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МАДДÆЛОН ÆВЗАГ МАДИ АДÆ КÆНУЙ – МАДИ КАДÆ ИН ГЪÆУАМА КÆНÆН!..
 УАРЗИАТИ  Вилен (1952-1995), номдзуд ахургонд, этнограф: 
«Ахсгиаг гъуддаг æй еугур мадзæлттæй дæр нæ маддæлон æв-
загæй парахаттæй пайда кæнун, æ кадæ ин уæлæмæ есун... 
Æвзаг культурæй æма æхсæни хæзнатæй гæлст ку уа, фæс-
дуæртти ку рахауæ-бахауæ кæна, уæд некебал фæгъгъæуй..."»

ГАЗЕТ 2022 АНЗИ ДУККАГ 
ÆМБЕСÆН РАФИНСУНИ АРГЪ 
ÆЙ 323 СОМИ 64 КЪАПЕККИ 
(ТУГЪДИ ÆМА ФÆЛЛОЙНИ 
ВЕТЕРАНТÆН БА – 
288 СОМИ 96 КЪАПЕККИ)

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» – 
АЛЛИ БИЙНОНТÆН!

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» 
РАФИНСУН ÆНГЪЕЗУЙ 
«УÆРÆСЕЙ ПОЧТИ» 
ЕУГУР ХАЙÆДТИ ДÆР, 
УÆДТА МУХУР ИУАРÆГ 
ПОСТХÆСГУТÆМÆ ДÆР

НОМЕРÆН
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№17 (843) 2022 анзи 14 май – ханси мæйæ                                                                         Аргъ – уæгъдебарæ  

ДОЙАТИ 
НАМУСГИН ДАВИД

«Мæ хъазар мадæ æма 
фидæ! Нуртæккæ æз дæн 
13-аг æфсади снайпер. Ниц-
цагътон 128 фашисти. Уой 
туххæй мин лæвæрд æрцу-
дæй бæрзонд паддзахадон 
хуæрзеуæг – Сурх Стъалуй 
орден æма майдан «За от-
вагу». Мæ къарæ исистон мæ 
командири æмбал Цыбулен-
ко Григорийи бийнонти хæц-
цæ сахар Краснодари 1943 
анзи 1 июли».

Уой финста æхсаргин 
тугъдон Дойати Давид æ 
ниййергутæмæ, фронтæй 
сæмæ ци къарæ исæрвиста, 
уой къилдунæрдигæй. Тагъд 
знаги ниддæрæн кæндзи-
нан æма  уæмæ уæлахезо-
нæй зиндзæнæн, зæгъгæ, 
зæрдитæ бæргæ æвардта 
æ хеуæнттæн, фал ин нæ 
бантæстæй æ нифсæвæрд 
исæнхæст кæнун – æ цард 
иснивонд кодта Фидибæсти 
сæрбæлтау...

Советон Цæдеси Бæгъ-
атæр Дойати Тебой фурт 
Давиди райгурдбæл апъре-
ли исæнхæст æй дæс æма 
фондзинсæй анзи (1912-
1943). Уой туххæй æрмæг 
кæсетæ 3-аг фарсбæл.

НÆ МАДДÆЛОН ÆВЗАГ – НÆ ÆНОСОН ФАРНÆ!..
Зундгонд куд æй, уоте-

мæй 2003 анзæй фæстæмæ 
алли анз дæр 15 майи Цæгат 
Иристони бæрæггонд цæуй 
нæ маддæлон (дигорон æма 
ирон) æвзаги  æма литератури 
Бон. Уой фæдбæл  нæ респу-
блики Сæргълæууæг Сергей 
Меняйло нæ дзиллæн зæр-
диагæй райарфæ кодта: «Нæ 
фидтæлтæ нин ниууагътонцæ 
рæсугъд æма гъæздуг маддæ-
лон æвзаг. Не ’стур ихæс æй 
уой багъæуай кæнун, идард-

дæр косун æ райрæзтбæл. 
Мæ зæрдæ зæгъуй, цæмæй 
уæ хæдзæртти æма уæ ко-
сæн бунæтти кæддæриддæр 
игъуса нæ фидтæлтиккон ай-
йев дзурд, цæмæй Иристони 
кæстæртæ æновудæй ахур 
кæнонцæ, зононцæ æма уар-
зонцæ сæ маддæлон æвзаг, 
цæмæй уой дзурди фарнæ 
фæлтæрæй-фæлтæрмæ æно-
сти цæуа!..»

Аци фæдзæхсти хузæн 
загъди хæццæ, махмæ гæсгæ, 

арази уодзæнæй нæ маддæ-
лон æвзаг рæстуодæй хъазар 
кæмæн æй æма æ райдзаст-
дæр исонибонбæл зæрдиагæй 
ка архайуй, уонæн еугуремæн 
дæр. Уой фæдбæл ба ма уой 
дæр зæгъуйнаг ан, æма нæ 
кæд æцæгæйдæр фæндуй, 
цæмæй нæ маддæлон æвза-
ги фарнæ гъæуайгонд цæуа 
æма фæлтæрæй-фæлтæрмæ 
ирæза, уой туххæй цæй æма 
æ бæрæг кæнуни Бони исара-
зæн арфиаг гъуддаг – дзилло-

нæй рафинсæн нæ маддæлон 
æвзагбæл уагъд ка цæуй, еци 
газеттæ æма журналтæ.

Уотæ ку бакæнæн, уæд 
æцæгæйдæр Иристони еугур 
рауæнти дæр цитгинæй хеуон 
исуодзæнæй нæ маддæлон 
æвзаг. Еудадзуг си игъусдзæ-
нæй æ фарнæхæссæг дзурд!.. 
Ма базийнадæ кæнæн æма, 
нæ маддæлон æвзагбæл 
цæйбæрцæбæл æновуд ан, 
уой еумæйаг бæлвурд гъудда-
гæй бавдесæн!..

НÆУÆГ АГЪАЗ – 
СУВÆЛЛОНГИН 
БИЙНОНТÆН

Уæрæсей Пенсион фонди 
регионалон хайадæмæ майи 
фиццаг бæнтти дæргъи кур-
дийæдтæ балæвардтонцæ, 
8-17-анздзуд сувæллæнтæ 
кæми ес æма Уæрæсей Пре-
зиденти Указмæ гæсгæ нæу-
æг паддзахадон агъаз кæмæн 
гъæуама лæвæрд æрцæуа, 
уæхæн 21 мин цæгатиристой-
наг бийнонти.

Абони уæнгæ Пенсион 
фонди специалисттæ æр-
кастæнцæ 10 мин уæхæн 
курдиадемæ æма бæлвурд 
унаффæ бал хаст æрцудæй 
4,5 мин курдиадей фæд-
бæл. Уæхæн бийнонтæмæ 
аллимæйон нæуæг агъазæй 
фæккæсунæн 2022 анзи фе-
дералон бюджетæй радех 
кæндзæнæнцæ 163 милли-
ард сомей бæрцæ.



ÄÈÃÎÐ¨22 №17. 2022 àíç. 
14 май – ханси мёйё

Советон Цæдеси Бæгъатæр Ходи Елизари фурт Константини райгурдбæл 11 майи исæнхæст æй финддæс æма фондзинсæй анзи (1907-1989).Советон Цæдеси Бæгъатæр Ходи Елизари фурт Константини райгурдбæл 11 майи исæнхæст æй финддæс æма фондзинсæй анзи (1907-1989).

Николай РЫЛЕНКОВ (1909-1969), советон поэт: «Фидтæлтæй нин 
байзадæй, аргъ  кæмæн нæййес, уæхæн дессаг æма агъазиау лæвар 

–æвзаг, райгурæн бæстæ нæ зæрдæмæ куд арф есæн, уотæ арф есæн 
æвзаг дæр. Е цæуй фæлтæрæй-фæлтæрмæ, мади æхсири хузæн нæ 
бауæри, нæ тоги багъаруй. Фал имæ еудадзуг зелун гъæуй, гъомбæл 

кæнун æй гъæуй. Сауæнгæ æ райгурдæй фæстæмæ...»

Сергей МЕНЯЙЛО:
«ÆЗ МÆ ФИДИУÆЗÆГИ ДÆН, ÆМА МÆ ЗÆРДИАГÆЙ ФÆНДУЙ, 
ЦÆМÆЙ УА ФÆРНÆЙДЗАГ, РАЙРÆЗТИ ФАДУÆТТÆЙ ÆНХÆСТ...»

12 майи Цæгат Иристони Сæргъ-
лæууæг Сергей МЕНЯЙЛО фембалдæй 
республики дзиллон хабархæссæг фæ-
рæзнити минæвæртти хæццæ æма 
æртæ сахаттемæй фулдæр сæ фар-
статæн лæвардта дзуæппитæ:

– Анзи размæ ма ку фембалдан, уæд 
еци фембæлд, ке зæгъун æй гъæуй, ад-
тæй бустæги æндæр уавæрти. Нуриккон 
уавæрбæл, фиццагидæр, бæрæг даруй, 
Украини абони ци сæрмагонд тугъдон опе-
раци цæуй, е. Тугъди будурæй уæлдай 
ма, тох цæуй информацион тугъдади дæр. 
Абони нæ еугуремæн дæр æй лæгæвза-
рæн рæстæг, æма еци рæстæг равдесд-
зæнæй, æ бæсти патриот ка ‘й æма ибæл 
гадзирахаттæй цæуæг ка ‘й, уой. Уогæ, рæ-
стæг алцидæр исæвæрдзæнæй æ бунæтти 
æма рахæсдзæнæй æхе тæрхон, – загъта 
æ радзубандий Сергей  Меняйло æма уой 
фæсте журналистти фарстатæн дзуæпит-
тæ дæттун райдæдта.

– Республики сæргъи кæдæй æрлæ-
удтæ, уобæл рацудæй анз, æма, æвæд-
зи, циуавæрдæр хатдзæгтæ, кусти 
бæрæггæнæнтæ искæнæн ес. Ци аргъ 
искæнис кадрти политики хуæрзгъæ-
дæдзийнадæн, æма цæмæн уотæ æрæ-
гæмæ нисангонд цудæнцæ еуæй-еу ми-
нистртæ æма разамонгутæ, уæдта, 
нуриуæнгæ дæр ма раййевæ-баййевæ 
цæмæн кæнунцæ?

– Разамунддæттæг бæрнон косгутæ 
раййевæ-баййевæ кæнунцæ æмбæлгæ 
уагæмæ гæсгæ. Е æнæуой дæр уотæ гъæ-
уама уа. Хецауадæ арæзт цæуй бæлвурд, 
комкоммæ æвæрд ихæстæ æма нисантæ 
æнхæст кæнунæн. Еци ихæстæ æма ни-
сантæ ба æййевунцæ, рæстæг куд æййе-
вуй, уотæ. Евгъуд анз æма аци анз еу нæ 
’нцæ. Уæрæсей нихмæ æвæрд цæуй, раз-
дæр ка некæдма адтæй, уæхæн санкцитæ. 
Уогæ сæ нигулæйнаг бæститæ æвæрунцæ 
2014 анзæй нурмæ. Æма нур нæ берæан-
зиккон бастдзийнæдтæ раскъудæнцæ, нур 
нæ фулдæр багъæудзæнæй хе хъауритæ 
æма хе зонундзийнæдтæй архайун. Æма 
нури доги æййивддзийнæдтæмæ æма 
домæнтæмæ гæсгæ аразтан министрти 
кабинет дæр. Алкедæр си нисангонд цу-
дæй закъонæвæрунадæмæ гæсгæ æма 
си алкæмæн дæр  æ бон адтæй æ куст-

гъондзийнадæ æма дæсниадæ равдесун. 
Æма кæмæн бантæстæй, кæмæн ба – нæ. 
Фал, адæймаги бунати æвæргæй, фицца-
гидæр, кастæн æ фæлтæрддзийнадæмæ, 
аргъ кодтон æ менеугутæн. Иннæ уæхæн, 
размæ кæнун гъæуй кустгъон, сæрæн æма 
дæсни æригæнтти – е æй кадрти политики 
ахсгиаг рахуæцæн.

– Циуавæр аргъ искæнисæ респу-
блики инвестицион гæнæнтæн?

– Æ инвестицион гъомус республикæн 
æй берæ. Фал, цæмæй никки фулдæр кæна 
æма нæмæ инвестортæ се ’ргом ахидæй-
ахиддæр æздахонцæ, уой туххæй син иса-
разун гъæуй æнцонвадуат уавæртæ. Æма 
нæмæ уæд цæудзæнæнцæ айдагъ æхца 
бакосуни туххæй нæ, фал зæрдæй дæр сæ 
гъудитæ баст уодзæнæнцæ Иристонæн 
хуарздзийнадæ ракæнуни хæццæ. Абони 
республики ес 20 инвестори. Сæ фæрци 
бал косун райдæдта завод «Кристалл»-и 
цехтæй еу, фæззиндтæй нæмæ доргустгæ-
нæн завод, æфсæн конструкцитæ уадзæн 
кустуат, цубур рæстæгмæ  байгон уодзæ-
нæй хуйæн цех, уæдта донгъæдæ медици-
нон препаратуадзæг фармацевтон завод. 
Уой фæдбæл нуртæккæ дзубанди цæуй 
индиаг фармацевтон компанитæй еуей 
хæццæ. Инвестицион проекттæ фулдæр 
кæнуни гъуддаги ес, хъæбæр ка къулумпи 
кæнуй, уæхæн ахсгиаг гъуддаг – зæнхитæ 
фагæ нæййес. Фал еци фарстабæл дæр 
косæн. Ес ма нæмæ берæ проекттæ, æма 
сæ, æнæмæнгæ, исæнхæст кæндзинан.

– Еци проекттæ исæнхæст кæну-
нæн нæмæ гъæугæ косгутæ æма дæс-
ни специалисттæ фагæ ес æви нæ?

– Раст зæгъун гъæуй, аци фарста æй 
ахсгиаг. Нæ нæмæ ес фагæ косгутæ, уæл-
дайдæр  аразгутæ, нæ фагæ кæнунцæ 
дæсни инженертæ. Уомæ гæсгæ  нуриу-
æнгæ дæр каст æрцудæй профтехахура-
ди къабазæмæ, раййевун багъудæй сæ 
ахурадон программитæ, цæмæй цæттæ 
кæнун райдайуонцæ нури рæстæги æма 
фæллойнадон базаради домæнтæмæ 
гæсгæ специалисттæ.

– Куд ирæздзæнæй нæдти хæдза-
радæ æма сæ инфраструктурæ?

– Уой фæдбæл нæмæ ес  еумæйаг 
пълан. Нæуæг, нуриккон нæдтæ кæнд-
зæнæнцæ фулдæр, никкидæр ма нæмæ 
фæззиндзæнæй Дзæуæгигъæуи кæрæнт-

ти цæуæг нæуæг нæдтæ дæр. Транспор-
тæн си уодзæнæй сæрмагонд æрлæууæн 
бунæттæ. Уæхæн нæдти фæрци сахари 
гъæунгти цæуæг уæзласæн транспорт 
фæмминкъийдæр уодзæнæй. Республи-
ки зæнхæбæл цæунцæ федералон нæд-
тæ. Ес нæмæ аэропорт, уони  нимайгæй, 
ирæздзæнæй нæдти хæдзарадæ. Каст æр-
цæудзæнæй адæми ласæг маршруттæмæ 
дæр.

– Алагири район ниуазæн кæдзос 
донæй æфсадуни фарста нуриуæнгæ 
дæр ма æй ахсгиаг. Идарддæр ибæл 
куст цæудзæнæй æви нæ?

– Æнæмæнгæ. Аци анз бал æнхæст-
гонд æрцæудзæнæй донуадзæнти фиц-
цаг кезу. Донуадзæн системитæбæл куст 
цæудзæнæй айдагъ Алагири нæ, фал, 
зæгъæн, Заманхъул æма Цæликки, уæдта 
Мæздæги райони Притеречная æма Пав-
лодольски станицити. Райарæзт æрцæуд-
зæнæнцæ Беслæни донуадзæн хæтæлтæ. 
Уогæ, нæ къохи бафтудæй Мæздæги æма 
Горæтгæрон районти социалон-экономикон 
райрæзти сæрмагонд программитæбæл 
федералон хецауади хæццæ бадзубанди 
кæнун. Æма  еци программитæмæ гæсгæ 
си еугур куститæ дæр арæзт цæудзæнæн-
цæ къæпхæнгай.

– Республики сæргъи ку æрлæудтæ, 
уæд дæ косæг фиццаг балцитæй еу ад-
тæй Дзæуæгигъæуи трамвайти депо-
мæ. Трамвайтæ æнцæ, нæ сахар иннæ 
сахарти ’хсæн бæрæг цæмæй даруй 
æма æ цæргути æхцæуæнæй ка гъæ-
уй, уæхæн æхсæнадон транспорт. Æма 
дзурдтай, зæгъгæ, нæмæ аци анз фæз-
зиндзæнæй нæуæг трамвайтæ. Куд æй 
уавæр нуртæккæ æма кæд рацæудзæ-
нæнцæ гъæунгти нæуæг трамвайтæ?

– Аци рауæн исæмбалдан къулумпи-
тæбæл. Гъуддаг уой медæгæ ‘й, æма нæ 
нæдтæ, трамвайти релситæ, электрон тух-
дæттæн дæлстанцитæ нæуæг трамвайтæн 
дзуапп нæ дæттунцæ. Уомæ гæсгæ берæ 
рауæнти сæ багъудæй райаразун.

 Еци куститæ нуртæккæ цæунцæ, æма 
куддæр кæронмæ рахъæртонцæ, уотæ 
нæмæ фæззиндзæнæй нæуæг трамвайтæ. 
Кæмæй сæ балхæндзинан, еци кустуати 
хæццæ бадзурд æй цæттæ, æхца дæр – 
уотæ. Гъуддаг лухгонд æрцæудзæнæй, 
æнæмæнгæ, аци анз.

– Республикæ æхе куд цæттæ кæ-
нуй Аланибæл исаргъуди 1100 анзей 
бæрæгбонмæ?

– Айдагъ нæ республикæн нæ, фал еу-
гур Уæрæсейæн, киристон динбæл хуæст 
еугур адæмæн дæр е æй æцæг бæрæгбон. 
Е ‘сбæрæг кæнунæн æма ‘й рæсугъдæй 
æма аккагæй рарветунæн арæзт æрцудæй 
сæрмагонд мадзæлтти пълан, æма æн-
хæстгонд æрцудæнцæ, уæдта нур дæр ма 
цæунцæ. 

Нуриуалæнгæ бал карзæй лæууй 
аргъауæнти киристон дини хæццæ баст 
нивтæй исаййев кæнуни фарста. Æ ралух 
кæнунæн нæмæ федералон фæрæзнитæ 
нæййес, багъæудзæнæй амалгъон адæй-
мæгути агъаз, æма сæбæл нæ зæрдæ да-
рæн. 

Аци мæйи кæрони гъæуама фембæлон 
патриарх Кирилли хæццæ æма æнхæстæй 
исбæлвурд кæндзинан бæрæгбон рарвету-
ни æмгъуд, ке ‘рбахондзинан, еци иуазгути 
нæмттæ æма æндæр фарстатæ дæр.

Сергей Меняйло ма дзуæппитæ ци 
фарстатæн лæвардта, уони ’хсæн адтæн-
цæ: а фæстаг рæстæг æргътæ цæй фудæй 
ирæзунцæ, еци фарста, историон циртдзæ-
вæнтæ багъæуай кæнуни, республикæ хе 
тауæггурæй æфсадуни, рæзи æма халсар-
тæгустгæнæг кустадæ нæуæгæй рапара-
хат кæнуни, Афицерти хæдзари идарддæ-
ри хъисмæти фарста æма æндæртæ.

Пресс-конференций рæстæг ма 
Сергей Меняйлой бафарстонцæ уомæй 
дæр, æма, дан, райгъустæй, кустмæ дæ 
æндæр рауæнмæ ке æрветунцæ, зæгъ-
гæ, уæхæн дзубандитæ. Æма равардта 
уæхæн дзуапп.

– Етæ ‘нцæ дам-думтæ. Ардæмæ æр-
вист æрцудтæн косунмæ æма хъæбæр 
дæргъвæтийнæ рæстæгмæ. 

Æз дæн мæ райгурæн зæнхæбæл, мæ 
фидиуæзæги, æма мæ зæрдиагæй фæн-
дуй, цæмæй уа фæрнæйдзаг, райрæзти 
фадуæттæй æнхæст. Уотæ цæмæй уа æма 
нæ республикæ æнтæстгин къахдзæфтæй 
размæ цæуа, уой туххæй алцидæр аразд-
зæнæн. 

Уæрæсе арæзт æй регионтæй, æма 
алли регион, уой хæццæ Цæгат Иристон 
дæр нуртæккæ лæуд æй ирæзти надбæл, 
Уæрæсе дæр цæуй размæ федар ампъез-
тæй.
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Жорж-Луи БЮФФОН (1707-1788), французаг ахургонд: «Æвзаг цар-
дæгас адæймаг æй; адæймаги æнæуингæ уод, æ меддуйне, æ «æз»-и 
бацæунцæ мурти хузæн, уомæ гæсгæ ба, сæ политикæн хуæдбарæд-
зийнадæ кæмæн фæййистæуй, еци минкъий адæмтæ уодуæлдайæй 
уомæн фæттох кæнунцæ се ’взаги сæрбæлтау...»

Уæрæсей Федераций æскъуæлхт артист, Цæгат Иристони адæмон артист Бекмæрзти Саухали фурт Æхсарбегбæл 14 майи æнхæст кæнуй финддæс Уæрæсей Федераций æскъуæлхт артист, Цæгат Иристони адæмон артист Бекмæрзти Саухали фурт Æхсарбегбæл 14 майи æнхæст кæнуй финддæс 
æма æртинсæй анзи. Зæрдиагæй ин арфæ кæнæн!..æма æртинсæй анзи. Зæрдиагæй ин арфæ кæнæн!..

ГИЗÆЛИ ЦÆРÆГ Дойати 
Тебо æма æ цардæмбал Худæлти 
Адзиттойæн исæнтæстæй фондз 
биццеуи – Митя, Аврам, Давид, 
Эльбрус æма Харитон, уæдта 
дууæ кизги -  Варя æма Веринкæ. 
Сувæллæнттæ багъомбæл æнцæ, 
гъæуккаг скъола каст фæцæнцæ 
æма адтæнцæ аллихузон кустити 
лæуд. Давид бацудæй колхозмæ 
æма си куста бæхтæрæгæй – дууæ 
бæхи ефтигъд кæбæл адтæй, уæ-
хæн бричкæй ласта аллихузон уæ-
зæгтæ. Хъæбæр зæрдæргъæвд 
æма косагæ лæхъуæн адтæй. 
Куд фæззæгъунцæ, куст æ къохти 
арти хузæн сугъдæй. Мадта хъау-
рæй ба уæлдай тухгин адтæй. Æ 
хуæрифурт Даурати Тамарæ æма 
синхæнттæ куд дзурдтонцæ, уоте-
мæй цийфæнди устур галæн дæр 
æ бæрзæй исæздохидæ, æрхъан 
æй кæнидæ æма ‘й еунæгæй рав-
гæрдидæ

 КАРЗ ÆФХУÆРД ИН 
РАСАЙДТА Æ ХАРАКЕТ 

ЗÆРДИХАТТ...
Мадта уодихаттæй дæр дес-

саги зæрдхæлар адтæй, ездон 
æма æгъдаугин, цæстуарзон. Ар-
хайдта алкæмæн дæр ести хуарз 
ракæнунбæл. Æма ‘й уомæ гæсгæ 
гъæубæсти медæгæ дæр берæ 
уарзтонцæ. 

Уогæ уой фудæй устур бæла-
хи дæр бахаудтæй. Цæветтонгæ, 
паддзахадон ихæстæ федунмæ 
колхози будуртæй нартихуар ла-
ста Дзæуæгигъæуи цæттæгæнæн 
рауæнмæ, æма си æ звеной киз-
гуттæ курдтонцæ, цæмæй син ести 
адгийнæгтæ æрластайдæ. Хе-
стæртæ куд дзурдтонцæ, уотемæй 
кизгуттæй еу адтæй æ уарзон. 
Давид байевдалдæй æма  нарти-
хуари еуцалдæр кочани баййивта 
адгийнæгтæбæл æма сæ æрласта 
будурмæ кизгуттæн.

Фидбилиз ин расайдта еци 
гъуддаг. Кадæр хабар бахъæртун 
кодта слестгæнгутæмæ. Давиди 
ниййахæстонцæ, истæрхон ин код-
тонцæ æма дæс анзей æмгъудæй 
Сибирмæ тайгай гъæди куститæ-
мæ æрвист æрцудæй.

Сибири тайгай гъæдæ калуни 
кустити дæр æнæхийнæй ке ар-
хайдта (æртæ нормемæй фулдæр  
æнхæст кодта алли бон дæр), уой 
ин, æвæдзи, банимадтонцæ, æма 
æртæ анземæ исуæгъдæ ‘й.

 Давид дзæбæхæй исæмбал-
дæй æ хæдзарæбæл æма идард-
дæр колхози æ зæрдиаг кусти кой 
кодта.

Нæ Райгурæн бæстæмæ 1941 
анзи немуцаг-фашистон æрдонг-
тæ ку æрбалæбурдтонцæ, уæд 
Давид нæфæразгæ кодта – уой 
размæ ин дохтиртæ уæззау опе-
раци искодтонцæ æма æ къæх-
тæбæл куд гъудæй, уотæ нæма 
ислæудтæй. Фал уотемæй дæр 
цалдæр мæйей дæргъи еци цæу-
æги цудæй æфсæддон комисса-
радæмæ, цæмæй æй фронтмæ 
рарвистайуонцæ. Æма æрæгиаути 
ин æ курдиадæбæл исарази ‘нцæ.

Æ рандæуни размæ æ зве-
ной силгоймæгтæн балхæдта лæ-
вæрттæ. Тугъдмæ ци бон цудæй, 
еци бон ба сæ сæхемæ æрбахуд-
та. Сæ зæрдитæ син фæнниф-
сгундæр кодта циуавæрдæр рох-
сдзийнадæй æма си устур арфиаг 
фæцæнцæ. Æ тугъдон нæдтæн 
баковуни туххæй ин бийнонтæ 
косарт ракодтонцæ æма сæмæ 
æрбамбурд æнцæ синхæгтæ, е 

‘мгæрттæ. Рафæндараст æй код-
тонцæ Давиди тугъди будурмæ.

Тугъди будурти дæр Дойи-
фурт архайдта арæхстгинæй æма 
нифсхастæй. Цубур рæстæгмæ 
иссæй рæстдзæвийнæ (снайпер) 
тугъдон, деси æфтудта е ‘мбæлт-
ти, æ ном райгъустæй идæрдтæ-
бæл.

Дивизион газети ахид фæз-
зинниуонцæ аллихузон æрмæгу-
тæ уæхæн сæргæндти хæццæ: 
«Снайпер Доев – гроза гитлеров-
цев», «Слава снайперу Доеву», 
«Наша гордость», «Истреблять 
фашистов как снайпер Доев» æма 
уотæ идарддæр.

Æ тугъдон æмбæлттæй еу ба 
газети уотæ финста: «Фронти æма 
æфсади сгаргутæн «æвзаг» иса-
мал кæнун сæ къохи ку не ‘фту-
дæй, зæгъгæ, уæд Дойати Давид 
æнтæстгинæй исæнхæст кæнидæ 
еци ихæс.

«ТУГЪДОНТÆМÆ ЕС 
УÆХÆН ÆГЪДАУ: 

МИНКЪИЙДÆР ДЗОРÆ, 
ФУЛДÆР КÆНÆ!..»

Дойати Давиди туххæй финст 
æрмæгути койгонд цæуй мæнæ 
ауæхæн цауи туххæй дæр. Уой 
1943 анзи июни тугъдонти къуари 
хæццæ æрбахудтонцæ Краснода-
ри адæмон депутатти Совети XX 
сессимæ. Уоми ин дзурди барæ  
ку равардтонцæ, уæд ибæл, зали 
ка адтæй, етæ исæмбалдæнцæ 
тухгин къохæмдзæгъдæй. Адæм 
ку æрсабур æнцæ, уæд Дойи-фурт 
дзорун райдæдта:

– Тугъдонтæмæ ес уæхæн 
æгъдау: минкъийдæр дзорæ, 
фулдæр кæнæ. Æмбæлттæ! Æз 
мæнæ мæ рæстдзæвийнæй ниц-
цагътон 167 немуцаги. Уæхæн 
гитлеронти къуар рафæлдахта 
мæ тугъдон æрдхуард Петр Слип-
ко дæр. Е дæр ами, æмбурди æй. 
Сурх Æфсади еугур снайпертæ ке 
рамардтонцæ, уони банимайæ, 
уæд рагъуди кæнайтæ, цал «кæд-
зостог» ариаги  искунæг æй нæ 
зæнхæбæл... Нæ мастесæн ихæс 
мах кæронмæ исæнхæст кæнд-
зинан уæд, æма нæ Фидибæсти 
зæнхæбæл еунæг фашист дæр ку 
нæбал уа... 

Дойати Давиди аци радзу-
банди адæми зæрдитæмæ уæл-
дай хъæбæрдæр багъардта æма 
сæ знаги ниддæрæн кæнунбæл 
уодуæлдайæй разæнгард кодта, 

уомæн æма цидæриддæр загъта, 
æ еци гъудити æцæгдзийнадæ 
бæлвурдæй æвдиста æ намусгин 
тохæй. Æ реубæл исæрттивтонцæ 
бæрзонд паддзахадон хуæрзеугу-
тæ – Сурх Стъалуй орден, Фиди-
бæсти тугъди дуккаг къæпхæни 
орден, майдан «За отвагу» æма 
Сурх Турусай орден.
ÆХСАРГИНИ АГЪАЗИАУ 
ÆСКЪУÆЛХТДЗИЙНÆД-
ТÆН ГЪÆУАМА АККАГ 
КАДÆГОНД ЦÆУА...
Дойати Давидæн æ бæгъа-

тæрдзийнади туххæй ци тугъдон 
хуæрзеугутæ исаккаг кодтонцæ, 
уонæбæл дзоргæй, æвæдзи, гъæ-
уй фæббæлвурддæр кæнун цал-
дæр хабари. Фиццагидæр, исбæл-
вурд кæнуйнаг æй, уæддæр цал 
фашисти рамардта нæ растдзæ-
вийнæ æмзæнхон. Уой туххæй 
ци æрмæгутæ финст æрцудæй, 
уонæми амунд цæунцæ фæйнæ-
хузон нимæдзтæ. Зæгъæн, Давид 
1943 анзи 21 июни Краснодари 
крайи фæллойнæгæнгути депу-
татти Совети сессий æ радзубан-
дий куд фегъосун кодта, уотемæй 
уæдмæ рамардта 167 фашисти. 
Полкки комиссар Я.Г. Бобрушкин 
ба куд дзурдта æма финста фæ-
стæдæр, уотемæй Давид фондз 
мæйемæ ниццагъта 180 немуцаги.

Давиди туххæй финст æрмæ-
гутæй беретæми райгъусуй уæ-
хæн уайдзæф, гъома, не ‘мзæнхон 
бæгъатæр тугъдонæн æфсæддон 
командæкæнуйнадæ æма поли-
тикон разамунд цæмæдæр гæсгæ 
аккаг аргъ нæ кодтонцæ. Уæхæн 
секк фæззиннуй еума гъуддагмæ 
гæсгæ дæр. Цæветтонгæ, тугъди 
рæстæг уæхæн фæткæ адтæй, 
æма не ‘фсæддонтæй 100 кенæ 
фулдæр немуцаги ка рамардтай-
дæ, уомæн лæвæрд цудæй Со-
ветон Цæдеси Бæгъатæри ном. 
Дойати Давид ба фондз мæйемæ 
ниццагъта 180 немуцагей бæрцæ 
(е дæр  минкъийдæр нимæдзæ 
‘й) æма ин уæддæр æ уодæгасæй 
еци кадгин ном лæвæрд не ‘рцу-
дæй.

Гъо, абони ‘й зонæн, æма 
тугъди рæстæг дæр æрцæуидæ 
æнæраст миутæ – гъуддæгутæ 
аразгæ кæмæй уиуонцæ, уони 
фудзунд æма фудзæрдæдзийна-
ди фудæй. Фал цийфæнди ку уа, 
уæддæр рæстдзийнадæ фæууæ-
лахез уй. Æма 1943 анзи Дойати 
Давиди бавдистонцæ, цæмæй 

ин лæвæрд æрцудайдæ Советон 
Цæдеси Бæгъатæри ном. Æма ин 
лæвæрд дæр æрцудæй… Фал еци 
æхцæуæн хабарбæл æхуæдæг 
нæбал бацийнæ кодта… Бæгъа-
тæрæй фæммард æй 1943 анзи 
ноябри.

Не ‘мзæнхонти къуар 1966 
анзи Керчи уогæй, фембалдæнцæ 
Давиди тугъдон æмбал М.Лагодай 
хæццæ, æма е куд радзурдта, уо-
темæй 1943 анзи ноябри 1134-аг 
полккæн бардзурд лæвæрд æр-
цудæй Керчи Войкови номбæл 
металлургон завод немуцаг-фа-
шистон æрбалæборгутæй исуæгъ-
дæ кæнун. Фал махонтæн æ исæн-
хæст кæнун не ‘нтæстæй – Керчи 
алфамбулай бæрзæндтæй еуе-
бæл ци авд къубургонди адтæй, 
уони аууонæй знаги пулеметчиктæ 
еци æхсæги æхстонцæ размæм-
пурсæг советон тугъдонти, сæ сæр 
исдарун дæр сæ нæ уагътонцæ. 
Æма уæд Давид æ къамандири 
аразийæй æхемæ райста ихæс 
знаги пулеметчикти ниддæрæн 
кæнун. Æма ‘й æнтæстгинæй 
исæнхæст кодта...
СÆ ÆРИГОН УОДТÆ 
БАСТЪАЛДÆНЦÆ СЕ 

´МБÆЛТТИ УÆЛАХЕЗИ 
СÆРБÆЛТАУ ТОХИ... 

Дойати Давид, æ тугъдон æм-
бæлттæ куд дзурдтонцæ, уотемæй 
рамардта, еци икъубурти аууони 
знаги æфсæддонтæй ка æрбунат 
кодта, уони сæ еугурей дæр... Фал 
æхсæви тари знаги маргæйдзаг 
сонт нæмуг исæмбалдæй Дави-
дæн æхебæл дæр.

Уæззау цæф фæцæй, æма 
ин фæййагъаз кæнунмæ фæн-
нæхстæр æй роти санинструктор 
Верæ Хохлова, фал уомæн дæр 
знаги нæмуг ниппурхæ  кодта æ 
къох.

Нифсхаст силгоймаг уæддæр 
бабурдæй цæф тугъдонмæ æма 
базилдæй Давиди цæфтæмæ. Нур 
рараст уонцæ фæстæмæ, зæгъгæ, 
уотæ сæбæл знаги уæззау нæмуг 
исæмбалдæй æма раскъудта 
дууæ æригон уодей  – бæгъатæр 
рæстдзæвийнæ Дойи-фурт æма 
санинструктор Хохловай цард.

Полкки командир 1943 анзи 
12 ноябри дивизий командирмæ 
æ сæрмагонд рапорти финста: 
«Рæстдзæвийнæ Дойи-фурт Кер-
чи донбакалæнбæл бахизтæй 
фиццаг æма десанти хæццæ æр-

бунат кодта Керчи æрдæгсакъа-
дахбæл. Знаги фестæг æфсади 
æма танкти тухгин æмпурстæн, 
рæстдзæвийнæ æхст кæнгæй, 
лæвардта нихкъуæрд. Ниддæрæн 
æма ниххуссун кодта 12 пулеме-
тон æхсæн бунати, ниццагъта 25 
немуцаг фашисти, уони хæццæ 
фондз афицери æма æртæ рæс-
тдзæвийни. 1943 анзи ноябри 
бæгъатæр тугъдон Дойати Тебой 
фурт Давиди æфсæддон кади 
æма намуси хæццæ байвардтон-
цæ Митридати бæрзæнди...»

Æ фæммарди бонæй рацу-
дæй æхсæз мæйи, æма 1944 анзи 
16 майи ССР Цæдеси Сæйраг Со-
вети Президиуми Указмæ гæсгæ 
Дойати Тебой фурт Давидæн лæ-
вæрд æрцудæй Советон Цæдеси 
Бæгъатæри ном.

АБОНИ ДÆР НÆЙ 
ИРОНХ Æ РОХС НОМ 
НÆ БÆГЪАТÆР ÆМ-

ЗÆНХОНÆН...
Цæунцæ æнзтæ, фæлтæртæ 

фæлтæрти æййевунцæ, уæддæр 
нæ бæгъатæр æмзæнхони ном 
абони дæр иронх нæй. Советон 
доги æнсувæронбæл ке нимадтан, 
еци Украини уæдиккон разамунди 
аразийæй ин уоми дæр устур цит-
гингонд цудæй. Уой туххæй уæд 
уотæ финстонцæ: «Æвæрд ин æр-
цудæй циртдзæвæн. Æ ном ин ра-
вардтонцæ Керчи 8-аг астæуккаг 
скъола æма гъæунгтæй еуемæн. 
Керчи фарсмæ Митридати хонхи 
сæрмæ Кади Фæйнæгбæл зинг-
зæрдæ бæгъатæр тугъдонти хæц-
цæ финст æрцудæй не ‘мзæнхони 
ном дæр.

Войкови номбæл металлур-
гон заводи тургъи ес мемориалон 
комплекс тугъдонтæн. Уоми финст 
ес Дойати Давиди кадгин ном дæр. 
Заводи цехтæй еу хæссуй Давиди 
ном. Кустуати тугъдон кади музейи 
бæрæг рауæни æвæрд æрцудæн-
цæ Дойи-фурти бæгъатæрдзий-
нæдти туххæй æвдесæндартæ... 
Уотæ адтæй, ку зæгъæн, советон 
доги… 

Не *мзæнхон бæгъатæри но-
мерæнæн ма арæзт æрцудæй 
еума арфиаг гъуддаг. Даурати 
Ило – Давиди хуæрифурт, куста 
Гизæли Коцойти Арсени номбæл 
фиццаг астæуккаг скъолай, æма 
директори хуæдæййевæг Плити 
Солтан æновудæй байархайд-
тонцæ, цæмæй Гизæли гъæуи 
æма Керчи æхсæн, уæдта аци 
сахари 8-аг æма Гизæли фиццаг 
астæуккаг скъолати ахурдзаутæ 
æма ахургæнгути ‘хсæн исфедар 
уонцæ хуарз рахастдзийнæдтæ. 
Уой туххæй гизæйлæгтæ цалдæр 
хатти адтæнцæ Керчи, керчæгтæ 
ба – Гизæли.

Дойати Давиди ном агъази-
ауæй цитгингонд цæуй Иристони 
дæр: æ ном хæссунцæ гъæунгтæ 
Дзæуæгигъæуи æма æ райгу-
рæн гъæу Гизæли дæр. Ами ма 
ин цалдæр анзей размæ æвæрд 
æрцудæй агъазиау циртдзæвæн 
дæр, æ номерæнæн арæзт цæуи-
дæ спортивон еристæ дæр. Ахид 
райгъусуй æ номерæнæн арæзт 
адæмон зар дæр.                                   

Аци æрмæг цæттæ 
кæнгæй пайдагонд æрцу-
дæй, Дойати Давиди тух-
хæй е ‘мгъæуккаг Пагæти 
Хъазбег 2001 анзи ци очерк 
«Æнгъизтæй ин дууæ хат-
ти Бæгъатæри ном» ниф-
финста, уомæй.

ДОЙАТИ НАМУСГИН ДАВИД

Циртдзæвæн Дойати Давидæн æ райгурæн гъæу Гизæли.Циртдзæвæн Дойати Давидæн æ райгурæн гъæу Гизæли.
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Александр ПОТЕБНЯ (1835-1891), уæрæсейаг лингвист: «Еугур адæмтæй еу 
адæм исаразæн ку уидæ, уæд исæфт æрцæуидæ еугурадæмон гъуди. Берæ 

кемæнтæ еуемæй баййевæн куд ес? Зæгъæн, адæймагæн ниууадзай ай-
дагъдæр цæститæй уинуни кенæ урзæй æсгаруни фадуат. Уæд е бæлах 

нæ уидæ?  Адæймаг цæмæй цæра, уой туххæй æй гъæуй æндæр адæймæгу-
тæ, адæм цæмæй  цæронцæ, уой туххæй сæ гъæуй æндæр  адæмтæ...»

Советон хузæгæнæг Л. ШМАТЬКОЙ конд хузæ «Обсуждение плана ГОЭРЛО».

Васо АБАЕВ
(1901-2001), академик:

Говоря о роли му-
зыки и музыкантов в 
романтической поэзии 
Малиева, не могу не 
сказать о музыкаль-
ности самих стихов по-
эта. Она – уникальна 
в дигорской поэзии. 

Именно Малиев, и только он, сумел рас-
крыть и показать во всей полноте, какие кра-
соты ритма, напевности, свободного и плав-
ного течения таит в себе дигорская речь.

Вот несколько наудачу взятых отрывков.
Ци кæнуй, цума, ме ‘лхуйнæ, 
Ку нæбал зелуй дзæбæх? 
Мæ цæститæбæл гъазунцæ 
Сау нимæт æма сау бæх.
                              (Æлхуйнæ) Или:

Нæй Дзулей зæрдæ æнцойнæ, 
Йе æ фагæ нæ хуссуй, — 
Æд æхсæвæ æд-æ-бонæ 
И мæсугæй фæлгæсуй.
                                    (Дзуле) Или:
Куд ниххаудтæй мард и донмæ, 
Уой æстъалутæ уидтонцæ... 
Уой цæхъалтæ кæрæдземæн 
Десæ-дзорæ фæккодтонцæ...
                           (Дзандзирахъ)

Или:
Сах не ‘ркалдзæнæй хебари 
Кедæр кизгæ цæстисуг, — 
Дæ фæсмæрдæ номи кадæн 
Гъæу не сдасдзæнæй мæсуг.
                                  (Гудзуна)Или:
И фарни тунæ
 Æрфелауидæ, — 
Уарзондзийнадæ 
Æрфедар уидæ.
                           (Тæходуй, æна...)

Вслушайтесь в эти стихи. Раньше чем 
доходит до сознания их смысл, они уже по-
коряют своим чарующим ритмом и звучани-
ем. Когда читаешь такие стихи, невольно 
приходят на память слова Белинского, ска-
занные им о стихе Пушкина:

«Что это за стих! Он нежен, сладостен, 
мягок, как рокот волны, тягуч и густ, как смо-
ла, ярок, как молния, прозрачен и чист, как 
кристалл...»

***
РЕДАКЦИЙÆЙ. Абони дигорон æвзаг 

æма литератури нихмæ ка дзоруй, етæ 
номдзуд Абайти Васойæй зундгиндæр 
кенæ зонагæдæр æнцæ? Баруагæс уи 
уæд, æгириддæр нæ ‘нцæ!.. Уомæн æма 
етæ сæ сæргъæн дзубандитæй хилкъа-
хæнтæ аразунцæ нæ дзилли медастæу. 
Æма сæ æведауцæ миути Къостай рохс 
номæй æдзæсгонæй пайда кæнуни бæсти 
сæ зæрдæбæл бадарæнтæ æма æнхæст 
кæнæнтæ уомæн æ фæдзæхст: «Ме ‘фсы-
мæртæ, кæрæдзи уарзгæйæ цæрут!..»

ХЪОДЗАТЫ Æхсар 
(1937–2021),

Цæгат Ирыстоны 
адæмон поэт

Дыууæ ныхасы 
дыгурон æвзаджы тых-
хæй. Мæнмæ гæсгæ 
йын ирон æвзагимæ 
æмхуызон бартæ рат-

тын хъæуы, афон у æнæсæрфат дискусси-
тæн кæрон скæнынæн. Дæ нацийы арфдæр, 
фидардæр уидæгтæй  иу барæй лыг кæн – 
уымæй æдылыдæр ми ма цы уа! Дыгуримæ 
иу туг, иу стæг стæм. Гъемæ бинонтæй ис-
кæцыйæн йæ дзыхыл цъутта куы æвæрай, 
дæлдзиныг æй куы кæнай, уæд бинонтæн 
æнгом уæвæн и? Искæцы дзырды истори 
нæ раиртасын куы фæфæнды, уæд ын йæ 
уидаг дыгурон æвзаджы куы агурæм æмæ 
йын йæ апмæ уый фæрцы куы баххæссæм, 
уæд цæмæн æвæрæм цæлхдуртæ нæхи-
цæн? Уæдæ ныууадзæм дыгуры «сæ адыл» 
(Къостайы ныхас)! Уадз æмæ иримæ иумæ 
æмсæр-æмдыхæй аразой сæ цард!

Телеуынæны æмæ радиойы програм-
мæтæм уæлæмхасæн фæйнæ сахаты æр-
дæджы куы бафтауæм (дыгурон æвзагæн), 
уæд ныл уымæй дæр ницы æрцæудзæни, 
хъæздыгдæр цы фæуæм, æндæр. 

Нæ маддæлон æвзаги ирисхъæбæл, 
уомæн æ дууæ къабазей æмбарæдзий-
нади туххæй дзоргæй,  Хъодзати Æхса-
рæ дæнцæн ахид æрхæссидæ, "Дигорон 
æвзаг", зæгъгæ, ци æмдзæвгæ ниффин-
ста, уой. Бакæсайтæ ‘й, цæйбæрцæбæл 
зундгин гъудитæ си райгъустæй: 

Сæууон æртæхы сатæг рухсæй дæу
ысфæлдыстæуыд, сæнтыстæ нæ уарзтæй.
Дæ дзырдтæ мын – дзындзытæ ‘мæ æргъæу,
куыд буц вæййын сæ тæмæнтæ, 

сæ хъазтæй.
Мæ ныфсы уидаг, Уазайау мын лæуу
æнæцудгæ! Тъымы-тъыматы цъастæй
дæ фарн сыгъдæгæй абонмæ æрхастай.
Куынæ уай ды – мæнæн цæргæйæ нæу.

Хуыдуг дæ кодтой – райгуырдтæ-иу ногæй.
Дæу бахызта тыхгæнджыты æрдонгæй
Нæртон Нана, йæ бадæн уæд дзæнæт.

Дæ хурвæлыст æрвон зæлтæ куы хъусон,
уыдзынæн уæд Ирæф-донау æнусон,
уыдзæн цæлæт, нæ уыдзæни мæлæт!

ДЗАСОХТЫ Музафер,
Цæгат Ирыстоны 

адæмон поэт

Рæгъмæ цы нæ 
рахæсдзыстæм, ахæм 
нæй. Дыууæ Ирысто-
ны ис, дыууæ диныл 
хæст стæм, дыууæ 
‘взагыл дзурæм. Иры-
стонтæ æмæ динты 

кой æндæр ран æндæр уавæрты кæндзы-
стæм, фæлæ æз цалдæр ныхасы зæгъын-
мæ хъавын не ‘взæгты тыххæй. О, дзурæм 
дыууæ ‘взагыл æмæ цæмæй æвзæр у? 
Цæуылнæ хъуамæ дзурæм дыууæ ‘взагыл, 
кæд Хуыцауы афтæ бафæндыд, уæд? Нæ 
адæмы æвзаджы рагондæр хуыз цардæгас 
кæй у æмæ ирон æвзагимæ æмцыд кæй 
кæны, уый кæй бахъыгдардта?

Ирæттæй-ма исчи йæхи дыгуроны бы-
наты авæрæд æмæ-ма йын ирæттæй исчи 
афтæ зæгъæд, мах иууылдæр иу адæм 
куы стæм, уæд цæмæн хъæуы дыгурон 
театр, дыгурон газет æмæ афтæ дарддæр, 
кæддæра йæ зæрдæмæ фæцæуид? Нæ 
фæцæуид. Уæдæ зæрдæмæ чи нæ цæуы, 
уыцы хъуыддаг кæнын дæр нæ хъæуы.

Мæнæн иу адæймагæй тынг æхсызгон 
у, дыгурон æвзаг æрдæгфæндагыл кæй нæ 
баззад æмæ æнусты сæрты махмæ кæй 
æрхæццæ, уый.

Не ‘взаджы рагондæр хуыз зындзинæд-
тыл кæй фæуæлахиз, уый руаджы нæ ив-
гъуыдæй бирæ сусæгдзинæдтæ раиртасæн 
ис. Уый иттæг афтæ æмæ уырнинагæй рав-
дыстой ирон æвзаг æмæ истори иртасджы-
тæ, уæлдайдæр та Всеволод Миллер æмæ 
Абайты Вассо. 

Цæмæй, дыгурон æвзаг кæй ис, ууыл 
цин кæнæм, уый тыххæй æрхæссæн ис 
бирæ æвдисæнтæ... Уæдæ афтæ: дыууæ 
‘взаджы нæм кæй ис, уымæй тæрсын нæ 
хъæуы. Тæрсын хъæуы, иу æвзаг дæр нын 
куынæуал уа, уымæй. Уымæн æмæ уымæй 
æцæг тæссаг у.

***
Дзасохти Музафери аци новеллæ 

исистан æ документалон уацау «Мæйты 
дæргъæн азтæ»-й. Мухургонд æрцудæй 
журнал «Мах дуг»-и 2010 анзи (№№8-9). 
Нæ маддæлон æвзаги карни туххæй нæ 
абони дзубандимæ гæсгæ ма си еума но-
веллæ уин уæ зæрдæбæл æрлæуун кæ-
нæн. 

«Цин æмæ маст æфсымæртæ сты. 
Хорз æвзæр, фыд æмæ кард дæр... Ацы 
ранымад дарддæр ахæццæ кæнæн ис... 

Мæ къах рысти, æмæ мæ мæ зонгæ 
афарста:

- Дæ къах куыд у?
- Куыд уыди, афтæ: хуыздæр нæ фæци, 

фыддæр дæр.
Хорз æмæ æвзæр ам дæр баиу сты, 

æфсымæртæ кæй сты, уый ма ноджыдæр 
иу хатт рабæрæг. Хорз уый у, æмæ мæ къа-
хы рыст кæй нæ фæтынгдæр, æвзæр та – 
йæ рыст кæй нæ фæкъаддæр».

***
РЕДАКЦИЙÆЙ. Уотæ уæмæ нæ кæ-

суй, цума абони нæ маддæлон æвзаги 
ирисхъæбæл æнæуойдæр нæ зæрдитæ 
ке ресунцæ, е кæмæдæрти фагæ нæ кæ-
суй æма цидæр æнæбунати ардауæнтæй 
нин нæ рист æзгелунцæ, хиц-хиц нæ кæ-
нунцæ. Уой бæсти рæстуодæй уавæрбæл 
ку батухсиуонцæ æма, кæд уоййасæбæл 
лæгигъæдгун æнцæ, уæд уой бæлвурд 
гъуддæгутæй ку бавдесиуонцæ, зеууо-
нæй ку бавналиуонцæ, нæ маддæлон æв-
заги цæрæнбонæн хуарзæй ка фæппайда 
уодзæнæй, уæхæн мадзæлттæ аразуни 
фæдбæл хъæппæресдзийнадæй ку æскъу-
æлхиуонцæ.

«ГЪЁУАМА СЁРУСТУР УЁН, «ГЪЁУАМА СЁРУСТУР УЁН, 
ЁГАЙТИМА НЁ МАДДЁЛОНЁГАЙТИМА НЁ МАДДЁЛОН
ЁВЗАГ ГЪОМУСГИН ЁЙ Ё ДУУЁ ЁВЗАГ ГЪОМУСГИН ЁЙ Ё ДУУЁ 
ЁМТУХГИН КЪАБАЗЕЙ ФЁРЦИ!..»ЁМТУХГИН КЪАБАЗЕЙ ФЁРЦИ!..»
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Расул ГАМЗАТОВ (1923-2003), Дагестани адæмон поэт: «Мæнмæ 
адæмти æвзæгтæ кæсунцæ, арвбæл ци стъалутæ ес, уони 
хузæн. Мæн нæ фæндуй, цæмæй стъалутæ байеу уонцæ æма 
си рауайа, арви æмбес ка ахæссуй, уæхæн агъазиау стъалу. 
Ес хор. Уадзæ æма уонцæ стъалутæ дæр. Уадзæ æма алли 
адæмæн дæр уа æхе стъалу...»

ÆСТÆГДАР
            Рагон нартæ сæ мард
            æцæгæлон бæсти нæ уадзиуонцæ.
Æведзуг къахнадбæл
Сау æндарг фецауй.
Къобоссар лæдзæгæй
Æ къахвæд ацауй.
Æнахур бæлццонбæл –
Палауонтæ пæлæз.
Гъæддухæй æфсæруй,–
Нæ евгъауй æ раз.
-Ка ’й аци цæуæггон,
Рагдогон дарæси?
Куд нæ рауй дзæгъæл,
Нæ дæрæз-бæрæзи!
Æй аци æрцæуæг,
Æн’ ивард цæугæ мард.
Æ цæсти хъулфити,
Раги рахустæй арт.
Æ догон тугъдонтæй
Нæбал ес æстæг дæр.
Айдагъ ма мæн аци 
Гуппурсар æстæгдар.
Нæ æцæг бæгъатæр,
Рагон нарти фæстаг.
Æрхаста, кæддæрæй,
Æ ахилмæ е ’стæг.
                            17.02.2022

ЦИ ТУЗМÆГ ДÆ…
                Æ зæрдæ ци гупп ласуй,
                Ци сурх иссæй æ рос.
                                    Блашка
Уæ куй ци цийной æй,
Ду ба ци тузмæг дæ.
Схъурмæ ун де ’ноййæй,
Фал ду - гъизт зумæг дæ.

Суйун дæ æнгасæй, –
Уазал, куд мæ содзуй!
Кæсун мисти цъасæй, –
Зумæг кæдмæ уодзæй?

Амонд тухрæмодзæй,
Лæгæн нæ ниттайдзæй.
Уалдзæг кæд æруодзæй,
И мет кæд æртайдзæй?

Кæсун: хонхи сæрæй
И хор æридзулдæй!..
Зумæг ку æрсæрдæ ’й, –
Ци ’йнод мæ нинцъулдæй!

Æ реу ци гупп ласта,
Æ рос куд исзинг æй!
Нурмæ куд фæразта,
Ме ’ной,тузмæг зингæй.
                                    04.10.2021

* * *
Ис ди ревæд дæн тухуаст, –
Ра мин мардтæ, мæн нæбал дæ!
Банигæдтон нæ рахаст,
Фæсмойнаг фæцæй не ’мбæлдæ.

Ку фæккодтон дзæгъæлдзо,
Хъæбæр идардæй дæ рохсмæ.
Нæуæгæй ис дæн бæлццон, –
Ба ди æртæстæн æносмæ….

Ку ми рандæ дæ, уæд ма,
Цæмæн раздахтæ фæстæмæ?
Ку мæ рамардтай, уæд ма
Куд æригас уон фæстæмæ?
                                             08.02.2022

УОРС ХОНХИ ФИЙЙАУ
                                Тæходуй, æна,
                         Маргъ ку фестинæ...
                                          Геуæрги
Уорс Хонхи фиййау,
Ци раги фестис, –
Хорзæрин тунтæй
Ци зар нилвесис!
Дæ фарни фонсбæл
Ку æрцæй зелис, –
Ку баефтиндзи
Зæлланг æстъелли.1

Ку си ниццæгъдис,
Ку си низзарис,–
Дæ десæ зæрæй,
Ку мæ æрцарис.
Нæ ди æфсæдун, –
Ци муд мин дарис.
Мæ зæрди къуми
Ку мин ниндзарис.
Дæ цагъди азæлд
Ку мæ нилвасуй.
Ци арвон кæлæн,
Ци уоди хуасæ й!
                          11.03.2022
1 æстъелли–цъухæй цæгъдæн 
 инструмент

* * *
…Æхсæвæ ба –
Уидтон асæг мæ фуни.
Хорбон уогæй, –
Уардта ’ма нæ уардта.
Е–æз кудтæн,
Дæумæ бæлгæй, мæ фуни, –
Цъетей бунæй
Мæ цæстисуг гъардта.
      _________
Сæумигон арви арфи
Фæцъцъитт æй хори цæстæ, –
Æстъалутæ фæдеси…
Бауаццæг æй æхсæвæ, –
Бацагъта æ тæппæзтæ,
Сæуæхседи гъæбеси.

АВДÆНÆ
       Никак тоску свою не растоскую
                            Янко Есенский
                            (словакаг поэт)
Цидæр кæнун!
Цума, баргъавта мæ
Зелгæ думги думæг.
Æви, ниббаста мæ,
Хингæнæги карз хийнæ?
Æнæбæрæг æрхун,–
Æлвасуй мин мæ реу.
Рахгæнуй мин мæ хъур.
Тухсун, фал ци фæууон?
Мæ авдæнæ–тугури.
Ниццæй нæртон бæхау,
Æ гъостæмæ сау руги.
Скæнон æй сапойнæ ’вдулд, –
Куд исзинна æ дзиндз æрдо.
Нисси бæттон
Мæ сау содзагæ æрхун.
Æма ’й уозон, уозон, –
Тарф фуни куд бацæуа…
Уотæ уозидæ мæ æна, –
Цалдæн не ’ргъос уинæ

Хæкъурццæги кудтæй.
Цалдæн имæ адгин
Нæ байдзулинæ фуни…
Феронх уинæ 
Арви тæхæг авдæни,
Ме ’стонг æма ме ’донуг.
                    11.02.2022

* * *
– Æндарг кумæ ледзуй
Талинги мæрдзæсти?
– Донгон ку æй хезуй,
Цæхæр дууæ цæсти.
– Надбæл куд нæ къуæзуй,
Еци æнæзинги?
– Рæстмæ ’й аразунцæ
Сах ирд дууæ зинги.
Тухсуй, нæбал бухсуй,
Кадæр кедæр хезгæй.
Къахгъæрмæ нийгъосуй,
Стъæлфгæй,тæрсгæ резгæй.
Кæунцæ донгони
Æрвхуз цъæх цæститæ.
Æстъалу гогойни
Кæнуй пæррæститæ.
                                     11.05.2021

* * *
Цæмæн уинун мæ фуни
Къæра-мæра фæндæгтæ?
Айдагъ сæбæл æхсæви,
Исуадзун мæ мондæгтæ.
О, кæми ’й мæ хъал æфсоргъ, –
Æруайæн фæстаг  догъи!
Кæддæрау, царди хæццæ,
Бацæуæн рæстаг тохи.
Рагацау нæ тæлæнтæ 
Ци ниддæмæн нæ хурфи.
Кæд æма, æцæг амонд,
Æхседуй царди гулфи?
Нæ зонун, бæхти догъбæл,
Цæмæн дæн уотæ æрхун.
Мæн фæндуй бæхи рагъæй
Фæттæхун тæхгæ-тæхун!..
                                        21.01.2022

ИЗÆР
Арви сурх билтæбæл
Хори рохс æртадæй.
Гъæди къупп сунтæбæл
Гъæрмуст суг æртагъдæй.
Æрхустæй зæлдæбæл
Талингадæ, цадæг.
Æмбæлуй зæрдæбæл
Æртæхдзæстуг сатæг.
Цъæрæхснæг, æррæхцгæй,
Æ зарбæл фæкъкъуæзуй.
Уоддзæф дæр, арæхсгай, 
Арви зилд æнкъосуй…
Ниуазун изæрæн
Æ кæдзос,æ рæсог.
Мæ уод си æрцарун, –
Ба си ун саурасуг.
                                    07.03.2022

* * *
Ци адгин дæ,
Ци зин хæссæн мин дæ, Цард!
Æрдæгмæ дин 
Баниуазтон дæ синон;
Нæ бабиндзæ ’й,
Нæ си разилдæй мæ сæр.
Гъæйдæ, мадта,
Бунниуæзт æй никкæнон, –
Куд бауон си 
Размæ хаугæ,саурасуг.
Кæдимайди,
Разелидæ мæмæ Цард,
Æппунвæстаг,
Æ фæсон нæ, фал æ раз.
                                        15.02.2022

МÆГУРИ ХУРДЗИН
Мæгури хурдзин-
Сæгæйдзаг, сæгæйдзаг.
Хъæбæр æ кæрдзин –
Сугæйдзаг, сугæйдзаг.
Цæуй зуртæбæл
Кумæдæр, кумæдæр.
Уæзуй зæрдæбæл
Къума дуар, къума дуар.
Æ къахдзæф – дзебæл,
Æдзæллаг, æдзæллаг.
Кæнуй æхебæл
Кудзалла, кудзалла…
                          15.01.2022

* * *
Рамардæй мæгур лæг, –
Еурæстон уодгоймаг.
Æ незтæй фæййервазтæй.
Нæ ин фæцæй, оххай,
Цæститæбæл хуæцæг, –
Багъос æй дзангъирдзастæй.
Кæмæдæр фæббæлдтæй…
Цæстисуг æнгъæлæй,
Фæккастæй хæлеудзухæй.
Кæуйнаг мард бæргæ й, –
Аххæй ибæл кудтæй
Айдагъдæр æ арви хай.
Æ кирæ ин уæддæр
Ракодтонцæ се ‘ккой,
Саубазур, сау халæнттæ…
Ци æлгъийнæ дæ, Цард!
Арви буни, æдта,
Ци берæ ес хæрæнттæ.
                                      12.03.2022

КЪИБИРТИ Амурхан

«Ци адгин дё, ци зин хёссён 
мин дё, Цард!..»

…

г.

зуй,
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Мёрзойты Сергей

радзырд

ХАХУЫРХАХУЫР
ДЫККАГ хатт æй бæргæ 

нал фæндыд йемæ фембæлын, 
фæлæ ахæмы дзæмбытæй йæхи 
чи атондзæн?

«Бабыхсдзынæн, бирæ фæ-
фæрæзтон, æмæ ма иу бон... Бон 
нæ! Æхсæв! Мæ рагон хæстæ фи-
дын... фыст фæдæн!..»

Къæхты уынæр, мынæг хъæ-
лæс. «Ау, схæццæ уыдаиккой? 
Раджы у нырма. Мæй йæ цалхыд-
заг. Сæниат мæйдармæ æнхъæл-
мæ кæсы».

Зыхъхъырæй ракаст. «Гъе, 
й... Нæ фæлæ сын байрæджы ис. 
Уæртæ Сæниат йæхæдæг, стæй 
ма лæппутæй чидæр. Байрæд-
жы... Мæ царм мын ма астигъæд 
уыцы æнаккаг! Уæд та сæм ра- 
цæунн, ныхæстыл уал сæ дарин. 
Уый та ма циу? Чидæр Сæниа-
тимæ хæрхæмбæлд фæци. Табу 
дæуæн, стыр Хуыцау! Мыггагмæ 
дын кувдзынæн».

Хъахырман уынгмæ рахызт, 
гом кулдуары аууонмæ бауад. 
«Æтт, уæларвыл бадæг, æнамонд 
мæ ма скæн, галы сæрæй дын 
скувдзынæн…»

Милицæйы хицау саргъыбæ-
хыл бады, йе ’мбæлттæ æртым-
был сты йæ алыварс. Ныхас сын 
бацайдагъ.

– Чи дæ?.. Кæдæм цæуыс?.. 
Цы хæссыс?..

Сæниат фæуыргъуыйау, ницы 
дзуры. Ног фæрстыты рæдзæгъд 
та ралæхурдæуыд, фæлæ та уый 
дæр æнæ дзуаппæй баззад.

– Чи дæ? Кæцæй фæзындтæ 
æмбисæхсæв?..

Сæниат цыдæр загъта. Хи-
цау ехсæй дзауматæм ацамыдта. 
Лæппутæ сыл азылдысты. Йæхæ-
дæг та уæлбæхæй згъалы:

– Кæд ацыди дæ хо? Кæдæм 
ын фæхæссы хæринаг? Арæх фæ-
зыны йæхæдæг?

– Нæ зонын, ницы фехъуы-
стон...

– Базондзынæ уæдæ! Фехъ-
усдзынæ! – смæсты хи цау.– Цæ-
угæ!

Хъахырман рахызт йе ’мбæх-
сæнæй. Дæрддзæф лæууы, нæма 
уæнды йæхи равдисын.

– Aм дæ ды дæр? Æнæхуыс-
сæг фæдæн, фæлæ дзæгъæлцыд 
нæ фестæм. Ахæм кæф æрцахс! 
– æхсæвы уазал æмæ æнæхуыс-
сæгæй йæ комыкъултæ æнæрын-
цойæ ивæзта хицау. 

Стæй е ’мбæлттæй иуæн ра-
фæдзæхста:

– Лæппу, уыцы усы фæдыл 
ацу!.. Сымах та, – фездæхт ин-
нæтæм, – хъæуы бынмæ! Æндæр 
фæндаг нæ зонын. Быдырæй цæ-
уай, хохы цъуппæй æрхизай – дæ 
тъæпп Цецейы лæгæтыл фæцæ-
удзæн. Афтæ нæу? – хъæрæй ба-
фарста Хъахырманы, æмæ ехсæй 

цырыхъхъы хъус æрхоста.
Хъахырман фесхъиудта – 

исчи сæм кæд хъусы, уæд фе-
сæфт!

– Æнæмæт у! – бамбæрста 
йæ хицау. – Тæнджыты уайын чи 
уарзы, ахæм дæ, æнхъæлдæн. 
Æмæ уæд ифтыгъд топмæ цæ-
мæн æвналыс? Уый гæрах кæнын 
дæр зоны.

«Хорз ма ракæн æмæ фыдбы-
лыз ма ссарай», – мæстæй ссыгъд 
Хъахырман, фæлæ ницы бауæн-
дыд зæгъын. Ноджы ма хицау йæ 
рæдыдыл басаст:

– Бузныг дæ лæггадæй! – сыз-
гъæрин сом ын цыма авæрдта, 
уыйау æрæхснырста йæ арфæ, 
стæй лæгæты ’рдæм фæраст. 
Хъахырман та йæ кæртмæ ба-
зылд.

«Æхсæв дæр, бон дæр лæгæ-
ты рæбын баддзысты. Арс афæл-
дахын алкæй дæр фæфæнды. 
Фæлæ гæдыйы къах цыбыр у! – 
бахудт Хъахырман, талынг уаты 
йæхи нымæтыл куы æруагъта, 
уæд. – Кæд искæуыл фембæлой, 
уæд – Агуындæйыл. Ницы йын 
уыдзæн, иу къорд боны къалатийы 
куы æрдауа, уæд. – Фæфæлмæн-
дæр лæджы зæрдæ. – Мæхæдæг 
æм ирвæзынгæнæгæй фæзынд-
зынæн, æмæ уæд мæхи уыдзæн, 
йæ къамтæ æрæвæрдзæн... Мæ 
сæры цæфмæ дын, хъал Агуын-
дæ, æз дæ хæмпус былтæ, дæ 
урс-урсид риутæй дæ уд сласдзы-
нæн...»

Йæ цæстытыл та (цалæм 
хатт!) ахъазыд рæсугъд ныв: Агу-
ындæ йæ хъæбысы тæлфы, йæ 
рæдыдыл басаст, хатыр куры, йæ 
æцæг амондæй йæ сæр разылд, 
æмæ Хъахырманы рæвдауынæй 
суанг боныцъæхтæм нæ бафсæст.

Цыма æцæг амондæй бафæл-
лад, уыйау æмбæрста лæг йæхи, 
æмæ тæлтæг сæнтты бын фæци...

Комыдымæг боны рухсæй 
фæуæрæхдæр. Зынын байдыдтой 
фæзилæнты цыргъ тигътæ, фæн-
даджы дзыхъхъытæ æмæ къуып-
пытæ.

– Кæд уыцы ус йæ дзыхыл нæ 
фæхæцыд, æмæ сæхи нымбæх-
стой. Уæд йæхæдæг ратдзæн дзу-
апп, – смæсты хицау. 

Цæуынвæнд скодта, схызт 
саргъмæ, лæппутæ дæр рæвдз 
абадтысты сæ бæхтыл – адæмы 
дзæгъæлы змæнтын ницæмæн 
хъæуы… «Хъырымы мулк до-
ныкъусы сæфт фæкодта, фæлæ 
уыцы саргъ ничердæм ауад-
здзынæн! Йæ фыд бæхуарзаг 
лæг уыдаид. Сыгъдæг æвзистæй 
æмæхгæд саргъ! Æмæ-иу уæд нæ 
зæронд зондамонæг стыр ныхæ-
стыл схæцæд…» – æрымысыд йæ 
хицау Хазбийы.

Кæй кой кæнай – къæсæр-
мæ! Фæзилæнæй бæхуæр-
дон разынд. Иу зæронд 
лæг бæхмæ æвзиды, йæ 
фæстæ хъæмпыл бады 

сылгоймаг. Агуындæ?!. Цæсты-
фæныкъуылдмæ йæ хъуыдытæ 
сæрымагъзы сгуппар сты: «Абы-
рæджы ном мыл сбаддзæн: фæн-
дагыл усы æрцахста! Фæлæ йын 
ауадзæн нæй. Хъуыддаг дихтæ 
кæнын нæ хъæуы. Сæрæй бынмæ 
хъуамæ куырмæлхынцъ уа. Хъы-
рым фæлыгъд хæсты быдырæй. 
Агуындæ йæ æмбæхсы, хæринаг 
ын хæссы. Цæмæйдæр стъæл-
фынц, æмæ сæ дзаума рагацау 
æмбæхсынц. Факттæ, факттæ... 
Фæлæ ахсын... Уый кæстæрты 
хæс у. Къæйных, уæндон лæппу-
тæ сты, зивæг нæ зонынц…»

Йе ’мбæлттæй кæйдæр хъу-
сы цыдæртæ адзырдта æмæ 
фæсвæды уырдыгмæ аивгъуыд-
та. Хъахырманы хъус ма йын йæ 
бæхы къæхты уынæр айхъуыста, 
æмæ фæтар.

Къæвдаты фæстæ уæрдон-
вæндаг йæ гаччы абадт. Цалхвæд 
æрттивы ногфæлдæхт ауæдзау. 
Цæфхæдты дамгъæтæ йыл мыху-
ырау зынынц.

Фæллойгæнæг у фæндаг, 
бон-сауизæрмæ йыл дыууæрдæм 
кæнынц уæрдоны ифтыгъд, сар-
гъæвæрд, идонуагъд бæхтæ. Хор 
ласынц, хабар хæссынц, фæдисы 
уайынц. Галты уæзбын къахдзæф, 
стурты æнахуыр тындзын, родты 
чъыллиппытæ – алцы дæр сса-
рæн ис фæндагыл. Фæндаджы 
чиныг кæсын базон, æмæ хъæуы 
цард бамбардзынæ. Мæнæ чидæр 
– хъæргæнæг, кæнæ хæрзæггу-
рæггаг – цыппæрвадæй фæтæхы. 
Хъæуæй хъæумæ... Мæнæ уый 
та йæ галтыл æгæр уæззау уаргъ 
самадта – уæрдоны къæс-къæс, 
галты ратон-батон, цæлхыты ра-
чиу-бачиуæй бæрæг у. Уый та дын 
хицау – бидаркæ схъиугæ тæхы, 
бæхы хуыррыттæй цъиутæ фæ-
пырх вæййынц, байрагау йæ къах 
бæрзонд исы – фæд уæлæнгай у, 
цæфхад цæфхады не ’ййафы.

Азты уæз фæтæн уæхсчыты 
дæр фæгуыбыр кæны. Æмæ уый 

хъыгдары Хазбийы. Раст зæгъын 
хъæуы, цалдæр боны уæлхъæ-
дæй царди. Кæм – хæрдджын, кæм 
– æххормаг. Фæззыгæнд афоныл 
нæ фæдæ, уæд – кæуинаг. Æмæ 
цыди иу колхозæй иннæмæ, иу 
тракто рон бригадæй иннæмæ... 
Ныффæллад. Сæдых. Æнæдаст.

.– Фæзæронд кæныс, хорз 
лæг! – йæхицæн загъта Хаз-
би. – Раджы ма дын у. Дæ пенси 
дын никæмæн ратдзысты, мы-
дыбындзытæ æмæ дæ дыргъ-
дæттæ никæдæм аирвæздзысты. 
Райсомæй-иу раздæр фест, æмæ 
дæ бон фæдаргъдæр уа. Кæннод 
ауæдзы фынæй кæнын дæр са- 
хуыр уыдзынæ.

Зноны хабарæй Хазбийы 
зæрдæ бахъæлдзæг. Йæ бæхы 
кæмæндæр авæрдта – уæллаг 
бригады чидæр фæрынчын, æмæ 
йæ дохтырмæ ласын бахъуыд. 
Йæхимæ та йын трактористтæ 
æнхъæлмæ кастысты. Хуыссæд-
жы хъæстæ нæ фæци, фæлæ 
фæстиатгæнæн нæ уыд. «Уым 
вагоны суадздзынæн мæ фæл-
лад», – скарста йæхинымæр æмæ 
ауæдзы фæраст.

Цæуы, цæуы... Кæмдæр æй 
хуыссæг æрцахста. Æмбисæхсæв. 
Мæй æмæ тракторты цырæгътæ – 
æндæр иу ирд стъæлф дæр нæ 
федтаис зæххыл дæр æмæ арвыл 
дæр. Цæуы... Йæ къах цæуылдæр 
скъуырдта, афæлдæхт æмæ тарф 
фынæй аци. Райхъал бонивайæн-
ты. Райхъал! Цалдæр лæджы йæ 
систой æмæ йæ мардхæссæгау 
фæцæйхастой. Æмæ уæд ракаст...

– Дæ раттæг дæлæмæ æрха-
уа! – йæ мады ’фсымæр Бæбуйы 
ныхас æй аргæвста.

– Цы æрцыд? Исты бæл-
лæх?..

– Мардæрцыд!
Хазби бафынæй ауæдзы. 

Фæлмæн зæхх æм бумбулийау 
фæкаст, æмæ йæ йæ къах дард-
дæр нал ахаста. Тракто рист дык-
каг ауæдзыл æрзылд, æмæ йæ уд 
ауад. Йæ фындзы бын бамбæхст 
диверсант! Фæдисонау атахти йе 
’мбæлттæм. Ифтыгъд сты адæм 
хæсты заман – уайтагъд «гæрзиф-
тонгæй» фæзындысты æххуыс-
мæ. Кæмæ – мих, кæмæ – æндæр 
исты... Колхозы сæрдар Бæбумæ 
разынд англисаг кæрæбин, æмæ 
уый сæ разæй æдæрсгæ фæраст. 
Йæ цæстытæ сахъат сты рагæй 
дæр – кæсæнцæстытæ фындзы 
хъæлыл æнцад нæ бадтысты, 
стæй æнæгæды ныхас, кæд рад-
жы кæддæр партизантимæ иучы-
сыл фæци, уæддæр диверсантыл 
никуыма фембæлд, æмæ-иу йæ 
уæраг фæтасыд. Уæддæр сæрдар 
сæрдар у, ноджы ма фондзæхсто-

ны хицау. Чи хъуамæ цæуа уæдæ 
фæдисонтæн сæ разæй?

Æртымбыл сты «знаджы» 
алыварс. Аирвæзæн ын нал уыд, 
фæлæ хотыхджын уыдаид, кæй 
зæгъын æй хъæуы, æмæ тагъд 
кæнын ницæмæн хъуыд. Хæстон 
æгъдау куыд амоны, афтæмæй 
йæм сæрдар йæхæдæг хæстæг-
дæр ба бырыд. Бирæ фæхъавыд 
диверсантмæ, æмæ уый куынæ 
змæлыд, уæд йæ кæсæнцæстытæ 
æриста, лæмбынæгдæр æм нык-
каст æмæ зæрдиагæй ату кодта:

– Уый нæхи лæг куы у!
Хазби бахудт: нæхи лæг! 

Кæм ис, кæ, «нæхи лæг?» Хорз 
зоны уыцы ныхæстæн сæ уæз, 
фæлæ йæ йæхи уæхсчытыл ра-
гæй нал бавзæрста. «Гъей-джиди, 
мæ лæппуйы бонтæ!» – йæхи 
бауыгъта лæг. Йæ хуыссæг фæ-
лыгъд, бози йæхимæ æрбалвæ-
ста – бæхы сæпп фæрæвдздæр. 
Æхсынæны хуым йæхи къултæ 
кæнын байдыдта. Дзагармæй 
алчидæр рæдау у. Нарст æфсир 
æддæг-мидæг ауад, æфсир æф-
сирыл ныттыхсы. Алцыдæр йæ 
кары куы бацæуы, уæд хионыл 
æнувыддæр вæййы – царды ад 
бамбары. Фæлæ æхсынæны ницы 
амбулдзæн! Хазби дзы кæддæ-
риддæр йæхи цæхæрадоны дæр 
ныссадзы. Æмæ цыма цалдæр 
хуры стулы æмбойны, афтæ йæм 
фæкæсы. Сырддонцъиутæ сæ 
уайтагъд ахсынынц, фæлæ сæм 
никуы смæсты – сæ сызгъæрин 
тъæпæн худтæ сын уæддæр нæ 
сисынц.

Ам та æнæхъæн хуым!
Баурæдта бæхы. Бидаркæйæ 

рахызт. Ахæм ма дзы диссаг уа? 
Хæтæлзæнг, тутт къабаз... Йæ 
цъуппыл та æхсынæнты чъиритæ, 
сызгъæрин хъула фæлмæн хæр-
вæй æмбæрзт. Карк ма фембæхсы 
афтæ йæ лæппынты æцæгæлоны 
цæстæй. Куы сцæттæ уа, уæд йæ-
хæдæг баруайдзæн. Асæрф хус 
хæрв æмæ фендзынæ: нæмыг 
нæмыгмæ йæхи нылхъывта. Цоты 
къабæзты фыдæлты туг фæ-
фыцы. Зæнг бахус, чъил апырх. 
Фæлæ цард æнæскъуынгæ æмæ 
æгæрон у. Алы мыггагæй дæр та 
уалдзæджы райгуырдзæн рæх-
снæг тала, быдыр та фестдзæн 
хуры зæй. Хазби ныуулæфыд:

– Зæхх, фыдæлты зæхх, ту-
гæрхæмттæ, рæвдыдхъуаг са-
умæр, – систа ногфæлдæхт ау-
æдзæй къуыбар. – Сойытылдау 
у, гутоны цыргъ æй ныссæрфта, 
æмæ уый æрттывдæй цæхæртæ 
калы.

Бирæ йæм фæкаст, йæ армы 
йæ аууæрста.

– Зæхх... Кæд уыди уый? Рад-
жы, тынг раджы....

Зæххæй куы хицæн кодта, 
уæд æм маст нæ уыд, æнцонæй 
йыл систа йæ къух. Фæлæ ныр 
æмбарын байдыдта: хицæн нæ, 
атыдтой йæ, арæдывтой... Чи? 
Йæхæдæг уыдаид. Зæххыл йæ 
бар нæ цыд, искæй зæххыл та 
уыргæфтыд фæци. Æмæ дзы фер-
вæзт! Фæлæ, æвæццæгæн, зæххы 
уацайраг уыдзæн мыггагмæ. Кæ-
рæбин йе ’ккой, афтæмæй куыста, 
фæдисы тахт: чидæр мын мæ зæх-
мæ лæбуры! Æвзæргæнæджы-иу 
бафарста: чи дын у ацы зæхх? 
Цы дын бавæййы? Разы никуы 
уыд дзуаппæй. Ау, зæхх дын цы 
бавæййы, уый ма ’мбар! Уæд ыл 
цæугæ та, уæд ыл цæргæ та куыд 
кæныс? Миты рагъыл цæр, ихы 
къæртт цъир, дæ риуы зæрдæйы 
бæсты уый æвæрд ис.
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Данте  АЛИГЬЕРИ (1265-1321), итайлаг поэт: «Ходуйнаги æма 
аллайаги игакæ æвæрун, æцæгæлон æвзаг ка æстауй, æхеуонбæл 
ба билæскъелтæ ка кæнуй, еци усхъуммæзунд, фудзукъур 
адæймæгутæбæл... Мæ маддæлон æвзаг мæ ракодта, алцæмæй 
æнхæст унæн фадуат ка дæттуй, еци зундинадмæ...»

Милицæйы дуармæ æрхызт 
бидаркæйæ. Фынддæс азы бæрц 
æй зонынц ам, æмæ хъуамæ йæ 
алы фезмæлд, йæ алы къахдзæф 
дæр бынаты уа. Бар-æнæбары 
ставд астæу фæтæн ронæй бал-
вас. Милицæ милицæ у. Æгъдау, 
фæтк, рæстдзинад. Уыдоны сæр-
ты исчи куы ахизы, уæд бахъæуы 
Хазбийы сæр.

Радгæс фестад, «дæ бон 
хорз» ын загъта.

– Хъыгдарæг нæй? – афарста 
йæ Хазби, йæ ныхы хид сæрф-
гæйæ.

– Нæй!.. Ис!..
– Ис æви нæй? – бафарста та 

Хазби, фæлæ дзуапмæ нал фæ-
лæууыд… «Ис, нæй – ам цыдæр 
нæ фидауы», – загъта йæхины-
мæр æмæ йæ кусæнуаты къæсæ-
рыл бахызт фæлладхуызæй.

Зæххы тæф та фындзыхуын-
чъытыл сæмбæлд. Нæ йын баф-
сæст йæ рæвдыд æмæ узæлдæй. 
«Ехх, гутоны къæдзыл æрхæц, 
ауæдз ауæдзы фæдыл фæлдах, 
кæрдæджы хал, мæнæуы æфсир, 
хъуыдыды нартхор, æхсынæны 
рæзт уын... Арв æмæ зæхх... Æмæ 
уæгъдибар дымгæ. Хур æмæ рог 
уæлдæф... Æнтæф боны хид... 
Цъитидоны цъæппытæ...– Хазби 
йæ къух ауыгъта. – Æмæ уæд ам 
та? Ам чи кусдзæн? «Ис» æмæ 
«нæй» цы сты, уый хъуамæ исчи 
æвзара æви нæ? Уый раст æмæ 
зылын у, гормон, æцæгдзинад 
æмæ фыдракæнд, сыгъдæгуд 
æмæ мæнгарды фæдвæливæн-
тæ, æвыд æмæ азымджын... 
Цард æмæ мæлæт», – карзæй 
загъта йæхинымæр.

– Цы ис æмæ цы нæй? – ба-
фарста йæ Хæдивæджы, уый 
уæлкъæсæр куы фæзынд, уæд.

«Хæлиудзых, нæ сарæхст», 
– Хæдивæг æрбамæсты радгæс-
мæ – уый фæзмы, æвæццæгæн, 
хицау.

– Давд... Æхсæнадон исбон-
мæ ныхылдта! – рафæлдæхта йæ 
гæххæттытæ.

– Чи?
– Давæг! – йæ уæхсчытæ 

фелхъывта Хæдивæг.
– Кæд, мыййаг, адæймаг! 

Давæг... Уый куыст исты у æви 
æрдзы лæвар, йе та дæсныйад, 
адæймаг йæ мады гуыбынæй кæй 
рахæссы, ахæм?

– Æвгъæдгæс ын нæ уыдтæн! 
– лæгæн фæхъыг йæ хицауы 
уайдзæф, æмæ къæйныхдæрæй 
райдыдта дзурын:

– Тæсчъы дзаг адавта кар-
тоф!

– Тæсчъы дзаг... Чи у, чи? 
Тæсчъы бын адæймаджы куы 
батъыстай!

- Уæллагхъæуккаг, авд æмæ 
дыууиссæдзаздзыд, æнæпарти-
он, æртæ сывæллоны йын ис, йæ 
лæг хæсты, ха бар дзы нæй.

– Йæ ном та, йæ мыггаг?..
– Хадизæт. Цæрæгкатæй...
– Ацу æмæ хатыр ракур Цæ-

рæгкаты Хадизæтæй, ныллæг ын 
акув, стæй дæ сæр къултыл фæ-
хой, дæ фындзы пырх акал, дæхи 
цæхс æмæ-иу мæм уæд æрбацу!– 
фестад Хазби. «Кæд бамбардзы-
стæм кæрæдзийы», – дзырдта йæ 
цæстæнгас.

- Бахатыр кæн, фæлæ æз 
дæр мæ хæстæ зонын. Закъонæй 
уæлдæр ницы ис. Йæ ныхмæ цæ-
уын пайда нæ хæссы. Давæгæн 
дæр æмæ йæ сæрылхæцæгæн 
дæр...

– Мæнæн мæ пайда мæ армы 
ис. Искæмæ йæм не ’нхъæлмæ 
кæсын. Цæмæн бафхæрдтай 

сылгоймаджы? Баныхас кæн 
йемæ, бамбардзæн дæ... Зын 
рæстæг... Кусæг нæй, хæст нæ 
къæсæрмæ схæццæ. Сылгоймæг-
тæ хæрджытау кусынц, æхсæв, 
бон не ’взарынц. Цы удты фидар 
сын разынд! Цæмæй цæрынц, 
цæуыл лæууы сæ зæрдæ? Ууыл 
искуы асагъæс кодтай? Картофы 
тæскъ... Æртæ сывæллоны – да-
ринаг. Йæ фырадæргæй рахаста 
уыцы тæскъ. Колхоз ницыма рад-
та, йæ арынг афтид! Сæрдар ын 
хъуамæ бахæсса уыцы тæскъ, 
йæхæдæг ын хъуамæ стигъа 
уыцы картофы муртæ! Давд давд 
у, аххосджын та – аххосджын. 
Фæлæ ахæм адæймаг давгæ нæ 
фæкæны!

– Æз хъуыддаг прокурормæ 
радтон! – Хæдивæг, йемæ разы 
кæй нæу, уый бамбарын кодта.–
Йæ фæндон уый дæр зæгъдзæн.

– Дарддæр! Дзур! – рафыхт 
Хазби. «Къодах, къуымых æмæ 
æнæхатыр лæг!» – фыццаг хатт 
æм нæ фæзынд ахæм хъуыды. 
Йе ’ккойы йын æй сæвæрдтой, 
æмæ исчердæм фæдæ, зæгъгæ, 
уæд йæ рохтæ суадзы, адæмы 
тас бауадзы.

«Дзур. Гъеуый дын лæджы 
ныхас, – Хæдивæг йæхинымæр 

раппæлыд хицауæй. – Гъе уым 
дæ æз дæр фæфæзмын, кæннод 
даргъ ныхæстыл схæц. Афтæ æм-
бæлы, мæ буц хицау, оперативон 
куысты – рæвдз, æнæуæлдай ми 
æмæ ракæ-бакæйæ», – йæ лы-
стæг цæстытæ нарст цæсгомыл 
сырддонцъиутау сцырын сты.

- Ис ма иу ног хабар!
Хæдивæг ацы ныхæстæ 

загъта куыдфæндыйæ, йæхины-
мæр та дзырдта: «Мæ къухы дæ, 
ныр та ма цы æрымысдзынæ? 
Гадзрахатæйцæуæгæн йæ фæд 
ссардтон. Æмæ чи у, уый куы зо-
нис. Колхозы сæрдар. Ахæм лæг 
хуымæтæджы нæ ралыгъдаид 
хæсты быдырæй. Тæппуд нæу. 
Уымæ, æнæмæнг, исты фæндтæ 
уыдзæн. Немыц нын нæ дуæрттæ 
сæттынц. Æрджынарæг фосæр-
гæвдæн фестад – сармадзанты 
богътæ æхсæв дæр не ’нцайынц. 
Æмæ ам æрбалæууыд. Хъуамæ 
цæхх æмæ кæрдзынимæ рацæуа 
сæ размæ. Йæ ныфс цæмæйдæр-
ты æмæ, чи зоны, кæмæйдæрты 
хæссы. Фæлæ ронбæгъд лæгыл 
нæ фембæлд! – йæхицæй ныббуц 
Хæдивæг. – Стæй адæм къæрц-
хъус сты. Уыцы хæлиудзыхæй 
дæр искуы æцæг лæг рауайдзæн. 
Тæппуд у, кæй зæгъын æй хъæ-
уы, фæлæ йæ удæн куы тæрса, 
уæд æй уромæг нал бауромдзæн. 
Ахæм дæр схъæбатыр вæййы 
тыхст заман».

– Хабæрттæм дæ не ’вдæ-
лы. Хадизæт дæумæ æнхъæлмæ 
кæсы, – комкоммæ йæм бакаст 
Хазби.

– Куыд кæсын, афтæмæй 
дæм мæнæй искæй устытæн сæ-
рæйкувæг саразынвæнд ис, – бы-
лысчъилæй сдзырдта Хæдивæг.

«Ам цыдæр ис, æнхъæлдæн. 
Æндæр хъæлæсы уаг... Ахæм 
къæйных нæ вæййы. Хъарсы фи-
дар ма басæтта!»

– Кæд де стырдæр знæгтæ 
сылгоймæгтæ сты, уæд, чи зоны, 
семæ сарæхсай.

Хицауы ныхæстæ йын йæ 
тъæнгтæ ацагътой, дзуапп рат-
тын дæр йæ сæрмæ нал æрхаста, 
тагьд-тагъд рафæлдæхта гæх-
хæттытæ, æмæ йыл «ныккалдта».

– Бæрзыхъæуккаг. Цины Агу-
ындæ, æнæпартион, æртæ сы-
вæллоны...

– Æгъгъæд. Агуындæйы мын 
амонын нæ хъæуы! Цы ракодта 
уый та?

– Бады. Æнхъæлмæ кæсы!
– Куыд бады? Цæмæ æн-

хъæлмæ кæсы?
– Куыд фæбадынц, афтæ. 

Æнхъæлмæ та кæсы, йæ хъыс-
мæт ын кæд алыг кæндзыстæм, 
уымæ.

– Цы ’рцыд?
– Стыр фыдраконд. Фæлæ 

йыл нæ сæтты, алывыдтæ калы 
мæнæн дæр, йе ’взаг суагъта, 

йæ цæсгом бахордта. Дзуаппы 
бæсты къæйных ныхас, æртхъи-
рæнтæ. Сæрра, сывæллоны дæр 
хъизæмарæй мары.

– Цавæр сывæллоны? – ни-
цыма йын бамбæрста Хаз би-. •

– Кæстæр лæппу йемæ ис. 
Фæрынчын, йæхæдæг та йæ 
гæндзæхтæ цæгъды. Дæу агу-
ырдта, йæ зæрдæ дæуыл дары, 
– бахудт Хæдивæг.

– Уымæй нæ рæдийы, фæлæ 
ам цæмæн ис, æз дæ уымæй куы 
фæрсын?

– Йæ лæг дезертир у. Иунæг 
нæ уыдзæн. Агуындæ сын хæри-
наг хæссы, фæлæ кæм бадынц, 
уый нæ хъæр кæны.

– Хъырым – дезертир? Сæнт-
тæ цæгъдыс, хорз лæг! – фестад 
Хазби.

– Факттæ, факттæ...– йæ хъу-
ыры фæбадт Хæдивæг.

– Дзур!
– Йæ хъæуккæгтæ, дам, æй 

æхсæвыгон фенынц, ус, дам, 
хойрагимæ фæдæлзæхх вæййы 
– хъæдмæ æви комы сæрмæ, уый 
нæма сбæрæг.

– Уыдон факттæ сты? Стæй 
факттæ искæй сæр къалатийы 
фæтъыссынæн не сты, æнæуу-
æнк кæуыл кæнай, уый фæаххос-
джын кæнынæн дæр сæ уырзæй 
февзарынц.

– Уый дæр сæ афтæ иуварс 
кæнинаг уыд, – хинхудтæй фæзы-
лын сты Хæдивæджы былтæ.

– Хъуыддаг нæма равзæр-
стам. Ус та азымджын æппындæр 
нæу. Куыд бахъæцыд дæ цæсгом 

мад æмæ сывæллоныл гуыдыр 
сæвæрын?

– Хæстон рæстæг! Уый pox 
кæнинаг нæу. Чи зоны, закъонтæ 
æгæр карз сты...– къахæгау загъ-
та Хæдивæг. – Фæлæ сæ æххæст 
кæнын хъæуы æнæмæнг. Немыц 
дард нал сты. Лыстæг хъуыдда-
гыл уыйбæрц рæстæг цæмæн са-
фæм? Иу хæс æвæрд ныл ис: иу 
гадзрахатæйцæуæг дæр æнæф-
хæрдæй хъуамæ ма аирвæза.

– Мад æмæ сывæллон! 
Адæймаджы хъысмæт дæм мæ-
лæты аслам нæ кæсы! Ахæм зон-
дыл хæст дæ, уый нæ зыдтон! – 
фæлварæгау æм ныккаст Хазби. 

Уый йæ цæст дæр нæ фæ-
ныкъуылдта. Йæхинымæры загъ-
та: «Хицауимæ кас не сфыцдзы-
нæн. Ныхас рауад, æмæ хъуамæ 
састы бынаты уый баззайа. Уый 
ныхæстыл схæцыд, мæнмæ та 
факттæ ис. Бавзарæд...»

– Семæ баст у, афтæмæй 
мын зæды къалиу фестад.

– Æвæццæгæн, æмбары йæ 
рæстдзинад, хахуыр ныхæстæй 
нæ тæрсы. Мад у. Уый æмбарыс? 
Мад... Дæ мадыл искуы фенæуу-
æнк дæ? Никуы. Æмæ дæм уæд 
Агуындæ æвзæргæнæгæй цæ-
мæн зыны?

– Факттæ! Æнкъарæнтæ-
йедтæ ныртæккæ ницы марынц. 
Зæрдæ алырдæм дæр зоны. Уа-
вæртæ, цард куыд амоной, афтæ.

– Æрмæстдæр рæстырдæм. 
Ныхас рæстудыл куы цæуа, уæд.

– Сæнттæ сты уыдон, – æрго-
мæй бахудт Хæдивæг.

– Дзержинский-иу æнæ хæ-
цæнгарзæй куы рацыд знаджы 
ныхмæ. Сæнттæ? Æви æндæр 
истæмæй уыд ныфсджын? Рæс-
тдзинад зыдта, æууæнкæй уыд 
хотыхджын, зæрдæйæ, æппын-
фæстаг, партион зæрдæйæ.

 – Æндæр рæстæджы царди 
уый. Тыхджын уыд тас... мæлæ-
тæй. Max лыстæгдæр кæсæм 
алцæмæ дæр. Уый æнхъæл та 
чи уыд, æмæ Цины Хъырым знаг 
разындзæн?

– Уый æнхъæл ничи у!
– Ома?
– Радгæсæн зæгъ, Агуын-

дæйы мæ бидаркæйы йæ хæдза-
рыл сæмбæлын кæнæд! – дæр-
зæгхъæлæсæй сдзырдта Хазби. 
– Ацы хатт хатыр курын мæнæн 
æмбæлы, фæлæ мæ цæсгом нæ 
хъæцы мæхи равдисынмæ. Уый 
иу. Иннæмæй та абонæй фæстæ-
мæ æнæ мæн иу къахдзæф дæр 
нал! Ныууадз дæ джигултæ, дæ 
æртхъирæнтæ! Адæмы ма сæр-
гой кæн, – гæххæттыл цæхгæрмæ 
æрхаста ставд сырх кърандас.

– Мæнæн мæ хæс у уæлдæр 
хицауадæн хабар фехъусын кæ-
нын. Æнæхъæн къуыри мæ гæнд-
зæхтæ дзæгъæлы фæцагътон? 
Кæд мæныл æууæнк нæй, уæд... 
Фæлæ мæм æндæр хъуыды ис...

Хазби йæ сæр разыйæ тылд-
та – раст дæ, афтæ у – йæхæдæг 
цыдæртæ фыста.

– Æмæ уæд уыцы лæг та? – 
Хæдивæгмæ цæуынвæнд нæма 
уыд.

– Ноджыдæр ма?..– скаст æм 
Хазби.

– Хъахырманæй зæгъын, – 
мæ маст уæд та уымæй райсон, 
цыма афтæ зæгъинаг уыд, ахæм 
хуызæй сдзырдта  Хæдивæг.

– Гъе уый, чи зоны...– æбæ-
рæг дзуапп радта Хазби, стæй 
бафарста:

– Æмæ дæ уый цы хъыгда-
ры? Кæм ыл фембæлдтæ?

– Уый мын радзырдта ха-

бæрттæ.
– Гъеныр дæ бамбæрстон. 

Дæ къухтæ дæ хæрынц. Дам-
думтыл зилыс? Чифæнды цы-
фæнды дзурæд – уæлдай дын 
нæу? Адæймаджы ацъипп лас, 
уый фæстæ бæрæг уыдзæн, нæ? 
Æмæ дын кæд знаг дæ быны арт 
æндзары, уæд та?

– Уый æууæнкджын лæг у, 
– цæуылдæр фæгуырысхо Хæ-
дивæг. – Хæсты фесгуыхт, инва-
лид...

– Йæ фыны, æви дæ фыны? 
– фыццаг хатт бахудт Хазби.

– Уый та куыд? Мæхи цæ-
стæй йæ федтон.

– Йæ къах кæм фæсахъат, 
уый базонын мæ рагæй фæнды, 
фæлæ ницы. Фынддæс азы ра-
цыд, уæдæй нырмæ, æмæ йæ 
нæма равзæрстон. Алцæмæн 
дæр ис райдайæн... Стæй кæрон 
дæр! – йæ хъуыдытæ балхынцъ 
кодта Хазби.

Хæдивæг æм хæлиудзыхæй 
каст. Цыма йæ сæр къæппæд-
жы фæтъыста, афтæ æмбæрста 
йæхи – æрлæмæгъ, рустæ уæгъд 
уагъд, цæстыты – тас. «Уыцы 
сæтой мын мацы фыдбылыз са-
разæд. Хицау йæ койæ фендæр-
хуызон. Цыдæр бæллæх зоны, 
æвæццæгæн. Хъырымимæ баст 
ма уæд? Уæд... Уæд сæфын! Æп-
пын ницы, фæлæ фронты скуыси 
уыдзынæн, ноджы азымджынти-
мæ... Уым та фервæзæн нæй…» 
Æнхъæлмæ каст, цыма тæрхоны 
лæгмæ хъуыста, афтæ: «Мæ мæ-
лæт уыдзæн æви мæ амонд?..» 
Æмæ цыма нæ фæрæдыд.

– Дзырдхæссæг басгуыхт 
ныр та? – йæхинымæр дзурæгау 
бафарста Хазби.– Гъе ныр ын, 
æнхъæлдæн, йæ къæдзилыл фæ-
хæст дæн.

– Бахатыр кæн, мæ къæд-
зилæй зæгъыс, – фестъæлфыд 
Хæдивæг.

–  Кæд ды дæр къæдзил да-
рыс, уæд æй хъахъхъæн! Фæлæ 
мæ бардзырд цæуылнæ æххæст 
кæныс? Стæй дæ куы равдæла, 
уæд ма дæ хабæрттæ бæлвырд-
дæр радзур. Ном, мыггаг, парти-
он...– радта йæм сыгъдæг сыф.

Хæдивæг цикъæйау афæ-
лурс, æнæбары райста гæххæтт: 
«Мæ мæлæт...» – æмæ уæззау 
къахдзæфтæй феддæдуар.

«Афонмæ æндæр гæххæтт 
фыссы, – фæлладæй бадт Хаз-
би. – Наркоматмæ. Йæ бар йæхи. 
Æз цæттæ дæн. Фынддæс азы 
фæцæттæ кодтон мæхи. Растдæр 
зæгъгæйæ та мæ адæм æфтыд-
той зондыл. Чи зоны, куыд ра-
уадаид мæ цард. Me ’мгæрттæ 
ахуыр кæнынмæ ныххæррæтт 
ластой Мæскуымæ, Бакумæ, Ро-
стовмæ... Инженертæ, дохтыртæ, 
ахуыргæндтæ... Æз та мæ цард 
мæ фыдæлты зæххыл арвыстон. 
Æхсæвæй, бонæй... Кæм – фæ-
дис, кæм – давд, чызгыскъæфт... 
Загъд-замана! Азтæ, азтæ... Ро-
стовы нæ ацардтæн, наутæ нæ 
арæзтон, хæзнатæ нæ агуырд-
тон... Цардтæн, æгъдау æмæ 
фæткыл дзырдтон.

Дыккаг хатт дæр ацæуин 
уыцы фæндагыл, ногæй та йын 
бавзарин йæ æнæхуыссæг æх-
сæвтæ, йæ тæссаг фæзилæнтæ, 
ныккалин та мæ туг, фæлæ æв-
зæргæнæг нæ аирвæзид, бирæты 
зæрдæхудты та бацæуин, уæд-
дæр раст æмæ зылы-
ны ссарин... Кæд æн-
къарæнтæ, зæрдæйы 
сусæг цæлхъытæ сты 
уыдон?
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ТÆССАГ  УАВÆРТИ
ХЕ КУД ДАРУН ГЪÆУЙ?

Зингисервæзт æй æнæнгъæлæги 
цау. Æ райеуварс кæнуни  туххæй уæ 
мадзæлттæ цæйбæрцæбæл раст æма 
ахедгæдæр уонцæ, уомæй аразгæ ‘й æ 
рахуссун кæнун. Гъулæггагæн, фулдæр 
адæммæ гъæугæ зонундзийнæдтæ нæ 
фæууй, зингисервæзти рæстæг куд архай-
ун гъæуй, уой туххæй.

ЗИНГИСЕРВÆЗТ
ÆХСÆНАДОН БУНÆТТИ
Катай æй зундирахасти уæхæн уа-

вæр, æма си адæймаг кенæ ба берæ 
адæм дæр бахаунцæ, тæссаг бунатæй 
райервæзунбæл архайгæй. Адæм сæхе 
нæбал фæллæдæрунцæ. Уой хæццæ бе-
рети зундирахаст фæкъкъумух уй, уавæ-
рæн раст аргъ искæнуни гъомус исæфун 
райдайуй. Сувæллæнттæ, æригæнттæ, 
силгоймæгтæ, рацæргæ адæм ба æр-
лæмæгъ унцæ, се ‘уæнгтæ сæ коммæ 
нæбал фæккæсунцæ, æма домæнтæ куд 
гъæуама æнхæст кæнонцæ? Ахид уотæ 
рауайуй, æма, иннæ адæм кумæ фæуу-
айунцæ, уомæн дæр нецибал фæззонун-
цæ, айдагъдæр фæййархайунцæ тæссаг 
бунатæй кенæ ба мæнгæ тæссаг бунатæй 
иддарддæр рацæунбæл.

Катаййи бахаун ма уомæй тæссаг æй, 
æма, куд загътан, уотемæй, тæссаг буна-
тæй идарддæр рацæунмæ бæлгæй, адæм 
æрæмбурд унцæ рахезæни æма ‘й исæх-
гæнунцæ. Ледзæг адæмæй беретæн сæ 
бон, бæргæ, фæууй уавæрæн раст аргъ 
искæнун, ци гъæуй, уæхæн архайд кæнун, 
фал сæмæ тасдзийнадæ бацæуй, æма 
уомæй фæттæрсун кæнунцæ иннети дæр.

Цубурдзурдæй, сæхуæдтæ сæхецæн 
къулумпий хуасæ исунцæ, фидбилизи 
бунатæй цæугæй. Уомæ гæсгæ уæхæн 
уавæри ахсгиаг æй, цæмæй, катаййи ка 
бацудæй, еци адæми ‘хсæн разинна, сæ 
архайдæн разамунд дæттун æ бон кæмæн 
уа, уæхæн адæймаг.

АРХАЙД – ЗИНГИСЕРВÆЗТИ 
РÆСТÆГ

Цийфæнди æхсæнадон бунатмæ дæр 
бацæугæй, байархайетæ уæ над багъуди 
кæнунбæл; уе ’ргом раздахетæ, сæйраг 
æма æндæр рацæуæнтæ кæми ‘нцæ, уор-
дæмæ; кæми ци ес, уой уæ зæрдæбæл 
бадаретæ; сувæллæнттæн хуæцетæ сæ 
къохтæбæл.

Гъæр «зингисервæзт!» фегъосгæй, 
сабур уотæ; фæразондзийнадæ дæр рав-
десетæ æма уой туххæй фегъосун кæнетæ 
уæ фарсмæ лæууæг адæмæн дæр, уæл-
дайдæр силгоймæгтæн. Уæ алфамбулай 
уавæрæн аргъ искæнетæ, уавæр æцæ-
гæйдæр тæссаг æй, уой исбæрæг кæнетæ. 
(Кæд еске аци гъæрæй фæндуй адæми 
фæттæрсун кæнун.)

Уæ бунати лæугæй, лæмбунæг ра-
кæсетæ уæ алливарсмæ; телефон, кенæ 
зингисервæзти дзæнгæрæги кънопкæ фæ-
ууингæй, зингисервæзти туххæй фегъосун 
кæнетæ зингхуссунгæнæн гъæуайкæнуй-
надæмæ, ма банимайетæ уотæ, æма  уой 
дæр уæ бæсти еске бакæндзæнæй, æма 
æнцадæй цæун райдайетæ хæстæгдæр 
рахезæнмæ. Кæд гæнæн уа арт рахуссун 
кæнунæн, уæд æвæстеуатæй уой туххæй 
фегъосун кæнетæ уæ алливарс ка ‘й, еци 
адæмæн; арт рахуссун кæнетæ, фæййагъ-
аз кæнунмæ уæ фарсмæ лæууæг адæммæ 
фæдздзоргæй, испайда кæнетæ, уæ къохи 
ци фæууа, уомæй æма сæрмагонд фæрæз-
нитæй.

Азгъунст хъуæцæй ку байдзаг уа кенæ 
си талингæ ку уа, уæд байархайетæ рахе-
зæнмæ рацæунбæл; уолæфгæ кæнетæ 
къохмæрзæнмæ кенæ уæледарæси дусмæ; 
сувæллæнтти ба хонетæ уæ разæй, сæ ус-
хъитæбæл хуæцгæй.

Цийфæнди уавæри дæр уæмæ раз-
иннæд фæразондзийнадæ æма ма фæт-
тухсетæ, уе ‘гъдауæй æрсабур кæнетæ уæ 
алливарс адæми, катайдзийнади ранигъ-

улун сæ ма бауадзетæ. Уæхемæ райсетæ 
адæми фæййервæзун кæнуни хъæппæрес! 
Се ’хсæн цæугæй, уæ разæй рауадзетæ 
сувæллæнтти, силгоймæгти, рацæргæ 
адæми. Фæййагъаз син кæнетæ, катаййи 
ка бахаудтæй, æма цæун æ бон кæмæн 
нæбал æй, еци адæмæн; сæхе æрлæдæ-
руни туххæй син сæ уадæлттæ рахуайетæ, 
сабур æма лæдæргæ цъухи уагæй сæмæ 
дзоретæ, хуæцетæ син сæ къохтæбæл.

Æлхъивддзийнади бахаугæй, уæ къох-
тæ фæттасун кæнетæ  æма сæ нилхъе-
ветæ уæ фæрстæмæ, тумбулкъохтæ æр-
балхъевгæй; уæ фæрстæ гъæуай кæнетæ 
æлхъивди фæуунæй. Уæхе æргубур кæ-
нетæ фæстæмæ, къæхтæ размæ исбуцæу 
кæнгæй, æма бавзаретæ адæми æлхъивд 
уæ фæсонтæй бауорамунбæл, тугъдадæ 
разæй исуæгъдæ кæнгæй æма сабургай 
цотæ, гæнæн цæйбæрцæбæл ес, уойбæр-
цæ. Агъаз кæнетæ, зæнхæмæ ка æрхауд-
тæй, уони сæ къæхтæбæл ислæуун кæну-
нæн. Кæд уин уæхе скъуæрдтонцæ, уæдта 
байархайетæ уæ усхъитæбæл ислæуун-
бæл, æма уой туххæй пъолмæ уæ къохтæ 
ниббуцæу кæнетæ, къæхтæй ба цæхгæр-
мæ уæхе схуайетæ æма уæ гурæ исраст 
кæнетæ. Сувæллæнтти байаууон кæнетæ 
уæ фæсонтæй кенæ ба сæ исбадун кæне-
тæ уæ усхъитæбæл.

Кæд берæуæладзугон хæдзари уайтæ, 
уæд ма бавзаретæ лифтæй испайда кæ-
нунбæл, æрхезетæ асинттæбæл; уæ гъу-
дий дæр ма уæд къæразгæй бæрзондæй 
рагæпп кæнун. Миййаг, адæмæн рацæу-
нæн гæнæн ку нæ уа, уæд байархайетæ, 
содзгæ кæми нæ кæнуй, уæхæн рауæнмæ 
бацæунбæл æма уоми æнгъæлмæ кæсетæ 
зингхуссунгæнгути æрбацудмæ.

ДЗАНТИАТИ Марат,
Дзæуæгигъæуи зингисервæзти-

тæй багъæуай кæнуни цæстдарди 
хайади бæрæггæнæг.

Æрмæст факттæ, стæй ма 
гуырысхотæ? Нæ, бахатыр 
кæнæд, чифæнды дæр уæд. 
Хъырым, дам... Нæ, нæ... Йæ 
фæсонтыл цъæхснаг уис туг-

вæд кæмæн ныууагъта, уый немыцы 
зæвæттæ не сдæрдзæн! Къухылхæцæг 
уыдтæн Агуындæйæн. Сызгъæрин рæ-
стæг... Зард, кафт, нуазæнтæ... Ахæм 
амондджын дыууæ уды нæма райгуырд, 
æвæццæгæн. Æмæ дын... Хъырым-иу 
дзæгъæлы нæ дзырдта. Агуындæйы 
скъæфт, фосы давд... Нæ цыд йæ зæр-
дæмæ йæ сыхаг. Йæ митæ, йæ цард 
бирæты æфтыдтой дисы. Фæлæ ал-
чидæр йæхирдыгонау симы. Хахуыр... 
Кæд исчи æнхъæлмæ кæсы немыцмæ, 
уæд, æвæццæгæн, Хъахыр ман. Райгас, 
ногæй райгуырд, йæ чыргъæдтæ ныууа-
гъта. Уæвгæ йын цагъды куы фесты! 
Агуындæ... Уымæн уæвæн нæй! Æмæ 
уæдæ цы хъуамæ уа? Маст æви уар-
зондзинад? Маст, марг...»

Дзæнгæрæг ныццагъта. Фæиртæст 
йæ хъуыдытæй.

Стыхст, ныффæллад, афтæмæй 
бады. Уатмæ чидæр æрбахызт, æмæ 
йæхиуыл схæцыд.

– Хъусын дæм! – дисгæнгæ бакаст 
хæрзæрыгон чызгмæ. Уый фефсæрмы, 
куыддæр къулбæрзæйæ стъолмæ æв-
вахс слæууыд æмæ лыстæг хъæлæсæй 
сдзырдта:

– Мæнæ военкоматæй гæххæтт æр-
бахастон.

– Бузныг, дæ цæрæнбон бирæ. Кæй 
чызг дæ?

Чызг фæсырх, æнæдзургæйæ алæ-
ууыд, æмæ йæм Хазби куы бахудт, уæд 
фæныфсджындæр: «нæхи чызг», зæгъ-
гæ, сдзырдта æмæ лидзынмæ фæци.

– Зæрватыкк! – бахудт та Хазби, 
йæ зæрдæйы цавæрдæр æхсызгондзи-
над стæлфыд, фæлæ йæ хъуыдытæм 
аздæхт æмæ уайтагъд ферох сты чызг 
дæр æмæ гæххæтт дæр.

Дуармæ фæзынд йæ Хæдивæг. 
Æвæццæгæн, йе ’муд нæма æрцыд сæ 
ныхасы фæстæ – æгæр хъæрæй рай-
дыдта дзурын:

– Агуындæйы дæ фенын фæнды.
Фыццаг хатт срыст Хазбийы зæр-

дæ. Йæ къух систа: чысыл фæлæууæд, 
æнæвдæлон дæн. Йæхинымæр ска тай: 
куыд ын бамбарын кæнон рæстдзинад? 
Куыд байсыса йæ маст?

Хæдивæг æнхъæлмæ каст – æм-
бæрста хицауы уавæр, стæй йæм йæ 
гæрзтæ æрæвæрыны зонд нæ уыд – уæ-
лахиздзауы хуызæн лæууыд йæ уæл-
хъус.

Хазби систа гæххæтт. Бакаст æй 
æмæ йын ницы бамбæрста. Ноджыдæр 
ма йæ бакаст: «Цины... Хъы рым... лæгау 
лæджы мард фæкодта... хæсты быды-
ры... æвдæм августы. Æрвитæм ын йæ 
хæрзиуджытæ бинонтæн зæрдыл дары-
нæн...»

Фестад. Хæдивæг фестъæлфыд, 
цыма йын йæ сæры фахсыл ехс атым-
былтæ – хицауы цæстæнгасы уыйбæрц 
маст æмæ æнæуынондзинад уыд. Хазби 
йын æнæдзургæйæ гæххæтт йæ фынд-
зы бынмæ бахаста. Лæг афæлурс, гæх-
хæтты гæбазыл нындæгъдысты йæ лы-
стæг цæстытæ: «Æвдæм августы...»

Уыцы бон æрцахста Агуындæйы.
Уыцы бон фæмард Хъырым.

1966 аз.
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