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Редактордин гаф

                                                         Мурад  АГЬМЕДОВ

КЬЕТIЕН  ВЕЗИФАЙРИН  ГЕНЕРАЛ
2017-йисан сентябрдин эхиримжи йикъара Дагъустан са вуч ятIани гуь-

зетзавай гьалда авай. Саки са гьафте республика регьбер авачиз амукьнавай. 
Региондин виликан Кьили уьлкведин Президентдиз отставкадин гьакъиндай 
арза кхьейдалай гуьгъуьниз ва талукь къарар кьабул тийиз йикъар алатир-
давай, медиамайданда Дагъустандин кьиле гележегда акъваздай касдин 
гьакъиндай кхьинар, рахунар гзаф жезвай.

Месэла къизгъинарзавай са шартI мад авай. Республикадин  виликан Кьил 
Рамазан Абдулатипов къуллугъдал хьайидалай кьулухъ ам отставкадиз 
ракъуруникай датIана ванер-сесер арадал атана. Эхир и югъ алукьна. Гила 
Дагъустандиз ни регьбервал гуда? ТIварар алатай ва гилан вахтарин регь-
берринбур, чIехи къуллугъдикай фикирзавайбурун кьазвай. Абурун кьадарни 
югъ-къандавай гзаф жезвай. Ахьтин чкадал атана хьи, соцсетра флан кас 
– Кремлдин «векил» республикадин чIехи къуллугъдал тайинарнава лугьудай 
къалп хабарарни раижна. Амма Россиядин МВД-дин генерал, Госдумадин 
председателдин заместитель, «Сад тир Россия» партиядин фракциядин 
руководитель Владимир Васильев махсус улакьда аваз Дагъустан Республика 
идара ийиз рекье турла, вири экспертар, политологар патал гуьлуьшан юкъуз 
цавар рахай хьтин, гьич садани гуьзет тавур хьтин кар хьана.

Идалай гуьгъуьниз Дагъустандин уьмуьрда махсус улакьар уьлкведин мер-
кездиз фин, анай атун адетдиз элкъвена лагьайтIани жеда. Махачкъала галай 
терефдихъ жуьреба-жуьре ахтармишунар кьиле тухуз прокуроррин, чIехи 
чиновникрин десантар рекье гьатна. Москвадин терефдихъ коррупциядин 
хумадик шаклу яз гьисабзавай гьакимар рекье туна.

Республикадин чIехи къуллугъдал къерехдин кас тайинарун (журналистри 
гьасятда «варяг» тIвар гайивал) кьетIен вакъиа тир. Алатай 70 йисан девир-
да Дагъустандин кьиле къерехдин кас акъвазарайди тушир. Амма Кавказдиз 
ракъурнавай Владимир Васильев Президентдин виридалайни ихтибарлу 
ксарикай сад тир. И кар чир хьун патал адан биографиядиз килигун бес я. 
1999-йисуз Владимир Путин Россиядин Хатасузвилин Советдин кьиле акъ-
вазайла, а чIавуз ада президент хьуникай фикирни ийизвачир, ада Владимир 
Васильев вичин заместителвиле тайинарнай. Идалай гъейри Васильева Ке-
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ферпатан Кавказдин гьакъиндай советдин управлениени идара ийизвай. Идал 
къведалди ам МВД-дин министрдин заместитель ва тешкиллу тахсиркарви-
леррихъ галаз женг чIугунин месэлайрал машгъул тир. Ам а чIавуз МВД-дин 
министрвилин къуллугъдал эцигун мумкин тир кандидат язни гьисабзавай. 
Амма кьисметдин рекьер маса терефдихъ элкъвена.

  В. Путина Васильев Дагъустандиз рекье тун гзафбур патал шок хьана. 
Иллаки коррупциядин тешкилатар, кIеретIар арадал гъанвайбуруз, гьами-
ша хьиз гьа чпиз чидай, чпихъ галаз фу незвай ксарикай республикадин кьил 
жеда лугьуз фикирзавайбуруз. Васильева вичин кIвалах тешкилзавай гьалдал, 
гьар са месэладив эгечIзавай тегьердал, ада вине кьазвай ерийрал яргъалди 
гуьзетун герек къвезвачир, кьатIуз жезвай, ам атуникди, Дагъустанда гила 
вири маса патахъ элкъведа…

Йисаралди тестикь хьанвай Дагъустандин гьукумдин азарлу ва муракабсуз 
архитектура акI барбатI жез эгечIна хьи, гьамиша сагъ яз амукьдайди хьиз 
авай кIвал са сятда чкIана. Садани гуьзетнавачир, тIвар-ван фамилийрикай, 
къуллугъчийрикай криминальный хроникада ихтилатда. Вилериз аквазвай 
вакъиайри, гьакъикъатди Дагъустандин элита я лугьузвайбурун нервияр 
гъуьргъуь авуна. Кар алай шаклу ксари кIеви жедай чкаяр жагъурна, бязибур 
республикадай катна, виликамаз кьибледин гьуьлерин патарив гьазурнавай 
къелейриз. Чпин кьвед-пуд мертдин жугъунра кIевнавай, къизил-гимишдалди 
безетмишнавай дворецарни туна. Амма силисдин хурукай виридалай катиз 
алакьнач. 200-лай виниз чиновникар жавабдарвилиз чIугуна. Дагъустан патал 
икьван гагьда тахьай хьтин вахт алукьна. Куьгьне къурулушар, тежрибаяр 
барбатIзавай, агъун тийидай, гьияч садарани тахьай хьтин дегишвилерин, 
цIийивилерин.
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В. Васильев къулугъдив эгечIай кьуд вацралай коррупциядихъ галаз чIугва-
звай женг  акьван гужлуди хьана хьи, силисдик виликдай са законризни муь-
тIуьгъ туширбур, тахсирлу ийиз тежедайбурни акатна. Са куьруь вахтунда 
республикадин гьукуматдин кар алай регьберар кьуна, дустагъна. Са рахунни 
алач, ван жезвай, вилериз аквазвай крариз инсанрини чпин къиметар гана.

Гьелбетда, майданда тахсиркарвилерин вилик жергеда акъвазай чинов-
никар, абурун хизанар гьайиф къведай ксарни пайда хьана. Гьатта, виликдай 
абур вири санал дустагъра туна кIанда лугьудайбурни. Масадбуру лагьайтIа, 
коррупциядихъ галаз мадни кьетIидаказ женг чIугун истемишзавай. Амма Ва-
сильева вичиз чидайвал авуна. Гьукумдин, халкьдин пулар чуьнуьхзавайбурухъ 
галаз женг чIугунихъ галаз сад хьиз, ада и кар вилик тухудай маса рекьерни 
жагъурна. Республикадин вири къатарихъ, къуватрихъ галаз меслятни ийиз, 
инсанар вичин планрин, истемишунрин гъавурда тваз.

Идаз цIийи гьакъикъатни, аламатдин инкъилабни лугьуз жедай. Гзафбур 
крар икI элкъведайдахъ агъунни авунвачир.  Гьатта фикирнавай, гьикьван 
адахъ авторитет, Путинан патай ихтибар аватIани, бажагьат 70 йис та-
мам жезвай касдивай йисаралди Дагъустандиз къвезвай финансрин вацIарин 
аявалзавай политический къурулушдин акулаяр тар-мар ийиз жеда. Чпин 
ихтиярда коррупциядин пайгардик кутунвай агъзурралди схемаяр, финансрин 
гзаф кьадар ресурсар, эменни, хсуси карханаяр, бизнес авай ксариз кар кьаз 
жеда. Амма и гьакъикъат чи вилериз акуна.

Коррупциядин къармахар республикадин социальный вири хилера гьахьна-
вай: медицинада, образованида, рекьерин майишатда…  Антимонополиядин 
къуллугъчийри кьиле тухвай ахтармишунрин бинедаллаз Россияда сифте яз 
Дагъустанда рекьер эцигунин майишатда ва медицинада пулар тарашзавай 
картельный кIеретIар дуьздал акъудна. Здравоохраненида гьахъсуздаказ та-
рашай пулари 9 миллиард, рекьер эцигунин майишатда 18 миллиард манат 
тешкилна.

Коррупциядин дадуна гьатнавайбуру кар алай гьар са проектдиз талукь 
яз пулар чуьнуьхдай аламатдин схемаяр туькIуьрнавай. Мисал яз, республи-
кадин са районда муьгъ эцигун патал са миллиардни вад виш агъзур манат 
тайинарнавай. ЦIийи кьилелай ахтармишунар, гьахъ-гьисабар авурла, муьгъ 
1 млн. манатдихъ эцигиз жезвай. КьатIун четин акъваззавач, амукьзавай 
зур миллион манат гьиниз фидайтIа. Ихьтин мисалар гьар сана гьалтзавай. 
Рекьерин майишатдин хиле эцигзавай объектрин гьахъ-гьисабар цIийи кьи-
лелай хъувурла малум хьана хьи, 2,5 млрд манат артух къалурнавай. 
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кIвалахдани дегишвилер туна. Грефахъ галаз гуьруьшмиш хьайидалай гуь-
гъуьниз Россиядин кредитрин зурба организация гзаф хилер вилик тухуник 
вичин пай кутадай икьрардал атана. Жуьреба-жуьре проектриз пуларни ахъ-
айна: «Безналичный Дагестан», инфраструктурный, агьалийрин социально 
незащищенный кьатар яшайишдин кIвалералди таъминардай (2006-йисалай 
учирда акъвазнавай ахьтин ксариз кIвалер ганвачир, ахьтинбурун кьадарни 
13,5 агъзурдав агакьанвай) проектар.

Эцигунрин хел лагьайтIа, Дагъустанда фадлай мичIи тамуз элкъвенвай. 
Регьятдаказ къазанжийрин иесияр жез кIанзавайбуру чпин рикIиз кIани вири 
крар ийизвай. Ахьтин чкадал атана хьи, Дагъустандин меркездин  гевгьер тир 
Ак-Гель вириз эцигунрин зир-зибилни, медицинадин амукьаярни, маса шейэрни 
вегьез, барбатIна. Ахпани, чил арадал гъана, анал кьакьан кIвалер эцигиз 
кIанзавай. Анжах са Махачкъалада законсуздаказ, эцигунрин истемишунар 
кваз такьаз эцигзавай 400 кIвал авай. КIвалер эцигзавайбуру ерисуз, муьрхъуь 
кьунвай арматураярни, цин турбаярни ишлемишзавай. Имни Дагъустанда, 
мукьвал-мукьвал залзалаяр жезвай чкада.

Васильеван къалурунрилай, истемишунрилай гуьгъуьниз контролдин 
вири къурулушри, гуьзет тавур къайдада, герек тирвал кIвалахиз гатIун-
на. Сад-садан гуьгъуьналлаз ахтармишунрин актар, предписанияр кхьена, 
тахсиркарвилер дуьздал акъудна, законсуз эцигнавай объектар чукIур хъ-
увунив эгечIна. Виликдай таквазвай гзаф кьадар чIуру крар дуьздал акъатиз 
башламишна: цин турбайрин чкадал чилик кутунвай нафтIадин турбаярни, 
санани регистрация тавунвай заправкаярни, школайриз, аялрин бахчайриз 
чара авунвай чилерал эцигнавай яшайишдин кIвалерни, чуьнуьхнавай газдалди 
таъминарзавай теплицаярни…

Теплицайрин иесийри, газдин контролеррихъ галаз гаф-чIал садна, ишле-
мишзавай 10 процент газдин къимет гузвай, амайди чпин жибинра твазвай. 
Тарашзавай пуларихъ чпиз багьа-багьа автомашинарни, кIвалерни маса 
къачузвай. Гьа и жуьреда газ чуьнуьхзавайбур экономикадин маса хилерани 
авай. Мисал яз кирпичрин заводра. Гьа икI, пул гун тийиз электроэнергияни, 
ядни ишлемишзавай. Нетижада Дагъустанда санлай къачурла 30 процент 
газ квахьзавай. Патав гвай Ставрополда лагьайтIа, анжах 1 процент.

Теплицайра кепекрихъ кIвалахзавай къецепатан агьалийри чилел хали-
сандаказ ва рикIивай кIвалахзавай чи зегьметчийрин кIвалахдиз екедаказ 
кьецI гузвай. Тади гьалда герек серенжемар кьабулна кIанзавай. Намуслу, 
зегьметчи крарин бизнес квахь тийидайвал, абур маса регионриз тефидайвал. 
Васильеван алахъунриз, месэладив кардин гъавурда аваз эгечIуниз килигна, 
хсуси бизнесдал машгъул жез кIанзавайбуруз гегьенш рекьер, кьезилвилер ва 
мумкинвилер яратмишна. Вири и крар Дагъустанда сифте яз кардик кутуна 
ва абур исятда кутугай къурулушдиз элкъвезва.

Къейд ийин, анжах са газдин сетар инвентаризация авурла, 1700 километр 
сетар иесисузбур яз жагъана. И рекъемдин зурбавал кьатIун патал фикирдиз 
гъваш, Дагъустандин чилин сергьятри анжах 1181 километр тешкилзава. 
Яни, газдин иесисуз сетралди Дагъустандилай кьве сеферда цIар ягъиз жедай. 
Ихьтин гьалдиз гъанвай сетар, турбаяр фад-фад гуьнгуьнай акъатзавай, 
вишералди инсанар газ авачиз амукьзавай. Гьа са вахтунда иеси авачир сетар 
агьалийри ва масабуру чпиз кIанивал ишлемишни ийизвай. Ихьтин татугай-
вилер арадай акъудиз эгечIна ва 57 млн кубометр газ гьавая ишлемишзавай 
промышленностдин, коммунально-бытовой 1540 муьштери «хъендикай» 
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хкудна. Нетижада 95 млн кубометр газ (660 млн манатдин къимет авай) 
кьенятдай мумкинвал хьана.

Васильев къведалди автозаправочный станцийрин иесиярни чеб чпин 
пачагьар тир. АЗС-ри ерли налогар гузвачир. Документра суткада 300-400 
литр бензин маса гайиди яз къалурзавай. Хатасузвилин къайдайрал амал тий-
извай шегьердин къене авай АЗС-ри са шумудра цIайни кьуна. Заправкайрал 
кIвалахзавай ксарни законди истемишзавайвал кьабулнавачир, виринра кьве 
бухгалтерия кардик квай. Бензин маса гунай къачузвай пулар чпин жибинра 
тазвай ва къвезвай кьван ахтармишунардайбурни, чпин пай вахкуз, рекье 
хутазвай. Васильев и месэладив цIийикIа эгечIна. Ада АЗС-рин иесияр кIватI-
на ва абуруз намуслувилелди, бюджетдиз налогар гуз кIвалахун меслятна, 
гьукуматдини чпиз кIвалахдай къулай шартIар тешкилдайди хиве кьуна. 
Акваз-акваз нетижани гана ихьтин эгечIуни. 

Гьа са вахтунда, Васильев вичин везифайрив эгечIайла, лугьудайбур хьана, 
мукьвал вахтара вуч авуртIани бюджетдиз гзаф налогар гъиз жедач. Амма 
республикадин Кьили тухузвай кIвалахди, кадрийрин гьакъиндай чIугвазвай 
къайгъударвили, намуслувилелди кIвалахун хийирлу тирдахъ инанмишаруни, 
куьгьне жуьреда фикирзавайбурун гафар бине авачирбур тирди успатна.

Республикадин карханайра, фирмайра, идарайра кIвалахзавай гзаф инсанар 
ва абуруз гузвай мажибарни хъендик квай. И кар себеб яз абурун гьисабдай я 
пенсийрин фондуниз, я ФОМС-диз, я соцстрахдиз талукь тир пулар физва-
чир. Идалди зегьметчийрин гележегдин пенсийрин кьадарар тIимил хьунал 
гъизвай. Авайвал лагьайтIа, инсанрин къазанжияр тарашзавай. И рекьяй 
тухвай дурумлу кIвалахди 2018-йисуз алава яз кIвалахзавай инсанрин кьадар 
38 агъзурдай артухарна. Яни абур хъендикай хкудна. Гьелбетда, акваз-акваз 
налогрин кьадарни виниз акъатна. Бюджетдин такьатарни кьенятна. ГьикI 
лагьайтIа, виликан йисара кIвалах тийизвай инсанрин патахъай медицинадин 
страховой мажбури взносар гун патал республикади 265 млн манат харж-
завай. Гила и пулар яшайишдин месэлаяр гьялуниз чара ийизва. Школайриз 
цIийи автобусар, больницайриз «тади куьмекдин» машинар, алай аямдин 
аппаратар маса къачузва.

Дагъустандин медицинадинни социальный экспертизадин бюроди рехъ 
гайи тахсиркарвилерикай ван хьайи гьар сад къарсатмиш жезва. Пулар 
тарашдай рекьер агалайдалай кьулухъ 6000 «набутдиз» справкаяр гьакI 
ганвайди малум хьана. Талукь ксариз 200-500 агъзур манат пулар ришвет 
гуз сагъ инсанри чпиз «набутвал» къачузвай кьван. Гьа са вахтунда халисан 
азарлуяр, набутар справкаяр гун тийиз инжиклу ийизвай, гьабурни ришветар 
гуниз мажбурзавай. И хиле тахсиркаррин са кIеретI арадал атанвай кьван. 
Абурун вилик пад кьуни Дагъустандин бюджетдин 890 млн манат кьенятна.

Коррупционеррихъ галаз чIугвазвай женг акъвазаранвач. Ам давам жезва. 
Алатай йисан нетижайриз килигайла, Дагъустанда ришветбазвилихъ галаз 
алакъалу уголовный делояр кьуд сеферда тIимил хьана.

Коррупциядилай гъейри мадни фикир гана кIанзавай месэлаяр авай. Ин-
санрин бейнида, къанажагъда дегишвал туна кIанзавай. Алатай вахтарин 
татугайвилер, тахсиркарвилер элкъвена хквен тийидайдан гъавурда туна 
кIанзавай. И кар патални гьар са хиле намуслувилелди кIвалахдай дуьзгуьн 
пешекарар герек тир. Дагъустанда, гьакI Кавказдани алакьунар, бажарагъ, 
чирвилер авай ксар гьамиша хьайиди я. Гьайиф хьи, чкадал къулай шартIар, 
мумкинвилер авачирвиляй абур масанриз физвай. Васильеван командади гьа 
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и кардални эхир эцигун ва жегьилриз, бажарагълу ксариз чкадал кIвалахдай 
мумкинвал арадал гъун кьетIна. Республикада ва Россиядин регионрани кар 
алакьдай, хъсан дережайрив агакьнавай дагъустанвийрихъ къекъвена ва 
абуруз республикадиз хтун теклифна.

Халисан цIийивал ам хьана хьи, кадрийрин конкурсар тешкилна. Сифте-
диндазни Расул Гьамзатован машгьур «Зи Дагъустан» ктабдин тIвар гана. 
Идахъни вичин метлеб авай хьтинди тир. ГьикI лагьайтIа, асирар дегиш 
жедай чIавара са интервьюда Расул Гьамзатова гьайиф чIугунивди лагьанай: 
«Им гила зи Дагъустан туш». Дугъриданни, 1990-йисарин эхирра Дагъустан-
да кьиле физвай крари, вичин эсерра пайдах хьиз кьунвай ягь, намус, ахлакь 
пулдихъ маса гудай хьтин гьерекатри шаирдиз екез таъсирнай. А гуьзел ерияр 
гила кьулухъ аватнавай.

«Зи Дагъустан» конкурсда дуьньядин са бязи уьлквейрайни атайбурни  
кваз 6000 касди иштиракнай ва гьар сад вичин алакьунар къалуриз алахъна. И 
конкурсдиз уьлкведин Президентдин Администрацияди къаюмвал авуна. Кон-
курсда 54 касди гъалибвал къазанмишна, абурукай 26 касдиз жуьреба-жуьре 
министерствойра, ведомствойра къуллугъар ганва. Жегьил ксарикай мини-
страрни, РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин къуллугъчиярни, 
ведомствойрин руководителрин заместителарни, муниципалитетрин ра-
ботникарни хьанва. Дугъриданни, жегьил кадрияр республикадин экономика 
вилик тухудай хъсан такьат я. Абуру чпин карда алай аямдин технологияр 
ишлемишзава.

Йисаралди гьял тежезвай месэлайрал кIукI гъун – им неинки савадлу пла-
нар, гьакI  гъиле кьазвай крар уьтквемвилелди кьилиз акъуддай жавабдарлу 
инсанарни я. Ихьтин инсанрихъ Дагъустан гьамиша цIигел тир, гьикI ла-
гьайтIа, патал физвай бажарагълу пешекаррикай экономикадин саки вири 
хилер магьрум жезвай ва кIвалахарни члада гьатзавай. Коррупционеррихъ 
галаз чIугвазвай женгини хейлин чкаяр азадна ва анра къуллугърал халис пе-
шекарарни истемишзавай. РД-дин Гьукуматдин Председателдин къуллугъдал 
Татарстандин  экономикадин министрвиле хъсандаказ кIвалахзавай Артем 
Здуноваз теклифна. Кадрийрин кьитвал арадай акъудун патал Васильева 
Россиядин вири регионрай чпин ватандиз хкведай ашкъи авай бажарагълу 
дагъустанвийриз теклифна.

Гзафбур республикадин цIийи руководителдин теклиф кьилиз акъатдай-
дахъ агъуначтIани, гьакъикъат масад хьана. Са гьихьтин ятIани себебар аваз 
патал акъатай, анра чпин дережаяр хкажай, чеб авай чкайрин экономика 
вилик финик пай кутазвай ксар республикадиз хквез гатIунна. Васильеван 
командадик экечIай абур муракаб месэлаяр гьялдай рекьерихъ къекъвена. Рос-
сиядин финансрин министерстводин са департаментдин руководителвиле 
кIвалахзавай Гьажимегьамед Гьуьсейнов РД-дин Гьукуматдин Председател-
дин Сад лагьай заместителдин къуллугъдал хкана. Дагъустандин меркездин 
кьиле Москвадин центральный районрикай садан руководитель яз хьайи Сал-
ман Дадаев акъвазна. Тамарин майишатдиз къе и хиле къад йисуз кIвалахай ва 
Москвадин лесхоздин руководителвиле зегьмет чIугур Вагьаб Абдулгьамидова 
регьбервал гузва. Са кар адетдиз элкъвезва, Дагъустандилай къерехда вичи 
кIвалахзавай чкада агалкьунар, авторитет къазанмишай касдиз гила хайи 
ватанда вичин алакьунар, чирвилер ишлемишдай мумкинвал гузва. Эхь, къе 
абуру Дагъустан, адан гележег патал зегьмет чIугвазва.

Нетижайри чеб яргъалди гуьзетиз тунач. Республикада хатасузвал ва пай-
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гарвал арадал гъуни туристрин селни гъизва Дагъустандиз. Махачкъаладин 
«Уйташ» аэропортуни сифте яз алатай йисуз 1 миллион пассажир кьабулна. 
ЦIи самолетра аваз къвез-хъфидайбурун кьадар 1,5 млн касдив агакьда.

Авайвал лагьайтIа, туризм Дагъустандин экономика вилик тухудай ва ге-
лежег авай хел я. Икьван гагьда республикадин гьакимри и месэладиз са артух 
фикир гайиди туш, анжах гила крар яваш-яваш вилик физва. Туристар гзаф 
кIватI жезвай чкайра туристический хабаяр эцигзава. Виликдай са затIни 
алачир чилерал гила кафеяр, сувенирар маса гудай туьквенар, чкадин инсанри 
чпин майваяр, емишар, сеняткарвилин шейэр маса гудай чкаяр пайда жезва. 
Паталай атанвай инсанри иллаки пара хушвилелди чи багъларин няметар 
маса къачузва. Гьар йисуз Дагъустандиз къвезвай туристрин кьадар 20 про-
центдин артух жезва. 2017-йисуз республикадиз 608 агъзур кас, 2018-йисуз 
700 агъзур кас атана. ЦIи республикадиз къведай мугьманрин кьадар 850 
агъзурдав агакьун мумкин я.

Вилик эцигзавай хъсан ва къени крар кьилиз акъудунин ва гьукумдин цIийи 
къурулуш арадал гъунин бинеда жуьреба-жуьре алакьунрин, фикиррин ин-
санар са командадиз кIватIун я. И кар Владимир Васильевалай вижевайдиз 
алакьзава.

Хуьруьн майишатда аквадай хьтин дегишвилер арадал гъун патални 
кьетIен серенжемар кьабулна. И кардиз хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин 
министрвиле республикадин Совбездин секретарь Абдулмуслимов Абдулмус-
лим тайинанрунини куьмекна. Лапагрин дузгуьн гьахъ-гьисаб авуни ва къе-
цепатан муьштерийрихъ галаз кутугай ва хийирлу алакъаяр мягькемаруни 
малдарвал ва хипехъанвал Дагъустандин экономикадиз валюта гъидай хилериз 
элкъуьрна. Къе Дагъларин уьлкведин лапагриз Ирандай, Катардай, Туьркия-
дай, Саудовдин Аравиядай ва Индонезиядай муьштерияр акъатнава. Ирандин 
инвесторриз гьатта Дагъустанда як гьялдай завод эцигиз кIанзава. Чи як 
маса къачунин жигьетдай Исламдин республикадин игьтияжар екебур я.

Гьа са вахтунда якIун хел галай-галайвал ва хийирлувилелди вилик тухунин 
месэлани гьялзава.  Виликдай Дагъустандай масанриз чан алай лапагар маса 
гузвай. Садани жуваз хкатзавай зияндин кьадарар чирзавачир. Эгер лапаг 
чкадал тукIвайтIа, гьар са килограмм якIал эхлязавай алава къиметди (до-
бавленная стоимость) 100 манат тешкилзава эхир. ЦIийи министр Абзагир 
Гьуьсейнова гьа и ва маса месэлайризни фикир гана, агропромышленный 
комплекс вилик тухудай рекьер тайинарна ва ихьтин теклифрин тереф 
республикадин руководстводини хвена. Лугьун хьи, амни «Зи Дагъустан» 
конкусрдин гъалибчи, «Россиядин лидерар» конкурсдин финалист я.

Алай макъамда хуьруьн майишатдин менфятлувал хкаждай месэлайриз 
артух фикир гузва. Як гьялдай са шумуд цех эцигзава. Карда цIийи техно-
логияр ишлемишзава. Ида лапагар, малар масанриз тухунин адетдал эхир 
эцигда. Рекье-хуле хьайила, абур яхунни жезва эхир.

Прунз гьасилзавай хилекайни гьа икI лугьуз жеда. Йисаралди Къизляр 
районда прунздин бегьеррин кьадарар артухариз жезвачир. Вучиз лагьайтIа, 
рикIивай магьсулдарвал вилик тухунал касни машгуъл тушир. Виликдай авай 
дигидай цин имаратарни, къаналарни гъиляй вегьенвай. КIанзавайди са гъ-
вечIи кар тир – Терек вацIай яд къачудай 400 мертдин яргъивал алай къанал. 
Гила ам туькIуьрун пландик кутунва. 

Гьа са вахтунда прунз дуьгуьдиз элкъуьрдай, алай аямдин тадаракралди 
таъминарнавай заводарни кардик кутунва. Идал къведалди Дагъустандин 
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прунз гьасилзавайбур еке зегьметдалди гьасилнавай бегьер кепекрай (ки-
лограмм 10-12 манатдай) республикадилай къерехриз маса гуниз мажбур 
жезвай. Гила чантайра, пакетра тунвай ва виле акьадай дуьгуь пуд сеферда 
багьаз маса гузва. Къазанжиярни, налогарни республикада амукьзава. Я гила 
бегьер къунши регионрин прунз гьялдай заводриз ракъурунин игьтияжни 
амукьзавач. Анжах прунз анриз тухуниз акъатзавай харжар фикирда кьуртIа, 
са шумуд виш миллион манат жезвай.

Прунздиз талукь магьсулдарвили арадал гъизвай менфятлувили маса 
хилерни вилик тухуниз куьмек гузва. Гила мелиорациядин хел вилик тухуниз 
500 млн манат чара авунва. Дигидай яд агакь тийизвайвиляй ва бес теже-
звайвиляй  хуьруьн майишатдин 200 агъзур гектар чилер гьакI гадарнавай. 
Мелиорациядин имаратар эцигуни абурал чан гъида. Анра мал-къарадиз, 
лапагриз ем патал жуьреба-жуьре набататар цаз жеда. Мадни са хъсан 
кар. Дагъустандин руководство ва депутатар себеб яз республикадин 
уьзуьмчийриз куьмек гудай закон кьабулнава. Виниз тир еридин ракъинин 
кагьрабаяр гьасилзавайбурув гьукуматдин патай виликдай авачир хьтин 
галайвилер агакьда.

Транспортдин хел тир гьалда вилик тухун тавунмаз хуьруьн майишатдани 
гьалар тамамвилелди хъсанариз жедач. Эхиримжи вахтунда республика-
дай автомашинри, гимийри, поездри, самолетри тухузвай парарин кьадар 
югъ-къандавай гзаф жезва. Махачкъала Россиядин хъуьтIуьзни яд муркIади 
кьан тийизвай порт я. Адакай уьлкве ва республика патални тамамвилелди 
менфят къачуна кIанда. В. Васильева гьа и хилен министрвиле хейлин йисара 
автотрансопртдин карханайра кIвалахай тежрибалу кас Ширухан Гьа-
жимурадов тайинарна. Крарни виле акьадайбур я. Дагъустандай яна гзаф 
парар, абурун чIехи пайни гьуьлуьн портунай физва. Абурун 87 процентни 
нафтIадин продуктар я. Алай йисан сифте паюнай Махачкъаладин гьуьлуьн 
ва алишверишдин портуни 2 млн тонн нафт рекье туна. 2018-йисав гекъи-
гайла, им кьве сеферда гзаф я.

Васильев къведалди транспортдин комплекс лап татугай гьалда авайди 
тир. Общественный транспорт саки амачир. Маршрутдин хсуси такси-
яр-машинрин чIехи пайни куьгьнебур тир. Гьа и кар себеб яз рекьера, куьчейра 
авариярни гзаф жезвай. И гьаларал эхир эцигун патал общественный транс-
порт лап кIеви гуьзчивилик кутуна.  Пара хаталу чкайрал видеокамераяр 
эцигна. ЦIийи автомашинар ахъайна маршрутриз. Нетижада алай йисан 6 
вацра, 2018-йисан гьа и вахтунив гекъигайла, аварияр 15 процентдин тIимил 
хьана. Кьилинди ам я хьи, чкадин рекьер къайдадиз гъун патал 771 млн манат 
ахъайна. Транспордилай республикадин бюджетдиз къвезвай вири налогарни 
субсидияр яз муниципалитетриз рекье хтуна, рекьер туькIуьрун патал

Образованидани гьалар тарифдайбур тушир. Йисаралди диде-бубаяр 
аялриз учебникар маса къачуниз мажбур жезвай. Ктабриз, аялрин тIуьнриз 
ахъайзавай пулар са гьиниз ятIани квахьзавай. Школайриз ахъайзавай учебни-
карни, гьатта школайрин штампар алайбурни, са арадилай базарриз, хсуси 
туьквенриз акъатзавай. Васильева гьа и месэлани гьялна. Сифте сефер яз 
Дагъустандин школаяр патал бес кьадарда учебникар маса къачуна. Маса 
чкайриз акъат тавун патал вири учебникар голограммайралди мягькемарна. 

Общество патал кар алай и хиле къайда тунал цIийи министр Уммупазиль 
Омаровани машгъул хьана. Пешекар юристди, РД-дин Гьукуматдин Пред-
седателдин заместителди образованидин хиле аквадай хьтин дегишвилер 
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югъ-къандавай гзаф жезва. Махачкъала Россиядин хъуьтIуьзни яд муркIади 
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яр-машинрин чIехи пайни куьгьнебур тир. Гьа и кар себеб яз рекьера, куьчейра 
авариярни гзаф жезвай. И гьаларал эхир эцигун патал общественный транс-
порт лап кIеви гуьзчивилик кутуна.  Пара хаталу чкайрал видеокамераяр 
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хьана. Кьилинди ам я хьи, чкадин рекьер къайдадиз гъун патал 771 млн манат 
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карни, гьатта школайрин штампар алайбурни, са арадилай базарриз, хсуси 
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чкайриз акъат тавун патал вири учебникар голограммайралди мягькемарна. 
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Омаровани машгъул хьана. Пешекар юристди, РД-дин Гьукуматдин Пред-
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твазва. Са шумуд проект уьмуьрдиз кечирмишзава. «100 школа» программа-
ди кIвалахзава. Адан гьисабдай чи районрин, хуьреррин, шегьеррин вишелай 
гзаф школаяр ремонтна. Фикир ая, и кардиз 40 йисалай виниз са кепекни 
чара ийизвачир. 2018-йисан сифте кьиляй республикадин 1462 школадикай 
700 школа капитальнидаказ ремонтна кIанзавай. 132 школадин дараматар 
тарсар тухудай гьалда амачир. Алай йисуз инвесторрин куьмекни галаз 200 
школа ремонтзава.

Алатай йисуз галай-галайвал кьиле тухвай системный кIвалахди 7 милли-
ард манат кьенятдай , налогрин ва налогар тушир доходрин кьадар 2017-йи-
сан нетижайрив гекъигайла, 6,5 миллиард манатдин артухардай мумкинвал 
гана. Кьенят авур такьатар социальный хилез чара авуна. Республикада 
азарлуяр дарманралди таъминаруниз ахъайзавай пулар 5 сеферда гзафарзава. 
Гъиле кьуна ва яргъал вегьенвай эцигунриз алава пулар ахъайна, нетижада 
социальный 60 объектдал кIвалахар башламиш хъувунва. Агьалияр хъвадай 
целди таъминарунин рекьиз 1,7 миллиард манат чара авунва. Ида зур мил-
лион агьалийрин яшайиш хъсанарда. Вилик вахтара ихьтин пуларикай гьич 
ихтилатни авайди тушир. Хуьрериз газдин линияр тухуниз 250 млн манат 
чара авунва. Васильеван истемишуналди, и кьадар пулар харжзавай гьалдал 
общественностди, общественный палатади, вири дережайрин депутатри 
ва жергедин агьалийрини гуьзчивалзава.

Къиметар гудайла бинелу, камаллу, эдеблу, месэлаяр гьялдайла гьакъикъи 
кас тир В. Васильев республикадиз  «Дагъустандиз Россия вич атана» гафар 
мецеллаз мугьман хьана. Бязибуру гьасятда «Россия Дагъустандай санизни 
хъфенвайди тушир» лугьуз паркутарни эляна. Амма хейлин регионрилай 
гуьгъуьна амай республикада авай татугай гьалари  масакIа лугьузвай. Да-
гъустан гзаф хилерай, маса регионрив гекъигайла, хейлин гуьгъуьна амай.

Владимир Васильева Дагъустандиз регьбервал гуз анжах кьве йис я. И 
вахтунда республикадиз федеральный ва кар алай вири министрар атана. 
Дагъустан республика вилик тухуниз куьмек гудай федеральный махсус про-
граммайрик экечIна.

Кьилди-кьилди са месэла гьялунилай элячIна, дуьзгуьн система кардик 
кутуна кIанзавай. И кар патал ва экономикадай зайиф, датIана федераль-
ный дотацийрал алай Дагъустан вичи вич хуьдай, вилик тухудай региондиз 
элкъуьрун патал Васильев муракаб са жерге серенжемар кьабулуниз мажбур 
хьана. Йисаралди гьял тийизвай месэлайрин къармахра гьатнавай Дагъу-
стандивай вичихъ авай тIебиатдин ресурсрикай, геополитический гьалдикай, 
бажарагълу пешекаррикай менфят къачуз жезвачир. Гила ахьтин мумкин-
вал арадал атанва. Инсандиз виликди фидай рехъ агалдай ваъ, анжах хъсан 
нетижаяр къазанмишдай шартIар тешкилна. Гьеле вири крар авунва лугьуз 
жедач, вилик еке крар, гележегдин планар ква. Кьилинди, амалдар, тарашчи-
вилин, нефсинин схемаяр барбатIна, экономикадин сагълам, цивилизиванно 
вилик фидай модулдин бине эцигнава. Государстводин власть Республикада 
авай кьван месэлаяр, дердияр гуьзетиз авай государстводин власть гила 
абур гьялдай къуватдиз, катализатордиз элкъвенва. Имни, сифте нубатда, 
Владимир Васильеван агалкьун, лайихлувал я.

Урус чIалай 
таржума авурди – Н. ИБРАГЬИМОВ
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           Ханбиче  ХАМЕТОВА 

                          
 
БАНИДИН1   МОНОЛОГ

Вун хъфизва,
Пака кIвале ви сес жедач.
Вун хъфизва,
Пака нефес заз бес жедач.
Зи хиял вахъ галаз физва,
Вун хъфизва.
Югъ акьалтIна,
Рагъ акIизва.
Вилик ква йиф,
Им заз чизва,
Вун хъфизва.
Гьазур я гар ви гел квадриз,
ТIурфанни хар чIимел кIвадриз.
Зи пакадал за шак гъизва,
Вун хъфизва.
МичIи я цав, абизамач,
Заз зи чIарар табийзамач,
Гьиниз ятIа зунни физва,
Вун хъфизва.
Пака тахьай югъ яни им?
Чи гьиссерин юг яни им?
Суал низ я?
Гьуьлуьз фирай къизил балугъ –
Заз таб авур къарачи тух.
Вун хъфизва.                                     

      

                                        1  Чан алай яд хъванвай, кьиникь тийижир къуш.

Шиират

Шагьнабатаз
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Вилер кузва цуьк я лагьай хвецIди,
Луьткедикай
Хъире хьана кIерецдин.
Лепеди зун
Гьуьлуьн кIаниз ялзава.
Сирнав течир,
Зун балугъ хьиз лалзава.
Ваз зун аквар,
Кьулухъ ядай вил амач,
Вун хъфизва.
Захъ гаф амач
Ви гуьгъуьниз лугьудай.
Алпаб яни вун
РикI, жигер тухудай?
Зи кьекьемди
Зун язава хьел хьана,
Зи вилерай
Якъут физва сел хьана.
Амукьнава
Зун дуьньядив хъел хьана,
Вун хъфизва.
ЭкъечIдани
Ви кIвачерин гел жагъуриз?
Гару тухвай
Чепелукьдин пел жагъуриз?
ГьакIни кузвай зи гьиссерал
КIвахдай са гъаб кьел жагъуриз
ЭкъечIдани?
Суалар туш –
Терс хиялар сиягьдавай,
Туькьуьл-ширин
Какахьнавай саягъдавай.
Таниш тушир
Къайи гьиссди вегьенва зал.
Язава зи мефтIедиз мих,
Я им завал.
Зун къарагъдай
Зи кьве кIвачни лит туширтIа.
За гьарайдай,
Хура нефес кьит туширтIа,
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Са беденда
Зи кьилни рикI зид туширтIа,
Гьарайдай за.
Кьилиз ягъай
Гьисс элкъвена кьуркьушумдиз.
Къениз ягъай
Зи гьарайди арушна дуьз…
Вун хъфизва.
Ирид цавар,
Ирид чилер ацахьзава.
Къушаба тир
Гъетер тек жез авахьзава.
ИкI са дуьнья кьве пад женни?
Чакай сад кьуьд, сад гад женни?
Цав чиливай къакъатзава.
Гунагь тирни
Керематрал вил эцигун?
Булахдал гъил,
Хайи чилел кьил эцигун?
Къени крар турвакьдава,
Чун кьвед иблис суракьдаваз
Къакъатзава.
Гаф рикIелай алатзава,
Руьгь чинихъди аватзава.
Вил акьална ахъайдалди
Гаф я сифте лагьайданди,
Декьикьаяр алатзава.
Хидир-Неби туширни вун,
Зунни – Бани?
Куьз Кьаракав гекъигзава
На зи мани?
Магьрум хьана ракъиникай,
Зун и йифен викIиникай
Лувар тахьай кьве къуьникай
Ирид чилиз эвичIдани?
Масмар хьана
КIеви чиле акIанвай,
Мани хьана
Агьузардив ацIанвай,
Хиял хьана
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Са нукьтIадал алкIанвай
Амукьдани?
Йиф кьуьлуьк ква,
Рагъ акIизва,
Вун хъфизва.
Хкажна за
Кьве гъил цавуз кьве лув хьиз,
Заз кIамайди цIакул я.
Агь, аламат,
Куьрс хьана гъил,
Им гъил хьанач,
Им кIул я.
Керематдал ала зи вил,
Заз гьикI я хьи,
Вахт зи вилик батIул я.
Вахтуниз зун къимишдавач.
Вахтуни зун саймишзавач.
Къе заз дуьнья акси ятIа?
Зунни адаз аси ятIа?
Вуж хьурай заз «Гьай» гудайди,
Сабурдикай пай гудайди?
Декьикьаяр алатзава,
Легьзеяр жез къакъатзава,
Къакъатзава, къакъатзава!
Хаин накъвар,
Хъуькъвел бириш атIузавай алмасар,
Ни чирна квез
Къакъатунин авазар?
Кьве пIузар кьве пих хьана
Акъвазнава сих хьана,
Къаравулар сабурдин,
Къадагъаяр абурдин.
ГьакI хьурай, къуй,
Сес галачир рахун хьурай,
Адет чIурай
Зун тек къугь хьиз акун хьурай,
Рахада зун.
Гъиле къелем
Къекъверагдин лаш яни?
ЧIулав перем
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За кваз такьур яш яни?
Заз гъамлу яз
Рагъул цавар килигзава.
Бани я зун,
За манидал илигзава.
Зи терс цIарар,
Магълуб хьанвай аскерар хьиз,
Гьазур жезва
Эхиримжи сенгерар хуьз.
Къуй, гьакI хьурай!
Уртах дуьнья зайда чна.
Ваз экуь пад,
Заз мичIи пад пайда чна.
Туракь ракъар, нурлу эквер
КIватIа жуваз,
Гъамлу варзни сирлу гъетер
Амукьрай заз.
Хъфизвайди,
Лугьуз женни, эгера
Ахвар квахьна,
АмукьайтIа йифера,
КьуртIа ви пел
Гару гъайи цифери,
Тади мийир
Агал хъийиз пенжерар.
Гилавар туш,
Зун Бани я, чукурмир.
Жинжи гар туш,
Зун мани я, кхурмир.
Герекди-на вахтундамаз кьатIун я.
Зиди, чIана,
Вал кьил чIугваз атун я.
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                Абдуселим   ИСМАИЛОВ

ЦIУН  ХУРА
(Рекьин къейдер-рикIин гьиссер)

ЯЛВАР
Августдин сад лагьай гьафте. ТIебиат акъугънавай вахт. Чан алай гьар 

са затI гьарарат тир чIав…
Гьинихъ ва квехъ ялда рикIи?
Квехъ вун ялвар жеда? 
Серинвилихъ!.. 
Булахдихъ! ВацIухъ! Гьуьлуьхъ!..
Гьинай ятIани япарив агакьай, я туш, чпихъ тамарзлу тирвиляй, аян хьайи, 

гьисс авур и гафари Абусеян  цIай кузвай хуруда жуьгьен тир рикIиз серинвал 
ва секинвал гуз эгечIна.
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Гьиниз кьван?..
Дуьзенрикай тепеяр, тепейрикай рагар-кьвалар жез, рехъ дагъларихъди 

фена. Пеле вацIун шагьвар акьуна, япув ятарин шуршур, пешерин ширшир 
агакьна…

Чидач, вири киснавайни, тахьайтIа Абусеян фикир-хиял кьуру гуьнейризни 
къацу ва хуцIу къузайриз чкIанвайни – ам анжах вич вичел машгъул тир, ада 
рекьин юлдашрин уйдурмайриз суьрсет  гузвай.

Гьар садан рикIелай заланвал алуддай, гьар садан руьгьдай сугъулвал акъ-
уддай Алгъвандин кьилел агакьайла, Абусеявай юлдашрикай сада хабар кьуна:

-Вун перишан я эхир?
-Шад квел жеда?
-ГьикI? Ви рикI гьамиша инра авайди тир. Им заз, жуван тIвар хьиз, чида. 

Гила вун жув инра ава эхир?…
-Гьавиляй перишан я жеди…
-Гьугь… Ви гъавурда зун акьунач…
-Зи гъавурда вун акьадач, гьелбетда. Ви гъавурда - зун хьиз.
-Яда, и дуьнеда кIанзавайди кеф чIугун я. Амай крар вири лаш хьана 

фидайди я…
-Эхь, Къавум. Бес чунни иниз кеф чIугун патал хтанвачни?!
-Йоъ! АтIам вуч я?- рекьин а пата, дагъдин чиниз экъечIзавай тамун  къ-

ерехда авай ачухдал гъил туькIуьрна Къавумди. 
-Ам суван цIегь. Кис! Заз ам валай вилик акунвай.
-Суван цIегьер жедайди яни?
-Ангье. И чилерин абур, и ерийрин дамах. Эгер абурухъ чпин ирс-сагьиб 

тешкилат, чпин гьукумат авайтIа, адан гербина, са шакни алачиз, суван цIе-
гьрен къамат жедай…

-Яда-а, къачу тфенг, я халу! Ифира адан къвал! За суван цIегьрен як са-
драни тIуьрди туш…

-Гьа-гьа-гьа...
 Халудин хъуьруьни гьайван кхунарна. Ам, кьуд кIвачни чиливай къакъат-

на, гьа вичин беден кьван кьакьанвилиз къудгъунна, кIвачерал ават хъувуна.
-Вуна тфенг къачудалди, ам анал акъваздани?- хъуьрезма Халу.- Жегьил ва 

хаму жейран! Адаз инсанар сифте сеферда аквазвайди я. Гьавиляй катзавач. 
Тфенгдин хурукни ам акатнавайди туш. Чи рахунарни адан япарихъ сифте 
сеферда галукьнавайбур я…

-Алад, гьайван, жуван сефердихъ,- зарафат квачиз зарафатзава Имиди.- 
Ибур ви душманар ваъ, дустар я! Малимар, алимар; арифар, марифар…

-Квахьдач гьа ам виликай!- кап капуз язава Халуди.- За тфенгдиз гъил 
ийида гьа!…

-Къачу, чан Халу! Зав кьванни гице!…
-Гьа-гьа-гьа…
Суван цIегь мад сеферда кьуд кIвачел къудгана. КIвачер чилик хкIун хъ-

увурла, лувар акатайда хьиз, ада вилерикай лув гана. 
  

ИЧИН  БАГЪ

Пипин тарарин кьушун чкIанвай къузадик санани авачир ламувал ва 
серинвал ква. ЭрчIи патахъай вил агакь тийидай дериндай авахьзавай вацIун 
цин шуршур гагь явашдиз, гагь лап патавай хьиз тади кваз япарив агакьзава. 
Ам гъизвай шагьвардин лепеяр мадни серин я. 
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И цIалцIам ва сивяй чIугур хьтин дуьз танарин, гьич виш камни арада ава-
чиз, къузадин кукIвалай къвез, кIане вацI авай дагьардин дериндиз авахьзавай 
кIамарин вилаят куьтягь хьана, рехъ бахчайриз акъатна.

ЭрчIи пата – ичин багъ.
Чапла пата – шуьмягърин там, винелди - векьин уьруьш. Ахпа - тикдиз 

цавун аршдиз кьван хкаж хьанваз аквазвай там…
-И тарарал алай кьван ичер вуч я!- мягьтел хьана Къавум.
-Ваз абур гьихьтин ичер ятIа чидач хьи!- дамах къачуна Халуди.
-Гьихьтинбур я?
-Санани тежер хьтинбур!
Сад садан гуьгъуьнал алаз, кул-кусдин арайрай багъдиз гьахьайбуруз 

тарарин кIаник юг хьанвай ичер акуна.
-Ибурун иривал вуч я!- мягьтел я Къавум.
-Вуна тIям аку садра!- дамах гва Халудив.
Чилелай, сур хьанвай векьин арадай, квайни-квай лацу ири ич къачуна, 

михьунни рикIелай алатна, Къавумди адаз кIас яна. Адан сарарикай цIиртIер 
яз гьарнихъ чкIай миже Халудин чинивни агакьна.

-Авани квехъ ихьтин ичер!?
-Ина кIанзавайди сок хкуддай са машин я,- са патаз кIас янавай ич кьве 

капашни агудна шуьткьуьрна Къавумди.    
Адан капашрикай, виртIедик кутуна хкажай тIуруникай хьиз, мижедин 

кьатI тежезвай гъалар авахьиз эгечIна.                     
-Им ичIи сок я хьи!
-Сок ваъ, миже! Вун лезги я…
-Сок хьуй, миже хьуй, ширени хьуй вичиз. КIанзавайди ам хкудун я.
-КIанзавай крар гзаф ава хьи…

АГАКЬНА

Сифтени-сифте кIанзавай кар Аран вацIув агакьун тир.
Агакьна.
Садбуру «Нива»-дай шей-шуьй авудзаваз, муькуьбур, шалвар-перем хтIун-

на, вацIук экечIиз агакьнавай.
-Хъсан халаяр галаз къведай чка я,- вучиз ятIани рикIел атана Къавумдин.
-Халайрикай ахпа фикир ая,- жаваб гана вацIун куьлуь дегьнедик экечIиз-х-

кечIзавай адаз Халуди.- Сифте халаяр кьабулдай шартIар яратмиша.
-Гатун шартIар чилни цав я,- рахуник зурзун акатнавай Къавумдин.
И кар кьатIана, Имини къаришмиш хьана:
-Вун, Къавум, арандин итим я. Яргъалди дагъдин вацIук акъвазмир. Инра 

ятар къайибур я.
-Я-йе,- шад хьана, арза ийиз регъуь тир Къавумдиз.- Къайивал лап кIара-

брив агакьнава.
-ЯтIа, ма, къачу мишер, жуваз чими хъия,- машиндай бензиндал кIвалах-

дай мишер акъудна Халуди.- Ярхара вини кьвалал алай гайин тарар кьведни.
-Абурукай вучзавайди я?
-Халаяр кьабулдай тавханаяр туькIуьриз..,- дамах квай хъвер ийиз, са-садаз 

килигиз акъвазна Халу.
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Са куьнинни гъавурда акьун тавур Къавумдиз Имидикай куьмек кIан хьана:
-Ша, Ими, хкаж жен кьвалал. Аниз рехъ авайди тушни? Им раг я эхир?..
-Вири авайди я! Вири жедайди я!- тестикьарна Имиди.
ГьакI хьунни авуна. Гьич цIувад-къад декьикьани фенач – раган кьилел 

алай гзаф хилерин ва тик кукIварин кьве тарни вацIун яхадиз аватна.
-Халаяр кьабулдай тавханаяр туькIуьрдалда чпи. Ма, туькIуьра!- чIехи 

къагьриманвал авур хьтин гьисс кваз рахана Къавум.- Мадни шумуд тар 
герек ятIа, лагь!

-Ацукь, къавум, ял акъадара,- лагьана халуди.- АкI вири там чна ви их-
тиярда вугудач. Ам чи там я. Ам ви там я. Эгер инра тамар амукь тавуртIа, 
анра, куь аранра, ятарни амукьдач.

-Бе-ес, Къавум. Гьахьтин крар авайди я-е,- къул чIугуна Имидини. 

ПЕРИШАН  ХИЯЛАР

Чидач ни вич гьикI гьиссзавайтIа, амма Абусеяз и са падни таквадай 
вацIун яхада рикIиз дар ва руьгьдиз залан тир…

Рагакай тIуз, са вахтара кьакьан ва битав къванерин къатар атIана, маши-
нар фидайвал туькIуьрай рекьикай амай ригъел кьуна, ам рикIин ачухвал ва 
руьгьдин кьезилвал жагъуриз фена…

Хиялар перишанбур тир.
ШуькIуь ригъелдай, рагай хкис хьанвай къванерин пипIер-синер кьаз-кьаз, 

мукъаятдиз физвай Абусеян рикIел и рагар хъиткьинариз хьайи вахтар хтана.
Вичин жегьил вахтар, аял вахтар…
Вучиз ятIани туручдин са чIиб алай хьтин кьатIариз ухшар авай  аммонал-

дин патрумар сухдай тIеквенар акъуддайди гьар сеферда ЦIенекI Мирзебала 
жедай. Ам бедендик къуват-гуж, руьгьдиз дирибаш ва къилихрик викIегьвал 
квай касни тушир. Адахъ я алакьунар, я агалкьунар садрани хьайиди тушир. 
ЦIенекI Мирзебала яхун ва ажиз аквадай. Рахадайлани, гаф гафунихъ гужу-
налди гъиз, сес зурзаз,  нефес-нефесдив агакь тийиз жедай ада и акьалтIай 
четин кIвалах кьилиз акъудун - им мягьтел жедай кар тир.

-Ада  са агъзурни кIуьд вишни яхцIурни вад лагьай йисуз Манчжурияда 
минервал авурди я. Дяведа…,- лугьудай садбуру.

Муькуьбуру инкардай:
-ЦIенекI Мирзебаладиз дяве акурди яни? Минер гьинай жедай ам – Фин-

ляндиядихъ галаз дяве башламишай са агъзурни кIуьд вишни къанни цIекIуьд 
лагьай йисуз хуьряй фена, хуьруьз хкведалди, ада чекмечивал авурди хьай-
ила?..

Гьар гьикI ятIани,  кьвед-пуд йис арадай физ, кьвал галай пад виняйгъуз 
авахьиз, гуьтIуь жезвай рехъ гьаркьуь хъувун патал, рагар хъиткьинардайвал 
хьайила, тIеквенар акъуддайди хуьре сад тир: ЦIенекI Мирзебала. Тумунин 
чкадал канабдин еб акалнавай ва шир хъиткьинна къваларай акъатнавай 
тIеквенрани канабдин синтIер тунвай чайдандин пипIилдай яд цаз, са кьил 
кьулуз, муькуь кьил кIвенкI алаз хци авунвай лумуналди кукра хьиз раг эгъ-
уьнзавай ам виридаз язух къведай.

Аквадай гьаларай, и кар ада авун са кьатI аялар галай хзан гьамиша дарда 
авайвиляй тир…
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авайвиляй тир…
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Гьайиф, хуьруьнви, ви зегьметар!
Рехъни амач… Касдин тIварни кьазмач… 
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шинраваз таниш тушир инсанар къведай. Аялар тарсарикай катдай. ЧIехибур 
кар-кеспидикай хкатдай. Такур аламатриз килигун патал. Аран вацIун а пата 
авай рагарин къванер гьиниз кьван агакьдатIа, ахтармишун, вилералди акун 
патал. Сад садан гуьгъуьнал алаз ЦIенекI Мирзебалади эгъуьнай тIеквенриз, 
райондай яни, шегьердай яни, къецяй атанвай кар чидай инсанри сухай аммо-
налдин патрумар хъиткьиниз, цавуз хкаж жез, вацIун деринвилиз чикIизвай 
рагари хуьре садни къайгъусуз яз тадачир. Гуя чи гъвечIи вацIун чIехи рагарал 
а вахтунда хуьруьн клубда мукьвал-мукьвал къалурдай дяведикай кинофиль-
майрин шикилрал чан къвезвай. Дяве акурбуру бомбайрикайни минайрикай 
ихтилатар ийиз эгечIдай. Такурбуру хъиткьин жез цавариз акъатзавай рагариз 
маса тешпигьар жагъурдай. Аялриз, лагьайтIа, ибур гьич рикIелай тефидай 
йикъар жедай. Гьамиша гьакI я эхир: чIехибурун вилерал нагъв, рикIерал тIал 
гъидай крар аялриз машгъулатар яз аквада…

Белки, гьа икI хьун хъсан я жеди. Аялривай аялвал къакъатзавач… 

КИТАЯН  БАГЪ
Китаян багъ акуна, тIвар амачир хуьруьнвидин кьисметди агудай перишан 

хиялар Абусеялай алатна.
Китай, жендекдиз аскIа тирвиляй, фекьи Мирзягьмедал акьалтнавай 

лакIаб тир…
Ихьтин тIварар чпиз гана, паспортра кхьенвайбурни авачиз туш. Месела, 

къад лагьай асирдин пудкъанни цIуд лагьай йисара, Дагъустандин Огнида, 
гила Дагогни шегьер хьанва, а чIавуз поселок тир, чкадин советдин предсе-
датель Япон, чкадин совхоздин парткомдин секретарни Китай тир. Кьве стха. 
Терекема мугъулрикай…

Абурни жендекдиз куьлуь итимар тир...
Амма, эгер абур ухшарризни чпин тIварарихъ галаз кьадайбур тиртIа, чи 

Китай лацу якIарин, расу чIарарин, къацу вилерин итим тир.
Ада РичIа шегьерда араб кIелунар авурди я, лугьудай. Мадни лугьудай 

хьи, мусурман диндин агъуз-виниз чир хьунин ва шариатдин шартIари ис-
темишзавайвал кьейи-хайиди герек сефердиз рекье тунин жигьетдай адахъ 
галаз къведай фекьи и патара авачир. Фекьияр чебни тIимил авай – ачухдиз 
и рехъ хкянавайбуруз ам тухунни регьят тушир. Амма Мирзягьмед фекьидиз 
а четинвилерихъай садрани кичIе хьаначир.

Вилералди акуначиртIани, халкьдин сиверай ванер жедайвал, Китай фекьи-
дай гьич чIалахъ тежедай крар акъатдай. Лугьудайвал, ада, итимрихъ галаз 
гьуьжет кьуна, целай хквезвай дишегьлияр вири вичин гьаятдиз чIугунай. 
Яргъалай таъсирна.

 Аламат тушни!?
Мад са аламат.
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 Бакуда Запунчидин базардал кIуьбур маса гуз алай вичин хуьруьнви Зи-
гьирбегев – дугъри, къени касдив – ада патавай физвай  къуьрен хъицикьдин 
бапIах ала дишегьлидин кьилиз лапIаш чуькьвез туналдай. 

-Зигьирбег Китая суьгьуьрда турди я!- инанмиш тир садбур.
-Суьгьуьрда тун вучтинди я? Абуру мерж кьунай: эгер Зигьирбеге дишегь-

лидин кьилиз лапIаш вегьейтIа, Китая адаз вад манат пул гуда,- такур кардин 
шагьидвал ийидай муькуьбуру.

Пуд лагьайбурни авай, атIабурал хъуьрезвайбур. Абуру лугьудай:
-Са аламатарни Китаяхъ авайди тушир. Зигьирбеге лапIашни вегьейди туш. 

Ам аданни Китаян арада Запунчидин базардал хьайи ихтилат я. Кьведани 
кIуьбур маса гуз, алвер авачир хъуьтIуьн юкъуз сада садаз чимивал гудай 
зарафат яз…

Белки я жеди. Амма аламат жедай крар Китаяхъ авачизни тушир. Месе-
ла, адаз гъил кутуна, къуьн кутуна я вичиз, яни колхоздиз кIвалах авунилай 
такIан затI авачир.

-Гьардаз вичин кеспи авайди,- лугьудай ада, колхоздин бригадир яхул 
Жибрейил, кьил патал, кьакьан, кьелечI нер цава кьуна, виридаз хьиз фекьи 
Китаязни, кIвалахдал экъечI лугьуз  варцел атайла.- Ви хзандиз, чан хуьруь-
нгуь, а югъ татурай, амма атайтIа, гьа чIавуз эвериз зи варцел ша.

Вуч хълагьдай бригадирди? Са затIни.
-КIвалах ийиз зун яц яни?- хълагьдай, кьил кIарцIи ягъайди хьиз, хъфизвай 

бригадирдин гуьгъуьниз Китай фекьиди.
Им адан уьмуьрдин кьилин шартI тир.
Гила и шартI хкянавайбурун кьадар акьван пара я хьи, никIерани багълара 

кIвалахзавайбурал хъуьрез эгечIнава.

МУГЬМАНАР
ВацIун шуршурдилайни пешерин ширширдилай гъейри анжах къушарин 

нагъмаяр агакьиз, мад са ван-сесни авачир дере садлагьана чIалал атана. 
Агъадихъай къвезвай шагьвардихъ галаз хъутIалрай четиндиз хкаж жезвай 
машинрин цIугъар агакьиз эгечIна.

-Инани секинвал гьатдач жал?- хиял фена Абусеян рикIяй.- Зун шегьердин 
ванерикайни гумарикай михьи нефесрин гуьгъуьниз хуьруьз катайди тир. 
Анани нефс ацIун тавуна – иниз…

Са шумуд декьикьадилай адаз вичин хиялрихъ бине авайди субут хьана. 
КьветIерин кьилелай винелди Кьарарал, кас амачир и дерейриз хтайбуру йиф 
акъудиз зи рекьин юлдашар тир мукьва-кьилийри эцигнавай кIвалин вилик, 
сад садан тумунал алаз машинар хкаж жез эгечIна. Сад, кьвед, пуд… Лацубур, 
чIулавбур, гимишдин рангунинбур…

-Ибур вужар хьурай – икьванбур? Ибуру вуч патал и хъутIалар атIанваз 
хьурай?

Гьар машиндай са шумуд итим эвичIиз, Кьарарин майдандал са жемят 
арадиз атана.

-Икьванбур са гъилди? Вуч мярекат, гьихьтин себеб аваз хьурай? Белки 
халу гъавурдик кватIа? Ам я и чкайрин ирс-сагьибвал гваз аквазвайди. Кьа-
рарал алай кIвал эцигдайлани адан бажитвал пара тир. Гилан лугьунралди, 
ам тир кьилин инвестор. Эгер акцийриз пайна алцумайтIа, агъа кIан яхцIурни 
цIусад процент аданбур жедай.

Абусей элкъвена вацIун  яхадин дарвилиз хъфиниз мажбур хьана.
-Хабар гун акван Халудиз…
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ЖУВАН ЧИЛЕР

-Атурай! – лагьана Халуди къайгъусуздиз.- Чунни атанвачни?..
-Инра виридаз чкаяр бес жедайди я,- кваз кьунач Имиди.
-Залумриз маса йикъар амачирни?- наразивал авуна Къавумди.- Вужар 

ятIа абур? 
- Вужар ятIани, аквада чаз,- къайгъусуз я Халу.- ЧIуру ниятар гвайбур 

акьванбур санал къвеч.
Сифте сеферда ихтилатдик къаришмиш хьана Езнени:
- Вужар жеда кьван – жибинра гьарамдин пул авай къудуранар. Масадбуруз 

иниз къведай мумкинвал авайди яни?
-АкI хьайила чунни гьарамди незвай къудуранар я ман?- Езнедин гафарал 

мягьтелвал авуна халуди.
-Яни?- къуват хгана Имиди.
-Чун ваъ. Чун жуван чилерал ала. 
Абусеяз абур кьудни гьахъ яз акуна, гьавиляй ихтилатдик къаришмиш 

хьанач. Ам  къавумди ярхарай гайин тарарин вацIун и патан рагалай а патан 
къванерал вегьенвай танарал яцIу хилер, абурал шуькIуь хилерин тпихар, 
абурун винелни къалиндиз пеш хъивегьна туькIуьрнавай гегьенш ва яцIу 
бажгъан-месерин юкьни-юкьвал къаткана…

АХВАР
Чандиз акьван регьят, рикIни акьван архайин хьана хьи, Абусей гьасятда 

ахвариз фена. Къацу месин-бажгъандин кIаникай кIам кьван авай Аран вацI 
авахьиз, яд тIимил тирвиляй, са уьтери япарив агакьзавай ширшир адаз къуша 
зуьрнейрин перишан гьавадиз элкъвена.

Вучиз зуьрнейрин гьавадиз?..
Абусеян аял ва жегьил вахтар бубадин зуьрнейрин сесер япара аваз фей-

ивиляй?.. 
 Ахпа адан ахвариз ам вич хьиз фагьум-фикирдал алай, жувандан къадир 

авай, герек тир чIавуз ам хуьзни алакьдай инсанри, чпин арада камалдиз ар-
тухбурни тIимил авачир хуьруьн итимри, агъсакъалри, вучиз ятIани,  акьван 
регьятдиз гадарай хуьруьн шикилар пайда жез эгечIна.

Регьятдиз бажагьат гадарна абуру… 
Абусеян чIехи буба Абдулагьа вичихъ галаз са кисе ацIай накьв тухванай. 
Чара авачиз экъечIнай ам вичин са мертебадин кIвалерай.  
Ингье Абусей вич хана жегьилвилив агакьай бубайрин кIвалер.
Абур хуьруьн кьилел, вили шимедин реквен кIуквал, текдиз хкаж хьанва. 
Хуьр кутур архитекторди  хъувур эхиримжи алава хьиз.
Зуьрнейрин сесер къвез, буба вич таквазвайвиляй, Абусея шимедин реквяй 

винелди, агъадихъ балхунар акъатнавай кIвалихъди ялзава.
Бубадин акунрив агакьнач адан вилер. Абур садлагьана кьулухъди элкъ-

вена.
Кьулухъай, хуьруьн дарискъал магьлейрай, адан япарив какахьай, амма 

кьадарсуз ван алай рахунар агакьна.
Акурди ахвар тирди гьисс авуна, Абусеян уях хиялри лагьана:
-Ахвариз хъфида вун мад, хайи кIвалихъди ялзавай рехъни давам хъжеда…
Амма акI хьанач.

Давам  хъжеда



24

       Аллагьяр  
       АБДУЛГЬАЛИМОВ

ДЕРЛИКНИ  ДЕРЛЕК

Дерликни дерлек
Хьана кьван дустар.
Кьведахъни авай
Лап къешенг хатIар.

Ибур кьвед садра
Гьатна гьуьжетра.
Тушир чеб-чпин
Рази хесетрал.

Гьардаз вичин кар
Аквазвай пайгар,
Гуя сад - заргар,
Муькуьди - къаркъар.

Рахазва дерлик:
– Садра вун килиг,
Айван шуьше-бенд…
Лагь, куьз я ви зенд?!

Гьар са затI зериф,
Ава зи тариф.
Аку рак-дакIар…
Чпел алай зар…

Пагь, яна тупар,
Акъудиз патар…
Хьанвай хьиз гьелек,
Рахазва дерлек:

Шиират

ЯЛНА  ФИКИР  ДЕГЬНЕЙРИЗ
                      (Шиирар)
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– Къвезва са муткъул,
Кьил чакъул, башкIул.
Кардик ква мукIратI,
Кьил ийиз хкатI…

Тегьвена яргъал –
ЧIарариз сигьал,
Агь, спел, цIвелер,
Кьулухъди тиллер…

Атирдин шуьше,
Цуькверин миже,
Атир – циф кьилел,
Дасмалла гъилел…

Къахрагьна са чам,
ТуькIвей кьилни кьам,
Гуя саз тIарам,
Жечни зун хуррам?!

Гана дуьз дикъет,
Къвазариз гьуьжет,
ЭкъечIна мукIратI,
«Туп» ийиз кьатI-кьатI.

Ахъайна кьве хел,
Чанда аваз хъел:
– Лагь, зун галачиз,
Алат авачиз,
Вуч жеда вавай?!

Патав гвай ранда,
Яб гана гьардаз:
– Куь гафарик кьел
ХьанайтIа, эвел…

Бес хьурай гъургъур,
Яд ийиз рагъул,
Куь мецер терхи,
Гуя кул верхи…

Симинал пайгар,
УстIардиз алат…
Амукьдайвал тIвар,
Мез тахьуй гъалатI…

                                     
 12.01.2017-йис.
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 ШИИРАТДИН  ЦАВАРИЗ

                           СтIал  Сулейманаз

Гатфарин югъ, десте-десте,
Вакай даим физ рахун,
Къе зунни тир ина сифте,
Кутугнавай чIал лугьуз.

Гурлу жезва инсанрин сел,
Пак ерийрал мескендал,
Гуя гими – юзазва эл,
Гар гьатнавай елкенда.

Дагъустанда тIвар-ван авай
ЧIалан устад, арифдар…
Мегъуьн тарцин лап тан авай
Жедач зи чIал зайифар.

Къе атанва нече-шумуд
Илгьамдикай пай къачуз,
Хкахь тийир, вак кваз умуд,
Ви жуьгьенрин цIай къачуз.

Эй, аяндар, ви чарчардин
Зайиф хьанвач стIалар!
Агалай туш сив хучардин,
Гьалчиз хьанай ккIалар.

На хкажна чи лезги чил
Шииратдин цавариз.
Такабурдиз винизна кьил,
Кескин я халкь суварик.

Эхь, асирар къвез алатда,
Ви азиз тIвар мецера,
Ви чешмейрив кьвез агатда,
Хуьда даим рикIера…
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ДУСТВИЛИН   ЧЕШМЕЯР

КIвалева зун илифай,
Зи миресди теклифай.
Аламатдин сегьнейри
Ялна фикир дегьнейриз…

Хтул галай захъ гъвечIи,
Ирид йисар яш вичин.
Пак лезги чIал чин тийир,
Миресдин хва тир Тагьир.

Пел-пеле тур кIелер хьиз,
Къвазна абур хъилер хьиз.
Кьведни абур таяр тир,
Зирингвилиз цIаяр тир.

Фенач са вахт яргъалди,
Рахаз чпин чIалалди.
Гуя нурар алахьна,
Кьве чIал садак акахьна.

Акъатай хьиз кIеверай,
Экв куькIвена рикIера.
Пагь, къугъунар къизмиш тир,
Гуя фадлай таниш тир.

Галукьай хьиз хума зун,
Тажуб хьана ама зун:
– Мирес, вун вуч фикирри,
Тухванва гьи жигъирриз?!

Килиг вун чи ругулриз,
Рехъ тагузвай рагъулриз…
Дуьньяни икI меслят жен,
РикIер ачух сергьят жен!

Алемдавай гьакимриз
КIанзава заз таькимриз:
Яракь авай хучаррин,
Агала сив ачаррив.

Цавал лацу цифер хьуй,
Ислягьвилин лифер хьуй.
Дуствал гва гьар аялдив,
Чешне къачу камалдив…
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МАГЪЛУБ  ТЕЖЕР  ХАЛКЬ…

Эхь, Олимпдин 
кукIушдал,
Хкаж хьанва 
жегьилар.
Гъейри дустар 
кушкушдал,
Алахънавай
Къалур тийиз,
Пузмиш хьанвай 
гуьгьуьлар.
Гьахъ я, гьахъ я
Лугьузвайбур
Чи кьегьалриз:
«Яру машин» 
къуватлу.
Чи гьунарар
Ашкара я,
Чилин шардиз, 
алемдиз,
Хуьзвай таъсиб
Чи Ватандин 
къудратлу.
ТIегъуьн авай
Шам уьлкведа,
Руьгьдиз жанлу
Роман хьтин 
рухвайри,
Къалурнач квез 
игитвал?!
Чи чил пак я,
Эхь, чун гьахъ я.
КIан хьайид туш
Кьуру гафар,
Денгдай япар, 
я шитвал.
Пагьливан халкь,
Магълуб тежер,
Жедач эксик

Чи Данкойрин 
я кьитвал…
Гарал алай 
цIакул хьиз,
АтIур хци 
чукIул хьиз,
Чи Алина 
бикеди,
ТIвар хкажна 
уьлкведин.
На муркIадал 
гел туна,
Гурлу капар 
сел туна…
«Яру машин»
Чи хокейдин 
дестеди,
Мягькемарна
Чпин руьгьдин 
сенгерар.
МуркIадал генг,
ЧIугуна женг
Акъудна тIал
Бязибурун 
мефтIедиз.
Куь тереф хуьз
Къарагънай халкь,
Хуьрер, кIвалер, 
шегьерар.
АкIурай хьиз,
Къуьн къуьне
Вафалувал
Хвена куьне…
Къуй къалин хьуй
Ислягьвилин,
Гъалибвилин 
бегьерар…

              Февраль 2018-йис.
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              Февраль 2018-йис.
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                                  ВИШ ЙИС Я КЪЕ

Шумуд асир,
Шумуд девир
Ава вуна 
ракъуриз.
Жезва хкаж,
Дараматар –
Имаратар 
гъилерин.
Кьару я зун,
Гьейран я зун,
Ви къашарал,
Акъвазнавай
Гуьрчегвал, наз 
чукIуриз.
Куьн килига,
Алахьиз нур
Хважамжамдин
Рангарикай 
эквери,
АкI я абур:
Йифен цава
КуькIвенавай
Къаншар жезва 
гъетериз…
Къерехдалла
Зун Невадин:
Мукъвер, муькъвер,
Гегьенш рекьер
Фенва вацIун 
винелай.
Виш-виш йисар
Къвез алатиз,
Ракъурзава
И пад, а пад
Мукьва ийиз 
къуьнелай.
АкI аквазва
Чарх янавай
Ракьун муькъвер
Айкалар я,

Хурудавай 
безеклу.
Эй, устIарар,
Магьирар!
Куь хатIарин
Ама гелер,
Чи несилриз 
истеклу.
Лугьузвач ваз 
гьавая,
Азадвилин
Гьед куькIуьрай 
цавара,
Эхь, алемдиз
Инкъилабдин 
кьеб хьана.
Данкоди хьиз,
Къалурай рехъ 
кесибриз,
Пакад йикъан,
Экуь рекьин 
сагъибриз…
Гьахъсузвилин
Гарданра вун,
Векъи чIарчIин 
еб хьана.
Къе виш йис я,
Аврорадин 
тупари,
«ХъуьтIуьн тавар»
Тамам дибдай 
къарсурай.
Гьа югъ я къе
Чилер, цавар
Лап чIварахрай 
зурзурай.
Къе виш йис я,
Кесиб – синиф,
Къара фяле 
къарагъай,
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Дегь девиррин
Къайи, яцIу
МуркIар хана, 
авагъай…

Уьмуьрди хьиз,
КIусни тади
Къачузавач 
Невади.
АтIузва рехъ,
Вили ятар,
Дерин къатар,
Гуя буьлуьл 
шуьше хьиз,
Акахьзава
Адан тандик,
Гьар къилихдин
БицIи вацIар, 
миже хьиз…
Агъузна кьил
Икрамзава.
Экуьнин гъед –
Аврорадиз
Лезги чилин 
неведи…
Секин я вун,
Кьве патахъай
Вегьена циз 
лабарар.
Килигзава
Зун яракьриз,
Фадлай алай 
дапIарар,
ГьакI ятIани,
Ама къени
Вун жергеда,
Чи яракьлу 
къуватрин.
Вун акурла
ЧIур жезва чин,
Язава хаф
Бязибурун 
суфатриз…

Тек чайкади
Кьунва чка,
Фок мачтадал 
ял ягъиз,
Галатнавай
Къвез лепеяр,
Ава гатаз
Мармардин 
цал ягъиз.
Къвезва ванер,
«Хадай къванер»:
Ингилис, френг
Какахьнавай
Нугъатринни 
чIаларин.
Инал ала
Гьар миллетдин 
векилар:
гуьтIуь вилер,
гъяркьуь кIапар,
расубурни
чIулав бурма 
чIарарин…
гьа са къатда
ава ягъиз,
«Аламатдин» –
Аврорадин 
шикилар.
– Эхь, зи дустар,
Яд гьуьлерин!
Ам квез я са 
аламат,
Чи умудрин
Хьана себеб,
Чи женгерин
Хвена метлеб,
Чун паталди
Ядигар я, 
аманат…
Диде чилел
Душманди кам 
вегьенвай,
Чилер, цавар
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ЦIун ялаврив 
ифенвай…
Эхна вири:
Кашни дарвал,
Мекьни аяз –
Туьхвенвай цIай 
акада.
КIуьд виш юкъуз
Хьана магьрум,
Гана дурум,
Хьанач муьтIуьгъ
АвайтIани 
алкъада…
Руьгьдиз гужлу,
Куь игитвал
Хуьда даим,
Чи несилри 
датIана,
Къе зун шад я;
Мугьман хьунал,
Ви пак чилел 
атана.
«Вун пенжер я
Европадиз»

Лагьайди туш 
гьавая.
Шумуд жуьре
Баши-бузукъ 
атанай,
Кьаз чи чилер…
Руьгьдин узукь 
атIанай,
Хьайила чал 
къафаран…
Къе игит халкь
Ава кIвенкIве,
Чи садвилин
Пуд рангунин
Пайдахдин кваз 
лепедик.
Ислягьвилин
Хуьзва къе таж,
Чал пехилбур
Жезва агаж,
Чи гьунаррал,
Вилик физвай 
уьлкведин…

           Санкт-Петербург
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        Нариман 
        ИБРАГЬИМОВ

ЗЕГЬЕРЛУ КЬИСАС 1

(Повесть)

Къекъвей кIвачиз цаз акьахда
Хуьруьнвийрихъ галаз авур суьгьбетрай акурвал, Зейнединан хизан 

датIана къал-макъал авайбурукай тир. Адан пабни бешбетер затI я лу-
гьузвай. Зейнединан кIиринай фенач хьи, фенач. Са шумудра аялар гваз 
бубадин кIвализни хъфена. Зейнедин физ, минетиз, кьинер кьаз, хкана 
паб. Белки, эхдай такьат амукь тавурла, датIана адахъ галаз хъивегьзавай 
дустарикайни хъел аваз, тахсиркарвилиз кьил янатIа?

Фикирар, фикирар… Садбур алатиз, масадбур хквез, силисчидин 
бейнида саваш авунвай.

Зейденинан кIвалер хуьруьн къерехда, цIийи магьледа авай. Эхирим-
жи йисара эцигнавайбур тирди чир жезвай. Акунар бубайрин куьгьне 
кIвалериз ухшарбур тушир. Ракьун сеткадин жагъундавай кIвалерин 
вилик чилин пIипIни квай. Ана хъач-мач, емишрин сад-кьве тарни авай. 
Адан къваларив мадни цIийи кIвалер гвай, инсанар яшамиш тежезвай-
бурни. Тюменда, Москвада, Санкт-Петербургда зегьмет чIугвазвай абур 
гатун варцара хквезвай хуьруьз.

Яргъара аватIани, хуьре кIвалер эцигун хъсан кар я, къимет гана 
Гьабиба ватандашриз. Ихьтинбур адан вичин бубайрин хуьрени авай.

Зейнединан хизан гьаятда авай. Аялар къугъвазвай. Гьажали кьи-
леваз папари векьин туьквер кьурук харада твазвай. Силисчи акурла, 
ада дишегьлийриз буйругъна, мугьман чи варцел атанвай хьтинди я, 
хуш хабарарни адав гвай хьтинди туш, ятIани чна ам кьабулна кIанда. 
Куьне чай-май гьазура, за чин-гъил чуьхуьда.

_______________
1   5 - нумрадиз акъатнавайди Н. Ибрагьимован  «Ватандиз рехъ» повестдин эхир я.
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        Нариман 
        ИБРАГЬИМОВ

ЗЕГЬЕРЛУ КЬИСАС 1

(Повесть)
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- Саламалейк, Гьажали халу, зун мад куьн инжиклу авуниз мажбур 
жезва.

- Алексалам халудин, вучда кьван, гьукуматдин кIвалахар я. ша, 
ацукь и серин чкадал. Зунни исятда, – лагьана ам умывальникдал 
фена. гъилер, чинар чуьхвей Тайибатни Самира кIвализ гьахъ хъувуна. 
Гьажали рахаз-рахаз атана.

- Гиламаз векьер гьазур тавуртIа, хъуьтIуьз кIеве гьатда. Малари 
хзан хуьз пара куьмекзава.        

- Туьквер маса къачузвани?
- Эхь, халудин, гила чахъ и гуьзел чIурарай векь хъиядайбурни амач. 

Сад-кьвед. Вирида арандай гъизвай самар хьтин векьерин туькверин 
иесивалзава. Къулайвилери чи инсанар темпелриз элкъуьрзава. Же-
гьилриз хуьруьн са карни хъийиз хкIамач.

- Чка-чкада гьакI я, халу. Шегьердин къулайвилер акур дагъвийрин 
иштягьарни ачух жезва ман. Прогрессдин, цивилизациядин къурбандар 
жезва чакай.

- Вучда, халудин, гьар девирдихъ вичин аламатар, керематар жезва. 
Ингье хабарсуз итимар рекьизва, пуд санал, я шагьид авач, я къанлу 
чизвач. Белки, чириз кIанзавачтIа?

- КIанзавачиртIа, за йикъар-йифер и куь рекьера, хуьрера акъудда-
чир, халу. Шак фейи инсанарни тахсирлу яз жагъанач. Къанлу гьа и 
хуьре ава. Масадавай са юкъуз ахьтин нагьакьан ва четин кар жедачир. 
Гьажали халу, за ваз лугьуда, пудни векьерикай гьазурнавай агъу гана 
кьенва. Агъу квай векьерикай хабар авай инсанар чидани ваз?

Гьажали силисчидиз килигиз амукьна.
- На вуч лагьана халудин? Агъу ганва? Ни, гьикI?
- Эхь, халу, пара четин месэладиз элкъвенва къанлу жагъурун. А 

фендигарди чун тапан рекье туна, вичин гел квадарна. РикIел хкваш, 
Гьажали халу, ви хвани галаз дустари гьи хуьруьнвидиз еке зиян ганатIа, 
намусдик хкIадай алчахвал авунатIа.

- Валлагь чидач заз, зун хабарсуз я.
- Чирна кIанда. ТахьайтIа, кьисасчиди мадни кьиникьрал гъун мум-

кин я. - Яшлу итим «гьым, гьым, тамаш е» лугьуз акъвазна. – Гьажали 
халу, заз куь сусахъ галаз рахаз кIанзава. 

- Сусахъ галаз вучиз?
- Са бязи месэлайрай, сирерай кьил акъуддайвал.
- Вуч сирерай? Айгьайкана на гьам я лагьана фикирзаватIа?
- Зи фикирар делодик кутаз жедач, Гьажали халу, чаз якъин делилар 

герек я.
- Вун гила делилар жагъуриз чинал атанвайди я ман…
- Вавай ви сусан гьакъиндай якъиндаказ михьивал ийиз жедани? 

Лагь, Гьажали халу. – Адай гаф акъатнач. – Ви хци свас датIана гатазвай, 
кIвале къал авай, свас са шумудра хъфидай чкадални гъана.
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- Анал вун гьахъ я, халудин, нагьакьанвилер квай адак, амма гъуьлни 
паб са викIиник квай яцар я. Къе сада-сад кIурари яда, пака санал гьа 
викIиник кваз цан цада.

- Ажугъдин цIай къати хьайила, гьерекатрал гуьзчивал хъижезвайди 
туш, халу. Хва кьейи чIавуз свас гьинавай?

- Свас?
- Эхь, Самира.
- КIвале авачир ам. Уьргуьниз, аяларни галаз вичин дедал кьил 

чIугваз фенвай.
- Агьан, алатай сеферда куьне ихьтин малуматар ганачир.
- Вуна хабар кьуначир кьван.
- Гьахъ я, кьуначир, гила нубат атанва.
- АкI хьайила, Самиради зи хциз агъу гана ман?
- Захъ гьеле и кар тестикьардай са делилни авач, амма зун адаз са 

бязи суалар гуниз ва кIвале векьер-кьалар, хъчар аватIа ахтармишуниз 
мажбур я. –И келимайри итим мадни агажарна.

- Эгер гьа вакIан руш ятIа, за ам исятда…
- Гьажали халу, хьанач хьи, хьанач хьи, гьеле са затIни малум туш. 

Жуваз свасни дакIанармир. Куьн инал ацукь, зун сусахъ галаз рахада, 
ахпа чна санал са къарар кьабулда.

- Рахух ман, - разивал гана апая. – Агъу гайи ламран хва. Ваз зи хци 
вуч авуна эхир, ам акI рекьиз, – Гьажали вич-вичив рахазвай.

Гьа и арада Самиради ван кяна: «Дах, чай квез инал гъидани, тахьай-
тIа, кIвале…»

- КIвале, кIвале, свас, вентиляторни кутур.
Чара хьанач, виртIедихъ галаз чайни хъвана, Гьабиб силисдив 

гатIунна.
- Самира вах, месэла пара важиблуди я, гьавиляй зун мад хабарар 

кьаз хтанвайди я. Вини гъуьлуьн арада авай алакъаяр гьихьтинбур тир?
- Гьихьтинбур жеда кьван, гъуьлуьнни папан хьтинбур. Ам кIвалин 

шагь, зунни адан лукI, къаравуш, – айгьамдалди рахаз эгечIна дише-
гьли. – Чазни итимриз хьиз барабар ихтиярар ава лугьун чи хуьрериз 
талукьбур туш.

- Зун гъавурда акьурвал, ихьтин гьалар ваз хуш тушир.
- Абур низ хуш жеда кьван, заз жез?
- АкI хьайила, гъуьлуь ваз югъ къалурзавачир ва гьавиляй ваз адакай 

хъелни авай.
- Вакай чуьнуьхдай кар авач, стха, ам вири хуьруьнвийриз вуж ятIа 

чизвай, вазни ахъай тавуна тунвач жеди. Эхь, хъвайила, туьнтзавайла, 
вичиз кIандайвал тахьайла, адакай дилидалайни фейиди жедай. Амай 
вахтара кIвализ кIвал лугьузвай итим тир. Зунни, аяларни кIандай, чаз 
недай-хъвадайдакай, алукIдайдакай дарвал гудачир. Хъилерни зи фад 
алатдай.
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алатдай.
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- Ваз чи дагълара авай дармандин векьерикай  чирвилер авайди яни?
- Заз? – Самира мугьмандиз вилер атIумна килигна. – Заз ваъ, стха.
- Итимдал дуьшуьш атай чIавуз вун хуьре авачир…
- Гьахъ я, дахдин кIвалел фенвай. Рагьмет хьайдаз вучиз ятIани зун 

фена кIандачир жуван багърийрин патав. Анжах ам авачир чIавара за 
жуваз кIанивал ийидай.

- Гьа юкъуз вун кIваляй санихъни алатначни?
- Санихъ? Гьинихъ? – дишегьли дикъетлу хьана. Адан килигуни 

дишегьли силисчидиз вуч лугьуз кIанзаватIа, гьадан гъавурда гьатайди 
къалурзавай. – ГьикI я, квез тахсир зал илитIиз кIанзавани? – хабар 
кьуна ада.

- Чна вал илитIзавай са затIни авач, амма чаз шаклувилик акатзавай 
гьар сад гьинавайтIа, квел машгъул тиртIа чир хьун важиблу я.

- РикIиз кьей стха, ваз ни вуч лагьанатIа заз чидач, амма зун жуван 
аялрин буба рекьидай дишегьлийрикай туш. Зун югъди дидедин рух-
вар чуьхуьз вацIа авайди тир. Имни ваз чи хуьруьн гьар са аялдини 
тестикьарда. Абур вацIа чуьхуьнагар ийиз авай. Вучиз, вучиз куьн 
ахьтин фикирдал атана?

- Чи кIвалах гьахьтинди я, вах, вири терефар, кьейибурухъ галаз 
алакъалу инсанар, абурун арада хьайи рафтарвилер ахтармишун.

- Аллагьди яргъазрай, чан стха, вуна дармандин векьерикай вучиз 
хабар кьурди тир?

- Куь кIвале аватIа чирун патал. Кьейибуруз зегьерлу векьерин 
агъу ганва. И кар нелай алакьун мумкин я? Анжах абур лап хъсандиз 
чидайбурулай. Абурни вужар я? Багърияр, мукьвабур, санал яшамиш 
жезвайбур, дустар…

- Ай Аллагь, мад вуч ван хьурай япариз?! Агъу гана ман зи итимдиз? 
Шакни зал физва, тушни? – дишегьли шехьиз гатIунна.

- Эхь, Самира вах, адалай ва дустарилай кьисас вахчунва. Шак 
физвайбур мад ава, амма идалди, шехьуналди кар туькIуьзвач. РикIел 
хкваш, белки, итимдай акъатай гаф-чIал хьана жеди, адакай зиян хкатай, 
ада беябур авур кас-мас… 

Вилерай накъвар авахьзавай дишегьли кIвалин са пипIез килигиз 
кисна, на лугьуди, силисчи кIвале амачир. Декьикьаяр физвай, Гьабиб-
ни вил алаз акъвазнавай, ада гьиссзавай, дишегьлидин рикIел са вуч 
ятIани хтанва, амма ахъайдай жуьрэт ийизвач.

- Самира вах, ихьтин вахтара лап куьлуь-шуьлуь крарни, сад-кьве 
гафни важиблубур жезвайди я.

- Заз къени, дуьз инсанар буьгьтендик акатуникай къурху ава, – хиве 
кьуна дишегьлиди.

- Тамам ахтармишунар тавунмаз чна садни тахсирлу ийидач, вах, 
вуч хьайиди ятIа, ахъая.
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Самира мадни са шумуд легьзеда фикиррин къужахда гьатна, ахпа 
вичел вил алай силисчидин «за яб акалзава вахъ» гафар ван хьайила, 
гатIунна.

- ЦIийи йис алукьзавай вахт тир.
- Гьи цIийи йис?
- И алайди ман, 2007-йис. Дербентда кIвалахзавай зи итим нянихъ 

ахкъатна, пиянвални кваз. Чаз цIийи йисан савкьатарни гъанвай. Пулни 
вахкана, беден-затIни чуьхвена, чахъ галаз са сят кьван акъудна, фена 
ам, -дишегьли мад хиялри тухвана.

- Ахпа, – ван кяна Гьабиба.
- Ахпа ам хтана, сятдин цIусадриз хьиз, вичин дустарни галаз.
- Вужар?
- Жердни, Мао, – багъишламиша, чун абуруз гьакI лугьуз вердиш 

хьанвайди тир. Заз абур са  жуьре акуна. Са гьихьтин ятIани гъалаба, 
секинсузвал кваз. Маодин чинал, каци чухвай хьтин, гелерни алай. Абур 
пиянни ийизвай. Зейнедина заз гьасятда гьарайна: «Суфра, суфра ачуха 
паб. ЦIийи йис алукьзавайди я гьа, вични хъсан йис, чи мурадар кьилиз 
акъатай йис». Эхь, акъатна, мурадар вичин кьилиз къалум хьайи йис. 
Хуьрекар за гьазурнавайди тир, са-са затI тухуз абурун вилик столдал 
эцигзавай. Абуру са никай, квекай ятIани хъел кваз веревирдзавай. Гьар 
зун къведайла ихтилат акъвазарзавай. ПичIекар авай ленгер эцигна 
экъечIайла, зун ракIарихъ акъвазна, яб акализ. Маодин ван хьана заз: 
«Чна и кар авуна лап къелетна. Сувайнат ахьтин инад кьадай дишегьли 
тушир». «Кис, кьей хва, – гьарайна гьасятда зи итимди, - ваз вуч чи-
звайди я? Ада кьил гзаф цава кьазвай, кач, зун бегенмиш тахьай чхьац. 
Гила акван ам вичин дамахлу буй гваз и куьчейра гьикI къекъведатIа».

- Ада лагьайтIа вичин итимдиз, – ван хьана заз Жердан.
- Лугьудач. Лал хьухь вунни. Все! Агала тема, – чIехида хьиз эмирна 

Зейнедина.
- Сувайнат  вуж я? – хабар кьуна капитанди.
- Чи хуьруьнви Сакит муаллимдин паб.
- Сакит, Сакит, райцентрада кIвалахазвай муаллим?
- Эхь.
Им вуч я, кар туькIуьзвайдан гьакъиндай шагьидвал я жал? – фи-

кирна силисчиди. – Са юкъуз кьве касди Сакитан тIвар кьуна. Яраб зи 
бахтуни гъизва жал? – АкI хьайила, Сувайнат Сакитан юлдаш я ман?

- Ун лагьанай за.
- Ахпа вуч хьанай?
- Ахпа са затIни. Абур геждалди ацукьна, сад лагьай январь ксана 

акъудна, ахпани Дербентдиз хъфена.
- Вазни абуру Сувайнатаз вуч авунатIа чир хьанач?
- Ваъ, валлагь. Зун са шумуд юкъуз рикIи-рикI нез хьана, ахпа са-

нихъайни ван-сес акъат тавурла, итимрин ихтилатни рикIелай фена.
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Самира мадни са шумуд легьзеда фикиррин къужахда гьатна, ахпа 
вичел вил алай силисчидин «за яб акалзава вахъ» гафар ван хьайила, 
гатIунна.

- ЦIийи йис алукьзавай вахт тир.
- Гьи цIийи йис?
- И алайди ман, 2007-йис. Дербентда кIвалахзавай зи итим нянихъ 

ахкъатна, пиянвални кваз. Чаз цIийи йисан савкьатарни гъанвай. Пулни 
вахкана, беден-затIни чуьхвена, чахъ галаз са сят кьван акъудна, фена 
ам, -дишегьли мад хиялри тухвана.

- Ахпа, – ван кяна Гьабиба.
- Ахпа ам хтана, сятдин цIусадриз хьиз, вичин дустарни галаз.
- Вужар?
- Жердни, Мао, – багъишламиша, чун абуруз гьакI лугьуз вердиш 

хьанвайди тир. Заз абур са  жуьре акуна. Са гьихьтин ятIани гъалаба, 
секинсузвал кваз. Маодин чинал, каци чухвай хьтин, гелерни алай. Абур 
пиянни ийизвай. Зейнедина заз гьасятда гьарайна: «Суфра, суфра ачуха 
паб. ЦIийи йис алукьзавайди я гьа, вични хъсан йис, чи мурадар кьилиз 
акъатай йис». Эхь, акъатна, мурадар вичин кьилиз къалум хьайи йис. 
Хуьрекар за гьазурнавайди тир, са-са затI тухуз абурун вилик столдал 
эцигзавай. Абуру са никай, квекай ятIани хъел кваз веревирдзавай. Гьар 
зун къведайла ихтилат акъвазарзавай. ПичIекар авай ленгер эцигна 
экъечIайла, зун ракIарихъ акъвазна, яб акализ. Маодин ван хьана заз: 
«Чна и кар авуна лап къелетна. Сувайнат ахьтин инад кьадай дишегьли 
тушир». «Кис, кьей хва, – гьарайна гьасятда зи итимди, - ваз вуч чи-
звайди я? Ада кьил гзаф цава кьазвай, кач, зун бегенмиш тахьай чхьац. 
Гила акван ам вичин дамахлу буй гваз и куьчейра гьикI къекъведатIа».

- Ада лагьайтIа вичин итимдиз, – ван хьана заз Жердан.
- Лугьудач. Лал хьухь вунни. Все! Агала тема, – чIехида хьиз эмирна 

Зейнедина.
- Сувайнат  вуж я? – хабар кьуна капитанди.
- Чи хуьруьнви Сакит муаллимдин паб.
- Сакит, Сакит, райцентрада кIвалахазвай муаллим?
- Эхь.
Им вуч я, кар туькIуьзвайдан гьакъиндай шагьидвал я жал? – фи-

кирна силисчиди. – Са юкъуз кьве касди Сакитан тIвар кьуна. Яраб зи 
бахтуни гъизва жал? – АкI хьайила, Сувайнат Сакитан юлдаш я ман?

- Ун лагьанай за.
- Ахпа вуч хьанай?
- Ахпа са затIни. Абур геждалди ацукьна, сад лагьай январь ксана 

акъудна, ахпани Дербентдиз хъфена.
- Вазни абуру Сувайнатаз вуч авунатIа чир хьанач?
- Ваъ, валлагь. Зун са шумуд юкъуз рикIи-рикI нез хьана, ахпа са-

нихъайни ван-сес акъат тавурла, итимрин ихтилатни рикIелай фена.
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- Вун Сувайнатавай хьайитIани чириз алахъначни?
- Абур кIвале авачир, каникулар тир кьван, са гьиниз ятIани фенвай 

ял ягъиз.
- Ваз абурун хзандикай вуч чида?
- Гьуьрметлу, къени инсанар я ман. Хзанни чешнелуди я. Сувайнатни 

бахтлу дишегьли я.
- Ви итимдинни Сувайнатан арада вуч алакъаяр авайди тир? Зейне-

динан «зун бегенмиш тахьай» гафарин гъавурда гьикI акьун лазим я?
- Валлагь стха, заз чидач. Ам куьгьне кьиса я.
- Зарар авач, ахъая ваз вуч малум ятIа. Заз им важиблу я.
Самирадин суьгьбетди Гьабиб тажубарна. Жаванвилин жаваб агакь 

тавур муьгьуьббатди, Сувайната «гачал» лугьуз кваз такьуни ажугъда 
тур Зейнедина хъиляй Уьргуьнай руш гъана вичиз, Сувайнаталайни 
жегьилди, иердини, буй-бухах авайдини. Гьабиба Самирадин гафар 
веревирдзавай: «Хуьруьнвияр тирвиляй куьчеда, булахдал гьалтайла 
чун геждалди рахадай. Зун са шумудра абурун кIвализ фена, амма 
Сувайнат чиниз садрани атанач. И цIийи йисалай чун чаз лап кьитдиз 
акуна. Гьалтайлани, ам гьакI са кьуру салам гана, элячIдай. Идан се-
бебни зи итим тирди кьатIанай за».

Гьабибаз тади гьалда Сувайнат акваз кIан хьана. Куьчедай Саки-
тан кIвалер галайвал физвай силисчиди Самирадин ихтилат мад ва 
мад рикIел хкизвай. Эхь, цIийи йисан вилик гадайри а дишегьлидин 
намусдик хкIадай, куьчедани къекъведай чин тун тийидай нагьакьан 
кар авуна. Кьисасни хкьуна. Са ван-сесни акъуд тавуна. Суддиз арза 
вугун тавуна. Яраб гьа икI я жал? - Гьабибаз гилани вичин фикирар, 
тестикьарунар, шаклувилер, виликанбур хьиз, тIач жез кичIезвай.

Дербентдин къванерикай эцигнавай, къавуз ракь янавай, вилик гъ-
вечIи багъни квай кIвалерин иесияр чпин дадар, дуьзгуьн ацукьун-къ-
арагъун авай, культурадихъ галаз алакъалубур тирди ашкара ийизвай. 
Гьабиба хъуьтуьлдиз зенгинин кнопкадал тIуб илисна. Гьаятдай аялрин 
ванер акъатна. Са шумуд легьзедилай вар ахъайна ва Гьабибан вилик 
яшлу итим пайда хьана.

- Саламалейк, халу, ибур Сакитан кIвалер яни?
- Алексалам, халудин, эхь, вун ягъалмиш хьанач, ибур зи хцин кIва-

лер я. Ша, илифа, амма Сакит авач.
- Къайгъу туш, заз Сувайнат акуна кIанзавай.
- Сувайнат? – Демир дикъетдивди мугьмандиз килигна. – Заз вун 

силисчи тирди чизва, хва, чи свас вучиз герек атанвайди я?
- Заз адавай хабар кьадай сад-кьве месэла ава ман.
- Куьн патахъай, я хва?
- И хуьре кьейи итимрин гьакъиндай. Квез чир хьун лазим я, за 

хуьревай гзафбурувай хабарар кьуна.
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- Гила нубат чал атанва, тушни?
- ГьакI лагьайтIани жеда, чан халу, гъил къачу, заз куь тIвар чизвач.
- Демир я, чан хва, зи тIвар. ГьикI физва ви силис? Газетра жуьре-

ба-жуьре хабарар ава…
- Силис давам жезва, Демир халу. Гьардавай са делил жагъурзава, 

кIватIзава, гекъигзава, гьеле тарифдай хьтин нетижадал атанвач.
- Четин кIвалах я куьди, хтул, къуватар гурай ваз. Свас, я свас, – эвер-

на Демира ван алаз хьиз, – гьаятдиз эвичI кван, вун герек кас атанва.
- Сакит гьинава? – жузуна Гьабиба.
- Ам, хтул, санаторийда ава «Каспий» лугьудай. Исятда авай аялар 

муаллимрин вягьтедай фидайбур туш. Пайгардикай хкуднавай нервияр 
чкадал хкун тавуртIа, кIвалахиз четин жеда.

- Анал вун гьахъ я, Демир халу, къенин аялар гиперактивныяр ялда.
И арада свас атана. Гатун кьелечI халат алаз. РикIиз чими акунар, 

гуьзел буй-бухах авай дишегьли. Чин тийидай кас акурла адак регъ-
уьвал, гъалаба акатна. Апаяз суалдай жуьреда вил яна, ам гуьзлемишдай 
саягъда акъвазна.

- Чан свас, – рахана Демир, – и кас силисчи я, адаз ваз гудай суалар 
ава.

- Эхь, эхь, зун силисчи Гьабиб я, куь хуьре кьейи итимрин месэла 
гваз зун къекъерайни акъатзава, – вучиз ятIани Гьабиба шикаятна ие-
сийриз, – куьн хьтин инсанарни гьакI гьавая инжиклу ийизва.

- Вучда хва, ви кеспи гьахьтинди я, – гъавурда авайди къалурна вич 
Демира, силисчидин рикIе вуч авайди ятIа шакни тийиз. – Хабарар яхъ 
жуван, ая кIвалах, хтул.

- Алай йисан 11-июлдиз куьн гьинавай?
- Ам гьи югъ жезва, чан хтул? – жузун хъувуна Демира.
- Итимар кьейи югъ тир ам.
- Чун чинал алай, яни чи кIвалера. Ибур Сакит хцинбур я. Ам авачир-

виляй свас аяларни галаз чинал атанвай, нянихъ абур чпинал хъфейди 
я, яни иниз хтайди я.

- Сакит мус хтана кIвализ? - элкъвена Гьабиб Сувайнатахъ.
- Сакит хтайди туш. Ам санаторийда авайди я, - авайди я жаваб гана 

дишегьлиди.
- Сакит кьейибурухъ галаз къал-макъал хьайиди яни?
- Ваъ, я кас, на вуч лугьузвайди я, зи хва а на лугьудайбурукай туш 

гьа. Адаз инани, райондани еке гьуьрмет авайди я.
- Сагъвал гурай вичиз, гьахьтин чешнелу хва тир. Сувайнат вах, вини 

Зейнединан арада къайивилер хьайиди яни?
- Ваъ, – эцяна хьиз жаваб гана дишегьлиди.
- Ам вуч суал я вуна гайиди, я кас? – тажубвилелди килигна Демир 

силисчидиз. – Зейнедин лугьудай чакъал гьинай, зи свас гьинай?
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- Гила нубат чал атанва, тушни?
- ГьакI лагьайтIани жеда, чан халу, гъил къачу, заз куь тIвар чизвач.
- Демир я, чан хва, зи тIвар. ГьикI физва ви силис? Газетра жуьре-

ба-жуьре хабарар ава…
- Силис давам жезва, Демир халу. Гьардавай са делил жагъурзава, 

кIватIзава, гекъигзава, гьеле тарифдай хьтин нетижадал атанвач.
- Четин кIвалах я куьди, хтул, къуватар гурай ваз. Свас, я свас, – эвер-

на Демира ван алаз хьиз, – гьаятдиз эвичI кван, вун герек кас атанва.
- Сакит гьинава? – жузуна Гьабиба.
- Ам, хтул, санаторийда ава «Каспий» лугьудай. Исятда авай аялар 

муаллимрин вягьтедай фидайбур туш. Пайгардикай хкуднавай нервияр 
чкадал хкун тавуртIа, кIвалахиз четин жеда.

- Анал вун гьахъ я, Демир халу, къенин аялар гиперактивныяр ялда.
И арада свас атана. Гатун кьелечI халат алаз. РикIиз чими акунар, 

гуьзел буй-бухах авай дишегьли. Чин тийидай кас акурла адак регъ-
уьвал, гъалаба акатна. Апаяз суалдай жуьреда вил яна, ам гуьзлемишдай 
саягъда акъвазна.

- Чан свас, – рахана Демир, – и кас силисчи я, адаз ваз гудай суалар 
ава.

- Эхь, эхь, зун силисчи Гьабиб я, куь хуьре кьейи итимрин месэла 
гваз зун къекъерайни акъатзава, – вучиз ятIани Гьабиба шикаятна ие-
сийриз, – куьн хьтин инсанарни гьакI гьавая инжиклу ийизва.

- Вучда хва, ви кеспи гьахьтинди я, – гъавурда авайди къалурна вич 
Демира, силисчидин рикIе вуч авайди ятIа шакни тийиз. – Хабарар яхъ 
жуван, ая кIвалах, хтул.

- Алай йисан 11-июлдиз куьн гьинавай?
- Ам гьи югъ жезва, чан хтул? – жузун хъувуна Демира.
- Итимар кьейи югъ тир ам.
- Чун чинал алай, яни чи кIвалера. Ибур Сакит хцинбур я. Ам авачир-

виляй свас аяларни галаз чинал атанвай, нянихъ абур чпинал хъфейди 
я, яни иниз хтайди я.

- Сакит мус хтана кIвализ? - элкъвена Гьабиб Сувайнатахъ.
- Сакит хтайди туш. Ам санаторийда авайди я, - авайди я жаваб гана 

дишегьлиди.
- Сакит кьейибурухъ галаз къал-макъал хьайиди яни?
- Ваъ, я кас, на вуч лугьузвайди я, зи хва а на лугьудайбурукай туш 

гьа. Адаз инани, райондани еке гьуьрмет авайди я.
- Сагъвал гурай вичиз, гьахьтин чешнелу хва тир. Сувайнат вах, вини 

Зейнединан арада къайивилер хьайиди яни?
- Ваъ, – эцяна хьиз жаваб гана дишегьлиди.
- Ам вуч суал я вуна гайиди, я кас? – тажубвилелди килигна Демир 

силисчидиз. – Зейнедин лугьудай чакъал гьинай, зи свас гьинай?
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- Демир халу, чаз авай малуматрай, къайивилер, ажугъвилерни хьа-
на, къуй Сувайната вири авайвал ахъайрай, тахьайтIа, чун ам отделдиз 
тухуниз мажбур жеда.

- Я свас, ибур вуч гафар я и касди лугьузвайбур? Вини а мердима-
зардин тIварар санал кьаз? А пиянискаяр кьейи юкъуз Сакит гьинавай 
лугьуз?

- Заз чидач, чан дах, - лагьана дишегьлиди адакай куьмек кIанз.
- Вуна я кас, зунни алай чкадал свас беябурзава, ихьтин силисар 

жедайди туш гьа. Чазни законар чизвайди я.
- Законар чир хьун лазимни я, хъсанни я, Демир халу. Беябурчивилин 

са ихтилатни авач, амма заз аквазвайвал, куьн, Демир халу, са шумуд 
йис идалай вилик хьайи крарикай бейхабар я. Сувайнатаз абур хъсандиз 
чизва. Къуй ада чаз ихтилатрай.

- Заз чизвай затIни авайди туш, – кьетIивилелди лагьана Сувайната. 
– Отделдиз тухвайтIани гьакI я.

- Демир халу, квез аквазва хьи, захъ квез писвал ийидай фикир авач. 
Гъавурда гьат, пуд итим кьенва, и месэладиз талукь бязи делиларни куь 
сусаз малум я. Къуй ада вун алай чкадал сир ачухрай.

Демираз сакIани силисчидихъ агъаз кIанзавачир. ЯтIани ада кьатIу-
звай, гьакъикъи делилар гвачиз, бажагьат силисчиди ихьтин кIевивал-
дай. Адаз вичиз малум тушир са затI чизва сусакай. Бейнидиз шаклу 
суалар атанатIани, апай хъуьтуьлдиз рахана.

- Чан руш, ваз са къурхутни жемир, инал зун ала, вун ви кIвалева, 
ваз акур-такур аватIа, ахъая, ахпа крар кIеве гьатдалди.

- Заз акур са касни, са затIни авайди туш, дах чан. Зун гъавурда 
акьазвач, ам чи кIвализ вучиз атанвайди ятIа…

- Гьакъикъатдай кьил акъудиз, чан вах, – рахана Гьабиб. – Хьурай, 
итимар кьейи юкъуз ваз акур ксар авач. Лагь, Зейнедин ваз мусалай 
чидай кас тир.

- Фадлай, – виликумаз гьазур хьанвайда хьиз жаваб гана Сувайната. 
– Ада чи хуьруьн школада кIелайди я.
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Гьабиба гьа идалди куьтягь жеда лагьана фикирзавай дишегьлидал 
рикIивай «гьужумна».

- ЦIийи йисан вилик, 31-декабрдин йифиз Зейнедина вуч авуна? 
–силисчи атIумна Сувайнатаз килигна. Гьелбетда, ада ихьтин суал гуь-
злемишнавачир жеди, ам зурзана, чинай, суйдай къенивал, кьетIивал 
квахьна, вилериз ажугъ хъичена. Сусан гьал дегиш жезвайди апаяни 
кьатIана.

- Заз вуч чида, а къван хьайида вуч авунатIа. Гьун вич ирид чиле-
рай чилериз фирай! – хабарсуз беденда гьатай ажугъди дишегьлидин 
бейнидай вич нин вилик кватIа акъудна. Гьабиба мадни «гьужумна», 
гъалибвал къачуникай хиялна.

- За лугьудани, ваз чизвачтIа…
- Лагь, – сес хкажна гьелени хъиле незвай дишегьлиди. – Чиз хьайи-

ла, вуна завай вучиз хабар кьазва? Лагь! – Сувайната Гьабибал гьужум-
на. Ада дишегьлидин патай ихьтин аксивал, уьтквемвал гуьзетнавачир.  
Хиве кьуниз мажбурда лагьанвай Сувайнатаз килигзавай силисчидиз 
дишегьли и легьзеда вичин цицIибар хуьн патал кацин кьуршахдиз экъ-
ечIнавай верч хьиз хьана. Вич, вичин хзан, аялар беябурчивиликай хуьн 
патал и дишегьлиди сараралдини душмандин  туьд жакьвада, кукIварда. 
Зейнедина вичин кьилел гъайи къазадикайни ада садазни лугьудач, эгер 
зур йисуз адакай садазни малум хьанвачтIа. Кьисас вахчунва. Ни? Вич 
кIвале. Гъуьл санаторийда. Ни? Бейнида ийизвай ихьтин веревирдери 
Гьабиб вуч авуртIа хъсан я суал гудай чкадал гъанвай. Вич патал ада 
са кар кьатIанвай, итимар кьиникьин сир Сувайнатахъ галаз алакъалу я 
ва и сир ада тарагъаждиз акъудиз хьайитIани, раиждач. Амукьзавайди 
вуч я? Сувайнатан итим ахтармишун ва дишегьлидинни Зейнединан 
арада хьайи чуьруьк тамамвилелди чирун. Гьабиб, мад яргъияр тавуна, 
кIвалин иесийриз сагърай лагьана, хъфена.

Хуьруьн кавха Алистанавай силисчидиз я Сакитакай, я адан дах 
Демиракай, я хзанрикай татугай, нагьакьан ихтилат ван хьанач. Гьи 
терефдихъай къачуртIани, чешнелу хзан, къени инсанар, хуьруьн 
хъсан крарик кьил кутазвайбур, алакьдай куьмек гузвайбур, виридан 
хийир-шийирдик квайбур. Са гафуналди, гьуьрметлу, баркаллу, чпел 
дамахдай инсанар.

«Ихьтин ксарихъ инсанар рекьидай жуьрэт жеда жал?» суал Гьабиба 
вичиз са шумуд сеферда эзберна. Тахсиркардин гел жагъана лагьана 
шадвалзавай итим мад сефил хъхьана. Вахтни физвай, начальникдини 
эвериз «вун квел машгъул жезвайди я, силис мус куьтягьда, нетижа мус 
жеда?» лугьуз тади гузвай. Адазни «зун тахсиркардин геле гьатнава, 
анжах делилар жагъур хъувуна кIанзава» лугьун хьанвай. Эгер и гелни 
тапанди, метлебсузди хьайитIа, куьтягь, силис, ламра араба хьиз, лиледа 
акIида. ЧIугур зегьметарни гьакI фида, закай чIуру фикирни арадал 
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къведа, бинедай вичин теклиф кьабул тавур майор Падишагьни зал 
хъуьреда. Ихьтин фикиррин яхада гьатнавай Гьабибан гуьгьуьл михьиз 
сериндик акатнавай. Гьатта иштягьни квахьнавай. Гена хъсан адахъ 
Аманат хьтин паб авайди. Адан кинери, гафари Гьабибалай умудсузви-
лин, сефилвилин парцин са пай алудна. Гъилер саки авадардай чкадал 
атанвай итимдик руьгь акат хъувуна, ам гъилер къакъажна силисдив 
эгечI хъувуна.

Экуьнахъ Гьабиб Уьргуьндиз фена, школадин директордихъ, завуч-
дихъ, Сувайнатан классдин руководитель хьайи муаллимдихъ, рушахъ 
галаз кIелай хуьре амай ксарихъ галаз гуьруьш хьана, ихтилатарна. 
Абуру силисчидин вилик вири шикил ачухна. Гъиле хейлин делилар 
гьатай силисчи хуьруьз атунал рази яз амукьна.

Хушвал, муьгьуьббат, дустарин, гадайрин вилик дамах авун тирни 
Уьргуьн хуьруьн иер руш вичи хкягъунал, амма вичин гьерекатар, 
алахъунар, пишкешар квазни такьурла, «гачал» лугьуз къехуьнни, ру-
шарин, гадайрин вилик беябурни авурла, хуьруьн гадайривай гатунарни 
къачурла, школадайни акъудайла жегьилдин ажугъ низ чида гьи дере-
жадиз акъатнавайтIа. И вири крарин хъиляй Зейнедина Уьргуьнай свас 
гъизва. Тамаш, за вуч ийидайди ятIа, лугьудай тегьерда. Вун хьанач, 
Сувайнат, валайни гуьзелди «гачалаз» атана. Эхь, им адан къапарай 
хъел алудунни, кьисас вахчунни, уьргуьнви рушакай вичиз свас авуна, 
дамах авунни тир. Белки, гьа идалди вири ажугъарни квахьна жеди. 
Амма Урусатдай хтана, Сувайнат чпин хуьре гъуьлуьк кваз акурла, 
Зейнединан хкахьнавай къулавай самари чпи-чпелай цIай хкьуна ва 
ада дустарихъ галаз Сувайнатан бедендизни «цIай» яна. Самиради 
авур ихтилатдин метлеб сад хьун герек я, Зейнедина дишегьлидал гуж 
гъалибна. Намуслу дишегьлидал писликвал гъана. Бес вучиз ада, я 
Сакита суддиз вуганач? Суддиз? Вири хуьруьзни беябур хъийидайвал? 
Гьар са алчахдизни жакьвадай кендир жедайвал? Гьелбетда, ихьтин ах-
макьвилиз абуру рехъ ганач. Эхна. Эхна, кисасни вахчуна. Гьакъикъат 
икI тирди гила тестикьарни авуна кIанда. Амма гьикI? Кьисасни гьикI 
дуьздал акъудда? Герек делилар лап тIимил я эхир.

«Вучиз тIимил я, юлдаш капитан? Вучиз лагьайтIа, на кIвалахзавач, 
хуьрериз физ вуна вахтар гьакI акъудзава», тикрарна ада эхиримжи 
совещанидал начальникди вичиз лагьай гафар. – Делилар кIватIа, 
делилар, юлдаш капитан, – буйругъна Гьабиба вичиз. – Ам зи гъиляй 
кьенвай кIвалах я, – жаваб гана ада.  

Гьабибан рикIел Сакитан тIвар мехъерин иеси Анвара кьурдини 
хтана. Ада, вири къайгъуярни туна, Сали хуьруьз гьерекатна. Эгер кье-
ре, дагъда кьисасчиди гъилерал бегьлеяр алаз кIвалахнатIа, мехъерик, 
бажагьат, –фикирна Гьабиба.

Силисчи акур Анвара тажубвилелди хабар кьуна: «ГьикI хьана, 
мукьва-кьили, ахкъатна хьи вун? Кьунани куьне а итимар кьейиди? 
Газетра квекай гзаф кхьизва гьа».
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- Абурун кIвалах кхьин я, Анвар дайи, чи кеспи къекъуьн, жагъурун, 
гекъигун, тайинарун, тестикьарун, дуьздал акъудун.

- Ахпа лагьай кас, куь пеше четин, хаталуди я. Абур вуч патал кьей-
иди я? Газетра авай ихтилатар дуьзбур яни?

- Ваъ, дайи. Са делилни гъиле авачиз туькIуьрнавай къундармаяр я, 
чпин газетар кIелдайбур гзафарун патал. Зун мад вакай куьмек кIанз 
хтанвайди я.

- Лагь, сивиз кьей кас, вуч герек ятIа. Куьмекни гуда, са тIуьн-хъ-
унни ийида чна.

- Жуни хуьряй ви мехъерик вужар квай?
- Гьа рагьметдиз фейи кесиб Маодин, Сакит муаллим, зи хванахва 

Тажидин.
- Абур гьинал, нин патарив ацукьнавай?
- Валлагь, ахпа лагьай кас, заз ахьтин мажалар авайди тушир, вуж 

нин патав ацукьнаватIа килигдай. Ша, чун садра суфрадихъ ацукьин. 
Эгер гьакьван лазим месэла ятIа, за инал миресдин гададиз эверда. 
Ам тир кьилел-кIвачел акъвазнавайди, мугьманар ацукьарзавайди, 
суфрайрал хуьрекар эцигунал гуьзчивалзавайди. – Анвара гъиликай 
кьуна Гьабиб гьаятда сериндик туькIуьрнавай столдихъ тухвана. Сусаз 
«канбар гъваш» лагьана буйругъна. – Чими чIавуз канбар чандин ем, 
ахвайш я, сивиз кьей кас. - Гьа са вахтунда ада миресдин хциз эвери-
зни сад рекье туна. Суса гежнач, гетIедаваз канбар, истикIанар гъана 
ва абуруз канбар цана.

- Хъухъ, ахпа лагьай кас, чимивилин цIай йикь жуван. Жузун айиб 
тахьуй, и за тIварар кьур ксар аник квани?

- Ваъ, гьелбетда, чна шаклу вири месэлаяр чирна кIанзава и къун-
дармаяр кхьизвайбурун иштягьарни квадардайвал, - канбардизни са-са 
хупI ийиз жаваб гана Гьабиба.

- Анал вун гьахъ я, хъсан кас, дуьзвал хьтин затI авайди туш. Таб, 
гьилле, угъривал, къагьпевал гьикI авуртIани дуьздал акъатдайди я. 
Амма чIуру кIвалах вуч ятIа    чидани ваз, ахпа лагьай кас, и чи законар 
пара хъуьтуьлбур хьанва. Тахсиркарвал авур вуж хьайитIани дустагъдин 
ракьарани гьатзавач. Гьа ида нагьакьан крарин сагьибарни артухарзава.

Анвар акьуллу, уьмуьр акунвай, уьлкведа кьиле физвай вакъиайрикай  
хабардар итим тир кьван. Адан фикирарни, веревирдерни дуьзбур тир. 
И кардал Гьабиба разивална ва «ун, ун» лугьуз иесидин ихтилатриз 
къуват вахкана. Рахунрик кваз миресдин хвани акъатна. Суса суфрани 
къурмишна. «Жумарт, рикI, гъил ачух, мугьмандиз пара гьуьрметдай 
инсанар я чибур» хиял фена Гьабибан рикIяй. Ада яргъал тевгьена Ан-
варан миресдин хвани диндирмишна. Касди дуьзгуьн жавабарни гана.

– Тажидин экуьнлай авайди тир. Маодин нисинрилай алатайла хьиз 
атана. Адалай гуьгъуьниз - Сакит муаллимни. Ам за вичин хуьруьн-
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И кардал Гьабиба разивална ва «ун, ун» лугьуз иесидин ихтилатриз 
къуват вахкана. Рахунрик кваз миресдин хвани акъатна. Суса суфрани 
къурмишна. «Жумарт, рикI, гъил ачух, мугьмандиз пара гьуьрметдай 
инсанар я чибур» хиял фена Гьабибан рикIяй. Ада яргъал тевгьена Ан-
варан миресдин хвани диндирмишна. Касди дуьзгуьн жавабарни гана.

– Тажидин экуьнлай авайди тир. Маодин нисинрилай алатайла хьиз 
атана. Адалай гуьгъуьниз - Сакит муаллимни. Ам за вичин хуьруьн-
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видин, яни Маодинан патав ацукьарна. Ам акурла, хъивегьнавай Мао 
шад хьана, адан къужахда гьатна. Чидач, абур са сятда, кьве сятда 
ацукьнатIа,  са чIавуз заз акуна, Сакит столдихъ галамачир. Маодин 
хесетар чаз чизвайди тир, гьахьняй за ам мехъеррин паярни вахкана, 
гзаф пиян жедалди, рекье хтунай.

– Эхь, эхь, ам рекье хутадайла зунни анал алай. За тагькимарни 
авурди тир, килиг гьа, Мао, ви къайдада хъфимир, явашдиз гьала. «Зун 
космонавт Гагарин тирди чизмачни ваз, дуст. Зи ракета и рекьерай 
цавайтIуз фена гьа варцин вилик эвичIдайди я» дамах кваз лагьанай 
ада. Ахпа эвичIни авуна, цавайтIуз – дагьардиз. Вучда, ажал я ман, 
рагьмет хьурай вичиз.

- Анвар дайи, абуру мехъеррин пулар вегьенани?
- Эхь, я чан хъсан кас, адетар я кьван.
- Гъиле вуганани, тахьайтIа…
- Конвертра аваз…
- Гадарна жеди конвертар?
- Ваъ е, ама, тунва чна абур.
Гьабибаз вичин мурад кьилиз акъатай кьван шад хьана.
- Анвар дайи, тIалабда абур инал гъун.
Иесиди сусаз эмирна ва са декьикьадилай ам конвертар авай пакет 

гваз хтана. Гьабиба винел тIвар, фамилия кхьенвай Сакитан, Маодинан 
ва Тажидинан конвертар, пипIер кьаз, цIийи пакетдиз вегьена.

- Я чан ахпа лагьай кас, конвертар куьз я кьван куь?
- Чи кIвалахдиз гьар са затI, куьлуь-шуьлуь талукь я, Анвар дайи. 

Куьн пара сагърай. Гила зун хъфида.
- Бес тIуьн-хъун? – Анвар гагь столдиз, гагь Гьабибаз килигиз акъ-

вазна.
- Канбар гатун хуьрекрин шагь тирди чир хьана заз. Ада залай ифин-

ни алудна, зун тухарни авуна. Пара сагърай Анвар дайи, куь суфрадин 
берекат анжах артух хьурай.

- Амин, чан хъсан кас, мад вучда, зун гъавурда авазва, кIвалах я. кар 
туькIвенани, базарда акъвазмир лугьузвайди я. Югъур хьуй ваз. Крар 
туькIуьрай ви. Герек хьайитIа, чун гьамиша гьазур я.

Идарадиз хъфенмазди Гьабиба Сакитан конверт криминалистдив 
вугана ва сейф ахъайна, анай пуд итим кьиникьиз талукь делояр акъ-
удна. Пуд итим кьиникь сад-садахъ галаз алакъалу тирвиляй са дело-
диз элкъуьрна кIанзавайди тиртIани, бинедилай уголовный пуд дело 
ачухнавай ва абур гьакI амазни амай. Гила абурукай сад ийидай вахт 
алукьнавай. Кьиникьрин фигурант, шаклуди са кас жезвай.

Гьабиба мад сеферда кIватIнавай кьван материал гъилелай авуна ва 
ам силис эхирдал къвезвайдан гъавурда гьатна. «Кьилин игит» Сакита-
кай жезвай хьтинди я, ам гьикьван хъсан, къени, чешнелу кас ятIани, ада 
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кьисас вахчунва. Папаз зулум авур алчахрив ада вичин жаза агакьарна. 
Ам зурба сабур, мягькемвал, кьетIивал авай кас я. Икьван гагьда ада 
эхна, садазни хьайи кардикай хабар тавуна. Гьатта вичин дахдизни. 
Демир сусан кьилел атай къазадикай бейхабар тирди Гьабибаз вичин 
вилералди акуна.

Криминалист кабинетдиз гьахьайла, Гьабиб къарагъна: – гьун, гьун, 
лагь, на зун шадарзавани?

- Гьелелиг ваъ, юлдаш капитан. Конвертдал пуд касдин тупIарин 
гелер ала ва садан гьекьедин ягълудин лишанар Маодинан бедендилай, 
парталрилай къачунвайбурухъ галаз кьазва.

- Шадарзава на зун, дуст-кас, - лагьана хъвер кваз Гьабиба. - Гьа 
гелерни тахсиркардинбур я. Амни заз вуж ятIа тайин хьанва. Гьелбет-
да, им тIимил я. гьа гелер Зейнедин, Жабир кьейи чкайрилай, абурун 
парталрилай къачунвай лишанрихъ галаз алакъада аватIа ахтармиш 
хъия. КIвачерин гелерни.

- Хьурай ман, юлдаш капитан. Тахсиркар вуж жезва?
- Гьеле фад я лугьун. Вунани садазни куьтIмир. Пака чун обыск 

ийиз Жуни хуьруьз фида ва мадни герек ахтармишунар кьиле хутахда.
Силисчи атана хъфейдалай кьулухъ Сувайнатан рикIин архайинвал 

квахьнавай. Вичел гуж гъалиб авур алчахар пудни са юкъуз кьейила, 
дишегьли мягьтел хьанай. Ада фикирнай хьи, Аллагьдив адан дуьаяр, 
къаргъишар ва душманривни талукь жаза агакьна. Шадвалзавай ада. 
«Куьн хьтин вагьшийрин, небгетрин, къаранлухрин чка туш экуь дуь-
нья. Куьн фадлай чилин агъа, мичIи къатариз фена кIанзавайбур тир» 
тикрарзавай Сувайната. Ахпа, силис тухузвайдакай хабар хьайила ва 
силисчиди вичивайни садазни малум тушир крарикай хабар кьурла, 
дишегьлидин руьгь аватна. Адан секинвал квахьна. «Яраб Сакит я 
жал? Адалай пуд рекьиз гьикI алакьнатIа? Адаз ни куьмек ганатIа? Ваъ, 
ваъ, жери кар туш. Адалай алакьич ихьтин мусибатар, аламатар. Бес 
а силисчи вучиз атайди хьуй? Адан хабарар кьунар, зини Зинединан 
арада хьайи чуьруькар, ЦIийи йисан вилик хьайи зулумат? Адаз абур 
гьинай чир хьанатIа?» Куьтягь тежедай суалри рикI, бейни тIушунзавай 
дишегьлидиз вич секинардай улам, чка жагъизвачир. Ада Сакитазни 
зенг авунай, силисчи атайдакай хабар ганай. Авайни авачир сада  «си-
лисчидин кеспи гьам я, чун закондин вилик михьи ва уьзуьагъ я, чакай 
я тахсиркарарни, я къанлуярни жедайди туш. Герек авачир фикирар 
ийиз жуван кьил тIармир, масанди, аялрихъ гелкъуьгъ, зунни пуд-кьуд 
къалай хкведа» лагьанай.

Силисчи, Алистан ва мад кьве итим кIвализ атайла, абуру обыск аву-
нин гьакъиндай талукь чар къалурайла, Сувайнат кьадакьрай акъатна.

- Обыскар вучтинбур я? Квехъ вуч хьанвайди я? Чна туьквенар, бан-
кар атIанвани? Базарар тарашнавани? Алистан стха, ибуруз зи кIваляй 
вуч кIанзавайди я?
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- Вун секин хьухь, Сувайнат вах, исятда инал Демир халуни къведа. 
За ибуруз лагьайди я, куьн законрал амалзавай, гьалалдин рекье авай 
инсанар тирдакай. Абур са куь ваъ, гзафбурун кIвалериз фена, чпин 
шак алай месэлаяр чирна.

- Эхь, эхь, Сувайнат вах, чна вак, я ви итимдик са тахсирни кутазвач, 
анжах шак алай крар ахтармиш хъийизва, нубатсуз садакни тахсир ку-
тун тийидайвал. Вуна заз лагь, гьуьрметлу вах, санаторийдиз фейидалай 
кьулухъ Сакит кIвализ хтанани?

- Ваъ.
- Лап хъсан. Къунши хуьруьз мехъерик хтана, кIвализ хтанач, яни?
- Къунши хуьр, мехъер вучтинди я? - мягьтел хьана дишегьли.
- Эгер ада вич мехъерик хтайдакай вазни лагьанвачтIа, ви итимдихъ 

маса сирерни авай хьтинди я.
- Мехъер, сирер… – Дишегьлидиз вуч лугьудатIа чиз амукьнач. Гьа 

и арада Демирни акъатна.
Гьабиба Демир месэладин ва обыск авуниз манийвал тагун чеб патал 

хийирлу тирдан гъавурда туна.
- Эгер квехъ гьахьтин фикир, себебар аватIа, тамаш, ахтармиша, 

жугъура герек затIар, – лагьана наразивал кваз итимди.
Къекъуьнар яргъал фенатIани, силисчийриз шак фидай, тахсиркар-

вилихъ галаз алакъалу затI-матI гьатнач. Ида Гьабибан кефи чIурна. 
ЯтIани ам, иесийриз хушвилелди сагърай лагьана, итимарни галаз 
гьаятдай эхкъечIна.  Адан кьиле вилиз таквазвай душмандихъ галаз 
хьтин дяве физвай. ИкI жеч эхир. Мегер папа вири делилар тахьай 
мисалнани? Ам гьакьван фендигар я жал? Итим мехъерик хтайдини 
чизвачирдай кьуна. Яраб зун мад ягъалмиш хьана жал? Ваъ, гада. ваъ, 
вун дуьз гелева, анжах са вуч ятIани ваз кимизва, гьам жагъура, жагъура.

И арада криминалистди хабар кьуна: «Юлдаш капитан, а дишегь-
лидин гъуьл гьи рекьяй пешекар я?»

- Муаллим я ман, – жаваб гана Гьабиба. – Къецепатан чIаларин 
муаллим. Муаллим, – тикрарна ада, – муаллим. – Гьабибан чинавай 
сефилвал гьасятда квахьна, фадлай къекъвезвай затIунин гел гьат 
хъувурди хьиз, умуддив ахцIана рикI. – Исятда са чкадиз чун хъфида, 
– лагьана ада гьевес кваз.

Гена хъсан, райондин центрадин юкьван школадин дараматда ре-
монтдин кIвалахар физвай, директорни чкадал алай. Сакит муаллим-
дикай ихтилат кватайла, директорди ам муаллим, юлдаш, инсан хьиз 
анжах чешне къачуниз лайихлу кас тирдакай лагьана. «ЯтIани ада 
инсанривай уьмуьр къакъуддай жуьрэтлувал авуна», фикирна Гьабиба.

Директорни галаз абур къецепатан чIаларин тарсар гузвай каби-
нетдиз фена. Ина виле акьадай хьтин затIар авачир. Адетдин класс. 
Муаллимдин стол, столар-партаяр, цларик доска, таблицаяр, схемаяр… 
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Далудихъ галай кьве пипIе кьве шкаф. Гьабиба гьа и шкафар ахъаюн 
буйругъна.

- Куьлегар Сакитав вичив гвайди я, – лагьана директорди.
- Нив гва-гвачтIани ахъайна кIанда, – тикрарна силисчиди. – Кри-

миналистдиз ада столар, пол ахтармишун эмирна. Директор куьлегар 
жагъуриз фена, амма гъилер буш яз хтана. Чара хьанач. Маса алатралди 
ачухна. Са шкаф учебникрив, словаррив, методикадин пособийрив, 
тетрадрив ацIанвай. Кьвед лагьай шкафда технический алатар, шнурар, 
лап винел алай хиле кьурурнавай векьер, цуьквер тунвай къапар, бан-
каяр авай. Гьардал набататдин тIварни кхьенвай. Гьабиба абур мукъа-
ятвилелди къачуз столдал эцигна. Картондин гъвечIи коробка ачухайла, 
анай куьлуь авунвай векьер авай са къаб акъудна. Банкайрин винерал 
алкIурнавай чарарал кхьенвай: Болиголов (яранкьалар), клещевина 
(сафрахъач), вороний глаз (пехъре вил). – Гада, ибур хаталу къапар 
хьтинбур я, – рахана вич-вичив Гьабиб, – саламатвал хвена кIанда. – 
Ада папкадай пакет акъудна ва къапар гьаниз вегьена.

- Куьн квехъ экъвезвайди я? – дурум гуз хьанач директордивай. - 
Сакит муаллим гьина, квелди «тафаватлу» хьанва, куьн икI атана, адан 
кабинет ахтармишиз?

- Себебар ава гьахьтин, юлдаш директор, - рахана Гьабиб, - вахт 
къведа, квезни чир жеда.

- За квевай тIалабзава, ам чи лап хъсан муаллим, общественник я, ада 
тарс гайи вири аялри инглис чIалай экзаменар вадралди вахкузвайди 
я, ам квачир силисрик кутамир.

- Хъсан я, Мисри Агъабалаевич, – лагьана Гьабиба. – Куьне куьтягь-
нани? – хабар кьуна ада вичин юлдашривай.

- Эхь, юлдаш капитан, герек вири ахтармишунар, гелерин лишанар 
къачуна, столдилай, полдилай векьерин кIусарни гьатна.

- Валлагь, зун куь гъавурда акьазвач, юлдаш капитан, – векьерикай 
ада чаяр ийизвайди я, арабир чазни теклифзавайди я.

- Векьерин чаяр хийирлу я, эгер гьар са набататдин бине, менфят-
лувал чир хьайитIа…

- О, Сакит гьа рекьяйни устад я. Адаз чи дагълара авай вири 
векьер-кьалар, цуьквер чизвайди я. Касдиз абурукай авай хийирдикай 
са ктабни акъудиз кIанзавайди я. Чи инсанриз набататрикай дуьз ма-
луматар гудайвал, къвезвай несилриз ирс яз амукьдайвал.

- АкI ятIа, аферин касдиз, ам халис ватанперес я. Инжиклу авунай 
гъил къачу, Мисри Агъабалаевич, вучда, чи кIвалах гьахьтинди я, и 
ктаб, къапарни чна квел ахгакьарда. Гьелелиг сагърай!

Гьабиб школадин гьаятдай разивал кваз эхкъечIна. Машиндаваз 
идарадихъ хъфидай рекье ада фикирзавай: «Гъиле гьатнавай шейэри 
муаллимдин тахсир субутарун мумкин я. Гелер, лишанарни туьш хьун 
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мумкин я. Вучиз, вуч патал ада ихьтин зулумдик вичин кьил кутуна? 
Вичин уьмуьр, гележег, хизандин бахтаварвал, тухумдин гьуьрметлу, 
баркаллу крар лекедик кутуна? Къурумсахриз, мердимазарриз килиг-
на? Ам вич тирди чир тежедайдахъ агъунвай жал? Гьелбетда, ада вири 
терефар фикирда кьуна вичин кар авуна, гелерни тунач. Садан кьилни 
акъат тийидайдахъ инанмишвална. Гьа им адан гъалатIни хьана. Хи-
ялна жеди касди, акьван деринра вуж гьахьдайди, къекъведайди хьуй, 
дуьшуьшдай чеб-чпиз кьейибур я лагьана гьисабдайди я. Эхь, муал-
лимди гьакI фикирай хьтинди я. Гьавиляй викIегьдиз кьисасни вахчуна. 
Угродин майордихъ яб акалнайтIа, делояр ахъайна агални хъийидайди 
тир, силис тухузвайди я лугьуз гьафтеяр, варцарни на рекьера, хуьрера 
акъуддачир.

Къени ксар шаклувиликни кутадачир. Гила вирида тарифзавай, 
хъсан, къени крарин, гзафбуруз вичикай хийир авай кас, муаллим тах-
сиркар я лагьана раижна кIанзава. Закондин жигьетдай дуьз ятIани, ин-
санвилин, марифатдин, ахлакьдин, обществодин бинейрай, къанунрай 
кьуртIа, лап намуссуз, нагьакьан кар жезва эхир. Сакит къанлу тирдахъ, 
хуьруьнвияр кьейиди ам тирдахъ садни ягъадач. Кас нубатсуз кьуна, 
дустагъна лугьуда. Наразивилин вири къванерни зал гьалчда, гьуьр-
метлу кас лекеламишна лугьуз. Ихьтин эхир тирни ваз кIанзавайди? 
Тади къачумир, юлдаш капитан, белки, Сакитак са тахсирни квач жеди. 
Садра ам аку, адахъ галазни суьгьбет ая, мадни кIан-пун ахтармиша. 
Векьер-кьаларин нетижаярни малум хъхьурай, ахпа жуван силисдал 
нукьтIани эциг.

Вичи-вичиз ихьтин къарар акъуднавай капитан идарадиз хъфена. 
Пака «Каспий» санаторийдиз фин патал командировочный къачуна.

Сувайната къалабулух кваз зенг авурла, силисчияр атана кIвалера 
обыск тешкилайдакай хабар гайила, Сакитак къурху, гьатта кичIни 
акатна. А къанмазар рекьидайла акат тавурди. Гьуьлуьн къерехдиз 
экъечIна, тадидаказ камар язавай итимдин кьиле са суал акIанвай: 
яраб абуруз гьикI чир хьанатIа? И суалди мадни суалар арадал гъизвай. 
За гьинал гъалатI ахъайнатIа? Жуван гел тунатIа? Гьинал, гьинал зун 
ягъалмиш хьана? Эгер обыск авунватIа, абур тайин са куьхъ ятIани 
къекъвена. Зи парталрихъ, кIвачин къапарихъ? Белки, агъудихъ? Яраб 
абуруз чир хьанва жал? А алчахар агъудикди кьенвайди? Тахьайла, 
абурун зи кIвале вуч авай? Хабарар кьаз къекъвез. КIвалерай абуруз 
затIни гьатнач. Бес школадай? Ахмакь! Ахмакь келле! Эгер абур зи 
кабинетдиз фейитIа? Фидайди я. Эгер зал шак фенватIа, викIегьдиз 
атана зи кIвал ахтармишнаватIа, школадизни фида абур, зи тахсир су-
бутардай затI жагъуриз. Тади ая, гада, бес я ваз ина Каспий гьуьлуьн 
кIуь ятара чуьхуьнагар авур кьван. Гьат хъий рекье, силисчийрин гъиле 
уликар твамир. Ката, ката, тахьайтIа, ви кьил беладик акатда, хзандин 
уьмуьрни барбатI жеда.
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Сакит катна, палатадиз хъфена, шейэрни вахчуна, дежурный дух-
турдиз сагърайни лагьана, гьаятдиз эвичIна. Машин худа туна ва кьи-
бледихъ гьална.      

Хъфидай рехъди касди вичиз пара тади гана. Вири крар чIур жеда. 
Зун дустагъдиз акъатда. Сувайнат, аялар гьикI хьурай? Зун агъунвай, 
чи милицайрин, силисчийрин тIем акакьдач, бедбахт дуьшуьшрай кьада 
ва гьа идалди акьалтIда. Яраб зун акур кас хьана жал?

 Я Аллагь, гила вучдайди хьуй? Гьич и чилелни пайда тахьана 
кIанзавай, гьа дидейрин руфуна амаз, иландин шарагар хьиз, тергна 
кIанзавай алчахриз килигна зи кIвал чIур жезва. Мегер им гьахъвал, 
дуьзвал жедани? Милицайрин гъиле зун тахсирлу ийидай вуч гьатна-
ватIа? Мумкин я, са затIни. Гьавая жува-жув гьелекмир гада, абур ви 
патав акъатда, гьикI авуртIани, гьалариз тамашна кар ая. Акьван фад 
жуван туьд абурун гъилера твамир.

Райцентрдиз геж хьиз ахгакьай Сакита машин школа галай тереф-
дихъ гьална. «Ийизвай кар гъиле-гъилди, пакадал вегьин герек туш» 
лугьуз вердиш хьанвай кас школадин са классда экв аваз акурла, тажуб 
хьана. «Директор я жал?!»- хиял фена рикIяй ва мадни давамна: «И 
макъамда адан ина вуч авайди хьуй? Белки, зун вилив хуьзвай ментер 
ятIа? Я Аллагь гьа икьван крарни жеда жал? Эгер абур зи гуьгъуьна 
гьатнаватIа, зал шак фенватIа, зи кабинет ахтармишдай акьулни жеда 
абурухъ. Эгер гьа икI ятIа, крар чIуру я. Къал твамир жуван рикIе, 
секин хьухь, бажагьат абур зи кабинетдиз атанва. ГьикI ахтармишин? 
Сакит ван-сес тавуна экв кузвай классдин дакIардихъ фена ва килигна. 
Къенепата кьве кас авай. Сад адаз чир хьана, математикадин муаллим 
Сабир, кьвед лагьайдан чин аквазвачир. «Ибурун ина вуч йикь авайди 
хьуй? Чпин кIвалера ксун тавуна» хъел акатна Сакитак. Адаз чизвачир, 
школадиз компьютерар хканвай, абур авай чкадин ракIарар, дакIарар 
лазим къайдада хатасуз ийидалди, муаллимри нубатдалди къаравулвал 
чIугвазвай.

Сакит вичин кабинетдин дакIардихъ фена, ахъайиз кIан хьана, ваъ, къ-
еняй агалнавай. Вучда? Суалдиз жавабни вахкана: вучда кьван, пакамахъ 
кьил чIугвада. Сакит вичи кирида кьунвай кIвализ хъфена.

Меркездиз агакьай Гьабиба сифте нубатда суддинни экспертизадин ида-
радал кьил чIугуна, пешекаррив Сакитан кабинетдай къачур векьер-кьалар 
авай банкаяр вугана ва лагьана: «Ибур, за фикирзавайвал, зегьерлу векьер 
я, куьн мукъаят хьухь. Анжах тIалабзава, жезмай кьван фад тайинара, зун 
са кьве сятдилай хкведа.

– Чаз мадни кIвалахар авайди я гьа, юлдаш капитан, вири республика 
чал алайди я.

– Чизва, чизва, зун квез буржлу я ва къведай сеферда гьа куь рикI алай 
юждагдин ичерни гваз къведа.
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- Хъсан я, чна рикIелай алуддач, амма…
- Ваъ, эхир, абур вуч гафар я, гьа хъфенмазди рекье твада квез.
- Вот им гафни, карни я. Ихьтин итимар чаз кIанда валлагь, - шаддиз 

хъуьрена майор дишегьли.
- Квезни чизва. Пуд итим кьенвай силис я, и векьерилай гзаф крарни 

аслу я…
- Гъавурда гьатна чун, жуван къайгъуяр авуна хъша, вири дуьз жеда.
Разивилин гуьгьуьлдик кваз «Каспий» санаторийдиз фенмазди, 

«Сакит накь хъфейди я, ял ядай кьве югъ амайтIани» хабар ганмазди 
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ачухна ва чпиз рахкурнавай, дахди хканвай ширинлухар, игрушкаяр, 
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– Гьун зи цуьк, вун вучиз акъвазнава, ачуха жуван пакетарни.
– АкI хьайила, нубат зал атанва ман? – Аманата пIузарилай хъвер 

кIвахьиз кIанивилелди итимдал гьевеслу килигун гадарна.
– Эхь, эхь, ачуха.
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– Сифте гьибур? – Гьабибаз папан и къугъунин тегьер хуш хьана.
– Гьелбетда, иер пакетра авайбур…
Аманата аставилелди, хъвериз-хъвериз, итимдизни килигиз, шейэр 

акъудна.
– Чи дидейри гаф-чIал саднавай хьтинди тир, чпивай вун хайи юкъуз 

бажагьат хквез жеда лагьана, гьавиляй пишкешар виликумаз вахкана. 
Гьа гуьрчег чими чекмеяр ви дидедин, и къешенг булушка зи дидедин 
патай я.

Дишегьлиди, лап гьа аялди хьиз, шадвална, хуш сесерни акъудна 
ва гьасятда алукIни авуна.

– Пара кьазва гьа ви бедендихъ галаз…
– Валлагь, дуьм-дуьз хьанва, заз кIандай рангарни я. Сагърай чи 

дидеяр! На зи паталай абуруз теменар ганачни?
– ГьикI меген! Кьведазни!        
– Сагърай, сагърай чеб, вунни зи… – ада атана итимдиз пIагь гана. 

– И зурба пакетра вуч авайди я эхир?
– Ахъая, тамаш.
- Мантияр йгадай къажгъан? Микроволновка? Я чан зи рикIин му-

рад! – Аманат итимдик ккIана. – Гъил къачу залай¸гъил къачу, алатай 
гьафтейра ви чинар кайивиляй. Зун вахъ галаз векъи хьайивиляй. Зи 
авай сад, – папа итимдиз мад темен гана. Гьабибни кьулухъ акъвазнач. 
Ада паб вичин къужахдиз чIугуна, адан япал кIанивилин гафар эзбер-
на, яргъалди пIузарин миже фтIинна. И арада аялрай къал акъатна. 
Сада-садан шейэр къачуна, вахкун тийиз, кукIуз. Эхир сад шехьна ва 
адаз дидедикай куьмек кIан хьана. Аманат аялар секинариз фена.

- Зун гьамамдиз, – лагьана Гьабиба.
Аманатаз къе вичин итим масад яз аквазвай. Иштягьдивди, гуьгьуьл 

къумбар яз хуьрекни тIуьна, балайрихъ галаз кат-калтугна, абур ахпа 
чпин месерик ксурни авуна. Гьабиба чпин месик ашкъилу, гьевеслу 
къугъунризни рехъ ачухна. Адет яз, лезетлу легьзейрилай гуьгъуьниз 
ахвариз фидай итимди кинер, тавазвилер авун давамарна. Дишегьли 
адан къужахда гьакI цIразвай. Адаз ихьтин декьикьаяр мадни яргъал 
фена кIанзавай. ЯтIани ада айгьам кваз лезетрикай тух тежезвай итим-
дин япал куш-кушна

- Гьабиб, къе вахъ вуч хьанва эхир? Ибур алатай буш, усай, метлебсуз 
йиферин эвездай яни?

- ГьакI лагьайтIани жеда, зи цуьк.
- Къе види михьиз масад я. Кьисасчи жагъанваз тахьуй гьа?
- ГьакI лагьайтIани жеда, зи жейран. - Гьабиба вичин гъилера мум 

хьиз хьанвайдал теменрин марф къурна.
- Лагь кван, лагь заз, вун икьван йикъара гьелекай, ви йикъан кьарай, 

йифен ахвар квадрай, зунни кваз ваз къурай вакIан хва вуж тир?
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- ВакIан хва туш, районда гьуьрметлу, гзаф къени кас я.
- Ам гьикI лагьай гаф я? Пуд итим кьейиди къени кас? Вун зал хъ-

уьрезваз тахьуй гьа?
- Ваъ, я руш, на вуч лугьузвайди я. Дугъриданни, ам хъсан, лайихлу 

кас я, амма…
- Амма пуд итим тахьай мисална. Вуч патал?
- Вучзава на адакай чир хьана, зи цуьк, ша чун гила ксун.
- Гила ксун? На зи ахвар квадарайла? Талгьанмаз за вун ксурдайди 

туш, гьа, туш. Им ваз чир хьухь, зи силисчи.
Аманата табзавачир. Терсвал акатайла, ам вичин гафунал кIевиз 

акъваздай дишегьли тир.
- Хъсан я, лугьуда за ваз, заз авай делилрай, кьейибуру адан папал 

писликвал гъана, 31-декабрдин йифиз…
- Жеч гьа?
- ГьакI акъатзава.
- Бес икьван гагьда ам вучиз кисна? Вучиз квез, суддиз арза кхьенач?
- Аманат чан, инаг хуьруьн чка я. Гьа арза вугай юкъуз вири райондиз 

хабар жедай. Им мадни еке беябурчивал тир абур патал. Чара авачиз 
хуьряй экъечIуниз мажбур жедай.

- Агь ламран рухваяр! - Аманат месикай хкечIна. – Гила вуна гьахь-
тин кицIер кьейи дуьз кас дустагъда твадани?

- Закон адан патал алач, масанди. Адаз инсанар рекьидай ихтияр 
садани ганвачир.

- Инсанвилин, намусдин, гъейратдин законар авайди тушни?
Вуна ам гъиле гьатна лугьуз шадвални ийизва…
- Ам гьеле кьунвач, шадвални за дело, силис куьтягь хьунай ийи-

звайди я. пака ам чна кьада ва делони прокурордив вахкуда…
- Ийидач на ахьтин кар, Гьабиб, – хтана яргъандик эхкечIна Аманат, 

– ийидач. Ам вуж ятIани, ада халис итимвална.
- Эй, зи гуьгьуьлдин цIелхем, вуна гьич фикирзавани, вуч лугьу-

зватIа? Гьафтейралди тухвай силис, физ-хтунар, рекьер-хулер, кьилиз 
акъудай тIалар, вуна закай авур бейкефвилер, вири вацIув вугуда, яни? 
Ваъ, руш. Ваз чидани, и дело зун къуллугъдин гурарай виниз хкаждай 
суьгьуьрдин тIвални я. – Гьабиба, вилик ацукьна, вилер вилера туна 
вичиз килигзавай папалай вилер аладарна. Ам вад декьикьа идалай 
вилик месик квай шад, назик, хуррам, лезетлу, гъилера мум хьиз хъуь-
туьл хьанвай дишегьлидиз ухшар амачир.

- Къуллугъ? Хъсан инсан, адан гележег, хзан бедбахт авуна? Ваз 
гьахьтин къуллугъ герек я ман? Эгер на гьакI фикирзаватIа, вун дуьз 
туш, итим. Эгер пака гьахьтин угърашар атана кьилди амукьзавай зал 
гуж гъалиб авуртIа, вуна вучдай? Кисна ацукьдайни вун?  Ахьтин алча-
хар къирмишна кIанзавайди я. Са суд-дуванарни тавуна. Эгер гьахьтин 
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лайихлу кас дустагъда ацукьарайтIа инсанри вунни, прокурорни, судни 
батIуларда. - Аманат мад меселай эвичIна.

- Вун гьиниз?  
- Аялрин патав. Жув ксус жуваз, ахварар ая, - ракIарни геляна фена 

паб.
Хъелна папа, гила я хквенни ийидач, - ракIариз килигиз фикирна 

Гьабиба. Ксуз кIан хьана, амма ахвар атанач. Къарагъна. Папан гафар 
элкъвез-хквез бейнидай акъатзавачир. Вучда? Вучда? Хъсан инсан… 
Гьахъ я, зинейрин зиневал себеб яз къанлудиз элкъвена кас. Дишегьлий-
рал гуж гъалиб ийизвайбур тIимил авач, амма халкьдин вилик мадни 
беябур тахьун патал дишегьлийри инсанвал, ягь-намус квахьнавай 
имансузрикай, ягьсузрикай талукь идарайриз хабарзавач. Тахсиркар-
вални гьалал жезва ахьтинбуруз. Сакита гьалалнач. Вучрай за адаз, саки 
куьтягьнавай делодиз? Шаклу кас гьатнава, амма тестикьардай делилар 
авач лугьудани? Ой, Аманат, Аманат, вун гьахъ я, зи цуьк, Сакит адан 
гуьзел кайвани, цуьквер хьтин рушар бедбахт авун еке тахсиркарвал 
жеда. Зи патай. Чпиз хьайи къазадал алава яз, ихьтин жазани…        

Гьабиба фикирзавай, ам вич-вичив рахазвай ва вуч ийидатIани чи-
звачир. Кьисасчи жагъурунин бягьсина гьатай зун эхир жуван мураддив 
агакьзава, амма Аманатахъ галаз хьайи ихтилатди ва месэла са акьван 
регьятдини тахьуни зи гъилер кьазва. Лап кIанинди гайитIани, Сакит 
цIувад йисуз ацукьарда, имни ам ва хзан патал вири барбатI хьана ла-
гьай чIал я. Пака Сакит вич акван. Адахъ галаз рахан, белки, са тайин 
фикирдални къвен, - лагьана силисчиди ва ахвариз фин патал вилер 
акьална.

Йифен фикиррин къармахра гьатун ва бегьем ахвар тахьун тир жеди, 
Гьабиб, йифди ички хъвайиди хьиз, залан кьил гваз къарагъна. Адахъ 
дагъдиз катдай, физзарядка тамамардай иштягьни амачир. Аманатни 
адахъ галаз, вичик хъел кумайди къалуриз, сарарикай рахана. Жуни 
хуьруьз фидалди ада куьмекчидиз зенг авуна, вич меркездай хтанвай-
дакай ва нисинилай алатайла кIвалахдал къведайдакай  тагькимарна.

Фидай рекье ийизвай фикирар Сакитакай тир. Мукьувай таниш ту-
ширтIани, муаллим адаз райондин са бязи мярекатрал акурди я. Рахазни, 
иштиракчи, тешкилатчи язни. Садра райондиз къецепатан уьлквейрай 
журналистар атайла таржумачидин везифаяр Сакита кьилиз акъуднай. 
Са журналистдин планшет, диктофон, телефон авай чанта квахьайла, 
Сакита милициядин работникризни куьмекнай, журналистдин исте-
мишунар, арзаяр, суьгьбетар дуьм-дуьз агакьариз. Ихьтин кас гила 
тахсирлу гьикI ийин?

Гьа и шак физвайдан кIвализ фейила, иесидин секинвал, сабурлувал 
акурла, Гьабиб тажуб хьана. Папа адаз вири ахъайнавай ва ам силисчи-
дал вил алазни акъвазнавай хьтинди тир. Умуми жузун-качузун авур-
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имансузрикай, ягьсузрикай талукь идарайриз хабарзавач. Тахсиркар-
вални гьалал жезва ахьтинбуруз. Сакита гьалалнач. Вучрай за адаз, саки 
куьтягьнавай делодиз? Шаклу кас гьатнава, амма тестикьардай делилар 
авач лугьудани? Ой, Аманат, Аманат, вун гьахъ я, зи цуьк, Сакит адан 
гуьзел кайвани, цуьквер хьтин рушар бедбахт авун еке тахсиркарвал 
жеда. Зи патай. Чпиз хьайи къазадал алава яз, ихьтин жазани…        

Гьабиба фикирзавай, ам вич-вичив рахазвай ва вуч ийидатIани чи-
звачир. Кьисасчи жагъурунин бягьсина гьатай зун эхир жуван мураддив 
агакьзава, амма Аманатахъ галаз хьайи ихтилатди ва месэла са акьван 
регьятдини тахьуни зи гъилер кьазва. Лап кIанинди гайитIани, Сакит 
цIувад йисуз ацукьарда, имни ам ва хзан патал вири барбатI хьана ла-
гьай чIал я. Пака Сакит вич акван. Адахъ галаз рахан, белки, са тайин 
фикирдални къвен, - лагьана силисчиди ва ахвариз фин патал вилер 
акьална.

Йифен фикиррин къармахра гьатун ва бегьем ахвар тахьун тир жеди, 
Гьабиб, йифди ички хъвайиди хьиз, залан кьил гваз къарагъна. Адахъ 
дагъдиз катдай, физзарядка тамамардай иштягьни амачир. Аманатни 
адахъ галаз, вичик хъел кумайди къалуриз, сарарикай рахана. Жуни 
хуьруьз фидалди ада куьмекчидиз зенг авуна, вич меркездай хтанвай-
дакай ва нисинилай алатайла кIвалахдал къведайдакай  тагькимарна.

Фидай рекье ийизвай фикирар Сакитакай тир. Мукьувай таниш ту-
ширтIани, муаллим адаз райондин са бязи мярекатрал акурди я. Рахазни, 
иштиракчи, тешкилатчи язни. Садра райондиз къецепатан уьлквейрай 
журналистар атайла таржумачидин везифаяр Сакита кьилиз акъуднай. 
Са журналистдин планшет, диктофон, телефон авай чанта квахьайла, 
Сакита милициядин работникризни куьмекнай, журналистдин исте-
мишунар, арзаяр, суьгьбетар дуьм-дуьз агакьариз. Ихьтин кас гила 
тахсирлу гьикI ийин?

Гьа и шак физвайдан кIвализ фейила, иесидин секинвал, сабурлувал 
акурла, Гьабиб тажуб хьана. Папа адаз вири ахъайнавай ва ам силисчи-
дал вил алазни акъвазнавай хьтинди тир. Умуми жузун-качузун авур-
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далай, чирвал гайидалай кьулухъ Гьабиба суална: – Сакит муаллим, 
зун вучиз атанвайди ятIа чизвани ваз?

- Чин тийизни туш, амма вуна сир ачухайтIа, мадни хъсан я.
Гьабиба гафарилай делилралди чIалахъарун метлеблу яз гьисабна ва 

Сакитав экспертизадин, анализрин нетижаяр вугана. Килигна, килигна, 
ада лагьана: - За ви пешекарвилел гьейранвалзава ва ваз еке къимет 
гузва. Зун агъунвай, зал саданни шак фидач. Амма вуна, Гьабиб стха, 
ви кар устадвилелди авуна. Заз вавай ийидай са тIалабун ава…

– ТIалабун?
– Эхь. Эгер вуна зун тайинарнатIа, ваз зи кьисасдин манани ачух 

хьанва, гьавиляй и сир чи арада амукьрай. За абур кьейиди хиве кьада, 
амма себеб раиждач.

– Жери кар туш, дуст-кас. Вавай «на абур вучиз кьейиди я?» лагьана 
хабар кьада. Вун лугьуниз мажбурда.

– Са багьна жагъурда чна. 
– Абурун талукьри ваз, ви багърийриз и кар гьалалдач, гьуьрметлу 

муаллим. Вуна и месэладикай гьич фикирнач. Халисан кардин кьил, пуд 
алчахдин тахсиркарвал дуьздал акъудайла, вун ваъ, жемятди гьабур ля-
нетламишда, абурун багърийрихъ куьчедиз экъечIдай чинни амукьдач.

– Ваъ, ваъ, залай алакьдач. АкI хьайитIа, зи хзанар михьиз респу-
бликадайни экъечIна, са масанихъ финиз мажбур жеда.

Итимри секиндиз ихтилатзавайтIани, Сувайната къалабулух кваз 
абурулай вил алудзавачир. И кар Гьабибазни аквазвай. Ихьтин хзан, 
ихьтин инсанар. Угърашар себеб яз гуьнуькъарадик акатун. Зи Аманат 
гьахъ я, арабир инсанвилин къанунрални амал авун, абуруз къуват гун 
герек я.

Гъуьлуьн эхиримжи гафар япарив агакьай дишегьлидин секинвални, 
сабурлувални квахьна. Ам атана итимдин вилик акъвазна, адаз килигиз 
бегьем ван акъуд тийиз шехьна. Ахпа адан кьетIивал квай сес акъатна: 
«Ваз вуч ийиз кIанзава эхир? Чун етимвиле, къекъверагвиле тваз? А 
явакьанар кьейи къалай зи шак фенай вал, амма агъаз кIанзавачир. 
Эдебсузрив Аллагьди жаза агакьарна лугьуз жува-жув секинарзавай. 
Ахпа, ахпа и стха кIвализ атайла, заз тестикь хьана, ягьсузрин дуван 
вуна акуна. Ваъ, зи азизди, вуна ваъ, кьисас вахчурди зун я. Тахсиркарни 
зун я. Дустагъни за чIугвада, масанди…»

– Сувайнат! Сувайнат! Вун гьинай рахазва эхир? Кис кван садра. 
Шехьунни герек авач. Вун – дустагъдиз? Заз хкIамайди гьа и татугай-
вал яни?

– Ваъ, ваъ, вун къазаматдиз ракъурун завай эхиз жедач. За зи чан-
дизни къаст ийида. Агь, къарагуьлледи къен кайибур! Эсил-несил терг 
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хьайибур! Куьн хьтин агъдабанар зал вучиз гьалтайди тир? Зи кIвал 
чIуриз? Зи итим беладик кутаз? Зи аялар диде-буба амаз етимриз эл-
къуьриз? Гьун куьн гьа агъа дуьньядани цIун ялавра курай!

– Сувайнат…
Акваз-акваз дишегьлидиз пис хьана. Ам, цIай галукьай мум хьиз, 

хъуьтуьл хьана ва виняйгъуз аватиз гатIунна. Гена чилел ярх жедалди 
Сакита хкьуна, креслода ацукьарна. 

– Сувайнат, – Сакита столдаллай къапунавай яд къачуна, юлдашдин 
чиниз яна. Са шумуд легьзе дишегьли вич-вичик квачиз фена, ахпа ам 
авагъна. – На заз багъишламиша, – элкъвена Сакит силисчидихъ, - за 
юлдаш кIвале секинарин. – Ада Сувайнат хъуьчIуькай кьуна кIвализ 
хутахна. Гьавизда чуьхуьнагарзавай аялрини са вуч ятIани кьатIай 
хьтинди я, абур шехьиз, ядни кIвахьиз дахдинни дидедин гуьгъуьниз 
хъфена.

 И шикилди Гьабибаз еке таъсирна. Ихьтин инсанар! Гьалалдин, 
къени крарин сагьибар. Кфиррин, мурдаррин ягьсузвал, иблисвал себеб 
яз гьихьтин силисдик акатнатIа аку. Гьабибан рикIел кIелдайла вичин 
кьилел хабарсуз атай дуьшуьш хтана.

Санал кIелзавай рушан хайи югъ къейд ийиз «Гуьгьуьл» кафеда 
ацукьнава. Кьуд рушни пуд гада. Кефияр куькзавай жегьилри шад-
валзава, кьуьлерзава, себебкардин тIварцIихъ хуш келимаяр лугьузва. 
Садани фикирзавач хьи, и шад, бахтлу легьзеяр чIурдай явакьанар, 
абдалар, тIишел хъурт алайбур акъатда. Межлис чIиргъиндиз, саваш-
диз элкъуьрда, дуьз рекье авай ксар милициядин отделенидиз акъатда.

Суфрадихъ галай рушариз кьуьлуьник теклифиз кьве гада атайла, ви-
рида им адетвилелди кьабулна. Гьабиб, дуст Тимурни кьуьл ийиз фена. 
Шад, гьевеслу гадаяр, рушар беденрай ифин акъатиз хтана, столрихъ 
ахцукьна, абуру гьасятда ятар авай бокалрал гъилер яргъи авуна.

Са вад декьикьани алатнач, официанткади гъана столдал коньяк, 
шампанское эцигна ва пишкеш ракъурай столдихъ галай гадаяр къ-
алурна. Имни тажубвалдай кар тушир, чка-чкада сада-садаз ийизвай 
хъсанвал тир. Гьабиба гъилин ишарадалди абуруз сагърай лагьана. 
Са куьлуь арадилай кефлу ва вич-вичихъ инанмиш яз аквазвай гада 
атана, мад Альбинадиз кьуьлуьник теклифна. Гуьгьуьл шадзавай 
руша теклиф кьабулна. Белки, гьа ида гададин иштягь ачухарна жеди, 
кьуьлна куьтягьайла гададиз руш чпин столдихъ ацукьариз кIан хьана, 
амма Альбина катна, хтана. Рушан чинай хъвер, шадвални квахьна. И 
кар гададиз, эхирдай чир хьайивал, бизнесмендин хциз, хуш хьанач.

– А ламра ваз вуч лагьана? - хабар кьуна Гьабиба.
– Са затIни, кваз кьамир, – жаваб гана руша.
Ихтилат давамариз хъхьанач, рушарихъ галаз кьуьл авур кьвед атана, 
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хьайибур! Куьн хьтин агъдабанар зал вучиз гьалтайди тир? Зи кIвал 
чIуриз? Зи итим беладик кутаз? Зи аялар диде-буба амаз етимриз эл-
къуьриз? Гьун куьн гьа агъа дуьньядани цIун ялавра курай!

– Сувайнат…
Акваз-акваз дишегьлидиз пис хьана. Ам, цIай галукьай мум хьиз, 

хъуьтуьл хьана ва виняйгъуз аватиз гатIунна. Гена чилел ярх жедалди 
Сакита хкьуна, креслода ацукьарна. 

– Сувайнат, – Сакита столдаллай къапунавай яд къачуна, юлдашдин 
чиниз яна. Са шумуд легьзе дишегьли вич-вичик квачиз фена, ахпа ам 
авагъна. – На заз багъишламиша, – элкъвена Сакит силисчидихъ, - за 
юлдаш кIвале секинарин. – Ада Сувайнат хъуьчIуькай кьуна кIвализ 
хутахна. Гьавизда чуьхуьнагарзавай аялрини са вуч ятIани кьатIай 
хьтинди я, абур шехьиз, ядни кIвахьиз дахдинни дидедин гуьгъуьниз 
хъфена.

 И шикилди Гьабибаз еке таъсирна. Ихьтин инсанар! Гьалалдин, 
къени крарин сагьибар. Кфиррин, мурдаррин ягьсузвал, иблисвал себеб 
яз гьихьтин силисдик акатнатIа аку. Гьабибан рикIел кIелдайла вичин 
кьилел хабарсуз атай дуьшуьш хтана.

Санал кIелзавай рушан хайи югъ къейд ийиз «Гуьгьуьл» кафеда 
ацукьнава. Кьуд рушни пуд гада. Кефияр куькзавай жегьилри шад-
валзава, кьуьлерзава, себебкардин тIварцIихъ хуш келимаяр лугьузва. 
Садани фикирзавач хьи, и шад, бахтлу легьзеяр чIурдай явакьанар, 
абдалар, тIишел хъурт алайбур акъатда. Межлис чIиргъиндиз, саваш-
диз элкъуьрда, дуьз рекье авай ксар милициядин отделенидиз акъатда.

Суфрадихъ галай рушариз кьуьлуьник теклифиз кьве гада атайла, ви-
рида им адетвилелди кьабулна. Гьабиб, дуст Тимурни кьуьл ийиз фена. 
Шад, гьевеслу гадаяр, рушар беденрай ифин акъатиз хтана, столрихъ 
ахцукьна, абуру гьасятда ятар авай бокалрал гъилер яргъи авуна.

Са вад декьикьани алатнач, официанткади гъана столдал коньяк, 
шампанское эцигна ва пишкеш ракъурай столдихъ галай гадаяр къ-
алурна. Имни тажубвалдай кар тушир, чка-чкада сада-садаз ийизвай 
хъсанвал тир. Гьабиба гъилин ишарадалди абуруз сагърай лагьана. 
Са куьлуь арадилай кефлу ва вич-вичихъ инанмиш яз аквазвай гада 
атана, мад Альбинадиз кьуьлуьник теклифна. Гуьгьуьл шадзавай 
руша теклиф кьабулна. Белки, гьа ида гададин иштягь ачухарна жеди, 
кьуьлна куьтягьайла гададиз руш чпин столдихъ ацукьариз кIан хьана, 
амма Альбина катна, хтана. Рушан чинай хъвер, шадвални квахьна. И 
кар гададиз, эхирдай чир хьайивал, бизнесмендин хциз, хуш хьанач.

– А ламра ваз вуч лагьана? - хабар кьуна Гьабиба.
– Са затIни, кваз кьамир, – жаваб гана руша.
Ихтилат давамариз хъхьанач, рушарихъ галаз кьуьл авур кьвед атана, 
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хабарни кьун тавуна, ягьсузвилелди рушарин патав ацукьна. Гадаяр 
гьакI алат тийидайди кьатIай Гьабиб къарагъна.

– Стхаяр, куьнени, чнани и къулай, гуьрчег чкада ял язава, ша чна 
къенин чи шад гуьгьуьлар чIур тийин. Ибур чи вахар я, а куьне фикир-
завай рушарни туш, къарагъна куь столдихъ хъвач.

– На вуч лагьана? Садра тикрар хъия кван!
– Рушар секин тур ва теклиф тавур чкадиз атун, инсанар инжиклу 

авун дагъвийриз хас къилихар туш.
– Ам чаз чизва вуч ийидатIа, гьиниз фидатIа. Ви тарсарни жуваз тур, 

абдал. Садра пудани, инлай къарагъна, цIвягь хъия кван.
Муькуь гадаярни къарагъна. Абуруни ягьсузриз меслятдивди чеб 

атайвал хъфин хъсан кар тирди лагьана. Ваъ, «кьегьалар» гъавурда 
гьатнач. Са гафуналди межлис кукIунриз элкъвена. Милиционерар 
атана, вири кьуна, отделенидиз хутахна. Гьабиб дахдиз зенг ийиз, ам 
месэладин гъавурда тваз ва кафедин видеокамерадин копия акъуд хъия 
лугьуз агакьна.

Отделенидин талукь чIехидав бизнесмендин патай савкьат агакьай 
хьтинди я, тахсиркарриз пуд студент элкъвена. Къал акъудайбурни, 
рушарик хкуьрайбурни, секин гадайрин тIиш-пIуз акадарайбурни 
гьабур хьана. Эгер дахди кафеда хьайи кар ва батIулчияр вужар ятIа 
къалурзавай видеодин иесивал тавунайтIа, ам прокуратурадив, РОВД-
дин начальникдив агакьар тавунайтIа, студентриз карни атIудай, уни-
верситетдайни чукурдай, мурадарни тIач жедай.

Инсанвилин жергейрай акъатнавай, ягь, намус кIурарик кутазвай, 
анжах чпин алчах мурадрин есирда гьатнавай шейтIанар, мердимазарар, 
чал-кечирар, яваяр себеб яз гьикьван къени, намуслу, дугъри инсанриз 
зиянар хкатзаватIа килиг. Къайдаяр хуьдай органрин сагъ са армийри 
обществодиз зиянлу дестейрихъ галаз датIана женг чIугвазватIани, 
гьахъвилин, дуьзвилин, инсанвилин къаравулда государство, суд акъ-
вазнаватIани, угърашри чпин алчах крар давамарзава. Обществодиз, 
халкьдиз зиян гузва.

Хтана, вичин къаншарда акъвазнавай Сакит акурла, Гьабиба лагьана:
– Сакит муаллим, белки, духтурдиз эвер гун…
– Ваъ, герек авач. Ам секин хьанва, аялрин патав гва.
– Вун акси туштIа, заз чир хъхьана кIанзавай са месэла ава, пудни 

са юкъуз терг ийиз гьикI алакьна?
– Алакьна, валлагь, юлдаш капитан. Зур йисуз зун абурун финдикь 

гъиле гьатдай, кьисас вахчудай уламдихъ къекъвезвай. Им регьят месэла 
тушир. Абуру зи юлдашдиз кьур инад эх жедайди, гьакI ракъурдайди 
тушир. Сувайнат за вичи-вичин чандиз къаст авуникай хвена. Гьа йифиз 
зун ам, аяларни галаз меркездиз фена, каникулрин вахт садан клиникада 
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акъудна. Психологдин куьмекдалди юлдаш са гьилле пайгардик кух-
туна. Ада сифте «чир хьанач, абурал маскаяр алай» лугьуз угърашрин 
тIварар кьуначтIани, ахпа малумарна. Зун абур гьикI тергдатIа лугьуз 
гуьгъуьна гьатна, зур йисни алатна.

Жуван ученикдин мехъерик фейила заз Маодин акуна. Къенепад 
ажугъдив ацIанатIани, винел акъуднач. Адавай заз чир хьана хьи, Зей-
недин лапагрив гваз дагъда ава. Агъу за датIана зи чантада хуьзвай. 
Маодинан рюмкадиз агъу цун четин акъвазнач. Зун са цIуд декьикьа-
дилай къарагъна, хъфена. Хуьруьн къерехда машинда ацукьна гуьзетиз. 
Са арадилай акуна, Маодин мотоциклдаллаз агъадал хъфена. Ахпани 
вуч хьанатIа, ваз чизва.

Жабиран пен вацIун кьер тирди заз чизвай. Ягъалмиш хьанач. Адан 
месэлани регьятдиз гьялна. Ахпа зун дагъдиз фена. Хиве кьада, за 
ам са тIимил инжиклу авуна. Ксанмаз адан гъилер, кIвачер ктIунна, 
ахварай акъудна ва шприц къалурна, малумарна. Ида авайди агъу я ва 
зунни вун рекьиз атанвайди я. Вучиз ятIа, хаин, ваз хъсандиз чизва. 
Ада яларна, хъуткьунарна, вичин кьацIай мез зал элкъуьрна. Вич авай 
гьал кьатIай ва шприцдилай вилер алуд тийизвай «кьегьал» минетиз 
ва ахпа шехьиз гатIунна.

– Я Чакъал, угъраш, иблис! КицIин хва! – лагьана за. – Зи бубайри, 
зи дахди, зани кваз анжах хъсанвал авуна куь тухумдиз. Бес гьа тегьерда 
жаваб гудайни? Я ягьсуз, захъ галаз ЦIийи йисан сагълугъдай рюмка 
геляна, тебрикна, хъвана, кьуд сят алатайла на зи кIвалел гьужумна, 
акьалтIай ягьсузвална, ви кьейи явакьанарни галаз. Валай гьикI алакьна 
ахьтин вагьшивал, шейтIанвал?

– Хъивегьна кьил элкъвенвай, кими хьанвай, масан стха, гьалала, зи 
балайрин гьуьрметдай хьайитIани. Чан хуьруьнвии… 

Куьрелди, за ваз вуч лугьун, мердимазардихъ яб акализ вилерикай 
Сувайнат, абуру килигдай гьал тунвачир Сувайнат акъваззавай. «Вун 
хьтин алчахар и чилел аламукьун дуьз жедач» лагьана за адаз раб яна.

Ингье стха, гьа ихьтин кьиса. КIвалевайбурузни чир тавуна зун 
санаторийдиз хъфенай ва за на силис тухузвай тегьердални гуьзчивал-
завай. Саки агъунни авунвай, са нетижадални татана ам куьтягь жеда. 
Сувайната вун хабарар кьаз атайдакай зенг авурла, зун аламат хьанай 
ва гъавурда гьатнай, фад-геж вун зи тIварцIел акъатда. Ингье акъатни 
авуна. Гила заз амукьзавайди сад я, куьниз атана зун дустагъ ая лугьун, 
- перишандиз куьтягьна ихтилат Сакита.

– Сакит маллим, авайвал лагьайтIа, на зун кIеве туна. На дуьз ла-
гьана, ахьтин зинейриз, агъдабанриз и чилел чка гана кIанзавайди туш, 
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амма зун законризни муьтIуьгъ хьун лазим я. Гьавиляй вун отделдиз 
хутахна кIанзава.

– Зун гъавурда ава, юлдаш капитан, ви везифа гьам я, твах. Зи патай 
са аксивални авач, амма хъел къвемир ваз, исятда авур ихтилатар за 
ана тикрар хъийидайди туш.

– За вун мажбурни ийидач, дуст-кас. Вач, жуваз герек затI-матIни 
къачу, ахпа чун рекье гьатда.

Сакит кIвализ гьахьай кьвед-пуд дикьикьадилай дишегьли шехьдай 
ван акъатна. КIеви ван. Зил кьазвайди хьиз, адак аялрин сесерни акахь 
хъувуна. И шелдин ванери, кьейидахъ лугьудай хьтин шелри Гьабибан 
рикI къарсурна. Ада хурудин кIаникай ам гьикI юзанатIа, гьиссна. 
Беденда аламатдин зайифвал гьатна. Сивиз кьур акъатна. Садлагьана 
шелрин ван атIана. Гьабиб яраб ана вуч хьанатIа фикир ийиз, дакIардиз 
килигиз акъвазна. РикIи мадни гъалаба къачуна. Эхиз тахьай силисчи 
тади кваз кьвед лагьай мертебадиз хкаж хьана. КIвале акур шикилди 
итимдин кьил элкъуьрна, рикI язухдив ацIурна.

Сакит шейэр авай пакетни гваз кускIал ацукьнава. Сувайнат, рушар, 
шуьрбет янавай кулуник чIижер хьиз, адак ккIанва. Сакита абурун 
кьилерилай вичин капашар чIугвазва ва абуруз явашдиз са вуч ятIани 
лугьузва. Гьабибан рикIел вучиз ятIани кинойрай акур диде-бубайри, 
сусари дяведиз рухваяр, гъуьлер рекье твазвай шикилар хтана. РикIи 
гупа-гуп къачуна кIвалахна. Вилериз кьеж акъатна. Де лагь, и дише-
гьлидин, и курквачIар хьтин аялрин вуч тахсир хьуй? Абур бубадикай, 
иесидикай, авайни авачир садакай за вучиз магьрум авурай? Вахтуналди 
ятIани. гьич тIварарни кьуна герек авачир эдебсузар паталди? Гьаби-
бан бейнида са куьлуь хьтин дяве физвай. Ада и легьзейра силисчиди 
законар хуьн мажбур тир къуллугъчиди хьиз ваъ, адетдин инсанди 
хьиз фикирзавай. Гьабиб кисна гьаятдиз эхвичIна ва гуьзетиз акъвазна. 
Декьикьаяр физвай, Гьабиба уьмуьрдикай, вичин кеспидикай, инсан-
рин вагьшивилерикай ва дугъри, къени инсанар чпизни хабар авачиз 
мусибатдин дуьшуьшрик, завалрик акатзавайдакай фикирзавай. Адан 
рикIел дахдин «эгер силисдик акатнавай кас намуслуди, къениди ятIа, 
обществодиз зиянлуди туштIа, тахсирлу хьанватIани, ахьтиндаз жедай 
куьмек ая» гафар хтана.

Сакит пакетни гваз атана. Гьабибаз акуна, адан вилерни яру хьан-
ва, кас шехьнава. ЯтIани ада зайифвалзавач. Пабни аялар гуьгъуьниз 
атанач. КIваляй шелдин усал ван къвезмай.

– Зун гьазур я, юлдаш капитан, – рахана сакит хъуьтуьлдиз. - Хутах 
жуван идарадиз.
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– Акьван тади къачумир, стха, – Сакитан сефил вилериз килигиз, 
майил кваз рахана Гьабиб. – Месэла четинди я, амма за вун хутахдач. 
Залай хабар агакь тавунмаз са къарарни кьабулмир. Я саниз финни 
ийимир. Гьелелиг сагърай, – лагьана Гьабиб тади кваз гьаятдай эхкъ-
ечIна. Сакита адан гуьгъуьниз гьерекатна, амма Сувайната эверна, ам 
акъвазарна.

Сад-садаз акси фикиррин таъсирдик акатай силисчиди автомашин 
муькъвел акъвазарна. Махсус чантадай акъудна Сакитахъ галаз алакъ-
алу экспертизадин чарариз цIай яна, зегьерлу векьер авай гъвечIи бан-
каяр вацIуз гадарна. Вучиз вичи гьа икI авунатIа, адан кьилни акъатнач. 
Обществодиз хъсанвилелай гъейри са зиянни хкат тийизвай кас са 
шумуд йисан кар атIана дустагъда ацукьарайдан хиве къан гьатда. Ваъ, 
ихьтин ламатIвал за ийидач, лап къуллугъдилай алудайтIани, – рахана 
вич-вичив Гьабиб.

Отделдиз хъфейлани ада делодик квай бязи чарар хкудна, абуруз 
цIай яна. Гьа и легьзеда Гьабиба вичелай дагъдив барабар пар алатайди 
хьиз гьиссна.   

Эхир 
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Вадим  ЖАМАЛДИНОВ

      ГЕРЕЙХАНАН   ХУЬР

Вун шегьердиз хьанва ухшар,
Бул бегьердив ацIай багълар,
Цуьквер хьтин авай рушар,
Герейханан тIвар алай хуьр.

Мублагь я ви кьуд пад буллух,
Къачуз жедай девлет-дулух,
Гьар мугьмандиз ракIар ачух,
Къизилдал хьиз зар алай хуьр.

Ислягьвилин макан я вун,
Шалбуз дагъ хьиз кьакьан я вун,
Чи дамах я  гьакI вун акун,
Чар булахрин юкьва авай хуьр.

Мел-мехъеррик шад я вири,
Сад хьиз къведа гъвечIи -чIехи.
Гьар са касдин рикIер михьи,
Хушбахтвилин рекье авай хуьр.

Макъун тамун чар булахар
Шумуд хуьруьз физва ятар.
Вал дамахиз кьазва ви тIвар,
Коммунистдин тIвар алай хуьр.

Юсуфова кутур бине,
Мягькемдаказ кьунва куьне,
Уяхарна Самур, Куьре,
Герейханан тIвар алай хуьр.

                                                  15.05.2017- йис.

ЗУН УЬМУЬРДИН ЛЕПЕДАЛА, ГАР ХЬАНА
                                     (Шиирар)
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                             БЕЙТЕР

                           * * *
Зи вирера дидед къамат къекъвезва,
Гьамиша ам: - «Зи хва», -лугьуз ишезва.

   * * *
Шехьмир, диде, зун ви патав акъатда,
Чиркин дуьнья чи рикIелай алатда.

   * * *
Ви гъилелай вуч туна на, буба,  заз?
Йифди-югъди акъваздай зун вав рахаз.

   * * *
Сад хъфизва дуьньядилай бегьер  таз,
Сад къекъвезва халкьд арада зегьер таз.

   * * *
Зун Аллагьди ганвай чими ашукь я,
Гьамишалугъ адан гъилик зун лукI я.

   * * *
Катиз физва зун сурарин варарал,
Физмачирла юкъуз-йифиз ахварал.

   * * *
Зун уьмуьрдин  лепедалла, гар хьана,
Бахтсуз кас яз, дуьньяда са тIвар хьана

                                * * *
Зал къведалди и дуьньяда кайибур.
Гьикьван ава зун хьиз, бахтсуз хьайибур.

                                * * *
И дуьньядал атанва вун, къаш хьана,
Хъфида вун и дуьньядай лаш хьана.
                                                     
                                                 20.02.20I3-йис.
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ЛЕЗГИ  ЧИЛИН  КЪАГЬРИМАНАР

Гьикьван кIанда ацукьна заз столдихъ
КIелиз жуван лезги чIалан газетар.
Эренларни Шалбуз дагъни Кьуръандихъ
Рахазва къе, хуьн патал чи адетар.

Гуьлгеридин, Самур вацIун къайи яд
Хъвайибур къе хкаж хьанва цавариз.
Зи лезги чил къагьриманрал хьанва шад,
Икрам ийиз стхайризни вахариз.

Пуд СтIалар, чеб гьулдандин зунжур хьиз,
Гьатнава къе са хзан хьиз, гарданда.
Килигзава Шарвилидин ватандиз,
Гьуьрмет хуьзвай дагъларани аранда.

Лезгинцевни-гъейкгъ Казим рухваяр
Туширни бес лезги чиляй акъатай?
Гьажи-Давуд, Ярагъвидин архаяр,
Сулейманни Эмин абрухъ агатай?

Къуьре Мелик, Кьуьчхуьр Саид, Гьасанни,
Лезги чилни, лезги халкьни шад авур.
ГъвечIи стха Арбен  Къардаш, Имамни
Тушни бес къе гъизавайди чал абур?

                       ГЕРЕК  ТУШ

Хабарсуздиз кьамир къавум, минет хьуй,
Пакани ам к1ула авай пар жеда.
Гьар гафунал вичин тариф ийидай,
Ахьтиндан рикI гьамишанда дар жеда.

Я хийирдал салам гана текъведай,
Йисарлайни я сад-садаз таквадай,
Кар алачиз гьамишанда дакIвадай,
Ахьтиндакай къавум кьамир, герек туш.
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КIвалин къене чIехи-гъвечIи авачир,
Вах-стхани  суфрадихъ гьич галачир,
Пакадин  югъ садран рикIел алачир,
Къайрандакай къавум кьамир, герек туш.

Халкь паталди са хийир кар тийидай,
Чиркин гафар гьинал хьайтIан ийидай,
Шад межлисрал къал акъудиз ккIидай,
Ахьтиндакай къавум кьун, дуст, герек туш.

Хъвайи чIавуз  са къуллугъдин кIвалахдал,
Кьил цава кьаз, къекъвез жедай  дамахдал,
Пайдай чIавуз, меслят тежез уртахдал,
Нефс пичIи кас къавум кьамир, герек туш.

РикIе вичин къени хиял авачир,
КIвалихъ мугьман гьич садрани галачир,
Къайран къузни Аллагь рикIел алачир,
Ахьтин къавум кьаз хьайитIан, герек туш.
                                                                 
                                                              15.02.2017й.

   ШЕХЬМИР  ЛУГЬУЗ  ВИЛЕРИЗ

ГьикI лугьудач шехьмир вилериз,
Кьуд пад тIурфан, цIай кьуна куз авайла?
Бес эх жедан накъвар текъвез вилериз,
Авай са хва кьена вилик хкайла?

ТIурфандин цIай илифзава уьлквейриз,
Шегьерарни хуьрер сад хьиз чукIуриз.
Хваяр хана, шадвал тахьай дидейрин,
Бахтсуз чанар вахтсуз  суруз ракъуриз.

Йифди-югъди лайлай ягъай балайриз,
Къе дидеяр къазаматдин фурава.
Вилин накъвар селлер хьана авахьиз,
Дуьнья вири хажалатдин сурава.
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Дагъдин кукIвал къаравул хьиз, лекьери
Кьуд пад гуьзет ийизва  къе килигиз.
Амма хуьрел элкъвезвай пехъери
ЧIуру хабар чукIурзава кIвалериз.

ЧIулав чIагъни, чIулав пехъни сад хьана,
Вили лифер чукурзава  цаварай.
Какадариз чилер, цавар алахъна,
Чи дидеяр авудзавай ахварай.

Шехь тавуна жедани бес акъвазиз,
Чан аламаз, рикI амачиз бедендал.
Эй, инсанар, минет я квез, секин хьухь,
ЧIулав пехъер тахьун патал уьлкведа?

ГЪЕТЕРИХЪ  ГАЛАЗ  СУЬГЬБЕТ

Цав мичIи я, кьуд пад-секин,
Зун квач йифен ахварик.
Гъетер цава ава чпин
Дерди ийиз крарик.

Са гъед цавай ават хьана,
Атана зи къаншардиз,
Килигайла – ам зи бахт тир,
Аватнавай дагьардиз.

На лугьуди, кузва цава
Шегьерда хьиз лампаяр.
Ахвар квачиз ацукьна зун,
Хкведайд хьиз рухваяр.

КIуд пад вири ахварик ква,
Зун дердерик, гъамарик.
Вилер рекьи тухузва зи,
Физ гъетерин луварик.

КIан хьана заз зи сир лугьуз,
Яргъа авай гъетериз.
Зи ван хьанач гьич абуруз,
А мичIи тир йифериз.
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РикIиз къайи са ничхирди
Йифен перде атIузвай.
ЦIар илитIна йифиз хуьрел,
ЧIуру хабар тухузвай.

Йифни фена алат хьана,
Зун текдаказ амукьна.
Гъетерини ганач заз сир,
Цавун аршда ацукьна.

         
        ЗИ  ГЪЕТЯГЪАР

Сегьер-сегьер билбил рахаз
Гузва я вун, зи Гъетягъар.
Кьуд патахъай багълар акваз,
ХупI дамах гва вав,  Гъетягъар.

Гуьзел рушар десте-десте,
Ширин мецер аваз сиве,
Асирмарин я вун дере,
Зи Гъетягъар, зи Гъетягъар.

Михьи гьава, гуьзел чуьллер,
Цавун юкьвай акваз гъетер,
Гьуьрметлу я вири эллер
Зи кIани хуьр, зи Гъетягъар.

Ухшар жезва вун шегьердиз,
Агакьнавай багъ-бегьердиз,
Килигайла, ви шегьердиз,
Шад я зун вал, зи Гъетягъар.

Гьар са кIвалин ракIар ахъа,
Ша мугьманар лугьуз заха,
Камаллуяр авай зурба,
Вуч гуьзел я зи Гъетягъар.

Вадима ваз кхьена чIал,
«ГачIал булах алаз къвалал,
Мехъеррай къвез кIватIал-кIватIал,
Гьикьван шад я зи Гъетягъар.
                                          10 июнь, 2010 йис.
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          ЧИЗ  ХЪСАН  Я

Эвел бине, гьар са кIвалах,
Тухуз вилик чиз хъсан я,
Фагьумайла мектебдин рехъ,
Гъиле-кьуна физ хъсан я.

Шумуд йисар са рекьеваз,
Акъат хьана акваз-такваз,
Уьмуьрдин рехъ гила жуваз,
ТухвайтIа ферлиз хъсан я.

Фагьум ая, акьул, бине,
Илимдин рехъ кьуна гъиле,
И дуьньядин гьар са уьлкве,
Жуваз  дуьзен чиз  хъсан я.

Дегиш ятIан дуьньяд гьалар,
Гъилеваз  ручка, дафтар,
Муаллимри гайи тарсар,
Акьул-камал хуьз хъсан я.

Вах-стхаяр хьана вири,
Намусдин рехъ хьурай ери,
Садаз-сад куьн хьана сейли,
Гьуьрметарни чиз хъсан я.

Зун Эмин туш, я Сулейман,
Илгьамдин рехъ чизвай акьван,
Гъетегъви я, хуьзвай Ватан,
ХьайитIа виниз хъсан я.
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                                                         Гьажи  ИЛЬЯСОВ
                 

ХУДОЖНИКДИН  СУЬГЬБЕТАР 1

ЭПОСДИН  ИГИТДИЗ  ПАМЯТНИКДИКАЙ 

Чи халкьдин игитвилин эпосдихъ галаз зун гьеле жуван жегьил девирда 
таниш хьайид я.  

Бакуда художественный училише куьтягьайдалай кьулухъ, I974-йисуз, 
за КцIара шегьердин паркуна кIвалахзавай. Паркуна кьуьлерин майдан, 
анални кIарасдикай туькIуьрнавай куьгьне жуьредин эстрада авай. Зазни 
эстрададин далдадик са хьран кIвал хьтин гъвечIи чка ганай, ана за жуьре-
ба-жуьре куьлуь кIвалахар тамамардай…  

Байрам Салимовахъ галаз санал Забит Ризванова кIватIна къайдадиз 
гъанвай «Шарвили» эпосдин машинкадал вад экземплярда чапнавай. Забит 
малимди абур зав вугана, за абур жилдера туна. Зегьмет чIугунай и вад 
«Шарвилидикай» сад ада заз ганай, ам гилани зав гума. Гьа вахтунда за 
«Шарвилидиз» са кьадар иллюстрациярни авунай - рехи тавунин картон-
дал цIивиндални мелдал чIугунвайбур тир суьретар. Эпосдин игитдин са 
жуьредин образ арадал атанай. А суьретар зав гумач, я абур чапдиз акъатай 
чкани хьайиди туш.  

Эпосдай чIукар за жувалай алакьдайвал кIелна а девирдин лентинал 
кхьизвай магнитофодиз къачуна. Магнитофонни за паркуна вири къуват-
далди кутадай. Жувни инихъай килигиз акъваздай яб гузвайбурун реакци-
ядиз. Элкъвез-элкъвез эцигнавай скамейкайрал кьуьзуьбур ацукьна жедай, 
абуру дикъетдивди яб гудай, жегьилри ваъ, жегьилрин япуз Шарвилидикай 
риваятар ацахьдачир. 

Шарвилидин образди гьевеслу авур заз адан памятникдикайни гьеле гьа 
вахтара фикирар атанай. Садикадин муькъуьн кьиле Сталинан памятник-

Гьикаят

_____________________________
1 Эвел виликан нумрайра.
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1 Эвел виликан нумрайра.
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дин постамент аламайди я. Гила Сталинан кIвачерал азербайжанри чпин 
герб эцигнава, а чIавуз ам алачир. Заз гьа чка Шарвилидиз памятник патал 
кутугайди яз аквадай. Жуван фикирар за Забит малимдиз ачухна. Халкьдин 
яратмишунрин кIвалин директор тир адахъ «Виллис» машин авай. 

- Ша фин, къалура кван, чан хва, - лагьана ада. 
Ацукьна машинда, фена чун. Гьадазни бегенмиш хьана а чка: 
- Шарвилидин памятник инал чи халкьдин тарихдинни культурадин 

символдиз элкъведай, хъсан тир хьанайтIа… 
Амма адаз чизвай жеди, им тежедай кар тирди. Гуьгъуьнлай, гьелбет-

да, а чкадал Шарвилидиз памятник эцигун мадни кьилиз акъат тийидай 
месэладиз элкъвена. Памятник Ахцегьа хкаждай  фикир пайда хьана. 
Хуьруьн кьилихъ галай КIелед-хивел гурарни кутуна, ана лишандин къ-
ванни эцигна, Шарвилидин памятник жедайди малумарна.  

Аниз фена килигайла, зун хкянавай чкадал рази яз амукьначир: пара 
кьакьан я, инсанриз къулай туш аниз акьахиз… Памятник гьихьтин чкадал 
эцигдайди я? «Функциональность» лугьудай понятие ава, архитектурада 
им кар алай принцип я: соответствие сооружения его практическому на-
значению… Виридаз таниш мисал гъин. Японияда парк кутурла, тротуарар 
гьасятда туькIуьрдач. Тарар акIурда, газонар туькIуьрда, гьадалди бесарда. 
Инсанар къекъведа цIийи паркуна чпиз кIандайвал, абурун кIвачери жи-
гъирар кутада. Инсанри чпи жигъирар кутурдалай кьулухъ, гьа жигъирра 
плитаяр твада, парк халисандиз аваданламишда. Са японри ваъ, акьуллу 
инсанри виринра затIунин гереквал, ам ишлемишиз къулай хьун сифте 
нубатда кваз кьазвайди я. 

Бес чахъ мисал авачни: яд физвай патахъ хвал ягъа. Гьа им функцио-
нальностдин принцип я. АтIа Ленинан комсомолдин паркуниз фенвай зун, 
ана чайхана ава. Аниз гьа газондилай тIуз инсанри жигъир кутунва. За 
фикирна: вучиз и халкь физвай чкадай тротуар авунвач? Вучиз   лагьайтIа, 
архитектордиз акI лазим яз акунач. Чун гьикI вердиш я? Чарчел чIугвада 
жуваз кIанивал, ма чарчи вири эхдайди я, ахпа авуна тада. Ийизвай затI 
герек хьуникай, инсанриз къулайвиликай фикирдач…  

Шарвилидин памятникдал хуьквен. Ахпа ам «Кавказ» трассадин къе-
рехда, Эминхуьруьз мукьва кIунтIал эцигдай фикир лагьана. И фикирни 
завай кьабулиз жедач: дуьз шоссе я физвайди, баябан чка я. Инсан квай, я 
машин акъвазарзавай чка туш. Идалайни гъейри, а кIунтI - курган - шаксуз 
гъили туькIуьрнавайди, яни вич тарихдин памятник я. Ам ахтармишна-
вайди туш, адак вуч кватIа садазни чидач. Картадиз килигайтIа, ахьтин 
курганар Дербентдинни Къубадин арада, кефердихъай кьибледихъди, дуьз 
са цIарцIел, мад ава. Зи хайи хуьруьз мукьва Гавдушандин пелелайни хъ-
сан алахьай юкъуз а курган аквада.  Памятник хвена кIандай затI я эхир, 
адак хуькуьрун, ам чIурун рикIи кьабулдай кар туш. Ахьтин чкайрив, зи 
фикирдай, лап пIирерив хьиз эгечIна кIанзавайди я. 
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терг хъувурла, чун квекай жеда? Пака чаз лугьудачни: квез вуч авайди я, 
куьн иесияр я?.. 

Памятник патал вичихъ са важиблу метлеб авай, инсанрин кIвачик квай 
чка герек я. Зи фикирдай, кутугай чка гьа «Кавказ» трассадилай Кьасум-
хуьруьхъди рехъ къекъвезвай ара, Советский хуьруьв гвай гьалкъа я. А 
вахтунда ана ачух чилни амай, гила ана кIвалер эциг хъувунва. 

Захъ галаз рази туширбуру лугьузва: ам агъада авай чка я, элкъвена 
гуьнеяр я. Вучиз ятIани са бязибуруз, иллаки чи шаирриз, вири затIар 
гуьнейрин кьилерал, пелерал акъудиз кIанда. Са шаирди меслятни гана: 
Шарвилидал ирид метр хьурай. Яъ, вучиз ирид, иридни зур ва я къанни 
ирид метр вучиз жедач? Памятникдин чIехивални, адахъ галаз алакъалу 
маса крарни ам эцигиз хкягънавай чкади вичи къалурда, икI ва я маса 
жуьреда авун истемишда. Чка хкягъайла, ахпа фикирда кьуна кIанзавайди 
я имаратдин чIехи-гъвечIивални, адал экв гьикI аватзаватIа, ам патаривай 
гьикI аквазватIа, гьатта а чкадал гарар гьи патахъай язаватIани, куьрелди 
- вири, гъавурда авачиз кьилиз атайди лагьана къекъечIич эхир.  

Советский хуьруьн гьалкъа рекьер чара жезвай чка я: анлай са рехъ 
Кьасумхуьрел, Кьурагь, Хив патариз хъфизва, муькуьди – Самур дередиз, 
Къубадиз, пуд лагьайдини Дербентдиз. Памятник патал и карни метлеблу 
я. За лугьузвач, памятник рекьерин юкьни юкьвал хкаж хьурай. Эгер па-
мятник музейдин комплексни галаз эцигзавайди ятIа, ана патав алучайрин 
багъ авай. Белки, гьанал хъсан жедай. Гьамиша инсан квай чкани я. Имни 
кьилин шартI я - инсан квай чка хьун. Акурла лугьудайвал: ингье, Шар-
вили. Акьул, гьиссер юзурдайвал… 

ИСПИКРИН  КЕРАМИКАДИКАЙ 

Садавайни инкариз жедач: авунвай затIунин ери, устIардин алакьунрихъ 
галаз санал, ишлемишнавай хаммалдилайни аслу я. Эгер чна микроскопдик 
испикрин ва балхарвийрин хъенчIин къапарин кьве кIус ахтармишайтIа, 
чаз испикрин хъенчIин хъитрепIдик патан зерреяр аквадач - испикрин 
накьв абурукай михьи я. Эхь, ишлемишзавай хаммал патан затIарикай 
михьунин месэла важиблуди я. Зи рикIел рагьметлу бадеди хьар гьикI 
туькIуьрдайтIа хуьквезва. Эвелдай ада чеб це твадай, адак квай «кьелер» 
- лацу зерреяр хукуддай. Ахпа чеб, испикрин устIаррини чпин кIвалахда 
хьиз, са шумуд юкъуз це тадай, адакай патан цIрадай вири затIарни хукуд 
хъийидай. ТахьайтIа цIал кьурурдайла, кристаллар арадал къведа, абуру 
накьвадин масса хада, ийизвай затIунин ери агъузарда.  

Балхарвийри чепедикай патан затIар хукудзавачир. Белки, абуруз 
чидачир гьакI авун герек тирди: къапуни фер гузвачтIа, бес я, артухан 
алахъунар лазим туш. Испиквиярни чеб михьиз са акьван алахъзавачир, 
лазимвал авачир: абурун чеб вич михьи тир, адак патан затIар тIимил квай. 

Рангарал, нехишрал-шикилрал акъвазин чун. Балхарвийри чпин кIва-
лахда анжах са лацу ранг ишлемишзава. Лацу орнамент, тикрар жезвай, 
садра арадал атана датIана хуьзвай къадим шикил. Балхарвидиз вичин 
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фантазиядиз азадвал гун эсиллагь хас туш. Испикви устIардиз лагьайтIа, 
тикрар жезвай шикил авач… 

КцIар райондин Яргунрин хуьре, им Испикалай са акьван яргъа чка 
туш, чиликай волконскоит лугьудай минерал хкатзава. Адет яз - якъутдин 
къацу ранг алай дагъдин кIеви минерал. ЦIал ифирайла, адан ранг фидач, 
I500 градусдив агакьна температура эхда. Волконскоит планетадал тIимил 
гьалтзавай минералрикай я. Художникрини адаз чIехи къимет гузва: адакай 
вини еридин ранг гьазурзава. И минерал официальнидаказ ачухдалди виш 
йисар амаз, урусрин иконаяр чIугвадай устIарри ам гуьрчег къацу ранг 
гьазурун патал ишлемишзавай. Заз акI я, испиквийри Яргунрин патавай 
а минерал къачуз ишлемишайди хьиз…

Испикрин устIаррин тарелкадиз дикъетдивди килигайла (гьайиф хьи, 
адаз анжах музейра ва я хсуси коллекцийра килигдай мумкинвал ава), чаз 
вуч малум жеда? Адаз ранг икьидаказ хъиченва. Икьи пастозный ранг 
цIрадайла, ада чкIана авахьна дуьз тушир, векъи чин, рельеф, арадал гъ-
ида. Зи фикирдиз ихьтин шикил къвезва. УстIарди тарелка къачузва, ам 
идихъ-адихъ элкъуьрзава, галтадарзава. Адал цIрана авахьнавай рангунин 
гелер аламукьзава. Мадни устIарди адетдин хуьрекдин кьелен раствор  
къачуна адан стIалар тупIаралди, тIампIар ядай тегьерда, цIал ифирзавай 
къапуниз язава. Къайи раствордин стIалар кудай затIуна акьурла, момент 
отталкивания арадал къвезва. Къапунал цIверекIриз-гъетериз ухшар гелер 
аламукьзава. И жуьреда къаб гуьрчегарун – гзаф интересный кIвалах я… 

Умуми стиль, гьелбетда, испикрин устIарри хуьзвай, адай чаз испикрин 
керамика - къаб хьуй, гичин хьуй - гьасятда чир жезва. Амма гьа стилда 
виче гьар сеферда маса фантазия гьатзавай, адак устIарди вичин жуьредин 
са кьетIенвал кутазвай. Испиквийрин гьич са къабни масадаз ухшарди 
жедачир. Къапунин къерехдал ам ламузмаз акъуднавай устIардин штамп-
ни кьатIуз жеда. Инал ва я атIанал илисна штамп акъуддайла, къапуни са 
тIимил деформацияни гузва.  ЧIехи пай чаз чидай испикрин тарелкаяр 
– деформация хьанвайбур я. Мумкин я, икI гьеле къаб ам гьазурзавай 
чархунал аламазни, ламузмай чепедал илисна ийизвай. И арани кьетIенди, 
вичел фикир желбдайди я: заз чиз, дуьз элкъвей къапунилай, са тIимил 
деформация хьанвайди иер аквада…   

Балхаррин къайдадал хуьквен. Ам квелди къиметлу я лагьайтIа, ада 
къадим, мумкин я, кьве ва я пуд агъзур йис вилик арадал атанвай къайда 
хуьзва. Эгер ахтармишайтIа, абурун къапунин кIалубди, асант орнаментди 
инсанрин рикIелай алатнавай гзаф крарикай, белки, Грециядихъ, Египет-
дихъ, Персиядихъ галаз алакъайрикай лугьуда. Абурулай тафаватлу яз, 
испиквияр технологиядин ва художественный рекьерай артух вилик фенва.  

Испиквийрини ширпотребдин, яни гьар юкъуз ишлемишдай затIарни  
ийизвай. Амма гьа адетдин къапар, кутарар гьазурдайлани, абур са вуч 
ятIани - рельефдин ритмический нехиш арадал гъиз, легъв ва я хкатай чка 
таз алахъдай. Герек тирни, гьар юкъуз ишлемишзавай са затI я, артухан 
алахъунар тавуртIа жедачирни? Ваъ, испикви устIардивай акI жедачир, 
адан рикIе художникдин гьисс, а гьиссдихъни вичин истемишунар авай.  
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Зун и рекьяй пешекар туш, за лугьузвайди жуван са бязи фикирар я. Им 
искусство я эхир, чи эменни, адав къайгъусузвилелди эгечIна жедач. Бес 
интересни тушни чирун: адет ва кеспи гьикI арадал атайди я, кьетIенвилер 
гьихьтинбур я, герек затIар гьинай къачузвай?.. Ихьтин суални къвезва: 
испикрин керамика гьина ийизвай, Сулейман-Стальский райондин Испика, 
я тахьайтIа Къуба райондин гьа и тIвар алай хуьре? Жаваб гуз заз четин. 
Мумкин я, Къуба патан хуьряй испиквияр иниз куьч хьана. Алай вахтунда 
ана испиквияр ассимиляция хьанва, гила абур азербайжанвияр я, ама чпин 
лезги бинеяр абурун рикIел алама.

Ихьтин агьвалатдини фикир желбзава. Азербайжандин музейра зал 
испикрин керамикадин чешнеяр гьалтнач. Абур аваз, чуьнуьхнава лугьун, 
бажагьат дуьз жеда. Анжах Азербайжандин Испикани хъенчIин къапар 
авурди заз чида. Зи аял девирда чи Манкъулид-хуьруьз а Испикай араба-
да аваз адетдин кутарар, некIегъанар, жуьреба-жуьре кушуяр гъидай. А 
устIарри рангар ишлемишзавачир, якъин, им кеспи усал хьайи геж девир 
тир жеди. 

КIАНДАТIА  ХЪУЬРУЬХЪ, КIАНТIА  ВАЗ  ШЕХЬА

Алай вахтунда зун виридалайни гзаф портретар чIугуниз мажбур жезва. 
Анжах им заз хуш кIвалахрикай я, лугьудач за. Живописда виридалайни 
четин жанрани тирвиляй ваъ - инсанрихъ галаз, абур гъавурда авачирви-
ляй, кьиле фин четин я. 

Са мисал гъин. Заз агьваллу са кIвализ теклифна, иесияр чи республи-
кадин гилан правительстводихъ галаз алакъалубур я. Абуруз чпин жегьил 
рушан портрет чIугуна кIанзавай.  

Хъсан я ман. Сад лагьай югъ: руш лазим къайдада ацукьнава, занни 
холстдал цIивиндалди набросок ийизва. Парча чIулав хьайи саягъ акурла, 
кIвалинбурун гуьгьуьлар кьатIуз жедайвал чIур хьана. Эвелдай гьуьрмет-
дивди кьабулай зун (столдал гьатта коньякни эцигнай) гуьгьуьлар цуру 
яз рекье хутуна… Гьар гьикI ятIани, и кIвале за са цIуд юкъуз кIвалахна. 
Са арада абуру заз лагьана: 

- Жечни чи рушан вилер жизви къацу хъувуртIа? 
За гъавурда твазва: портретда виридалайни кар алайди вилер я, куьне 

лагьайвал авуртIа, ам куь рушаз ухшар жедач. 
- Ваъ, ваъ, тIалабда са тIимил къацу хъувун! 
Квез кIандайвал хьуй - къацу хъувуна за рушан вилер. Ахпа абуруз 

чпин рушан вилерал са тIимил цавун ранг алазни кIан хьана. Гьикьван за 
кIевивал авунатIани, абуру зун алакьарна: цавун рангуникайни гъана за 
рушан вилерал. ЧIарарин патахъайни, хейлин маса тIалабунарни хьана. 
Вири абуруз кIандайвал авуна за, нетижада – вири чIурна. 

Гуьгъуьнлай абуру лагьана, бес, вучатIани, ухшар туш, сифте авайвал 
хъсан тир… КIандатIа хъуьруьхъ, кIантIа ваз шехьа! Вилерни эвелан 
рангунинбур хъувуна за, амай чкаярни туькIуьр хъувуна…  
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Художественный училищедин сад лагьай курс акьалтIарайла, за фи-
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 СФЕРОИЗ 

Идаз за сфероиз лагьана тIвар ганва – «сфера» гафунилай, эхь. ГьикI 
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кьиникьар гьисабна куьтягьиз жедач. Ингье, элкъвена цIар гана, силуэтар 
хьиз, чи дагъларин суьретар физва: Шагь-дагъдин, Яру-дагъдин, 
Гатун-дагъдин, ТIурфан-дагъдин. И шикил акун патал за хкягънавай 
чка Гавдушан я, анай чи дагълар вири аквазва. Идалайни гъейри, 
Гавудушандин чуьлда Фатали-хандинни сагъ са жерге маса ханарин 
чIехи женг хьайиди я. Чи хуьруьнвийри, манкъулидхуьруьнвийри, и 
чкадиз гьакI Гавдушан лагьана тада. Им трапециядиз ухшар, чухуррини 
кIунтIари кьунвай чуьл я, адан атIа кьиле чIехи са пелни ава… 

Ингье, а патай душманди гьужумзава. Ягъунар… Инал жегьилди 
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къавалай хенжел гваз душмандин аскердал хкадарзава… Им гурарай 
виниз акьахзава… Шуьшкаяр гвайбур кикIизва… Инал девлетлу кас 
кIвалин далдадихъ фур эгъуьнна гьана хазина чуьнуьхиз кIвачин хьанва, 
адаз нуькерди куьмек гузва. Вири хизанни инал ала, шехьзавай руша 
туьтуьнай кагьрабаяр акъудзава. Катун патал балкIанарни гьазур я. Им 
ихьтин са агьвалат… Имни масад. Ида сад ярхарна бамишариз алахънава. 
Шикилра къалурнавай са кьадар ксарихъ алай девирдай кьилиз атай 
прототипарни ава. И бамишарзавайди зун жув я. Зун бамишариз 
алахъзавайди вуж ятIа, адахъ вичин прототип ава… Чуьнгуьр гвайди, 
ашукь… Кьуьзуь итимди еке са пая кьунва. Виридав хенжелар жедач, 
нин гъиле вуч гьатайтIа, гьадалди яракьламиш хьанва… Им хаин… 
Къуран кIелзавайди… Атлуяр… Чеб чпе аруш хьанвайбур… Телеф 
хьанвайбур… Чаз гьар садаз таниш кIвалин аскIан къав, анал физвай, 
душман атуналди къалабулух акатна чIур хьанвай ислягь уьмуьрдин 
шикил. Дишегьли. Кьеб, шехьзавай аял…

Гьа ихьтин сюжетар. Тарихдин документрал асаслу яз, зун чи чилел 
персерихъ галаз фейи дявеяр умумиламишна и шикилра къалуриз 
алахънава. Са дяве, ягъунарни ваъ. Лезгийрин чилел мад сеферда душман 
атанвайла, заз кIанзава санлай къачуна халкьдин къилих ачухариз… 

Килигзавайбур сфероиздин къенез ракIарай гьахьда. Са шумуд кас 
экъечIда ингье, и обзорный платформадал. Абуру чеб гуя кьиле физвай 
вакъийрин шагьидар яз гьиссун лазим я. 

И жуьре затIунин, сфероиздин, фикир зав фадлай гва. Заз 
чидач, гьа Франц Рубодин кьилиз и фикир вучиз атаначиртIа. Ада,                      
художник-панорамистди, дяведин пуд панорама арадал гъана: «Оборона 
Севастополя», «Бородинская битва» ва «Штурм аула Ахульго». Адан 
девирда, са виш йис вилик, са кьадар баталистри гегьенш панорамайрин 
искусство вилик тухванай. И панорамайри, шикил трехмерный макетдихъ 
галаз сад хьуналди, килигзавайбуруз тарихдин вакъиа чпин вилерик 
кьиле физвайди  хьиз къалурзава. Амма и нетижа за теклифзавай жуьреда 
мадни хъсанди жеда.

АЛАВА ЯЗ  
Художник ва адан чIехи ватан1 

Махачкалада, вичин тIвар гьар са лезгидиз хуш «Къуруш» кафеда. 
Ам неинки мехъер-межлис, гьакIни чи халкьдин са бязи важиблу 

мярекатар тухузвай чкадиз элкъвенва. Ингье, Яран сувар алукьнавай 
йикъарикай  са  юкъуз ина мад  инсанар кIватI хьана, и сеферда 
Дагъустандин лайихлу художник Сейфедин Сейфединован яхцIурни 

----------------------------------  
1 Ихтилат, гьамиша хьиз, художникдин мастерскойда физва. Устадди гъвечIи столикдал 

альбомдай хейлин эскизар акъудзава: женгинин гьерекатар, инсанар, балкIанар, тIебиатдин 
акунар… Абурун кьадар гзаф я. Чарарал са кьадар колонкайра гьисабрин рекъемарни алама. 
Гьисабар кьун патал алгебрадин формулаяр ишлемишнава, геометриядин чертежарни. 
Тамамарнавай и эвелан, гьазурунин кIвалахдини кваз вичин булвилелди зун теспача ийизва. 
(А.О.)   
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цIуд йис хьуниз талукьарнавай выставкадиз. Къанни цIудав агакьна 
адан яратмишунрин чешнейри, тIебиатдин шикилрини портретри, 
искусстводал рикI алайбуруз республикадин алай девирдин виридалайни 
бажарагълу художникрин жергедик акатзавай чи ватанэгьлидин 
яратмишунрин алемдиз гьахьдай мумкинвал гана. Устаддиз авай 
гьурметдикай выставкадиз гзаф кьадарда атанвай мугьманри 
шагьидвалзава, абурук шаирар Б.Салимовни А. Исмаилов, композиторар 
А. Мегьманни М. Гьуьсейнов, Россиядин халкьдин художник Гь. 
Гьейбатовни, республикадин Художникрин союздин председатель Ю. 
Мегьамедовни, «Махачкаладин хабарар» газетдин кьилин редактор Н. 
Гьажимурадовни, художественный училищедин директор К. Вагьабовни, 
искусствовед З. Гьейбатова-Шолоховани ква. Выставка тухуз куьмек гайи, 
милли культурадин дердийрихъай садрани къерех тежезвай эцигунардай 
«Яру-дагъ» фирмадин генеральный директор Н. Мегьмандарован тIварни 
инал кьетIендаказ кьуна кIан жезва. 

 

ВАТАНДИН  КЪАМАТ 
РикIеллама, садра за жуван кьил тIарзавай: цIийиз модада гьатнавай  

(ва я модада тваз алахънавай) са художникдин шикилрин гъавурда сакIани 
гьатзавачир зун. Амма абурукай, вич лугьумир, абстакционизмдин сагъ 
цIийи хел тешкилзавай затIарикай, пара акьуллу гафар кхьенвай. Яни 
акьуллубур гъавурда акьазвай… Жув акьуллубурук акат тийизвайди, 
гъавурда авачирди хиве кьун четин месэлайрикай я эхир. Гьеле гьа 
вахтунда вичихъ галаз таниш ва вичиз гьам инсандиз, гьамни пешекардиз 
хьиз зи патай чIехи гьуьрмет авай Сейфедин стхадивай за и модада 
гьатзавай художникдин шикилрин къиметлувал квекай ибарат ятIа жув 
гъавурда тун тIалабнай. 

- Гъавурда акьазвачтIа, акьаз алахъни ийимир, - бирдан меслятнай 
ада. - Гуьрчегвилин гъавурда тун бажагьат герек къвезвай кIвалах я. 
ТIебиатди ваз ганвай гьиссдихъ инанмиш хьухь…

Ада вичи вич реалист яз гьисабзава. Гьатта искусстводиз артух 
мукьва тушир касдини гьакъикъатдин чешмейрай яд хъванвай адан 
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шикилар. Вилер тухузвай зурба цавун кIаник дагъларин кукIушар, абурун 



74

лацу-яру рангар; агъада – къацу атIласдин чIурар, синериз хкаж жезвай 
тамар; ракъини ишигълаван авунвай дерейра лацу къванерин кьерера 
каф кьилеллаз авахьзавай вацIар; и вацIарин эбеди ван гуя япара акьазва, 
цуькведавай багъларин атирди гуя кьезилдиз ви кьил элкъуьрзава… 
Икьван рикIиз мукьва, гьар са камуна чир жезвай ватандин шикилар.

- Инсанарни – ватан я, - бирдан лугьузва художникди. 
Эхиримжи вахтара портретдин жанрда ада иллаки бегьерлудаказ 

кIвалахзава. Гъавурда авайбуру, пешекарри къейдзава: къе республикада 
Сейфединовав агакьдай портретист бажагьат ава. 

- Портрет виридалайни четин жанрайрик акатзава, - суьгьбетзава ада. 
– Ина кьилинди инсандин къилихдин гъавурда акьун, адан къенепатан 
уьмуьр ачухариз алакьун я. А уьмуьрни сергьятар авачир кьван генг я… 

Тарихдин деринрай – чи йикъарал къведалди. Виридаз таниш, 
машгьур тIварар ва садазни тийижирбур. Инсанрин камал, ягь-намус, 
къуват. Санлай къачурла – халкь ва адан руьгь. Эхирки – ватан…

УСТАДДИН  РЕХЪ 

Фад, художествайрин академия куьтягьайдалай кьулухъ сифте йисара, 
яратмишнавай адан са шикил ава – «Кьил чIугун». Вичин гьар са легьзеда 
хайиди тир кIвалин аваданлух: тара – анжах кьилел атанвай халича; 
карушдин лацу чинал яру, вили, хъипи рангарин гъаларин кIинтIер; 
чилик ранг кьенвай гам, адал сар эвядай регъ. Халичадин кIане дезгедал 
ичIи подрамникдал алгъана ацукьнавай жегьил художник, Сейфедин 
вич, фикирри тухванва. Инал масад, яшлу дишегьли, ацукьнаваз хьун 
герек тир. Амма адан хъен къерехдивай гьавада пайда хьанва – кьезил 
ва михьи, гуя экв чукIурзавай лацубур алай, ахварай аквадайдаз ухшар – 
художникдин рагьметлу баде… 

Баде Зарбаф а пата машгьур халичаяр храдай устIар тир. Ада цIийи 
чешнеярни теснифдай. Хуьрериз къвезвай чувуд куьпчийрихъ инанмиш 
тежез, гъалар кядай рангарни вичи гьазурдай: ругъунрикай – мичIи-яру, 
савзайрикай – хъипи, мегъуьн таран къабухдикай - шуьтруь. Чебни яцран 
цварадал гьазурдай, калинди кваз кьадачир. Вучиз? Чидач…

Ажаиб дишегьли тир, итимдин къуват авай, гьа са вахтунда 
мергьяматлу ва регьимлу, гьахъсузвал эх тийидай. Зарбаф баде тара авай 
халичадикай тIимил кумаз рагьметдиз фенай. Сейфединан рикIел алама: 
I967-йисан I7-июндиз. Адан тара амукьай халича юлдаш дишегьлийри 
химиядин адетдин рангарин гъаларалди хурун хъувуна атIанай. А халича 
гилани ама: бадедин гъаларин нехишар рекIв-рекIв гуз акъвазнама, 
юлдаш дишегьлийри хурун хъувур чIук алахьнава.

- Шикилрал, рангарал рикI хьун зал бадедилай атанвай ирс я жеди. 
ИкI лагьайтIа жеда: искусствода за адан кар давамарзава, анжах маса 
жуьреда…

ГъвечIи Сейфедина школада тарсарани гъиле гьатай мелдин 
кIусуникайни кваз са нин ятIани къамат атIуз жедай. Сакит аял тир, 
анжах вирида кьунвай рекьяй физ кIандачир адаз. Гьавиляй адахъ гагь-
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гагь Айтумен малимдин лапIашарни галукьдай. Эгер вичиз уьмуьрда 
са гьихьтин ятIани акьул атанатIа, къейдзава ада, и кардин себеб гьа 
лапIашарни я. Шак гъидай кар авач: вуж я чакай лапIашрин куьмек 
галачиз чIехи ва акьуллу хьайиди?..

Гьихьтин шикилар язавай ада? Месела, Шарвилидин. А вахтара 
Шарвилидикай ихтилатар физвай, адакай риваятар кIватI хъийизвай… 
ГъвечIи художник машгьур жез эгечIна. Къусара гьатта адан махсус 
выставка тешкилнай. Ахпа Сейфединан шикилар Бакуда, Москвада 
выставкайриз, «Пионер» журналдиз акъатнай.

- Школада за хъсандиз кIелзавай, - давамарзава художникди. – Вирида 
зун институтдиз гьахьда лагьана фикирнавай. За художественный 
училище хкягъайла, гзафбур чIалахъ хьаначир. Гьатта зи патай вичиз 
гзаф гьуьрмет авай бубани гъавурда акьуначир…

Гьеле гъвечIизмаз садра адаз урусрин передвижник Маковскийдин са 
шикил акунай. А чIавуз, белки, сифте яз чIехи искусстводин чешнеди 
аялдиз вири уьмуьрда рикIел аламукьдайвал таъсирнай жеди. Мадни – 
Сурикова, Репина… КIелдай йисара ам французрин импрессионистри 
«есирна», иллаки Клод Монеди… Нубат Голландиядин школадин 
реалистрал атана… Са вахтунда ам испанви Эль Грекодин яратмишунрин 
тикрариз мумкин тушир техникадал ашукь хьана…

- За гзафбурувай тарсар къачурди я, - лугьузва ада. – Художникди, 
набататди яд фитIиндайвал, виринрай ва виридавай чирвилер къачун 
герек я…

Амма малимди сухтадив анжах куьлег вугузва. Адани и куьлег 
ишлемишна дапIар вичи ахъавун лазим я. Сейфедин Сейфединовавай и 
суьгьурдин дапIар ахъайиз хьана ва чаз гила чи милли чIехи художник 
ава. 

… «Кьил чIугун» шикилдикай хълагьин. Ам художникди вичин сад 
лагьай халисан агалкьун яз гьисабзава. Республикадин выставкадин 
жюридин членриз бегенмиш хьанайтIани, выставкадиз ам акъатначир. 
Шикилдик са «кимивал» квай: ам соцреализмдин рамкайра гьакьзавачир.

А девирда (80-йисарин эвелра) АПН-ди чинебан выставкаярни 
тешкилзавай ва абурал агъавалзавай идеологиядив кьан тийизвай, 
амма бажарагълу яратмишунар акъудзавай. «Кьил чIугунни» гьахьтин 
са выставкадиз акъатнай. Ам маса къачузни кIан хьанай, амма и кар 
художникдиз къимиш атаначир. 

ЛЕЗГИ  ТИФЛИСДА  

Хайи патарилай алатайла, Сейфедин Сейфединоваз пара кIани мад 
са чка ава дуьньяда – Тифлис шегьер. Тепейрал хкаж хьанвай, кьве 
патахъай Куьр вацIув агатнавай Тифлисдин гуьрчегвал эбеди яз адахъ 
галаз амукьна. Гуржияр чебни адаз бегенмиш я. Вилериз килигдай халкь 
я: дуст яни, вун душман? Чиниз хъуьрез дабан атIудайбурукай туш. 

А йисуз Тифлисдин художествайрин академиядин живописдин 
отделенидиз иридан чкадал кIелиз кIанзавай 172 кас атанвай. 
Яратмишунрин конкурсдин жюриди вичин кIвалахдиз вад баллдин 
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къимет гайи Сейфединакай ругуд йисан къене тифлисви хьанай. Кхьинар 
гуржи чIалал авунвай альбомра  ва выставкайрин каталогра лезги 
студендин шикилар ама. Машгьур «Дата Туташхиа» фильм акъудуникни 
адалай вичин пай кутаз алакьна. КIелунар акьалтIарайла, адаз академияда 
кIвалахдал акъвазун теклифнай. Амма Сейфедин Махачкаладиз хтана…

Ада куьгьне са шикил хуьзва: Тифлисдин акунар; гуьрчег, чIарар 
чIулав жегьил лезги ва яшлу, аса гвай итим – академик Уча Джапаридзе. 
Кьуд йисуз Сейфедина адан мастерскойда чирвилер ва тежриба къачунай. 
Лезги студентдин бажарагъ аннамишнавай академикди амайбурулай 
гзаф адаз фикир гудай ва адавай истемишни ийидай. 

Бажарагъдиз чIехи ва властдин къайгъударвилик квай академик Уча 
Джапаридзе а вахтара гуржийрин арада пара машгьур тир. Ам шегьерда 
виридалайни хъсанди яз гьисабзавай Вери районда гьукуматди гьа вич 
хьтин машгьур ксариз эцигнавай дараматда чIехи къулайвилер аваз, 
гьич са патахъайни дарвилер акван тийиз яшамиш жезвай. Анжах 
яшлу академик тек тир. Свас жегьилзамаз аялдикди кьейила (аялни 
къутармишиз хьаначир), мад ам эвленмиш хъхьаначир. Адаз вичин рикI 
алай лезги студент хвавилиз кьабулиз кIан хьанай. «Вуна бубадал меслят 
гъваш, - лагьанай академикди, - эгер ам рази хьайитIа…» 

Гьикьван малим вичизни кIандайтIани, садра кIвализ хтайла, 
Сейфедина гьяз авачиз бубадиз и ихтилат авунай. Гьа гуьзлемишайвал, 
уьмуьрдин гзаф цIаярай акъатай, чIехи хизан четиндиз кIвачел 
акьалдарзавай хуьруьн малим Мигьйедин веледдикай бейкеф хьанай: 
«Чан хва, гьелелиг зал чан алама…»

Академия куьтягьай кьве йисалай Сейфединал СССР-дин халкьдин 
художник академик Уча Джапаридзе кьейи хабар агакьнай. Малимди 
вичиз ядигар яз гайи кисть художникди гилани хуьзва. Садрани кIвалахда 
ишлемиш тавунвай адал гафар атIанва: «Зи рикI алай ученикдиз». 

ИНСАНАРНИ – ВАТАН Я 

Адал алайди чIехи буба Сейфедин Гьасанбегован тIвар я. Ам Бакудин 
нафтIадин мяденра «Фарукь» организация тешкилайбурукай сад тир. 
Гьайиф хьи, анжах 32 йисан яшда аваз ам рагьметдиз фена. 

Буба Мигьйединахъни кьетIен кьисмет хьана. Дербентдин 
педучилищеда ада СтIал Мусаибахъ галаз санал кIелнай. Абур кьвед 
дустар тир, манкъулидхуьруьнви Агъа СтIалдал мугьмандизни 
хуькведай. Лейтенант СтIал Мусаиб Сталинграддин женгера телеф 
хьана. Лейтенант Мигьедин армиядай I946-йисуз хтана. Гжатск 
шегьердив женгера хер хьайи ам          вич-вичел алачиз есирда гьатнай. 
Прибалтикада «Салацпилс» концлагерда тиф акатна чан аламаз немцери 
ам кун тавуна къакъатна. Анай кеферпатан Италиядиз, Милан шегьерда 
авай концлагердиз акъатна. Есиррин дестедихъ галаз катиз алахъна. 
Сад лагьай сеферда абур кьуна. Кьвед лагьай сеферда ам жуванбурухъ 
агакьна. Дяве Чехословакияда куьтягьна. Дяведилай кьулухъни адан 
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уьмуьр регьятди хьанач. Са вад йис вилик 77 йисан яшда аваз, немсерин 
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малим ва шаир Шихзада Веледов, кIеви дуст, тешпигь авачир инсан 
ашукь Нуьсрет ва гзаф масабур. Гьа ихьтин инсанрай я художникдиз 
вичин ватандин къамат аквазвайди. 

- Ма ватандилай багьа затI инсандихъ жедани? Зи Лезгистан. Зун 
вичиз гьамишалугъ буржлу яз амукьзавай Манкъулид-хуьр. Гуьзел 
Къусар шегьер. Аршда авай Къурушар. Куьредин дугунарни синер. Гьич 
тахьайтIа, хийирдин са вуч ятIани ватан патал ийиз залай алакьнатIа?..

Шаксуз, алакьна: ватанди чIехи авур ам гила вич ватандин дамахдиз 
элкъвенва. 

    

-------------  
1  Очерк «Лезги газетдин» 2002-йисан 16 лагьай нумрадиз (18-апрелдиз) акъатайди я, инал 

жизви куьруь авуна ганва. 
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ЖЕГЬИЛ  ЧIАВАР

Алатай асирдин 70-йисара лезги литературадиз бажарагълу жегьилар 
гзаф атанай. Виридаз  кьисметди сад хьиз ганач, гьелбетда. Гзафбуру 
къенин йикъаралди чпин яратмишунрин рехъ давамарзаватIа, бязибу-
рукай фадлай алатай вахтуналди рахазва. Ихьтинбурукай сад Заидин 
Гьасанов я.

Заидин Гьасанов яратмишунрал къабил инсан тирди адахъ галаз 
таниш хьана тухудай сад-вад декьикьади чирдай. Ам чIалан устад тир. 
Литературадин чIалан. Вучиз лагьайтIа  ам чи литературадин чIалан 
бинеда авай гуьне патан нугъватдин векил тир. Амма жемятдин арада 
рахадай чIални адаз чидай, гьавиляй адан ихтилатар зарафатралди ва 
маса нугъатрин алавайралди миянарнавайди жедай.

Заидин Гьасанов I949-йисуз Мегьарамдхуьруьн райондин Къуюстан-
дал хана. Школа куьтягьна ада сарарин духтурвилин пеше къачуна. Са 
кьадар вахтунда медучилищедин образовани авай жегьилди Кьурагьа 
кIвалахни авуна. Амма вучиз ятIани адан рикIи чIалан ва литературадин 
муалим хьунихъ ялиз хьана. Имни яратмишунрин рехъ хкязавайвилин 
шагьидвал тир. Заидина ДГУ-дин филологиядин факультетда кIелиз 
эгечIна. Заочный отделенида.

Зани и факультетда кIелайди я. Зунни пуд лагьай курсунилай гуь-
гъуьниз кIвалахни ийиз кIелайбурукай я. Заидинни зун гьа и йисара 
таниш хьана. 

Къуюстандилай заз къени чи арада авай мукьвавал квахь тийизвай 
хъсан дуст авай. Муртазаев Эседулагь. Чи сифте гуьруьшмишвални 
ам арада аваз хьанай.

70-йисар чи несилдин уьмуьрда, зун кIусни гъалатI туш, бахтавар 
йисар тир. Жегьилар яз чна гьарда жуван рикI алай пешейрай кIелза-
вай. Чна лагьайла, а чIаван таяр-туьшери, дустари. Стха кьван мукьва 
тир Абдулаев МутIалиба, ам зи хуьруьнви тир, къецепатан чIаларин 
факультетда, муьгъверганви Гьуьлмета технологиядин факультетда 
чирвилер къачузвай. Винидихъ тIвар кьур Эседулагьдини зи хуьруь-
нви Мегьамеда физкультурадин муалимвилин курсара кIелзавай. Чи 
дустарин арада шегьердин карханайра кIвалахзавайбурни авай. Гьар 

Заидин Гьасанован 70 йис
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юкъуз санал жез, куьчедиз-кинодиз физ, ацукьун-къарагъун жез чаз 
садаз сад квез лайих ятIа, нелай вуч алакьдатIа ашкара жезвай. Гьа и 
йисара Заидина вич хъсан суьгьбетчи тирди чирдай, адан мецелай вичи 
теснифнавай къаравилияр ван жедай.

70-йисара яратмишзавай жегьилар патал мягькем хьанвай хъсан 
адетар авай. Дагъустандин писателрин Союзда чпин яратмишунри 
халкьдин вири къатара магьшурнавай, кIелдайбур чпел ашукь тир ксари 
кIвалахзавай. Шаир Алирза Саидов хьтин. Ам писателрин Союздин 
лезги писателрин секциядин регьбер тир. Мадни прозаик Межид Гьа-
жиев хьтин. Ам «Дуствал» альманахдин редактор тир. Абурун ва чIехи 
яшдин вири шаирринни гьикаятчийрин, литературоведрин иштираквал 
аваз саки гьар йисуз жегьил шаирринни гьикаятчийрин совещанияр 
тухудай. Анал жегьилрикай гьар сада вичин цIийи эсерар кIелдай, абу-
руз тежрибалу ксари къиметар гудай. Ахпа кьилдин эсерар «Дуствал» 
альманахдиз ва «Коммунист» газетдиз акъуддай. Зинни, Заидинанни 
эсерриз гьа икI рехъ ачух хьайиди я. Лугьун хьи, чун гьа икI яшдиз ва 
башдиз чIехибурун лувак акатайди я.

Гьикьван метлеб авачир гаф ятIани лугьун: эгер Заидин Гьасанов 32 
йисан яшда аваз уьмуьрдай тефена яшамиш жезмайтIа, ам Дагъустан-
дин виридалайни хъсан гьикаятчийрин кIвенкIве жедай.

 Автордин са куьруь эсер къачун:

КЬИСАС

Саки са йисалайни гзаф тир чIехидакай хъел аваз. Са шумудра 
адан хамуниз кьел ягъиз алахъна, амма гьар сеферда лашунин яцIу 
кьили зун яна.

Къе кьисас вахчуна! Куьчедал гьалтай чIехидан папаз вил 
акьална за!..

Хазинада жедай жавагьир хьтин затI яни!?
 Амма гьайиф – адан уьмуьр куьруьди хьана.
Белки, яратмишзавай касдин уьмуьр йисаралди алцумун дуьз 

туштIа, яратмишунар и жигьетдай важиблу ятIа? Эгер ятIа, Заидиналай 
амукьнавай ирс чIехиди я. КьетIенди я. Хъсан новеллайрин ва куьруь 
повестрин устад яз адан «Умудлу кам», «Женжел», «Бубадин кIвал» 
ктабар чапдай акъудна. Гзаф эсерар къедалдини кIелдайбурал агакь 
тавуна амукьнавазни хьун мумкин я.

Заидин Гьасанов кьетIен кас тир. Ам гьар юкъуз дустарихъ галаз 
ацукьиз гьазур, гьар са югъ шадвилера тухуз алахъзавай кас тир. Гуя 
адаз вичин уьмуьр куьруьди жедайдакай аян тир. За кьве йисуз – 
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I970-72-йисара Уружбайрин школада муалимвал авунай. Эседулагьни 
Заидин чаз, яргъал дагъларай куьч хьанвай кIелевийриз, гьар гьафтеда 
мугьман жедай. Чун санал гагь Тагьирхуьруьн къазмайрал, гагь Самур-
диз акъатдай, элкъвена Къуюстандални хъфидай. Гьатта кIвачел сагъ 
тежедай хер алаз Махачкъаладин 2-азарханада авайлани, кьил чIугваз 
атай дустарихъ галаз ада вич чпиз адет хьанвайвал тухванай.

И вахтуникай мад са делил. Заидинахъ галаз азарханада Межид 
Гьажиевни аваз хьанай.

-За гьар юкъуз кьведра Межид муалим сагъарзава, ада – зун,- ла-
гьанай а чIавуз Заидина.

Ихтилат квекай физватIа, чун гъавурда акьунай.
КIвачел алай са гъвечIи хире кьисмет гьалайди хьиз, ам Ахцегьиз 

физвай рекье бедбахтвилик акатна. ЧIехи бажарагъдин иеси ам цуьк 
ахъайиз гьазур къубухра амаз хзандивай ва дустаривай, жемятдивай ва 
халкьдивай къакъатна. Амма гьикаятчи, шаир яз Заидин Гьасанов сагъ 
я. Ктабар кIел техйидай чIав атанватIани, адан эсердив агатай гьар садаз 
писателдин ирс лезги халкьдин милли руьгьдин хазинада гьамишалугъ 
амукьдайди субут жеда.

Агъадихъ чна квез I995-йисуз «Самур» журналдин редакцияди 
гьазурна чапдай акъатай ва вич лезги прозаикрин эсеррикай ибарат тир 
альманахда гьатнавай «Лезгийрин риваят» кIелун теклифзава.

Абдуселим  ИСМАИЛОВ
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Абдуселим  ИСМАИЛОВ
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                      Заидин  ГЬАСАНОВ

ЛЕЗГИЙРИН  РИВАЯТ

                              Риваятар инсанри гъида – инсанри хуьда. 
(Зи блокнотдай)

Къайи марфни къвазвай. Дагъдин йифен гьавани галукьайла, беден 
муркIада турди хьиз къайи хьанвай. Гагь-гагь цавун аршдал цIарар 
чIугвазвай цIайлапанри дагълар экуь ийизвай, ва гьар сеферда таниш 
чкаяр акурла, рикI мадни сугъул жезвай: хуьруьв агакьун гьич фикир-
дани кьаз жезвачир. Йифиз рекье гьатунал зун гила пашман хьанвай. 
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– Зун! Жамал я!
– Яда, вун рекье авайди гьи вахт я? Югъ амачирни? – патав агакьайла, 

заз чи хуьруьнви Сабир чир хьана. – Къала кван садра, са капашарни 
ягъин, гьикьван вахтар я. Вал рекьера хеб-затI гьалтначни? – за жаваб 
гудалди, ада вичин яцIу, амма хъуьтуьл сесиналди давамар хъувуна:

– Кьве хеб квахьнава, вири дагълар капалай авуна, амма ягъияр гел 
амачиз квахьнава, чидач вучдатIани.

– Валлагь, зал гьалтай шей хьанач.
– Ваз мекьи хьанвай хьтинди я, – ада зи зурзун кьатIанвай. – Ихьтин 

гьалдив хуьруьз хъфиз жедайди яни, пака чи машиндаваз ахлад, де 
къала сумкани, хъша кван.

Ахъа ва залан камаралди физвай Сабираз кьулухъай килигайла заз 
акI жезвай хьи, гуя зи виликай раган пад физва. И кьакьан буйдин, 
туьквенра авай гьич са пенжекни юрфариз кьадар тежедай кас хайи 
дагъларал акI ашукь хьанва хьи, ам гьич са пата-къерехдиз фидач. 
Школада кIелдайла, зи рикIел алама, ам са шумуд классдин залай вилик 
галай, Сабир виридан дамах тир. ЦIуд лагьай класс куьтягьайла, са шу-
муд юкъуз хурудал къизилдин медаль гьалдайла, хуьруьнбуру вирида 
фикирнай: гададикай алим жеда. Амма, са акьван вахт алатначир, ам 
векьерай гуьцI жедай кьван къацу хьанвай дахдин чумахъни гваз колхоз-
дин ятахрал атанай. Армиядай хтайлани, Сабир институтдиз феначир, 
мад мишин чанта къвалал вегьена, суьруьйрин гуьгъуьна гьатна. Заз 
ван хьайивал, анжах эхиримжи йисара, колхоздин председателди, ви-
чин юлдашри – яшлу чубанри минетар-туьгьметар ийиз акурди, Сабир 
заочнидаказ институтдиз гьахьна. Адакай маларин духтур жеда, мад 
гьар гьикI хьайитIани, пешеди ам чубанрин чими къазмадивай яргъа 
ийидач. Низ-низ, амма Сабираз а къазмадин дад чидай хьтинди я. Чидач 
адаз уьмуьрдин илгьам гузвайди а ярумчух кIвал ятIа.

Чубанрин кIвализ гьахьайла, чими гьава галукьайла, зи беден чими 
мум хьиз хъуьтуьл хьана. ХупI хъсан тушни!

КIвале ктабрин харади кIевирнавай стол авай, муькуь пипIе валча-
гърин хара ва кровать эцигнава.

– Кьилди зи кIвал я, – гъавурда туна ада зун, – кIелиз манийвал 
тахьурай лугьуз, заз кьилди-кьилихъ тавхана ганва.

Зун ада вугай стулдал ацукьна. Ада вичи шаламдин кьветIелар 
ахъайзавай, кьеженвай шалар куьрсарна ва ахпа тумбочкадай кIуфа 
гьажибугъдадин кIан тунвай шуьше акъудна.

– Ви бедендиз ацахьнавай мекьивал чукурна кIанда. Им Мирзе ха-
луди чи духтурдивай чуьнуьхнавай спирт я.

– Ада гилани хъвазмани? – хабар кьуна за.
– Ни? Мирзе халуди? Ада, хуьруьнви, зунни вун хьтин виш жегьил 
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са кикел акъвазарда. Ам чи духтурдиз ганвай азар я – вил алатайвалди, 
спиртдин иесивал ийида. Ма, акьалдара.

Бедендиз чимивал чкIана, регьят хьанвай зун кроватдал яргъи 
хьанвай. Сабирни чилел экIянавай литерал къатканвай. Аламат я, 
юргъун хьанватIани, ахвар квахьнава. Гьеле акъваз тавунвай марфади 
пенжердин гуьзгуьяр гатазвай, ара гуз кицIерни элуькьзава, абуру, заз 
чиз, марфадик чуьхуьзва ва гьар сеферда сес малумарзава. Амма вири 
сесерикай Самурдин сес хкатзавай ва за исятда ана гьихьтин сел аватIа 
фикирда кьазва.

– ВацIув гвай къиямат аку гьа, – вучиз ятIани лагьана за.
– Ада ван ийизвайди са къе туш хьи. Лезгияр чеб хьтин туьнт, кIубан 

вацI я. Мирзе халуди Самурдиз а сес чуьнгуьрдин симери гана лугьуда.
– ГьикI? – заз и хабар сифте ван къвезвайди тир.
– Ада са риваят ахъайда…
…Дегь заманайра лезгийрин чилерал душманар атанай. Абуруз 

азадвилел рикI алай игит халкь чпиз муьтIуьгъариз кIан хьанай. Халкь 
лукIвариз элкъуьриз алахънавай. Са шумуд юкъуз къати женгер хьана, 
хуларай ивидин селлер физвай, амма лезгияр тIимил тир. Гьавиляй гуж 
акакьзавачир. Абур дагълариз ахмиш хьана. Лезгийрин гуьзел, гьар са 
няметдалди девлетлу дуьзенар душманрин – зилийрин гъиле гьатна. 
Хуьрер барбатIнавай, абуру тарар-тамар тергзавай, къушарин мукарни 
кваз барбатIзавай. Амма дагълариз хкаж жедай жуьрэт абурухъ авачир, 
сифте хьайи ягъунри лезгийри абуруз халис тарс ганвай. Гила абурун 
мурад масад тир: жуьрэтлу инсанар яшамиш хьайи чилин гуьзелвал 
къакъудун, адан няметар барбатIун. Амма лезгийрихъ са адет ава: ви-
чинди масадаз гудач – масаданди вичи къакъуддач. И кар виридаз чи-
звай. Душман чилел туна кIанзавачир, амма адахъ галаз женг чIугвадай 
къуватни авачир, абур тIимил авай. Адалай гъейри, Шарвили дидеди 
ханвачир, лезгийрихъ Шагьмар хьанвачир.

Дагъдин хуьре камаллу са ашукь яшамиш жезвай. Ам чин тийидай 
гьич са касни лезгийрин арада авачир: ада мехъерар гурлу ийидай, цIийи 
балайрал тIварар эцигдай, кьейибуруз ясдин теснифар бахшдай. Вири 
итимар къвалал гапур алаз къекъвезвайтIа, ашукьди вичин къвалалай 
чуьнгуьр кими ийидачир, ам адан яракь тир ва гьамиша бакара къвезвай. 
Ашукьдин сесини чан алачир шейэрни саяда твадай, ада мани лугьу-
дайла, гьатта гуьнейрай авахьзавай шимерни акъваздай, хуьлери чпин 
сес квадардай, цавал цIайлапанар лал жедай. Адан гьунарар халкь, хайи 
ватан вичин чандилайни гзаф кIан хьунин лишанар тир. Лугьуда хьи, 
ашукь лугьдай гаф дуьньядиз гьадалай акъатнава. Лугьуда хьи, а гафу-
нал амал ийизвай вири халкьар лезгийриз буржлу я. Бе-е-ес, гьакьван 
зурба ашукь тир. Лугьуда хьи, билбилризни а заманада манияр лугьуз 
чидачир, гьабуруни лезги ашукьдилай чешне къачуна.
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Душманди ийизвай хиянатвилерни зулумар акурла, ада жемят 
кIватIна, гьамиша хьиз, абурун рикIер секинарун патал, са мани лагьа-
на, ахпа малумарна: «Зи гьуьрметлубур, душман чалай гужлу я, куьн 
гьелелиг ачух женгериз экъечIмир, игитар хуьх. Гапурривай тергиз 
тахьай душман за чуьнгуьрдив барбатIиз жедатIа килигда. За абуруз 
кIвачерик галай чиликай кудай цкIлам ийида».

Халкьди адаз яб гана, вири адахъ агъанвай.
Ашукь вичин кардив эгечIна. Ам живедин бармакди кIевирнавай да-

гъдин кукIушдал акьахна, дикъетдив душманри кьунвай лезгистандин 
чилериз килигна ва ахпа, дериндай нефес чIугуна, вичин чуьнгуьрдин 
симер рахурна, манидал илигна. Адан сес гаьсятда акъатай тIурфандин 
стха гару вири чилел чукIурзавай, вири чили вичин рикI алай ашукьдин 
манидихъ яб акалзавай. А вахтунда, риваятда лугьузвайвал, Самурдихъ 
гурлу сес авайди тушир, ада гурлу ятарни гьуьлуьхъ тухузвачир. ЧIана 
гъвечIи са вацI тир, гьавиляй душманар, балкIанриз яд гуз регьят хьурай 
лагьана, вацIун кьере акъвазнавай.

Ашукьди мани лугьуз башламишай йикъалай хьайиди са къиямат 
тир! ЧIур тIуьрла душманрин балкIанар рекьизвай, адан манидин ялав-
ди дагъларин кукIушрал виш йисара кIватI хьанвай муркIар цIуруриз 
вацIа яд артухарзавай ва кьере авайбур батмишарзавай, чарадан зегь-
метда нефс турбурал, инсанривай азадвал къакъудиз кIан хьайибурал 
чинеругринни лекьерин лужари гьужумзавай ва ягъиз вилер акъудзавай. 
Амма Самур ятIугънавай, цIийиз дидедиз хьайи аялдиз хьиз, адаз гьич 
са куьникайни хабар тушир. Гьадални ашукьди чан гъун лазим тир. 
Ам алахънавай.

Душманрин араяр къвердавай кьери жезвай. Абурун шагьди вичин 
везирар кIватIна ва кьилел къвазвай къазадикай гьикI къутармишдатIа 
лугьуз меслятар авуна. «Цаварал Аллагь, гьукумдар, чилерал вун, чун 
вири ва чандилай къурбанд хьурай, я первердигардин пеле тIвар кхьен-
вай камалрин камал, – башламишна са везирди. – Ваз вини дагъдал 
акъвазнавай инсан аквазвани? Ам ашукь я, ада чаз къаргъишдин манияр 
лугьузва, ам чилин тIебиатдихъ галаз рахазва, и чи вири бедбахтвилер 
гьадавай я. Гьа ашукь амай кьван чаз архайинвал жедач. Чи кьушунри-
кай амайди лекьери вилер акъудна буьркьуь хьанвай са гъвечIи десте я. 
Эгер лезгийриз хабар хьайитIа, абуру чун са легьзеда кукIварда. Кьил 
къутармишун патал чахъ са чара ама – а ашукь кьиникь».

Шагьди яб гана, ашукьди, дугъриданни, къаргъишрин манияр лу-
гьузвай. Ада вичин виридалайни хъсан хьелчидиз эверна ва эмир гана: 
«АтIа дагъдин кукIвал алайди ягъа кван!»

Хьелчиди ашукь лишандик кутуна ва адал вичин чукIул хьтин хци 
хьел ахъайна. Ашукьдин сес акъваз хьана ва адан хурудул алай чуьнгуьр 
агъуз хьана, рагара акьаз, дагьаррилай алатна, чархарин хци мурцарихъ 
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лагьана, вацIун кьере акъвазнавай.
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ди дагъларин кукIушрал виш йисара кIватI хьанвай муркIар цIуруриз 
вацIа яд артухарзавай ва кьере авайбур батмишарзавай, чарадан зегь-
метда нефс турбурал, инсанривай азадвал къакъудиз кIан хьайибурал 
чинеругринни лекьерин лужари гьужумзавай ва ягъиз вилер акъудзавай. 
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Ам алахънавай.

Душманрин араяр къвердавай кьери жезвай. Абурун шагьди вичин 
везирар кIватIна ва кьилел къвазвай къазадикай гьикI къутармишдатIа 
лугьуз меслятар авуна. «Цаварал Аллагь, гьукумдар, чилерал вун, чун 
вири ва чандилай къурбанд хьурай, я первердигардин пеле тIвар кхьен-
вай камалрин камал, – башламишна са везирди. – Ваз вини дагъдал 
акъвазнавай инсан аквазвани? Ам ашукь я, ада чаз къаргъишдин манияр 
лугьузва, ам чилин тIебиатдихъ галаз рахазва, и чи вири бедбахтвилер 
гьадавай я. Гьа ашукь амай кьван чаз архайинвал жедач. Чи кьушунри-
кай амайди лекьери вилер акъудна буьркьуь хьанвай са гъвечIи десте я. 
Эгер лезгийриз хабар хьайитIа, абуру чун са легьзеда кукIварда. Кьил 
къутармишун патал чахъ са чара ама – а ашукь кьиникь».

Шагьди яб гана, ашукьди, дугъриданни, къаргъишрин манияр лу-
гьузвай. Ада вичин виридалайни хъсан хьелчидиз эверна ва эмир гана: 
«АтIа дагъдин кукIвал алайди ягъа кван!»

Хьелчиди ашукь лишандик кутуна ва адал вичин чукIул хьтин хци 
хьел ахъайна. Ашукьдин сес акъваз хьана ва адан хурудул алай чуьнгуьр 
агъуз хьана, рагара акьаз, дагьаррилай алатна, чархарин хци мурцарихъ 
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галукьайла мадни ва мадни ван ийиз, на лугьуди ам ашукьдин гъиле 
ама, ам вацIуз аватна. ВацIун ван гьасятда кьати хьана: садлагьана 
рагъул къияматрин кьилел стIалринни кафадин дагъ хкаж хьана, на 
лугьуди абур уях жезвай вацIун вилерай акъатай ялавдин цIверекIар я. 
Катиз кIан хьайи душман Самурдин селди, мад абурун напак кIвачер 
чилел таххьуй лагьана, Хезердихъ тухванай. Самурди гилани, гад-кьуьд 
талгьана, ван ийизва, анжах ам гьакIан ван туш, ада игит ашукьдин 
мани давамарзава…

Сабир кис хьана, на лугьуди и ажайиб кьиса, лезги чилин риваят 
ахъагъайди ам вич туш.

Халкьди хуьзвай и кьисади гьейранарай зун югъ жедалди ахварал 
феначир. Суьгьбетрин устIар я кьван Сабир. Амма и суьгьбет адетдинди 
тушир, ам манидиз ухшар тир, ван хкажна несилриз, гьеле дидейрин 
беденрик кумай невейриз лагьана кIани манидиз.

Са легьзеда за фикирна хьи, халкьни халис риваят я, гуя абуру хал-
кьдин тарих садрани рикIелай алудзавач. Герек хьайитIа, лезгияр чпин 
жанлу яракь – чуьнгуьр гваз мад Шалбуз дагъдал экъечIда ва Самурдин 
ван мадни гужлу ийида.
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                                               Шихнесир    КЪАФЛАНОВ

ГУЬЛУЬШАНА  ГАЙИ  БАХТ

Райондин милициядин отделдин начальникдин кабинет. КIвач-кIва-
чел вегьена, къайгъусуздаказ ацукьнавай жегьил гада. Раган пад хьтин 
къуьнери, бульдозердин кавчадиз тешпигь тапацри, ам агалт хьанвай 
креслоди ийизвай жакь-жакьри гада къуватдин рекьяй пагьливандай 
гьисабдай мумкинвал гузва.

КIусни чуьнуьх тавуна, ада лагьай гафари начальник игьтиятлу авуна:
– Уьмуьрда са куьнини зи фикир желбзавач. КIвалахиз заз кIандач. 

Ахьтин гьакI гьавая вахт пуч авуниз нифретзава за. Са кIус фу къазан-
мишун патал жув гьекьера чуьхуьн, зир-зибилра къекъуьн? Гьич ваъ! 
Зун секиндиз тур! Инанмиш тушни? Ам куь кар я, – куьтягьзава ада, 
капун юкьвалди яру хъвехъ тIушуниз-тIушуниз.

Милициядин майор Феликс Мердановича Сакит муьфтехурвиле 
тахсирлу ийизвай дакIур делодин чарар сабурлувилелди къатадзава. 
Протоколар, справкаяр, юлдашвилин суддин къарар… Абуру вирида 
са юкъузни кеспидал экъечI тайизвай, уьмуьрдин лап бегьерлу хьана 
кIандай йисар тIумбул ягъиз акъудзавай и къад йисавай явакьанди 
гъамлу кьисадикай лугьузва.

Туьквенчи хендеда дидеди авай-авачир са хва кстахарна. Ам анжах 
хва шаддиз, къайгъусуздаказ яшамиш хьун патал чалишмиш хьана. 
Школадин 10-класс гадарна – диде идал рази хьана. Зегьмет чIугуникай 
кьил къакъудна-дидеди уфт аладарна ва шехьунар авуналди кьетIна: 
къуй сад-кьве йисуз ял ярай, белки, акьуллу жен, кIвалахун патал гьеле 
вахтар гзаф ава.

Дело къатад авуналди, начальникди Сакитаз вуч авун лазим ятIа 
лугьуз фикирзава. Вуч ийида кьван? – къарардал кьул чIугуна, матери-
алар-халкьдин суддиз. Сакит райондай акъудда ва ам дидедикай, рюм-
кадин дустарикай яргъа чкада зегьмет чIугуниз мажбурда. Кар гьа икI 
акъвазнава, амма… Начальник гагь делодиз ва гагьни вилик ацукьнавай 
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такабурлу бубадин алчах веледдиз килигзава. «Сакитан бубани гьа и 
зун хьтин начальник тир, – фикирдик акатзава Феликс Мерданович. – 
Четин операция кьиле тухудайла, са хаинди рикIелай гуьлле ракъурнай. 
Чи кIвалахда, – лугьудай ада, – гьа какатайвал авуниз рехъ гана виже 
къведач. «Инсан жазаламишун асант, ам дуьз рекьел хкун четин кар 
я. Четинвилерай экъечIай бегьерди чун патал шадвал гъун лазим я».

«Яраб и ментеш гададин вилерал гьевеслувилин ва архайинсузвилин 
цIелхем куькIуьриз, са гьихьтин ятIани акъвазнавай кардал адав гъил 
яргъи ийиз таз алакьдач жал залай?» – хиялриз фена мад начальник.

– Гьелелиг кIвалахиз ахлад, Сакит. Пата-къерехдихъ фидай ихтияр 
ваз гузвач. Фагьум-фикир ийидай вахт ви ихтиярда тазва. Герек хьайи 
юкъуз эхверда, – лагьана, начальникди ам азадна.

Феликс Мердановича жегьилдин кьисметдик экуьвилин цIелхемар 
кутун патал серенжемрин рекьер жагъурзава. Адаз ашкара хьайивал, 
Сакит гуьзел Гуьлуьшанал ашукь я. Гуьлуьшан арада аваз, Сакитан 
кстахвилиз галтIам ядай са рехъ жагъуриз хьун мумкин яз гьисабна 
начальникди.

Са гьафте алатна. Са юкъуз «Яру гъед» колхоздин парттешкилатдин 
секретарь Нагъини, комсомол тешкилатдин секретарь Гуьлуьшан са 
гьихьтин ятIани тапшуругъ гваз милициядлн начальникдин кабинетдай 
экъечIна.

Райцентрда кIвенкIвечи малдаррин совещание эвер ганвай. Совеща-
ниедилай гуьгъуьниз спортдин рекьяй акъажунар кьиле фидайвал я. И 
юкъуз Феликс Мердановича Сакитазни вичин кабинетдиз теклифнавай.

– Ша Сакит, захъ галаз! – лагьана начальник кIвачел акьалтна. Клуб-
дин зурба зал инсанрив ацIанва. Уьрдегдин кIуфар галай чекмейриз, 
маймунрин суьретар алай гуьлуьтриз, къуша зуьрнейриз ухшар авай 
шалвардиз, далудилай агъуз аватнавай чIарариз инсанри ийизвай ягьа-
натдин килигунриз сабур гуналди, Сакита кьил къакъудзава. Са куь-
низни итиж тийизвай гада са герендилай суст хьана, вилер агал хьана.

Суьруьяр арандин къишлахрал куьчардай вахт агакьнавай. КПСС-
дин райкомдин секретарди кьуьд пучвилер авачиз акъудун патал 
малдаррин жавабдарвиликай суьгьбетзава. – «Яру гъед» – колхозда 
чубанар бес жезвач, бязи жегьилри зегьметдикай кьил къакъудзава. 
Суддинни силисдин органри муьфтехурар жазаламишзавач. Ингье и 
залда ахварал фенвай Сакиталай къарагъарнавай дело, килиг тавуна, 
шкафда хуьзва, – къейдна секретарди.

Вичин тIвар кьурвалди, Сакит уях хъхьана. Ада и пата, а пата вил 
экъуьрна. Адан вилер гьар са куьнлай багьа Гуьлуьшанан накъвар 
хъиткьиннавай вилера акьуна. А гъамлу вилери «кIанивиликай вучин, 
адан куьчебасанвиликай вучин?» лугьузвай жеди.

Трибунадилай Дагъларова Гуьлуьшанан сесини лепе гана.
– Къуншидаллай хуьруьн жегьилри кьил кутунвай ва ВЛКСМ-дин 

райкомдин бюроди тебрикнавай Эвер гуниз жаваб яз за пакадлай 
чубанвилин четин, амма баркаллу пеше хиве кьазва. Белки чи амай 
жегьиларни, гьабурук кваз Сакитни, залай гуьгъуьна акъвазич…

Совещаниедилай гуьгъуьниз Нагъини Сакит спортзалдиз гьахьна. 
Ина путар хкажунин рекьяй акъажунар кьиле физвай.
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– Ша, чна чи алакьунарни ахтармишин, – лагьана Нагъиди.
Сакитан сивикай ягьанатдин хъвер фена.
– «Фан буханка хкажиз алакьда валай!» – жаваб гана Сакита.
– ЯтIа, чна мерж кьан, – давамарна Нагъиди – эгер зун кIаник 

акатайтIа, за йисан эхирдалди хуьре спортзал кардик кутада. Аксина 
хьайитIа, вун гатфаралди чубан яз къишлахрал фида.

Сакит рази хьана. Ам са шакни алачиз гъалибвал вичин пата же-
ридахъ инанмиш тир. КIвалахуникай ада фикирни ийизвачир. Нагъи, 
гьеле институтда кIелдайла, спортдал кIевелай машгъул хьайиди Сакит 
патал сир тир. Акъажунра Нагъи гъалиб хьана.

– Нагъи ви са кIвач кьван ава хьи!
– Валай зи бадеди гзаф сеферра хкаждай!
– Къуьнер аку садра, регъуьн бандуниз кутугайбур я!
– Незвай факай регъуь ятIа, яраб?
Гьа икI Сакитан кьилел гьарнихъай туьгьметрин хар къвана. Залдай 

экъечIай Сакита начальникдин патав чукурна.
– Юлдаш майор! Суд жедалди заз куьч жезвай малдаррихь галаз къ-

ишлахрал фидай ихтияр це. За Нагъидихъ галаз мерж кьунва. КIандатIа 
паспортни квев гумукьрай.

Са шумуд йикъалай начальникди Сакит къишлахрал рекье туна. 
Суьруь гьеле ада къабулнавачир. Пакамалай няналди Сакит путунихъ 
галаз бягьсина ава. Кепекрикай «дидедин хциз» дарвал авач.

Гзаф мишекъат югъ тир. Юхсул хиперни таза кIелер ятахра амай. 
Чубанар, абурук кваз Гуьлуьшанни, чуьлла авай. Дишегьлияр фу чру-
нал, пекер чуьхуьнал ятахар михьунал машгъул тир. Бирдан Сакитан 
япарихъ «Кузва!» «Кузва?» – сесер галукьна.

Чеб-чпивай квахьнавай дишегьлияр цIай хкадарун патал къуватсуз 
тир. «Ятар гъваш!» – гьарай акъатай Сакит ятахдиз сух хьана. Гумадин 
гъиляй затIни кьатIуз жезвач, вилер кузва. Зегьемди нефес бамишзава. 
Ялавдин мецери, ара-ара гумадикай хкечIиз зегьле ракъурзава.

Сакита гъиле гьатай-гьатай гьайван къецел гадарна. Огнетушитель 
кардик кутуна.

Нянихъ суьруьяр гваз хтай чубанриз кайи ни гьатна чIулав хьанвай 
ятах, тIазвай чкайриз мез гузвай кIелер ва беден алгур хьанваз кIвалин 
пипIе ярх хьанвай  Сакит акуна.

Больницада, ахварал фидай раб анавай Сакитаз, вилер ахъа авурвал-
ди, ифин алай пелел гъил зцигна, вичин патав ацукьнавай Гуьлуьшан 
акуна.

Гуьлуьшан! Азиз Гуьлуьшан! Пагь гьикьван вуна зи ахварар иликьар-
на! РикIиз регьятвал гъидай ва са келимадихъ гьикьван цIигел хьанай 
зун! Гьикьван вуна ви экуь вилер чуьнуьхна закай! Къе вун зи кьилихъ 
акъвазнавайла, заз вири дуьнья зи сагъвилин къаравулда акъвазнавайди 
хьиз жезва. Агь, Гуьлуьшан, Гуьлуьшан! МуьтIуьгъ тежер хаму чан!..

Вахт къвез алатзава. Са юкъуз Сакитаз вич яшамиш жезвай къаз-
мадин чилел ахъа дакIардай гадарнавай конверт-чар акуна. Ингье ада, 
къалабулухвал къвердавай артух жез, кIелзава: «Масан Сакит! Вун 
инжиклу ийизвайди Гуьлуьшан я. Вуна авур кьегьалвилелай гуьгъ-
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– Ша, чна чи алакьунарни ахтармишин, – лагьана Нагъиди.
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уьниз вири вакай хуш келимаяр рахазва. И келимайри заз гьикьван 
леззет гузватIа хабар туш ваз, за ваз чуьнуьх тавуна хиве кьазва: заз 
вун, чIижрез цуьк хьиз, къишлахдиз векь хьиз, йифиз рехъ алатайдаз 
яргъай аквадай экв хьиз, межлисдиз музыка хьиз герек я. Вун патал зи 
руьгьда муьгьуьббатди цIир авуна хейлин вахт я. Амма, вун инжиклу 
жемир, заз ви лавгъавал, жуван зегьмет квачиз гьатзавай пуларални ба-
гьа парталрал фурс авун декIан я. Эгер ваз гьакъикъатда зун бегенмиш 
ятIа, эгер ваз уьмуьр захъ галаз тухуз кIанзаватIа, вахтунихъ галаз кам 
къачу. Ваз тIебиатди вири ганва: буйбухахни, гуьрчегвални, къуватни. 
А девлетар халкьдиз хийирлу крарал серф ийиз алакьа, зи азизди! Са 
шаирди вуч лагьанатIа, рикIел гъваш:

ВацIарни бандара тваз жеда завай.
Дагъларал ви суьрет таз жеда завай.
Цуькверал чиг хьана къваз жеда завай,
Уьмуьрдин хважамжам, са вун паталди,
Уьмуьрдал кьару касдивай вири крар ийиз жеда. Ви бахтни ви вилик 

ква. Адав вахтунда агакьариз алакьа!..
Ярдин келимайри илгьамдин цаварал хкажай жегьил гадади, ниси-

нин тIуьнни рикIелай фена, парторгдин кабинетдихъ лув гана.
– Юлдаш парторг! Чара ая зи суьруь. Къениндалай зун куь чубан я!
– За и югъ фадлай гуьзлемишзавай, юлдаш Сакит. Ви къарар те-

брикзава за.
…Сакит вичин къваларив кьиле физвай вакънайриз гила маса ви-

лерай, вири аквадай вилерай килигзава. Сакит себеб яз колхозда къи-
шлахар нубат-нубатди нез тунин къайда гьатзава. Колхоздин лапагрик 
акадарна кьилдин ксарин суьруьяр хуьнал эхир эцигзава. Дулдин кам-
пания жегьил чубан патал иллаки еке имтигьандиз элкъвена. Лапагар, 
иллаки таза кIелер, мекьивиликайни гишинвиликай хвена. Кьарайсуз 
йикъарни ахварсуз йифер гьавая фена. 100 хипекай 102 кIел къачуна 
саламатдиз хвейи, гьар хипекай 16 литр нек ацай, 3 кило сар къачур 
Сакитан тIвар вири райондиз чкIана. Райондин «Гьуьрметдин доскадал» 
алай адан шикилдиз хуьруьнбур тажублувилелди гилигзава.

Арандай дагъларихъ еримишзавай суьруьдин кIвенкIвенал аста ка-
мар къачузвай кIубан жегьилди Самурдин лепейрик кфилдай ягъизвай 
ширин авазрин сес кутунва.

Малдаррин вилик абур къаршиламишиз атанвай машинрикай садан 
кабинадай милициядин начальник экъечIна.

– Салам, юлдаш майор! – гьарайна Сакита. – ГьикI я, гила рази яни?
– Шак амани, мегер! Мукьвара ви мехъер я, Гуьлуьшан лишанлу 

авунва. Тамадавилени, дустунин хва, заз теклифнава. 
1974-йис.

Автордин архивдай.
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                                                     Абдул  ФЕТЯГЬ

КОСМОСДА  ЛУВ  ГУДАЙ  ЛЕЗГИ

Зулун гьеле чимивал кумай йикъарикай са юкъуз Кьекьелрин хуьре 
ван-сес гьатна:

– Хтанвалда! Фландан гада хтанвалда!
– Вуж я, вуж туш а хтанвайди, яда?
– Чи са хуьруьнви, лап чIехи кас!
– Ам вуч кас я, ахьтинди?
– Бизнесмен я, лугьуда кьван, Биз-не-смен!
– Нин хва я, вуж я?
– Симин пагьливан Васил-Саддаман хва Манапул рикIел аламани 

куь?
Инал гьасятда хуьруьн юкьван школадин муаллим Шихсефиди 

вичин гаф лагьана:
– Чи мектебда кIелиз тахьана, Гуьндуьз КIерецрин хуьруьн школада 

кIелайди. Эхь ман, гьам!..
– ГъвечIи чIавуз Кьулан Рагарилай кIане авай тутун тарцел аватай-

ди?! А вахтунда адан гъилни ханай, са кIвачни, – рикIел хкана къурухчи 
Аскера.

– Адакай ахьтинди мусалай хьана, чан хуьруьнвияр?
– Урусатриз акъатайдалай кьулухъ, ам гьакI дегиш хьаналда.
– А патара ам квел машгъул тир? Гьи кардал?
– Низ чида, я чан тха, нивай лугьуз жеда! Къе нин кьил гьидай акъ-

атзаматIа, лагь акван заз?
– Ва-а-а... Я Аллагь, жуван хуьруьнвияр чаз чир техжен?!
– Накьан аялар тир кьван абур...
– Бес гьахьтин аялар чи вилик, чнани тербия гуз, чIехи жезвачни?
– Урусат океан хьиз я, – лагьана са маса хуьруьнвиди, – ана инсан 

квахьда. Гена Васил-Саддаман хва квахьнач, хтана.

Сатира ва юмор
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Сатира ва юмор
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– Жузунар авур садни авачни?
– Жузурла, ваз дуьз жаваб жагъидай хьиз яни, чан тха?.. Эхин ман 

са тIимил, аквада чаз. Белки, чир жен!..
Кимел алайбур гьа и суьгьбетдик квай чIавуз, вини кьиле авай 

дуьгме ачух жив хьиз лацу рубашкадин хивекай хкатнавай куьк яру 
гардан къизилдин зунжурри ва кIарасдай акъатай куьк куквар хьтин 
лацу тупIар багьа къашар авай къизилдин тупIалри безетмишнавай са 
жегьил майдин пIинидин ранг алай «Мерседес» машиндай эвичIна, 
ирид нурар гузвай костюмдин шалвардин кикерикай хкатнавай лацу 
туфлияр алай кIвачер аста-аста эцигиз, кьар авай куьчедай мукъаятдиз 
физвай кац хьиз, кьилелай лацу кепка хтIунна, са гъиле кьунваз, кимел 
атана. Инал алайбуруз салам гана, бизнесмен Манапула гьардав, къ-
изилдин сарар авай гьяркьуь сив хъуьрез, къизилри ва багьа къашари 
нурар гузвай чIехи иландин кьил хьтин гъил вугана.

Атайди акунмазди, кимел алай гьар сада, белки, вичи-вичиз къейдна: 
«Им, дугъриданни, багьа мугьман я!»

Адет тирвал, виридалайни яшлу касди, Бархъи Рамидина, хуьруьн-
вийрин патай хтанвай мугьмандиз кIевиз-кIевиз, шадвал къалурзавай 
тегьерда, хвашгелди лагьана, адавай сифте жузунар авуна. Ада жузаз, 
амайбуру, кисна, яб гузвай.

За квез инал, гьа и декьикьада, лугьун лазим я: Васил-Саддаман хва 
Манапул хтай юкъуз рагъ авачир, амма цавал кьериз-цIаруз цифер алай; 
гарни квачир, вацIара ядни кьери тир; яргъалди марфар такъвайвиляй, 
кимелай аквазвай дагъларин чинра векь, хуьруьн куьчейра кьарни ава-
чир. Амма вучиз ятIани, кимел къвердавай къалин хьайи инсанриз чпин 
хуьр, вири девлетар агалтна, сивив кьван ацIайди хьиз хьана. Инсанри 
хтайдавай са баркаллу кар гуьзетзавай. Кимин вилик квай тарарин умуд, 
лагьайтIа, цифеди кIвадардай стIалрик квай...

– ГьикI я ви бизнесар, бубадин?
– Вили-вилик физва, тха, – куьрелди жаваб гана Манапула, кепка-

дикай азад хьанвай чIулав бурма чIарар алай кьилиз мукъаятдиз гъил 
авуна.

– Лугьуз жери уламрал агакьнавани?
– Америкадиз агакьнава, тха, – сивелай къизилдин хъвер квадар 

тавуна, жаваб гана мугьманди.
– Мубарак хьуй, мубарак хьуй, чан хва!
– Гьакьван яргьаз? – суал гана къвалалай сада.
– Абур вуч яргъар я, жанаби хуьруьнвияр?! – лагьана Манапула, 

кьадарсуз вич-вичихъ агъунваз, гьелбетда, къизилдин сарарни кваз 
хъуьрез.

– Фикирда вуч ава, чан хва? – гьасятда суал хгана Бархъи Рамидина.
– Космосдиз фин, тха!
– И, чна лугьузвай, ирид цаварал ман? Гагарин фейи чкадиз?
– Эхь, тха.
– Гьан, гьан, гьан!.. Ам кар я!.. ДатIана чилерал къекъвез жеч хьи, 

лувни гана кIанда эхир... Маса дуьньяйризни тамашна кIанда. Гъете-
риз... Чилериз... Абур анра пара авай затIар я, лугьуда. Агалкьунар хьуй!

– Сагъул, тха.
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– Гьа и мукьварал вуч ийидайвал я? Ви фикирда мад вуч ава?
– Са межлис тешкилиз кIанзава заз. Экспедиция-межлис, Жув хайи 

югъ къейд ийида за.
– Ам вуч межлис я, ахьтин тIвар алайди, чан хва?
– Жуван яр-дустни кIватIна, Кефер патан полюсдал фида зун. КицIер 

кутIуннавай алеррал алаз. Межлис лацу северин юкьва тешкилда. Заз, 
тха, ахьтин межлисар пара кIандай затIар я. Экзотика лугьуда абуруз, 
жанаби хуьруьнвияр! Гьана, гьа полюсдал, за жуван цIийи бизнесдин 
са бязи месэлаярни гьялда.

– Ам вуч бизнес я, чан хва? ЛагьайтIа, жедачни? – суал гана Бархъи 
Рамидина.

– НафтIадихъни газдихъ галаз алакъалу крар ава. Зун абурун ие-
сийрикай сад тушни бес?! Олигарх я зун! – лап-лап дериндай нефес 
акъудна Манапула.

– Ам муькуьдалай чIехи затI яни?.. Биз... биз... биз...
– Гьелбетда, тха!
– Мадни артух зурбади хьуй вакай, чан хва! Эхирни чаз ви агалкьун-

рин ери-бине чир хьана. Гьелбетда, вуна ялни дуьньядин хъсан-хъсан 
чкайра язава...

– Са рахунни алачиз, я чан тха! – шаддиз, ашкъи гужлу хьана, билбил 
хьиз, рахана Манапул. – Канарский островар лугьузвай чкадикай ван 
хьана жеди ваз? Гьаниз физвайди я зун ялар ягъиз.

– Ван хьана, чан хва. Алай девирда телевизурди чаз дуьньядикай 
хабарар гузва, – разивилелди кьил юзурна Бархъи Рамидина. – Гила 
вавай, кIан хьайитIа, чавайни жузунар авуртIа, жеда.

– Куьне вучзава, тха, куьн квел машгъул я? – гьасятда суал гана 
мугьманди. Амма адан сивяй ам заландиз акъатна.

– Чун? Жуван кьуьзуьвилел, чан хва. Маса квел машгъул жеда чун? 
Кьуьзуь инсанар я, жегьил вахтар рикIел хкиз, суьгьбетарзава чна. Гъ-
илерай хквезмай крарни ийизма: инсанриз герек асаяр расзава чна, са 
пуд кьуьзека. ГьакI кIарас тIурар, къапарни. Абурухъ муьхтеж сад-вад 
касни гьеле жагъизма чаз... Вири хуьруькай рахайтIа, гьар сада, лап 
кьуьзуь пенсионеррини кваз, сад-вад йисуз чпивай жедай кепек-ша-
гьи кIватIна, у-у-увтIа мискIин эцигна. Клубарни чкIидай гьалда ава 
чи. Накьвадин керпичрикай са мус ятIани эцигнавай имарат я. Жемят 
кIватI жезвай, вирида рикIер аладарзавай, гзаф лазимвал авай идара 
я. Чна гьамни яваш-яваш ремунт хъийидайвал я. Хуьруьн мектебдин 
кIвалерни усал гьалда ава. Гьа имаратдизни фикир гуда чна. Чи балайриз 
чирвилер, тербия гузвай чка я, чан хва. ГьакI тушни, Шихсефи муал-
лим? – кьуьзек кимин чукьвандал вич анал алани-алачни чир тежедай 
тегьерда секиндиз ацукьнавай муаллимдихъ элкъвена. Муаллимди кьил 
элягъунин ишарадалди вичин разивал къалурна. Манапула, са вуч ятIа-
ми рикIел хтанваз, сив къизилдин сарарив ацIанвай, гумрагьвили гьар 
са хуьруьнвидин кьилелай кьве сеферда еке авунвай вичин «мефтIер 
хуьзвай бурма аламат» чиле туна. Яни, адан вилери Шихсефи муал-
лимдин вилик квай чиляй, аквадай гьаларай, нафт хкуддай тIеквенар 
акъудзавай. Вичин хиялрикай ам Бархъи Рамидинан гафари хкудна:
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– Гьа и мукьварал вуч ийидайвал я? Ви фикирда мад вуч ава?
– Са межлис тешкилиз кIанзава заз. Экспедиция-межлис, Жув хайи 

югъ къейд ийида за.
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са бязи месэлаярни гьялда.

– Ам вуч бизнес я, чан хва? ЛагьайтIа, жедачни? – суал гана Бархъи 
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сийрикай сад тушни бес?! Олигарх я зун! – лап-лап дериндай нефес 
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– Совет власть амач, чан хва. Вири зегьметар гила кесиб халкьдин 
къуьнерал ацалтнава. Лугьуз жеч, идалай кьулухъ, белки, хъсанни хъи-
жен, чи уьмуьрди, яшайишди нур хгун, – кьуьзек Манапулан, рак хьиз 
ахъа хьайи сивиз килигна. – Вавай заз са кар тIалабиз кIанзавай ман. 
Чидач, валай алакьдатIа... Лугьудани? – ада вичин, халис дагъвидин 
хьиз, гьелени хцизмай нагъв алай вилер экъисна.

– Лагь тха, лагь, – къизилдин нур гузвай хъвер сивелай квахьна, пад 
язавай саягъ, рикIик туькьуьлвал кваз, лагьана Манапула. Низ чида, 
нивай лугьуз жеда, и декьикьада ада квекай фикирнатIа. Адаз вичин 
хуьруьнви кьуьзека вуч тIалабдай хьиз хьанатIа.

– Кусмусдиз физ кIанзава ваз, чан хва... Зурба кар я, сагъвал гуй 
чандин, Аллагь куьмек хьуй, агалкьунар хьуй! И чи пак ктаб ава гьа-
а-а, мусурманрин ктаб!

– Кьуран.
– Эхь, гьам. Гьа Кьуран. Чи патара адаз Кьуркьанни лугьуда.
– Гьан, гьан, жуван фикир лагь, тха, – гила мукъаят хьана, заландиз 

нефес къачуна Манапула.
– Лугьуда... Мукьуфдивди яб це... Инсанрин фикирар са девирдани 

сад хьайиди туш. Кьурандин патахъай, гьарда са гаф лугьуз, абур кьве 
терефдиз пай хьанва. Садбуру Кьуран цаварилай атанвай пак ктаб я 
лугьузва, муькуьбуру – туш, ам гьа и чилел инсанри чпи кхьенвайди я 
лугьуз, тестикьарзава. Заз вавай вуч кIанзавани...

– Лагь, тха, лагь, – вичин руьгьдин кIевивал къалуриз алахъна Ма-
напул.

– Кусмусдиз фида вун, – меслятдалди секиндиз рахана кьуьзуьди, 
– Аниз фидайла, вуна, жував гваз, са Кьуранни твах.

– Ана за адакай вучда, тха? Зун гьакIани динэгьли туш, – мягьтелви-
лелди жузуна Манапула, вичин фикир лагьана.

– АкI лугьумир, хва, акI лугьумир! Абур аси гафар я. Ви буба, Ва-
сил-Саддам симин зурба пагьливан тир. Вичин кардал гьалтайла, чIехи 
устIар хьайиди я ам. Ада са чIавузни Аллагь рикIелай алудайди туш. 
ГьакI ви диде Ашурадини, кьведани кпIар ийизвай, чпиз Аллагьди 
рагьметар гуй! Аллагь са чIавузни рикIяй акъудмир, чан хва. Ам ви 
секинвал, сабур я.

Манапула вичин фикирдал мадни кIевивал авуна:
– А Кьуран космосдиз тухунин вуч гереквал ава, я чан тха?
– Ина ихьтин кар ава, хва, яб це... Вуна пак Кьуран гьа цаварал 

тухвана, хкида. Гъавурда акьазвани вун зи? Вуна ам ирид цаварилай 
хкида! ГьакI авун ви патай, чи машгьур хуьруьнвидин патай, зурба 
кьегьалвал жеда. Чна вирида, и къваларив гвай хуьрерин пенсионер-
рини кваз, гьарда са пенсия багъишна, чи райундин юкьни-юкьвал ваз 
вижевай са гуьмбет, и памятник лугьузвай затI, эцигда. Адан бинедал 
чна гьа ви гарданда авай зунжурдин хьтин къизилдикай туькIуьрнавай 
гьарфаралди, лезги, урус ва араб чIаларалди «Чи райундай акъатай 
сифте чIехи кусманафт-алигарх симин пагьливан Васил-Саддаман хва 
Манапулаз» гафар кхьида, Вуна хкай Кьуран чна, гьа ви ихтиярдалди, 
музейда хуьда. Адаз килигиз, адак гъил кягъиз, инсанар, Каабедал 
хьиз, къведа.
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Цава кьунвай къен мефтIерай ацIанвай фагьумлу кьил са кьадар 
куьрсарна, олигарх Манапула кьуьзуь Бархъи Рамидинан гафариз ябни 
гузва, къизилдин закIалри чIагурнавай тупIаралди уьрдегдин кIуф хьтин 
нер тIушуниз, фикирни ийизва. Бархъи Рамидиназ ам авай четин гьал 
аквазва, гьавиляй ада вичин «гьужум» давамарнава:

– Машгьурвилихъ ви рикI кузвайди чаз чида, чан хва. Ам хъсан 
кар я, лап вижевай кар я... Аял чIавалай викIегь кас хьайиди я вун. 
Кьакьан рагарилай аватиз, тарарин хилерал алукьиз, гъилер-кIвачер 
хаз, шехьдачир вун. Вилерилай стIал нагъв вегьедачир... И зи меслят 
гьикI кьабулзава вуна?

– Чапла гъиле кьунвай кьезил лацу кепка эрчIи гъилелди чIулав 
бурма кьилел ахлукIна, яру гардан акъажна, шабалтдин ранг алай ви-
лер гьяркьуьз ачухна, кьуьзуь касдин биришрани кваз нур авай чиниз 
килигиз, ада лагьана:

– Са фикир авуна кIанда ман, тха.
– Садлагьана къарагъна, гьерекатда гьатай гару, дилида хьиз, вич 

алчудариз-алчудариз, кьуьлна, таквадай кIвачерикай хкатай руг кимел 
алай инсанрин чинриз хъчирна. Руг галукьна, накъварай ацIай вилер 
яйлухдалди михьна, жибиндин сятиниз килигна, кимин чукьвандилай 
къарагъна, акIаж хьанвай юкь дуьзарна, нехишар атIанвай аса чиле 
эцяйиз, Бархъи Рамидина вичин эхиримжи гафарни хълагьна:

– И дуьньядал гьар садалай амукьдайди вичи авур я къени, я чIуру 
кар, баркаллу ва я кьацIай тIвар я, чан хва... Чун вири чилелай хъфи-
дайбур я... ГьакI чун чIехи Аллагьди халкь авунва... Зи гафари къуй ваз 
хийир гурай! Я Аллагь!.. Къарагъ, жегьилар, мискIиндиз фидай вахт 
хьанва, – зарафатдалди ам кьуьзекрихъ элкъвена. – Чун кпIуниз геж 
тахьурай! Азан гуьзет тийин...

Садлагьана кIвачел ахкьалтна, къатидаказ лув гайи гару хилерал 
аламай эхиримжи пешерни тухвай зулун тар хьиз, сефил хьайи кимелай 
къарагъна, хуьруьнвияр гьар сад санихъ хъфена. Абурун са кIватIалди, 
вилик гъилин тупIари теспягьар гьисабзавай Бархъи Рамидин кваз, 
мискIин галай патахъ гьерекатзавай.

Руфунал къизилдин тупIалри чIагурнавай гъили гъил кьуна, гагь 
цавуз, гагь чилиз килигиз, яргъал хьиз тунвай вичин машинни рикIе-
лай алатна, Манапул гьелени са вучтин ятIани хиялрин ихтиярда амай. 
Мумкин я, бирдан мискIиндин минарадилай акъатай азандин сес гуь-
гъуьна аваз, ада хайи хуьруьн кьилелай космосда лув гузвай ва гьанай 
кесиб ва дугъри хуьруьнвийри эцигай мискIиндиз, куьгьне, чкIизвай 
клубдин дараматдизни са мус ятIани вичи кIелай, чирвилер къачур 
школадиз килигзавай...

Низ чида, низ чида!..
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* * *
Агъа дуьньяда Сталин, Брежнев ва Горбачев сад садал дуь-

шуьш жезва. Физва абур рехъ кьуна ва абуруз хашуниз акъуд-
навай Иса пайгъамбар аквазва. Агатзава абур адан патав ва 
Аллагьди низ гьикI ганатIа чирун кьетIзава.

Сифте Сталина хабар кьазва:
-Лагь кван, гьуьрметлуди, заз Аллагьди гьи рекьяй гана?
-Ваз а рекьей Аллагьди гана хьи, советрин халкьди дяведа 

гъалибвал къазанмишна.
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-Вуна хъваз хьана ички, амайбурузни вуна къадагъа авунач.
-Бес заз?- хабар кьазва Горбачева.
-Ваз а рекьяй гана хьи Аллагьди,- ажугълу жезва пайгъам-

бар,- зи гъилер михералди хашунал алкIурнава, тахьанайтIа за 
ви дуван аквадай.

* * *
Халкьдин депутатрин съезд кьиле физва. Залдай депутатрикай 

сада герен-герен Горбачеваз гъуд къалурзава. Жаваб яз Горба-
чева тIуб цIвелел элкъуьрзава. Депутатди мадни гьакI ийизва. 
Горбачева тапшуругъ гузва ва депутатдин патав кьве кас къвезва.

-Вуна Михаил Сергеевичаз гъутар вучиз къалурзава?- хабар 
кьазва абуру.

-За адаз лугьузва – уьлкве жуван гъута яхъ, ада, лагьайтIа, 
заз жаваб гузва – акьул бегьем жезвач.

* * *
Ацукьнава Горбачев кIирни вегьена гьуьлуьн къерехдал ва 

ада къизил- балугъ кьазва.
-Ахъая зун, Миша, ви вуч тIалабун хьайитIани за тамамарда,- 

минетзава балугъди.
-Президент жез кIамач заз, пачагь жез кIанзава!
Йифиз паб ва аяларни галаз Михаил Сергеевич Ипатьеван 

кIвале аваз чекистри ахварай авудзава:
-Жанаби Романовар, къарагъ, шикилар ягъиз подвалдиз фи-

дай вахт я.

* * *
Маргарет Тетчер Советрин Союздиз атанвайла, Горбачева 

Раиса Максимовнадихъай чинеба адахъ галаз тек амукьдай 
мумкинвал жагъурна.

Къаравилияр
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Виринрикай хабар авай журналистри пресс-конференциядал 
суалар гуз эгечIна:

-Лагь кван, ханаби Горбачев, и тарихдин метлеб авай 
декьикьайра куьне вуч гьиссна?

-За Англия Россиядин кIаник кваз гьиссна.
- Вуна вуч гьиссна, жанаби Тетчер?
-За социализмдин эхир хьанвайди гьиссна.

* * *
Горбачеван, Бушан ва Миттерана арада чпин уьлквейра зегь-

метдин гьикъийрикай ихтилат кватна. Миттерана лугьузва:
-Зи рабочийри кьве агъзур франк мажиб къачузва. Са агъзур 

кIвализ-къаз, тIуьниз серфзава, муькуь агъзур абуру квез харж-
заватIа, ам заз талукь туш…

-Зи рабочийрин кьве агъзур доллар къачузва. Са агъзур – им 
кIвалин-къан харжийриз ва тIуьниз, муькуь агъзур гьиниз фи-
зватIа, ам зи къайгъу туш.

Горбачева лугьузва:
-Зи рабочийри вад виш манат къачузва. Бес тежезвай агъзур-

ни вад виш манат абуруз гьинай къвезватIа, ам зи къайгъу туш.

* * *
Кьве студент дуьшушьш жезва: садан партал кесиб я, ам кьа-

цIанва, муькуьд хъсандиз алукIна михьи я.
КьацIанвайда михьидавай хабар кьазва:
-Вун чир хъжезмач хьи, вуч хьанва?
-Аллагьди рехъ ачухна заз. Накь Яру майдандилай фидайла,  

США-дин президент Буш акуна, чIурал ярх хьана, за векь нез 
эгечIна.

-Вахъ вуч хьанва?- хабар кьуна завай Буша.
-Захъ пул авач, амма нез кIанзава.
-Ма ваз са виш доллар, фена са ресторандиз тухдалди не 

жуваз.
Мягьтел хьана студент ва адани гьакI авун кьетIна. Горбачев 

вилив хвена, адаз аквадай чIурал ярх хьана, векьер нез эгечIна.
-Вуна вучзава?- хабар кьуна адавай Горбачева.
-Бес вучда, Михаил Сергеевич, пул авач, амма нез кIанзава.
Горбачеван гъил жибиндиз фена ва анай вад кепек акъатна:
--Къачу!- лагьана ада студентдиз.- И вад кепек рекьиз гана, 

атIа МГУ алай тепедал алад, ана векьер тазабур ва хцIубур я.
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