиларх. Цуьнан 
дог хууш санна, говр а яра Замина уггаре а тешамен дот-
тагIал а муьтIахь.

Юха а дерриг а дуьйхира, хьалха хиллачу сирла 
боккхачу а, нуьцкъалчу а Советийн берриге а махкахь 
санна, Нохчийчохь гIаттамийн хийцамаш а, хиламаш а 
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дIабуьйла белча. Замин юьртара бахам берриге а дIаса 
бадийра наха. КIантана, цо кхиийна цхьа гIебартойн 
хIунах болу цхьа дин бен ца буьтуш, шайна юкъахь йий-
къира говраш а маршонан, гIаттаман тIемалой бу шаьш 
бохуш, герзах боьттина лелачара.

Жинийн цамгар кхетта адам санна, лаьмнаш, цIе-
нош дегош, уьш дохош, сийна цIе юьллий, дагош, 
жима, воккха ца къестош, нах бойуш, лазош, чолакх 
беш, бомбанаш, ракеташ, яккхий тоьпаш, минаш етташ, 
деза а, дайн а герзаш къора санна, тIе детташ, массо а 
кхерош, Iадош, лерга потт хIиттош, массо а ларманаш 
чу кхуьйсуш, схьакхечира тIом. Билгала баьлла моста- 
гIий – федералаш а, боевикаш а, – дуьхь-дуьхьала хIит-
тина, леташ зил боцуш, хIара тIеман сиз ду аьлла, гуш 
цхьа тайпа билгало йоцуш, аренашкахь а, лаьмнашкахь 
а, гIаланашкахь а, ярташкахь а – массанхьа а цхьана хе-
нахь бара иза.

Федералаша шайн туьпашна гондIа, тIедогIучу-дIа-
доьлхучу некъашца йохкуш, нохчийн тIемалоша шайн 
меттаматтана гонаха изза деш, минех юьзнера Нохчий-
чоьнан аренаш а, некъаш а, лаьмнийн басеш а, хьаннийн 
хотеш а. дIасавахар чIогIа кхераме а деш. Нохчийчоьнан 
гIаланашна а, ярташна а, адамийн кхолламашна а тIехь 
къиза пхьола диначул тIаьхьа, иттанаш эзарнаш адамаш 
хIаллак диначул, тIепаза дайиначул, делла дIадовллалц 
бала хьега, чолакх деш, лазийначул тIаьхьа, Нохчийчу 
даьхкина эскарш иэшамца, кIиллоллица девда ара девл-
ча, чекхбелира тIом, шех Iедало «Нохчийчохь конститу-
цин низам юха метта хIоттор» олуш хилла болу.

ДIа хIоьттира маршонан, дехкарийн керла Iедал. 
ХIуъа дина дийна биса гIертачарна, «борз елахь – като-
ха, яцахь – сатоха; тIергIа пазаташ ян а, ворхIей дайша 
санна, тхевнаш тIехь хьаьмцаш Iаьнна кеч бе» бохуш, 
хьехамаш бина, Ичкерин Iедал, коьртехь болчара дуьне 
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дууш, могIарерчара, – латта дууш. Iедалера хьена юхк 
кхочурара «маьрша хилархьама со реза ву буц яа а, хIуо-
нан меттана кIур чу ийза а» а бохуш, йогIуш йолу нахарт 
я Iаьржачу баьпкан кийсак ца кхочуш, къоьллехь леш я 
бала хьоьгуш болчара неIалташ кхайкхош, долу низам. 

Цхьанхьа лелхаш, вукхахьа чугIерташ, къарбала да-
гахь боцчу нохчийн тIемалоша, цхьа буьрса дIахьедар 
деш, важа майра къамел деш, федералаш кIамбина-кIам-
бина, юха а меттах дехира эскарш нохчийн курачу, 
шаьш-шайх буьзна болчу тхьамданаша. Хьалха хилларг 
а бицбеш, къиза тIом баьржира юха а Нохчийчохь, хIе-
тахь санна, цхьа а билгал бина дуьхь-дуьхьал латтаран 
зил боцуш – массанхьа а. «Терроризмана дуьхьала болу 
тIом» олура цунах…

Иза дIаболалуш, кхузткъей пхи шо долуш, берийн 
бераш кхиош, воккха стаг вара Зама. ХIинца Зама-Хьаь-
жа олура цунах: Макка ХьаьжцIа вахана-веана вара иза. 
Цуьнца бара цуьнан дин а. Цуьнцана Iаш волу воккха 
кIант воцург, кхидолу бераш, шайна Дала рицкъанаш 
дел-деллачохь, луларчу ярташкахь дехаш дара. Я хьал-
харчуй, я шолгIачуй тIемашкахь, Iожалах бевдда, цхьан-
нхьа а ца бахара уьш, Дала яздиннарг бен хир дац аьлла. 
Цуьнан гергарачарах а цхьа а ца ваьллера меттаха.

 ШолгIачу гуьйрене баьлча, жимма лагIбелира тIом. 
ХIетте а наггахь батте а, шина-кхаа а батте а долура, 
гена йоцчу луларчу юьрта гIойла доцуш, цигахь дерг хе-
заш, амма ма-дарра ца хууш.

Кхо бутт гергга хан яра, даима а, муьлххачу хенахь 
а, луларчу ярташка шен говрахь сих-сиха кхочуш волу 
Зама тIамо чохь сацийна. Цхьа жимма аьтто ма белли, 
берийн доьзалех а, гергарчарах а дерг ца хууш, синтем 
байна, кхин Iа ца велла, цхьана Iуьйренца уьш болчу 
ваха новкъа велира Зама. Новкъахь тIе хIун Iоттало ца 
хаьа аьлла, цкъа хьалха дегIах хи кхаьрзина, чухула цIе-
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на бедарш юьйхира цо. ТIаккха, «вуьзна вара алий, кха-
ча боцуш ма гIо, екхна яра алий, кхоллар йоцуш ма гIо» 
бохучу кицано ма-хьеххара, гуьйренан хенан хIоттам 
лаьмнашкахь тешаме боцу дела, шена тIе йовха хIум-
наш юьйхира, таьлсаш чу юург а, юткъа цIагаран ке-
тар а, кхин а цхьацца кега-мерса хIума а йиллира. Кога, 
дайша ма-юххара, беха чо болу йовха пезагаш, тIергIан 
стаммий пазаташ, калош юьйхира. ТIаккха, 

Бекъачу коьртах дато дуьрста йоьллина,
Божли чуьра арауьйзира са цIена шен гила,
Чергазийн юткъа нуьйр дина букътIе йиллина,
Дуьгуш нускал санна, шен гила кечбина,
Нускал дуьгу замо санна, ша дика кечвелла,
Бухь бойначу попа тIе кIайн куьйра ва санна, 
Ша хьаьвзина хиина шен динан букъа тIе,
Бузу малх ва санна, гоьрга юрт йитина,1

новкъа велира Зама, бераш-кераш а, гергара нах а, 
бевза-безарш а муха бохку хьажа ваха.

Машаречу а, маьршачу а хенашкахь а нах наггахь 
бен ца лелачу, ткъа тIеман муьрехь минех а, салтийн 
кIелонех а, цара тIетохарх а кхоьруш, адмаш леллане а 
ца лелачу, йистешкахула дуькъа, гIа охьа доьжна, куьй-
са лаьттачу кондаршна, кегийчу дитташна юккъехула  
лаьмнийн басенех, лаьхьа санна, хьийзачу тачица беш 
вара Зама шен некъ, иза дуьхьала буйла хууш, сихха 
дIакхача дагахь. Цунна пурх оьхкина гранаташ а, лаьт-
тах йоьхкина минаш хуьлий хууш, чIогIа ларлуш воь-
дура иза. Пхи-ялх чаккхарма некъ бича, говрара охьа 
воьссина, урх лаьцна, иза тIаьхьа хIоттийна, гIаш дIа 
вола велира Зама, пурх оьллина граната-м, тай мел дут-
къа делахь а, леррина хьаьжча, ган а тарлора, ткъа лаьт-
1 Эла Монцин, эла Хасин илли т1ера.



203

ИЭС
тах йоьллина мина мичахь ю, муха хуур ду бохуш, ойла-
нашка а ваьлла.

Цуьнан ойланаш юкъахь йохуш, когаш кIеллахь, чан 
а, кIур а гIаттош, Зама ирх кхуссуш, карара, озийна, урх 
йоккхуш, кхераелла, къаьхкина говр юха кхоссалуш, 
цIеххьана иккхира латта, тIепинг сама баьлча санна. 
Кхетам чуьра ваьлла цхьана хенахь Iиллинчул тIаьхьа, 
жимма метта веача, ша мино даьккхинчу орчохь кар- 
йира дегIан лахе ца хааелира цунна, дIа катоьхча цIо-
канах тасаделла, шелделла карийра цунна когаш, мел-
лаша кIежъетташ, дIаоьхуш дара цIий. Лазийнера накха 
а, букъсурт а. Дала орца доций а, цIий кеста кхачор дуй 
хууш, вала кечам бира цо. Акхарошка ца ваийта, ша, дай-
ша санна, даима а юкъах дихкина лелийначу шаьлтанца, 
куьг тIекхоч-кхочера кондарийн генаш хедош, шена тIе 
тийсира цо, стоммачу гIовталца а, обаца куьг-коьрта 
дIахьулдира, къилбехьа вирзина, цхьана куьйгаца шена 
тасалуччул, кхин а тIе латта тесна, и куьг а къайла- 
даьккхина, ша шена еса доьшуш, дIатийра Зама. Даи-
манна а…

Юха тIе еанчу говрана ца гира иза, амма хьожанца 
цунна хаьара генашна бухахь верг шен да вуйла. Иза 
сама ваккха гIерташ санна, бедарш тIе моччагIалш хьоь-
кхуш, тIаккха, корта хьала ойбий, шен говрийн маттахь 
орца доьхуш, терсаш, буьйса йоллалц лаьттира иза, мац 
яларх, юьстаха яьлла, буц ца кхоллуш, шен ден абаден 
наб ларъеш. Буса лаьттира. ШолгIачу дийнахь делк- 
къехь, шен да кхин самавериг хиларх дог диллича санна, 
коьрта оллийна, даккхий бIаьрхиш Iенош, цIехьа яхара 
говр. ТIехь да воцу иза а, цуьнан бIаьргех ихначу бIаьр-
хийн ларш а гича, говр гIийла терсаш хезча, мIаьргонехь 
кхийтира Заамин кIант бохам хилла хиларх. Иза, кеч-
велла, новкъа ваьлча, цуо дош а алале, урх а лацале, ша 
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хьалха елира церан доьзалхо хилла дIа хIоьттина йолу 
говр. Нисса шен да Iуьллучу валийра цо кIант…

ШолгIачу дийнахь Замин кертахь хIоьттира тезет: 
массара а лоруш а, сий деш а, массарна а дукха везаш а 
стаг, вуьззина къонаха вара иза. Цуьнан говр кхин цхьа 
а тIе ца хууш, йожа ца южуш, ден иэсана, ша елла дIаял-
лалц, леррина Iалашйира Замин кIанта. Елча дIа а йоьл-
лира доьзалхочун санна, сийдеш, некъ юьртал арабол-
лучохь, даима а малх лаьттачу басахь…

ДЕГАБААМ 
(Дийцар)

Соьлжан регIан кIажехь Iуьллучу Iашка-Юьртара 
махках ваьккхина Аьрсгири шен доьзалцана ваха дIа-
тарвеллера Казахстанан аренашкахь хиллчу кIора бок- 
кхучу йоккхачу гIалахь – областан пачхьехь. Хала мет-
тиг яра иза – цигахь белхаш беш, бехаш коьртачу де- 
къана, я «махкана ямарт хилла аьлла», байинчу нехан зу-
даршна леррина йиллинчу лагерехь кхиъна а, хан текхна 
нах бара, я, шайн цIахь кхин дан хIума ца хилла, кхузахь 
къахьега барт язбина, баьхкина иштта шайх олу «чIа-
гIамбинарш» бара, хала-атта де чекхдаьлчахьана кхин 
цхьана а хIуманан бала боцу, я областехь дуккха а йолчу 
набахташкара, арахецна, нисбала дагахь боцу зуламхой, 
талорхой, малончаш бара, балхана пебетташ болу. 

Виъ доьзалхо вара Аьрсгирин – ши кIант а, ши йоI 
а, воккхачу Сайдин – кхойтта, жимчу йоьIан кхо шо 
долуш. ГIеххьачул йоза-дешар хууш ву аьлла, цхьана 
шахтин бухгалтар хIоттийра иза.

Иштта хала-атта дахар дIадоьдуш, нохчий махках 
баьхна пхи шо а, Сайдин берхIитта шо а кхочуш, школа 
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чекхъяьккхина, иза шахте балха дIахIоьттина дукха хан 
ялале, бехаза беара доьзале бохам – керчира кIентан да-
хар. ЭхI! Ма нийса аьлла хиллера-кх нохчийн кицано: 
«Вона тIаьхьа ма ида, цунна шена карор ву хьо». Шах-
терашна дIадала деана алапа дийнахь дIаса декъа ца 
кхиийна, зама, адамел башха, кхин тешаме йоцу дела, 
дисина кIез-мезиг ахча дохьуш, сарахь цIа вогIуш волчу 
Аьрсгирина, цхьа а инса ца гучу, бесачу урамехь дуь-
хьала велира ши талорхо – казах а, гIазакхи а. Арсаш 
даьхна, ахча дIадийхира цаьршимма. Аьрсгирис дуьхьа-
ло йича, цунна урс тоха чу кхоссавелира казах, маьттаза 
бага а етташ. Амма лохочу дегIехь а, зоьртала а, тIулган 
тархах верина ваьккхича санна, буто дегI долуш а, поп 
санна, онда а волчу ламанхочун ка елира талорхочун урс 
карахь долчу куьйга дуьхьала пхьарс тесна, ша даима а 
шеца лелош болу дашах бина кIурам буйна а къевлина, 
цуьнан лерга юххе буй тоха. «АхI», – аьлла, охьа воьж-
на, даиманна а дIатийра казах, ткъа, и сурт гича, шол-
гIа талархо, кхеравелла, ведда, чIагIлуш болчу боданехь 
дIавайра. 

Оцу буссехь Аьрсгири волчу схьабаьккхира гIалахь 
а, гондIарчу ярташкахь а бехаш болу гергара нах, шай-
на юкъахь цуьнан воккхаха волу шича Селим а волуш. 
Кхана Iуьйранна Аьрсгири лаца комендатурера, мили-
цера нах бахкале къасто дезаш дара хилларг, бан безаш 
бара цхьа сацам. Дукха дира къамелаш, йира ойланаш. 
ТIаьххьара дерзийра Селима:

– Суна хетарг цхьаъ ду, – элира цо. – Аьрсгири ла-
цахь, вай дерриш а, цо гIо деш болу, вайн юьртара схьа 
балийна миска нах а мацалла баларна кхерам бу, кIора 
боцург кхин цхьа сурсат ца кхуьучу, цхьа а я дитт, я кон-
дар йоцчу, яьлла буц а сиха йогучу, есачу кху гарманан 
аренашкахь йолчу хIокху гIалахь. Балхана алапа даларх 
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хIун пайда бу схьаэца туькана схьаенарг бен цхьа а сур-
сат, юург-мерг ца хилча. Царах вайна кхочург хIокху 
Аьрсгирин гергарлонаш, уьйраш хиларна кхочуш ю. 
Цундела суо воккханиг хиларе терра, бах ас, Сайдис 
шена тIеэца беза и бехк. Сайди, хьо ваха веза Аьрсги-
рин меттана набахте. Кхиболу вайн боьрша нах хIинца 
а,я кегий бу, я дукха къена бу. Цу тIе а, шен башха амал 
бахьанехь шуьца мел кIоршаме, шога, буьрса иза хил-
лехь а, велахь а, шун да ву иза…

Оцу сацамна тIехь чIагIвелира массо а – елхар бен 
кхин хьуьнар а, карахь хIума а доцу нана, Сайдин ден 
ваша, шичой. Шеен дел жимма лекха хилар бен, кхин 
цунах къаьстар воцуш, зоьртала, мокхазан бердах ваьк-
кхича санна, буто дегI а, андий меженаш а йолуш, куьце 
а, тайна а кхиъна вогIуш жима къонаха вара Сайди. Иза 
а хилира гергарчу нехан сацамна реза.Иштта бен хуь-
лийла дацара: нохчийн лаьмнаш ма дара кхойтта шарахь 
иза чохь техкийна ага – аьхна хIо; аьрха ахкаш, сирла, 
чекх са гуш; шийла, цергаш лахош, шовданаш; тIулгийн 
бердаш; юькъа хьаннаш; къорза хотеш; кIайн къоьжачу 
лаьмнийн баххьаш…

Цхьа дош ца элира дас. Шичас бинчу сацамна цец а 
ца велира. Цунна бераллехь дуьйна цIийх доьллера ден 
декхар кIанта такха деза боху нохчийн Iадат. КIант ве-
лара стенна олуш ду, хала киртиг тIехIоьттича, цо ден 
дукъ коча лоцуш ца хилча – иза дара Аьрсгирин кхета-
мехь жимчохь дуьйна наха олуш хезнарг.

Цул тIаьхьа цхьа кIира даьлча, девнехь шен дахар 
лардеш, ца хууш, шен лаамза стаг вийна аьлла, кхойтта 
шо хан тоьхна чу воьллира Сайди. Нохчашна кхел сиха 
йора хIетахь, тоьшаллаш лоьхуш дукха къа а ца хьоь-
гуш. Стаг мел боьха, луьра зуламхо, талорхо, маларча, 
къу велахь а, нохчаша вийча цунах масс-малик хуьлура, 
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кхечара вийча, цхьаммо а тергал ца вора – ша леххнарг 
карийна цунна, олий. Набахтехь цхьа-ши бутт баьккхин-
чул тIаьхьа, тутмакхийн рогIерчу тобанца кхечу гIалар-
чу къинхьегамехь кхетош-кхиоран лагере дIавигира иза 
кIора боккхучу шахташка болх а беш, хан такха. Цигахь 
жима къонаха нисвелира къуйн а, талорхойн а яккхийчу 
баракех цхьанна чу. Iедална а, цо лелочунна реза боцчу 
гIараяьллачу шовзткъей берхIитталгIачу статьяца кхел 
еш, чу боьхкинчу хьекъалечу тутмакхийн баракашна ул-
лохь яра уьш, цхьа некъ бен юкъахь боцуш.

Онда велахь а баракехь лакхе къийса Сайди ца гIер-
таш, ша машаре стаг хилар шен леларца цо дIа хоуьй-
туш, цуьнга цкъачунна бист хила сихбелла бухарниш 
боцуш дIадола делира юьхьанца дуьйна жимчу стеган 
дахар. Амма шеца забарш йойтург ца хилар дIа-м хаий-
тира цо шолгIачу буса. Суьйренца Сайди шолгIачу гIатт 
тIехь йолчу нари тIехь, цхьацца ойланаш еш, Iуьллуш 
волуш, цунна тIе веара цхьа вуьзно-о тутмакх.

– Тхьамда ву хьоьга кхойкхуш. Хьо дуьххьара шена 
тIе хIунда ца веана бохуш, реза воцуш ву иза, – элира 
тIевеанчо. Иза тхьамдин лай, «ялханча» хиларх кхийти-
ра Сайди.

– Со шена эшахь, иза ша вола суна тIе. Со хьан-хьан-
на корта бетта Iамийна вац я цхьаннен а цIоганах векхна 
вац, – собаре элира Сайдис.

ДIа а вахана, оцу минотехь юха веара лай, шеца кхин 
цхьаъ валош.

– Хьо хьайн лаамца ца вагIахь, нуьцкъаша вала ве, 
боху, тхьамдас, – элира лайс.- Хьуна кхузахь мила мила 
ву хаийта воллу ша боху цо.

– ДIавига тIаккха. ХIун деш лаьтта шуьшиъ? – юха 
собаре вист хилира Сайди, гIеххьачул вула а луш. Иза 
схьалаца, хьалха ваккха дагахь, шена улло гIоьртина 
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лай, жима волуш дуьйна дас лата Iамийнчу, цундела 
тIахъаьлла волчу кIанта, вукхунна хуьлуш дерг хIун ду 
хаале, чукхоссавелла, гай тIе корта тоьхна, «IаьI» аьл-
ла, шалха вахийтира, тIаккха дIаверзийна, кIегах мийра 
тоьхна, шиша-кхоккха гIатт йолчу паднарашна юккъе-
хула дIаваржийра. ШолгIаниг, Сайди шена тIе волавел-
ча: «ХIан-хIа, ца оьшу!», – аьлла, мохь хьаькхна, воьжна 
Iуьллучунна тIехула иккхина, дIавахара… 

Шена ишттаниг атта дуьтур доций хууш, буса наб 
озийча, шена гундерг тIаьххьара гIан хир дуйла хууш 
пхеа дийнахь-буса наб ца еш, амма, бIаьргаш дIахьаб-
дой, ша вижина ву моттуьйтуш сема Iийра Сайди, сакхо 
еш. ПхоьалгIачу буса, цунна лаамза наб хьегIа йолаел-
ча, шен паднара уллохь тебаш меллаша вогIучун дайн 
тата хезира цуьнан семачу лергана. Оцу мIаьргонехь 
сама а ваьлла, цхьа цуьрриг бIаьргийн негIарш хердина, 
хьаьжча, урс карахь шена тIевогIуш тохарлерра лай гира 
цунна. «ХIа-ан, хIара-м къарвала ца воллу, – дага тесира 
Сайдина. – Амма къар-м вийр ву».

Сайдина чIогIа наб кхетта моьттуш, улло кхаьчча, 
жимма ла доьгIна, урс тоха дагахь, куьг хьала айира 
лайс. Оцу мIаьргонехь, цуьнан куьг гуро санна, сиха а, 
каде а схьа лаьцна, чIогIа Iоьвдина, пIелгаш лахийна, 
урс схьа даьккхина, паднара йисте тоьхна, «тIох»–аьл-
ла, тата доккхуш, кагдина, тIаккха коьртан туьтана тIе 
буй тоьхна, вожа вина, хIумма ца хилча санна дIатевжи-
ра Сайди, наб ца кхетийта бисмиллаш доьшуш…

ШолгIачу дийнахь паргIато еара Сайдина – церан 
бараке ши нохчо валийра, цуьнан санна, андий догI-
маш долуш. Да-наний, йижарий-вежарий мацалла ца 
балийта, колхозехь сту лачкъийна и бийна дела, пхип-
па шо хенаш тоьхнера цаьршинна. Кегийчу нехан сиха 
доттагIалла тасаделира. Царна хIинца хIумма кхераме 
дацара. Баракан тхьамда ша веара царна тIе. Сайдига, 
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ша цуьнан къонахалла зерна, къинтIера валар а дийхира 
цо, нохчашка шен хьалхара гIоьнчий хилар а дийхира. 
ХIетахь дуьйна царах озалора массо а баракехь мел верг. 

Я къуйн, я Iедалан мостагIин баракерчу цхьамма, 
ларамаза доцуш, леррина цхьа а кIадда боцчу хIуман-
на тIехь питана тоссий, берриге а лецна нах а гуллой, 
вовшийн дуьхь-дуьхьала могIаршка дIахIуьттий, чуьчча 
боьлхий, вовшах летара уьш кест-кеста, къиза, акхарой 
санна, маьттаза хабарш дуьйцуш, маьхьарий детташ, 
вовший дегнаш а, пехаш а сенден дешнаш кхуьйсуш, 
вовшийн, тIамехь санна, ира-кара хIиттош. Летара  
къушца Iедална реза боцурш, кхерийна, къарбина, гор 
хIитто лууш; вукхарна – къуйн куралла, тIехула хьежар 
дожо лууш. Кхин дала самукъа доцчу тутмакхийн уггаре 
а доккха самукъадалар дара хIора латар. Караеънарг ту-
хура, Iуттура цара вовшашна: шаьш дина арсаш, юнаш 
санна, ирйина сеталш1, гIордазаш, аьчкан стаммийчу 
телийн кескаш, дашах йина еза кIурамаш… Хийла стаг 
вужура, кхин хьала ца гIатта, хала чевнаш йора, заьIап а, 
чолакх а нах дебара. ХIетте а латарш сих-сиха хуьлура. 
ХIора баттахь я кIирнах хуьлий-те олий, лелхара и къиза 
тIемаш. ХIоразза, тхьамдалла тешадой, хьалха воккхура 
Сайди шен накъосташций. Оцу кхерамечу латаршкахь 
цкъа а дIора аьлла чов ца йира я ладаме лаза ца вира 
Сайди – цIена дог а, доттагIаллехь тешаме а, 

къинхетаме а волу дела ларвечох тера дара иза Везчу 
Дала бохамах, зенах-зуламах.

Цкъа, цхьа жимма сиркхо хьакхаелла, лазартне  
кхаьчнера Сайди. Цигахь лоьран стоьла тIехь кхузарчу 
лагере, схьа валийчахьана дуьйна дуьххьара киншка 
гина: 
1 Сетал – шуруп схьахьовзориг (отвертка).
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– ХIара хьенан ю? – хаьттира цо.
– Лагеран библиотекера ю-кх, – жоп делира лоьро, 

воккхочу стага.
– Ойн, библиотека ю кхузахь? – цецвелира Сайди.
– Ю дера-кха, дукха йоккха а йолуш. Хьуна ца хаьа-

ра иза?
– Суна мичара хуур дара иза оцу, лачкъорций, ядор-

ций, латарций бен кхин цхьана хIуманан бала боцчу  
къушна юкъахь? Киншкаш хьан-хьанна лой цигахь?

– Ло дера-кх.
– Суна лур юй?
– Хьуна хIунда ца ло? Хьо кхечарал эшна ма вац, 

тоьлла вацахь. Суна-м дукха ма хезна хьан хьуьнарех 
лаьцна дуьйцуш…

– Мичахь ю и библиотека? 
Лоьро дийцира.
Сихха ара ваьлла, библиотеке вахара ишколехь дуьй-

на киншкаш ешар дукха дезаделла а, царах самукъа 
долуш а, даима а уьш еша хьаьгна а волу Сайди. Цигахь 
иза дуьххьара тIенисвелларг спортах лаьцна киншкаш 
тIехь йолу терхеш яра. Дуьххьара цуьнан кара еанарг 
«Охьатохарх латар. Румлойн-гIажарийн кеп. Буьйлалуш 
болчеран Iамат» яра.

– ХIара ю-кх суна оьшург, – ша-шега аьлла, киншка 
пхьаьрса кIел йоьллира Сайдис. ТIаккха, воьду-уш, 
исбаьхьаллин литературин терхешна тIе кхаьчна, набах-
техь нийсачу новкъа хIоьттина, хенал хьалха ара ваьлча, 
керла дахар дIа долийначу стагах дуьйцу киншка хазъ-
елира цунна.

– ХIокхо хIун дуьйцу а хьажа веза, – аьлла, иза а 
схьаийцира Сайдис, тIаккха кхин а –«Богдан Хмельниц-
кийн дахар а, хьуьнарш а». Мужалта тIехь юткъа ме-
сийн аса бен бIаьштиг тIехь йоцуш, цIена баьшна бок-
кха корта, деха охкаделла мекхаш долчу, башха духар 
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дуьйхинчу, зоьртала дегIерчу стеган сурт хиларна хазъ-
елира цунна и киншка. Уьш а эцна, цхьа боккха бахам 
шен кара беача санна, воккхавевеш, юха вахара Сайди 
лазартне.

Массо а хIума дицдина, уггаре а хьалха охьатохарх 
латар Iамош йолу киншка еша вола велира Сайди, лер-
рина сурташка хьоьжуш. Жима волуш дуьйна, нохчийн 
охьатохарх латар дукха дезаш, юьртарчу нийсархошца, 
хьалхе къуьйсуш, хийла тийсавеллачу цунна шаьш ле-
лийначарах тера хийтира Iамата тIера цхьацца йолу ке-
паш. Царах Сайдина уггаре а дика хуург, езаелларг яра, 
варе тIе айбина, дуьхьала летарг лаьттах тохаран кеп.

Кеста, баракехь цхьа са къастийна, шен шина на- 
къостаца и кепаш Iамо волавелира Сайди. Цул тIаьхьа, 
цара лелориг гина, «ша а, ша а юкъа ваийтахьара» бо-
хуш, къуй а, кхиболу «баракан бахархой» а тIе а оьхуш, 
стам елира церан тоба. Шайн баракашкахь болу берриге 
а бу боху къонахий эша бора Сайдис. Цуьнан цIе яьржи-
ра ерриге а лагерехь.

И шайна хезначу Iедална реза боцчеран баракашкар-
чу тутмакхаша ца башарца дIа кхайкхийра. 

– Тхан къонахчунна дуьхьала хIоттийтал аш иза, цо 
дабагIа дийр ду шучун дегI, – аьлла. Сайдица дага бевл-
ла, иза лата реза хилла, и шиъ къовсавалийта барт бира 
шина баракан тутмакхаша. Билгал динччу дийнахь, 
суьйренца лагеран коьртачу майданахь дуьхь-дуьхьал 
хIоьттира ши тоба. Юккъе велира Сайди а, цуьнан мо-
стагIа а. Ван а вара иза доккха дегI долуш, цхьа буьта. 
Амма ша Сайди-м вацара оза вала а, кхера вала а дагахь. 

Иттех минотехь лийлира и шиъ, вовшашка хьоьжуш, 
меллаша гуонаш дохуш, вовшийн ледарлонаш лоьхуш, 
цхьамма гIалатло ялийтаре сатуьйсуш. Иза хир доций-
ла хиъча, чуьчча ваха чухьаьдира ший а цхьана хенахь. 
ГIеххьачул латаран кепаш хууш а, тIахъаьлла а волу 
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Сайди, шаьшиъ вовшийн герга кхачарций, мIаьргонехь 
юьстаха иккхира, ткъа мостагIа, дуьхьало а ца хаа елла, 
ши куьг даржийна, бертал охьа вуьйжира. Иза метта 
вале, гIиргIано санна, тIекхетта, гIода юккъера лаьц-
на, варе тIе ваьккхина, тата доккхуш, лаьттах туьйхира 
Сайдис онда бIотIа. Реза хиларан, толаман маьхьарий 
девлира къуйн тобанан. Охьавоьжнарг, цхьа хан яьлча, 
хьала гIаьттийна, тентак ваьлла, техка техкаш, шечаьрна 
тIевахара, ша эшна хиларан даре деш, реза воцуш, гIо-
расиз цергаш хьекхош, яппарш еш. 

Хилларг оцу минотехь дIакхечира лагеран хьаькаме 
майоре Ефремов Виктор Ивановиче. ШолгIачу дийнахь 
цо шена тIекхайкхира Сайди. Иза шена дуьхьаларчу 
гIанта охьахаийна, шаьшшинна юккъерчу стоьла тIе 
чай, шекар, кIайн бепиг, налха, кемпеташ охьаехкина, 
Сайдица цхьаьна цхьацца стака чай мелла, цул тIаьхьа:

– Хьо бехк боцуш хан токхуш вуй хаьа суна, ден дов 
хьайна тIе а лаьцна. Хьо къу воций хаьа, церан баракехь 
велахь а. Хьан хьуьнарех дукха дийцина суна. Нийсо 
ларъеш волу дела, хьо массара а лорий хаьа. Селхана 
ахь баьккхинчу толамах а дийцина дозаллица. Суна хаза 
хетта сайн лагерехь иштта къонаха волуш, – элира Вик-
тор Ивановича.

Шена кхин а цхьа стака чай доьттина, цхьацца къурд 
беш, леррина ладугIуш Iара Сайди, цхьа дош ца олуш.

– Ас хьайга дика дехча, суна тIаьххьара цхьа гIул-
лакх дийр дарий ахь?

– ХIун ду дан дезарг? – хаьттира Сайдис.
– Вайн луларчу гIалахь йолчу лагеран хьаькамо, дог 

этIийна, вуьйш воллу со, шен дуьтIал1 онда а, иза эша-
лур волуш а стаг вац казахийн махкарчу лагершкахь 
цхьа а бохуш, кураллаш туьйсуш, цунах дозалла деш. 
1 Дуьт1ал – наьрт-эрстхо, лекха, онда стаг.
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Суна гина иза: хьаькамо ма вуьйццу вампIал1 а вац, хьан 
деггIара а, хеннара а стаг ву, жима хьол хьийкъина а, 
онда а хила магар бен. Цунах летар варий хьо? Иза эша-
лур варий хьоьга?

– ХIун дина лаьцна ву иза?
– Къу ву. ШолгIа шо бен дац цунна хан тоьхна. Онда, 

ницкъ болуш хилар а, цо массо а къийсадаларшкахь то-
лам баккхар а бахьанехь хьаькама леринна кхобуш, нал 
санна, вустош ву иза. И эшор ду-кх дан дезарг…

– Цкъа-делахь, къушна юкъахь бархI шо даьккхина, 
цара шайниг лоруш волчу суна луур дац къунах лет-
та, эшалахь, иза эшийна, уьш муха белахь а, сайн на- 
къостийн гIиллакхаш а, низамаш а, къепеш а хьаша. 
Кхерар дац иза, хьуо лору нах, уьш муха белахь а, ахь 
а лара, аьлла, дас соьга дина весет ду. Муьлххачу кхе-
чуьнца – маца а, мичахь а лата кийча ву со. ШолгIа-де-
лахь, суна хIун ло оцу толамо, ас нагахь санна баккхахь 
а. Иштта а, вуьшта а хьалхалерраниг хир дац сан дахар, 
кхуззахь, лагерехь?

– Хир дац, ас дош ло хьуна. Дукха хан йоццуш 
чекхбаьллачу тIамехь суна дика бевзина нохчий. Тхан 
полкехь цхьа рота хиллал бара уьш. Берриш а цхьаъ 
санна, шайн са схьадаллал, майра тIемалой, теша-
мен накъостий. Хьанцца а, маца а со шайца разведке я  
мостагIчун тыле ваха кийча хир волу къонахий, – элира 
майора. – Нохчийн къам махках даьккхича, массанхьа-
ра шун махкахой фронташкара юха бохучу хенахь тхан 
дивизин командира уьш къайла бехира цундела. Царах 
балаза бисинарш кхечаьрца цхьаьна Берлине кхаччалц 
дIабаьхкира. Хьо а оцу къонахийн хIух волу дела теша 
со хьох. Хьан къонахалла бахьанехь веза велла. Суна-м 
дикка дешнаш ала хаьа шун маттахь. ТIаккха, ахь ма-ал-
1 Вамп1ал – туьйранашкара 1аламат воккха стаг; (великан).
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лара, цкъа-делахь, хьуна чохь даккха дисинарг пхи шо 
ду. Иштта дуй иза?

– Иштта ду.
– ШолгIа-делахь, стохка дуьйна маршо яьлла, нох-

чий, ка тоьххана, Нохчийчу, цIа оьхуш бу. Кху шарахь 
аьхка – ас талам бина – новкъа болуш хьан ден доьзал 
бу. КхозлагIа-делахь, ас сайн бакъонца кехаташ нисди-
на, хьуна тIера диъ шо хан дIайоккхуш – оццул бен дIа 
даккха бакъо яц сан, – дисина шо даккха шайн Нохчийчу 
я цунна луларчу Дагестане дехьа воккху. Тоьий хьуна?

– Тоьий хьуна бохуш, хетта ца оьшу. Дукха чIо-
гIа тоьа. Дика ду. Баракехь болчу къуйн лоруш болчу 
тхьамданашца дага а ваьлла, цхьаъ дийр ду ас. Ас кха-
на схьахоуьйтур бу хьуна сайн сацам. Баркалла хьуна,  
нохчий иштта ларарна а, сох тешарна а, – аьлла, дIава-
хара Сайди. 

Сарахь баракехь, шен шина накъосте а, къуша лоруш 
болчу нахе а лагеран хьаькамца хиллачу къамелах дерг 
ма-дарра дIадийцира Сайдис, шена дуьхьал лата везарг 
къу хилар а ца хьулдеш. 

Дага буьйлуш, дуккха а ойланаш кегийначул а, къий-
синчул а тIаьхьа, къуйн тхьамдас элира:

– Тхан баракехь «вехаш» хьо велахь а, хьо къу а, кур-
халча а, талорхо а вац, стаг вийна аьлла, чу воьллина ву. 
Цундела тхан гIиллакхаш, низамаш, дехкарш, магораш, 
Iадаташ лардар хьуна тIехь а дац. Хьайн лаамехь вуьту 
оха хьо, хьайна нийса хеттарг дан хьуна бакъо луш. Къу 
санна, къуца леташ вац хьо, лаьцнарг лаьцначунца сан-
на, леташ ву. Ткъа иза хьуна ца маго бакъо яц цхьаннен 
а, хьан хьайн бен. Оцу агIор хьоьга цхьаммо бехк бок- 
кхург ца хиларх ас дош ло хьуна. Оха массара лоруш 
стаг хьо волу дела, тхуна а кхаъ хир бу хьо толахь, тхо 
а даккхийр а деш ду тхайн лагерехь хьо хиларх – онда, 



215

ИЭС
догцIена, майра къонаха, тешамен доттагIа. Тхайн са-
цам ас массо а лагершка а, набахтешка а дIахоуьйтур бу. 
Дала аьтто бойла хьан!

ШолгIачу дийнахь, хьаькама тIекхайкхича:
– Со реза ву хьан дехар кхочуш дан, хьо лагерехь 

массара а дика ву, къинхетаме ву бохуш, вуьйцу дела, – 
элира Сайдис. – Маца лата веза со? 

– Хьо реза хир вуй хууш санна, ас, сийсара тилпон 
тоьхна, барт бина, тасадалар цхьа кIира даьлча хир ду, 
аьлла. Тоьар дуй хьуна кIира кечвала? 

– Сов долуш, тоьар ду.
– Тахннехь хьуна хьайнна цхьа чоь кечйийр ю, чохь 

оьшуш болу гIирсаш болуш. Кхача а хир бу хьуна лер-
рина кечбеш. Цхьа минот эрна ма яйалахь. Хьо толахь 
боккха юьхькIам хир бу суна а, ерриге а лагерна а. ХIун 
мах бара оцу лагерерчу хьаькаман куралла йожоран! – 
куьйгаш, хазахеташ, вовшах хьакхийра майора.

– Толар а, иэшар а – дерриге а Делехь ду. Сайга да-
лург-м дийр ду ас. – тешшош элира Сайдис Ефремовга. 

…Вехха лийтира Сайди а, цунна дуьхьал ваьккхи-
на хьаьрса корта, леррина тойина можа горга маж йолу 
жима стаг а. Эстонхо хиллера иза – Сайдел жима воккха 
а, веза а, зоьртала а хила мегаш. Масех го тосий, чуьчча 
хьаьддачу шина кано санна, лаззош, бIаьштигаш вов-
шах тухуш, тасалой, вовшийн Iеха ца велча, юха волий, 
бута еанчу старгIано санна, корта охьа бохуьйтий, аьтто 
тIа лаьттах детташ, чан йохуш санна, лаьттий, вовшаш-
на чухьодуш, амма цхьаннен а ка ца йолуш, пхьаьрсаш 
а, белшаш а лоций гуонаш туьйсуш, цхьаъ гIалат валаре 
хьоьжуш, ткъех минотехь лийтира и шиъ. СоцунгIанаш 
ишттачохь хуьлуш а яцара.

Цхьа хан яьлча, кIадвала, галвийла волавелира Сай-
ди. «ХIей, нохчо! Диц ма де, хьуо мила ву!» – шен ла-
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геран хьаькаман аз хезира цунна. «Дан а ма ду хIара-м 
эхь… – дагатесира Сайдина. ТIаккха дог детIира, ойла 
йира: – ХIокху нале эша вайтина со муха хьежа волу 
сайн накъостийн, доттагIийн, гергарачеран юьхьа дуь-
хьал…» – аьлла. 

ТIаккха, шолгIа са чу деача санна, дегI а, белш а 
нисйина, юха а ондда лаьтта тIе хIоьттира Сайди. ХIо- 
кхуьнца дерг-м чекхделира аьлла, хетта, цхьана бIаьрга 
негIар тухучу мIаьргонна малвелла, гIалатло ялийтира 
эстонхочо: жима малъелла хеча хьала оза, ший а куьг 
цуьнан барча тIе охьа дахийтира цо. И мIаьрго тоьира 
Сайдина, аьрзу санна, чу кхоссавелла, мостагIчун ший 
а куьг схьалоцуш, цуьнан букъа тIехьа куьйгаш чуьчча 
дохуьйтуш, морзахо санна, чIогIа иза мара къовла а, са 
лацийта ларамаза долчуха, гайтIа тIе гола тоха а, тIак-
кха хаьнтIе а айбина, дерриге а шен дезчу дегIаца тIе 
вазлуш, лаьттах тоха. ТIаьххьара а халла садоьIуш Iуьл-
лучу эшначун гай тIе охьа хиира Сайди.

Курра дIаса хьаьжира Сайдин лагеран хьаькам: 
– Кхин цхьа а вуй сан лечанца лата?
– Дан а ду иза бакъ долу ламанан леча? Мичара ваьл-

ла хьуна хIара къонаха? – хаьттира, толамхочун хьаькам 
а, Сайди а декъал ванн, тIевеанчу луларчу лагеран куьй-
галхочо. 

– Кавказера ваьлла-кх. Кхин мичара бевра бара ишт-
та къонахий», – жоп делира Сайдин хьаькама. 

Кхочушдира Ефремовс шен дош. Цхьана шарна тIе- 
кхаччалц йисина хан яцйина, Дагестанерчу Хасав-Юьр-
тарчу набахте схьахьажийра Сайди. И шо дуьззина чохь 
даьккхича, паргIат ваьлла, Iаьшка-Юьрта цIа веара иза, 
шен ткъе ворхI шо кхочуш.

ТIема ваьлча санна, вогIура иза цIа, хIинца-м дас 
довхачу дешнашца, хьостур ву, дог оьцур ду, цIенчу даг-
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гара декъал вийр ву паргIатваларца, шен меттана оццул 
къиза баланаш иттех шарахь лагерехь ларна; уггаре ирсе 
а, хаза а, ваха дог доху а къонахаллин шераш буьрсачу 
зерашкахь дарна; институт я лерринчу дешаран лакхара 
училище чекхъяьккхина, дикачу балха дIахIуттучу хе-
нахь, доьзал кхоьллина, берех самукъа долучу меттана 
тутмакхийн къиза школа чекхъяьккхина, валаза, талхаза, 
цомгуш а, заьIап а ца хулуш, цIа варна; жимчу стагана 
уггаре а оьшучу муьрехь цхьа а говзалла а, доьзал а бо-
цуш, балха дIатарвалаза висарна… Масане дара уьш…

Дукха сатийсинера цо, набахтехь кхин а яхлучу 
Iаьнан шийлачу буьйсанашца, лагерехь хIора а шарал 
дахлучу аьхкенан тевнечу деношкахь, тутмакхашна 
юкъахь хIора а ямарте, валар-висарна кхераме долчу 
сахьташкахь: хьаъа тIехьашха тохарна, тешнабехк бар-
на мIаьрго тоьара цигахь. Хийла баркаллица ша хьаста 
хьаьстина дас къевлина мара волларан сурт хIотта дора 
Сайдис ишттачу миноташкахь.

Амма нийсса бIостанехьа хIоьттира цхьаьнакхетаран 
бакъ долу сурт. Сайди лагерехь хан токхуш волу ши шо 
кхочуш, елла хиллера цуьнан нана. Цул тIаьхьий-хьал-
хий, цхьаъ леш, важа ялош, ши зуда ялийна хиллера 
кIентан дас Аьрсгирис. Цара вина Сайдин ши ваша, 
ши йиша хиллера цIахь кхуьуш. Цара массара а, Сайди 
цкъа а гина а воцчара тIехь, хазахетта, маьхьарий дет-
таш, мара бетталуш, гIовгIа яьккхина, тIеийцира шайн 
воккхаха волу ваша. Екхаелла, елаелла, дика хьаьвзира 
десте а.

Шен доьзалхошца даима а шога, кIоршаме хилла 
волчу, цкъа а цаьрга, вела вела, вист хилла, уьш хьаьсти-
на воцчу ден амал хиллера-кх цхьа цуьрриг хийца ялаза. 
Сайди чоьхьа ваьлча, паднара тIехь дIатевжина Iа чуьра 
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халла хьала айавелла, лаьтта доьгIна бIаьргаш хьала ца 
ойбуш, кIанте ца хьожуш:

– Хьо цIа веа? – хаьттира цо шийлачу, бен-башха  
доцчу озаца. Кхин цхьа дош ца элира, цхьа хIума ца 
хаьттира. Кхо дош – исс аз. Сайдис лагерехь, набахтехь 
Iаламат хала текхначу хIора шерна – цхьа аз. Ма кIеззиг 
хийтира кIантана ша хьегначу Iазапан дас хадийна мах! 
Ма хала хийтира цунна иза! Ма боккха дегабаам гIаьт-
тира цуьнан дагахь! 

Дас кхин хIумма а олий-те, хоттий-те бохуш, жима 
лаьттира Сайди. Амма цхьа чо ца хийцабелира ден юьхь 
тIехь, цхьа а хазахетар а, воккхавер а ца хаа делира цунна 
тIехь, лохачу хьаьж юккъе шад хIоттийна, шийлачу, бен 
цахетаречу кIелдIахула хьежарехь. КIанта динарг иштта 
хила дезаш долу, тидаме эца а кIеззиг хIума хетара дена, 
жималлехь дуьйна кIанта дех жоп хиларна Iамийна вара 
Аьрсгири баккхийчара. Кхин хIумма а ца олуш, цу тIехь 
шен декхар чекхдаьлла лерина, дIавирзина, юха а гIай-
би тIе дIатевжира да, Сайди чохь ван воцуш санна. Оцу 
суьрто кхин а чIогIа марса баьккхира кIентан дог дерри-
ге а дIалаьцна болу дегабаам.

– ХIокхунна-м дукха бала ца хилла я соьца, я сан 
кхолламца а, – дага тесира Сайдина. – Ас айса лаха бе- 
зачух тера ду кхидIа болу сай дахаран некъ…

Дена набаран тар тесира. Сайди ара велира…
Вежаршца, йижаршца дага ваьлла, деца къамел дан 

даго ца витина, цIахь кхо-диъ де даьккхина, Соьлжа-гIа-
ла вахара Сайди, цигахь спортаца боьзна болх беш 
волчу шен шичин Селиман кIентан гIоьнца шена цхьа 
гIуллакх каро. Цуо гIо дира Сайдина охьатохарх лата Iа-
мочеран курсаш чекхъяха. Кеста берийн а, кхиазхойн а 
спортан ишколехь румлойн- гIажарийн охьатохарх лата-
ран кепан хьехархочун болх дIаболийра цо.
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Цул тIаьхьа, да велча, тезетахь латтар доцург, кхин 

цкъа а дена тIе ца вахара Сайди я Аьрсгиригара цхьа а 
тайпа гIо а ца хилира цунна. Шеца лахьтичу дIабаьхьи-
ра Сайдис шен дегабаам…

Сентябрь-октябрь 20I4шо.

КЪАБЕЛ
(повесть)

НКВД-с 1932-чу, 1937-чу шершкахь лаца а лаьцна,  
тIепаза вайина сайн дедеда Паша-Хьаьжий,  

деда КIусий дагалоцуш.

I
Нохчмехкан лаьмнийн цхьана тогIичохь Iуьллучу, 

дукъан басешца хьала-охьа вовшийн ген-генахь дина 
цIенош долчу Бас-юьртахь шен ерриг а оьмар дIакхехь-
на волу Мехьди-Хьаьжа дукха хьал долуш стаг а ву, 
Iелам стаг а ву, Iедална реза вац аьлла, лаца а лаьцна, 
тIехIотта каш а, доIа дан, кадам бан хIоьттина тезет а 
доцуш дуьнентIера тIепаза вайна пхи шо кхочуш, цхьа-
на къабелан1 хаам кхечира ткъеуьтталгIачу шерашкахь 
шайгахь инзар боккха ницкъ а, бакъонаш а хиллачу чоь-
хьарчу гIуллакхийн къоман комиссариатийн церан юрт 
юкъайогIучу кIоштан декъан хьаькаман цIарах, «сиха», 
«чIогIа къайлах» боху дешнаш тIеяздина долуш.

И санна кехаташ дукха кхочура хIора оцу дакъош-
ка хIора кIирнах, баттахь, шарахь, Церан гIоьнца церан 
куьйгалхоша кхочуш дора ВКП(б)-н2 Политбюрон тIе-
1 Къабел – автора ша даьккхина дош – дацдина «къайлах белхахо» 
бохург ду иза, оьрсийн сексотах – секретный сотрудниках тардина.
2 ВКП(б) – дукхаха болчеран Ерригсоюзни коммунистически пар-
тии – КПСС хилларг.
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диллар. Ткъа цо, сихха шен сацамца чIагIдой, къайлах 
дохьуьйтура СССР-н чоьхьарчу гIуллакхийн халкъан 
комиссариате республикашкахь а, областашкахь тоьпаш 
тоха, леца безачеран а, я хан тоьхна, набахташка, ла-
гершка дIахьовсо билгала биначеран дIасадекъаран ке-
хаташ. Царна тIехь хуьлура оцу бехк боцчу мисканийн 
терахьаш. И кехаташ хIора баттахь-шина баттахь доуьй-
тура республикийн а, областийн а НКВД-н Урхаллийн 
хьаькамашка. Ткъа цара, шайн рогIехь, терахьаш дIаса 
дохьуйтура кIошташка, кIоштийн хьаькамаша – ярташ-
ка а, кIотаршка а.

Иштта цхьана баттахь, цхьана буьйраца Нохчий-
чоьнна билгал вина вара тоьпаш тоха пхи бIе стаг, ла-
гершкахь хан такха кхел ян, цхьа эзар пхи бIе стаг. Амма 
оцу терахьех тоам бина ца Iаш, меттигерчу хьаькама-
ша, шаьш болх дика бо аьлла, билгала бахийта, шайна 
пачхьалкхан совгIаташ даха, даржехь лакхабовла, шайн 
кIошташкахь халкъан а, Iедалан а мостагIий дика ал-
сам бу билгала биначарал, Москвана чул а шайна дика 
го меттигера хьал олий, дахкийтина терахьаш цкъацкъа 
шозза алсам дахар доьхура ВКП(б)-н Политбюрога а, 
СССР-н НКВД-н1 куьйгалхошка. 

Изза дира хIетахь Нохч-ГIалгIайн республикин 
НКВД-н Урхаллин куьйгалхой хиллачу, нохчийн чалта-
чаш лара мегар долчу Раев (Камински) Михаил Григо-
рьевича а, Дементьев Василий Федоровича а кхечара а. 
Церан дехарна жоп луш, шозза дукха терахьаш чIагIди-
ра Нохчийчоьнна. Цул тIаьхьа белахь а, бацахь а кхолла, 
лаца а лаьцна, я тоьпаш тоха, я чубохка безаш бара, тIе-
диллар кхочуш а деш, и халкъан а, Iедалан а мостагIий.2 

1 НКВД –чоьхьарчу г1уллакхийн халкъан комиссариат.
2 Наумов П. «Ц1ийх вуьзна бумп1аз. Халкъийн тхьамдина дуьхьа-
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– Суна тхайн юьртара нах – жима а, воккха а, – сайн 

пхи пIелг санна, бевза берриш а, цигахь вина а, кхиъна 
волу дела. Тхан юьртахь бац, аш даийтинчу терахье кхо-
чуш мостагIий. Суна муха карор бу уьш оццул дукха? – 
олуш верг ваьлча, НКВД-н кIоштан декъан куьйгалхочо 
жоп луш хилла:

– МостагIчун метта хьайна топ тохийта, церан мет-
тана хьайн гергара нах дIалецийта, уьш лагершкахь 
хIаллакбайта ца лаахь, карор бу хьуна. Сема, бIаьр-
гаш деллий, леррина дIаса хьажа хьо, ойла а еш. Нох-
чийн чола куй тиллина, гIовтал-оба юьйхина, йиллина  
юкъах йихкина шаьлта лелош волу муьлхха а нохчо ву 
хьуна къайла ваьлла мостагIа, хIора нохчо бехке ву хьу-
на, цхьа тайпа шеко йоцуш. Иштта боху, баха а баьхна 
вайн хьалха хиллачу республикин НКВД-н урхаллин, 
куьйгалхоша вайн пачхьалкхан кхерамазаллин комисса-
раша Дейча, Абульяна кхечара. ХIинцалерачара а боху. 
Ткъа уьш харц хуьлийла дац…

ДIадоьдуш дара, массо а массарах шек хуьлу, хIо-
рамма а хIоранан тидам бен, питанаш туьйсу, нах лебен 
Iаьржа, къиза, цIийн Iавраш естийна, цIийн бос эцна 
Iожален 1937-гIа шо. Буса хан йоцчу хенахь, дийнахь 
муьлххачу сахьтехь неI тохарна, лацарна, дIавигарна 
кхоьруш, дерриг адам, синтем байна, деха шо. Хала шо. 
Боьха шо. Къаьхьа шо. Луьраллин а, айкхаллин а шо. 
Дицлур доцу шо. Адмаша хIора ламазал тIаьхьа дечу 
доIанашкахь, кхечу дехаршца цхьаьна, «Веза Дела,  
ЧК-х1 ларделахь» бохуш, АллахIе доьхуш хила шо…

Оцу хиламийн могIарера дара НКВД-н кIоштан 
декъан хьаькаман цIарах деана кехат а. Цунна тIехь 
къайлахчу белхахочо яздинера: «Шен да, хьола да 
ла Ежовс къайлах бина барт» киншки т1ера.
1 ЧК – 1918-чу шарахь Советийн 1едало кхоьллина инзар хьолан 
Комиссии.
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ву аьлла, лаьцчахьана дуьйна, иза бехк боцуш хIал-
лак вина бохуш, Iедална реза воцуш ву Шида. Хьалха  
къайлах-къулах наггахь бен ца къада дора цо иза, цхьац-
ца болу шен хенара гIеметта хIиттина нах пIерасканан 
дийнахь цхьаъ я важа волчохь, лечкъаш, буса жамIа-
тан ламаз дан гулбеллачохь. Уьш сих-сиха мила вол-
чохь гулло а суна хууш ду, суо а, церан дагахь дерг хаа 
лууш, ахь тIедилларца, наг-наггахь цаьрца хуьлу дела, 
дукха оьхуш, нах шек ца бовлуьйтуш. ТIаьхьарчу ша-
рахь чIогIа карзах ваьлла Шида, хабарш дийцина ца 
Iаш, зуламна кечлуш. Колхозе дела шен даьхни дуьтур 
дац ша, элира цо, дукха хан йоццуш тхо жамIатан ла-
маз дан юьртахь, къайлахь моллалла лелош волу Чада 
волчохь гулделла долуш. Обаргашка аьлла, шен ден  
даьхни хьуьнах дIа дигийтина, лаьмнашкахула Де-
гIастане дехьа даккхийтина, кIез-кIеззиг дохкуьйтур ду 
ша, бахара цо, гIурбанашна дайа суьйлашна бежнаш, 
уьстагIий хилийта. И дийриг обаргашкара ахча схьа-м 
муххале а оьцур дацара ша, мелхо царна сайгара кхин 
тIе а тухур ду, герз эца», – элира. «Цул тIаьхьа тхо, ла-
маз деш, Айти волчохь долуш, къабелан цIе хаа герга ву 
ша аьлла, къадийра Шидас. Сихха иза ца лацахь, доккха 
зулам дала мегаш ду цуьнгара». Обарг. 

– Иза лацар-м ас хьедолуьйтур дац хьуна, тхан теша-
мен Обарг. ХIоккхул бахьана хилча-м мухале а, – хаза-
хетта, ша шега элира хIетахь Стов-кIоштан чоьхьарчу 
гIуллакхийн декъан хьаькама, пачхьалкхан кхерамазал-
лин лакхарчу лейтенанта Козловс. ХIетахь нохчийн аре-
нашца йолчу яртех цхьанна чохь хилла ахархойн гIаттам 
къиза хьошуш жигара дакъалацарна, милцнерийн тоба-
нан командир волчура, даржехь лакха ваьккхина, кхуза 
ваийтина вара иза куьйгалла дан. – Со суо вара цуьнан 
шина-кхаа шарахь терго еш, цуьнан цхьацца долу ха-
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барш хезаш, дIаяздеш, тоьшаллаш гулдеш. ХIинца сан 
ондда бахьана ду Шида, халкъан мостагIчун кIант, лаца. 
Ас и дийр ду, дукха хьем ца беш, гена дIа ца тоьттуш.

Оцу дийнаххьехь Бас-Юьрта чекисташ хьовсабар 
ца хилира Козловн цуо мел сихо йинехь: ишттачу аьрз- 
нашца, нохчаша хIетахь «матралаш» олура царах, кхечу 
ярташка нах леца шишша цхьаьна дIасахьовсийна бара 
уьш. Амма кIоштана гена йоцчу юьртара, лаьцнарг ва-
лош, цIа веана ши чекист, кIадвелла бахарх ца вуьтуш, 
бода булуш, Бас-Юьрта дIахьажийра цо:

– Юрт дукха гена йоцу дела, сихха дIакхочур ву шуь-
шиъ. Цхьанне гучу ца волуш, гIара-тата ца долуьйтуш, 
юртда волчу гIой, цунна хIунда веана ца хоуьйтуш, ци-
гахь цхьана-шина сахьтехь са даIий, тIаккха Iуьйранна 
диъ сахьт долуш, дукха хьалхе сама буьйлу юьртахой 
меттах бовлале, лаций схьа валаве Шида ХIунехдинарг. 
Иза схьавалош юьртахошна гарх ларлолаш, – аьлла 
буьйр а дина.

Юьрта юккъехь, некъа йисттехь, юьйцина керт а, 
чу-ара вала серех дина жима ринжа а долуш, лаьтташ 
дара Шидина дех дисина цIа, йоккхачу бешахь кхиъ-
на йогIуш хьаьжкIаш, бIарийн а, Iежийн а, кхорийн а 
дитташ долуш. Массо а юьртахоша санна, дийнахь 
тайп-тайпана гIуллакхаш дина, кIадбелла дIатийнера 
Шидин доьзал а – да-нана а, кегий бераш а, Воккха ши 
кIант бовваьлла вара. ГIовгIа ца яйта, говраш дехьо-о 
кертах дIатесна, меллаша ринжа диллина, буьйсанан 
бода уггаре а букъбеллачу хенахь, наб уггаре а чIогIа 
кхеттачу сахьтехь, къорра неI туьйхира цхьамма. Шоз-
лагIа цо и тоьхча, корехь серла белира, милта охьа озий-
на, гIийла богуш хила чиркх.

– Мила ву хан йоцчу хенахь неI еттарг? – реза во-
цуш, хаьттира цIийнан дас.
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– Бехк ца биллар а, къинтера валар а доьху ас даггара 

хIара хан йоцчу хенахь, ца ваьллачу денна ас хьуо на-
барха ваккхарна. Генара вогIуш боданехь некъах а тил-
ла, шун корехь гIийла серло гина, гIо эшна, туьйхира ас 
шун неI. Делан дуьхьа валалахь суна къинтIера…

Кхин дош а ца олуш, ламанхойн гIиллакхехь ма-хил-
лара, кхин дагахь хIума доцуш, хан йоцчу хенахь ве-
анехь а, хьаша чу вита дагахь, неI дIайиллира Шидас. 
Цуо иза юьззина дIаеллалц ца Iаш, хIусамда юьстаха 
тоттуш, сиха чу велира шиъ. Лаьмнашкахь хIораннан 
санна, доккха дацара цIа – готта сени, жима ши чоь, 
цхьанна чохь, дечкан паднара тIехь – дерриге а бераш, 
вукху чохь аьчка маьнгаш тIехь да-нана дуьжуш.

Цаьршинна тIехь йолу, массарна а бале евлла, дика 
евзаш йолу, тIаьрсиган Iаьржа еха палтонаш ма-гин-
нехь хиира Шидина «хьеший» муьлш бу а, уьш хIунда 
баьккхина а. Иза лаца бакъо луш долу кехат а гайтина, 
ший чоь серла яьккхина, цIийнах хьовса буьйлира че-
кисташ. Цаьршимма яьккхинчу гIовгIано сама дехира 
бераш. Цхьадерш, дика набарха довлаза, делха дуьйла-
делира, ткъа бархI-итт шераш хир долу ши йоI, бIаьр-
гаш къарзийна, хуьлучух ца кхеташ, кхераелла, хийрачу 
нахе хьоьжуш Iара, цец-акъ яьлла. Иштта, багара аз ца 
долуш, Iадийна лаьттара цIенкъа юккъехь хIумнаш тIе-
юха халла кхиъна церан нана.

ЦIа жима делахь а, цхьана сахьтехь гергга ваьллира 
веана шиъ, массо а хIума, мотт-гIайгIа, кад-Iайг толлуш, 
леррина хьовсуш. ТIаккха, доьзале дош ала ца вуьтуш, 
бахьана ца дуьйцуш, тIехьа куьйгаш дихкина, Шида кех 
ваьккхина, цхьамма схьа ялийначу говраш тIе а хиъна, 
лаьцнарг гIаш хьалха ваьккхина, тIаьхьа хьоьжуш хIу-
самнана а, ши йоI йитина, боданехь дIабайра «кхайкха-
за баьхкина хьеший». Сатасале вигна кIоштан НКВД-н 
декъан гIишлонах хIоттаделла долчу, арахьа кор-неI 
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йоцчу цхьана гIоттачу набахти чу кхоьссира Шида, ша 
цхьаъ, кхечарах къастийна…

Цхьа а гучу ца волуш, цхьа адам ца гойтуш, юург-
мерг, жIаьлина санна, пенах даьккхинчу цхьана жимчу 
Iуьргахула луш, кхаа дийнахь-буса латтийра Шида, дий-
нан серло ца гуш, де буьйсанах ца къасталуш, цхьа а 
Iаьп-сеп ца хезаш. ДоьалгIачу дийнахь дуьххьара леван 
вигира иза цхьа а кор доцчу, уллохула гIергIаш охьадоь-
дучу хин гIовгIа а хала хезачу чу. Цигахь жимчу стоьла-
на цхьацца агIор хIоттийна ши гIант а дара, цхьана со-
нехь оьллина кирхьа дара. «ХIара стена оьллина-техьа 
кху чохь? – аьлла гIеххьачул Шида цецваьккхира цо, ша 
волу чоь цхьана мIаьргонна йиц а елла. – Нускал далий-
на, той дечу хIусамах-меттигах тера-м ма яц хIара чоь». 
Кирхьанехьа букъ тоьхна хиира талламхо. Цунна хьалха 
охьахаийра Шида. ТIехьа дIахIоьттира милцнер.

Стоьла тIехь шена хьалха Iуьллучу стоммачу цIечу 
папки юкъара кехаташ кегош, кIелдахула Шидега хьоь-
жуш, цхьа хан яьккхина.

– ЦIе, ден цIе, вина шо, веха меттиг?.. – кхидолу,  
лаьцнарг леварехь куьце дирзина хеттарш динчул тIаь-
хьа. – Хьо кхуза хIунда валийна хаьий хьуна? – хаьттира 
талламхочо.

– Ца хаьа суна-м, – элира Шидас.
– ХIаъ, иштта массара а олу юьхьанца, шаьш жIа-

лин цIоганал цIена хеташ. Шаьш динарг, баьхнарг, ле-
лийнарг дерриге а диц ло царна. Амма тхан белхахоша 
шайн юьхь-марш ата, пIендарш кегдан, бехкен метти-
гаш хьеша йолийча, масех дийнахь, кхача ца луш, наб 
ца йойтуш, ирахь латтийча, ког а ца баккхалуш, настарш 
йистича, мотт бастало, дерриге а дага догIу, хьо санна-
чарна.
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– Суна-м догIур дац айса ца динарг, ца баьхнарг да- 

га, – соццуш элира Шидас. 
– Хьовсур ду вай, – хадийра талламхочо. – Цкъа-

чунна хьайн чу гIо, динарг, аьлларг, дийцинарг дерриг 
а дага даийта, хьуьнхара хьайн доттагIий обаргаш дага 
бахкийта, ойла е. Кхин а де-буьйса ду хьуна…

ШолгIачу дийнахь а оццу чу вигира Шида, барт хата. 
Юха а жимма кехаташ дIаса дохкуш Iийна, царах цхьаъ 
схьаэцна, кIеззиг деша дешна:

– Хьо бехке веш ву Iедална дуьхьал валарна а, зула-
маш дан кечваларна, – долийра талламхочо. – Я дерриге 
а айхьа схьадуьйцу ахь, я ас дага доуьту хьуна?

– Сан-м дац дийца хIумма а. Со колхозехь сайх теш-
шийна болх беш, хьанал а, цIена а ваха гIерташ схьа во-
гIуш ву. Ахь дуьйцурш лелон хан яц сан…

– Дика ду хIета, ас дагадоуьйту хьуна цхьацца дерг. 
ХIуьнех динарг волчохь къайлаха жамаIат ламаз дечохь 
хьайн да – Iедало шен хеннахь Iора ваьккхина, лаьцна 
халкъан мостагIа – нийса лаьцна вац, Iедал харц ду, – 
бехирий ахь?

– Ца бехира аса-м.
– Минех динарг волчохь айхьа, мах белла, колхозе 

дIаделла хьайн ден даьхни обаргашка дIа дуьгуьйтур ду, 
элирий ахь?

– Сан багара девлла дешнаш-м дац уьш.
– Дац, бах ахь? Дика ду. Иза бакъ хилар-м ас хоуьй-

тур ду хьуна хIокху минотехь, – аьлла, кирхьана тIе ва-
хана, иза дIатеттина, – схьа гучу валал Обарг, – элира 
талламхочо.

Гучувелира Шидина дика вевзаш волу цуьнан хен-
нара стаг. Цецваьлла, цуьнга хьаьжначохь висира Шида. 
Ша муха олу ца хууш:
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– Ойн, хьо хIун деш ву кхузахь? – хаьттира Шидас.
Важа жоп дала кхиале:
– ХIара дерриге а гуш, массо а дагахь аьлларг а, ала 

дагадеанарг а тIехь, хезаш волу тхан къабел, тхан лер-
гаш а, бIаьргаш а ду. Тхан тешамен накъост, – элира 
талламхочо. ТIаккха: – ХIокхо ша иза я важа ца аьллера 
бах. ХIара къарвел, дерриге а ма-дарра дийций, – тIе-
туьйхира, велакъежаш, вукхунгахьа вирзина. – Масала, 
хIунехдинарг волчохь ша шен да бахьана долуш, Iедал-
на лийна, дош аьлла дац, боху хIокху бехке веш волчо.

– Дера элира-кх дукха оьгIазе олуш-м! – Шидин 
бIаьрга тIе бIаьрг хIоттийна, тоьшалла дира Обарга. 
Иштта кхидолу бехкевен цо дийцинарш а дерриш а, ха-
дам боллуш, бакъдира теш хIоьттинчо. 

– Шеконаш сан йолу дика хан, хьуна дог эца хаа-
ран а, питанаш а туьйсуш, нах лебан хьо говза хиларан 
а ойланаш йича, – ца вашарца кура Обарге а хьаьж- 
на, – элира Шидас. Со-м хьуна тIаьхьа кхиъа воллуш 
хилла. Цхьа Делан къинхетам хьалха баьлла, со кху 
чуьра аравалахь а, ас хьуо ма-варра нахана вовзийтахь а 
хIун да волу хьо? Хьо-м хьовха, хьан доьзалера боьрша 
нах тоьар ма-бац ахь лецийтинчу нехан чIир эца. Цунах 
ца кхоьру хьо?

– Ца кхоьру, хьо дийна ара вер воцу дела. Хьол хьал-
ха баханачарах а ца веана цхьа юха. Со стенна веха 
моьтту хьуна, хIумма а ца хуьлуш, цхьаннен а шек ца 
кхоллалуш, оццул дукха? Шух цхьа а цIа ца воуьйтуш, 
Iедало ларво дела, со цунна оьшу дела, тешаме волу 
дела веха-кх…

– Обарг бакъ лоь, оха тхайн накъостий а, белхахой а 
мух-мухха ца ларбо, дика а, сема а ларбо хьо санначарах 
а, массарах а. Хьо а кханнехь, цхьанне мича вуьгу ца 
хоуьйтуш, цхьанне ца гойтуш, буьйса юкъал тIех яьл-
ча, охьавуьгур ву Соьлжа-гIала. Долуш долу тоьшаллаш 
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тоьаш ду хьуна Кхаъаннан Лерринчу кхеташоно тоь-
паш тоха кхел ян. Ткъа хьуна, Обарг, Iедалан баркалла а, 
хIара жима совгIат а ду, ахь луьра мостагIа гучуваккха 
гIо дарна, – аьлла, цунна хьожа йогIучу дезчу сабанан 
кийсиг а, хечина ши метр деза кIади а делира оцу мино-
ташкахь чоьхьа ваьллачу НКВД-н кIоштан декъан хьаь-
кама, пачхьалкхан кхерамазаллин лакхарчу лейтенанта 
Козловс.

– ЭхI, ма кIеззиг мах хилла-кх сан дахаран – сабанан 
юьхк а, ши метр кIади а, – хьаьвзира цуьрриг а стогал-
лах ца воьхначу Шидин коьрте тIаьххьара…

…Обарг шен Iаьржа гIуллакх дIакхехьа цIа вахара. 
Шида, Соьлжа-гIала охьавигначул тIаьхьа тIепаза вай-
ра, хIоьттина тезет доцуш, тIехIотта каш доцуш, шеен 
да санна, бIеннаш кхиберш санна. Iилманчаша дийца-
рехь, Нохч-ГIалгIайчохь «Инзар чIогIачу Кхаъаннан» 
кхелашца 1936-чу шеран шолгIачу эхера дуьйна 1938-
гIа шо чекхдаллалц, тоьпаш етташ, хIаллак вина везт-
къа эзар гергга стаг. Иза Iаламат доккха терахь ду жимчу 
нохч-гIалгIайн къомана».1

II
Цкъа а хир дац аьлла, хетарг хуьлу цкъацкъа вайн 

бозбуунчаллечу дахарехь. Ишттаниг хилира Хешт-кIо-
тарарчу Ихсанан а, Бас-Юьртарчу Дутин а дахарехь а, 
цкъа а цхьаьна кхетар бац моьттина цаьршиннан не- 
къаш вовшах кхийтира ларамаза а, цIеххьана а…

Пхи бер дара Хешт-кIотарарчу Мисарболатан доь-
залехь кхуьуш: кхо кIанттий, ши йоIIий. Уьш вежарий, 
йижарий буй хаийта, цхьана йогIу цIерш а техкинера 
дас царна: Ихсан, Яхсан, Ахсан – божаршна, Iаламат, 
Саламат – йоьIаршна. Кхечу мехкашкахь санна, Нохчий-
чохь карчам хилла, Советийн керла Iедал дIахIотторехьа 
1 Авторханов А.Г «Дагалецамаш» киншки т1ера.



229

ИЭС
къуьйсучарний, цуьнан мостагIашний юкъахь хиллачу 
тIемашкахь дакъа лаьцна, цIен партизан вара Мисарбо-
лат. Цигахь Воздвиженски гIопехь хиллачу цхьана та-
садаларехь хала чов йина волу иза чIогIа лоруш а, сий-
деш а вара шен кIотарахь, кIоштахь, гIалахь – массанхьа 
а, массара а. Амма Везчу Дала билгала йинччу хенахь 
тIехIуттучу Iожало, шен болх мел дукха, хала хиларх, 
виц а ца во цхьа а, дахар мел къаьхьа хиллехь а, валар 
моз хеташ цхьа а воццушехь – сийлахьниг а, могIарер-
ниг а, хьолада а, къениг а. Ца вицвира цо Мисарболат 
а: уггаре а жимчу йоьIан Саламатин пхи шо кхочуш, 
тIамтIехь йинчу чевнах кхин хьалха ца волуш, бакъдуь-
нене дIавахара иза. Цунна тIаьххье, кхартанийн цамгар 
кхетта, велира иттара валаза волу Яхсан.

Ден сийдеш, Iалхан-гIаларчу Асламбековн берийн 
цIенан ишколе деша хьажийра кIоштан куьйгалло Их-
сан а, Ахсан а: Советийн Iедал доккхуш а, цуьнан хьал-
харчу шерашкахь а беллачу цIечу партизанийн бераш-
на деша леррина кхоьллина яра хIетахь и ишкол. Иза 
чекхъяьккхинчул тIаьхьа Ихсана дешар дIадехьира 
Соьлжа-гIаларчу милицин ишколехь, Ахсана – Михай-
ловски станицерчу юьртбахаман доьшийлехь. Цигахь 
дешна ваьлча, шайн кIошта балха хьажийра и шиъ: Их-
сан – милицин декъе, Ахсан – колхозе, даьхнийлело-
рехь къахьега. Амма цул тIаьхьа шо а далале бахаман 
пирсдатель хаьржира иза юьртахоша. 

Ши-кхо шо делира, вежарийн дахарехь, дIора аьлла, 
хийцамаш ца хуьлуш. Бохам хилира, аьхкенан цIенчу 
стиглахь ткъес тоьхна, иза къовкъийча санна, – цхьан-
не а даьлларг хIун ду цахууш, дийна делккъехь юьрта  
баьхкина, аренан белхаш муха дIабоьлху хьоьжуш 
кхашкахула чекхволуш, гIуллакхаш дийцаре деш, юьр-
тахошца IиндагIехь бацалахь садоIуш, хиъна Iаш волу 
Ахсан чекисташа, лаца лаьцна, тIехьа куьйгаш дихки-
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на, кIошта гIаш дIавигча. «Ванах, сох хIун даьлла-те? 
Мичахь, хIун аьлла-те ас? Маца, хьанна вас йина-те а, 
сайна ца хууш?» – ша-шега хоьттуш; ойланаш йора цо, 
бухахь гIергIачу ахкан гIовгIане ла а доьгIуш, цуьнан 
лекхачу бердашца, лаьхьа санна, хьийзачу новкъахь…

Иштта хIорш охьабогIуш, «со-м хьийзор вац хьуна 
аш набахтехь, харц мукIарло де бохуш, соьга-м кхол-
луьйтур дац хьуна аш сайн юьртахошна аьшпе тоь-
шаллаш а, хабарш а, уьш бехк-гуьнахь доцуш лецийта, 
тIепаза байийта», – бохуш ойлане ваьлла, цIеххьана 
цхьа сацам бина, – «Гечделахь суна, Веза Дела, ас ла-
точу къина, хьо гуш ву-кх сан бехк ца хилар!» – аьлла,  
тIаьххьара стигла хьала хьаьжна, мохь тоьхна, некъо 
рогIера гола тухуш, иза гатлуш, шен говр лекхачу бер-
да йисте нисъелча, аьтто луьйтара схьабаьккхина ког, 
кхеса тIе а гIортийна, тIаьхьа хIиттина богIу милцой цо 
лелочух кхетале, гIовгIанечу ахкан кIоргаллехь къайла 
велира Ахсан…

Оцу дийнахь, са тасале, кIоштан уггаре а геначу кIо-
тара цхьа гIуллакх талла хьажийна Ихсан, цигахь хье-
велла, буьйса яккха дезна, шолгIачу дийнан делккъехь 
бен ца кхечира балха тIе. Чукхачарций ирча кхаъ баьк- 
кхира цуьнга накъосташа. Милицин гIишлонан сени 
чохь йоьлхуш лаьтташ яра цуьнан нана а, цхьа йиша а – 
Iаламат. Ишттачохь хьаъа а хьалхарчу рогIехь ден дерг 
дира Ихсана, – кIадвалар дицдина, шен хьаькам Бетарби 
волчу чу вахара иза.

– Сан ваша хIунда лаьцна? – дара цуьнан хьалхара 
хаттар. – Массарна а ма хаьа, цо шегара цхьа а вониг ца 
далийтиний, иза масмалик санна, цIена вуйла…

– Суна хууш хIума дац, я соьга хаьттина хIума  
дац, – собаре жоп делира Бетарбис. – Соьлжа-гIалара 
баьхкина бара иза лаца чекисташ…
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– Ойн, гIалат-м ца бевлла-те уьш?
– Изза ас а хаьттира цаьрга. Амма цара доцца жоп 

делира суна кIоршаме, НКВД цкъа а ца йолу гIалат, – 
аьлла. Тахана Iуьйрре новкъа бевлла уьш говрашкахь 
гIала баха.

– Хьайн Делан дуьхьа, тилпон тохахьа гIала и сан 
ваша бехке вац, алий.

– Ахь хIун дуьйцу? Суо, пола бина, цунна тIаьххье 
дIавигийтий? Со хьераваьллачух тера-м вац? Хьуна и да-
гадеъний хаахь, дера ву цара хьо а… – ЦIеххьана арахь 
гIовгIа иккхина, корах ара хьажавелча, уьйтIа веана ши 
чекист гира хьаькамна. – ХIун хилла-те хIинца? ХIара 
шиъ юха хIунда веа-те? – аьлла цецвелира иза. – ХIан, 
хьайн ваша бехке ца хиларх хьо иштта тешна, майра ве-
лахь, цаьршинга хаттахьа, иза хIунда лаьцна, алий.

Амма ца кхиира иза хIумма а хатта. Сихха чу веанчу 
шина чекистах даржехь лекха волчо элира хьаькаме:

– Тхойшиннан тутмакх, цо дечух тхойша кхиале, 
бердах чукхоссавелла, велла. Хьо а, кхин цхьа вахархо а 
оьшу тхойшинна, дакъа хьаладаккха а, тоьшалла яздан 
а. Беха муш а.

– Муха?.. – ала бен ца кхиира Исхан, хьаькама, гIа-
ларчу хьешашна ца хаа долуьйтуш, цхьа бIаьргаш неIа-
рехьа тосуш, балдаш тIе пIелг биллина, «саца, арава- 
ла» – бохуш, бIаьцца йича. Сихха ара иккхира Ихсан. 
Теш лаха воьдучуха, цунна тIаьххье сени чу ваьллачу 
хьаькама:

– Хьо лартIехь вуй? – кIоршаме хаьттира цо Ихса-
не. – Хьо цуьнан ваша вуй хаахь, веллачун меттана хьо 
лаьцна, дакъа ша доллучохь дитина, дIагIур ма ву и 
шиъ. Цаьршинна бен-башха ма дац милла лаьцна а, шун 
цIентIера къонаха хилчахьана, шайна тIедиллинарг кхо-
чуш дичахьана. Цу тIе а, цIерш ма ю шуьшиннан цхьана 
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йогIуш. Сихха цIа гIой, къайла вала, царна хьо мила ву 
хаъале, – аьлла, ара теттира хьаькама Ихсан.

Оцу дийнахь сарахь схьаделла, вешин дакъа шол-
гIачу дийнахь делкъале дIадерзийна, доьзалехь угга-
ре а воккханиг хиларе терра кадамаш тIеоьцуш Ихсан 
лаьттачу кхоалгIачу-доьалгIачу дийнахь, малх дIабуь-
зна, бода къовлабеллачу хенахь иза волчу веара цхьа  
юьртахо.

– Тахана сатоссуш, вайн атагIийн кIожехь ши ахк 
вовшахкхеттачохь дIахIуттучу йоккхачу базара ваха-
нера со. Циггахь хьан хеннара къонаха тIевеара су- 
на, – элира хьешо. – Ша хьоьца цхьаьна дешна ву, ба-
хара цо, хьоьга хIара кехат кхачор чIогIа тIедиллира 
цо суна, – аьлла, киснара схьа даьккхина, кехат Ихсане 
дIакховдийра юьртахочо. Чу вагIахьара, бохуш, дехарш 
дарх, хьаша чу ца веана, иза новкъа ваьккхина, ша чоь-
хьа валарций, чиркхан милта хьала озийна, кехат деша 
сихвелира Ихсан.

«Суо мила ву ца хаийта, цхьалха, беркъа духар 
дуьйхина шун тогIин кIожехь вайн лаьмнийн уггаре а 
доккха ши хи вовшахкхетачохь хIуттучу йоккхачу ба-
зарахь хилира со кIирандийнахь шун юьртара стаг гур 
вацара-те аьлла, – яздора Ихсанца цхьаьна милицин иш-
колехь дешначу, хIинца Соьлжа-гIалахь чоьхьарчу гIул-
лакхийн халкъан комиссариатехь болх беш волчу, ишко-
лехь дуьйна Ихсанца доттагIалла лелош, зIе ца хадочу 
цуьнан хьешо. Цо шен цIе ца яьккхинехь а, Ихсанна оцу 
мIаьргонехь вевзира шен даима ладаме хилла, хабаршна 
тIера воцуш, тийна лелла, юкъараIойлехь шеца цхьана 
чохь Iийна шен тешамен накъост. Цуьнан бIаьра хьалха 
дийна волуш санна, дIахIоьттира иза. – Суна ларамаза а, 
цIеххьана а хиъна, вешин метта хьо лаца кечам бинийла. 
Цундела, хIара кехат сарахь кхачахь, сахилале, дийнахь 
качахь, садале къайла вала, хIусамнене хьо кхечахьа, 
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генна, балха хьажо дIакхойкхуш ву Соьлжа-гIала, алий. 
Ткъа хIара кехат дага делахь, дешна ваьлча…

– Iуьйрре, сатасале Соьлжа-гIала ваха новкъа вер 
ву со, шу меттах ца дохуш. Кхечу балха хьажо дIакхой- 
кхуш ву со, – хIусамнене аьлла, оцу буссехь, ерриге 
а юрт а, шен доьзал а набарна дIатийча, къайла вели-
ра иза. Елахь-яцахь топ схьало бохуш, тIаьххьара, ца 
ваьллачу денна цхьаъ бен боцу етт, я гомаша, я говр юх-
кий, меттигерчу чекистийн хьадалчашкара, итт-пхийт-
та ламанхочунна юха а, юха а йоьхкина топ оьций, иза 
дIалуш, амма цул тIаьхьа а герз дIадоьхуш, чу бухкур бу 
бохуш, хьийзош болчу шен нийсархойх ши къонаха ви-
гира Ихсана шеца. Наха обаргаш бу олура иштта хьан-
нашкахула а, лаьмнашкахула а, бахархошна бала бевлла, 
лелачарах. Амма Ихсана юьхьанца дуьйна дIакхайкхира 
массаьрга а:

– Тхо обаргаш дац. Тхо нийсо а, бакъо а ларъян ара-
девлла ду, кхин кIоштара, къаьсттина Хешт-кIотарара, 
цунна гондIарчу ярташкара, бехк боцу нах ца лецийта, 
ца хьийзабайта, – аьлла. Оцу декъехь шайга далург дер-
риге а дан, эшначохь шайн синош дIадала, дуй биира 
цара, Iедалан кара ца доьлхуш.

– Иза муха далур ду вайга? Сила доккхачу а, нуьц-
къалчу а Iедална дуьхьало ялур юй вайга? Вайн юьрта 
нах леца богIурш берриш байина а девр дуй-те вай? Че-
кисташ дукха ма бу? – ойлане вахана хаьттира Ихсане 
цхьамма.

– Вай цхьана а Iедалца къуьйсур дац, цхьа а адам 
дуьйр дац. Соьца цхьаьна милицехь болх бинчу цхьана 
доттагIчуьнца бина барт бу сан, вайн юьрта иза я важа 
лаца бахка чекисташ новкъа бовлале, де хьалха ша соьга 
хаам бийр бу, аьлла. Ткъа вай цхьана къорочу меттехь 
кIело йина, уьш совца бина, цаьрга эр ду: шайна бала ца 
лаахь, кхузара, некъа тIера, юкъачу хьуьнан хотехь дIа-
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лачкъий, вогIу-воьдучунна ца гайта, сарралц Iай, тIак- 
кха юха дерза, лаца везарг юьртахь вац, мича вахана ала 
хууш, стаг а вац, алий. Ткъа вай иза оцу буссехь, Дагеста-
не я Соьлжа-гIала нефть доккхучу уггаре а генарчу кIо-
тара балха гIо, аьлла, юьртах воккхур ву. ШолгIа баьх- 
кинчарна иза карор вац…

Нохчийн исбаьхьчу лаьмнашкахь гаттийчу а, кIорга-
чу а хергнашкахь кхехкаш, дарц айина догIучу, дехьа-
сехьа вала цхьа а тIай доцчу аьрхачу ахкан лекхчу 
бердаца, цкъа а адамаша, акхароша лар йитиний-техьа 
цигахь хеталуш, акхачу, къорачу басахь йолчу цхьана 
жимчу, дуькъачу дитташа, луьстачу кондарша дIахьул- 
йинчу жимчу Iаламан хьеха чохь дIатарбелира къай-
лабевлларш. Хил дехьахула кIоштан ярташка боьдучу, 
цхьаъ бен боцчу готтачу, говрахь а, гIаш а бен дIаса ца 
вахалучу некъа тIера леррина хьаьжча а гур бацара мет-
тамотт. Нохчийн лаьмнашкахь тевне ца хуьлучу аьхкен-
ца диттийн стаммийчу гаьннаш тIехь, дуькъачу гIаш  
юкъахь чардакхаш дой йохура цара буьйсанаш, тогIин 
гаттонехь, гурахь лом санна, детталучу хин, цкъа а хе-
даш доцчу аганан иллешка ладоьгIуш.

Ихсана ма-аллара, гIуллакх а деш, кхо стаг кIелхьа-
ра ваьккхира цара лоцучуьра. Уьш Дагестанан цхьацца 
йолчу генарчу ярташка баха дIабахара шайн-шайн хье-
ший болчу. Я уьш, я Исханан бекхамхойн жима тоба 
лаха хьаннашка а, генарчу ярташка а, кIотаршка а баха 
баха баьхьаш милицин белхахой а, чекисташ а бацара. 
И болх даггара беш, жигаралла гайта сихвелла, чуьра 
ваьлла хьийзаш кIоштан НКВД-н декъан куьйгалхо Бе-
тарби вацара. Цуьнан балхана резабацар мосуьйттаза 
Соьлжа-гIаларчу хьаькамаша цуьнга схьакъадийнехь а, 
даима а:

– Тхо къаьсттина чолхечу хьелашкахь белхаш беш 
ду. Тхуна дика девза меттигера гIуллакхаш а, бахархой 
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а. Цундела тхуна дика хаьа, маца хIун дан деза, – олий, 
веза веш, кIелхьара волура иза. ХIара я важа лаца мот-
таргIанийна цхьа ши милцо вохуьйтий, царна стаг маьр-
ша витаран некъ хьоьхура Бетарбис мелхо а. Ткъа Соьл-
жа-гIала кехат яздора я хIунехдинарг лаца бахча, иза 
велла карийна, я минехдинарг цIахь ца карийна, мича 
вахана, мичахь ву цхьана дена цахууш, я юьрта баха 
обаргаша дуьхьало йина милцнерашна, царна чевнаш 
еш, олий. И кехаташ яздеш, шаьш тIетаьIIина белхаш 
беш хиларан кеп хIоттайора хьаькама. 

Цигарчу НКВД-н кIоштан декъан куьйгалхо метти-
гера стаг хилар доккха ирс дара бахархойн, хIунда аьл-
ча Нохчийчохь цхьанххьа а вацара я хила ца хуьлура 
ишттачу даржехь нохчо – массанхьа а оьрсий, жуьгтий, 
хIирий, суьйлий хIиттабора куьйгалле оцу шерашкахь. 
Нохчо ца хилчахьана, милла а мегара цигахь. Ткъа Бе-
тарби кхузахь вина, кхиъна вара. Кхузахь бехара цуьнан 
берриге а гергарниш, доттагIий, хьеший. Цунна бевзара 
ярташкара нах, церан амалш, дахаран хьелаш. Цундела 
гIератара иза шен ма-хуьллу царна гIо дан. Цуьнан бел-
хахошна юкъахь цхьа а оьрси а вацара, хIунда аьлча оцу 
генарчу а, кхерамечу а меттиге балха бахка лууш берш 
ца хуьлура гIаларчу чекисташна юкъахь – ваха лууш 
вара массо а, кицано ма-аллара, цкъа аганчуьра гIаьтти-
нарг цкъа лахьти чу вижаза вер воций шайна хуъушехь. 
Делахь и мIаьрго цхьана сахьтана, денна, баттана тет-
тина а, тIаьхьа татта лаьар-кха хIоранна а. Церан бехк 
буй-ткъа иза?

Гуьйренан тIаьххьарчу деношкахь, цхьана буса Да-
кин Дутин неI туьйхира цхьаммам меллаш, чохь берш 
берриш а сама бовларх ларлуш. ХIеттахь дIавижина, 
сема наб ян Iемина волу Дута, сиха хьала гIаьттина, 
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неIаре вахара. Дехьачохь дийшина долчу берашна а, 
хIусамнанна а ца хазийта, лохачу озаца. 

– Мила ву? – хаьттира цо.
– Хьуна со вевза хир вац, вайша вовшийн цкъа а 

гина воцу дела. Суна хьо а ца вевза, наха, дика цIе йок- 
кхуш, вуьйцу хазар бен. Хьуна вевзачу луларчу юьр-
тарчу Мисарболатан кIант ву со, – цхьанна хазарна 
кхоьруш санна, меллаша жоп делира арахь волчо угга-
ре а уллора лулара цIенош вовшашна ткъа-ткъеитт метр 
генахь хилар а, оцу буьйсанан тIаьххьарчу хенахь арахь, 
набарна еттачу юьртахь цхьа а инса хир доций а шена 
хуъушехь. ЧIуг дIа а яьккхина, хьаша чоьхьа валийтира 
Дутас, сени чуьра чиркх жимма серла боккхуш, дехьа чу 
куьг хьажош. Амма:

– КхидIа ца вогIу со, – аьлла сеничохь сецира Их- 
сан. – Хьо сан дас а, юьртахоша а дукха вуьйцу дела, 
хьуна хаза кхаъ бохьуш веана со. СовгIатна хIун ло ахь?

– Ахь ма-баххара дика кхаъ иза белахь, сайн миска-
чу хIусамехь хьан бIаьрг тIехIоьттина хIума лур ю-кх. 
Бакъ дерг аьлча, дукха еза хIумнаш сан ян а яц, хилла 
а яц цкъа а, – хьешо санна, шабар-шибаран кепехь жоп 
делира Дутас.

– Иза-м суна а хаьара. Кхаъ цкъа маца лур бу ахь, 
хьайн аьтто баьлча. Ткъа хIинца ас деанчу гIулла- 
кхах, – аьлла, галпеш йолчу хечин киснара цхьа кехат 
схьадаьккхира Ихсана.- Цунах шек ца кхетийта хIо- 
кху деношкахь НКВД-н вайн кIоштан декъан хьаькам 
Соьлжа-гIалахь кхеташонехь волуш, хьалха ас шайца 
цхьаьна болх бинчу милцнерийн гIоьнца, туьтмаьжгийн 
меттана коьртах а, бетах а Iаьржа башлакхаш хьарчий-
на, буса чекистийн бенна тIелеттера тхо, гIара-тата ца 
долуйьтуш, нахана, къаьсттина вайн ярташкарчарна, яз-
дина кехаташ дуй хьоьжуш. Ткъех кехат карийра тхуна 
хьаькаман стоьла тIехь, шайна юкъахь вайн ярташкарчу 
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бахархошна яздинарш долуш. Царах цхьаъ хьуна яздина 
ду – хIара, хьуна хьалхха ас дагор дерг, хьоьга деша а 
дешийтина, – аьлла, Дута дешна ваьлча, чиркхан шиша-
на тIехула лаьцна, дагийра кехат Ихсана. – Важа дерш а 
дагийра ас дерриш, хьаькаман стоьла тIехь хичу дутту 
сурила а, стака а чохь лаьттачу аьнгалин бошхепа чохь, 
хIинца санна, цIе тосуш.

– Цул а боккха кхаъ суна кхин хуьлийла а дац. ХIин-
ца хьан декхарах вер вац со, велла дIаваллалц. Хьан да 
санначу дикачу стеган, ца хуьлийла а дацара хьо санна, 
вуьззина къонаха. Ткъа кхоана ас хьуна сайн цхьаъ бен 
йоцу говр ло-кх, хьо реза велахь.

– Говр хьуна хьайна оьшур ю, цу тIе а сан иза йига 
меттиг а бац, лур воьлла, цхьана ломан Iинан ирхне-
чу, лекхчу басахь жимчу хьехахь лечкъаш ву со, сайн 
накъосташцана. Тхуна тахана уггаре а оьшург кхача бу. 
Хьан дакъийна жижиг, кIалд-межаргаш, даьтта, кхидолу 
сиха телхар доцу сурсаташ делахь, уьш-м хьур дара оха. 
Арахь, соьга хьоьжуш Iаш, сан цхьа накъост а ву. Кхоал-
гIаниг эвла йистехь витина ас, Iуналла дан…

– Валол, иза-м хала доцург ду, – аьлла, Ихсан хан-
нийн1 цIа чу а вигна, ша Iаьнна дакъийна жижиг а, чер-
ми чохь шоврах мел болу кIолдан межаргаш, кхийолу 
цаьршинга яхьа маллун юург дIаяхьийтира Дутас. – Ахь 
беанчу кхоъан меха-м яц хIорш, бохуш бехказа вуьйлуш.

– Тхо-м кхин а дахка мега хьуна, хала хилахь. Дала 
сагIа йойла хьан хIорш, – аьлла, кех а ваьлла, буьйсанан 
боданах дIаийра Ихсан а, цуьнан накъост а.

1 Ханнийн ц1а– 1ай чохь сурсаташ 1алашдан, чекх мох хьекхий-
та,юкъахь херонаш юьтуш, аннаш чуьчча дохуьйтуш лаьмнаш-
кахь леппина деш хилла ц1а.
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– Дала лардойла-кх шу, – аьлла, доIа дира Дутас. И 

буьйса, ша шозлагIа дуьнен тIе ваьлларг лорура цо хIе-
тахь дуьйна.

Ваха лаьа-кха хIоранна а, хIунда аьлча, дахарх Iаьб-
ба цхьа а воцу дела. 

ДIадоьлхуш дара нохчийн дахарехь уггаре а хала, 
буьрса, кхерамен ларалуш долу ткъей вуьрхIийтал-
гIий-ткъей берхIийталгIий чалтачийн шераш. Таха-
на-кхана мила лоцур ву, тIепаза мила вовр ву ца хуу ше-
раш. Кегаре шераш. Къематен шераш…

III
Питанчас Iехавина, Iедале лаца лацийтина, Гулаган 

къилбаседерчу цхьана лагерехь нохчийн лаьмнашкахь 
Iуьллучу Гоьрга-юьртара вахархо Шаптукъин кIант  
Къолум велла шовзткъей итт шо кхочуш, советийн сий-
лахь-йоккха пачхьалкх йохийна, хийцаделла дIахIотто-
ран а, нахала даккхаран а болам марса баьлла, дерриге а 
бакъдерг дийца а, хилла харцонаш дIаяха а бакъо яьлла-
чу хенахь, цуьнан берийн а, церан берийн дехаршца хIа-
ра кехат кхечира цаьрга. Иза санна кехаташ оцу шераш-
кахь бIеннаш эзарнаш доьзалшка кхаьчна дела а, церан 
чулацам коьртачу декъана цхьатера хилла хиларна а оха 
ца йоху цунна тIера бакъйолу цIерш, бехказа бахнарш 
баьхна меттигаш ца юьйцу, иза шайх хьакъалуш берш, 
кхетар бу аьлла, тхаьш тешна хиларна:

«СССР-н прокуратура
Нохч-ГIалгIайн АССР-н прокуратура

Нохч-ГIалгIайн АССР, _________кIошт, 
____________юрт, Советски урам, 30 цIа
Гражданине Къолумов Мовсадига.
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СССР-н НКВД-хь хиллачу Къаьсттинчу кхета-
шоно 1941-чу шеран 27-чу сентябрехь шена кхел йина 
Шаптукаев Къолум, 1879 шарахь вина волу, нохчо,  
Нохч-ГIалгIайн АССР-н ЛамтогIин кIоштан Гоьрга- 
юьртан вахархо, бехказа ваьккхина ларалуш ву, 1989-чу 
шеран 16-чу январехь арадаьллачу ССР-н Союзан Ла- 
кхарчу Советан Президиуман Указаца нийса догIуш.

Нохч-ГIалгIайн АССР-н 
прокуроран лакхара гIоьнча
Постников В.С.» 

Тахана дукхаха болчу нахана, къаьсттина тIаьх- 
хьарчу къоначу чкъурашна, ца хаьа оцу шерашкахь 
Советийн пачхьалкхехь кхолладелла дахар-Iеран хье-
лаш муха хилла, «Къаьсттина кхеташо», «Кхаъаннах 
лаьттина», кхийолу хIетахь лецначеран, кхел а еш, це-
ран кхолламаш кегбина нуьцкъаллин органаш хIун ю. 
Ткъа цара набахтешка, лагершка хьовсийна, Ворку-
тахь шахташкахь кIора боккхуш, Магаданехь лаьттан 
бухахь а, Колыма мехкан акхачу хиштIехь деши, дети, 
кхийолу мехалаллаш йохуш, цкъа ца бешачу махкахь, 
Къилбаседан Шанан океанан йистошкахула жоьжаха-
тан хьелашкахь аьчкан некъ буьллуш, кхечахьа маьхза 
лайн белхаш беш, Iазап хьегна, Везчу Делан къинхетам 
хьалха баьлла, бала ца леш, цIабаьхкинарш, цIахь дикка 
баха кхиънарш, амма оцу харцонех дийца шайн хенахь 
ца баьхьнарш, тахана бакъдуьнене дIабахана, наггахь 
верг воцург. Цундела адамашна, къаьсттина тIаьххьар-
чу чкъурашна хаийта, царна дагахь латтадайта а, шайн 
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тIаьхьенашка дIадалийта дуьйцу оха доцца оцу къизачу, 
нуьцкъалечу органех, НКВД-н чалтачех лаьцна.

ХIетахь кхел яран йиъ кеп хилла. Хьалхаран кеп – 
«Къаьсттина кхоъ». Цунна юкъа вогIуш хилла чоьхьарчу 
республикан чоьхьарчу гIуллакхийн меттигера халкъан 
комиссаррий, ВКП (б)-н обкоман хьалхара секретаррий, 
прокуроррий. Цара кхел еш хилла лаьцнарг дуьхьал 
воцуш, таллам ца беш, испискашца. Церан бакъо хил-
ла тоьпаш тоха кхел ян, лагерехь даккха итт шо дала. 
Ткъа сацамна латкъам бан мегаш ца хилла, тоьпаш то-
харан кхел, дIа ца тоттуш, иза ма йиннехь, кхочуш еш 
хилла дела. Аьр вай, сарахь пхи-ялх сахьт долуш кхел 
йинехь, топ шолIачу Iуьйранна пхи сахьт долуш тухуш 
хилла. Оцу кхаамма тоьпаш тохаран кхел лацаза волчу 
маьрша арахь лелачунна еш хилла, цуьнан цIе, бехке би-
начеран испискашна юкъа нисъеллехь. Цу тIаьхьа иза 
лаца ма леццинехь цунна хIун ду ца хууш, НКВД-н тоь-
паш еттачу метте вуьгуш хилла керла тутмакх хуьлуш 
долчух кхетале. Масала, Нохчийчохь, Соьлжа-гIалахь 
масех хиллачу набахтех, Соьлжин аьтто берда йистехь 
хичуьра лармийн пенаш дIа дуьйлалуш йинчу йоккхачу 
гIишлонан чоьхьарчу уьйтIахь могIаре хIиттабой, то-
банашкахь бойуш хилла тутмакхаш, церан маьхьарий, 
юьйлу тоьпаш ца хазийта, кира лелочу машенийн мо-
тораш латайой. ТIаккха, ахьа охьуш, Соьлжичу хоьцуш 
хилла декъий, зуламан лар яйа. ХIетахьлерчу бахархо-
ша дийцарехь, дед-да юкъа, делкъал тIаьххьалц, цIийх 
дузий охьа оьхуш хилла хи. Я Теркан регIаца йолчу  
къайлахчу майданахь доккха ор доккхий, цуьнан йис- 
техь могIарехь дIахIиттош, тоьпаш етташ хилла буса, 
машенийн даккхий чиркхаш латадой, цхьа а вада ца ва-
дийта, жIалешца гондIа ха хIоттадой. ТIаккха, тIе латта 
тосий, я буц, я къона синтарш дуьйцуш хилла…1

1 Авторханов А.Г. «Дагалецамаш» киншки т1енра.
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трибуналаш, чекисташна таIзар дан – чоьхьарчу эска-
рийн тIеман трибуналаш. Цара кхел еш хилла шпионаш-
на а, даймахкана ямартло йиначарна а.

КхоалгIа кеп – могIарера областан а, автономний, 
бартхойний республикийн суьдашший.

ЙоьалгIа кеп – СССР-н НКВД-ехь йолу Къаьсттина 
кхеташо. Дуьхьала хIоттийна довхо воцуш, цкъа хьалха 
бархI шо, тIаккха – итт шаре кхаччалц, тIаьххьара – ткъа 
шаре кхаччалц хан тоха бакъо хилла цуьнан, хаьттина 
дов доцуш, бина таллам, чIагIдина тоьшалла доцуш. 
Муьлхха а дов къасто бакъо а хилла.

Оцу Къаьсттина йолчу кхеташоно кхел йина хийла 
нохчочунна, вай вуьйцучу Шаптукъин Къолумна санна. 
Цунна кхел йинера питанчин ямартло бахьана долуш.1 

…Советан Iедало «хоттара баьхна элий биначара» 
шай-шайн меттигашкахь лелочунна, ечу харцонна, дог 
иэтIош къайлах-къулах яппарш еш, шайн ка яьлча, дуь-
хьало йийр йолу нах Нохчийчохь иза дIахIоьттина ткъа 
шо гергга хан яьлча а хаалора гIаланашкахь,ярташкахь, 
кIотаршкахь, иштта Горга-эвлахь а. Ишттачарца, дукха 
нахала ца волуш, тоба деш вара, ша а, шен гергара нах 
а, церан лаамза, кхерамаш туьйсуш, колхозе дIаязбеш 
лелийначу харцонаша вицвала ца вуьтуш волу Къолум. 
Амма шен дагахь дерг, ца хууш а, цхьана дена тоса ца 
долуьйтуш, шен кийрахь къуьйлуш, Iаш вара цхьана 
дийнналц…

…Оцу сарахь цуьнан юьртахо Сардал-Iела волчохь, 
цунна тIе генара хьаша а воьссина, ишттачохь хуьлуш 
ма-хиллара, иза лоруш, цуьнца къамелаш дан а, цуьн-
гара дуьненан керланаш хаа, гулбелира дуккха а нах. 
Кхайкхина вара Къолум а. Цигахь хьешо а цхьацца болу 
цатемаш бийцича, хIусамдас а цхьацца долу колхозехь 
1 Авторханов А.Г. «Дагалецамаш» киншки т1енра.



242

Адиз Кусаев
нислун ша резавацарш хьахийча, дог кIадделла, чохь 
берш харцонашца къийса кечбелла, шен санна дегнаш 
лозуш нах бу аьлла, хетаделла, кIоршаме вистхилира 
Къолум. Цуьнан къамел тидаме ийцира Сардал-Iелас, 
юьртахочо аьлларг къобалдина.

Цул тIаьхьа, Къолум зуьйш санна, хIора нисдел-дел-
лачохь ша дIадоладой, цуьнан дог оьцучуха, цо аьл-аьл-
ларг къобалдеш, иза кIамвеш, ира хIиттош, Iедале болу 
цабезам чIагIбеш, левеш, шина баттахь гергга туса а 
туьйсина, са-амал, хьеран тIулг санна, ага аьгна, ша аьл-
ларг, хIуъа дан кийча хуьлучу хьола тIе ваьккхира Сар-
дал-Iелас юьртахо. ТIаккха:

– Вайн махкахь гIаттам бу, бах, кечбеш Iедална дуь-
хьала. Вай а, вешан ницкъе хьаьжина, дакъа лаца деза 
оцу хиламехь, – элира цо Къолуме.

– Ойн, вай хIун дакъа лоцур ду гIаттамехь, иза ми-
чахь бу, муха хуьлу ца хууш? – шеконца хаьттира Къо-
лума. – Цу тIе а, вайша шиъ бен ма вац…

– ГIаттам Соьлжа-гIалахь я цунна уллорчу йоккхачу 
нохчийн юьртахь дIаболалур болуш бу. Вайша шиъ хил-
ла ца Iа вайн эвлахь, суна хууш масех стаг ву, ахь а кечве 
хьайна тешаме цхьа-ши стаг. Вай меттах ма хьайннехь, 
вайна гIо дийр ду аьлла, боху, туркоша, герзаца а, ахчан-
ца а, адамашца а. Вай бечу кечаме хьажа церан векал, 
Соьлжа-гIалахь вехаш волу Iелам стаг, вогIур волуш ву 
аьлла, хаам бина соьга. Цунна дуьхьал Хасав-Юьрта 
ваха деза сан хIокху деношкахь.

– Тамаша бу-кх цунах хIумма хилахь, вайна бохаме-
ниг хирий-техьа иза?.. – юха а элира Къолума. – Ойлаел 
ахь, вай, нохчаша, бах ас, цкъа а толам ма ца баьккхина 
Iедалца къевсинчохь…

– Со чIогIа теша вайна диканиг гIаттамах дериг хи-
ларх, – чIагIдира Сардал-Iелас, – Дала мукъалахь, кхо-
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чуш хир ду вай дагалаьцнарг. Iедална лерах ца тоьа, кис-
нахь буй бина, карчам бан беза, иза дIадаккха деза.

– Бакъдерг аьлча, сан цуьнга болу цабезам, карчам 
бан гIаттал кIорга бац, цо цхьацца йолу харцонаш дIа- 
яьхчана, суна товш ма дара иза-м, керла Iедал. Меттиге-
рачара лелориг цунна ца хууш хила там бу. Цуьнга ха- 
ийта дезара…

– ДIавала, ахь дуьйцург-м телхинчу стага а дуьйцур 
дац. Iедал шен хьадалчех чIогIа тешар ма ду, хьоьхчул а, 
цо ша хIоттийнарг ларвийр ма ву, хьо со бакъ ца веш…

Кхин дуьхьало ян ца лиира Къолумна, ша дуьйцург 
эрна дуй хууш. Сардал-Iелас цкъа шен гура лаьцнарг, 
гезго шен сеаларца1 лаьцнарг санна, дIа ца хоьций хаьа-
ра цунна. Делахь а, ларвелларг Дала Ша а лар вина  
баьхначунна дайна, ларвала хьажа-м деза аьлла, саций-
ра цо шен дагахь…

Кхин цуьнца вовшийн гар ца хуьлуш, и шиъ дага ца 
вуьйлуш, долийначух цо дог диллина хьуна аьлла, Къо-
луман са паргIат даьллачу хенахь, цIеххьана иза волчу 
колхозан кха тIе а веана, юьстаха ваьккхина, Сардал-Iе-
лас элира:

– Со тахана сарахь Хасав-Юьрта воьдуш ву, вай 
долчу вогIур ву бохуш, ас хьехийначу туркойн векална 
дуьхьал. Кхана Iуьйрре цIерпоштица цига кхача везаш 
ву иза. ГIалахь хьешан цIахь дIаязлуш, цигахь сайн лар 
йита ца лаьара суна, хьан вац со тIеэца доттагIа я вевзаш 
стаг? – элира Сардал-Iелас, къамел хаттарца дерзош.

– Хасав-Юьртахь дика хьаша ву сан-м, гIумкхи, 
цхьана хенахь вайн юьртара охьа ваханчу нохчочун 
тIаьхьенах волуш, вайн мотт хууш, – элира кхин дагахь 
хIума доцуш Къолума, шен доттагIчун цIе а, веха мет-
тиг а юьйцуш. 
1 Сеалар – гезган х1ума т1еузу когаш; (шупальца).
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Хасав-Юьрта вахана, Къолуман хьаша волчохь буьй-

са яьккхина, шолгIачу дийнахь делккъехь ша цIа веара 
Сардал-Iела.

– Ца веа вайн хьаша, – элира цо, ша аьллачу, векалца 
цхьаьнакхета веана, хьоьжуш, Iаьш волчу веа-пхеа юьр-
тахочуьнга. – Хьан доттагIа чIогIа дика а, комаьрша а, 
хьо санна, цхьалха амал йолуш а къонаха хиллера, – тIе-
туьйхира Сардал-Iелас, Къолумехьа вирзина. 

Иштта Хасав-Юьрта воьдуш, «ХIинца а ца веа вайн 
хьаша», олий юха вогIуш, масех дийнахь лийлира иза 
хьала-охьа, юьртахойн тешам а, муьтIахьалла1 а, сато-
хар а зуьйш санна. ХIоразза а Къолуман хьаша волчохь 
буьйса йоккхуш хиллера, цо, иза хабаре воккхий, левеш, 
цунна хIумма а тоса ца долуьйтуш, шен тобана юкъа- 
ийзош.

ТIаьххьара цхьана дийнахь, хан суьйренгахьа лес- 
тича, маьркIажехь, схьакхечира иза, шега дукха хьеж-
на хьаша а валош. И шиъ чоьхьа ваьлла, хьаша гича, 
инзарвелира чохь мел верг. Цец муха ца волу, хьал-
ха хIоттийнарг цхьа башха тамашена, Советийн Iедал 
дIахIоьттичахьана схьа хIокху лаьмнашкахь цкъа гина 
я гур ду аьлла, сурт хилча: лекхачу бухаройн холха-
зан куйна тIоьхула хьарчийна йоккха баьццара чалба, 
цIен бос лепа юьхь, йоцца хадийна шарула кIайн маж, 
тIехь, хIинцца тегча санна, цIена, ло санна, кIайн духар,  
къаьсттина товш еха оба йолуш, когахь – маьхьсеш, тIе-
хула буьйхина, баьццарчу тайшца ехьна хаза моханаш 
йолу стаммий кIархаш, карахь – баьццарчу баганан се-
гIазан тIулгах дина суьлхьанаш. «ХIокху заманахь Нох-
чийчухула оцу духарца иза наха юкъахь лела вахьар ма 
ду чIогIа тамашена», – аьлла хийтира чохь гулбеллачар-
на, хIоранна а.
1 Муьт1ахь – реза долуш.
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тIе, ховхачу наьзбарш тIе дIатевжаш, хьаша охьа хаъалц 
Iийна, берриш охьа хевшича, юьртахой цунна бовзийти-
на, юьртахь долчу хьолах а, бахархойн ойланех а Сар-
дал-Iелас доцца дийцинчул тIаьхьа, леррина хIоранан 
юьхь-дуьхьал хьожуш чекхваьлла, гулбеллачарна хет-
тарг шена хиъча санна, векало элира:

– Со иштта паргIат леларх шу цецдовла оьшуш хIум-
ма а дац. Со маьрша стаг ву, Кавказера тIом чекхбаьл-
ча паччахьан инарлас Кундухан кIанта Iехийна, бIешо  
гергга хьалха туркойн махка дIакхелхинчу нохчех схьа-
ваьлла, хIинца туркойн керлачу пачхьалкхан Посоль-
ствон Къилбаседан Кавказан къаьмнийн декъехь болх 
беш волу. Нохчийчохь бисинчу гергарчу нехан тIаьхье 
лаха а, динлелор муха ду хьажа а ваийтахьара аьлла, 
коьртачу векала СССР-н лакхарчу Iедале дехар дина, цо 
пурба делла веана ву сайн дай баьхначу махка. Цундела 
лела со, шуна ма-гарра, паргIат. Дуккха а ламанан яр-
ташкахь хилла со, хIинца шу долчохь санна, гергара нах 
лоьхучуха, гIаттамна кечам бар муха ду, цуьнан хинбол-
чу дакъалацархой мел бу, герзаш мел оьшур ду хьожуш, 
шуна гIо дан туркойн дина вежарий кийча хилар хоуьй-
туш. Шу кийча хилар го суна. Массанхьа бу иштта кий-
ча. ГIаттам дIаболорах лаьцна оха цхьа де хьалха хаам 
бийр бу шуьга. Тешамна ас хIара деза КъорIан дуьту 
шуна. Уггаре а жигарачуьнга дIало хIара лардан, – аьл-
ла обанан киснара схьа даьккхина хаза кечдина жима  
КъорIан делира хьашас Сардал-Iеле. Массеран цIерш 
дIаязйира.

– ХIара ахь шайн цIахь лардойла лаьа суна, – олуш, 
шена угаре а тешаме хетачу Къолуме дIаделира цо  
КъорIан. Вукхо, дуьхьало ян даго ца витина, схьаийцира 
иза. 



246

Адиз Кусаев
Цул тIаьхьа цхьацца дахаран, дикан хабарш дуьй-

цуш, хьешан самукъа доккхуш, буьйса юккъе яххалц 
Iийна, кIадвеллачу векале садаIийта деза, Iуьйрре нов-
къа вала везаш хилча муххале а, Соьлжа-гIала дIакхача 
аьлла, тайп-тайпанчу ойланех кортан хьеш дуьзна дIаса-
бахара юьртахой. Ткъа хьаша, Iуьйккъехь Iуьйренан ла-
маз дан хьала гIаьттинчул тIаьхьа, кхин дIа ца тевжаш, 
новкъа вала сихвелира, нах гIовттале юьртах вала лиъ-
на. Иза Хасав-Юьрта цIерпошта тIе дIакхетийра Сар-
дал-Iелас…

Векал дIаваханчу кхолагIчу дийнахь говрашкахь, 
кIоштара ца йогIуш, Соьлжа-гIалара чоьхьарчу гIулла- 
кхийн халкъан комиссариатан белхахойн-чекистийн 
йоккха тоба еара Горга-юьрта, цуьнан къайлахчу бел-
хийн декъан хьаькам пачхьалкхан кхерамазаллин лейте-
нант Левак коьртехь волуш. Векалца цхьаьнакхетарехь 
хиллачу пхеа-ялх юьртахочун керташка бахара уьш 
цхьатерра. Церан цIерш а, уьш беха меттигаш а дика 
евзачух тера дара баьхкиначарна. Массеран цIенойх 
хьаьвсира, къаьсттина Къолуман цIенах, шаьш лоьхург 
хIун ю а, хуучух тера а дара буьрсачу хьешашна. Царна 
карийра жима Къуръан. Къолум гуш долчух цец а вок- 
кхуш, хIора кехат дIаса тухуш теллира иза леррина.  
ТIаьххьара а дIасаяьккхира мужалт, цунна юкъахь ка-
рийра шалхатоьхна Iаьрбийн маттахь яздина жима  
кехат.

– ХIара хIун ду хаьий хьуна? – хаьттира Къолуме 
леррина цуьнан цIенах хьажа цхьа хIума хууш веанчу 
Левака.

– Суна-м иза оцу мужалта юкъахь дуй ца хаьара, –  
жоп делира Къолума. – Суна-м Iаьрбийн маттахь-м 
хьовха, нохчийн маттахь деша, яздан халла хаьа. Муха 
хуур ду ас ликпунктехь1 бен дешна ца хилча?
1 Ликпункт (ликбез) – 1920-1930-чу шерашкахь Нохчийчохь х1ора 
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– Ас дуьйцур ду хьуна-м хIара хIун ду. ХIара дера 

ду хьоьга, Шаптукъин кIанте Къолуме, туркойн мах-
карчу «гIоьнчаша» яздина кехат, – шена хьалххе дуьй-
на цуьнан чулацам хууш санна, тешшош, элира Левака. 
ТIаккха, ша хьалха ваьккхина валийначу теше, цхьана 
хенахь юьртан молла хиллачу, шеен гIуллакх ца дитахь, 
чу вуллур ву аьлла, кхерийна, моллалла дитина, хIинца 
колхозан хехо волчу Iелам-Солте дIакховдийра цо ке- 
хат: – ДIадешал хIара, алал со бакъ ву-вац, – тIетухуш. 
Вукхо кехат сиха деша дешна:

– Хьо бакъ ву, – элира.
– Гой хьуна, Шаптукъан кIант Къолум, со бакъ ву. 

ХIун ду цунна тIехь яздинарг.
– Бусалбан вежаршна беш хьехамаш бу-кх, гIаттамна 

кечам муха бан беза, иза дIа муха бахьа беза, дуьйцуш.
Кхин дукха ца дуьйцуш:
– Хьо, Шаптукъин кIант Къолум, Iедалан мостагIа 

а, мехкан ямартхо а ву аьлла, лоцуш ву. Сихха гулбе 
хьайн сал-пал, – элира Левака. Къолума шена оьшур 
йолу тIеюха-кога юха а, новкъахь мацвелча кхалла ах 
сискал а, кIолдан межарг а, хох а биллира таьлсаш чу. 
ТIаккха уьш белш тIе тесна, букъ тIехьа куьйгаш дих-
кина, доьхна хьийзаш бераш а, хIусамнана а йитина, 
юьрта юккъерчу пхьоьханийн майдана дIавигира иза, 
хьалха ваьккхина, цига дIагулбинчу накъосташна тIе. 
Берриге а юьртахошна гуш, Сардал-Iела хьалха хIот-
тош, могIаре дIахIиттийна, гIаш охьабигира тутма- 
кхаш, дуккха ярташкахула чекхбохуш Боча-эвла, цигара 
дIа киралелочу машентIехь – Соьлжа-гIала. Лецна нах 
дукха хиларна цигарчу шина набахтехь а «Грознефть» 
цхьаьнакхетараллин гаражашкахь а, цIераш йойучу то-
банийн а, салтий чохь Iечу гIишлошкахь а меттигаш ца 
юьртахь кхоьллина хилла йоза-дешар д1адаккхарна лерина пун-
кташ.
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хилла, хьерабевллачу нахана дарбанаш лелочу цIенойн 
цхьа ша лаьттачу гIишлочохь, чIагIдина ха хIоттийна, 
дIатарбира лаьмнашкахь лецна балийнарш, Сардал-Iела 
массарах дIакъастош.

Схьабалийна кхо-диъ де даьллачул тIаьхьа, хIора 
ша-ша вуьгуш, лебан болийра Горга-юьртахой а. Къо-
луме барт хоттуш, кхечара санна, шен цхьа а тайпа бехк 
боцуш, кехатах дерг шена хууш хIума дац бохуш, ет-
тарх, ницкъбарх, иза къар ца велча, «Со къанвелла, айса 
диънарг диъна ваьлла, сан кхузткъа шо ду, оцу ханна 
бен Дала суна рицкъа делла хиллачух тера дац. Суна 
бен-башха дац цхьа де хьалха, цхьа де тIаьхьа велча, ас 
Дела кара дIавелла суо», – бохуш, иза чIагI велча, цхьа-
на дийнахь цхьа мекара вела къежна, Левака элира:

– Суна карор ву хьуна тоьшалла дан стаг-м, – аьлла, 
неIарехьа мохь туьйхира цо: – Схьа чу кхайкхал лейте-
нант Агульянц!

Чоьхьа велира хаза куц-кеп, цIена яьшна юьхь, Iаьр-
жа месаш, мекхаш долуш, чекистийн духар тIехь долу 
шовзткъа шо хир долу стаг. 

– ХIара вевзий хьуна? – хаьттира Левака.
– Суна мичара вевза иза, цкъа гина ца хилча?
– Дика. – Къолуме. – Ара валий, юха чувоьлла, на- 

къост лейтенант,ванн ма-веззара, – Агурьянце.
Эпсар араваьлча, иттех минот елира, Левака цхьацца 

кIадда боцу хеттарш деш, Къолума шена хетта жоьпаш 
луш. ТIаккха чоьхьа велира церан Горга юьрта веана  
векал.

– ХIинца вевзин хьуна шаьш долчу веана «туркойн 
векал», «цига дIакхелхинчу нохчийн тIаьхьенах стаг»? 

– ХIара муха кхаьчна кхуза? – цецвелира Къолум.
– Атта кхаьчна-кх, хIара тхан белхахо, хIинцца хьу-

на хьалха лаьттина тхан эпсар лейтенант Агурьянц волу 
дела. ДIаяхал айхьа тIелатийна маж-мекх, хебарш деш 
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хьекхна басарш, хIокхунна гуш, дIагайтал, мел говза 
хийцадо вай стеган сурт-сибат. Схьадийцал «векал» 
хьайна гинарг, хезнарг Горга-юьртахь. Алал, муха бо 
вай хIокху Iовдалех гIаттамхой, муха кечбо гIаттам?..

– Къарвира Къолум а, къарбира важа Горга-юьртара, 
кхечу ярташкара хаарца кечбина хилла «гIаттамхой» а, 
НКВД-с вовшахтоьхна хиллачу «гIаттаман» декъашхой. 
Къаьсттинчу кхеташоно, уьш гуш боцуш, итт-пхийтта 
шераш хан тоьхна, советийн махкахь дуккха а хилла-
чарах уггаре а буьрсачу, кхерамечу, Iожалечу Къилба-
седерчуй, Генарчу Малхбалерчуй лагершка дIаса хьов-
сийра уьш, лахь бала, бисахь, юх-юха а хан тIетухуш, 
цигахь даиманна бита. Инзаре луьрачу, уггаре а шийла-
чу Колыма-хин мехкан къилбаседе вахийтира Къолум…

Ах шо гергга хан яра Къолума оцу акхачу махкахь 
шахтехь болх бен, цунна хир ду аьлла, хеттане ца хетарг 
хилча, цIеххьана шен доттагIа гIумкхи Болатбек гича.

– ХIара гIан-м дац? Хьо хIун деш ву кхузахь? – ик- 
кхира цаьршиннан цхьаьний. Цецваьлла, «гIанх-м дац-
те хIара», – бохуш, цец ваьлла, вехха вовшашка хьоь-
жуш Iийна, вовшийн мар-мара хьаьрчира ши къонаха.

– ТIаьхьа, сарахь дуьйцур ду ас дерриге а. Ткъа хIин-
ца сиха ву со. Гур ду вай, – аьлла дIавахара Болатбек. 
Ткъа Къолум, ойланашка вахана, жима лаьттира, метах 
ца волуш…

– …Цхьана дийнахь, – дийцира сарахь Къолуман ба-
ракехь шаьшшиъ вовшахкхетча Болатбека, – со волчу 
веара беркъа тIе дуьйхина, тиша кIархаш туьйдина, ме-
сала куйнаш техкина, амма дикчу говраш тIехь цхьа-ши 
стаг.

– Ков диллина, ши хьаша чувига дагахь элира ас:
– Марша вогIийла шуьшиъ. Говраш гоьзанах1 дIата-

сий, чоьхьа валийша, цхьацца чайн стака мала.
1 Гоьза – говраш д1атуьйсу меттиг.
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Амма, говрашкара ца вуссуш, кетIахь сецира и шиъ. 

Жимма соцунгIа хилла, цхьамма элира, леррина соьга 
хьоьжуш:

– ХIан-хIа, чайнаш муьйлуш Iан хан яц, цIакхача 
сиха ву тхойшиъ, делкъале. Селхана кхуза базара во-
гIуш, хьох хабар дIатоха аьллера тхан лулахочо Къо- 
лума.

– ЧIогIа хьан накъосталла оьшуш гIуллакх ду, ба-
хара цо, – тIетуьйхира шолгIачо. Тхойшинцана хьоьга 
дIавола, элира, хьайн таро елахь. Хьо вагIахь, цхьаьний 
дIагIур дара вай, новкъахь самукъане хир дара, хабарша 
иза бацбийр бара вайна. 

– Дера бу-кха аьтто сан-м. Шуьца дIавогIу со, – аьл-
ла, сиха кечвелла, цаьршинца новкъавелира со.

Юьхьанца тIекере а, къамелашна тIера а, самукъане 
а волу сан ши некъахо цIеххьана хийцавелча санна хий-
тира суна, тхо Нохчийчоьнан дозанал тIех девлча. Булан 
хин бердашца болчу новкъа тхо Нежнийн-юьрта кхаьч-
ча, эвла йистехула тIехдевлла, шу долчу агIорхьа хьала 
некъ ца беш:

– Кхузахь вехаш волчу тхаьшиннан хьеше, тIех вол-
лучуьра, хьал-де хоттуш, вист хилла, сихха юха вогIу 
хьуна тхойша, ахь хIокху хазчу байтIехь говр яжош, Iин-
дагIехь садоIIушехь, – аьлла лекхчу гун басенца, цхьа 
беш санна, хазъелла лаьттачу юьрта вахара и шиъ.

Цхьа ахсахьт даьллехь, кхин хан ца елира «хIун хил-
ла-те сан доттагIчунна? ХIун оьшу-те Къолумна соьга-
ра?» – бохуш, хазчу Iаламе бIаьрг бетташ, ойланаш еш, 
Iаьш волу со метта валош, шайцана кхин а ши милцнер 
волуш, сан ши некъахо суна тIехIоьттича. ХIинца цаьр-
шинна тIехь чекистийн духар дара. ЧIогIа цецваьлла, 
воьхна, со вист хила а кхиале, сан хиллачу некъахойх 
цхьамма, эпсаран духарехь волчо, элира: 
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– Хьо, Ахьмадханин кIант Болатбек, оха лоцуш ву 

тхан семачу органаша шен хеннахь гучубаьккхинчу 
гIаттамехь дакъалаца кечвелла Iедалан мостагIа хиларе 
терра.

– ХIун гIаттам? ХIун дакъалацархо? – ас хаьттича:
– Кхузахь хаттарш тхоьга ца до. Кхузахь хаттарш оха 

до! – тIечевхира суна эпсар. – Вада ойла хилира, аьлла, 
оха хьайна топ тоххале, хабарш дитий, нах тIекхаччале, 
хьайн говра хаий, хьалха вала тхуна…

Говрахь Гуьмсе кхачийна, цигара дIа цIерпошта 
тIехь Соьлжа-гIала дIавигира. Цигахь леван волийча, шу  
лаьцна хилар а, цара «шен хеннахь гучубаьккхинарг» 
хIун гIаттам бу а хиира суна. Со бехке веш, дина, хIа-
ра аьлла, схьалаца цIога долуш цхьа а тоьшалла ца хил-
лехь а, со дуьхьал воцуш, соьга хаьттина хIума доцуш,  
Къаьсттинчу кхеташоно итт шо хан тоьхна, кхуза схьа-
валий-кха со. Хьуна масс шо тоьхна?

– ГIаттаман куьйгалхойх цхьаъ ву, аьлла, пхийтта шо 
тоьхна-кх. Амма со шаре а волий хаац, набахтехь бинчу 
ницкъаша чIогIа талхийна сан могашалла. Ткъа кхузар-
чу ледарчу кхачано а, халачу балхо а, корта хьера бок- 
кхучу ойланаша а кхин а вочу ваьккхина со…

– Ойланаш… Ас а йира уьш дукха дерригенна бехке 
верг мила ву-техьа бохуш. Сайн хилла цхьаьнакхетарш, 
айса дина къамелаш юха а луьттуш. ТIаьххьара а хьан 
юьртахочух шеко кхоллаелира сан, хьан цIарах со вол-
чу буьйсанаш яха ихначу. Ерриге а ойланаша цунна тIе 
валаво со хIинца а. Суо сайх ца тешаш, соьца цхьаьна 
набахтин чоьнехь Iийначу, тIаьххьара, бехке вац аьлла, 
ара ваьккхинчу, ЧIебарлахь вехачу Iаьндочунна тIедил-
лира ас, цIахь бисинчу сайн гергарчу нахе сайн кост 
дIакхетор. Боьхху кхаъ лой, цхьа милцо лаца, эпсар аьл-
ла. Царна юкъахь боцуш хир бац ахчанах, шен ден дакъа 
кошара схьа даьккхина, цунна тIера марчо духкур долу 
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саьхьара нах. Цуьнга Соьлжа-гIаларчу чекисташкахула 
таллам байта, тхо ледина питанча мила ву, хьажа аьлла. 
Я кхуза вайга а, я кхузара вайгара цIа а кехаташ ца яздой-
та дела, цхьа Делан къинхетам хилла, со кхузара, вала 
ца леш, цIа вахийтахь, соьга дерриге а ма дарра дуьйцур 
ду цара. ТIаккха ас чIир оьцур ю бехкечуьнгара.

– Сайниг а эцалахь. Сайна а хаьийта, моьттуш ву со, 
и питанча мила ву. Делахь а, иза а тхайца лаьцна дела, 
хIинца шеко йолуш-м ву со, цунна хан туьйхира, ца 
туьйхира ца хаарна а…

Цо ша ма-аллара, шаре а ца велира Къолум, лаге-
ран халачу хьелаша хеназа вийра иза. Цуьнан дакъа чу- 
кхоьссина ор хилира ламанхочун каш, тIетесна абаден 
шелонан лаьттан дуткъа чкъор – кошан барз. Ши шо 
дара цуьнан уггаре а воккха кIант тIамехь фашисташца 
леташ волу…

Хилира Делан къинхетам. Я могашалла чIогIа хи-
ларна, я Iожалла ца кхачарна, лагерера мукъа велира 
Болатбек. Колыман мехкан пачхьехь Магаданехь цхьа-
на баттахь сов Iийра иза, цIа кехат яздина, жоп кхачаре 
хьоьжуш. Деара жоп. Цунна тIера хиира цунна нохчий 
цIера бахарх, питанчех дерг. Цуьнан шеко ерриг хилле-
ра иза. Дерригенах яздойла дацара хIетахь кехата тIехь, 
халла кхетар волуш къадор бен. Делахь а кехата тIехь 
казахийн а, гIиргIизойн а, узбекийн а Iаламан хазалла 
хьахийна дела, Болатбек кхийтира нохчий цигахь баха 
ховшийна хиларх. Цундела шена мотт бинарг а караван 
Iалашо йолуш а, шен доттагIчун доьзал а, гергара нах 
лаха лиъна а юьхьанца Казахстане веара Болатбек.

Ерриг а бохург санна, иза теллича, лоьхучунна ка-
радо ша лоьхург бохучунна дайна, Болатбекна цхьана 
областехь куьйсачу лаьмнашкахь Iуьллучу кIора, гIе-
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ли1, цIаста2, ез3, даш шеца хуьлу латта а доккхучу шах-
танийн цхьана жимчу гIалахь карийра шен доттагIчун 
Къолуман шен а, цуьнан воккхаха волчу шина кIентан 
а миска доьзалш. Тайп-тайпанчу лаьмнийн ярташкара, 
цIенойх-цIарах баьхна схьабалийна нохчий а, шахташ-
кахь болх бан барт-чIагIам бина, баьхкина, хьалха чу-
боьхкина хилла оьрсий а, кхечу къаьмнийн нах а бара 
оцу гIалахь бехаш дуккха а. Кест-кеста, цхьана малар-
чо я дарвеллачо питана тосий, буьрса вовшахлатарш 
хуьлура цигахь.

Оцу гIалахь вехаш вуйла хиира Болатбекана, ша а, 
шен доттагIа Къолам а, цуьнан юьртахой а лацийтарна 
шен дегабаам тIехь лаьтташ верг. Амма хIинца а шеко 
яра цуьнан шена хетарг бакъдеш тоьшалла, теш хIотта 
стаг воцу дела. Цундела юха а, поштехула ца дохуьй-
туш, барт-чIагIаллица болх бан а веана, хан чекхъяьл-
ла, цIа воьдуш волчу цхьана суьйличух тешийра цо шен 
гергарчарга кехат дIакхетор. Цунна тIехь ша шеек волчу 
стагах шайна карийнарг схьаяздар дийхира Болатбека, 
ма-дарра, дерриге а. Поштехула схьа ца тосуш, кхуза 
вогIуш тешаме стаг нислахь, цуьнга схьадаийта, элира, 
кехат Iедалан семачу белхахошка ца дешийта.

Цул тIаьхьа ши бутт гергга хан яьлча, балха хIоьт-
тина, шен доттагIчун шина кIантах цхьаъ волчохь ве-
хаш волчу Болатбеке кехат схьакхетийра, барт-чIагIам 
язбина, шахтехь болх бан веанчу гIумкичо. Цунна тIехь 
яздина дара хIара шех шек волу. Къолуман юьртахо 
коьрта питанча, НКВД-рчу шен куьйгалхоша тIедил-
ларца «гIаттам» вовшахтохархо хиларх. Дуьйцуш дара 

1 Г1ели – металл; (олово).
2 Ц1аста – металл; (медь).
3 Ез – металл; (бронза).
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иза шайна кхидIа а оьшур волу дела, юьртахошна хьал-
ха бехказа ваккха, моттаргIана лаьцна, Соьлжа-гIалахь, 
массарна санна, цунна хан тоьхна, аьлла, хетийта, иза 
къайлаха эхашарна Украине деша вахийтина, цигара 
ваьлча, бехк боцуш кхел йина дела, хенал хьалха ара- 
ваьккхина, юьртахойн тешам алсам боккхуш, цIа ваий-
тина хиларх а. ХIетте а, юьртахойн шек ца кхетиийта, 
дерриг а къомаца махках ваьккхина, хIинца а ша вехачу 
гIалахь, комендантаца къайлах шен болх беш хиларх а… 

ХIинца ма-варра вевзира Болатбекна питанча. Шен 
дагахь: «Кхин-м дийр дац хьуна цо нахана зулам», – аьл-
ла, ша лацар декха а, доттагIчун чIир эца а некъ лоьхуш, 
питанчина тIаьхьа велира Болатбек, иза мичахь хуьлу, 
муха веха, хьаьнца цхьанаветтало толлуш. Герз доцу 
дела, йитина я урс тоьхна, вийча, цуьнан юьртахошна, 
къаьсттина Къолуман берашна, бехк буьллур болу дела, 
царах цхьа-шиъ сихаллехь лацарна кхерам хиларна, пи-
танча ша велла алийта, некъ лаха безара. Иза Болатбек-
на кара бира. ГIалахь пешашчохь багош берг кIора бара. 
Цуьнан дIаьвшечу хьожанах, иза чохь яьржий, цо тен-
так бохий, буса дIабийшина нах Iуьйренга ца бовлуш 
меттигаш наг-наггахь нислора гIалахь…

Доьзалан, къаьсттина берийн, бехк бац аьлла, питан-
ча ша цхьаъ цIахь вуьсу буьйса ларъян вуьйлира чIиръ-
екхархо. Шийлачу гуьйренан цхьана сарахь гергара нах 
болчу хьажа-хIотта бахара питанчин доьзал гIалин кхе-
чу йисте. Бода уггаре а букъбелча, лаьмнийн тогIенаш-
кахь ма-хиллара, ерриге а гIала, наб хьаьгIна, дIатийча, 
тебачу берзо санна, хьовха ког буллуш, ларлуш, мелла-
ша тхов тIе ваьлла, туьнкалг шен ма-хуьллу къора дIа- 
къевлира Болатбека. 

…ШолгIачу дийнахь, иза аравала хьеваларх цец- 
бевлла, лулахой, керта баьхкина, неIаре гIоьртича, йо-
гIучу кIоранан хьожано юха туьйхира. ТIаккха, неI дIа- 
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йиллина, хан ялийтина, чоьхьа бевлча, шен меттахь вела 
Iуьллуш карийра Сардал-Iела…

ДIадоьдуш дара Сийлахь-боккха Даймехкан тIом 
чекхбаьлла шолгIа шо – 1947-гIа шо. Къолум лаьцна ял-
халгIа шо. Иза велла пхоьалгIа шо. Хала шо. Бекхаме 
шо. Нохчий Даймахках баьхна кхоалгIа шо… 

IV
Ламанан дукха кIорга а, бIаьстенца дистина деача 

бен чIогIа гIовгIане а доцчу цхьана акха йисташкарчу 
басешца хьала яхана дукъ тIе кхачча йоллуш, бахархо-
ша цIенош ген-геннахь дина дела йоккха хеташ Iуьллу-
чу Чорда-юьртахь бехаш-Iаш бара доьзал – наний, пхи 
ваший, ши йиший. Масех шо хьалха да, «халкъан мос- 
тагIа» ву аьлла, дIавигна, Iедало лар йоцуш вайа вайи-
на, нанас хене дохуш дара кегий бераш. Воккхаха волчу 
шина кIентан, шаьшшиннан доьзалш, хIусамаш йолуш. 
Ден декъана гена доццуш, ул-уллохь цIенош дина, юк-
къехь серийн керт бен йоцуш, Iаш вара и шиъ. Тайп-тай-
пана белхаш беш а вара ши ваша: Озлу – колхозан аре-
нашкахь, Куьйра – бахаман конторехь. Шаьшшиннах 
тешийна гIуллакх дика говза вовшахтухуш а, болх хьа-
нала беш а, дегнаш цIена долуш а, нахаца ваза хууш волу 
дела юьртахошна везаш, цара лоруш а, сийдеш а вара 
ши ваша. Амма, хазачу йоIана кхин ала хIума ца хилча, 
лаг деха дара цуьнан-м аьллачунна дайна, цаьршинна 
реза боцурш, цаьршиннах хьоьгурш, цаьршинца къай-
лах хьагI-хьу лелораш, и шиъ аьшнаш веш берш бара, 
цаьршингара даьлла а вониг доццушехь, цхьангге къаь-
хьа дош ца аьллашехь, цхьана дена халахетар ца динна-
шехь. ХIун дер-ткъа, хIора юьртахь, хIора куьпахь нис-
ло-кх ишттаниг адамийн дахарехь, хьо мел дика амал 
йолуш велахь а, массарна тайна ца волу-кх…
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Ткъа Несарехь кхиъна, цигахь дешна, балха хIоьт-

тина вара Идрис. БуритIехь юьртабахаман техникум 
чекх а яьккхина, Яндарерчу колхозехь агрономан болх 
беш вара,«Комсомолхой, кегийрхой – советийн мили-
цин могIаршка!» – аьллачу кхайкхамна жоп луш, ба-
хаман комсомолан тобанан сацамца милцнер хуьлуш. 
Цул тIаьхьа цхьа шо даьлча, оццу БуритIехь милицин 
школа чекх яьккхийтина, эпсаран лахара дарж дела, 
Наьсарен кIоштан НКВД-н декъан хьаькаман гIоьнча 
хIоттийра Идрис. Оцу балхахь ша дикачу агIор гай-
тарна, Соьлжа-гIала, НКВД-н Урхаллин цхьана декъан 
гIоьнча вина, схьавалийра иза. Цигахь а цхьана шарахь 
къахьегначул тIаьхьа вайн ши ваша веха юрт чу йогIучу 
кIоштан НКВД-н декъан куьйгалхочун дарж тешийра 
Гириханах. Ала деза, ша милицехь бинчу белхашкахь 
адамалла а, къинхетам а болуш, мел чолхе, хала, луьра 
гIуллакх шега талла кхачарх, лаьцначунна таIзар дайта 
сих ца луш, цуьнан гIо лаца меттиг лохуш, йийр йолу 
кхел яйъян гIерташ, чекхваьлла иза хилар. Куьйгалхой а 
бара цунна реза, массара а дика вуьйцуш а вара Идрис, 
къинхетаме стаг ву, бохуш.

Лаьмнашка веача а, чIогIа адмашкахьа узуш хуьлу-
ра Гирихан. Кеста кIоштан коьртачу Аьхка-Юьртара а, 
гондIарчу ярташкара а дуккхаха болу нах бевзира цун-
на, шен белхахой бевзина ца Iаш. Иштта цкъа цхьана 
гIуллакхца Чорда-Юьртахь волуш, хьевелла, кIадвелла, 
цигахь буьйса яккха дага деана, хьанна тIе вуссур ва-
ра-те бохуш, Идрис ойлане вахана Iаш, цуьнан дагара 
хиича санна:

– Тхан юьртахойн муьлхха а неI йиллина ю хьуна, 
вайнехан дайн гIиллакхехь ма-хиллара, хьаша-да тIеэца 
кийчча. Делахь хьан самукъа хьаьнц-хьаьнца дер дац, 
хьуо санна, дешна волчу стагаца бен. Цундела бах ас, 
хьуна оьшу хIусамда ву хьуна БуритIехь дешна волу 
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тхан белхахо Куьйра, – элира Идрисе колхозан пирсда-
тела Доккас. 

– ХIун говзалла Iамийна цо цигахь? – цецваьлла 
хаьттира Идриса. 

– Юьртабахаман ишколехь дешна-кх. Агроном ву 
иза тхан колхозехь. Дийнахь тхан кхашкахула лелаш, 
хьуна гина хила ма мега иза. Буьйса яккха цIа вахар до-
цург, йисинчу хенахь даима а кхаш тIехь ву иза.

– Ойн, Орджоникидзе1 муха кхаьчна иза кху дуьнена 
йистера?

– ХIара дуьненан йист яц, тхол дехьа а, сехьа а дук- 
кха ю нохчий ярташ. Оха тхайна лаьттан говзанча  
оьшура Соьлжа-гIалахь юьртабахаман министерствехь 
аьлча:

– Тхан вац шуна дIаваийта кийчча говзанча, шайн 
стаг схьаваийта, оха деша хьажор ву, – аьлла, оха вархI 
класс2 яьккхина волу Куьйра Соьлжа-гIала вахийтира, 
иза цигара дIа деша хьажийра Орджоникидзе-гIала…

– Делахь-хIета тхойшиннан дийца дукха хир ду, со 
ма ву юьхьанца БуритIехь юьртбахаман ишколехь деш-
на. Куьйра волчохь сайн цIа кхаьчча санна хир ву, Наь-
саре я Яндаре. Мичахь Iаш ву иза?

– Гена Iаш вац. Малх дIабуьзи вайна. Тхан лаьмнаш-
кахь сиха Iаржло. ХIинца цIахь хила там бу. Ас дIакхе-
тор ву хьо, – аьлла, Идрис луьйта лаьцна, цунна говра 
хаа гIо а дина, ша а говра хиъна, паргIатчу боларца дIа-
волавелира и шиъ.
1 Бури-г1ала – дуьххьара, г1ап санна, юьллуш, Владикавказ ц1е 
тиллина цунна. «Владей Кавказом» бохург ду иза. 1920-чу шарахь 
дуьйна х1ириша шайн ц1е тиллина – Дзауджикау; 1936-чу шарахь 
дуьйна – Орджоникидзе; 1990-чу шарахь дуьйна – юха а Владикав-
каз
2 Варх1 класс – Хьалха варх1 класс йолу ишколаш хилла.
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Иттех минот ялале, некъа йистехь, хIора юьртахочун 

санна, серийн керт йинчу бешахь лаьттачу цхьана цIе-
нан ринжи улло кхаьчча:

– Во-о, Куьйра! – аьлла мохь туьйхира Доккас. – 
ЦIахь вуй хьо?

– Во-вай! – аьлла, жоп делла, Куьра ара вала кхиале 
жима ши кIант хьалха эккхаш, гучу велира иза. – ЦIахь 
ву со-м…

– Ас веза хьаша валийна хьуна, вайн кIоштан НКВД-н 
декъан куьйгалхо – Идрис. ГIалгIайчуьра схьахьажийна 
ву хIара кхуза балха. Ас суо волчохь Iахьара боххушехь, 
хьо волчохь хIара буьйса яккха лии кхунна, ахь Орджо-
никидзехь дешна дела, хьо уллора хеташ…

– Дукхей дукха дика хир ду хьешаца хIусаме догIу 
ирс, беркат, Делан ниIмат лерина вайн дайша. ХIусам-
ден дозалла а ду юьртахошна хьалха, – аьлла, ринжа 
дIатеттина, хьеший чоьхьа баьхна, царна говрара бисса 
гIо дина, уьш оти чу бигна, дой дIа Iалашбан аравелира 
Куьйра, хIусам-нене юург сих е, аьлла.

Ламанхоша даима а ма-эццара, дика тIе ийцира ге-
нара веана хьаша а, юьртахо а. Куьйрас. Буьйса юкъал 
дуккха тIехъяллалц Iийра и шиъ, хьаша кIадвелла хир 
ву, цуьнга садаIийта деза аьлла, ишттачохь ма-хиллара, 
чу гулбелла гергарнишший, лула-кулара наххий дIаба-
ханчул тIаьхьа а, шаьш доьшуш долуш хилларш дага 
лоьцуш …

Цул тIаьхьа ша я, кхера юьрта веана, хьевелча а, я 
кхечу ярташка ваха-вогIуш, буьйсане вахча а, кIирнах 
цкъа яьккхина а, шен хьаша Куьйра волчохь буьйса ца 
йоккхуш, Чорда-юьртах тIех ца волура Идрис, ЧIагI-
делира цаьршиннан доттагIалла. Оцу доттагIалло шен 
дика стом белира Куьйрин а, цуьнан вешин Озлун а 
кхолламехь…

…Аьхкенан цхьана хаза деанчу дийнахь кIоштан 
лаьттан декъан рогIерчу кхеташоне гулбинера колхозаш-
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кара агрономаш цана хьакхаран, Iаьнна докъарш кечда-
ран белхийн жамIаш дан. Де суьйренгахьа лестинера 
иза чекхъяьлча, дIаса баха сихбелира кхайкхина баьхки-
нарш. Ша шен дин, баргол тоьхна, кертахь бажа битин-
чу, хил дехьарчу кIотарахь вехаш волчу гергарчу стеган 
цIен тIе сихачу боларца воьдуш вара Куьйра юьртан юк-
къерчу коьртачу урамехула. Оцу хин йисттехь лаьттачу 
НКВД-н, хIетахь ерриге а кIоштахь еттинчу кибарчигах 
йина цхьаъ бен йоцчу гIишлонан арахьара, стаммийчу, 
вовшийн пурх тийсинчу аьчкан серашца чIагIдина, кор 
тухуш хезира цунна цIеххьана. «ХIара хIун ду хIинца?» –  
аьлла иза, дIахьаьжча, кор дIадиллина:

– Чу волахьа, Куьйра, цхьаьна минотана, – элира 
Идриса, урамехула дIаса лелачарна хIумма ца мота да-
лийта, массарна хозуьйтуш, чIоггIа.

Чу вахара Куьйра, салам луш. Салам дIаоьцуш, дот-
тагIчун ондда куьг а лаьцна, иза охьа хаийна, массо 
чоьнахула чекхвелира Идрис, шаьшшинга ладогIа, тIаь-
хьа айкхвала цхьа а вуй, хьожуш. ТIаккха, неI-кор дIа- 
чIаьгIна.

– Хьо а, хьан ваша а чIогIа везавелла суна, шуьшиъ 
комаьрша а, са цIена а, дегнаш диллина а ши адам а, 
дика, хьанала, цIена белхало а, тешамен доттагIий а 
волу дела. Шуьшинна хIун диканиг дийр дара-те, со да-
гахь латтавайта, дIавоьду де тIедеъча бохуш, дукха ой-
ланаш йина ас. Со кхана дIавоьдуш ву, – элира Идриса.

– Муха дIавоьдуш ву? – хаьттира Куьйрас. – Соьл-
жа-гIалий? Даржехь лакха воккхуш-м вац хьо?

– ХIан-хIа, Соьлжа-гIала воьдуш вац, даржехь лакха 
воккхуш вац. НКВД-с нахана тIехь лелориг ла ца дела 
соьга. Цу тIе а ас къайбелийн терахь ца кхиадо, со царах 
ца теша, цара яздийраш харцдо, даима а бехке бечаьр-
гахьа уьйзу, цундела Iорабохучу «халкъан мостагIийн» 
могIарш нилха довлу аьлла, куьгаллин тешам баьлла 
сох. Со дIаволуш ву балхара, айса арз яздина, сайн ла-
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амца. Айса хьалха биинчу агрономан балха ГIалгIайчу 
дIавоьдуш ву со цкъачунна. ТIаьхьа хиндерг ца хаьа 
цхьанна а цхьа Дела воцчунна…

– Дела дика ву. Цо ларвийр ву хьо бохамах, ахь на-
хана дина дика дукха а, адамалла йолуш а, къинхетаме 
а хиларна. Ахь лоьцучуьра баьхначара воьхур ву вайн 
Везчу Деле шайн доIанашкахь. 

– Хьуна а, хьан вешина а дан кхин дика дац сан, со 
шун иэсехь вахийта, со волчу хьошалгIа ван сих-сиха 
дага тасийта, хIара доцург, – аьлла Куьйрина дуьхьа-
ла хиъна Iачуьра хьала гIаьттина, шен стола тIе ваха-
на цхьана цIечу папки – «Кху чохь Iенийначу цIийх  
буьзна-м бац-техьа иза?» – дагатесира Куьйрина –  
юкъара цхьа кехат схьаэцна, юха а Куьйрана дуьхьал 
охьа а хиъна: – ХIара хьуна а, хьан вешина а «халкъан 
мостагIчун хIу ду» аьлла, яздина кехат ду. Шуьшангахь 
тешам а бац, шуьшингара зулам даларан кхерам а бу, 
бохуш яздина кхунна тIехь, – элира Идриса. – Шуьшиъ 
хIинццалц лаца а хIунда ца лаьцна, балхахь хIунда ви-
тина? – боху хIара яздинчо. Иза мила ву хьан-хьанна ца 
хаьа, сунна тIехь. Ишттачу кехаташна кIел куьг яздеш 
ца хуьлу. Цундела хIара хьан яздина, хуур дац цхьан- 
не а…

– ЭхI, дависа-кх, иза мила ву хаа, ма юха яздийр да-
цара цо иштта кехат цхьаннех лаьцна !.. – цергаш хьа- 
кхийра Куьйрас.

– Вайн Iедало «кIанта дех жоп ца ло» бохурш, деса 
дешнаш дуй хаалахь, уьш кехата тIехь бен доций. Даха-
рехь кхин ду хьуна: «халкъан мостагIийн» бераш, це-
ран, шайн дайн бераш хилар бен, кхин цхьа а тайпа бехк 
боццушехь, чудохка а, уьш ледеш, царна ницкъаш бан а 
магийна ду хьуна. Иза тхуна, НКВД-н белхахошна, бен 
ца хаьа ма-дарра…
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НеI къевлина йоллуш, цIеххьана дехьачохь цхьа тата 

даьлча санна хетаделла, юха а ерриге а чоьнех чекхвели-
ра Идриса. ТIаккха, синтеме хила:

– ХIара арз деаний цхьана дена ца хаьа, даима а 
санна, со хьалххе балха веача, кхечарна юкъахь пошта 
лелочо соьга сайга схьа делла дела. Я хуур дац, ас хIа-
ра, хьуна хьалхха датIа дина, дага до дела. Кхана дIа 
воьдуш, ас сайцана дIахьур ю хIокху боьхачу кехатан  
къайле. – Кхин цхьа хьехам бу сан хьуна бан. Варийлаш, 
ларлолаш ший а хьаьнц-хьаьнца а къамеле вийларх, 
хьаьнг-хьаьнга дагахь дерг дийцарх. Вайн мехкан массо 
а ярташкахь, гIаланашкахь, кIошташкахь, куьпашкахь 
санна, шун Чорда-эвлахь хила тарло хьуна къайбелаш, 
питанчаш. Цара, шун дог оьцу олий, шуна товш долу 
хабарш дуьйцуш, шу а, догцIена, догдика, бераш санна, 
шайга аьллачух тешаш болу нах а лебо шуна говза. И 
дан леррина Iамийна бу шуна уьш…

Юха, жима соцунгIа хила:
– Со дIавахале кхин вай вовшийн ца гахь, марша Iай-

ла хьо. Вола со волчу а, ас ахь суначул дика хьошал-
ла дийр ду хьуна… – аьлла, Куьйра новкъа ваьккхира 
Идриса…

ДIадоьдуш дара 1938-гIа, эзарнаш адамийн кхолла-
маш хIаллакбина шо…

«Къематен чаккхе тоьла чаккхе йоцчу къематал» бо-
хуш, лецначара, ницкъ беш хьийзийначара, шайна до-
цург кхуллуш, харц тоьшаллашна кIел куьйгаш яздой-
туш, уьш бехк-гуьнахь боццушехь, байиначара Iазап 
хьегна шо. 

Къиза, къаьхьа, массо а Iадийна, массеран а масса-
рах тешам баьккхина шо. 

Цул т1аьхьа, ларвалар бахьанехь, шаьшиннан 1ожал-
лах валлалц вехира Озлу а, Куьйра а…

Январь-май 2014
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ЯЗДАРХОЙХ ДИЙЦАРШ 

ГОЧДАРХОЧУЬН ХЬУЬНАР
(Музаев Нурдин)

Шен хенахь (XX-чу бIешеран ткъеуьтталгIачу ше-
рашкахь дуьйна) массара лоруш а, сийдеш а хиллачу 
поэтан, прозаикан, драматурган, литература таллархо-
чун (филологически Iилманийн доктор вара иза), пу-
блицистан Музаев Нурдинан кхоллараллин кхин а цхьа 
агIо яра дика евзаш – лаккхара говзалла а, похIма а долу 
гочдархо вара и хьекъалча. Нохчийн литературан исто-
рехь, Къилбаседан а, Къилбен а Кавказан классикийн 
а, оьрсийн а, кхидолчу къаьмнийн а поэтийн дерриг а 
дуьненахь евзаш а, лоруш а йолу говзарш нохчашна не-
нан маттахь еша аьтто барехь даккхий гIуллакхаш дина 
Музаев Нурдина. 

Цо нохчийн матте яьхна гIарабевллачу оьрсийн по-
этийн А.С.Пушкинан стихаш «Чаадаевга», «Сибреха», 
«Башха буьйса…», «ХIайкал»; М.Ю.Лермонтовн бай-
таш «Пайхамар», «Кавказ», «Кавказехь Iуьйре», «Кав-
казе», Л.Н.Толстойн дийцарш, хIиричун К.Хетагуровн 
говзарш, В.Маяковскийн угаре а чолхе поэма «В.И.Ле-
нин», шен доттагIчун а, хьехамчин а В.Луговскойн поэ-
маш, дуккха а кхиерш а. 

Поэтан кхоллараллин оцу агIонах иштта яздора вев- 
заш волчу литература таллархочо, филологически Iил-
манийн кандидата К.Гайтукаевс: «Дукхаха болчу нох- 
чийн гочдархоша, шайн гочдаршкахь, цхьацца долчу 
дешнийн хила беззачу чулацамах пайда ца оьцуш, царах 
ритман соцунгIанаш юзаран дакъош до. Масала «и» да-
шах: «Сан кийра йижий ахь и Iаьржа буьйса» (А.Сулей-
манов); «Лайн и шийла чимаш хьийзош» (Б.Курумов), 
иштта кхин а. Амма шуьйра евзаш йолу А.С.Пушкинан 
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«Чаадаевга» боху стихотворени нохчийн матте йоккхуш, 
кхечу новкъахула вахара XX-чу бIешеран ткъей уьттал-
гIачу шерашкахь Музаев Нурдин:

«Сан доттагIа, Даймахкана лур ю вай
Вешан дегнийн тIех исбаьхьа шовкъаш!»

Меттан тIегIанехь стихотворени цуьнан башхаллина 
герга ялорехь тера хиларе кхочу Музаев Нурди, – кхин-
дIа а чIагIдо Iилманчаш. – Иза гочъеш ларъян езаш яра 
А.С.Пушкинан ритм. Оцу Iалашонца ненан маттахь 
каро дезара, маьIаница цхьаьна даьхкина ца Iаш, поэтан 
могIанийн дукхаллица нийса догIуш долу дешнаш. Ала 
деза, и лехамаш ларбан Iаламат хала дара».

Аьлларг бакъдеш, К.Гайтукаевс масална даладо по-
эта Музаевс гочйинчу «Чаадаевга» бохучу стихотворе-
нин хьалхара байт:

Безамо, сатийсамо, курчу сийлалло 
Дукха вай, Iехадеш, ца хьистира.
ДIа дайра хьистина вайн безамо
Ловзараш, Iуйьренан дохках тера!

Амма гочдархочун Музаев Нурдина дахаран а, кхол-
лараллин а уггаре а доккха хьуьнар дара сийлахь-вок- 
кхачу гуьржийн поэтан Руставели Шотан «ЦIоькъалоь-
ман цIокалахь турпал» («Витязь в тигровой шкуре») 
аьлла йолу эпически а, чулацаме а, поэтически йоккхачу 
говзаллица дуьненна евзина а йолу поэма нохчийн мат-
те яккха цунна дагадар а, цуо шена и Iаламат хала болх 
тIелацар а. И доцург а дукха ма дара Музаев Нурдинан 
кхоллараллин гIуллакхаш а, анайисташ а: язйора керла 
стихаш, поэмаш, повесташ, романаш, пьесаш, дIахьора 
литература талларан белхаш (къаьсттина тIаьххьарчу 
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шерашкахь цуо язйина «Жанраш дIахIиттаран муьрехь 
Къилбаседа Кавказан литературин уьйраш» аьлла фи-
лологин Iилманийн докторан диссертации), хьоьхура 
ненан мотт а, литература а Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
университетехь, Москварчу Гнесиных цIарахчу теат- 
ральни искусствон пачхьалкхан институтехь кхоьллин-
чу нохчийн а, гIалгIайн а театральни студехь… Масане 
дара уьш!

Ткъа шарахь гергга болх бира Музаев Нурдина и 
инзар йоккха, ялх эзар кхо бIей шовзткъей барх стихах 
лаьтташ йолу поэма гочъеш. I969-чу шарахь, сийлахь- 
воккхачу гуьржийн поэтан ворхI бIе шо кхачар дерриг 
а дуьнено билгалдоккхучу деношкахь, Нохч-ГIалгIайн 
республикин книгийн издательствос арахийцира и баш-
ха произведени «ЦIоькъалоьман цIокалахь турпал». 

Суна дагадогIу, нохчийн культурехь а, литературехь 
а мел доккха деза де дара и книга зорбатохар, мел деза 
лорура хIетахь, халахеташ делахь а, тахана дицдина 
долу Музаев Нурдина динарг. Масала, литература тал-
лархочо, филологин Iилманийн доктора Х. Туркаевс 
иштта яздора гочдархочун хьуьнарх: « Нохчийн поэта 
Музаев Нурдина сийлахь-воккха гуьржийн поэт Руста-
вели Шота вина бархI бIе шо кхачарна лерина нохчийн 
матте яьккхина «ЦIоькъалоьман цIокалахь турпал» 
аьлла йолу поэма. Цуьнан чулацамо, хормано хьийхи-
ра Н.Музаевна, муха хила беза нохчийн маттахь сти-
хан дIахIоттам, ритман башхаллаш, васташ, дустарш, 
дешнаш, лехамаш. Кхечу дешнашца аьлча, гочдархочун 
дийзира поэма кхоьллинчу поэтан къоман меттан а, ли-
тературан а башхалла талла а, ларъян а. Музаев Нурдине 
иза дан а делира, хIунда аьлча, гуьржийн поэтан говзар 
шен исбаьхьаллин ойланца а, дIахIоттамца а, чулацамца 
а, поэтически васташца а нохчийн турпалаллин иллех 
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вуно тера йолу дела. Цундела иза ешархочунна гергара 
а, хIора нохчо шех атта кхеташ а ю».

Гочдархочун хьуьнаран хьакъболу беза мах хадийра 
гуьржаша. Руставели Шота вина бархI бIе шо кхачар 
Гуьржичохь дерриг а дуьненан дезчу дийнан хьолехь 
билгалдоккхучу деношкахь республикин бахархоша уг-
гар а веза хьаша вина тIелецира Музаев Нурдин. Цуо 
дакъа лецира Тбилисехь сийлаллин хьолехь дIаяьхьначу 
Гуьржийн республикан юкхараллин заседанехь. Цигахь 
нохчийн поэтана-гочдархочунна, иза ларарца, елира 
Гуьржийн ССР-н Лакхарчу Советан Хастамен грамота, 
ахчанца совгIат а дира. 

Суна дагайогIу и йоккха, хаза кечйина арахецна 
книга. Сан библиотекехь яра иза, автора – сан воккхачу 
доттагIчо а, хьехамчас а – суна яздина довха дешнаш 
тIехь а долуш. Амма Нохчийчохь кхихкинчу къизачу 
тIемашкахь, дуккха а нохчийн историн а, культуран а, 
литературан а мехала хIумнаш къинхетамза хIаллак ечу 
деношкахь тIепаза яйра иза а. 

Айса аьлларг бакъдеш долу цхьа-ши дагалацам бало 
лаьа суна кхузахь.

Яздархочун кIанта историка Музаев Мохьмада дага 
лоьцу: «Нохч-ГалгIайчохь нохчийн мате гочйинчу цу 
книгин тираж дукха сиха дIаяьлча, иза хоьттуш тхан 
хIусаме тIаьхьий-халхий бевзаш боцу кистинцаш схьаэ-
ха буьйлабелча, со кхоччуш ца кхетара сайн дас бинчу 
белхан маьIнах а, башхаллах а. Цунах кхета сунна гIо 
динарг вара нохчийн тоьлла яздархо а, Iилманча а волу 
Ошаев Халид. Оцу гоьваьлла волчу вайн культурин а, 
литературин а гIуллакххочо ма дарра дийцира сунна сан 
дас динчу мах хадийна ца валлал дезачу гIуллакхах а, 
цуьнан мехалаллаха, ша цунна резензи язъярх а лаьц-
на. Иза шен рецензии йохьуш Нохч-ГIалгIайн яздархо-
йн Союзе веача, цуьнан чулацамах цецвелира массо а 
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яздархо. Дагахь доцуш лаккхара мах хадоран дешнаш 
Ошаев Халида аьлча, ша гочдархо а вара цецваьлла а, 
дог дешна а. Ошаев Халида даима а воккхаверца доьшу-
ра нохчийн маттахь оцу поэмин дакъош.» 

Ткъа ша Ошаев Халида иштта дага лоьцура: «Нохч- 
ГIалгIайн яздархойн Союзан куьйгалло сунна тIедилли-
нера Музаев Нурдина гочйинчу «ЦIоькъалоьман цIока-
лахь турпал» бохучу поэмина рецензии язъяр.Со дагахь 
вара гочдархочун цхьа а гIалат я кхачамбацар ца кхай- 
кхош ца дита.Ткъа уьш доцуш хуьлийла яцара гуьржийн 
шира прозведени хIинцалерчу нохчийн матте йоккхуш 
бечу оцу чолхечу балха тIехь. Амма гочдар чIогIа тай-
нера суна, айса билгалйина реза воцу меттигаш йиц а 
еш. «ЦIоькъалоьман цIокалахь турпал» нохчийн къоман 
стихца цхьанайогIура. Нохчийн маттахь иза екара цхьа 
паргIат а, хила ма-йоггIура а. Цуьнан хазалло а, нуьц- 
къала хиларо а йийсаре винера со.

Ишттачохь, Iилманийн белхийн тIеIаткъам боцуш, 
хьайн сица хаало хьуна вайнехан а, иберийцийн-гуьр-
жийн а шира гергарло хилла хилар», – чIагIдора Ошаев 
Халида. 

Амма ца дайна нохчйин поэта Музаев Нурдина 
гочдаршкахь дина даккхий гIуллакхаш, йовр яц цкъа а 
цуо нохчийн исторехь а, Iилманехь а, хьехарехь а, лите-
ратурехь а йитина лар. Цуо нохчийн матте яьхна кхечу 
къаьмнийн поэтийн произведенеш (къаьсттина – Руста-
вели Шотан «ЦIоькъалоьман цIокалахь турпал» боху 
поэма) вайн халкъан дозалла а, сийлалла а ю. Уьш ехар 
ю, нохчийн къам а, цуьнан литература а дуьненахь мел 
еха. Иза иштта хила догIуш а ду, хIунда аьлча ша дуьх- 
хьара байт язйичахьана дуьйна шен дерриге а дахар ли-
тературана дIа деллера Музаев Нурдина. Ткъа цуьнан 
хьалхара байташ зорбане евлира поэтан ялхийтта шо 
кхочуш – I929-чу шарахь. Поэтан, прозаикан, драма-
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турган, гочдархочун, Iилманчин, хьехархочун Музаев 
Нурдинан дахарх а, кхоллараллах а деша сан «Писатели 
Чечни» бохучу хьалхарчу книги тIехь а, Арсанукаев Iаб-
дуллин «Нохчийн яздархой» цIе йолчу хьалхарчу книги 
тIехь а.

РУСТАВЕЛИ ШОТА: МИЛА ХИЛЛА ИЗА?
(Дийцар)

Дуьххьара «ЦIоькъалоьман цIокалахь турпал» цIе 
йолу инзаре йоккха поэма, цуьнан автор кхелхинчул 
тIаьхьа пхи бIе шо гергга хан яьлча яьлча зорба тоьх-
на цхьа эзар ворхI бIей шийтталгIчу шарахь гуьржийн 
мехкан паччахьан Вахтанган тIедилларца а, цуьнан тер-
гамца а. 

Ткъа ша Руставели Шота ваьхна XII-XIII-чуй бIеше-
рашкахь. Иза хилла паччахьан Тамарин заманхо. Поэт 
дуьнентIе ваьлла II69-чу шарахь. Доккха поэтически 
похIма делла хилла цунна Везчу Дала. 

Халкъан ширачу дийцаршкахь чIагIдарехь, Руставе-
ли Шота оцу Тамара паччахьан министр хилла. Цо дуь-
ххьара дешна шен махкахь – Гуьржехахь, цул тIаьхьа – 
Грецехь. Поэта дика Iамийна хилла грекийн а, Iарбийн 
а, гIажарийн а меттанаш. Оцу къаьмнийн философии а, 
литература а дика Iамийначу цунна Тамарас лаккхара 
дарж делла. 

Поэта шен дахарехь дуккха а кхоьллинчух тера ду 
байташ. Амма царах вайн замане схьакхаьчнарг цуь-
нан дахаран а, кхоллараллин а коьрта болх а, хьуьнар 
а «ЦIоькъалоьман цIокалахь турпал» боху биъмогIаш-
ца гуьржийн а, Iарбийн а, гIажарийн а халкъийн бар-
та кхаллараллах шуьйра пайда оьцуш язъйина поэма  
бен яц.
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Дуьххьара зорбане яьлчахьана дуьйна гуьржийн 

дерриге а къоман бахам а, сийлалла а, дозалла а хилла 
дIахIоьттина иза. Гуьржийн махкахь, стаг халла тIекха-
чалучу лаьмнашкахь а тIехь, хьалха заманашкахь а хил-
ла, хIинца а болуш бу Руставели Шотан «ЦIоькъалоьман 
цIокалахь турпал» поэмин берриге а биъмогIнаш дагахь 
хууш нах. Иза уггаре а деза къоман совгIат санна, луш а 
хилла, тахана а луш а ду Гуьржийн махкахь кхоллалучу 
хIора керлачу доьзална. 

Цу хьокъехь иштта яздо поэта, филологиин Iил-
манийн кандидата Ибрагимов Лоьмас: «ХII-гIа бIешо 
гуьржийн исторехь угар беркате, кан баьккхина бIешо 
ларалуш ду. Гуьржийчоь сельджукийн олаллин балех 
йолу, гуьржаша шайн пачхьалкх кхуллу, шайн къоман 
эскар кхуллу. Къоман литературо, искусствон кхечу га-
рашца цхьаьна, бакхий кхиамаш боху. Гуьржийн хал- 
къан дозалла – Руставели Шотан «ЦIоькъалоьман цIо-
калахь турпал» поэма а цу шерийн цIергахь язйина ю. И 
поэма еккъа-цIена гуьржийн халкъан хилла ца Iаш, вайн 
а, кхечу кхиъначу-кхуьучу къаьмнийн хазна ю.

ХII-чу бIешеран юьхьанцара дуьйна Гуьржийчоь 
цкъа хьалха мIонгалойн, цул тIаьхьа АстагIчу Тимаран 
ардангаша саьхьарчу къизаллица дакъаза йоккху. Цу 
бохамах а, царал тIаьхьа кху дийне кхаччалца мел хил-
лачу бохамех а халкъана юьхькIоме чекхдала, халонаш 
эшо ницкъ а, яхь дебош, дайшкара кост хилла лаьттина 
«ЦIоькъалоьман цIокалахь турпал» поэма», – дерза до 
яздархочо-Iилманчас. 

Руставели Шотас «ЦIоькъалоьман цIокалахь тур-
пал» боху шен поэма лерина хилла Тамар-паччахьана. 
Иштта яздо цо Тамарех:

Хастор сийлахь Тамар-паччахь, вайца яьхна,
Хьалхалера шатлакх-иллеш цунна баьхна.
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Поэмин цхьацца болу хиламаш – уьш боккъала 

Гуьржехахь хиллачу цхьацца болчу хиламашца цхьана 
богIуш бу. Масала «ЦIоькълоьман цIокалахь турпал» –  
иза хьадис ду Iарбийн паччахьан Ростеванан. Цо ша 
лечу дийнахь, боьршачу декъехула паччахьалла дIадала 
шен тIаьхье ца хиларна, паччахьан дарже хазаллица а, 
хьекъалца а гIараяьлла йолу шен йоI Тинатин хIоттий-
на хилла. Иштта меттиг Гуьржех а нисъелла XII бIешо 
чекхдолуш. Георгий III паччахьо, паччахьалла тIела-
ца шен кIант цахиларх гIайгIане воьссинчу, ша дийна 
воллушехь паччахьалла тIедиллина шен цхьаъ бен йоц- 
чу йоIана – Тамарина. И хилам Руставелин заманахь 
хилла.

Поэта поэмин буха диллинарг – иза адам боданашка-
ра серлонга, олаллера паргIатоне даккхар ду. 

Поэми тIехь буьйцург – иза кхаа доттагIчо – кхаа 
турпалхочо – Тариэла, Автандила, Фридона – Тариэла-
на езаш йолу йоI Нестан-Дареджан Каджетин гIопера 
кIелхьара яккхарехьа латтош болу тIом бу. Шина ниц- 
къана юкъахь бу и тIом: адамаллин боккхачу безамо 
гIовттийна турпалш – цхьана агIор бу, ткъа Каджети, 
олаллин охIла, – вукху агIор. И цхьана бозабелла боцу 
къовсам чекх болу, Тариэла а, цуьнан доттагIаша а, Кад-
жети- гIап йоха а йой, цигара йийсархой паргIат бахарца. 

Цу кеппара ю юккъерачу олаллин бIешершахь Ру-
ставели Шотас дIа кхайкхийна паргIато а, нийсо , гайти-
на олаллина а, харцоннана а тIехь боккху толам.

Руставели Шота кхелхина I2I4-I2I5-чу шерашкахь.
Цо а, цуьнан кхолларалло а боккха тIеатIкъам бина 

ерриге гуьржийн литература кхидIа а кхиарна. ДIада-
ханчу бIешерийн гуьржийн литературин классикаша 
Бараташвили Ноколоза, Чачавадзе Ильяс. Церетели 
Акакис¸ Пшавели Важас, Казбеги Александра, кхечара а 
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лаккхара мах хадийна Руставели Шотан поэмин. Цунах 
Iама а Iемина уьш. 

Тахана, дерриге а дуьненахь санна, нохчийн вок- 
кха поэт Музаев Нурдин бахьана долуш, Нохчийчохь а 
шуьйра евза Руставели Шотан поэма. Иза шайн маттахь 
еша таро ю тахана нохчийн ешархойн.

Исторехь а, литературехь а иштта йоккха шайн лар 
йитинчу хьекъалчийн кхолламаш, церан кхоллараллин 
хазанаш къийсаме йовлуш хуьлу, уьш баккъалла а хи-
лий ца хиллий, баьхний ца баьхний, уьш цара язйиний 
ца язйиний, бохуш.

Масала, и шеконаш ю Шекспир хилла хиларехь а, 
Шолоховс шен говзарш ша язъйина хиларехь а, иштта 
кхидIа а. Шен говзаран автор билгала ша хилар хоуьйту 
Руставели Шотас шен поэми тIехь

Цкъа хьалха «ДIадолорна» тIехь шозза яздо цо:

Охьалахлур вай, бIаьрхиш Iенош хаддаза Тариэлана,
Цуьнан битамехь мел ваьккхинарг дуьненчу нанас 
     дена.
Со – Руставели –охьа хии, иза дагна Iаьткъина,
Туьйранехь дийцинчух илли деш, жовхIарийн 
     туьтеш санна.
ТIаккха:
Со, Руставели, тIевирзи исбаьхьаллин кху 
     кхолламна,
И тIех дукха эскарш муьтIахь дерз сунна 
     дагайоьхна.
Воьхна ву, карадац дарба безамо лецначарна,
Суна ло я денвалар, я ло и латта сан кошана.
ХIара гIажарийн дийцар, гочдеш, гуьржийн мате  

     дерзийна,
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ЖовхIар санна Iалашдан хьакъ ду, кера юккъе 
     диллина. 
И карийна илле дерзош, сов доккха къа ду ас 
     хьегнарг.
Кхел ю сийлахь-исбаьхьчо, хьекъалх со тиллийнчо  

     йиннарг.

Дерзийтарна тIехь а шозза йокхху поэта шен цIе:
… Дийцар чекхдели, буьйсанна дайна гIан санна.
Хьажал замин ямартоне, уьш баьхна, дIабирзина.
Моттарх яц бIаьрнегIар тоххал бен кхин хан 
     кху дуьненан,
Руставели цIе йолуш, со – цхьа месх ву-кха яздинарг.

Кхин а цкъа поэмин тIаьххьарчу могIанехь йоккху 
поэта шен цIе:

Амиран Дереджанидзес хестий Мосе Хонелис;
Абдул-мессия хестийна стих тоьллачу Шавтелис;
Ткъа Диларгет – шен мотт кIад ца лучу Саргис 
     Тмогвелис;
Тариэл а – татолех хецна бIаьрхиш дукха – 
     Руствелис.

(Н.Музаевн гочдарш)

Руставели Шотан-поэтан говзалла лаккхара хилла 
хиларан цхьа масал санна, кхузахь дало лаьара поэтан 
мехалаллах а, жоьпаллах а, цуьнга болчу лехамах а лаь-
цна цо яздинарг. Тахана яздича санна ду цуьнан хIара 
могIанаш:

Шена делла долчух тоам беш хIора а хуьлда:
Белхалочо болх бойла, тIемалочехь хуьлда майралла.
Езаш волчунна шен дакъа деза, и довза хьагвелла,
Нахана бехк ма биллалла, ша бехках ма кхералла.
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Поэзи орамера схьа кхетамех цхьа шовда ду 
Дала делла йолчу цунах кхуьуш-ладогIар пайдехь ду.
Ша хьакъ йолуш волу стаг цо шен марзонех 
     Iабавеш ду.
Поэзин тоьлашха дерг – деханиг доцца дIадийцар ду.

Говр зоьйца некъан бохаллица,сихаллина хахкарца.
Буьрканах ловзург – сиха тIахъаьлла дIа тохарца.
Иштта зоь поэт – еха стихаш дика язъян хаарца.
Ткъа, уьш лекъна къамел галдаьлча, и сацийта хаарца.

Хьовсал шу поэте, шен балхахь иза воллучу хенахь –
Дешан ницкъ иэша а ца луш, стих айпе-заьIап 
     хиларехь.
Дацдой техьа цо къамелаш, дешнаш кIеззиг ша 
     дийцарехь?
Гайта лой те цуьнга хьуьнар, турпало санна, 
     тохарехь?

Поэт хилац: цо язйинарг ерриге цхьа-ши стих елахь.
Цунна ма мотталда ша дикчу поэташка нисвелла.
Цхьаволчо беса байт схьатосу, поэзех зирх ца 
     хиларах,
«Сайниш тоьлла!» – бохуш, века и, тарвелла 
     бIарзанах. 

ШолгIа: кегийра байташ кегийрчу поэтийн дакъа ду
Дагах дIакхеттарг дош кечдан хьуьнаре уьш ца 
     хилар и ду.
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Уьш тарбо кегийрчу таллархойх ас, Iад ледара долчу,
Доккха экха де а ца луш, кегийчарна тебаш болчу.

КхозлагIа тайпа поэташ мега той дечохь иллешна,
Синкъерамашна, самукъенна,доттагIаллин з
     абаршна.
Царах тоам хуьлуш бу, цигахь бохург кхеташ делахь 
     вайна.
Ларац поэт и хьуьнаре вацахь боккхачу кхолламна.

Вац хьакъ поэт шен къинхьегам, шен кхоллам 
     дIакхийса эрна.
Цхьаъ хила еза даггара езаш, муьтIахь волуш цунна.
Берриге а кхоллам хила беза хастамна оцунна,
Ека еза поэтан иллин и эшарш цунна шенна.

(Музаев Нурдинан гочдар)

Билгаадахарш:
Шавтели – Х11-чу б1ешеран гуьржийн поэт, «1аблул-Мессия» 
поэмин автор.Руставелин заманхо.
Хонели Мосе – Х11-чу б1ешарахьлера гуьржийн поэт, «Амирани 
Дареджаниани» романан автор. Руставелин заманхо.
Тмогвели Саргис – Х11-чу б1ешарахьдера гуьржийн поэт, «Дилар-
гет» поэмин автор. Руставелин заманхо.
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КХОАЛГIА ДАКЪА. ГОЧДАРШ
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РОЗА МЕЖИЕВА

КАВКАЗ

Паччахьан деза таж санна,
Наггахьчу тIулгийн гар ду.
Хьо, Кавказ, Iаламан таж, 
Сина
Лазам а, безам а бу.
Наггахьчу къаьмнийн дозалла,
Юсталуш йоцу хазалла!

Туьйранен нохчийн мохк,
Хазбой
Цкъа хьехийн кIайн зазано,
Турпалхойн тур санна, базбой,
Кавказо цуьнан сий до.

Ткъа ломан лайн баххьел дехьа
Чопанехь, хIорда йисттехь
Балл, розийн бошмашкахь еха
Колхида – шерийн ховхехь.

Туьйранийн беза мохк сан
Ду иллийн илли сан сина.
Хиънехь а бохамийн чам.
Бевза хьо кура мохк санна.

ДIо – Казбек, дIо – Эльбрус дегIехь.
Массанхьа юькъа хьун ю.
Воккха стаг воьлхур ву керехь –
Чергсинчун иэсехь хир ву.
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Кавказ, хьо таж Iаламан!
Лазам а, цIий а ду сан.
ХIун хилла те къаьмнех хьан?
ХIун хила дозаллах хьан?

Таж тIера тIулгаш а ийги.
Убыхан- тIаьххьара са.
ТIаьххьара патармаш ийци
Дийначу нохчочо схьа.

Дахаран, маршонан дуьхьа
Буьрсачу хьун кIуркIманехь
Лаьтти вайн Кавказан дуьхьа
Иза бакъ боцчу тIамехь!

***

Сама со ма яккха, нана,
Кескаш хуьлуш,
И стигла лелхахь а.
Миллионаш,
Ираерш,
Ша болат санна.

Ма яккха сама дахлахь а
И гIан –
Сагатдарх ца кхиънарг кхета –
Вайх, мухха делахь а,
Массарах къахета.
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Со – кинохь.
Бакъо ю сан
Кхузахь сайн садаIа ховха –
Иза ю, хаарехь хьан,
Голливудан жовхIар.

Собар, со ца гIаттош, де,
Цигахь баккъал а.
ТIадмех сиз дарца
Цхьа дош «чаккхе»
ДIаяздо
Дашца.

Суна го гIан:
Го стигла –
И кхехка ели,
Сан корах
Мох схьалети:
Ангали дека дели.

Iаьржачу къигийн жатташ
Хьийзаш сан
ЦIенан тIехула ю.
Мохь бетта:
«Сама яла,
ДIаделла бIаьргаш!
Иза тIом бу!»

– ГIаттахьа! Сихха!
Йоссахьа вайн ларми чу.
– ХIун? Мачаш мичахь ю?
– ДIогахь! Аьррухьа!
– ШайтIано дIаэцарш,
Мичахь ю юха?..
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«ХIун гIовгIа?»
– Со – хIинцца!
Ва, хIинцца со!
Нийсса «Динамо»
Майданахь санна…
Ва, Дела.
Ва Дела!
Иза гIан дац?
– Ахь… йий-кха со,
Нана!

ДЕРА СТАГ

Дера хьажар,
ГIулч – еза,
Дера хьажар –
Стаг – веза
Муьлхачу нанас хьан техкийна ага?
Хьанделла ло
Ал-цIечу цIийн чопанех.
ЦIийделчу мехаша
Йо Iуьйре къага,
Хьан дешнаш дуьззина
Ду пуьташех:
«Машаран люьлле
Вай боккхуьйтур го!»
Ткъа айхьа юкъ-кара
Летора цIерш.
ДогIанехь хьоьжура
Корашка вон,
Маршо луш эткашна,
НеIарш кегъеш,
Кхиберш шаьш-шайн цIийлахь
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Башийча, хьуо
ЦIуйшца нисвора ша
Шен дагахь…
Дера стаг,
Дерачу куьйгаца цо
Баржийра «дарбане»
Кхерам кхузахь.
Мехкашка, цкъа бертахь
Хиллачу шеца.
Юха а герз карахь
Иза схьакхечи.

***

Цу жоьжагIате «ЦIан
Йиначу къаггалц»
Вай, догIанаш тоьхна,
Гулди чу –
Хедош пхенаш,
Даьхкаш кегъеш Iаббалц,
Вайн дедайн къинош доькхуш ду.

Вист ца хиларг
Лар ца вели тахна
Ткъа мохь хьеккхарг –
Даиманна вай.
Вай сурташ ду
Цхьа аларна даьхна –
Сий а, къа а санна,
Стеган къинош дай.
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Ца хиларх а
Вайн дай-нанойн хьере
Дегнаш, хезаш
Узарш мехкарийн –
Цкъа-м схьахеза
Лекхчу момсарш тIера:
«СагIа даккха схьада сихде жий!»

Шу тешалаш,
Къамел доцуш деха,
Ламаз делаш байбеш къинойн мохь.
Амма… цкъа а
Цкъа а Дела къинхетам ма леха
МозгIаран
Ангалин бIаьргаш чохь.

ТЕЗЕТ

Ю кхоалгIа буьйса
Стиглахь кхозу буьрса,
Сингаттаме хьежар
Вотанаша санна,
БугIу бохь цхьа тайна
Юьртан кIенташа.
Чоьш гIиттадо дегIан
Ламазаш-маьхьарша церан.
Ткъа билхина бевлла
Зударий, дIа
Тийна цаьрга хьоьжуш Iа.
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Иштта кIентий
Вуно кIеззиг
Бисна ган
ХIорш тIаьххьарниш
Хила мега тIехь, –
Эли шичас сан
Дезткъей ткъесналгIчу
Шеран августехь.

Цул тIаьхьа хIун хилла
Массарна а хаьа –
Иза хилла даьлла.
Ткъа иза кхо буьйса
Еха эсехь сан а,
Оцу тIеман
Хьалхара дош санна.

ДОГ1АНАН Т1АДАМАШ

Синхьийзам дуьхьлара матери,
Iуьрг,
Ца соцуш, меллаша –
Инзаре вон
Кхетамах яккхалац,
Чу узуш долу
Хьалхарниг, шолгIаниг «со».
ДIакховдийра куьг
Есалли чу,
Мохехь ховха техкачу
Дешнийн сеаларх
Ма-хуьллу сайн лазам
Буцу ас…
Амма синтем
Суна карабац.
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ХIинца бисна бац
ТIулг хи йистехь…
Йилбазмахо айина
Далла герга
Хьала гIовтту гIаш.
Ткъа стиглара оьгуш,
Сан юьхьтIехь
Лар юьтуш ду догIанан
Хин тIадмаш.

КАССАНДРИН ТИЙЖАМ

Хьуна, Илион, бала!
Дешиха юкъъелла гIала.
ГIайгIа суна гар хьан узар,
Дерриг хууш – со ца хазар.

Кхоьллина ду гар сан йоI-бIаьргийн,
Акхачу кхерамо шорбина уьш –
Аьшнаш йиначу езчу Троин
Ю-те хьо яккхий цIерш ца гуш?
Хьайниш бацара-те, Борз –
Аполлон, ас
Когаш, мара  къийлинарш цкъа?
ТIетавинарг ша Афинас
Мехкаршца хьо вацара ткъа?

Троин, Приаман кIенташна –
Бала! Кхетар дац шу:
ОьгIазе ахеййин тарраш  ду,
ТIеман кIуьрлахь уьш сакъоьруш бу.



283

ИЭС
Аьхна ю беллачийн хьожанаш,
Самукъа докху Приаман бIон цIийно.
Сох неIалт хилла далале аш
Иза мел деза-те Iено?

Йоьхна хьийза йоI хуу хиндерг,
Гена арара терсар
Хеза хетташ,
Хезаш санна,
Дино шен берг
Троин яларна тIехь етташ.

МАРСАН ХИЛЛАРГ

Иза ал-цIен чан а
Чот йоцучу шерийн –
Шира бакъдерг санна,
Кхидолчу латтанийн
Маса мур бIеэзар
Седарчашка дина,
Дара хаттар санна,
Тамашена хьажар?
Лийхира стигалшкахь
Цо къоначу шерашкахь
Хазчу хаъме санна,
Жоп, ша сатийсина,
Шен дегйовхо санна,
Цо цхьа шека ирсана
Седа сийна-сийна.

Иди бIешерш сиха
Тевне йилбазмохехь,
Кхин тIом тIамал тIаьхьа,
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Чим бисина цIерех.
Уьдучу беттасийн,
ГIамаран оьланийн
Лар – цхьа гIийла серло
Бан лаьтта тIехь ца го.

Ткъа цо бен стиглашкахь,
Ца лийхи жоп санна,
Хаза хаам санна,
Дуккха а шерашкахь,
Шен дегйовхо санна,
Цхьа шен-шен ирсана
Седа стиглан басахь.

Шайх махехь тIулг хуьлуш,
ГIорийра бIешераш –
Цхьанхьа а дIатуьлуш, –
ЦIерш шайн йоцу яххьаш.
Дац иза хьажар бен
Тийна хаттар санна, –
Сийначу седане,
Седарчийн дуьнене…
Цхьанхьа а –
ЦIерш шайн йоцу яххьаш.
Дац иза хьажар бен
Тийна хаттар санна, –
Сийначу седане,
Седарчийн дуьнене…



ЧУЛАЦАМ

«Со болх бан Iамийна сан замано...» .................................... ..4

ХЬАЛХАРА ДАКЪА. БАЙТАШ. ПОЭМАШ .................. 12
Вайн нохчийн мотт ................................................................. 13
Ненан мотт .............................................................................. 14
Вайн нанойн куьйгаш ............................................................ 17
Сан аз… ................................................................................... 18
Бералла .................................................................................... 20
УЬЙРЕНЦА… ........................................................................ 21
СУРТ ....................................................................................... 22
Хьаннийн гурахь .................................................................... 23
ГУЬЙРЕНАН ТIАЬХХЬАРА ДЕНОШ ................................. 24
Хьегар ...................................................................................... 25
ХIинца а тийна ду юьртахь… ............................................... 26
Далла хастам ........................................................................... 27
Мичахь ду, хатта – ................................................................. .28
Со – журналист ...................................................................... 29
НАНА ...................................................................................... 30
НОХЧИИН ЙОI ...................................................................... 31
ГУЬЙРЕ ................................................................................... 33
ВАЙН ДАЙМОХК – НОХЧИЙЧОЬ ..................................... 35
Къонахийн латта .................................................................... 36
БЕЗАМ КЪАНЛУШ БАЦ ..................................................... 37
Бераллин шовданаш ............................................................... 38
Сан Шоьна .............................................................................. 39
КЪОНАХИЙ ........................................................................... 41
ДЕ-ДАЙН АГА ....................................................................... 42
Хилалахь кийча ...................................................................... 43
ХЬАН БIАЬРГАШ .................................................................. 44
Безаман тешаш ....................................................................... 45
Уггаре хьомениг ..................................................................... 46
Безамо кхойкху ....................................................................... 47
Мичахь ю хьо? ........................................................................ 48



Сатийса ницкъ лолахь ............................................................ 49
Байина безам ........................................................................... 50
Цхьаъ бен йоцург ................................................................... 51
БЕЗАМАН ЙОЗА ................................................................... 52
ХьолтIамаш ............................................................................. 54
Даьттаха .................................................................................. 55
КIалдмарзаш ........................................................................... 56
Чукегорг .................................................................................. 57
Сискал ..................................................................................... 58
Нитташ .................................................................................... 59
Татеш ....................................................................................... 60
Муьстаргаш ............................................................................ 61
Хьуьнан кхор .......................................................................... 62
Хьаьмцаш ................................................................................ 63
IаI ............................................................................................. 64
ГIуркх ...................................................................................... 65
До ............................................................................................. 66
Куьрк ....................................................................................... 67
Товха ........................................................................................ 68
Пеш .......................................................................................... 69
МОТТАРГIАНАШ ЮЙ-ТЕША? .......................................... 70
САН ИРС, САН ДОЗАЛЛА… .............................................. 82

ШОЛГIА ДАКЪА. ДИЙЦАРШ. ПОВЕСТЬ ................... 95
ДОЬХНА ДИЪ ДЕ .................................................................. 96
ДоттагIий ............................................................................... 106
Йижарий ................................................................................. 113
Хьарамло  ............................................................................... 120
Бер .......................................................................................... 128
ХЬАЛХАРА БЕЗАМ ............................................................. 136
Къонахалла  ........................................................................... 149
Лулахо  ................................................................................... 155
ХIаллак хилла доьзал ............................................................ 163
Iожаллен комаьршалла  ........................................................ 174
Сахьт ....................................................................................... 182



НАНА ..................................................................................... 186
Вилспед  ................................................................................. 191
Говр ......................................................................................... 194
Дегабаам  ............................................................................... 204
Къабел .................................................................................... 219
ЯЗДАРХОЙХ ДИЙЦАРШ  ................................................... 262
Гочдархочуьн хьуьнар ........................................................... 262
Руставели Шота: мила хилла иза? ....................................... 267

КХОАЛГIА ДАКЪА. ГОЧДАРШ ..................................... 274
Кавказ ..................................................................................... 275
Сама со ма яккха, нана, ........................................................ 276
Дера стаг ................................................................................ 278
Цу жоьжагIате «ЦIан ............................................................ 279
Тезет ....................................................................................... 280
Дог1анан т1адамаш ............................................................... 281
Кассандрин тийжам .............................................................. 282
Марсан хилларг ..................................................................... 283



Литературно-художественное издание

Кусаев Адиз Джабраилович

ПАМЯТЬ

Поэзия
Проза

На чеченском языке

Редактор Ирисханов И.А.
Корректор

Верстка Пайтаева Х.А.

Подписано в печать. Формат 84х108 1/32.
Усл. печ. л. 18,0. Тираж 1000. Заказ №

АО «Издательско-полиграфический комплекс 
«Грозненский рабочий»

ЧР, г. Грозный, ул. Интернациональная, 12-35


