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                                     * * *
Вахтунизни муьтIуьгъ тахьай ярх хьана
Инкъилабдин игитар, чи пайдахар,
Эгер гватIа чи девирдив дамахар,
Куь кьисметар, такабурлу дагъ хьана.

Чи вилик ква, яргъай, мукьвай аквада,
Гьар са цIар хьиз Ленина тур несилриз.
Вафалу я хвани руш а весийриз,
Гьар са касдин гъавурда халкь акьада.

Са несилар хъфиз, къвезва масабур,
Зул къведайвал, галай цIийи мехъерар,
Гьар дидедиз вичин бала багьа я.

Тек вахтуни хкязава алабур,
Кьил акъудиз уьмуьрдин тик рекьарай,
Абурун кьисмет чи къе я, чи пака я.



Дагъустанда халкьдин бахтлувал 
патал женг чIугур кьегьал рухвай-
рин арада Нажмудин Самурскийди 
кьетIен чка кьазва.

Кавказдин чIехи дагъларин – Шагь-
дагъдин Базардуьзуьдин ва Шалбуз-
дагъдин юкьва Европада виридалай-
ни кьакьан хуьр тир Къурушрин хуьр 
ава. Нажмудин Самурский 1892-йисуз 
гьа и хуьре дидедиз хьана.

1902-йисуз ада Ахцегьа ахъайнавай 
урус училищеда кIелиз башламишна. 
1916-йисалай Бакуда нафтIадин мя-
денра кIвалахна. 1917-йисуз больше-
викрин партиядин член хьана.

Граждан дяведин виридалайни че-
тин йисара Н.Самурский Астрахан-
да хьана. Ана инкъилабдин кIвалах 
кьиле тухуз, ада Дагъустандихъ галаз 
алакъа хуьзвай.

1919-йисуз Москвада РагъэкъечI-
дай патан халкьарин Коммуни-
стический съезд кьиле фена. Анал 
Н.Самурскийди ва К.Мамедбекова 
чIехи вождь В.И.Ленинан докладихъ 
яб акална.

Партияди Н.Самурский Дагъустан-
диз кIвалахал рахкурна. 1920-йисуз 
ам Дагъустандин ревкомдин член-
виле хкяна. 1920- йисан 15-июлдиз 
Темирхан-Шурада Дагъустандин ре-

волюционный комитетрин 1-съезд  
хьана. Анал Дагревкомдин патай 
Н.Самурский ва У.Коркмасов речь ра-
хана.

1921-йисалай Н. Самурский Дагъ-
устан АССР-дин ЦИК-дин председа-
тельвиле хкяна. Ам гьакIни  СССР-
дин ЦИК-дин ва ВЦИК-дин член 
тир. 1924-йисан октябрдиз кьиле 
фейи СССР-дин ЦИК-дин сессиядал 
Н.Самурский вичин речь рахана.

1929-йисалай ада Москвада чIехи 
къуллугърал кIвалахна. 1930-йисуз 
ада илимрин кандидатвилин дис-
сертация хвена, алимвилин дере-
жа къачуна. 1934-йисан эхирриз Н. 
Самурский Дагъустандиз обкомдин 
ВКП(б)-дин 1-лагьай секретарвиле 
хкяна.

Н. Самурский тIвар-ван авай госу-
дарственный деятель хьана. Граждан 
дяведин йисара ялавлу женгчи хьайи 
ва ислягь эцигунрин йисара халкьдин 
арада лайихлу гьуьрмет къазанми-
шай Н.Самурский Красный Знамядин 
кьве ордендин сагьиб хьайи сад ла-
гьай дагъустанви я. Адан вири уьмуьр 
женг хьана. Адан уьмуьди халкьдин 
бахт патал шемини хьиз нур гана. 
Адан тIвар гьамиша хайи халкьдин 
мецел жеда.
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Са сеферда Алпанистандин пачагь 
Багъринуран кьилив Магъриб патан 
са уьлкведай хабардарар атана. Абу-
ру лагьана:

–  Вунни сагърай, ви халкьни, гьуь-
рметлу  пачагь Багъринур! Чун ви кьи-
лив чи пачагьди са ихьтин кар-меслят 
аваз ракъурнава… Чи пагьливанриз 
ви пагьливарихъ галаз акъажиз, чпин 
къуватар алцумиз кIанзава. Эгер 
вахъ лайихлу пагьливанар авачтIа, я 
туш ви пагьливанар чи пагьливанри 
кIаник кутуртIа, вуна гьар йисуз чи 
пачагьриз са икьван харж гун лазим 
я. Адан патахъай, ингье, гьа и чарче 
кхьенва.

Магъриб патан уьлкведин хабар-
дарри чпив гвай пачагьдин чар пачагь 
Багъринурав вугана.

Пачагь Багъринура ТIуридин халкь 
кIватIна, виридаз ван къведайвал чар 
кIелиз туна, лагьана:

–  Гьан, гила чна вучда, жемятар? 
И.Магъриб патан пачагьлугъдин 
пагьливанрихъ галаз акъажиз, чпин 

къуватар алцумиз алакьдай пагьли-
ванар авани чахъ?

–  Пагьливанар чахъ гзаф ава, па-
чагь, –  лагьана инсанри. – Ви гьар 
пуд лагьай аскер са пагьливан я. Ату-
рай кван иниз къвез кIанзавайбур, 
килигда чун.

Пачагь Багъринур жемятдин жа-
вабдал рази хьана ва ада эл-адет тир-
вал хабардарриз хъсан тIуьн-хъун 
гана, вижевай балкIанрал акьадарна, 
абур рекье хутуна. Рекье хутадайла, 
ада абурув жавабдин чар вугана, ма-
лумарна:

–  Зун меслятдал рази я, амма, ки-
лиг, эгер куь пагьливанар кIаник 
акатайтIа, куьне ирид йисуз заз харж 
гуда. Ирид йисуз куь пагьливанри чаз 
нехирбанвални чубанвал ийида, чаз 
цанар цада ва гвенар гуьда.

–  Ви хабар чна чи пачагьдал ага-
кьарда, –  жаваб гана хабардарри.

Алатна са кьадар вахтар. Ахпа мад-
ни са кьадар вахт алатайла, ТIуридиз 
Магъриб патан уьлкведай пагьлива-
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нар атана, лугьуда. Гатана далдам, 
яна зуьрне, кIватI хьана эл-махлукь, 
эгечIда ибур зурба къванер хкажиз, 
санай масаниз тухуз, инилай анал 
гадариз. Са къван Магъриб патан уь-
лкведай атай пагьливанди хкажда, 
сад – чи пагьливанди. Ибурукай са 
пагьливанди гьар са гъилив сад кьу-
на, зурба кьве бугъа хкажна, са маса 
пагьливанди гьа икIа-кьве   балкIан 
санал. Ихьтин парар чи пагьливанри-
лайни хкажиз алакьна, лугьуда.

Акъажунар пуд юкъузни пуд йифиз 
давам хьана. Вуж гьалиб жедатIа ак-
ваз, пагьливанри ахварни авунач. И 
чIавуз нубат кьуршахар кьунал атана.

Пуд лагьай юкъуз пачагь Багъри-
нураз акуна: акъажунар куьтягь жез-
ва, кьуршахар кьадайла вичин вири 
пагьливанар кIаник акатнава. Магъ-
риб патан пагьливанар вири гьалиб 
хьанвай.

Дерт хьана пачагь Багъринураз. 
Дерт хьана ТIуридин элдиз. Дерт 
хьана гьатта тIебиатдизни: ца-
варни а юкъуз гьалчIнавай, 
лугьуда. ГьикI дерт жедач 
кьван, Алпанистан уьлкве-
дин вири пагьливанар 
инал атанвайла ва вири 
Магъриб патан уьлкведин 
пагьливанриз магълуб 
хьайила!

Эверна пачагь Багъринура нуь-
керриз, суал гана:

       –  Куьне вири пагьливанриз 
эвернани?

–  Виридаз эверна, пачагь, ан-
жах садаз эвернач. Сад ама, –  жа-
ваб гана чIехи нуькерди.

–  Эвер тавурди вуж я?
–  Чубан БарцIила вичиз хва-

виле кьабулай гада я, пачагь.
–  Ам вуч кас я, вуч кас туш?
–  Акунрай дагъ хьтинди я, 

гьар са спел хкажун патал 
пуд итимдин къуват бес 
жедач. Къекъведайла, 
чил зурзада, гъил юзу-
райла, цав рахада. ТIвар 
Шарвили я.

–  Шарвили?
–  Ун, пачагь. Адан тIвар гьахьтин-

ди я.
–  Бес ам ахьтинди хьайила, адан 

тIварни ажебанди хьайила, куьне 
адаз ша вучиз лагьанач?

–  Ам гьеле инсанрин арадиз 
экъечIнавайди туш. Ам дагъдин итим 
я, пачагь. Гьамиша ви хипер хуьзва. 
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Чаз ада ина са хата-затI ийиз кичIе 
хьана. Ахьтиндал ихибар ийиз жеда-
ни?

–  Гьерекатна вач, эвера адаз! Па-
чагь Багъринура ша лугьузва лагь! 
Вичи хъсанвал ийида, вичизни хъсан-
вал хъийида лагь!

Фена нуькерар Шарвилидин кьи-
лив дагълариз.

Агакьайла, аквада нуькерриз: рагун 
са зурба къван хкажна кьилел кьуна, 
дагъдай агъуз Шарвили эвичIзава. 
Маса ни ялда ихьтин къван?

ЭвичIзава Шарвили ва са нихъ га-
лаз ятIани рахазва. Ам къекъведайла 
кIвачерик квай чил зурзазва, юзазва. 
На лугьуди чуьлдал, инсандал, мал-
дал хьиз чан акьалтнава.

КичIе хьана нуькерриз. Акъвазна 
абур нефес кьурана, сад-садаз кили-
гиз кьилер галтадиз. И чIавуз хабарни 

авачиз Шарвили агакьна яйлахдин 
тIулал. Инал ада вичи гъайи раг кьуд 
цлал эцигна. Раг кьуд цлал эцигайла, 
пачагь Багъринуран нуькверриз аку-
на хьи, инал чубан БарцIилни ала, 
адан къари ЦIийиварзни. Абур акур-
ла нуькверрал чан ахкьалтна. Абуру 
чпин балкIанар виликди гьална.

–  Гъуцари куь къуватар артухар-
рай! – лагьана нуькверри, анал ага-
кьайла. – Куьне вучзава, вучзавач?

Нуькерри пачагь Багъринуран га-
фар ибурал агакьарна, Шарвили ата-
на кIанзавайди лагьана.

–  Аниз фин-тефин зи хцин вичин 
ихтияр я, –  жаваб гана БарцIила. – 
Завай ам мажбур ийиз жедач. Амма 
пачагь Багъринур патал…

–  Фида зун, дах! – лагьана Шарви-
лиди. – Фена, килигда зун ТIуридин 
инсанриз. Вири абур гьихьтинбур ятIа 
акваз кIанда заз. Гьа са чIавуз заз чи 
пачагь Багъринурни аквада.

–  АкI ятIа, вун акатайвал фена же-
дач, зи хва. Аниз фин патал ваз га-
мишдин лидикай цванвай ирид къат 
шаламар кIанда. Шаламрин къенени 
чна ирид къат сар твада.

–  ЯтIа, хьуй. Фена, мегъуьн кьве 
тар атIана, гъида за. Абурукай чна 
кьведа ругунар расда. Фена, зурба 
кьве къван гъида за.

Шарвили фена. БарцIила нуькерар 
суфрадихъ ацукьарна. Эл-адет тир-
вал адан къариди гъана тIуьнар– 
хъунар, вичихъ авай кьван вири 

къафунар.
Нуькерри незвай чIавуз Шар-

вилиди кьве тар галчIурна гъа-
на, абурукай адани БарцIила 

вад декьикьада ругунар аву-
на. Ахпа Шарвилиди ругун-

рал эцигдай зурба кьве 
къванин гъана.

Ахпа Шарвилиди-
ни БарцIила герек 
шаламарни цвана, 
кIуртни.

Ахпа ругун-
рал алай къванерал 

балкIанрал алай нуьке-
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рарни акьадарна, кIвачери ругунар 
галчIуриз-галчIуриз, Шарвили гьат-
на  ТIуридиз рекье.

Адан гуьгъуьниз БарцIилани адан 
къариди са хъверна, гъуцариз куь-
мекдиз эверна.

Шарвили акурла, эвел ТIуридин эл-
диз кичIе хьана. Ахпа, чпин кас тирди 
чир хьайила, виридаз шад хьана, лу-
гьуда.

Зурба ругунар кIвачерихъ галаз 
къвезвай кас акурла, Магъриб патан 
уьлкведин пагьливанрин рикIерик 
эвел, къуьрерин рикIерик хьиз, гъа-
лаба акатна. Ахпа и гъалаба элкъвена 
кичIдиз ва абур, вил кьулухъ ягъиз, 
катиз эгечIна. И кар Шарвилидиз хуш 
хьанач. Ада катзавайбурун гуьгъуь-
низ гьарайна: «Я гадаяр, куьн гьиниз 
я?! Амма пагьливанар акъвазнач.

Галудна кIвачерихъ галай шаламар 
Шарвилиди, галтугна ибурухъ ва са 
легьзеде вири кьуна. Кьуна вири, хка-
на ТIуридин майдандал, пачагь Багъ-
ринураз лагьана:

–  Гьа ибур тирни, пачагь, зун анай 
иниз атуниз мажбур авурбур?

–  Эхь, хва, гьабур тир, –  жаваб гана 
пачагь Багъринура.

–  Бес акI хьайила, ибур захъай кат 
вучиззава? За гьеле жуван кьуватар 
алцумнавач хьи?

–  А кардин патахъай вуна чпивай 

хабар яхъ.
–  Чавай виридахъ галаз акъажиз 

жеда, амма вахъ галаз акъажиз же-
дач, –  са сивяй лагьана вири пагьли-
ванри. – Ви гуж-къуватдив алцумиз 
жедай къуватар чахъ авач, Шарвили. 
Вахъ галаз майдандиз экъечIун патал 
вуна жуваз гьа вун хьтин пагьливанар 
жагъурна кIанда.

–  ГьакI яни?
–  ГьакI я!
–  ЯтIа, чун меслят хьайивал, куь-

не чаз ирид йисуз нехирбанвални чу-
банвал ийида, чаз ирид йисуз цанар-
ни цада, гвенарни гуьда, –  лагьана 
пачагь Багъринура. –  Ирид йисуз куь 
пачагьди заз харж гуда.

Халкьдин лугьунриз килигна, чеб 
Алпанистан уьлкведиз атана кьадар 
авачир кьван пашман хьайи Магъриб 
патан пагьливанри, чара авачиз, ирид 
йисуз пачагь Багъринураз къуллугъ-
налда. Ирид йисуз абурун пачагьди чи 
пачагьдиз харжни гана.

Шарвили хуш хьана, пачагь Багъ-
ринура ам вичиз хвавиле кьабулна, 
лугьуда. ГьакI Шарвилидиз ада вичин 
хазина ва пачагьлугъвални теклиф-
на, амма Шарвили и кардал рази хьа-
нач.

Гьа сифте юкъуз Шарвили ТIуридин 
халкьдини вичиз хвавиле кьабулнай. 
А чIавуз, лугьуда, ахьтин адетар авай.
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Пакамахъ фад тайчади
ИкI лагьана гададиз:
«Сагьиб, бесрай ксайди,
Карна кIанда, я хвайди!»
Ивана къвал чухвана,
ЧIадгунарна, къарагъна,
Дуьаярна жаландив,
Фена патав пачагьдин. 
Ана цIаллай къажгъанар,
Къваларивни – инсанар,
Файтунчияр, ашпазар,
Къуллугърал алай ксар.
ЦIуз кIарасар вегьизвай
Иванакай ийизвай
Явашдаказ ихтилат,
Гагь хъуьрезвай, хьана шад.
Ингье ракIар ахъайна,
Пачагьни руш атана,
Акъваз хьана са патал,
Вилер алаз кьегьалдал.
«ХтIуна пек-лек, Иван,
Жув къажгъанра чуьхуьх кван!» –  
Пачагьди ван акъудна.
Партал вичин алудна
Ивана, гаф талана.
Руша, чиниз яр яна,
Такун патал кас кьецIил
Дуьгуьрдик чуьнуьхна кьил.
Ивана кам виликна,
Къажгъанриз ам килигна 
Гьардан къенез, кьам чухваз.
«Иван, вун куьз хьанва къваз? – 
Мад пачагьди гьарайна. – 
Ая ви кар кьиляй на!»
Иванани: «Чан пачагь,
Жедачни  бес зи тайча
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РакъурайтIа иналди,
Сагърай лугьун паталди?»
Рази хьана чи пачагь,
Гъваш лагьана фад тайча.
Нуькердини гъана шив,
Вич къвазна са къерехдив.
Тайчади тум галтадда,
Къажгъанра кьил атадна,
Кьве гъилера Иваназ
СтIаларна, уьфт яна.
Иван адаз килигна,
Къажгъандиз кьил виликна,
Муькуьдаз вич вегьена,
Пуд лагьайдаз хъфена,
Виридаз акваз-акваз
Акъвазна ам иер яз,
Махуна ам жагъиз жеч,
Къелемдив ам кхьиз жеч!
Пек-лек алаз, тIарам яз,
Пачагь-рушав икрам гваз
Агатна ам кIубандиз,
Дамахар гвай са хан хьиз.
«Аламатар! – вирида
Гьарай-эвер ийида. – 
Низ акуна, ван хьана
Инсан икI жаван хьана?!»
Пачагьди, хьана чIалахъ,
Ийиз туна вич чуплах.
Вегьинни вич къажгъандиз,
Ргана ам хъсандиз!
Пачагь-руш фад къарагъна,
Халкь секиниз алахъна.
Чин ахъайна рахана,
Къуллугъчийриз лагьана:
«Тир пачагьдин им эмир
Яргъи авун куь уьмуьр!
Пачагьдин паб жеда зун.
Рази яни? Де лагь тIун!
Рази ятIа захъ галаз,
Кьабул ая пачагь яз
Зи чам!», – рушан кисна ван,
Ада къалурна Иван.
«Рази я чун! – вирида
Сад яз гьарай ийида. – 
Ви бахт патал пачагь яз
Багьа язва Иван чаз!»
Чамра свас гъилел кьуна
Килисадиз тухвана.
Ана жегьил пачагьди
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Руш кутуна некягьдик.
Тупар ягъна къеледай,
Къаргъу ягъна винедай.
Челегар гъиз зумулрай,
Чехир цана сатулра.
Ам хъваз, халкьди ван алаз
Гьарайзавай, чIун галаз:
«Сагърай пачагь,   иер свас –
Чи Пачагь-руш – пейкер свас!»
КIвале гурлу  мехъер я:
Чехирдикай селлер я;
ТIуьн-хъун алай суфрайрихъ
Кеф чIугвазва бакьайри.
РикI шад я зи! Анаваз,
Хьанай зун вирт, чехир хъваз.
Ам спелрай авахьна,
Сивиз тефиз, гьакI квахьна.

                Урус чIалай элкъуьрайди 
Арбен Къардаш я.
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Йикъарикай са юкъуз диде-хъипре 
вичин хциз милайимдиз лагьана:

–  Гила зун кьуьзуь хьанва, къу-
ватдай аватнава, завай кIвалин 
кIвалахар ийиз хъжезмач. Вун жуваз 
килиг гьикьван екеди хьанватIа аку: 
пуд пипIен векьихъ хкIазва ви кьил, 
къвал, лагьайтIа – нацIарик. Вун га-
лукьайла, абур юзазва. Жувал чан 
аламай кьван заз ви къвалав гуьзел 
свас гваз акуна кIанда. Чан хва, ваз 
свас жагъурдай вахт хьанвачни ме-
гер?

Хъипрен шарагдиз вичи вуч жа-
ваб гун лазим ятIа чизвачир. Икь-
ван чIавалди абурун арада ихьтин 
суьгьбет садрани хьайиди тушир. 
Кьуьзуь хьанвай диде хъипрен мес-
лят адаз гзаф хуш тир, амма, гьакI 
ятIани, адаз кьадарсуз регъуь хьа-
на. Вичин и гьал ада гагь вилер эл-
къуьриз, гагь абур акьализ-ахъайиз 
къалурна. Фагъирдиз са вуч ятIани 
лугьуз кIанзавай, амма адан сивяй 
акъатайди «кьва-кьва-кьва» хьана. 
ИкI лагьана, цуькIуьн туькьуьнна, 
ам кис хьана. Вичин рикIе, марфадин 
стIал хьиз, бирдан гьахьай шадвал 
хуьз тежез, ада вичин кьил какадар 
тавуна, кIам-шам амукьна. Хиялри 
тухванвай хъипрен шарагдай кьурай 
цIападин ухшар къвезвай. Адавай 
вич сагъарай, вичиз, мецихъ галукь-
намазди цIрадай ветIер, шекер хьиз 
ширин чепелукьар гуз, вич чIехи авур 
диде-къиб рикIелай алудиз жедайни? 
Дидедилай багьа адахъ мад са касни 
авачир.

–  Завай ви гафунал гаф эцигиз 
алакьдани, диде? – лагьана ада табий 
яз. – Анжах вуна жуван фикиррикай 
заз лагь. Руш чи тухумдикай яни?

–  Гуьзел вилер авай зи цуьк! Ви 
рикI гьикьван дугъриди я, –  шадви-
ляй гьарайна диде-хъипре. – Вуна заз 
кIандайвал ийидайди зи рикIиз чиз-
вай. Гьахъ лагьайтIа, чи Уьленда ваз 
лайихлу руш авач, чан хва. И кьежей 
пачагьлугъда чи ламу чкадилай зур-
бади санани авач! Чи мулкунин къу-
ват куркуррани цин чархара ава!

Дидедин гафарин ван хьайила, хъи-
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прен шарагдин цуькIуьн кьурана. Ам 
къах хьана, сивяй са гафни акъудиз 
хьанач. И чIавуз диде-хъипре вичин 
суьгьбет рикIивай давамарна:

–  Са гьи ятIани гьиссди заз лугьуз-
ва хьи, чун Оразгилан лекъвелайни, 
Аликъазгъанан уьлендилайни, зи-
лияр яшамиш жезвай къаналдилай 
элячIун лазим я. Абурулай анихъ циз 
вичиз лайихлу, виридалайни тIарам, 
виридалайни гуьзел руш яшамиш 
жезва!

Накь заз ахвар акуна: къанал-
дин къерехдал, берекатлу накьва-
дал, гьа за лугьузвай Векьин лампа 
куькIвенвай. Адан беден чини хьиз 
цIалцIамди, гар хьиз акIаж жедай-
ди тир. Адан вилера муьгьуьббатдин 
цIай куькIвенвай, а цIун экуьни рекье 
авайбурун вилер буьркьуь ийизвай. 
Ада къизилдин нурар чукIурзавай. 
Зун ахваррин тадбирчи Арнудин кьи-
лив фенвай. Ада заз вуч лагьанатIа, 
чидани ваз: «Жуван бахт ахъаймир! 
АхъагъайтIа, вуна ви вири уьмуьрда 
жуван кIулар чухвада…»

–  Я диде, ахваррихъ агъун дуьз 
яни? Ахьтин крар анжах ахварайни 
аквада, махарайни жагъида. Низ чида 
Векьин лампадиз зун хуш жедатIа?

–  Киса, гаф акат тийидай шараг! 
Вун хьтин маса кьегьал адаз гьинай 
гьатда? Адан рикI, акунмазди, вал 
ацукьда. Жува жуваз гаф це: кьегьал 
мураддихъ агакьда. Гьан, вуна лагь, 
мадни гьи къаналдай, яд акъвазнавай 
гьи лекъвяй ихьтин тIарам хъипрен 
шарагдал гьалтда! Афнидал хьиз икь-
ван къацу хам алайди, хъуьтуьл лацу 
руфун авайди, зарблу пацарни хци 
къармахар авайди! Гьереката, чан 
хва, са алчах мердимазар валай ви-
лик акат тавурай!

Диде-къибни адан хва къанал га-
лай патахъ рекье гьатна. Физва абур, 
гагь хкадриз, гагь галчIур жез. Ин-
гье, Оразгилан лекъвелайни элячIна, 
Аликъазгъанан уьлендилайни, агакь-
на зилияр авай къаналдал. Инлай 
гьикI элячIда? Эгер зилийрин гъиле 
гьатайтIа, вири  иви хъвана, абурукай 
хамни кIарабар амукьда. Амма хъи-
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прен шараг руьгьдай аватнач. «Кье-
гьалдик гуьлле акатдач!» лагьана ада 
ва яд ахъайдай кьантIардин кIукIни 
кукIвал хкадарна. КьантIар куьгьне-
ди, кьуьзуь  хъипрелайни артух ягъ-
луди ва адан резбени хъипрен рекъ-
верилайни зайифди тир. Гьавиляй ам 
гьасятда агал хьана. Са пай зилияр 
кьуларин а пата амукьна, муькуь пай 
ци тухвана.

–  Ваз аллагьди къуватар гуй! – ла-
гьана диде-хъипре, вичин хцин сифте 
кьегьалвал акурла.

Ада вич вичихъ агъунваз циз хка-
дарна. АкI хкадарна хьи, шарп авур 
ван акъатна. Абуру къайи це чуьхуь-
нагар авуна. Ци абуруз, типIре хьиз, 
бу-бу-бу сесер акъудна.

Яваш-яваш мичIи жез эгечIна. Уь-
лендин ни квай ци гуьгьуьл хъса-
нарзавай. Гьавади вичини гьа и ала-
матдин ни чIугвазвай. ЦицIерин 
гъалаба квай сесери нянин секинвал 
чIурзавай. Абурун чIун галай мани-
дик кваз рикIе эрк гьатзавай: «ГьикI 
жеда жал?»

Бирдан темезхандин пешерин ара-
дай абуралди нацIун кьве кIукI хкис 
хьана. «Гъилер хкажа, куьн чи еси-
рар я!» –  гьарайна  абуруз, нацIун 
кукIушар хура акIурна. Къисметдиз 
магълуб хьана кIанда. «Квекай аял-

ри писпIияр авурай!» –  нацIариз себ 
гана хъипре.

–  Башуьсте, ша, –  хъуьтуьл, мили, 
гзаф хуш, аламатдин, амма са тIимил 
хъвер квай сес хьана абуруз. – Зи тав-
ханайрин варцив куьн хъсан ният 
аваз атанани, пис?

КилигайтIа, абуруз акуна хьи, чеб 
Векьин лампадин, темезхандин пеше-
рикай раснавай гуьзел утагъдин ви-
лик ква!

–  Чан зи гьич садавни гекъигиз те-
жедай гуьзелрин гуьзел бике! Им зун 
я, кьуьзуь, къуватсуз хьанвай къиб я. 
Зун ваз икрам ийиз атанва. Захъ ракъ-
аризни варцариз къалуриз тежендай 
хва гала. Ам за, мичIи пипIера хве-
на, чIехи авуна, тахьанайтIа, рагъни 
варз, ам акуна, михьиз зайиф жедай! 
Чун вакай чи свас ийиз атанва!

Инал Векьин лампади эмирна:
–  Нуькерар, кьулухъди ахлад!
НацIун жидаяр табийвилелди кьу-

лухъ хьана.
Векьин лампади мадни эмирна:
–  Варарин вар, жув жуваз ахъа 

хьухь!
Темезхандикай авунвай варар сес 

галаз ахъа хьана. Кьуьзуь дидени хва 
суварар, еке шадвилер кьиле тухузвай 
тавханадиз аватна. Вуч аламатдин-
ди туширни и дарваз! Адан цларал 
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алай нехишрай кьил акъудун четин 
тир. Белки абур Векьин лампадин 
гуьзел чинилай чкIизвай нурари ара-
диз гъизвайтIа? Ина гьич са чIавузни 
мичIи тежедай хьиз тир. Дарвазрилай 
анихъ, гьаятда, хъуьтуьл  хтирхьамар-
ни нацIар экъечIнавай чкада галатун 
течиз гьамбал цеквери кIвалахзавай. 
ЦIай авун патал абуру кьурай 
цIамарни пешер ялзавай. Гьамбар-
рани затI-матI хуьдай кIвалера, хи-
лер кьуьнтIел кьван къакъажна, раж 
патал хуьзвай шейэр пай-паяр ийиз, 
устад пашаз пепеяр тIуьн гьазуриз 
алахънавай. Векьин лампадин дев-
летар мукъаятдиз хуьз, шуькьуьнтри  
вилер алудзавачир. Кьуьзуь дидени 
хва Векьин лампадин куьмекчийриз 
гьейран яз килигзавай. Абур чпин хи-

ялрикай мадни гьа са вич вичихъ агъ-
унвай сеслу сесини хкудна:

–  Зун адан свас жеда хьи, ни цавай 
заз цIун тум галай гъед гъайитIа! – 
хважамжамдин нурар чукIуриз, ла-
гьана Векьин лампади.

«И гуьзел кьадарсуз такабурлуди 
я!» –  хиялна кьуьзуь хъипре. Дар-
вазрин иесиди эцигай шартI адаз хуш 
хьанач. Ада эцяна къайидаказ жаваб 
гана:

–  Чуниниз ягьанатриз яб гуз 
атанвайди туш! Эгер ваз чир хьана 
кIандатIа, вири Кьежей пачагьлугъ-
да чи Уьлендилай артух ламуди авач. 
Ам чаз чи машгьур буба, кукварал 
авур гьужумра агалкьунар  къалурай 
кьегьал Арнудилай атана! Ам Жими-
кьарадин ордендизни виридалайни 
алкIидай, кьацIай Уьлендиз лайихлу 
хьана! Чи мулкунин чилелай Хандин 
вириз къанал авахьзава!

–  Жагъана фурс ийидай затI, –  ла-
гьана Вегьин лампади такIанвилелди 
ва вичиз идакай гьяз авачирди къалу-
риз, кIевиз хъуьрена. Гьатта адан ви-
лерай кьуд патаз экуьнин цIелхемар 
чкIана.

Кьуьзуь къиб михьиз вич вичивай 
квахьна. Эхирни ада эхиримжи чара 
акун кьетIна.

–  Икьван гуьзел гъуьлни гьатзавай-
ла, ваз мадни вуч кIанзава?! Адахъ 
гьихьтин мергьяметлу рикI аватIа 
акуна кIандай ваз!..

Амма Векьин лампадиз кьуьзуь 
хъипрен рикI чидачир, муькуь па-
тахъай лагьайтIа, ам адаз гьикI чир 
хьуй? Адаз аквазвайбур вичин ви-
лик акъвазнавай, чархар хьиз патахъ 
кIвачер, Эйбежер еке кьилел алай 
ахмакьвилелди экъиснавай вилер ва 
кIарасдин кьатI хьиз винел пад къа-
блаба тир далу тир. Жаваб гун яз Ве-
кьин лампади акI вичин чин какур 
авуна, аламат я, адан и какур чин  
акьван гуьзел аквазвай хьи, ада акур 
кас мадни вичел галчIурзавай.

И чIавуз ихтилатдик хъипрен гада 
вич экечIна:

–  Инжиклу жемир, диде, –  лагьа-
на ада, –  За Векьин лампадин шартI-
кьилиз акъудда.
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–  Вахъ вуч хьанва, зи хва! Вун ми-
хьиз акьулсуз хьанвани?! – кьадар-
суз кичIе хьана диде-хъиприз. – Вуна 
адан терхеба гафариз яб гумир. Ша 
хъфин чун инай…

Векьин лампади амалдарвилелди 
вилерив лупI ийиз туна. АкI тир хьи, 
адаз хъипрен шарагдиз вичи ийизвай 
таъсир ахтармишиз кIанзава. Ахпа 
амалдарвилелди лагьана:

–  Килигин чун валай вуч алакьдатIа!
Абур рахазвай чIавуз цава ЦIун 

тум галай гъед пайда хьана. Яргъа 
авайтIани, ада Векьин лампадин экв 
эзмишзавай хьиз тир.

Кьуьзуь хъипрен хва хабарсуз къа-
налдив агатна. И чIавуз цIун тум га-
лай гъед, вацран перпилагдал акьах-
на, садра галтад хьана, кьведра  галтад 
хьана ва ахпа ада циз хкадарна. Чими 
лепейра сирнав авун вуч хъсан тушир-
ни! Вичин кьецIилвилихъай регъуь 
тир хьиз, гъед  гагь пайда жез гагь 
мад зурзазвай лепейра чуьнуьх хъи-
жезвай. ИкI кьуьзуь хъипрен хци циз 
хкадарна. Ада, агалкьунривди тум 
кьуна гъед лепедин винел цавуз хкаж-
на. Ам чIехи, хел-хел хьанвай, вични 
мурцIугдиз ухшар авай гъед тир. Хъи-
през вичин пел къайивиляй «кузвай» 
хьиз тир. Вучиз и гъетрез цIун тум га-
лайди лугьузватIа ам гила гъавурда 
акьунвай.

ЦIун тум галай гъед цава кьуна, 
къиб къерехдиз экъечIна. Гъетрен 
экуьни кьуд пад, гьар са мичIи хъит-
кьер ишигълаван авуна, виридаз шад-
вал гана. гьатта кьуьзуь диде хъипре-
ни вич жегьил-жаван хъиз кIубан яз 
гьиссна.

Кьегьал хъипре и умудлу гъед Ве-
кьин лампадиз багъишна.

–  Кьабула зи савкьват, чIехи бике! 
– лагьана ада ягьанат квай сесинал-
ди.

Векьин лампадиз ишигълаванви-
лелди цIун тум галай гъетрев гьуьже-
тиз кIанзавай, амма нур, экуьнин лепе 
гуз, яваш-яшав туьхуьзвай.

–  Заз жувахъ ихьтин алакьунар 
авайди чидачир гьа! – кIевиз лагьана 
кьуьзуь хъипрен хци. – Вучда за гила 
Векьин лампадикай?
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Зунни диде туьквендиз фена. Ди-
деди лагьана: «Исятда за ваз са жи-
бин ацIай къенфетар къачуда.

–  Заз къенфетар кIандач, заз атIа 
лацу, япар яргъи къуьр кIанда.

–  Къуьр за ваз зи иски палтудин 
ценцикай куьда, туьквенда авай-
дини са яргъал халади квенвайди 

я, де аквади ваз, гьихьтин къуьр 
жедатIа.

Чун кIвализ хтана. Къенфетар 
къене павидло авайбур тир. Абур 
тIуьна зи сарар рувана, завай ня-
нин хуьрекни нез хъхьанач .

Дидеди лагьана: «Вун ксус, зи хва, 
ваз хиве кьур къуьрни ви къвалав 
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жеда». Зун ксана. Экуьнахъ, вилер 
ачухнамазди, зи рикIел къуьр хта-
на. Диде кIвале авачир, ам кал ацаз 
фенвай. Пенжер ахъа тир. Пенжер-
да авай цуьк авай къапунин кьу-
лухъай заз къуьр килигзавай. адан 
вилер чапрасбур тир. Заз, катна 
фена къуьр кьаз кIан хьайила, ам 
зи, гъил галукьнамаз, пенжердай 
гьаятдиз аватна. Зун шехьна. Зи 
ванцелди кIвализ нек авай бедрени 
къуьрни гваз диде хтана Шехьмир, 
хва, ингье ви къуьр.

Исятда дидеди ваз некни гуда. 
Махпурдикай раснавай къуьрен 
далуда са шумуд тIекв авай. Спелар 
гамишдин чIарарикай раснавай. 
Зи чин акур дидеди лагьана:

–  Пенжердай аватай къуьрел, 
хва, чIижер элкъвена, абуру адан 
далудиз хузар сухна, къуьрез тIар 
хьанва, ам гъилерал яхъ. Заз къуь-
рен язух атана. Къуьрен вилел 
нагъв алай. Дидеди зи накъвар 
михьзавай, за къуьрен накъвар 
михьна. Къуьрен чапрас вилер, 
гьарма санихъ килигиз бахтлу тир. 
Хьурай вичиз махпурдикай расна-
вайди, гила зунни къуьр дустар я.
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Айвазни Гуьльназ
Ахцегьа аваз
Акунай накь заз.

Сад кIелед хивел,
Сад кIане – чилел,
Вилер – чеб чпел…

Хуьз тахьай кьарай,
Айвазай цIарай
Акъатна гьарай:

Гуьльназ!
Гуьльназ!
Гуьльназ!

Дуст акур чIавуз,
Гуьльназан, шаксуз,
Гъил фена цавуз…

Тахьана акъваз,
Зарб-гьерекат кваз,
Авахьна Айваз.

Шарвилид чилел,
Ахцегьа муькъвел
Гьалтна чеб чпел…

Бахтлу кьве жегьил
Акур; гъиле-гъил,
Яна за шикил.
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Тапшуругъ агакьунихъ кваз бицIекар 
дафтаррал алгъана. Акуна-такуна бя-
зибур кьвед лагьай чинризни экъечIна. 
Амма дакIардихъ галай партада ацукь-
навай Селиман вилик квай табагъдилай 
сочинение алатна амукьнавай цIегьни 
бацIи хьиз, килигиз хьана: «Хийирлу 
кам». СакIани гададивай абур   тести-
кьардай кьетIен келимаяр жагъуриз 
жезвачир. Сочинение кхьена кIанзавай. 
Ийир-тийир хьанвай Селима къецихъ 
вил яна. Бирдан адаз гъилера гичинар 
аваз къуюдилай хквезвай, юкьва чам 
гана, суал ишарадиз ухшар хьанвай са 
къари баде акуна. Гуя вич-вичелай га-
дадин гъил хкаж хьана. Муалимдини 
экъечIдай ихтияр гана. Селим дафтарар 
кIватI хъийидай арада хтана акъатна.

–  Баркалла, Селим, –  лагьана муал-
лимди. – Идай ваз лап виридалайни ви-
низ къимет  эцигиз жеда. Маншаллагь 
ваз.
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Багъда къекъвезвай  бицIи Сел-
мидиз са хилел аламай кьве пIини 
акуна. Ада тадиз абурукай вичин 
стха КIватIи-КIватIашаз мушту-
лух гана.

–  Чаз гьардаз сад, –  лагьана 
бицIи руша стхадиз.

Зирекдиз тарциз акьахай КIватIи-
КIватIаша кьве пIинидикай сад та-
диз сивиз вегьена.

–  Яъ, –  стхадин гъилевай са 
пIинидиз килигна вах ам тарай 
эхвичIайла. – Ана кьвед авайди 
тир хьи!

–  Сад завай тIуьн хьана, –  хиве 
кьуна стхади.

–  ГьикI! – тадиз хабар кьуна 
ваха.

–  За ваз гьикI лугьун! Ингье, икI! 
– стхади амай амачир са пIинини 
вегьена сивиз туькьуьмна…

                                

–  Я Мурад, чIехи хьайила вуна 
гьахьтин пеше хкяда?

–  Закай складчи жеда, чан ма-
лим?

–  Яда, вирида алимвал, лет-
чиквал, устIарвал хкядайла, ваз а 
складчивал куьз хуш хьанва?

–  Зи буба складчи я, чан малим, 
гьар хкведайла гагь са кIаш ниси, 
гагь са баллон чIем гъайила, чи 
къени кIвал ацIай кьеч хьиз хьан-
ва. Бес вунани «диде-бубадилай 
чешне къачу» лагьаначирни?
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–  Я Мурад. вун накь мектебда 
вучиз авачир?

–  Накь чал дуьшуьш атана, чан 
малим.

–  Вуч дуьшуьш, а куьн вужар я?
–  Зи дуст Алиди гьуьжетра гьат-

на цлалай хкадарна, няс алукьна, 
нерай иви атана. КIватI хьанвай 
аялар цлалай адал хъуьрезвайди 
эхиз тахьана, зани цлалай хкадар-
на.

–  АкI вучиз, яда?
–  Бес дуст хьайила, дустунин 

дерт кьезилардачни, чан малим?

–  Я ба, зун ви хтул мусалай я?
–  Ви диде зи хцин свас хьайида-

лай кьулухъ, чан хтул.
–  Бес а ви хцин свас жедалди зи 

диде вуж тир?
–  Ам вини мягьледа авай Имран 

халудин руш тир, хтул.
–  АкI хьайила ам чи чара кас я 

ман.
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–  ЧIехи буба, –  лугьузва Мурада, 
–  вун кавал къачуна айвандик ву-
чиз физва, ваз кIвале  ксудай чка 
авачни?

–  Зун сев я, чан хтул, кавални 
–  зи магъара.

–  АкI ятIа, зуни вахъ галаз 
кавалдик ксуда ви магъарада. 
Вун сев хьайила, зун севрен хтул 
жезвачни?

Мектебдай хтай Мурадан чин 
чIурузвай. Адан дневникда му-
аллимди ихьтин гафар кхьенвай: 
«Тарсара шандакьарзава, рушарин 
кифер акъажзава».

–  Ана гьикI хьана, хва – жузуна 
дахди, – Вуна нин кифер акъажна?

–  Зи къвалав ацукьнавай Перидин 
кфер, дах.

–  Вучиз акъажнай на, адан тахсир 
вуч тир?

–  Тахсир ваъ, я дах. Бес вуна гъвечIи 
чIавуз зи дидедин кифер акъажайди я 
лагьаначирни?

–  Лагьанай, ахпа?
–  Ахпа заз чIехи хьайила, закайни Периди-

кай бубани диде хьана кIанзава.
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–  Мурад, ваз кьил туькIуьрун вуч 
ятIа чидани?

–  Чида. Хуьре мехъер авайла ди-
дени, вахни, гуьзгуьдин вилик кьил 
туькIуьрна, кIваляй экъечIзава.

–  Вун авам я, тха. Кьил мехъерик 
фидайла ваъ, мехъерикай хтай пака-
дин йикъуз туьхкIуьр хъийизвайди 
я. Вични бубади. Дидедизни вахаз ам 
гьич герекни къвезвай кар туш.

–  Ам куь кIвалин адет я жеди, чи 
кIвале чи адет ава, дуст кас.

–  Я, Мурад, ви кьилиз акьул мус 
къведа, чан хва?

–  Тарсар кIелайла, чан малим.
–  Бес вучиз кIелзавач вуна тар-

сар?
–  Акьул авачирвиляй, чан ма-

лим.
–  АкI хьайила вуч авуна 

кIанда?
–  А суалдиз гьелелиг садавай-

ни жаваб гуз хьанвач, чан малим, 
«цицIиб-кака» хьтин месела 
я ам, цицIиб тахьайла 
кака жезвач, кака та-
хьайла цицIиб. Гьим 
сифте я, гьим ахпа 
–  садавайни лу-
гьуз жезвач.
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Гьар са дувул авай, тарих авай 
миллетдиз пак затIар жеда. Чи пак 
затIарикай сад чи эпос. Шарвили я. 
Гьиндусрин дегь заманайрин эпос 
«Махабхарат» я. Ам цIемуьжуьд 
ктабдикай ибарат я. Яргъал ала-
тай заманайрикай махар, риваятар, 
кьисаяр санал кIватIнава. Ам чи де-
вир алукьдалди агъзур йисан вилик 
арадал атанвай ктаб я. Гила куьне 
адан тIварцIиз фикир це: «Махабха-
рата» –  яни «Махар харада», «Ма-
харин хара».

«Мах» гаф лагьайтIа чи лезги 
чIала лап бинедлай авай гаф я, а га-
фунин дувул лап деринрай къвезва. 
КьатIузвани куьне? 

Мад са мисал гъин. Гьиндусар па-
тал Буддади кхьенвай мад са пак 
ктаб ава. Адан тIвар «Карма» я. 
А ктабда инсанрин кьатIунрикай, 
къанунрикай, алакьунрикай, амал-
рикай кхьенва.  Алимри санскрит  
чIалай элкъуьрайла «Карма» «Кар 
авун» яз акъатзава. Фарс чIалални 
мана гьам жезва. Фикирлу жедай 
делилар яни?

Гьиндистандин са къебеладин 
тIвар «Куривияр» я. Курувияр-Куь-
ревияр?! Гафарин манадив рикI 
гваз эгечIайтIа, тарихдин рекьера 
мукьуфдив къекъвейтIа, низ чида 
чаз гьикъван делилар жегъидатIа.

22 СОКОЛЁНОК5/2017



Якъин хьи, квез Нуьгь пайгъамбар 
лагьана ван хьана. Хьанани? Дуь-
ньядал яд акьалтайла и Нуьгьа ви-
чиз са луьткве ийида кьван. Ацукь-
да Нуьгь пайгъамбар луьткведа. 
Чан къутармишиз. Ада са зурба кар 
авуна. Текдиз вичин чан къутар-
мишнач. И дуьньядал алай кьван 
чан алай гьайванрикай, къушари-
кай, гьашаратрикай гьардакай кьвед 
вичин луьткведа ацукьарна. Акьуллу  
кар авуна. Тухум хвена, жинс хвена. 
Гила аку ман вуч хьанатIа.

Яваш-яваш яд алахьда, куьрелди 
са гьи ятIани дагъдин кукIуш цикай 
хкатайла, Нуьгьа вичин луьткве 
гьа и кукIушдал акъвазарда. Лу-
гьунрай, и кукIуш Арарат дагъдин 
кукIуш я. И дагъ Туьркияда ава. 
А дагъдилай башламиш жезвай 
чIехи ва гуьлуьшан дере  лагьайтIа, 
Эрменистанда ава.

И Арарат дагъдин кукIушдиз 
Америкадин са экспедиция хкаж 
хьана. А йис Туьркияда вирида-
лайни кьурагь йис хьана. Арарат 
дагъдин кукIварал алай муркIар 
цIранваз хьана. Лугьунрай, гьа 
кукIушдал Америкадин экспе-
дициядиз Нуьгь пайгъамбардин 
луьткве жагъанва. Гила иниз 
Америкадай археологар къве-
да. Яш чириз. Луьткведин. Им гьа 
Нуьгьан девирдин луьткве яни, 
тахьайтIа зарафар яни?

Амма гьелелиг абуруз Туьр-
киядин кьилевайбуру и кар 
чирдай ихтияр гузвач.
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                      * * *
Гагь ранг я, гагь никIин мешреб,
Туьк алай къуш (туш гьа уьрдег)
ХьайитIа пуд гьарфунихъ – а,
Ам бедбахтвал жеда, бела.    
         

                 * * *
Багъда адаз чка жеда,
Гъилера чин югва жеда,
Фараш хьана кьада там,
КIани касдин тIвар я ам. 

           
                * * *
Къене жеда какадин,
Вирени вич аквади.
РикI алай ранг экуьнин,
Булушка я ракъинин. 
              

                * * *
Къаткида чи кIвачерик,
Недач, чалдач верчери.
Дамах я ам пенжеррин,
ГьакIни гуьзел бикейрин.
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                * * *
Таразни ава, дагъдизни,
Ам вичел алайла дахдизни. 
               
                * * *
ТIурфандизни ци винел кьадайди,
Верчер гзаф хьайила хадайди.
                

                * * *
Ам суьруьдин кьиле жеда,
Чи бадедин гъиле жеда. 
           

                * * *
Халичадал кьуьлерда,
Салан мешреб, иерди,
Бустандани аквада,
Чун ам гьалчиз къугъвада. 

       
              * * *
Балугъчидин алат я,
Жанавурдин сивева.
«КIвачин къапар» кьетIенбур,
Кьар авайла бегьембур.

           
                 * * *
Алчуд жеда куьрпедал,
Гагь тум жеда яракьдин,
Санал кIватIда куьлегар,
Тахьуй лугьуз суракьда.
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