
6/2020
ноябрь – декабрь



агъустандин халкьдин 
шаир МутIалиб Митаро-
вич Митаров Хив райондин 

Къванцикрин хуьряй я. Сифте 
юкьван школа, ахпа областной 
ва Высший партийный школаяр 
акьалтIарай М. Митарова комсо-
молдин ва  партиядин райкомдин 
сад лагьай секретарвиле, яшай-
ишдин шартIарин министер-
ствода министрилвиле, мектебар 
патал программаяр, ктабар, по-
собияр акъуддай издательствода 
кьилин редакторвиле кIвалахна.

Алай йисуз табасаранрин 
шаир М. Митарован 90 йис тамам 
жезва. Адан уьмуьрдин ва ярат-
мишунрин рекьикай куьрелди 
лугьун четин я, куьз лагьайтIа, 
еке ватанпересди, еке шаирди яр-
гъи ва баркаллу уьмуьр тухванва, 
чи дагъларин уьлкведин руьгь-
дин девлетдик чIехи пай кутунва.

1941-1945 лагьай йисара 
М. Митаров Ватандин ЧIехи дя-
ведин иштиракчи хьана. А дяведа 
М. Митарован чIехи стха, бажа-
рагълу шаир Багьадин Митаров 
Украинадин чилел фейи къати 
женгера игит хьиз телеф хьана. 
М. Митаров вич, лагьайтIа, залан 
хирер хьана, гьукуматдин патай 
женгинин 12 наградадиз лайихлу 
хьана хтана.

1954 лагьай йисуз акъа-
тай «Бахт» тIвар алай шииррин 
ктабдин гуьгъуьналлаз шаирдин 
30-дав агакьна шииррин ктабар 
чапдай акъатнава, адан шиирар 
ва поэмаяр фадлай хрестоматий-

ра, учебникра гьатнава, Дагъус-
тандин, виликан СССР-дин гзаф 
чIалариз таржума авунва. А кта-
брин ва поэмайрин тек са тIварар 
тикрар авуртIа, абуру са шумуд 
чин кьада. «Устад, «Иран-Хараб», 
«Чуьнгуьрдикай кьиса», «Хараг 
дередин симфония», «Чархарин 
мани», «Сулакдин рагъ», «Иви-
дин чархар», «Машмаш таран 
кьисмет» ва маса поэма яр М. Ми-
тарован къелемдикай хкатнавай 
чIехи мана-метлебдив, гьиссерив 
ацIанвай эсерар я.

Гьар са яратмишавай касдихъ 
кIелдайбурун рикIер къазанми-
шиз экъечIун патал сифтени-сиф-
те вич хайи, вичин накьни, къе-
ни, пакани тир, шелни хъверни 
тир, умудни гъамни тир пIипI, 
макан ава. М. Митаров патал а 
макан адан хайи Табасаран я, 
адакай шаирдиз стIалдай гьуьл 
хьиз вири дуьнья аквазва. Урус-
рин чIехи шаир С. Есенина ви-
чин биография кхьидайла, вич 



хайи йис ва хуьр къалурна, ахпа 
кхьена: «Амай зи биография зи 
шиирра ава». И гафар М. Митаро-
ваз лап хъсан кутугнава. Вичин, 
хуьруьнбурун, дагъустанвийрин, 
вири чIехи уьлкведа ва вири чи-
лин шарда чIехи вакъиайрин 
иштиракчи хьайи шаирди еке 
устадвилелди а вакъияр таъсир-
лу эсерриз элкъуьрна.

Хъсан шаир хьиз М. Митаров 
бажарагълу таржумачини я. Ада 
табасаран халкьдиз Пушкинан, 
Л. Толстоян, СтIал Сулейманан, 
Гь. ЦIадасадин, Е. Эминан, И. Ка-

за кан, А. Гъафурован, Х. Тагьи-
ран, Р. Гьамзатован ва хейлин 
маса шаиррин яратмишунрихъ 
галаз дидед чIалал таниш жедай 
мумкинвал гана.

Гумрагь, секинсуз уьмуьр ту-
хуз вердиш хьанвай шаир, яшар 
хьана лагьана уьмуьрдивай къе-
рех хьанач. Ада жегьил несилдиз 
чешне жедай уьмуьр давамарна.

Гьайиф, гьар инсандихъ кьи-
никь гала М. Митаров чи арада 
амач, амма адан къиметлу поэзия 
гьамишалугъ халкьдин къул-
лугъда жедайдал гьич шак алач. 

1.
Каспидин ятар кьунва муркIади,
Яд гуьзгуь хьиз ваз яргъай аквади.
Булутри кьунва, мекьи я гьава,
ХъуьтIуьн кавалдава зи Махачкъала.
Зи камар физва цIалцIам жигъирдай,
Кьил акъуд жезвач завай фикирдай.
Хквезва рикIел деведин йисар,
ТIурфан гваз атай а туькьуьл тарсар.
Женгера телеф хьайи эркекар.
Дидейрин кьилер –   чIулав лечекар,
ЧIижрен куьнуь хьиз ацIанва зи кьил,
Булутри кьазва зи фикиррив зил.

2.
Хурушумар я, алгъанва цавар,
Зун кватна тарпна, атIай хьиз ахвар.
Туп къугъвар саягъ, са терс аялди
Фу цава тунвай ягъиз кIвачелди.
Гьалч жезвай чилел муркIад кьунвай фу,
Акъваз хьана зун, гьатна чанда фул.

3.
Карелияда чавай яргъал тир
Тариф кIевнавай лацу маргъалри.
СтIал гъиз вилел, аяз тир пехъи,
ГуьцI жедай чинив чкIул хьиз хци.
Мурк хьиз къайи фу,
Мурк хьиз кIеви фу
Такьанвай чилел,
Эцигна, ахпа алтадна гъилер,
Хадай шекер хьиз, эцягъиз ружа
Са гуж-баладал, гьатна лап гужа.
ЧкIай фан кIусар кIватIна гьар са гъвел
Къурмишдай чна а фу недай мел:
Мадни зи рикIел хквезва дуьшуьш,
Фу гъидай фургъун хьурай лугьуз туьш,
ЭкъечIдай рекьел хурушум кумаз,
Са буханка фу хиялра аваз
Вил алаз къваздай амайбур вири.
Яхун балкIанди –   хамни кIарабар,
Гужа-гуж гьалдай фу гвай араба.
Гьалтна зал диде чалзавай нагъвар,

МутIалиб МИТАРОВ
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Личекдин пипIив михь ийиз накъвар,
КIватзавай гъапа са-са къуьлуьн твар,
ТIушуниз вилер, чукуриз ахвар,
Акъваздай мажал авачир ади,
Чил патал, фу патал женг физвай къати.

4.
Маса дуьшуьшни фидач рикIелай,
ГьикI гимнастерка жуван рикI алай,
Начагъ вахтунда зи беден хвейи,
Заз дава хьайи, заз дарман хьайи
Гуьлледин лишан зи хуруз фейи,
ТIекв яз вичикай ядигар хьайи.
ДегишнайтIа за са буханка фахъ,
Фу  –   им  уьмуьр тир, тир вахтунин гьахъ.

5.
Аял вахтарни рикIел хтана.
Зунни буба са хуьруьз атана,
Кесиб вахтар тир, кIвалахдихъ къекъвез.
ХъуьтIуьн аязди кьунвай зи нефес
Бубадиз, зарбдиз гьалзавай юргъа,
Акуна фан кIус руквадин юкьва.
ЭвичIна буба, хкажна а фу
Уф гана, михьна, лагьана: «Аку,
Фу, хва, рикIел хуьх, нямет я чилин,
Маса затI авач, вичелай ширин.
Фу гадрун –   им я чилиз авур агь,
Авач вичелай чIехи тир гунагь.
Гьекьни, ивини, намусни гъейрат
Абур вири я гьа са фан гьейбат».
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Зи къванцикай атIанвай цуьк, Дагъустан,
Даим лацу либас алай дагъдин тан.
Ви кIвачерив вили лепе къугъвазва,
Кьилелни ви вили цавар алазва.
Гьейран я зун ви безеклу хуьрерал,
Хтар хьтин экIяй хьанвай къуьнерал.
Гьикьван дегиш жезватIани вядеяр
Секин жезвач чи хуьрера дидеяр,
ТIал чуьнуьхиз чпин гъамлу вилера,
Накъварин сел авадариз йифера…
Къурху гузмач тур-тфенгди дяведин,
Сузадавай чилин хирер къатизма.
Чи рухваяр ягъай гьар са гуьлледи
Йифера къвез чи дидеяр рикьизва.
Лацу саврух, жунаяр гвай жерягь хьиз,
Алчуд жезва гьар са кIвалин гурмагъдал.
Дидедини руьхъ вегьезва жуьгьенрал,
Яргъандалди бала кIевдай саягъда.
Кузвай вилер кIевна, гъилер хкажна,
ЧизватIани ван тежерди цавариз,
Агъзур сефер ялвардай, чин агажна:
Хъша, кард хва, лув гана вун дагълариз.
Заз вахтунда хабар хьанач, за вучин,
Зун лув гана, лацу къугъ хьиз агакьдай.
Кузвай накъвар илична, ви къайи чин
Чими хъийиз белки залай алакьдай.
Им гьахъ жезвач…
Хъша, зи хва, багьади!..
Сузадава диде, –   
Саврух къати я.
«Телеф хьана игит хьиз хва Багьадин» –
Похоронка са кишпирдин кьватида

(Поэмадай чIукар)

Аваз хуьзва дидеди ам сандухда.
Сузадиз зил кьазва къати саврухди.
Алатзава къвез йисар,
ПIинид тарар
Цуькведава мад сефер.
Гьамиша хьиз
КIватI хъийида гад, бегьер.
Хуш я гьава,
Рубас дере цуькведа.
ГьикI я хьи заз
Зи рикI кьунва муркIади.
Рубас вацIу
Заз зил кьазва лепедив,
Зун тек хьанва,
Азиз стха, багьади.
Къекъвезва зун
Чун кьвед къекъвей руквара,
Хъархъу тарар
ЭкIя хьанва гегьеншдиз.
Кьуд патахъай
Акьазва зи япара
Къвез ви цIарар.
Дар хьанва зи нефесдиз.
Халичадихъ
Галай жегьил рушари
Ви тIвар твазва
Чпин сефил манида.
ЦIийи мукар
ТуькIуьрзава къушари,
Мад ви кьисмет
ЧIиж хьанва зи бейнида.
ЧIехи стха,
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Вун пуч хьана жегьил яз.
Гила валай
Зун пуд сефер чIехи я.
Вун хъуьрезва
Ви дерт акур
ГъвечIи стха рехи я.
Ингье, зулни
Мукьвал жезва гарар гвай,
Хъипи пешер
Терс телеф хьиз аватда.
Зун секинриз
Жедач Рубас –   ятарвай,
Гьар йисуз хьиз,
Зун ви сурал акъатда.

3.
Поезд физва
Нефес къачуз гьелекдиз.
Гуя адаз
Залан хьанва зулун пар.
Пенжердихъ там,
Зи фикиррин куьмекдиз
Карагзава.
Яру хьанвай чIухлумпIар.
Каскадаллай 
Ярхар хьайи солдатдин
Гуя ивид стIалар я адетдин
Мукьув жер кьван
Тахъ-тахъзава рикIи зи,
Гьа гила-мад
Ви гуьмбет заз аквада.
Зак тади ква,
Сабур хуьряй гьикIа за,
Дерт акурбур
Зи гъавурда акьада.
Украиндин
Чилел вун тек тахьурай
Лагьана ваз
Накьв гъанва за Ватандин

ГьакIан накьв туш,
Накьв, дидеди ракъурай
Суралай чаз
Кьведазни пак инсандиз
Икрам ийиз.
Алгъанва зун сурал ви,
Теспача яз
Накьв вегьезва гъилевай.
И арада
Гуьмбет кьуна хурувди
Туькьуьл-туькьуьл
Накъвар вегьез вилелай
Ишезва
ЧIар рехи са дишегьли,
ЧIулав шаршав
Авадарна къуьнелай.
Зун авай гьал
Я арза, я туьнбуьгь туш,
Кьил акъатдач, 
Вуж я,
Гьихьтин хабар я?
Зи фикирар
ЧкIанва, заз муьтIуьгъ туш.
Багьадин,
Ам чи дидедиз узшар я.
Залан накъвар
Дишегьлидин, дидедин
Зи хуруда
Къирмеяр хьиз акьазва.
Шезве диде,
ТIвар кьаз хцин –   Ватандин,
Ви къаматда
Адаз Ваня аквазва.
Ваняярни Мегьамедар, Сергеяр,
Чи чил тирвал
ЧкIанава гуьмбетар.
Рекьерава
Ясда гьатай дидеяр
Агакьариз
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Чпин туькьуьл гьуьрметар.
Хер хьайидан
Кьил акъатда хирерай.
Жаваб авай
Дишегьлидин вилера:
«Игитрикай
Садни жедач чарабур,
Вири хваяр я
Чи Ватан хвейибур».
На чан гана
Украиндин чилерал
Уьмуьр патал,
Чи азадвал хуьн патал.
Риваятдиз
Элкъвена вун хуьрера
АкьалтI тийир
Гъам туна на зун патал.
ХъуьтIер, гатар
Алатна, зун рехи я,
Яшаризни 
Пудра валай чIехи я.
Гатадайла
Зун уьмуьрдин чатарик,
Чухвадайла
Къалгъанрини цацари,
Фендна, кьурла

Суалри зун есирда,
Жуван кьилни
Акъат тийиз тахсирдай,
Зун жавабдихъ
Ви уьмуьрда къекъвезва,
Меслят къачуз
Ви гуьмбетдал зун къвезва.

***
Бубади хьиз хвена на зур алаз,
Дидеди хьиз тухвана зун гъил кьуна.
Пашман йикъуз тунач на зун кьил кьуна,
Дагь заманрин камал хуьзвай Дагъустан!
Чилел дяве фидайла цIай, гум алаз,
Ви дуьаяр къуват хьана, чим хьана,
Ван хьайила ругь хкаждай гимн хьана
Кефер патай агакьдай чал, Дагъустан!
РикI ацIана, хуруда дар хьайила,
Гьиссерикай манидин пар хьайила,
Дигмиш хьана шиирдин цIар хьайила,
А мани ваз багъишна за, Дагъустан!

Табасаран чIалай элкъуьрайди  
Х. Хаметова я.

6 6/2020



Абдуселим ИСМАИЛОВ

Рагъ винидихъ фена. Луф-луф къа-
чуна руквада авай верчерин рамагар 
куьчейриз… Абдулагь бубадин кара авай 
кIелерикни юзун акатна. Ме-е, ме-е я 
ван жезвайди. Гьинай чида абуруз гьа-
ва серин жез башламишнавайди? Килиг 
садра Абдулагь бубадин яру кIек гьиниз 
акъатнаватIа? Адан чарадан мягьледа вуч 
аватIа? Гьа ва вич хьиз руквадин гьавиз-
рай экъечIнавай цIинин фередихъ. Тахьа-
на адаз вуч ава – хуьзва кьван Абдулагьа, 
чукIул къалур тавуна. Им пуд лагьай йис 
я. Ахьтин хинкIар адан чанда ава хьи. 
КIекрен гьайбатар акурла, итимри гьакI 
лугьуда.

Зуьрнечидин хци чпин кIелер акъуд-
на. Гьалда ада вил Абдулагьан кIвалериз 
ягъиз. Ахпа, ам вич аквадатIа лугьуз, ки-
лигиз акъвазва.

– Къунши, вуна кIелер гьалзавани? – 
хабар кьазва айвандикай Абдулагьа.

– Эхь, куьбурни тухудаи? – шад жезва 
Зуьрнечидин хциз.

– Зунни къведа са арадилай, зегьемвал 
алатрай са кIуч. Ибур ихтилатрик квай 
арада, бацIидиз кеф хьана. Фена хкаж 
гьанва Абдулагь бубадин кьурун къавал.

– Баци-баци-баци, – эвер хъийизва 
Зуьрнечидин хци.

– Мэ-э-э-э, – жаваб гузва адаз къа-
валай рикI алай дустуни. Яраб ам гьикI 
эвичIдатIа? Ангье, атIа цлалай гъуз. Ах-
гакьзава бацIи дустунин патав.

– Къа-ац, – кьве гъилин виликди аву-
на кьазва Зуьрнечидин хци.

БацIи, къванерикай яран сувариз 
хкатай вергедин хъикьелар хьтин вичин 
гъвечIи крчар виликна, адан къаншардиз 
къвезва.

– Къац, – шад жезва Зуьрнечидин 
хциз.

– Килиг, ягъиз вердиш хьанва гьа, – 
кьил галтадзава кIелериз вар ахъайзавай 
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Абдулагьа. – Ада накь зи нек юзурзавай 
квар айвандилай вегьез са тIимил амай.

Герекзавай жал Абдулагьаз а квар? 
Адаз кал авач кьван. Кал хуьн четин туш. 
Абдулагьаз мадни регьят я, хъсан чида 
адаз мал-лапагдихъ гелкъведай къайда-
яр. Амма квар ни юрузда? Кал ни ацада? 
Бадулагь бубадин хтуларни галаз свас 
хкведа мукьвара. Ахпа жеда квар юзур-
дайбур. Амма кал гьинай гьатда? Бурж 
къачудани чарадавай?

Латарин кьилел Зуьрнечидин хва 
ЧIулава гуьзетзавай. Абуру, гьич мукь-
вал вахтара такурбуру хьиз, гъилер яна. 
КIелери, кIанз-такIанз кIуф хкIуриз, 
чпиз яд хъвана. Пагь, абурун туькьуьлвал 
вуч я! Ахпа дигмиш хьайила? Абдулагь 
бубадин багъда авай шир алай чуьхверар 
абурун патав са затIни туш. Ширинвилиз 
виртIедин кIусар я. Килиг, бацIи гьиниз 
хкаж хьанватIа аку. Тар кьве чихел хьан-
вай чкадилай ада кIелериз килигун кьаз-
ва. ГьинвачтIани, къвал-къвала туна са 

затIни таквазвай кIелерикай фикирзава. 
Абуруз вучиз ганвачтIа ихьтин зиреквал?

Аран дагъдин серин инал кьван агакь-
нава. Фида ам дередин агъа кьилиз кьван. 
Аран вацI вич физмай кьван чкадиз. Лу-
гьуда. Аран вацI Каспи гьуьлуьз кьван 
физва.

Агакьна гадаяр кIелерин вил алай 
бахчадиз. Ина рагъ авачир жал? Килиг 
гьикьван серин ятIа. КIелери кIуф чиле 
туна дадлу векь нез башламишиава. БацIи 
къекъвезва. Квехъ къекъвезва ам? Агьан, 
гъавурда акьуна. Вичин рикI алай пипин 
тарахъ. Юкь алгъана фенва ам маса тара-
рин арадай тIуз. БацIи аниз хкаж жеда. 
Адан гуьгъуьна аваз – гадаярни. Инлай 
вири бахча хъсан аквада. КIелерин патав 
къведайбурни, абур чебни.

– Къац, – таран тандал хкаж хьан-
вай бацIидиз гъил къалурна Зуьрнечи-
дин хци. БацIидин кьил, ахпа вири беден 
хкаж хьана, кьулухъ галай кIвачерал 
акъвазна, хкадарна ада таран тандилай.
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– Гьа-гьа-гьа, гьи-гьи-гьи, – къекъве-
на ванер тама. Гадайри чпи чеб тIушуниз 
башламишна. БацIини къаримшмиш 
хьана абурун къача-къучдик. Гагь Зуь-
рнечидин хцин, гагь ЧIулаван шалвардин 
кикерихъ крчар галкIиз, къугъвана амни 
дустарихъ галаз.

– Къац ая адаз, къац ая, – гьарайзава 
вич кIаник акатайла Зуьрнечидин хци.

Куьн таниш жедани гада йрихъ галаз? 
Зуьрнечидин хцин тIвар Керим я, диде 
Сувар я, буба – Букар. Виридан кIвалера 
стхайрин тIварар, вахарин тIварар чеб 
чпихъ галаз кьадайбур жеда, амма абу-
рун кIвале дидединни дахдин. ЧIулаван 
халис тIвар Мерден я. Дидени дах вужар 
ятIа чаз чизва. Адаз вичиз Мерден лугьуз 
эверунилай гьа ЧIулав лугьун хуш я. Чи-
дач, акI вучиз ятIа. Зуьрнечидин хвани 
вердиш хьанва вичин лакIабдихъ галаз. 
Пис лакIаб туш хьи. Я адан дах зуьрнечи. 
Пис кIвалах яни? Шадвал гузва инсанриз. 
Гьи межлис хуьре адан дахдин зуьрне га-
лачиз? Мелерни, мехъерарни адан зуь-
рнедилай башламишзава, куьтягьни ам 
галачиз жезвач. Гила ЧIулаван стхадиз 
мехъерар ийидайла, макьамар ягъун па-
тал низ эверда? Зуьрнечи Букараз. Акъ-
ваз, хтурай садра ЧIулаван стха армидай. 
Хтанмазни, мехъерар ийизвайди я. Ахпа 
кефер гьа гадайриз.

Яру хьанва гадайрин чинар. Хъуькъ-
верик ял кутунвай зуьрнечийрин чинар 
хьиз. БацIини фенва абурун патавай таза 
пешер дадмишун патал.

– Къе за мад са шиир кхьена, – мушту-
лух гузва Зуьрнечидин хци.

– КIелин ман за.
– Вавай кIелиз жедач. За кIелда ваз. 

Зуьрнечидин хци тагъар кьван жибиндиз 
гъил вегьезва.

Им адан шиир алай чар я. Яраб ам шу-
муд сеферда кьвечIиларнаватIа? Табагъ 
михьиз ацIанва. Им виридалайни чIехи 
шиир хьанва.

– Вагь, ам гьикьванди я-а, – тажуб 
хьана ЧIулавни.

– Ваз никай ятIа чидани и шиир?
– Мад бацIидикай яни?
Зуьрнечидин хва таран тандал хкаж 

хьана. КIвачер авадарна сифте вич ацукь-
на, ахпа патав ЧIулава вичиз чка кьадал-
ди вил алаз акъвазна. Са вил бахчадин 

юкьваз акъатнавай кIелеризни яна, ада 
шиир кIелиз башламишна:

Чи къуншидал кьуьзуь кас Яшамиш 
жезва са…

– Ви рикIелай Абдулагь бубадин тIвар 
алатнани? – гьиргьирна хъуьрена ЧIулав.

– Шиирда тIварар жедайди туш, яб це. 
Зуьрнечидин хци вичин шиир давамарна:

Ам акурла гьамиша регъуь жезва заз…
И арад ЧIулаван рикIел къе тухдалди 

тIуьр ичер хтана.
– Пака гудатIа Абдулагь бубади чаз 

ичер? – худда шиир кIелзавай Зуьрнечи-
дин хцин далудихъ гъил вегьена ЧIулава. 
Яб гуз кIанзавач адаз. АкI ятIа, къакъуд 
жуван гъилни. Зуьрнечидин хциз хъел 
атана. Ада вичин къуьн ЧIулаван къуьне 
эцяна. Адани жаваб хгана. Аватна кьвед-
ни таран тандилай.

Алчуд хьана сад, гатаз башламиш-
на сада сад. Дустар рикIивай кикIизва. 
БацIидиз хабар жезва и кардикай. Ам 
къвезва винел акьалтайдаз къац ийиз.

Аялрин ихтиярда кIелер туна кIвале 
кьарай къведани? Абдулагьни гадайрин 
бахчадиз рекье гьатна. Абурухъ ихтибар 
тавун туш. Вад-ругуд классар куьтягьна-
вай гадаяр я. Ахьтин вахтара Абдулагь 
буба кIелер хуьз дагъда авайди тир. Ибуру 
хьиз вад-цIуд кIел ваъ, сагъ са суьруь.

Латарал агакьайла Абдулагь бубадини 
яд дадмишна. Килиг садра чIудхвардилай 
гьикI авахьзаватIа. Лап муркIарикай 
хкатзавай хьтинди я. Гьакьван къанва, 
гьавиляй Абдулагьа са капашда авай яд 
пелезни яна.

***
Бахчада секин я. Яраб гадаяр 

гьинватIа? КIелер, ангье, аквазва. Дегь-
недал фенвачтIани чидач. Агь, кьарайсу-
зар, кIелер нел тапшурмишнава куьне? 
Касни авачир бахчадал? Нивай жеда та-
марин михьивал? Атана са ничхир, гваз 
катда квайни-квай са кIел. Ничхиррилай 
фейи инсанарни ава.

Керчек гадаяр авач гьа. ЭверайтIа, 
гьай лугьудатIа?

– Э-гье-гье-гьей, куьн гьинва, надин-
жар? – ЦIудра тикрар хьана и сесер.

– Я женжелар, куьн гьина ава?
Са ван-сесни акъатнач. КIелер, кьилер 

цавуз хкажна, яб гуз акъвазна. Гадаяр 
гьарнихъай сад акъатна. Чинар чIуру яз.
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– Ана гьикI хьанва, хуьруьнгуьяр, куь 
гьалар пис я хьи? Чинар гьалчIна хьи?

Зуьрнечидин хва пара хъел кваз 
ЧIулаваз килинга.

– ГьикI хьана, ичерин патахъай яни, 
тахьайтIа кIелерин патахъай?

Мадни жаваб ганач гадайри. Абдулагь 
кьил чIугуна гадайрин рикI алай таран 
кIаник фена. Адан гуьгъуьна аваз – гада-
ярни.

– Ша, инал ацукь кван кьведни зи па-
тав. Куь арада вуч хьанватIа лагь кван.

Гадаяр мадни кисна. Амма абуру ла-
гьайвал авуна. Фена гьа таран тандал Аб-
дулагь буба юкьва туна ацукьна.

– Гила за квез са ихтилат ийида. Куьне 
хъсандиз яб це. Эвера жуван бацIидизни. 
Къуй адазни зи кьисадин ван хьурай.

Зарафат яз кьуна, Зуьрнечидин хва 
таран тандилай эвичIнач.

– Эвера, эвера, – лагьана, далуда гъил 
эцяна Абдулагьа.

– Баци-баци-баци, – кIеви сесиналди 
гьарайна Зуьрнечидин хци.

– Ме-э-э-э, – жаваб гана патав гвай 
валарай бацIиди. Килиг адан амалдарви-
лиз. Фена валарик чуьнуьх хьана, бахча-
диз атайди вуж ятIа чирзава.

– Ам квелайни амалдар я. Ада чинеба 
атана заз къац авунайтIа вучдай? Яна яр-
хардай кьуьзуь итим.

БацIи Зуьрнечидин хцик вилик ата-
на. Амни хтана вичин чкадал ахцукьна. 
Абдулагьа вичин кьиса ахъагъиз башла-
мишна.

– Гьа икI, хуьруьнгуьяр, хьана кьван, 
хьанач кьван кьве дуст. Дустар вужар 
ятIа квез чизва. Ингье бацIини куь дуст я. 
Адазни куьн галачиз ятIа кIелерин арада 
кьрай къвезвач.

Вахтар физ, чIехи хьана дустар. Чуру-
спел атана, гъил-кIвач къуватлу хьана.

Дустарикай гьар садаз вичин мурад 
авай. Абур кьилиз акъуддай мажал га-
нач – дяве башламишна. Дустар кьведни 
санал фена дяведиз. Ватан душмандин 
кьушунрикай михьиз. Абур гзаф авай. 
ЧIагъарин лужар хьиз, ахмиш хьанвай 
абур чи чилерал. Амма чибурни тIимил 
авачир – душмандикай азад хъувун патал 
женгиниз къарагънавайбур.

Акьан ивияр экъична хьи, акьван ин-
санар телеф хьана хьи… Амма Ватан азад 

хъувун патал са затIни гьайиф къвезва-
чир. Дустаризни акуна гуьллейрин хи-
рер, амма абур санал аламай. Яраб Ал-
лагь гьамиша икI хьанайтIа – тIалабзавай 
кьведани.

Гьайиф тушни ихьтин дустар къакъу-
диз? Дяведа нивай хабар кьазва ихьтин га-
фар. Ана рахазвайди яракь я. Вуна ядач, 
вун яда. Дустари чпин викIегьвилерни 
къалурна. Вири мукьва-кьилийриз ху-
руйрал медалар, орденар алаз ягъай ши-
киларни хтана. Къе-пака чебни хкведа. 
ГьакI фикирзавай дустарал вил алайбуру. 
Амма килиг садра вуч хьанатIа.

Зуьрнечидин хвани ЧIулав къуьне-
рихъ гъилер вегьена вичив агудна Абду-
лагьа.
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– Хъсандиз фикир це – абурун кьи-
лел вуч атанатIа аку. Дустарикай сад 
эхиримжи женгина телеф хьана. Дусту-
нин гъилерал. РикIелай фенвай гуьлледи 
адав гьич са гафни хълагьиз тунач. Сагъ 
амукьай дуст, адан кьилихъ ацукьна, яр-
гъалди шехьна. Адаз дустунин пелелай 
лап гъвечIи чIавалай анал аламай ли-
шан акуна. Им ада вичи авур лишан тир. 
Аял чIавуз, акьул авачирла авур лишан. 
РикIелни аламач дустунин, кьил квелди 
ва вучиз янайтIа, амма лишан вичи турди 
адаз хъсандиз чизвай. Гьавиляй ам дусту-
нин кьилихъ яргъалди шехьзавай. Вичи 
адал авур хире вири уьмуьрда тур гелез 
килигиз, адал мукъаятдиз гагь са гъил, 
гагь са гъил, гагь муькуь гъил алтадиз 
шехьзавай…

… Яб гузвани куьне? Дуст телеф хьай-
ивиляй ваъ, ам вич телеф хьунни мум-
кин тир. Дустуниз са вахтунда вичи гайи 
тIарвили ам вичивай къакъудзавайди яз 
кьуна, шехьзавай ам…

Абдулагь кисна. Гадаяр кьведни, кьи-
лер куьрсарна, чилиз килигзавай. Чеб-
ни тахсиркарар хьайила, вуч лугьудай?! 
Гена хъсан я, сада садал хирер авунач.

– Килиг, вужар ятIа лагьа кван ибур, 
– пенжекдин къене пата авай къултухдиз 
гъил вегьена Абдулагьа.

Ада анай хъипи хьанвай куьгьне ши-
кил акъудна. Гадаяр кьведни шикилдал 
алгъана.

– Им, Абдулагь буба, вун яни? – чиниз 
килигна Зуьрнечидин хва. Дустунин гаф 
тестикь жедатIа лугьуз, ЧIулавани вилер 
хкажа. Абурун вилер чеб чпел расалмиш 
хьайа. Хъуьрена кьведни. И кар акур Аб-
дулагьани хъверна.

– Кьвед лагьайди вуж я? Чидачин 
квез? Ам, Зуьрнечидин хва, ви чIехи 
буба я.

Зуьрнечидин хва гила шикил гъиле 
кьуна килигзава.

– Бес куь кIвале авай шикил гьинай 
атайди я? А военный парталар алаз яна-
вайди? Ам гьа и шикилдай акъудайди я 
ман. Бе-ес, хуьруьнгуьяр, чун гьакьван 
хъсан дустар тир. Жуван гъилералди ку-
чудна за ам чара уьлкведин чилерал. Зи 
рикIелай адан пелелай эхиримжи сефер-
да ахкур лишан къени алатзавач. Дустар 

гьахьтин шейэр я. Де гила алад кьведни 
дегьнедал, – гадаяр таран тандилай авуд-
на Абдулагьа, – кIелер за хуьда. Анжах 
геж ийимир.

***
КIелербанар бахчадай эхкъечIзава, 

хуьруьз рекье гьат хъийизва. Хуьруьз 
вири патарихъай инсанар хквезва: гена 
авайбурни, векьер ягъиз дагъда авайбур-
ни, инихъ-анихъ чпин дердийриз фен-
вайбурни. Абдулагь кIелерин вилик кваз 
хъфизва. Шуьмягъин тIвал авай гъилер-
ни далудал эцигна, ада, и пад а пад ягъиз, 
кIусни тади квачиз камар вегьезва.

Аран дагъдин кьилелай цав яру хьан-
ва. На лугьуди, адан кьулухъай тIанурдин 
ялавар хкаж жезва. Гьакьван яру хьанва. 
Рагъ фадлай цава амач, амма адан нурар 
сакIани туьхуьзвач. Ярувални ракъинин-
ди тушни бес. Экуьнахъни цавун кIан икI 
жеда. Ахпа яргьай-яргъай гьуьлни тIанур 
хьиз аквада.
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Алай йис Дагъустандин халкьдин шаир Абдулла Даганован 
80 йисан юбилейдин йис я. Адаз вирида «халкьдин рикI алай 
шаир, халкьдал рикI алай шаир» лугьудай. Дугъриданни еке 
къимет я.

Абдулла Даганов авар чIалал кхьей шаир я. Ам ЧIарада рай-
ондил векил я. Хуьруьн школа куьтягьай жегьил шаирди Мо-
сквада  кIелна, адакай журналиствилин пешекр хьана. Хейлин 
йисара Дагъустандин литературадихъ галаз алакъалу тир ида-
райра кIвалахна. Хейлин ктабар кхьена. Ам къадалай виниз 
шииррин, гьикаяйрин ктабрин сагьиб я: «Сегьер», «Зун дагъла-
ра чIехи хьана», «Марварри цуьк ахъайдай вахт», «Аби дугун», 
«Хуьряй рехъ», «Сурал къванер», «Йисар ва дагъвияр», «Диде, 
зун, мани» ва хейлин маса ктабрин.

Литературада кьилин кар кьадардал ваъ, еридал ала. Ери-
дикай рахадайла А.Дагановаз еке къимет къвезва. Гьавиляй ам 
Дагъустандин халкьдин шаир лагьай гьуьрметлу тIварцIизни 
лайих хьана. А.Даганов багъри халкьдал рикI алай, адан пак 
адетар хвейи, абур давамарай шаир я. Ам къени къилихрин, 
инсанрин къадир авай халисан дагъви тир. Гьайиф хьи, «тир» 
лугьун жезва. Ам чи арада амач. Амма вири бажарагълу ксарин 
хьиз, адан яратмишунар гьамиша халкьдин къуллугъда жедай-
дахъ чун кIевелай инамиш я.

 (1940-2012)
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Ацукьайла пенжердавай экв акваз, 
Хуьряй чIул хьиз экIяй хьанвай рехъ акваз,
Гьарайдай за рекьевайдаз эвер гуз:
«Кве виридаз бахтлу рехъ хьуй, сефер хьуй».

И келима чирнавай за хъсандиз,
Лугьун патал хпер хуьзвай чубандиз.
ЦIегь гваз физвай чуьлдиз къунши халадиз,
Регъв галайвал физвай чIехи халудиз.

Къунши хуьруьз физвай жегьил алимдиз,
Зи келима рум гун хьурай гуьгьуьлдиз,
Яргъал рекье хурушумни эквер хьуй,
Лугьузва за: «Бахтлу рехъ хьуй, сефер хьуй!»

Сада кьуна зун гъилерал хкажна,
Мягьтел хьайи шивци фири агажна.
Кьилелай гъил алтадиз заз туьмерна,
Къужахда кьаз, «БицIек» лугьуз эверна.

Рекье гьатна, негьиз йифен мичIивал,
За сифте яз гьиснай руьгьдин чIехивал.
Чи дидейрин накъварни за кьатIана,
Мад зи рикIел зи келима хтана.

Йисар фена, ахпа хабар хьайивал
Аскерар тир чирайбур заз хайивал.
Телеф хьана абур яргъал рекьера
Хайи чилин азадвал хуьр женгера.

Йисар фена, зунни яшдив агакьна,
Хаму балкIан муьтIуьгъариз алакьна.
Хкаж хьана дагъви кIвалин къавал зун,
Ингье, ала зи кIвал алай рагал зун.

Абдулла ДАГАНОВ
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Тади квачиз рехъ ялзава булутри,
Цавал алай чIулав цифер алудриз.
«Бахтлу рехъ хьуй» шир-ширдавай булахриз,
Чубарукриз чпин ислягь кIвалахра.

«Бахтлу рехъ ваз!» зи чил, зи Ватан,
НикIер, тамар, зи дагълу макан.
Зегьметчи халкь, къастунал кIеви,
Экуьди хьуй ви гьар югъ къени.

Камаллубур кIватI хьурай са суфрадихъ
РикI ачухна, чин ачухна сумрадин.
Югъ-къандавай къени хьурай ниятар,
Гаф ише фий, мукьва хьурай миллетар.

«Бахтлу сефер!» келима лап хуш я заз,
Тухвана кам ви рекьери, зи Къавкъаз.
Мад ва мад зи шив дагълариз хкведа
Акун патал живедавай ЧIарада.

Гьалда балкIан хайи хуьруьн куьчедай,
Хкаж жеда кьакьан рагал –   куьлгведал.
И арада са бицIека кутугай
«Бахтлу рехъ хьуй!» –  гьарайзавай кьулухъай.  
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Залан жеда чуьллера
Цуьквер тахьайтIа,
ТакIан жеда чилерал
Эквер тахьайтIа!

Хар къвайила яйлахар
Сугъул жедачни?
Къван аватай булахар
Рагъул жедачни?

Бес вучда на аялрин
Хъуьруьн тахьайтIа,
Ялгъуз уьмуьр хиялриз
Ширин тахьайтIа?

Чун цIаяри кайибуря,
Такайбуруз лагь.
Балайриз мам гайибур я,
Тагайбуруз лагь.

Аял ягъай дяведин тур
РикIел жедачни?
Къариблухда кьейидан сур
ЦIигел жедачни?

Мад атана дяведи рак
ГатайтIа вучда?
Мад балайрин винел яракь
АтайтIа вучда?

Ваъ, цуькверин атирлу зар
Алудиз тадач!
Алудиз тадач!
Чи балайрив дяведин гар
Агудиз тадач,
Агудиз тадач!

Бубайрини, дидейрини
ГьакI лугьузва къе,
ГьакI лугьузва къе!
Миллетрини, уьлквейрини

Алирза САИДОВ 

«Ваъ!» лугьузва къе,
«Ваъ!» лугьузва къе.

Къуй аялрин рикIни вилер
Ачух яз хьурай,
Ачух яз хьурай!
Ислягь, жегьил жумарт чилел
Ашукь яз хьурай,
Ашукь яз хьурай!
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ьуьзуь кьи-
лихъди са гада 
хьайи гъуьлни 

паб фикирлу хьанвай. 
Гададин 12 йис хьан-
вай, амма галайвал 
ийиз хвенвай аялдиз 
дуьнья гьи патахъ-
ай къвезватIани чиз-
вачир. Чеб амачирла 
гьикI хьурай лугьуз 
диде-бубадик гъала-
ба квай. Абуру чпел 
чан аламаз гададиз уь-
муьр, яшайиш чирдай 
тарсар гуз башламиш-
на. Са юкъуз абуру 
гададив 10 манат пул 
вугана, лагьана: «Гила 
вун са кьадар чIехи 
хьанва. Фена базардай 
чаз недайди къачу, 
ламраз емни къачу, 
верчериз тварни къачу. 

Вири пул куьтягьмир, 
амукьай пулни хкваш».

10 манатни гваз 
гада фена базардиз. Гзаф 

къекъвена базар тирвал, 
пуд сеферда чархар яна, амма 

бубадин тапшуругъ тамамардай 
рехъ жагъанач. Вири тухардай вуч 

къачун лугьуз фикирлу хьайи гададиз са 
шткар фу къачуз кIан хьана, амма фагьумайла амни дуьз яз 
акунач. Курпашман яз базардай экъечIзавай рекьел са къу-
жади къарпузар маса гузвай. Са къарпуздикай силег-силег 
атIуз вичини незвай. Галат хьанвай гада къужадиз килигиз 
са тIимил акъваз хьана. Къужадини адаз «ша, ацукь, хтул, са 
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силег жувани неъ» –  лагьана. Гада-
диз шад хьана, ам къужадин патав 
ацукьна.Къужади атIана хьиз са 
вижевай чIук гададив вугана. Гада-
диз къанихдиз тIуьна чкал гадриз 
кIан хьайила, къужади лугьуда: 
«Чкал гадармир, хтул, адал вил 
алаз акъвазнавай лам аку, гьадаз 
це. Цилерни гадармир хтул, абур 
за верчериз хутахда. КьатIунар 
авай гададиз вич цавук хкIур кьван 
шад хьана. Къужадиз чухсагъул 
лагьана, 8 матдихъ са къарпузни 
къачуна, амукьвай 2 манатни гваз 
ам кIвализ хтана. Вил алаз ацукь-
навай дидединни бубадин вилик 
къарпузни, 2 манатни эцигайла, 

бубади лагьана: «Я хва, и къарпуз чна 
неда, бес ламразни, верчериз вуч хьу-

рай?» Гададини жаваб гуда: «Къар-
пуздин къенепад чна неда, чкалар 

ламраз гуда, цилерни верче-
риз».

– Яда, ваз и амалар ни 
чирна?

– Ви тапшуругъ тамама-
риз тежез зун кIеве гьатна, 
буба. Эхирни зал къарпу-

зар гузвай къужа гьал-
тна, гьада зун кIевяй 
акъудна.

– Гила вакай акьуллу 
хва хьанва, ваз камаллу 
гафариз, крариз къи-
мет гуз чир хьанва. Гила 
чавай рикI секиндиз 
 уьмуьр тухуз жеда.
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етIаз фадлай шемпIи кIанзавай, 
амма дидеди сакIани кIвализ 
шемпIи гъидай ихтияр гузва-

чир. Са юкъуз ФетI вичин дустунин 
кIвализ фейила, адаз диде-кацин гуь-
гъуьна аваз къекъвезвай пуд шемпIи 
акуна. ФетIа аман-минетна дустунивай 
са шемпIи тIалабна. Дустунин тIвар 
МетI тир. Ада лагьана: «Я ФетI, шемпIи 
за ваз гуда, дуст, амма ахпа зун ви ви-
лик тахсикар тахьурай. И шемпIийрин 
диде-  кац аку, ам кьиле фидай кац туш. 
Сад лагьайди: ам чуьнуьхгумбатI я, ада 
чи кIвачин къапар жакьвада. Мадни, 
хзан суфрадихъ ацукьнамазди, а ягьсуз 
кац суфрадилайтIуз къапара пацар тваз 
фида. Гьикьван чукурайтIани а ягьсуз-
диз эсер авач. Ада чун чандал гъанва. 
Адан шемпIиярни гьахьтинбур хьун 
мумкин я. Мад за вуч лугьун, жуваз са 
шемпIи хкяна твах».

–  Зун рази я, МетI, –   лагьана ФетIа, 
–  вуна заз шемпIи це, амай крар зи хиве 
ава.

ИкI лагьана ФетI са шемпIини гваз 
вичин кIвализ хтана. Са гужбаладал ди-
дени рази хьана.

ФетIа шемпIидиз са пипIе чкани 
гьазурна, адан вилик бекьедаваз нек-
ни эцигна, гьилерал кьаз, кап аладриз 
хвена. Акваз-акваз шемпIи сятералди, 
йикъаралди чIехи жезвай.

Гьа икI са кьадар вахт фена. Са пуд 
вацралай адакай са иер кац хьана. Ку-
руна авайди тIуруна жеда лагьайвал, 
эхирни и каци вичин дидедин хесетар 
тикрариз башламишна. Ягьсуз каци 
аквариумда авай гъвечIи балугъар-
ни секиндиз тазвачир. Хзанди суфра 
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экIянамазди, ада суфрадал хкадардай, 
и кьиляй а кьилиз чамардай, пац вегьиз 
къапарай якIун кIусар гваз катдай. Са 
шумудра дидеди ам гатана, кьамалай 
кьуна мичIи куьриз гадарна, амма кациз 
эсер жезвачир. Эхир дидеди лагьана:

– Я, ФетI, и ви каци атай мугьман-
рин виликни чун беябурзава, чан хва, 
им кIваляй квадра. Мад завай адан ая-
вал хъийиз жезмач.

– Къенлай кьулухъ, диде, адан жа-
ваб за гуда.

Пакадин юкъуз дидеди суфра 
экIягъиз башламишайла, кац атана 
къвалавай няметар авай къапар вилив 
хуьз акъвазна. ФетIни адан къвалав 
къаравул яз акъвазна.

Сифте къафунар авай къапар суфра-
дал атанамазди, каци суфрадал хкадар-
на. ФетIа ам кьуна, вилериз килигиз, 
тIуб юзуриз «пиштI, пиштI» лагьана, 
тухвана мичIи куьра агална, пакадалди 
гьана туна, ахпа кIвализ хкана. Гата-
нач, бадида аваз недайди эцигна.

Хзанди нисинин фу недай вахт 
алукьна, кIвале атирлу хуьрекрин ял 
гьатни. Кацин кьарайни квахьнавай.

Кац явашдиз атана суфрадин къе-
рехдал акъвазнавай. ФетIни къаразрал 
алай. Каци ФетIаз са вил яна, явашдиз 
са пац суфрадал эцигна. ФетIа «пиштI, 
пиштI» –  лагьана адаз тIуб юзурна. 
Кхун хьайи кац гуьлле хьиз куьриз кат-
на. ФетIа фена ам гъилераллаз хкана 
пипIевай кацин бадидихъ ацукьарна. 
Гьа икI са шумуд сефер тикрар хьана. 
Яваш-яваш каци ФетIан тарс кьуна, 
суфра экIядайла ам фена вичин бадидин 
кьилихъ ацукьиз хьана. ТIуьн тIуьна 
тух хьайила, атана ФетIан кIвачеривай 
кьил гуьцIиз «мяв, мяв» ийиз хьана. 
ФетIани ам гъилерал хкажиз, гагь-гагь 
вичихъ галаз куьчейризни тухуз баш-
ламишна. Гьа икI, акваз-акваз адакай 
акьуллу кац хьана. Вири хзан кацелай-
ни, ФетIалайни гзаф рази тир. «Аквадай 
гьаларай, ФетIакай чIехи хьайила хъсан 
муаллим жеда», –  лугьузва дидеди.

6/2020 19



ъвечIи Периназа гьар нисиниз ял-
гъуз бадедиз са гичин къайи яд 
тухуда. Къариди, руш акурла шад 

хьана, капар ягъиз, мани лугьуда:

Элкъвей чин алай,
Къуьнел гичин алай,
Иер руш Периназ,
Тахьуй назар, Пери, ваз!

Къе рушал куьчеда къуншидин гада 
Навруз гьалтна. Ам кIвачер куьруь, ру-
фун экъисай, гардан яцIу, кьил еке, на-
динж аял я. Ингье, гилани ада рушан 
рехъ кьуна. Периназаз адахъай кичIе 
туш. Руша адаз мез экъисна.

– Я руш Пери, Назпери! –   хабар кьу-
на ада. –   Вун «Инал тIампI, анал тIампI, 
тIампIалабаш, къизилбаш» яни?

– Ваъ.
– КьецIилбаш яни?
– Ваъ.
– Сарабаш? Алабаш?
– Ваъ! Ваъ!
– Бес, вун вуж я?
– Зун? «Элкъвей чин алай, къуьнел 

гичин алай, иер руш Периназ» я.
– Пагь, пагь! Бес, зун вуж я?
– Вун? «ЦIегь, цIегь, цIегьрен мегь. 

КIвегьед стIал, нисид ратIал».
– Туш, кьейди! Зун «Къизил Агьмед 

ич хьтин…»
– …муьрхъуь кьур пич хьтин.
– Я Пери, я Назнази! –   эверзавай 

Варцалай дидедин сес акъатна. Перина-
за, Наврузаз мез экъисна, гичинни гваз 
дидедин патав зверна.

Шамсудин ИСАЕВ
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апшуругъ агакьунихъ кваз 
бицIекар дафтаррал алгъа-
на. Акуна-такуна бязибур 

кьвед лагьай чинризни экъечIна. 
Амма дакIардихъ галай парта-
да ацукьнавай Селиман рикIелай 
вилик квай табагъдал сочинение 
кхьин алатна: «Хийирлу кам». 
СакIани гададивай и гафар тести-
кьардай кьетIен келимаяр жагъу-
риз жезвачир. Сочинение кхьена 
кIанзавай. Ийир-тийир хьанвай 
Селима къецихъ вил яна. Бирдан 
адаз гъилера гичинар аваз къуюди-
лай хквезвай, юкьва чам гана, су-
алдин ишарадиз ухшар хьанвай са 
къари-баде акуна. Гуя вич-вичелай 
гададин гъил хкаж хьана. Муал-
лимдини экъечIдай ихтияр гана. 
Селим дафтарар кIватI хъийидай 
арада хтана акъатна.

– Баркалла, Селим, –  лагьана 
муаллимди. –   Идай ваз лап ви-
ридалайни виниз 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 муштулух 
гана.

– Чаз гьардаз сад, –  лагьана 
бицIи руша стхадиз.

Зирекдиз тарциз акьа-
хай КIватIи-КIватIаша кьве 
пIинидикай сад тадиз сивиз вегье-
на.

– 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…

– Мурад, вуна ви вахалай чешне къа-
чу, чан хва.

– Гьихьтин чешне?
– Килиг ам гьикI ширин мецелди 

рахазватIа, жувни гьакI рахух.
– Гьелбетда, ширин рахада, гьар диде 

кIваляй экъечIай кьван шекерданда авай 
шекер тIуьна куьтягьна. Зун ам хьтин 
чуьнуьхгумбатI тиртIа зи мезни ширин 
жедай. 
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***
– Буба, на гьар юкъуз 

чуру вучиз твазва?
– Чуру тун тавуртIа, 

зун кьуьзуь къужадиз 
элкъведа.

– Ахпа вун бадеди 
къизил балугъ къаз гьуь-
лел ракъурдани?

***
– Я диде, батIришар 

дабандилай алатзавайла, 
вуна памбаг кIуфа вучиз 
твазва?

***
– Баде, ваз зун кIан 

яни?
– Шандакьар тийи-

дайла, чIалаз килигдай-
ла, заз вун пара кIанда, 
хтул.

– Заз вун, баде, гьами-
ша кIан я.

***
– Диде, къе мектебдиз 

духтур атанвай.
– Вуч ахтармишзавай?
– Ада чна нефес къа-

чузвани-къачузвани ах-
тармишна.

***
Йифен кьулара месин 

кьиле ацукьай аялдиз ди-
деди:

– ГьикI хьана, хва?
– Ксудай кьван галат-

на.
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Гьаятдин парудал акьахна, цIару са кIекре гьарайна:
– ГьикI я ви гьа-а-ал?! ГьикI я ви гьа-а-ал, 
Чан зи къунши-и-и, кьуь-зуь-уь кье-гьа-ал?
Адаз къуншидаллай гьаятдин юкьвалай са яру 

кIекре жваб гана:
– А-лат-на зи-и-и же-гьил бах-та-а-ар!
А-мач къе за-а-ахъ жа-гьил ба-та-а-а-ар!
Абуруз лап гьа мукывалай са жуьже кIекре суал 

гана:
– Вуч хьа-нал-да?
Вуч хба-нал-да?
Адал цIару кIекре гьасятда жаваб ахгакьарна:
– Гуж хьа-нал-да-а-а! Гуж хьа-нал-да-а-а!
Же-гьил уь-муь-уьр пуч хьа-нал-да-а-а!
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***

Инсанри гъуьрч авунин ва тIебиатдин шартIар пис 
хьунин нетижада, чуьлдин гьайванрин, ничхиррин 
шумудни са жинс дуьньядилай михьиз терг хьана. 
Анжах тек са ХIХ лагьай асирда 30-дав агакьна жин-
синин вагьши гьайванар телефна. Африкада жуьре-
ба-жуьре гьайванрин кьадар яхцIурни цIуд сефердин 
тIимил хьанва.

***

Гуьлуьшан, рагъ авай гатфарин юкъуз, са гектар 
чкада битмиш хьанвай гъулцин тарарилай чIижери 
са тонн миже кIватIзава. Ахпа адакай виридалайни 
хъсан, экуь-кагьрабадин ранг алай, глюкозаяр, хий-
ирлу кьелер, В ва С витаминар, каротин, микроэле-
ментар, органический кислотаяр квай вирт жезва. 
Ихьтин вирт дарман яз гьисабзава.

***

Юкьван гьисабдалди инсан йикъа къад агъзур 
камуниз физва, йиса лагьайтIа, ирид миллион каму-
нихъ агакьна. Пудкъанни цIуд йисуз – вад виш мил-
лион камуниз!

И кардиз фикир гайила, чаз инсандивай вичин уь-
муьрда цIуд сеферда чилин шардилай, экватор кьу-
на, элкъвез жедайди ва а рехъ вири санал Чилелай 
Вацрал кьван авай рекьиз барабар тирди аквазва.
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