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Бераш, цхьа дика доттагI вара кху Нохчийчохь, «СтелаIад» 
журналан коьрта редактор а волуш. Веданан кIоштан Гуьнара 
Джанаралиев Iимран вара иза. ЧIогIа шу дезаш, шуьца бен 
самукъадалар доцуш, гуттар а шу дуьйцуш, шух хьерчаш, шух 
воккхавеш ваьхна вара  Iимран. Иза вайца воцу цхьайтта шо зама 
яьлла хIинца (шу марша, 2007 шеран 6-чу январехь кхелхира Iимран).

Нохчийчоь – цуьнан син зовкх дара. Кегий бераш – цуьнан хазна 
яра. Ерриг ойла а, синкъерам а, воккхавер а, хIара вайн мохк а, вайн 

къам а, вайн къоман мотт а бара цуьнан. Цул гIиллакхехь, лераме, цул оьзда стаг 
наггахь бен хир вацара.

Массара а – аш а, оха а – Деле Iимранна гечдар а доьхуш, Гелагаев Сайд-Мохьмада 
цунна лерина язйина йолу стихотворени зорбане йоккху оха.

Дала декъалвойла вайн Iимран, Дала Шена безначех войла иза. Амин.

Джанаралиев Iимран
(1959-2007шш.)

Яздархочух дош

Стаг, къонах, кIант
Бакъболу къонахий ма кIеззиг беха.
Хьо вара царах: стаг, къонах, кIант.
Ваьхна хьо, ладоьгIуш хьайн ворхIе дега,
ВорхI басахь лепадеш син СтелаIад.

Гора хьан бIаьргаш чохь СтелаIад тхуна,
Iамийра дуьне ган ахь бераш тхан.
Хаьара хьайн къоман берийн мотт хьуна,
Хьоьстуш цу маттахь ахь нана, да.

Вара хьо халкъан кIант, дика стаг, къонах.
Ца дайна, довр а дац хьан СтелаIад.
Лепар ду цуьнан нур берашна гонах,
Халкъана, махкана уьш деладан.
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  1
ЧIамарниг дуьнен чу даьлла,
Нана-етт мотт хьекха баьлла.
ЦIемза буьйса Iаьржа еъна,
Керла са ирс дохьуш деъна.
Воккха-Дада гонах хьийза,
Бабин гIуллакхаш дан деза,
Шурий, тIой чудохьуш хир ду,
Доьзална чохь токхо хир ю.
ЧIамарниг, дегI айба гIерташ,
Бертал ду охьахерцаш.
Нана-етт гатбелла хьийза,
КIорни дузо гIо дан деза.
Нанас ховха йиш дIалекхна,
 И-м дижира, наб тIетесна.

Хасиев Лоьма

Аьрха ЧIамар

–МIу-а-мIу-ли-ла-ли-ла,
Нанин ЧIамар дIадижа-а.
Буьйса йоьдуш, де догIур ду,
Хазчу гIенаша хьо хьоьстур ду.
Нана юххе юьжур ю,
Сайн Iаьнарлахь дохдийр ду.

–МIу-а-мIу-ли-ла-ли-ла,
Буьйса декъал йогIийла-а.
ПаргIат дижа дIа бертал,
Сту хир ма бу хьох зоьртал.
Яккхий маIаш евр ма ю,
Нанас даим хьоьстур ду.
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–МIу-а-мIу-ли-ла-ли-ла,
Нанин ЧIамар, наб кхета-а.
Мерза, аьхна гIенаш гойла,
Дала дахар ирсе дойла.
Iуьйранна малх хьожур бу,
Нанас кIорни дузор ду.
 2
Iуьйре еъча, арадолий,
Массо хIума талла дулий,
Эса иэсанна сема дара,
Амма амал аьрха яра:
Къарзабой шен Iаьржа бIаьргаш,
Къахка а йой москалш, бедаш,
Котамашка мас тосуьйтий,
Кхуьйсуш цIингаш, лела хьодий.
БоргIал дуьхьалъяла-м гIерта,
Йоду, гича чIамар-корта.
Бабин эса сеца ца ло,
Хьелешна юххе ийза ца ло.

Воккха-Дада хьаста гIертарх,
Болар духий, тевжа кертах.
Iаьржа хIума божла эккха,
ГIезаша онда гIовгIа йоккху.
–Нана, нана, и хIун ю те!?
БIаьргаш къегаш хIунда ду те!?
–Нана ма яла хьан, кIорни,
И-м къаьхкина цициг дарий.
КIохцалш долуш буьрка гина,
МуцIар Iуьттуш, къовзадина,
Цец а долуш, нене хотту:
–КIохцалш буьркано хIунда Iуьтту?–
–ЧIамар, хьан со ма яла,
Хьуна гинарг зу ма яра.
Кагбеш гIуй, цкъа араэккхий,
СтаргIанашца лата гIуртий,
Цаьрца лара кхин ца делла,
Чов еш доьрзу, кIад а делла:
–Нанин ЧIамар, мегар и дац,
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Ондачуьнца толам хир бац.
Нанас аьлларг деш хилалахь,
ТIех харцахьа ма лелалахь.
Воккхачуьнан лерам белахь,
ГIийлачуьнан тIалам белахь.
ДегI хиларх хьан, тоьаш ма дац,
Вуониг цхьанна везаш ма вац.
Дерриг Iалам довза гIерташ,
Эзарза эзар ойла керчаш,
ЧIамар чехка кхуьуш дара,
Де-дийне и хазлуш дара.
Аьрха ЧIамар арадаьлла,
Юха дайра «тIап» а аьлла.

  3
Гомаш-Iовдал тIенисъелла,
Уьйр цуьнца тасаелла,
Хьайбан-боьлак чухула долуш,
ЦIа боьду некъ гучуьра болуш,
Акхачу бежнех дIакхийтира,
Акха, тилла дIалийлира.
Воккха-Дадас ЧIамар лоьхуш,
Дира некъаш, дог ца дуьллуш.
Летар эсийн бертахь дара,
Летар, ловзар коьрта дара.
Шу боьххье тIе хьаладевлча,
Аренашка бIаьрг дIатоьхча,
Анайист цхьа генахь гора,
Хилла доккха дуьне горга.
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Алкханч ЧIамарна тIехиъна,
Веччалг кхоллу, зIок а тоьхна.
Чидам боцуш, ца кхетачу,
ЧIамарх йоьлуш кхийсалучу,

Iовдало гIадъяхна олу:
–Iовдалниг хIай, хьекъал доцу,
И къийзоргаш дIалехьош ю,
Хьуна дийриг доккха гIо ду!
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ПаргIат догIуш гIашлойн новкъа,
«Парт!»–чекхъэккхаш гича моьлкъа,
И хIун яра-м ца хиира,
Цуьнан иэс дан-м ца кхиира.
ЧIамар шовдан йисте кхочуш,
Чуэккха пхьид, собар доцуш.

Нека хи чохь чIеро деш ду,
Аьрзу хIонехь гIарол деш ю.
Суьйренца малх буза боьлча,
Сихонца и къайлабаьлча,
Гуьланаша гуо биллира,

Уьшала йижар дезаш йолчу,
Эрша пхьидаш гина йолчу,
Iовдало накъосте шен олу:
–Царах цец со-м ма ца йолу.
–Стиглахь аьрзу маьрша лела,
Сел нека деш муха лела?–
Iовдало, ша ца кхеташ, хотту,
Iуьттуш маIаш, ЧIамаро тотту:
–Iовдал! Иза-м аьрзу яй,
Цуьнан-м даккхий тIемаш дай!

Эсий девдда дIатилира.
Iовдал хьалха хи чу эккха,
ЧIамар тIехула дехьа эккха.
Йоккха бугIа схьаиккхира,
Йовсарш цо дIакъахкадира.
–Iовдал, кхера хьо ца еллехь,
Сахаьлла дIа кIур ца бинехь,
ЦIуьхIарш эшор ас ма яра,
Церан са схьадоккхур дара.
–ЭхI, ма бакъ дац, со ца теша,
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Ахь аьллачух ма ца еша.
Со-м хи чу бен ца иккхира,
Хьо-м хил дехьа ма лестира!
Иштта ЧIамар тилла лелаш,
Воккха-Дадас дог а дуьллуш.
Йовха аьхке дIакерчира,
Йочанаш схьатIекхечира.
   4
–Аш ма дуьйццу долуш косташ,
Хьаьж тIехь чIамар-куьцаш къаьсташ,
Сацийна чохь старгIа-кIорни,
Шеца йолуш гомаш-кIорни.–
Кхаъ схьакхочу даде, бабе,
Ший а доьду кхин са дале.
Эса лаца Паша гIерташ,
Цо, вадавой, лаьттах керчош,
Вевзаш воцчух дIакъехкара,
Вайча дада схьахьаьрчира…
Бехха Iийра маракхетта…
Дилхан дегнаш вовшехкхетта.

Эсан бIаьргех хиш дуьйлура,
Дега дош ца алалора…
–ЧIамар, хьан сахьийзина хир ду,
Рицкъ хилла, вай цIехьа гIур ду.
КIеза санна юххе даьлла,
Деара самалхадаьлла.
 5
Герга кхочуш динчу керта,
Безам хеташ массо кол а,
ДIо дIахьаьжча, тера хеташ,
Нана-етт го геннахь Iоьхуш…
ЧIамар нанна дIатIехьоду,
Эса гой, етт дуьхьал боду.
–Нана, нана!!!–
 –ЧIамар, ЧIамар!!!–
ПаргIат цаьрга хьажалур вацара.
Хьайбанаш ду хьан эр дара?
Гинарг къина воьлхур вара:
Эса ненах хьекхалора,
Ойъи цIога, хьесталора.
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Нана-етт, цунах ца Iебаш,
Цунах мерза хьожа йохуш,
БIаьргаш вовшашка хьежабора,
МуцIарш вовшех Iуьттуш гора.
–ЧIамар, хьо ма доккха хилла,
Хала дара-кх хьох дог дилла!?–
Олу нанас цхьа меллаша,
БIаьргаш дуьзна мелчу хиша.–
Нана, хьуна мел сахьийзи,
Дагалоьцуш, со мел дилхи?!
Мискачу вайн божалал а,
Мерза хIума кхин ца хилла.
ЦIехьа кхаьчча, дIадийшира,

Цу тIе боьдуш некъ буй-техьа?–
Кхин хIун догIу жимчу коьрте?
Хьала далий дIо Башлам тIе,
Iарше боьдуш, некъ гой хьажа,
ДIа ца хьулбахь дIо мархаша.
ЧIамарх йоьлуш нана Iара,
Цуьнан хеттарша бина бала:
–Доккха хилча малх лохур бу,
Дика хила со гIертар ду.
Нана, кхин дIа хьо ларйийр ю.
Хьуна муьтIахь ЧIамар хир ду.
Воккха-Дадас аьлларг дийр ду.
Вовшийн бертахь вай дехар ду.

ЧIамаро хеттарш дIадолийра:
–Нана, дуьне гездеш лелаш,
Буса батте хьалахьоьжуш,
Стенга боьду?– ца хаьара,
Стенна къега?– ца кхетара.
–Хьажахьа, кIорнин хийцам ма бац?!
Бутт ца хилча некъ гур ма бац!
–Ткъа малх дийнахь стенна лепа?
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Хатуев Iабдул-Хьамид

Зингат  ду доьлхуш. Гобаьккхина юькъа 
хьун ю, тамашийна, кхераме гIовгIанаш, 
маьхьарий, аьзнаш ду. Зингат мохь 
тоьхнна, доьлхуш ду.

Цунна тIехула хьийзаш йолчу зIугано, 
массийтта го боккхий, лакхара чу хоьтту 
Зингате:

Туьйра

– Хьуна хIун хилла? Хьо хIунда доьлхуш 
ду?

– Со дайна.
Бен чохь йолчу нана-зIугано хоьтту шен 

кIанте зIугане:
– Стенна доьлхуш ду и Зингат? ХIун 

хилла, боху цо?
– Ша дайна, боху.
– Муха дайна? Дайча гуш ма ца хуьлу! 

Ткъа и дIо-о гуш ду.
– ХIа-а-а, тилделла хир ду хьуна и!
ЗIугано боху Зингате:
– Ма делха, хьо дан ма ца дайна, хьо 

тилделла!
– Дайна, дайна! Ца дайнехьара, тхан 

цIено… нана хир яра кхузахь.
Нана-зIугано боху:
– Дайнарг хьо дац, хьан нана ю!
Доккха хIума ду-кх и, шен бер-тIорза 

мичахь ду ца хууш, нана паргIатъяьлла, 
дIайижаялар. ЧIеро, Iов санна, шайн 
бераш,  кхуьссий дIа  а  дохуьйтий, 
паргIатбовлу-кх хIорш!

ЗIуганийн эшар:
Жима Зингат
Доьлхуш ду,
Динчу нене
Кхойкхуш ду.
Бохам хилла,
Зулам хилла.
Жима Зингат
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Некъах тилла.
Муха тилла,
Маца тилла?
Цуьнан бIаьргаш
Мичахь хилла?
Iалелай, Iалелай,
Зингат новкъа 
Даккхий вай!

Зингато боху зIугане:
– Со кхоьру.
– Стенах кхоьру хьо?
– Хьо зIуга ма ю, юй?
– Ю, хилча хIун ду со зIуга?
– ХIара ю хьан яц?
– Ас кегийчарна ю ма ца туху, цара со, 

пIелгаш ца Iуьттуш, Iадйитча.

– Суна цIа даха лаьа!
– Хьо мичахь Iаш ду, ма ца хаьа вайна, 

дийцал хIун дара шу долчохь?
– Шортта кIен буьртигаш, чемхалгаш 

дара, хьуьн-цIазамаш, мангалкомарш яра, 
лам бара, чхьаьвригаш, цаьпцалгаш яра, 
массо хIума дешин яра, нана яра. 

– Иштта дийцарх хуур ма дац, хьо 
мичахь Iийна.
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Кхузахь а ду и-м хьуьн-цIазамаш, 
чемхалгаш, лаьмнаш…

– Нана ма яц кхузахь.
Нана-зIуга:
– Хир яц дера нана, тишъелла мача 

санна, хьо дIа а кхоьссина Iаш йолу!
– Со хир ю-кх хьан нана.
– ХIан-хIа, хьо ненах тера яц, тхан 

ненан, хьан санна, ирча ю ма яц!
– Со, кхин дан хIума доцуш санна, тIех 

мел волучунна юнаш етташ Iаш ю-м, ца 
моьтту хьуна? Цхьаммо вуо ца дича, аса 
цунна ю ма ца туху.

Зингатан эшар:
Вешин метта
Ваша волу.
Йишин метта
Йиша йолу.
Цхьа къахетарг
Орцахволий,
Ден метта
Верас волу.
Нана цхьаммо
Хуьйцур яц,
Нана цхьаъ бен
Хуьлуш яц.

Хаза эшар хезий, тIегулло чхьаьвригаш, 
чуьркаш, мозий, цаьпцалгаш, чилланаш, 
горанаш, аьнгалхеш, къийзоргаш, нIаьнеш, 
цIоз!

Гулбеллачара тIараш детташ, маьхьарий 
хеза:

«Хаза эшар яра, дика лекхира. Кхин а 
лакхахьа, кхин а лакхахьа!

БIаьргех куьзганаш, тIома кIелахь 
кехаташ долуш болчу накхармозано, 
гулбеллачарна тIехула масех го боккхий, 
охьахаа меттиг лоьху, и шайна улле 
мел богIу, вуьйш къехка, цуьнан юнах 
кхоьруш.

– Схьадоьл, Зингат, алал соьга, хьо муха 
кхаьчна кхуза?

– Со дургал такхийна догIуш, цIаьххьана 
мох белира, чан гIаьттира. Дерриге дуьне 
Iаржделира, мохо хьалаайъина, зезагашна 
тIехула дадийна со кхуза охьакхоьссира.

– ТIаккха-м хала доцург ду, хьо Iийна 
мохк карор!
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– Муха?
Шегарчу тептаршна тIехь цхьацца хIума 

лохий, олу:
– Хьан когашна тIера чан стенах лаьтташ 

ю хьаьжча, хуур ду-кх иштта латта долу 
мохк мичахь бу. Схьагулъел и чан. – 
ТIаккха, кегий-кегий накхарш тIекхойкхий, 
цаьрга олу:

– ХIара тайпа латта долу мохк мичахь 
бу хьовса. Цо схьадийцарехь, вайна моз 
лахьо зезагаш долуш шортта меттиг хир 
ю цигахь.

Масех накхармоза новкъаболу.
Накхармозийн эшар:

Дуьне доккха,
Хаза ду,
Гонах даьлла
Заза ду.
Винчу лаьттан
ХIора зезаг
Лардан деза!

ПетIаматаш
Лесташ ду,
Йовха бIаьсте
Хестош ду.
Винчун лаьттан
ХIора зезаг
Лардан деза!

ХIора дийнахь
Керла мохк,
Бен дац хиларх
ДогIа, дохк.
Вайна доьлу
Массо зезаг
Лардан деза!

Нана-накхар:
– Кхин мила ву вайн аренца лелла, гена 

мехкашкахь хилла, дуьне девзаш?
Неца:
– Со хилла-кх…
– Мичахь хилла хIинца хьо?
– Кхузахь мел болчийн генна дIадехкинчу 

тIорказашна чохь хилла-кх!
– Хьай даьдала хьан, неца! Хьоьга 

тIорказаш ца дуьйцу, кхечу пачхьалкхийн 
ца девзаш долу латтанаш дуьйцу, тентаг! 
Кхечу гIаланашкахь хиллий хьо боху.

НIаьна:
– Со-м хилла мокхаз боккхучу Гена-

кхаьллахь.
– И мичахь ю хIинца?
– МаIаш йолчу акхаройн кхаьллеш 
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гулъечу меттехь!
Нана-з1уга:
–Эхь ца хетий хьуна кхузахь кхаьллеш 

йийца! Боьха хьожа яьккхи-кх цо, оьзда 
доцу дош аьлла!

Нана-з1уга:
– ЦIоз ду дуьне мел ду даьлла лелаш. 

Цо идоза некъаш дац, и хилаза мехкаш 
дац. Дийцал, цIоз, хьо хиллий Зингато 
дуьйцучу латтанашкахь?

ЦIоз:
– Юха а ладогIа лаьра суна Зингате. 

Довзийтахьа шайн махкахь бехачийн 
гIиллакхаш.

Зингат: 
– Тхан махкахь массо хIума: бецаш, 

зезагаш, дитташ – дашо ю.
Массара, ца тешаш, юха а хоьтту:

– Массо хIумий?
Зингат:
– Дера ю. Суна хIора буса къегаш, 

лепаш, серлаюьйлуш, гIенах го уьш.
– Ахь дийцарехь-м,  шу долчуьра 

баьллаш, туьтеш санна, коча охка мегар 
ма ю!

Зингат:
– Дера ю.

Зингатан илли:

Хьоме латта,
Бецаш сийна,
Ненан юьхь тIехь
Догу нур,
Стигла кхийда
Лаьмнаш тийна:
Даг чохь лаьтта
Хьоме сурт.
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Аш латийна
Даг чохь суй,
Шу ца дицдан
Биъна дуй!

Гена махкахь
Лелаш тилла,
Самадолу
Дашо гIан.
Ека лерехь,
Илли хилла,
Ас сайн махкахь
Яьхьна хан!

Аш латийна
Даг чохь суй,
Шу  ца дицдан
Биъна дуй!
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Хийра махкахь
Iалур доцуш,
Нене кхойкхуш
Догу дог!
Ван йиш яц хьан,
Лар а йоцуш,
Бохуш кхойкху
Вина мохк.

Цо латийна
Даг чохь суй,
И ца бицбан
Биъна дуй!

ЦIоз:
– Хьайн гергарчарех лаций дийцахьа.
Зингат:
– Ас а хоттура нене хIунда, олий? 

ТIаккха цо суна жоп лора: «КIант воккха 

хир ву, дас и же вохуьйтур ву.
ТIаккха и, мацвелла, делкъанна хIума 

кхалла охьахуур ву. Ша хIума кхоллуш, 
цо шортта цуьргаш даржор ду.

Царах зингатана дийнна шарахь даъал 
рицкъа хир ду».

Йоккха гIовгIа йоккхуш, схьакхочу 
зингато буьйцу мохк лаха дахна хилла 
накхарш:

– Цо буьйцу мохк хIокху дуьнен тIехь 
бац. Малхана хье кхехкачу, даим шаш 
Iохкучу мехкашкахула чекхдевлира 
тхо… Бер дайна лелаш цхьа нана-зингат 
гира тхуна, амма оцу цIормаIано дуьйцу 
туьйране латта цхьанхьа а дац!

Гучудолу Нана-зингат:
– Ватта сан хьоме кIорни дац и? Дуьненна 

кхузза го баккхийти-кх ахь соьга, хьуо 
лоьхуш.

– Нанина карий со! Хьовсал, мел хаза ю 
сан нана!

Хьовсал цуьнан дашочу коьрте. Суна 
хаьара, нанна со карор дуй!

– Хьоьга ладоьгIуш Iаш яра со, ахьа вай 
мохк буьйцуш. Ду вайн латта дашо. Вайн 
мохк бу шуна туьйране мохк! ХIора денна 
кхузахь дехаш долу дела, вай тергал ца 
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йо и хазалла! Иштта аьхна, ховха, тайна 
кхечу мехкашкахь ду, моьтту вайна! Дац 
шуна. Цхьадолчохь гIамарш ю, кхечанхьа 
уьшалш, даим догIуш ло ду. Нийса аьлла 
сан кIанта шуьга вайн махкахь массо хIума 
дашо ю. Хьовсал шу гонах! Бакъ ма ду и!

Бакълоьй со, бераш?
Массара цхьаьна илли олу.

Нохчийн латта,
Нохчийн мохк,
Даг чохь дека 
Илли курра.
Бу хьан кIентий
Хьоьца токх, 
Эшаеш мел
Шийла гIура!

Нохчийн иллин
Мукъам бу
Дашо тIемаш

Уьйъуш шуьйра.
И вайн нанойн
Узам бу,
Ду бераллин
Сирла туьйра.
Хийра махкахь
Боккху ког,
Эха дезарх
Новкъа вехха,
Нохчийн аре,
Нохчийн дог,
Ду шу тхуна
Дешин меха!

Ломан басахь
Нохчийн малх
Суна даим
Хьоме хетта,
Хир бац цуьнга
Кхочуш мах,
И ца бан вайн
Кийрахь кхетта.
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Шийла, шийла Iа ду деъна,
Арахь соьцуш адам дац.
Дерриг Iалам кIайн бос эцна,
БIаьрго лоцуш хIума яц.

Лайн чимаш ду даьндарг хьийзош,
Хьоькху буьрса чехка мох.
Корехь юткъа шакарш цIийзош,
Чилла йоьлла дуьнен чохь.

Iа ду деъна

Хасиев Адам

Синтем бохош чоьхьадаьлла,
Кхочу лере гIийла аз.
«ЦIарцIар, цIирцIир» бешахь хезна,
Дош шен олу доьзалдас:

 «ЭхI, ладогIа цу пекъаршка,
Шелонехь уьш меца ду.
Даха лууш адамашца,
Олхазарш цхьа синош ду.



19

Же, ма Iелаш, сихо елаш,
Лолаш царна буьртиг-хIу.
«Хьеший» ду уьш, тIалам белаш, –
Дайшна дезна гIиллакх ду.

Гонах «цIарцIарш» тIегулделча,
Дадин ойла екхало.
Тайп-тайпанчу олхазарша,
Берийн дегнаш деладо.

Кхаьчна беша хIуьрцIалдигаш,
Гуш ду чIиргаш, хьозарчий,
Дека кхокхий, чIевнеш, къийгаш,
НIаьвлаш, шоршалш, лечарчий…

ХенакIур а, шен зIок етташ,
Хета, ала гIерташ ю:
«Доладахь, вайн Iалам дебаш,
Даймохк, хазлуш, цIинлур бу».

«Олхазарийн дуьне сан ду,
Доза доцуш сирла ду,
Суна тIетахь, вайн дуьне ду!..»
Iалам лардар сийлахь ду.
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