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Янгы йыл геле тура!
Геле тура Янгы йыл!
Янгы йылда йырлама
Уьйренгенбиз янгы йыр.

Янгы йыл! Яп-янгы йыл!
Муна сагъа янгы йыр:
Дюньядагъы гьар яшгъа
Болсун гьар гюнюнг хайыр.

Барыбыз да сюебиз
Янгы йылда яшама,
Эсги йылда къалмагъа
Сюеген ёкъ бир сама.

Оьзюне къурдаш излей
Бу дюньяны гьар яшы.
Дюньяда бар чакъы яш
Янгы йылны къурдашы.

Янгы йылны яп-янгы
Он эки айы да бар.
Он эки де айындан
Гьар яшны пайы да бар.

Янгы йылда яп-янгы
Гюллер ва чечеклер бар.
Янгы сююнч  гёзлейген
Дюньяда нечелер бар.

Яман гюнлер дюньяда
Кёп ёлугъа гьали де.
Янгы йылны гюнлери
Яхшы болсун бары да.

Арив гюнлер кёп болуп,
Яшнап къалсын якъ-якълар.
Арив гюнге кёп болсун
Кёп арив опуракълар.

Янгы йылда дюньяда
Йыламасын бир яш да.
Сююнмеклигинден чыкъсын
Гёзден чыкъгъан гёзьяш да.

Эсги болуп къалсынлар
Эсги йылда экилер.
Янгы йылны хадирин
Яхшы яшлар бек билер.



Емишли, йыбанчлы яй 
Билинмей оьтюп гетди.
Кёп явунлу гюзден сонг, 
Акъ тонлу къыш да етди.
 
Тав-тюзде бар авлакълар
Къар тюбюнде яшынгъан.
Япыракъсыз тереклер, 
Акъ гийген, алмашынгъан.
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Бар ерни уьстюн тегиш,
 Мамукъдай акъ  къар   япгъан. 
Огь не къужурлу, огь  не  кеп, 
Аркъадан чана чапгъан.
Онда, мунда, ёл бойда 
Яшлар ойнай болалар. 
Бири-бирин къувалай, 
Къолунда къар холалар.

Къартлар гьарангъа юрюй, 
Бу ерден таякъ булан. 
Яшлар буса сыргъалай, 
Токътавсуз аякъ булан.
Гюп-гюп болуп оюнда, 
Татывлу улан, къыз да, 
Ортакъ йыбана бары, 
Чаналы, чанасыз да.

Биз бу гече ятагъанда гьава 
бир аз сувукъ йимик эди. Буса-
да биз хапар этмей оьз кююбюзде 
ятып къалгъан эдик. Мен бир юх-
лап уянгъан заман болгъан болур, 
абайым башлыгъымда: «Уллу бол-
сун Агьматым, билимли болсун 
Агьматым!" – деп гюнгюрей эди.

Языкъ абам юхлап болмай. Ол 
заман-заманда орунундан туруп 
геле. Бетимни, башымны ва ар-
къамны тегиш сыйпай. Уьстюмню 
яба, къабургъаларымны къысды-
ра эди.

Бирден  уянсам уьюбюзню ичи 
яп-ярыкъ,   терезелени де тунукъ-
сув бир зат къаплагъан... Туруп, 
терезени шишасын сыйпадым. 
Къарасам, бары ерни ап-акъ къар 
япгъан. Мамукъ йимик йымы-
шакъ къар, гёбюк йимик: гёпюрюп 
орамны, къалкъыланы ва эшик, 
терезелени хырларын да къоймай 
тегиш къаплагъан.

Анам туруп ашын гьазирлеп 
айлана. Абайым печни алдын-
да олтуруп тура. Мен дарсгъа за-
ман ювукълашгъангъа  къарап 
турмагъа болмадым. Тез жувун-
магъа, гийинмеге къарадым. Мен 
бир якъдан школа ёлдашларымны 
гёрмеге, олар булан бу ачыкъ, сал-
къын гьавада ойнамагъа да алгъа-
сай эдим.
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Дюр! Казим генжелер учун да, 
уллулар учун да язагъан итти къа-
ламлы, оьтесиз пагьмулу шаир. 
Къумукъларда бырынгыдан ай-
тыла гелген: «Гьейлер! Шу яшгъа 
ичинден сакъал битген!» – деп, 
ажайып гьакъыллы оьзтёрече яш-
гъа. Казимни буса шолай шаир-
ликни сыралы сырлары жанындан, 
къанындан тамур тартып, оьзекле-
нип юрегинден чыгъа. Инсан би-
тиминден гертилик, чомартлыкъ, 
гьайранлыкъ, гёзеллик, гьасили 
калам, инсанда не арив инсанлыкъ 
хасиятлар болмалы буса, Казимни 

яратывчулугъу исбатлай, чыкъгъан нечесе китаплары, язылгъан, 
язылып турагъан, Аллагь буюрса, язылажакъ шиърулары. Ка-
зимни яратывчулугъу «Къарчыгъаны» охувчуларына да таныш, 
йылдан-йыл чарнала ва байыгъа гелеген шиъру тагъымлары сизин 
сююндюрегенни билебиз, шо саялы шиъруларын охуп, дагъы да 
шаирни гьайран аламына гийиребиз! 

Казим! Жагьил бусанг да адабиятыбызда оьз ерингни ессисисен 
ва йылдан-йыл о еринг узунуна да, генгини де узалсын! Оьмюрню 
орта батгъычыны уьстге оьрлендиреген дагъы да батгъычлары бар, 
олар сени гётережек, оьрлендирежек ва тюрлендирежек! Амин Я 
Аллагь!

Шейит-Ханум.
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Бишев-бишев, биш-бишев,
Терезебашдан тюш, бишев,
Вёре торгъа илинме,
Сют хумада киринме,
Сибирткини сюйремей,
Янтайып тур, иннемей! 

Билим алма бараман,
Узакъ къалмай гелермен.
Сагъа беш де аларман,
Шикалат да берермен! 

* * * 

Авузлугъу – акъ алтын,
Къышы – гюмюш, парча ер.
Алгъа гьитинсе атым,
Яшлар: – Муна пача! – дер.

Нюрлерин тутуп гюнню,
Зенги таза оьзенги.
Гёз юмуп – гёз ачгъынча
Айланып гелир Ерни.

Туягъы тавуш этип,
Учгъун чачып налындан.
Хабар берир халкълагъа
Дюньялыкъны гьалындан.

Югени аз бошаса,
Еллени енгер атым.
Налы къазгъан чонкълардан
Охуй юрюрсюз хатым.
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Англавлу къыз Айбала,
Тынглавлу къыз Айбала.
Ону гьар этген иши
Арив бола, «дай» бола.

Уьйлени де сибире,
Полланы да жува ол.
Жижеклеге ем бере,
Гьакъыл тёбе, алтын къол.

Яшдан сююнмей болмай
Ата булан анасы.
Яхшылыкъ эте талмай
Яхшыланы баласы.

Манакъ, манакъ, манналакъ,
Мангалайы акъ ёлакъ.
Мююзлери биз йимик,
Сагъыз чайнай къыз йимик.
Долма гёзлю доммайым,
Гел, аркъанга къонайым.
Чаба-чаба, чаналап
Лайгъа салып къойдунг, лап!

Огь, хамырай гёдегим,
Хавгъа батды гёлегим!
Эшитгенге эрши иш,
Энни не айтар Бибиш?!
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Кюлтюс булут аста-аста
Къоллагъа лабарын сала.
Гюн шавлалар гьайран уста
Юртумну къучакъгъа ала.

Булутдан бийик аркъалар,
Туварчы туварын яйгъан.
Талгъыр тюслю кюр таналар
Гёк талада уюп къалгъан.

Бузавлар отлай онгача,
Гёк гюлюк ойнакълап къача,
Башы базыкъ, бели инче
Акъ къодукъ анасын иче

Гамишлер гюнбетде ята,
Гюнге аркъасын сыйпата.
Талада къарт гамиш къалгъый,
Гьавада гьав излей къыргъый.

Таягъына да таянып,
Туварчы юлле толтура,
Тойгъан тувардан къуванып,
Оьзю де аш хапма тура.
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худан тургъандокъ тере-
зени форточкасын (гьава 
тийдиреген гиччи гёзюн) 

ач. Уьйге таза гьава гийир. Гьар 
заман таза ва янгы гьава булан ты-
ныш алагъан кюй этме герек.

Тазалыкъ савлукъ учун та-
рыкъ. Тез-тез гьамамгъа бар. Тез-
тез ич опуракъларынгны алыш-
дыр. Эртен жувунагъанда сапун 
булан къолларынгны, бетингни, 
щетка булан тишлерингни жув ва 
сув алып авзунгну чай. Гьар заман 
зшны алдында къолларынгны, ят-
гъынча алдын аякъларынгны жув.

Гьар гюн эртен жувунагъанда 
къаркъарангны гьар санын сувукъ 
сув булан сыйпап, жувмагъа уьй-
рен, сонг къуру явлукъ булан си-
бир.

Къаркъарангны жувгъунча ал-
дын бир нече гимнастика гьара-
катлар эт: олтурув, къаркъараны 
бюгюв ва олай оьзгелери.

Ашайгъанда аста аша. Этли 
ашны кёп ашама. Яшылчаланы 
кёп аша.

Экмек, май аша, сют ич.
Бу ашларда къаркъараны сав-

лугъуна инг герекли витамин 
деген зат бола.

Ашны бир вакътиде, бир 
сагьатларда ашавгъа уьй-
рен. Булай этсе, санлар 
белгили бир низамгъа, 
ашны яхшы ишлетив-
ге уьйрене. Ашны яхшы 
чайнап аша.
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Тамаша боламысанг,
Хыйлы бар тамашалар.
Зайналдан тамаша яш
Бар буса, тамаша бар.

Оьзюне сорасагъыз,
Бир зат да этмей оьзю,
Бары затны этеген
Къоллары, авзу, гёзю.

Къоллары авзу, гёзю,
Башы бурну, бутлары,
Муна шолар этелер
Яман затланы бары.

Балчыкъгъа батып къайтса:
«Эки гёзюм гёрдю, – дей. – 
Мен чи гирмежек эдим,
Аякъларым гирди, – дей.

Бир къуллукъгъа бар десе,
Не тамаша яшдыр, гьей!
«Мен чи баражакъ эдим,
Аякъларым бармай, – дей.

Учитель эки салса,
«Нече де тюз салды», – дей. – 
Дарсланы билмейгенге,
Башым эки алды», – дей.

«Бурнунгну сибир», – десе, 
 – Къой, оьзю сибирсин, – дей. 
– Батма ярамайгъанны 
Бурнум оьзю билсин, – дей.

«Яман сёз
Айтма», – десе,

 – Ма, авзума уруш, – дей, – 
Яман сёзлер айтмаса,
Ёкъ авзума туруш, – дей.

Тамаша болма сюйсенг,
Хыйлы бар тамашалар.
Зайналдан тамаша яш
Бар буса, тамаша бар.
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Озокъда дагъы, Яраш янгыз 
оьз-оьзю булан тюгюл, оьзгелер 
булан да ярашып яшай! Мен анг-
лайгъан кюйде адамдагъы инг де 
асил хасият! Айрокъда язывчугъа 
хас болмалы. Яраш – язывчу!  Ону 
яратывчулугъу шо асил хасиятла-
ны бизин замандашларыбыздан 
таба ва аянлай. Гьар кесни ону бар-
лыгъы, битими, оьзтёречелиги бу-
лан къабул эте туруп яраша яшай. 
Къайсы масъаланы гётерсе де, 
Яраш инсан аралыкъны гьар-бир 
ягъындан усталыкъ булан сурат-

лама да, ич дюньясындан башлап 
тыш къатнашывланы да гёрсет-
ме де бажара. Дос-къардашлыкъ, 
ювукълар, агьлю, ожакъ, авлет-
лер, сююв… Бу барлыкъ Ярашгъа 
таныш экенге язылгъан биринден 
бири маъналы да, пагьмулу да 
юрекден чыкъгъан оьз къысматы 
халкъ къысматын баянлайгъан 
хабарлар болсун, эсделиклер бол-
сун гертилей ва инандыра. Озокъ-
да сиз, яшлар, уллу бола туруп 
Ярашны яратывчулугъу ва ону 
асарлары булан таныш болажакъ-
сыз ва не саялы оьзюнг ва оьзгелер 
булан ярашып яшама герекни ан-
глажакъсыз. Яраш оьтесиз сабур, 
саламат ва илиякълы адам. Яра-
шып яшамакъ учун ягь да, намус 
да, адамлыкъ да къанында, жа-
нында бола!

Яраш! Биз сени шу къуванчлы 
агьвалатынг булан къувана къут-
лайбиз! Озюнгню оьзден кюйде 
сакълама йыллар пуршав этме-
ген, энниден сонг да къартайма ва 
къажыма! САВЛУКЪ! 

Шейит-Ханум.
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Уьчев лакъыр эте. Кёп сёйлей-
генлер экев. Бириси тынглай. Экев-
ню тавушу, кюлкюсю къычырыкълы 
чыгъа. Бириси иржая…

– Атам, – дей экевню бири, – уьйге 
не ашамлыкъны да гелтире. Яшланы 
уьстю-боюну гьайында, оьзю де янгы 
чыкъгъан модный гийимлени ала, 
гьайыбызда тура.

– Дюр, дюр, – деп къоша экинчиси 
де, – бизин пахан да шолай. Холодиль-
никни ачып, ичин бош гёрсе уруша. 
Этден, оьзге къатыкълардан толту-
руп, дагъы да акъча ташлап да гете.

Уьчюнчюсю сёйлемей, тынглай, 
иннемей къала. Огъар гелтиреген, 
толтурагъан ёкъ. Ол буланы гюлле-
мей, давда сакъат болуп къайтгъан 
атасын гёрме барагъангъа янгы аякъ 
гийимлер онгаргъан. Атасы сююнеже-
ги эсине гелип иржая…

Олар гелеген малгъа сююне, бу 
алып барагъанына сююне. Гьар ким-
ге бир сююнюв, гьар кимге бир иржа-
йыв…Уьчев лакъыр эте.

 

Уллу Ватан дав юрюлеген заман. 
Юртдан чыгъып барагъан ат арбада 
экев олтургъан. Оланы давгъа алып 
бара. Дос-къардаш булан савболлаш-
гъан сонг оланы бетлери пашман. Би-
риси юртгъа къайтып гелеген юртну 
туварына тигилген.

– Мунча негер тигилгенсен? – дей 
ёлдашы.

– Шу Саливден (туварчы) насипли 
адам ёкъдур. Эртен авлакъгъа гьай-
дай, ахшам къайтара гьайдай, гече 
ятып пап-парахат юхлай. Шогъар 
сукъланып къарайман хари, – деп, бе-
тин бура юртлусу.
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астунчу деген бир авулда бир бай 
гиши яшай болгъан. Ол гьеч ги-
шиге яхшылыкъ этмеге рази бол-

магъан, амма оьзюне буса кёп абур, сый 
сюеген адам болгъан. Не заман къара-
са оьзю къуру къонакъчылыгъы булан 
макътанып турагъан зат болгъан.

Бу гиши бир керен, боза ичип, бек 
кеп болгъан, сонг къонакъгъа бармагъа 
деп оьзю янгыз чыкъгъан. Ону ёлу агъ-
ачлыкъдан таба бара болгъан экен.

Ол юрюй-юрюй тургъан сонг, ахырда 
огъар баягъы боза оьзюню гючюн бил-
дире башлагъан. Лавлай-лавлай туруп, 
минген атыны уьстюнде токътап бол-
майгъан даражагъа чыкъгъан. Арадан 
кёп де гетмей бирден-эки уллу ва терен 
чунгургъа тюшюп гетген. Бу чунгур 
къыр гьайванланы тутмакъ учун гьав-
чулар къазгъан къую болгъан экен.

Ол, къуюну къарангы бир еринде ол-
туруп, пысгъан. Бираздан бугъар къую-
ну ичинден таба тюрлю къыр гьайван-
ланы яман къоркъунчлу тербенишлери, 
оланы пышыллайгъан тавушлары ча-
лына башлагъан. Уьстевюне къуюну 
ичи гёзге тюртсенг, гёз гёрмейген кюйде 
къарангы. Гьали байым къоркъгъан-
лыгъындан айыгъып къычыра башлагъ-
ан. Бу заман ол къуюну къырыйындан 
оьзюню ишине гетип барагъан сабанчы, 
байны бу гьуя тавушун эшитген.

Сабанчы шоссагьат агъачлыкъдан 
гесип бир узун чубукъ алгъан ва ону 
къуюгъа йиберип къарагъан. Энни ким 
чыгъар экен деп къарап турагъанда, 
бирден бугъар бир тюлкю илинип чыкъ-
гъан ва агъачлыкъгъа къачып гетген. 
Сабанчы бу ишге тамаша болгъан. Не 
тамаша, гьали тюлкю де адам йимик 
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сёйлейген болгъан экен деп ойлашгъан. 
Мундан сонг ол ари багъып гетип къал-
магъа да сюйген, тек къуюдан баягъы 
тавуш дагъы да эшитиле башлагъан: 
«Мен Бастунчу деген тухумдан Исма-
йыл деген гишимен. Мени чыгъаргъан-
гъа мен нечакъы сюйсе алтын ва акъча 
бережекге сёз беремен».

Сабанчы мундан бек сююнген. Къы-
зыма гьали яхшы той да этермен деп 
ойлашгъан. Тез барып, дагъы да узун 
ва базыкъ къурухну гесип гелтирип ба-
ягъылай дагъы да йиберген. Бу гезик 
де бугъар аюв чыгъып гелген. Сабанчы 
адап къалгъан. Гетмеге сюйген. Къую-
дан баягъы тавуш дагъы да эшитилген:

– Къутгъарыгъыз мени. Мен не бу-
лан сюйсегиз де савгъатларман  сизин!

Сабанчы дагъы да къайтып къурух-
ну къуюгъа бирдагъы да йиберген. Бу ге-
зик буса уллу бир аждагьа йимик йылан 
илинип чыгъып гелген. Йылан тюшюв-
тюшювю булан отланы ичине сингип 
гетген. Сабанчы бек тамаша болгъан. 
Гетмеге сюйген. Баягъы тавуш дагъы да 
эшитиле башлагъан:

– Къутгъарыгъыз мени! Мен бастун-
чуавуллу Исмайыл Кечагъовман! Сабан-
чы тамаша болуп, къой бу гезик де къа-
райым деп баягъы къурухну йиберип 
къарагъан. Къараса, Исмайыл чыгъып 
гелген ва биревге де къарамай, сёйлемей 
гетип къалгъан. Сабанчы гьайран бол-
гъан, сююнгенлигинден, амалсыз уьюне 
нечик етишгенлигин де билмеген.

Къараса, абзары тавукъ, къаз ва гюр-
гюрлерден толгъан. Ягъасында тюлкю 
олтургъан. Сабанчыгъа багъып: «Мени 
къутгъаргъанынг учун гелтирдим къур-
даш», – дей. Сабанчыны абзарыны би-
риси ягъына тавдай ташылып толгъан 
агъач. Муну да къырыйында аюв олтур-
гъан:

– Сагъа, сабанчы къурдаш, мени 
къутгъаргъанынг учун гелтирдим,—
дей. Сабанчы оьрге багъып къарап йи-
берсе, къалкъысыны башында чырма-
лып ятып турагъан йылан. Ол бойнун 
гётерип сабанчыгъа къойнундан чы-
гъарып бир уллу гесек багьалы къашны 

узатыпг: «Сагъа къурдаш, мени къут-
гъаргъанынг учун гелтирдим», – дей. 
Сабанчы бу ишге сююнгенлигинден 
 оьзюню гиши зат сама да гёрмегенми 
экен деп дёрт де ягъын тергеген. Къараса 
чабып гелеген къызын  гёрюп  айтгъан:

– Къызым, гьали бизге къышлыкъ 
гьазир.  Мен бу  къашны да сатып сени 
тоюнгну этермен.

Сабанчы сююнюп, усталагъа ба-
гъып чапгъан. Бу уллу багьалы къаш-
ны гёргенде олар: «Муну къайдан урла-
гъансан, кимни оьлтюргенсен?» – деп, 
айландырып къоркъутмагъа къара-
гъанлар. Сабанчы нечакъы айтмагъа 
къараса да, инанмай къадиге судгъа 
алып баргъанлар. Къади де муну шо-
лай тарыкъсыз осал сёзлер булан хыйлы 
инжитген сонг, шагьатлар тилеген. Са-
банчы: «Исмайылн гелтирип сорагъыз. 
Ол сизге мен айтагъан кюйде, мен оьзю 
булан бирге шол къуюдан тюлкюню, 
аювну ва йыланны къутгъарып чыгъар-
гъанымны гертилер» – деген. Къади Ис-
майылны чакъыртгъан. Къади толгъан 
халкъны алдында:
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– Исмайыл, сен не дейсен?
– Къади, бу гишини мен тезде гёрме 

де гёрмегенмен. Билемен, бу уллу уручу, 
ичкичи ва адам оьлтюрювчю, – деген. 
Сабанчы нечакъы ант этсе де, ялбарса 
да, тынглавчу болмагъан. Айлангъан са-
йын къади: «Шагьатларынгны гелтир!» 
– деп къыстай болгъан. Шо арада жый-
ылгъан халкъ эки ярылып къакълыкъ-
гъанлар. Къараса, алдына йыланны да 
салып тюлкю булан аюв гелелер. Халкъ 
узакъдан къарап тамаша болгъанлар. 
Булар къадиге гелип: «Бу сабанчыгъа 
шагьатлыкъгъа гелгенбиз. Бу айтагъан-
лар бары да герти. Биз уьчюбюз ва шо Ис-
майыл да бир къуюда эдик. Бу Исмайыл 
ол заман оьзюн чыгъаргъан гишиге бер-
межек заты ёкъ эди. Къойнун алтынлар-
дан толтура эди. Гертиси, биз чи зат бере-
жекге де сёз бермеген эдик. Шолай буса 
да гьарибиз оьзюбюз бажаргъаныбызны 
этдик. Шу къашны мен гелтирип берген-
мен. Исмайыл оьзюне этген къуллукъну 
чу нечик де къайтармады, оьзюн къут-
гъарып этген къуллукъгъа уьстевюне  

сабанчыны ялгъанчы, ичкичи ва адам 
оьлтюрювчю этип айыплап чыкъды.  
Исмайыл – ялгъанчы, ол тюз айтмай. 
Биз сабанчыны шагьатларыбыз», – дей-
лер. Бу заман Исмайыл къоркъуп сыпа-
ты къачгъан эди. Олар, халкъгъа багъып 
савбол этип, бурулуп, къайтып агъач-
лыкъгъа гирип ёкъ болуп гетдилер.

Сонг Исмайыл сыпатын къайда 
яшыражакъны билмей пысып токъта-
ды. Ахыры къади де халкъны алдында 
айтма сёз де тапмай къоркъуп къашны 
сабанчыгъа берди. Ол да сююне туруп 
ёлгъа тюшдю.

Халкъны ичиндеги ярлы сабанчы-
лар айрылып, ону тап уьюне ерли: «Сен 
герти чыгъып, уьстюн чыгъып не яхшы 
болду», – деп сёйлене, къутлай туруп 
алгъышлай-алгъышлай узатдылар.

Атасыны гелегенин эшитип, алдына 
чыкъгъан къызына багъып ол: «Байлар-
да намус болмас. Ярлылар чы нечикде, 
гьатта йырткъыч къыр гьайванлар да 
бай адамлардан намуслу болгъан экен», 
– деди.
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   * * *
Беш мишиги бар Анавну,
Бешиси де сют сююп, бек мавуллай.
Бешинчи бала бек тири,
Беш керен гьавгъа барып,
Бары чычкъанланы къувалай. 

   * * *
Алты атъялман терек башда, 
Бириси санай, экинчиси  къоша,
Уьчюнчюсю артдыра,
Дертюнчюсю пайлай,
Бешинчиси йырлай.
Алтынчысы алты керен артдыра,
Шоллукъда алты арбаны къоз булан толтура.

   * * *
Тогъуз тавукъ къакъыллай,
Тогъузаву да отлай.
Тогъуз йымырткъадан бала чыгъа,
Тогъузунчу бала – 
Хораз бала тува,
Тогъуз керен хораз оьктем болуп,
Къора башдан къычыра.
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Айнудин Бамматов Ба-
баюрт районну Гер-
менчик юртунда яшай. 
Огъар беш йыл бола. Ай-
нудин сониклени мульт-
фильмлерин кёп сюе. 

Оьзю де сониклени опуракъларын гийип 
юрюй. Ол дагъы да сурат этип де бажара, 
айрокъда, оьзю кёп сюеген мультикле-
ни игитлерини суратларын этме кёп сюе. 
Пластилинден де сониклени келпетлерин 
ярата. Гиччи художник Айнудинге чебер-
лик ишинде гележекде уллу уьстюнлюк-
лер ёрайбыз.
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(Яшлар учун ёммакъ)

Адамланы гёзюне
Бир керен де гёрюнмей,
Шагьарлардан, юртлардан 
Ёл алагъан эринмей;
Къангалы къапуланы
Къыйын гёрмей ачагъан;
Къанаты болмаса да,
Къушну йимик учагъан;
Энишден чабып чыгъып
Минеген гьатта яргъа,
Тюшеген сан да гёрмей
Атылып чалдан бавгъа;
Сыртындан йыгъылса да,
Къолу-буту сынмайгъан. 
Къырланы гезей туруп, 
Гече-гюн гьеч тынмайгъан;
Орманлардан къыдырса, 
Тереклер баш иеген;
Тюрлю чечек энкейип,
Бели ерге тиеген;
Гёз юмуп, гёз ачгъынча
Къайда сюйсе етеген,
Къавгъасы гьаман чакъны 
Салкъын-сувукъ этеген,
Бир болгъан, бир болмагъан,
Яшайгъан бизин якъда,
Ёммагъымны айтагъан
Мен гьали оьзю гьакъда;
Къаст этмейген гюч сынап,
Оьзгелерден озмагъа;
Алдындагъын авдарып,
Ойлашмайгъан бузмагъа;
Ошамайгъан бек гьалек
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Алатолпан Еллеге;
Юлкъмакъ учун къонмайгъан 
Къалкъылагъа, теллеге;
Оьзюнден зарал болса,
Талчыгъагъан, гюеген,
Яхшылагъа гьар заман
Къуллукъ этме сюеген;
Тувгъандан берли гёнгю
Яхшы амалдан толгъан,
Тынч турмайгъан, чарчымлы,
Рагьмулу бир Ел болгъан. 

«Шавденек» кёл ягъада 
Гюнжувакъда ял алып,
Ятгъан бир гюн о гелип,  
Кёп айлангъан сонг талып.

Къолундан башлыкъ этип,
Ялкъып хырындан ятып,
Билмейген кюйде бирден
Къалгъан юхугъа батып.

Къулакъасмай къавгъагъа
Айлананы толтургъан.
Къушланы эс этмеген,
Башлыгъында олтургъан.

 Тюшюнде де гезеген 
Кёп де йыракъ эллени.
Ярыш алып да утгъан 
Къурдашларын Еллени. 

Къушлар буса талчыгъып,
Елге ялбарып бакъгъан. 
Къанат булан сибирип, 
Гёзьяшын йылап акъгъан:

– Языкъ болмагъа къоймай
Кёмек эт,– деп тилеген,–
Бизге дагьни тарыгъын
Бирев де ёкъ билеген.

Нечакъы заман бола  
Юртда янгур явмагъан.
Яшмын от къолу булан
Булутланы савмагъан. 
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Гюн гьаваны къыздырып,
Башны мийиси къайнай.
Сувсатып от-орманны 
Бу нече гюндюр къыйнай.

Юртдан айланып яшлар
Юрюй «Земире» айтып.
Беженлер толармы экен
Гюзде ашлыкълар къайтып?!

«Бекенезден» сув ташый
Оьрдеги «Ёгъаравул».
Шулай гетсе, къуружакъ
Юртдагъы «Баштатавул» –

Деп, Ажайны къазлары 
Къувун салып йиберген.   
Оьзге къушлар да гелип,
Уллу къавгъа гётерген. 

Къушланы тавушуна   
Ел шо мюгьлет уянгъан.
Оьзю айыплы йимик
Олардан бек уялгъан.

Заманын йибермеге
Сюймеген о бошуна.
Оюнлагъа къарышып,
Айланып оьз хошуна.  

Жанлагъа, адамлагъа
Чыгъгъан ону языгъы, 
Билген янгур экенни 
Табиатны азыгъы:

–  Шу кюйде бир де къойман,
Табарман сизге бир эп. 
Иссиге дагъы бишип, 
Тюшмежек чыдама,– деп, 

Чалт айланып алгъасап,
Кёкге чыкъгъан о чабып.
Янгурлу булутланы   
Сююнген оьзю табып.

(Арты гелеген номерде)

18 1/2021



 
 

 

Къабукълу  оьсюмлюклер – тереклер, 
уьлкюлер ва отлар. Олар Арктиканы буз-
лавларына да къайпанмай оьсегенден 
къайры исси тропик агъачлыкъларда да 
оьсе. Шо оьсюмлюклер сувну ичинде (кув-
шинка, лотос), яллавлу дангылларда оьсе 
(тюе тегенек, саксаул ва ш. б.). Оланы бир-
лери бир-нече ай оьсе (мокрица), башгъа-
лары (дуб) минг йылдан да кёп яшай.

Къабукълу оьсюмлюклени бир-бирин-
ден гёрюнюшюне ва къаркъарасына гёре 
айрыла. Сувда оьсеген лап гиччилерин-
ден башлап 100 метр бийиклиги булангъы 
 эвкалиптлеге ерли.

Чечек ачагъан оьсюмлюклер адамла-
ны яшавунда кёп уллу роль ойнай. Олар: 
тюрлю емишлер, яшылчалар бере. Сонг да: 
тюрлю дарманлар, агъач, мамукъ, кисло-
род ондан къайры да адамны яшавун бав-
ларда, паркларда безей.

Чечек ачагъан оьсюмлюклер башгъа тюрлю 
оьсюмлюклени арасында кёп ёлугъагъанла-
ры ва бу оьсюмлюклени 350 тюрлюсю бар. 
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ап уллу чечекли оьсюмлюклер – 
Раффлезия Арнольда тропиклер-
де оьсеген оьсюмлюклени тамур-

ларында, саптагъында бола. Тамурсуз, 
япыракъсыз тропик оьсюмлюклерден 
азыкъ ала. Оьсюмлюклени бузулгъан 
ерлеринде уллу чачалангъан 1 метр 
чакъы, гёнделен оьсюп авурлугъу 7 кг 
гелеген 5 къалын япыракълы чечеклер 
бола. Шо чечеклерден бузулгъан этни 
ийиси геле. Агъачлыкъда болагъан жи-
бинлер де ябурула шо чечеклеге.

Лап уллу крона бенгальский фикус-
никлер. Белгили бенгальский фикус 
– Великий баньян. Индиядагъы Каль-
куттаны ботанический бавунда 
оьсе. Крона 12000 кв. метр геле. 
Кронаны 3000 гьавадагъы, 230 
ердеги  тамурлары сакълай.  

Гьар оьсюмлюкню яшаву 
урлугъуну оьсювюнден амал-
гъа геле. Бири биринден гёрю-
нюшю, узунлугъу, авурлугъу 
башгъа буса да, оланы бары да 
бир-бирине ошайгъан ерлери 
бар.

Урлугъу къабукъну ичин-
де. Пайдалы маъданлары да ур-
лукъда. Къабукъну ичинде ге-
лежекде оьсежек оьсюмлюкню 
оьзеги. Къабукъ ярылып, оьзе-
ги оьсме башлай о – бюр, бюр-
ден гиччи япыракълар чыгъа. 
Бир-бир осюмлюклени урлукълары эки 
бёлмели, башгъалары бир бёлмели бола. 
Бир бёлмелилери – ашлыкъ, согъан ва 
башгъалары. Эки бёлмелилери – алма, 
бурчакъ ва башгъалары.

Бир бёлмелилерини оьзеги гиччи 
бола. Эки бёлмелилерини оьзеги чалт 
оьсюп, къабукъдан чыгъа.

Урлукъ – кёп клеткалы къурулуш. 
Урлукъ оьсюмлюкню яшав башы. Ур-
лукъдан чыгъып оьсюмлюклюк оьсме, 
яйылма башлай. Урлукъну ичиндеги 
химия маъданланы эки бёлме ярай: ор-
ганический ва неорганический. Неорга-
ническийлери – сув ва минераллар. Лап 
къуругъан урлукъларыны ичинде 72 % 
сув бола. Пробиркагъа салып урлукъну 
иситсенг, шо суву чыгъа. Пробирканы 
тамларында тамчылар болуп гёрюне.

Гёчюрген П. Абдуллаева
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Бош заманларыбызда биз бир нече 
ёлдаш жыйылып ойнамагъа чыгъабыз. 
Бизин бирге ойнайгъан тюрлю-тюрлю 
оюнларыбыз бола. Булардан бирлери: 
«Ярыш», «Этек-топ», «Къачар-топ», 
«Чонкъ-топ», «Жымчыкъ» ва гьали арт-
дагъы «Къынкъылыч»  деген   оюнлар-
дыр. Шо оюнланы арасындан «Къын-
къылыч» деген оюнну учителибиз    де 
ушата. О оюн шулай   ойнала:

Ойнамакъ учун ёлдашлар бир хыйлы 
болмагъа тарыкъ. Бу заманда оюн бираз 
багъыйлы чыгъа. Ойнайгъанлар экиге 
бёлюнелер де, эки якъ болалар.

Бири-бирини къолларын тутуп, он 
– он беш абат узакълыкъда гьар эки де 
якъ   къаршы-къаршыгъа тизилелер.

Бир якъдагъылар оюнну алда баш-

лай ва арасындан бириси шулай къычы-
ра:

—   Къынкъылыч!
Къаршы якъдагъылардан бириси 

жавап бере:
—  Къурудан, сувдан абатланып   

чыкъ!
—  Бизден сизге ким герек?
—   ... герек!
Аты айтылгъан  ёлдашны къаршы   

йиберелер.
Ол бары гючю булан чабып геле. 

Къол-къолгъа тутушуп турагъанлардан 
бирисини къолун бир ургъанда, ол бири-
си  ёлдашындан айырмагъа къаст эте.

Бажарса, ону оьзюню ягъына алып 
къайта. Бажармаса, къачан да оьзю де 
ол якъда къала.
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едал Афинаны инг уллу художник-
леринден ва скульпторларындан 
бири гьисапланагъан болгъан. Ону 

гьакъында халкъ, ол къардай акъ мра-
мордан ажайып арив статуялар эте (яра-
та) болгъан деп сёйлегенлер. О статуялар 
жанлы бир зат къарайгъан ва тербене-
генде йимик болгъан. Дедал оьзюню шо-
лай ишлери учун тюрлю инструментлер 
де чыгъара,  эте болгъан. Ол балта булан 
буравну да шолай чыгъаргъан болгъан. 
Дедалны гьакъындагъы хабарлар кёп 
узакълагъа ерли яйылгъан   болгъан.

Ол Крит шагьарындагъы гючлю пача 
Миносну ягъында да яшагъан. Минос 
да Грецияны бу аявлу художнигин бек 
аявлап сакълай болгъан. Дедал Критни 
бу пачасына ажайып чебер произведе-
ниялар ишлеп бере болгъан. Ол огъар, 
ичине гирген сонг къайдан чыгъагъан-
ны билмей адашып къалагъан эшикле-
ри булангъы дюньягъа айтылгъан Лаби-
ринт деген дворецни де ишлеген. Минос 
къаркъарасы адамгъа, башы оьгюзге 
ошайгъан ажайып къоркъунчлу Мино-
таврны шо дворецге салып бегетген.

Дедал Миносну ягъында хыйлы 
яшагъан. Критни пачасы да ону йибер-
меге сюймей болгъан. Ол булай айтыл-
гъан художникни янгыз оьзю пайда-
ламагъа сюе болгъан. Минос Дедалны 
Критде есирни гьисабында сакълагъан. 
Дедал ондан къачып къутулмагъа бир 
ёл излеп кёп ойлашгъан ва ахырда ол 
Критни туснагъындан къутулмагъа бир 
ёл тапгъан. «Эгер мен къурудан ва сув-
дан таба къачып Миносну къолундан 
къутулмагъа болмасам, магъа кёкню 
ёлу ачыкъ чы», – деп сёйленген Дедал. – 
Миносну бар затгъа да гючю етише, тек 
бир гьавагъа гючю етишмей!

Дедал ишге гиришген. Ол къушла-
ны къанатларын жыйгъан, сонг оланы 
кендир йип ва балавуз булан тигип он-
гаргъан, шолайлыкъ булан 4 къанат 
гьазирлеме башлагъан. Шо заман ону 
уланы Икар атасыны къырыйында ой-

(Грек миф)
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най болгъан, бир-бирде ол ел уьфюрюп 
учурагъан тюклени тута, бир-бирде къо-
лу булан балавузну ийлеп ойната бол-
гъан. Яш, бек сукълана ва атасыны иши 
булан йыбана болгъан. Ахырда Дедал 
ишии битдирген, къанатлар гьазир бол-
гъан. Дедал къанатланы аркъасына бай-
лагъан, къолларын да къанатлагъа беге-
тилген петледен таба чыгъаргъан, сонг 
оланы силлеген де гьавагъа гётерилген. 
Икар гьавагъа гётерилген атасына тама-
ша болуп къарай болгъан. Атасы гьава-
дагъы бир уллу къушдан бир де башгъа 
болмагъан. Дедал ерге тюшген де ула-
нына шулай айтгъан:

– Тынгла чы Икар, гьали биз Крит-
ден учажакъбыз. Биз денгизни уьстюн-
ден учагъан заманда, сен бек сакъ бол, 
денгизни толкъунларыны тузлу чачы-
равлары къанатларынгны йибитмесин, 
бек оьрге де гётерилме, гюн къанатла-
рынгны балавузун иритип, къанатлар 
айрылмасын. Мени артымдан къалыш-
май учуп юрю.

Ата ва улан къолларына къанатла-
рын да байлап, бек енгил кюйде оьрге 
гётерилгенлер. Оланы учуп барагъа-
нын йыракъдан гёргенлени эсине кёкню 
 уьстюнден эки Аллагь учуп бара деп 
геле болгъан. Чакъда бир Дедал уланы 
нечик геле деп артына бурлугъуп къа-
рай болгъан. Олар, Делос, Парос деген 
атавлардан да оьтюп узакъгъа чыгъып 
бара болгъанлар.

Оланы чалт учуву Икарны йыбата 
ва ол баргъан сайын къанатларын гюч-
лю къагъа болгъан. Икар атасыны ва-
сиятларын унутуп къалгъан. Гьали ол 
атасыны арты булан учмай, бирден-эки 
къанатларын гючлю кюйде къагъып, 
гюнню шавлаларына ювукъ гётерилип 
гетген. Гюнню шавлалары Икарны къа-
натларындагъы балавузну иритген ва 
ону къанатлары чечиле, аста-аста тёгю-
ле башлагъан. Тёгюлген къанатлар гьа-
вада ойнай-ойнай юрюй болгъанлар.

Икар къолларыи къакъгъан, амма 
къанатлар ёкъ. Бирден-эки ол кёп бий-
икден къатты кюйде денгизге тюшген 
ва   ону    толкъунларыны    къучагъында   
оьлген.

Дедал айланасына къарагъан, амма 
Икар ёкъ. Уланына ол бек къычыргъан:

– Икар, Икар! Сен къайдасан? Жа-
вап  бер!

Дедал денгизни уьстюнде ойнайгъан 
Икарны къанатларын гёрген ва ишни 
англагъан. Икарны къаркъарасы буса 
сонг заманлагъа ерли  денгизни тол-
къунларыны къучагъында юзе юрюген. 
Ахырда ону толкъунлар атавну ягъала-
рына етдирген ва ону Геракл табып ал-
гъан ва гёмген.

Дедал оьзюню сонгъу оьмюрюн ва-
таны болгъан Афинада оьтгерген. Ол 
онда Афина художниклерини макътал-
гъан Дедаллар деп айтылагъан табунуну   
башы болгъан.

(Грек миф)

икенский пача Гераклге немей 
арсланкъапланны оьлтюрмеге 
тап шур гъан. Ол арсланкъаплан 

ажайып уллу зат болгъан. Ол Немей 
шагьарны къырыйында яшай ва айла-
насьндагъы бар затны пуч эте болгъан. 
Геракл бу къоркъунчлу сапаргъа ба-

тыр кюйде юрюген. Ол, Немейге етиш-
гендокъ, арсланкъапланны излемеге 
тавлагъа багъып чыкъгъан. Бу батыр, 
тавланы бетлерине етишгенде гюн ор-
талап тура болгъан. Бу заманларда бу 
араларда не туварчы, не сабанчы гьеч 
бир жанлы зат гёрюнмей болгъан.  
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Арсланкъапландан къоркъуп бу ер-
лерден бары жанлы зат тайышгъан  
болгъан. Геракл арсланкъапланны  
уясын тав бетлериндеги агъачлыкълар-
дан ва къакъалардан кёп излеген, артда 
да гюн батмагъа ювукълашгъанда Геракл 
муну уясын бир яман къакъаланы ичин-
ден тапгъан. О уя да эки де якъдан авузу  
булангъы уллу анакъны ичинде болгъан 
экен. Геракл анакъны бир авузун уллу 
ташлар булан бек этип, о бириси авузунда 
ташланы артына яшынып къаравуллай  
болгъан.

Къашкъаралгъан сонг уллу ялы да 
булан залим арсланкъаплан чыгъып 
геле болгъан. Геракл муну гёргендокъ 
окъ-жаясын къатты тартып, уьч керен 
атгъан, тек уьчевю де тийип муну болат 
йимик къатты терисине батмай къакъ-
лыкъгъан. Арсланкъаплан бар гючю 
булан акъыргъан ва тав-ташланы кёк 
кёкюрейгенде йимик оькюртген. Магъа 
окъ атмагъа батырлыкъ этеген ол ким 
экен деп дёрт де якъгъа къарап излеген. 
Ол энни Гераклни гёрген ва, уьстюне 
багъып бирден-эки атылгъан. Гераклни 

чокъмары яшмын яшнагъанда йимик 
йыртыллагъан ва кёк ургъандай болуп 
арсланкъапланны башына урулгъан. 
Арсланкъаплан бу гючлю урувдан тем-
тиреген. Арсланкъаплан дёгереп ерге 
тюшген. Геракл муну уьстюне барып, 
оьзюню къатты ва гючлю къоллары бу-
лан бойнундан тутуп бувгъан.

Оьлтюрюлген арсланкъапланны Ге-
ракл оьзюню гючлю инбашларына салып 
Немейге гелген, муну Зевсге къурбан эт-
ген ва оьзюню бу башлапгъы игитлигин 
оьзлени эки йылда бир болагъан немей 
оюнларыны байрамына багъышлагъан. 
Геракл муну Микенге гелтирген, оьлген 
арсланкъапланны гёргенде   къоркъ-
гъанлыгъындан пачаны сыпаты къачып 
гетген. Пача шонда Гераклни нечик бир 
уллу гючге ес экенин англагъан. Ол, 
о заманда Гераклге, гьатта шагьарны 
къапуларына ювукъ гелмекни де гери 
ургъан. Геракл оьзюню игитликлерин 
гёрсетмеге далиллер гелтиреген заманда 
пача ону ягъына ювукъ гелмек чи къай-
дагъы затдыр, гьатта къалаларыны те-
резелеринден гьаран къарай болгъан.

Гёчюрген Алимпаша Салаватов
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«Къарчыгъаны» къурдашлары, 
генжелер булан уллулар! Сизге са-
лам-каламлар!

Муна 21-чи асруну, 
2021-нчи йылында жур-
налыбызны, «Къарчы-
гъаны» 1-нчи номерин 
алдыгъыз! Сююндюгюз-
мю? Бизге де шолай сю-
юнч! Уьстевюне «Къарчы-
гъагъа» 40 йыл битди!  Шо 
янгыз сизин тюгюл, ата-
анагъыз булан бирче уллаталары-
гъыз, улланаларыгъыз да гиччиден 
охугъан, сиз охуйгъан ва сююнеген 
журналыгъыз. Сорап къарагъыз 
гьали олардан!

Ва ону бу гюнге ерли барлыгъы 
да шондан гьасил! Наслудан нас-
лугъа миллетни ругь байлыгъы шо-
лай тапшурула. Оьзлер неден сю-
юнюп, къоралап, якълап, асырап 
сакълап бажаргъанын авлетлерине 
васият эте.

Она шо саялы «Къарчыгъаны» 
барлыгъы да, болажагъы да сизден 
гьасил дейгеним. Къумукъланы 
гьеч бир району да, юрту да, шагьа-
ры да ёкъдур «Къарчыгъагъа» языл-
майгъан, алмайгъан, охумайгъан. 
Гьатта ону тизилиши де, безендири-
вю де сизин ортакъчылыгъыз булан.  
Шо саялыдыр бир-биревге биз аявлу 
къурдашларбыз! Энниден сонг да 
сиз язылып, ону сан янын да, санав 
янын да тёбенлешме къоймажакъ-
гъа инанабыз!

Айрокъда, йылдан йыл оьзле-
ге оьзден намус салып «Къарчы-
гъагъа» молундан язылагъанланы 

атларын эсгерме сюемен: Магьамма-
това Рабият Гьажиевна, Уллу Бой-
накъны мактабыны завучу, 300-ге 

ювукъ журналгъа языла. 
Журналны санавун гётере 
гьар йыл!

Абдурагьманов Надир-
солтан Гьажиевич «Сол-
тан Мутну» атындагъы 
фондну ёлбашчысы да 
артда къалмай шо санав-
ларда. Магьачкъалада 
Али ев Шамиль Юсупович 

 (ДОСААФ).
Агъачавул мактапны завучу 

Дайнат Агъаева нечесе йыл язды-
рагъаны охувчуларын.

Къоркъмаскъаланы мактапла-
ры язылывгъа яшланы гьар йыл 
къуршай. Санаву артса тюгюл, ке-
мимей. Айрокъда олагъа кёмекчи 
къолун узатагъан Давудова Зугьра 
Дадавовна бар тура энниден сонг да 
яшлар журналлар алажакъ.

Къарабудагъгент район ва юрт-
лары. Буйнакск районну юртлары, 
Хасавюрт шагьар ва юрт мактапла-
ры, Бабаюрт район мактаплары, 
Къаягент район мактаплары. Ат-
ларын айта, яза турсам, дагъы ха-
барлагъа журналда ер къалмас 
деп тураман.  Гьар йыл язылагъан 
«Къарчыгъаны» уллулардан да гер-
ти къурдашлары бар. «Къарчыгъа-
ны» сююмлю къурдашларына: «Ал-
лагь сизден рази къалсын!» – деп де 
айтма сюемен, яшав ёлугъузну Ал-
лагь тюз этсин!  Къумукъ халкъны 
гьакъ эренлери, гьакъ къызлары 
бар болугъуз!
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