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Дæс æма фондзинсæй анзи 15 майи исæнхæст æй поэтессæ Ольгæ Берггольци райгурдбæл (1910-1975). Уой дзурдтæ ’нцæ «Неке æй иронх, неци æй Дæс æма фондзинсæй анзи 15 майи исæнхæст æй поэтессæ Ольгæ Берггольци райгурдбæл (1910-1975). Уой дзурдтæ ’нцæ «Неке æй иронх, неци æй 
иронх!..» Тугъди размæ цардæй æма куста Цæгат Иристони дæр.иронх!..» Тугъди размæ цардæй æма куста Цæгат Иристони дæр.

БÆГЪАТÆРÆН Æ ЛÆГДЗИЙНÆДТÆ 
ЗОНДЗÆНÆНЦÆ ФÆЛТÆРТÆ...

Гъар хор фæсхонхмæ фæлладау, 
Æхе ку ’руагъта æнæ фау,
Гъе уæд, не ’вгъаугæнгæй æ цард
Кодта не ’фсæддон хъазауат...

Кертанти Тæхир

ФИДИБÆСТОН Устур тугъд ку фæ-
цæй, уæдæй нурмæ кæд финддæс æма 
æртинсæй анзи рацудæй, уæддæр нæ 
дзиллити зæрдитæй нæ иронх кæнунцæ 
еци лæгæвзарæн цуппар анзей цаути 
хабæрттæ, аци дуйнебæл тæккæ æвер-
хъаудæр тогниккалди хъазауатонти рохс 
нæмттæ æма æскъуæлхтдзийнæдтæ. 
Уони туххæй нури уæнгæ дæр финст æр-
цудæй, банимайæн дæр син, æвæдзи, 
нæййес, уоййасæбæл берæ аллихузон 
æрмæгутæ, финст ма сæбæл нерæнгæ 
дæр цæуй. Уæдта идарддæр дæр ма еци 
куст æнхæстгонд ке цæудзæнæй, уобæл 
дæр федарæй зæрдæ дарун æнгъезуй, 
уомæн æма нури уæнгæ ци æрмæгутæ 
финст æрцудæнцæ, етæ цийфæнди берæ 
кæд æнцæ, уæддæр, баруагæс уи уæд, 
нерæнгæ ма мингай-мингай цаутæн æма 
уонæми нæ Фидибæсти сæрбæлтау хъа-
зауатонæй архайæг тугъдонтæн сæ кой 
гъæугæ хузи койгонд нæма æрцудæй æма 
етæ, куд фæззæгъунцæ, сæ кезу хезунцæ.

Уомæ гæсгæ ба махæн, сæ абони 
байзайæггæгтæн, нæ æведуйгæ ихæс 
æй уони æримисун, сæ рохс нæмттæ син 
исæносон кæнун. Еци ихæс æнæгъæнæй 
æнхæст кæнун анзæй-анзмæ ахсгиагдæр 
кæнуй, уомæн æма фæлтæртæ фæлтæр-
ти æййевунцæ, æма еци табуйаг гъуддаг 
исаразунбæл нур ку нæ байархайæн, уæд 
исонибони ба, ка ’й зонуй, е некæмæн бал 
бантæсдзæнæй, фиццагидæр, уомæ гæс-
гæ æма тугъд æгæр раидард уодзæнæй, 
æ хабæрттæ ин уæддæр еуцæйбæрцæ-
дæр бæлвурдæй ма ка зондзæнæй, уо-
нæй дæр цардæгас ку некебал уа... Æма, 
ци куд адтæй, уой ма ка æргъуди кæндзæ-
нæй, се ’цæгдзийнадæ син ка исфæйлаун 
кæндзæнæй...

Уотæ æнæргъудийæй, æвæдзи, бай-
задайдæ чиколайаг лейтенант Бичилти 
Харитони фурт Омар дæр, æ цардвæн-
даги, уæлдайдæр ба Устур Фидибæстон 
тугъди будурти цифуддæр знаги нихмæ 
нæ Райгурæн бæсти сæрбæлтау тохи 
цæйбæрцæбæл фескъуæлхтæй, уой 
фæдбæл хабæрттæ, гъулæггагæн, нæ 
исбæрæг адтайуонцæ. Гъæубæсти æ рæ-

стæги куд нæ зудтайуонцæ, е тугъдæн æ 
тæккæ райдайæни барвæндонæй ке ран-
дæй немуцаг-фашистон æрбалæборгути 
нихмæ тохмæ. Фал æ тугъдон карнæ куд 
рауадæй, уой ба бæлвурдæй неке зудта, 
сауæнгæ æ хуæрз хеуæнттæ дæр. Уогæ 
сæ кæд еске зудта, уæддæр сæ кой ба не-
кæми некæд райгъустæй. Гъулæггагæн, 
куд æ рæстæги, уотæ фæстæдæр дæр 
уони исбæлвурд кæнунбæл цæмæдæр 
гæсгæ байархайæг нæ фæцæй...

Хуарз æма еци æнæрастдзийнадæ 
нур растгонд æрцудæй. Уой дæр Бичилти 
Амурбеги (Алани) фурт Олеги фæрци. Е 
рагæй æновудæй архайуй нæ Фидибæ-
сти, уæлдайдæр ба нæ Иристони историй 
берæ æбæрæг хабæрттæ раргом кæнун-
бæл, æма ин æ еци архайди æнтæсгæ 
дæр берæ кæнуй. Æ еци æнтæстдзий-
нæдтæй уæлдай арфиагбæл ба бани-
майун æнгъезуй, се ’рвадтæлти тугъдон 
Бичилти Омари цардвæндаги кæцидæр 
хабæрттæ бæлвурддæр исбæрæг кæнун. 

Бичилти Омар райгурдæй Чиколай 
1923 анзи. Æ ниййергутæ Харитон æма 
Уолмесхан (Гуæздæрти Масси кизгæ) 
сæ цæуæти хæццæ гъæубæсти нимад 
адтæнцæ хуæрзæгъдау, ездон, косагæ 
бийнонтæбæл. Сæхе хъиамæтæй сæхе 
дардтонцæ, сæ кæстæрти исонибони ху-
æздæрбæл æновудæй архайдтонцæ. 

Омарæн æ карæ ку æрхъæрдтæй, 
уæд бацудæй ахур кæнунмæ гъæууон 
астæуккаг скъоламæ. Ахурмæ адтæй ту-
лаваст. Куд хестæр биццеу, уотæ æ ний-
йергутæн адтæй нифси хуасæ, хæдзари 
алли кустмæ дæр æнæзийнадæй æхе 
гæлста. Æ кæстæр æнсувæр Темболатæн 
адтæй дæнцæг, кæрæдзебæл адтæнцæ 
хъæбæр æхцул. 

Бичилти бийнонтæ бæргæ разæнгар-
дæй аразтонцæ сæ царди хабæрттæ, ху-
æздæр исонибонмæ бæлгæй, фал син сæ 
царди райдзастдзийнадæ æнæнгъæлти 
ратар æй, æрцудæй сæбæл уæззау хабар 
– æ цардæй рахецæн æй Уолмесхан... Сæ 
хурфæмæ игъосгæй, къехæй райзадæн-
цæ бийнонтæ, уæлдайдæр ба биццеутæ. 
Æма куд нæ? Нерæнгæ ма минкъийтæ 
адтæнцæ, сæ зæрдæ ма агурдта мади 
фæлмæн дзурд æма цæстингас, æ гъар 
гъæбеси рæвдуд... Æма уонæй куд æна-
фони фенæхай æнцæ... Уогæ ма ци гæ-
нæн адтæй... Рæстæг æ цуди кой кодта. 
Биццеутæ сæхебæл фæххуæстæнцæ. Сæ 

фидæ куд нæ архайдтайдæ, цæмæй етæ 
сæ седзæрдзийнадæ мацæмæй бавзур-
стайуонцæ, уобæл, цидæриддæр æ бон 
адтæй æ равгитæ æма гæнæнтæмæ гæс-
гæ, уой син аразта. Фал уæддæр...

 Хæдзари медæгæ æнæ силгоймаги 
змæлдæй зин адтæй... Бæргæ гъудæй 
нæуæгæй бийнонти гъуддаг бакæнун. Ха-
ритонæн уой туххæй арæхстгай бæргæ 
иской кæниуонцæ хеуæнттæ, синхæнттæ, 
зонгитæ... Уогæ æхуæдæг дæр бæргæ 
рагъуди кæнидæ, фал дзæвгарæ рæстæг 
æ сагъæсти сагъæс е адтæй, æма æрба-
цæуæг силгоймаг ин æ седзæртæмæ циу-
авæр цæстæй ракæсдзæнæй, куд нæ тар-
стайдæ, зулун цæстæй сæмæ ку ракæса, 
ку нæ сæ бауарза, гурумухъ ку разинна, 
уомæй. Æ еци сагъæстæй æ медхурфи 
гъенцъун кодта... 

Фал æ дузæрдугтæ дзæгъæли адтæн-
цæ. Æмкъаййæн æхецæн ке байагурд-
та, Тауасити Нæуæги кизгæ Змеленки, е 
разиндтæй хуæрзуод, фæлмæнзæрдæ 
силгоймаг. Цубур рæстæгмæ, куд фæз-
зæгъунцæ, еу æвзагæй дзорун райдæдта 
биццеути хæццæ, æ уозæлдæй цох нæ 
адтæнцæ. 

Гъе уотемæй бабæй Бичилти бийнон-
ти цард нæуæгæй æ райдзастдзийнадæй 
рæвдаун байдæдта, æма етæ дæр сæ 
царди хабæрттæ идарддæр кодтонцæ, 
рæсугъд æма фарнæхæссæг исонибон-
мæ æнгъæлмæ кастæнцæ. 

Уæдмæ ралæудтæй æнамонд бон – 
1941 анзи 22 июнь. Советон Цæдеси цæр-
гутæ фегуппæг æнцæ еци бони æверхъау 
хабарæй – сабур цардаразæг Райгурæн 
бæстæмæ гадзирахаттæй æрбалæбурд-
тонцæ немуцаг-фашистон æрдонгтæ... 
Райдæдта тугъд, Устур Фидибæстон 
тугъд. Устур ба уомæ гæсгæ, æма цифуд-
дæр знагæн мæлæтдзаг нихкъуæрд рат-
тунмæ æгæрон разæнгардæй исистадæн-
цæ нæ устур Цæдеси еугур рæстзæрдæ 
дзиллитæ дæр. Тугъдмæ дзиллонæй нæх-
стæр кодтонцæ Цæгат Иристони фурттæ 
æма кизгуттæ дæр. 

Бичилти Омар уæд скъола каст дæр 
нæма фæцæй, уотемæй балæудтæй 
тугъдон комиссариати, цæмæй æй рарве-
тонцæ тугъдмæ, зæгъгæ, курдиади хæц-
цæ. Уоми ин балæдæрун кодтонцæ, æ 
æнзтæмæ гæсгæ ин ке нæма æнгъезуй, 
уой. Хъæбæр мæтъæлæй раздахтæй сæ 
хæдзарæмæ. Тугъди хабæрттæ Чикола-

мæ дæр куд нæ хъæрдтайуонцæ, Омар 
катаййи бацæуидæ, Сурх Æфсади уæди 
рæстæги цæйбæрцæбæл тухстаг адтæн-
цæ, уой игъосгæй, æ маст ба æ хурфи 
нæбал цудæй, е ’нæуинондзийнадæ ба 
знагмæ бонæй-бонмæ карзæй-карздæр 
кодта, бустæгидæр ку æригъосидæ, е 
’мгъæуккæгтæй, æ хуарз зонгитæй кедæр 
туххæй, Фидибæсти сæрбæлтау знаги 
нихмæ тохи бæгъатæрæй фæммард æй, 
зæгъгæ, хабар ку райгъусидæ, уæд. Æма 
еума хатт бабæй ку бацудæй коммиса-
риатмæ, уæд ин æ курдиадæ исæнхæст 
кодтонцæ. Æхецæй амондгундæр ма уæд 
еци рæстæг кæми адтæй!.. Нур ин фадуат 
фæцæй цифуддæр знаги дæрæн кæну-
нæн! 

Æ ниййергутæн, æ уарзон синхбæ-
стæн фæндараст загъта, е ’нсувæри æ 
хъури æрбакæнгæй ин ниффæдзахста, 
хæдзари гъуддæгутæ мæ бæсти дæумæ 
кæсунцæ, хестæртæмæ игъосæ, агъаз син 
кæнæ, зæгъгæ... Уотемæй 5 августи 1941 
анзи ранæхстæр æй тугъди цæхæрмæ. 

Бичилти Омар Устур Фидибæстон 
тугъди рæстæг æхе æвдиста бæгъатæ-
рæй, æнауæрдонæй тох кодта æлгъистаг 
знаги нихмæ... Тугъд тугъд æй, алцидæр 
си æрцæуй... Уотæ рауадæй, æма 1942 
анзи декабри карз тугъдтити архайгæй, 
Омар фæццæф æй. Еци хабар кутемæй-
дæрти исугъустæй Чиколамæ, æ бий-
нонтæмæ. Æма кæми госпитæли æй, 
уой базонгæй Змеленкæ исфæндæ код-
та, рабæрæг æй кæнон, зæгъгæ. Омари 
кæстæр æнсувæр Темболат æ хæццæ, 
уæдта уæдмæ ин ци биццеу райгурдæй е 
æ гъæбеси, уотемæй фæннæхстæр æй. 
Надбæл берæ гъезæмæрттæ бавзаргæй, 
уæддæр бахъæрдтæнцæ еци госпитæл-
мæ, бабæрæг кодтонцæ сæ цæф тугъдон 
лæхъуæни. Уомæн дæр æгæрон æхцæу-
æн куд нæ адтæй æ хеуæнтти фæууинун, 
уæлдай æхцæуæндæр ба ин адтæй æ 
минкъий, нæуæгигурд æнсувæр Бариси 
хæццæ базонгæ ун. Берæ нифситæ син 
байвардта уæд еци бон... Тагъд рæстæги, 
дан, фашисттæ дæрæнгонд æрцæудзæ-
нæнцæ, нæхемæ исæздæхдзæнæн æма 
уин уæд фенцондæр уодзæнæй... Æнæ-
мæнгæ уотæ ке уодзæнæй, уобæл, æвæд-
зи, æхуæдæг дæр федарæй æууæндтæй, 
фал æ еци зæрдæвæрдтитæй æхе дæр 
æма æ хеуæнтти дæр фæффудевгед код-
та – тугъд тугъд æй, е алцидæр æхе фæн-
дитæмæ гæсгæ аразуй...

Бичили-фурт госпитæлæй рацудæй, 
æма бабæй нæуæгæй архайун байдæдта 
карзæй-карздæр тугъдтити, уотемæй 1943 
анзи 6 феврали нæуæгæй фæццæф æй. 
Æ цæф ин ку бадзæбæх кодтонцæ, уæд 
изолдæр æдæрсгæй тох кодта. Уæдмæ 
æригон тугъдонæн лæвæрд æрцудæй хе-
стæр сержанти цин. 

Бичили-фуртæн æ тугъдон хабæртти 
фæдбæл архивти ци гæгъæдитæ бай-
задæй, уонæмæ гæсгæ карз тугъдтити 
рæстæг берæ устур лæгдзийнæдтæй фе-
скъуæлхтæй. Зæгъæн, 1943 анзи декабри 
мæйи Орлови облæсти, Карачевскийи 
райони, «Философский», зæгъгæ, заводи 
размæ тугъдон операци æ карзи ку ба-
цудæй, уæд хъæбæр бæгъатæрæй тох 
кодта, уой хæццæ ба ма ин бантæстæй 
тугъди будурæй цуппар цæф тугъдони 
рахæссун æд тохæндзаумау, уæдта ма 
пулемет дæр. Гъæу Коледязцы бунмæ ба 
хестæр сержант Бичилти Омар, автомат-
чикти хайади командир уогæй, фашистти 
цалдæр размæ æмпурстемæн карз них-
къуæрд равардта, цæугæдон Сежумелой-
бæл ба æ дæсни разамунди фæрци, æнæ 
зæранæй æ тугъдонтæ байервазтæнцæ 
иннæ билæмæ. Æма ин уæд æ еци лæг-
дзийнæдти туххæй лæвæрд æрцудæй 
майдан «За отвагу». 

Тугъд еугур фронтти дæр æ карзи 
адтæй. Сурх Æфсадæн тугъди райдай-
æни æнæбари ци сахартæ æма гъæутæ 
уадзгæ рауадæй, фашисттæ рæстæгмæ 

Искурдиадæгин поэт ТАУИТТИ Дриси фурт Дзегути бонугæй: «Фестæг 
æфсæддонтæмæ фат нæбал адтæй. Мах дæсæй бавналдтан, æма 

гъæунгти æма дзæхæрати æмбурд кæнун байдæдтан фæттæ æма 
сæ хастан къохихæсгæ пулеметæй æхсæгмæ. Е бæласæмæ исхизтæй, 

æхе байаууон кодта æма уордигæй «нимадта» фашистти…»

Устур Фидибæстон тугъди Чиколай тугъдонтæй бæгъатæрæй ка фæммард æй, уонæн гъæуи бæрæгастæу æвæрд Устур Фидибæстон тугъди Чиколай тугъдонтæй бæгъатæрæй ка фæммард æй, уонæн гъæуи бæрæгастæу æвæрд 
æй номерæн циртдзæвæн.æй номерæн циртдзæвæн.
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Музейти Æхсæнадæмон бон бæрæггонд цæуй 18 майи. Зæрдиагæй арфæ кæнæн нæ республики музейти косгутæн, æнтæстгин уæнтæ сæ арфиаг Музейти Æхсæнадæмон бон бæрæггонд цæуй 18 майи. Зæрдиагæй арфæ кæнæн нæ республики музейти косгутæн, æнтæстгин уæнтæ сæ арфиаг 
фæллойни!..фæллойни!..

Тугъдтитæ æма адæймагæн æхе арæзт фудеуæгдзийнæдти бæлæхти 
байсафунцæ хуæздæрти: еугуремæй ездондæрти, еугуремæй бæгъатæр-
ти, еугуремæй растдæрти. Етæ раттунцæ сæ цард дæр æма сæ цæрæн-
хуастæ дæр – сæ уодварни æма армæйгонд хæзнатæ. 
Хуан Рамон ХИМЕНЕС (1881-1958), испайнаг поэт.

æлдареуæг ци рауæнти кодтонцæ, етæ 
нур ба кæрæдзей фæдбæл уæгъдæгонд 
цудæнцæ. Еци рæстæг Бичилти Омар 
дæр никки карздæрæй, разæнгарддæрæй 
тох кодта Брянскаг фронти 323-аг дивизий 
1090-аг æхсæг полкки рæнгъити. Адтæй 
автоматтæй æхсгути роти командир. 1944 
анзи августи архайдта раззаг тугъдон бу-
нæтти, знагæн цæугæдон Друти билгæрон 
ци гъæуайгæнæн федæрттæ адтæй, уони 
батонунбæл карз тугъдити. Æма уæд, 
Бичили-фурт разамунд ци ротæн лæвард-
та, уомæн фиццагидæр бантæстæй знаги 
траншейæмæ балæборун, фашисттæй 
исуæгъдæ кодтонцæ, æрфедар си æнцæ 
æма уотемæй карз нихкъуæрд лæвард-
тонцæ знагæн, нæхеуæнтти æрбацуди 
уæнгæ. Еумæйаг тугъдон ихæслæвæрд 
Бичили-фурт æма æ роти æхсаргин ар-
хайди фæрци æнхæстгонд æрцудæй. 

Мадта никки агъазиаудæр лæгдзий-
надæй ба Бичили-фурт фескъуæлхтæй 
гъæу Лешници алфамбулай тугъдтити 
рæстæг. Бафæразта знаги фондз æмпур-
сти бауорамун. Гъæу Мости уæгъдæгæн-
гæй ба æхуæдæг еунæгæй ниццагъта дæс 
немуцагей. Полкки командир Егоров Би-
чили-фурти æскъуæлхтдзийнадæн устур 
аргъ искæнгæй, бацæттæ кодта гъæугæ 
гæгъæдитæ, цæмæй хуарзæнхæгонд æр-
цæуа Намуси æртиккаг къæпхæни орде-
нæй. Цубур рæстæги фæсте бæгъатæр 
тугъдони реубæл исæрттивта еци кадгин 
хуæрзеуæг. Еци анз ист æрцудæй Комму-
нистон партий рæнгъитæмæ дæр.

Æ тугъдон над Бичилти Омарæн фæ-
цæй Польший зæнхæбæл, ецирдигон гъæу 
Янкличи алфамбулай ци карз тохи райеу-
дагъ æнцæ, уонæми 1945 анзи 15 январи, 
гъулæггагæн, фæммард æй бæгъатæр 
тугъдон. Еци уæззау хабарбæл хъæбæр 
хъонц кæнгæй ин æ тугъдон æмбæлттæ 
рохсаг загътонцæ, фæстаг æфсæддон цит-
гиндзийнадæй ин искадæ кодтонцæ... 

Æдзард Бичилти Омарæн æхе фæсте 
неке байзадæй, тугъдмæ ку рандæй, уæд 
бийнонти гъуддаг бакæнуни кари нæма 
адтæй, хуæрз æригон ма адтæй... Уой 
хузæн æригон æдзард тугъдонтæй еу æ 
тæрегъæддаг карни туххæй уотæ ниф-
финста:
Мы были солдатами, а не поэтами.
И было не время для любовных ляс.
И мы это знали. И нас поэтому
Даже в потомстве нет среди вас...
Фал, Хуцау хуарз æма е ’нсувæр 

Темболатæн æ цардæмбал Тетцойти 
Сослæнбеги кизгæ Зарети хæццæ исæн-
тæстæй дууæ биццеуи æма цуппар киз-
ги – Фатимæ, Алик, Ритæ, Казик, Раисæ 
æма Симæ. Кæстæр æнсувæр Барис дæр 
исаразта тумугъ бийнонтæ. Æ цардæм-
бал Текъойти Хамбийи кизгæ Клари хæц-
цæ исгъомбæл кодтонцæ дууæ биццеуи 
æма кизгæ – Константин, Альбинæ æма 

Вадими. Бичилти кæстæртæн гъæубæ-
сти, муггаги, хеуæнтти ’хсæн сæ кадæ æй 
бæрзонд. Æхсæнади царди дæр алкæд-
дæр лæуд адтæнцæ æма 'нцæ фиццаг 
рæнгъити. 

Æвæдзи, раст нæ уодзæнæй, Бичил-
ти аци бийнонти хæдзарвæндаги туххæй 
финст æрмæги Темболати фурт Казикки 
æма æ бийнойнаг Хъамболти Алихани 
кизгæ Эмми рохс нæмттæ ку нæ иссерæн, 
уæд. Уæлдайдæр ба уомæ гæсгæ, æма, 
зæгъæн дæр ин нæййес, уæхæн æвер-
хъау цау æрцудæй къуар анзей размæ 
Бичилти хæдзарæбæл. Уотæ рауадæй, 
æма æдзардæй æ уæлзæнхон цардæй 
рахецæн æй Эммæ. Еци устур зианбæл 
хеуæнттæ дæр æма синхбæстæ дæр хъæ-
бæр фæхъхъонц кодтонцæ... Сæ цæсти-
сугтæ нæма басор æнцæ, уотемæй, куд 
фæззæгъунцæ, «кæд цæфæй нæ мæлис, 
уæд дин – рæхуст», загъгæ, дууæ мæйей 
фæсте ба æнæнгъæлти æ рист зæрдæ æ 
кустæй æрлæудтæй Казиккæн... Рохсаг 
уæнтæ... Дзенети бадæнтæ... Уонæй ез-
дондæр æма рæдаудæр цардæмбали зин 
иссерæн æй. Сæ зæрдтагон агъази хай 
æхебæл ка нæ бавзурста, уæхæн адæй-
маг, æвæдзи, зин иссерæн æй.

Æнæнгъæлти седзæрæй райзадæн-
цæ сæ дууæ биццеуи Алик æма Влади-
мир. Фал сæ сæ берæ хеуæнттæ седзæр 
ун нæ бауагътонцæ, сæхе сæбæл æрба-
тумбул кодтонцæ. Казикки хуарз æмбæлт-
тæ Бердити Солтан, Кертанти Артур æма 
Гæлæбути Анатолий дæр устур æргом 
æздахтонцæ сæ биццеутæмæ, ауодудтон-
цæ сæбæл, сæ гъомбæладæмæ еудадзуг 
сæ цæстæ дардтонцæ, алли гъуддаги 
дæр сæ фарсмæ адтæнцæ æма æнцæ. 
Нур еци дууæ биццеуи сæхуæдтæ дæр 
Хуцауи фæрци, ралæгтæ 'нцæ, бийнон-
тæй цæрунцæ, гъомбæл кæнунцæ цæу-
æт. Амондæй хайгин уæнтæ... 

Бичилти Омари хæццæ ма имисæн, 
аци муггагæй тугъди будури хъазауатонæй 
тохгæнгæй, æ фиди уæзæгбæл ка нæбал 
исæмбалдæй, уони рохс нæмттæ дæр. 
Етæ æнцæ Бичилти Сангей фурт Мæхæ-
мæт æма Бичилти Биздий фурт Залумхан. 
Сæ кадгин нæмттæ иронх нæ ’нцæ...

Исбæрæг кодтан нæ Цитгин Уæла-
хези 75-анзон юбилей. Устур Фидибæ-
стон тугъди будурти немуцаг-фашистон 
гадзирахаттæй æрбалæборæг æрдонгти 
нихмæ нæ Райгурæн бæсти æма абони 
æма исонибони фæлтæрти сæрбæлтау 
уодуæлдайæй ка тох кодта æма уотемæй 
æ цард нивондæн ка æрхаста, етæ рохсаг 
уæнтæ... Уæлахезонæй си ка исæздах-
тæй æма ма си абони не ’хсæн ка ’й, еци 
ветерантæн ба сæ цæрæнбон берæ уæд, 
æнæнез, æнæмаст уæнтæ. Нæ сæртæй 
син ниллæг ковæн!..

МАЛИТИ Алетæ

БÆГЪАТÆРИ УАРЗОН ЗАР
Мæскуй рауагъдадæ «Æригон гварди»-й кæддæр мухурæй рацудæй Фидибæстон 

Устур тугъди архайæг Мансур Абдулини киунугæ «160 фарси салдати бонугæй». Кæд 
раги рацудæй, уæддæр абони ба ’й уомæ гæсгæ æримистан, æма си берæ рауæнти 
дзубанди цæуй не ’мзæнхон Советон Цæдеси Бæгъатæр, инæлар-лейтенант Билаон-
ти Павели бæгъатæрдзийнадæбæл, æ тугъдон æскъуæлхтдзийнæдтæбæл.

Æз адтæн зарисесæг, сауæнгæ Таш-
кенти училищей ахур кæнгæй дæр. «Ко-
мандири гъæлæс дин ес!..» – дзурдтонцæ 
мин мæ ахургæнгутæ. Командир некæд 
адтæн, фал зарисесæг – гъо. Зарун ба 
уæлдай хъæбæрдæр уарзтан «Катюша», 
«Эх, тачанка – ростовчанка», «Три танки-
ста», «Артиллеристы», «Сталин дал при-
каз»...

Фал ма адтæй еу зар, худтан æй 
«Калинка». Æ мотив «Калинка»-йи мо-
тив адтæй, дзурдтæ ба – нæхе. Дзурдтæ 
æргъуди кодтан вологодскаг донласæги 
хæццæ. Сатирикон, лирикон, циргъ æма 
игъæлдзæг – еудзурдæй, ходæгæй  фæр-
стæихалæг дзурдтæ... Зардтан æй æскъо-
ти хæццæ.

 Ка нæмæ игъуста – етæ ба фулдæр 
уиуонцæ силгоймæгтæ, кизгуттæ, зæ-
рæндтæ, сувæллæнттæ, – уонæн райдай-
æни разарианæ «У каждого дома подруга 
родная, у каждого дома жена...», кенæ зар 
«На окошке у девушки все горел огонек». 
Сæ цæстисугтæ уадæнцæ уонæмæ игъ-
осгæй… Фал нæ «Калинка» ку ниццæлхъ 
ласианæ, уæдта ходæгæй фæрстæихæлд 
фæууиуонцæ... Сæ къохтæ истелиуонцæ,  
силгоймæгтæ сæрбæттæнтæй сæ цæс-
гæнттæ рамбæрзиуонцæ, ниссурхитæ уи-
уонцæ, сæ еугуремæй бæгъатæрдæртæ 
ба кафун райдайиуонцæ нæ зарунмæ. 
Фурзарунæй нийсуст уиуонцæ нæ хъуртæ, 
уæддæр нæ уæгъдæ нæбал уадзиуонцæ, 
«Калинка» ма нин разаретæ, зæгъгæ, 
курдтонцæ...

Мæ зард адæми зæрдæмæ, æвæдзи, 
цудæй, уомæн æма мæ ахид хинцфарст 
ракæниуонцæ:

– Мансур, ду, æвæдзи, артист дæ?
– Нæ, – зæгъинæ син  æз. – Шахтер 

дæн!..
Нæ полкки командир уæд Билаонти 

Павел Семени фурт адтæй, æма цæмæ-
дæр гæсгæ æ берæминон æфсæддонти 
’хсæн мæн багъуди кодта, æвæдзи, игъ-
æлдзæг зартæгæнæг ке адтæн, уомæ 
гæсгæ. Берæ уарзта нæ «Калинка» æма ’й 
ахид зардтан уой фæндонмæ гæсгæ.

Æз Билаони-фурти багъуди кодтон 
Бузулукæй, фиццаг хатт æй уоми фæууид-
тон. Е уæд адтæй хестæр лейтенант, асæй 
бæрзонд, хуæрзконд, саги фæсонтæбæл 
амад кæмæй фæззæгъунцæ, уæхæн. 
Бæзгин сæригъунтæ, бæрзонд  тæрних, 
цæргæси базурти хузæн æрфгутæ, федар 
цæстингас æма, сæйрагдæр арвигъæри 
хузæн хъаурæгин командирон гъæлæси-
уагæ. Æ реубæл æрттивта Сурх Стъалуй 

орден, æма  раст цума кæлæнтæ кодта, 
уой хузæн къурсанттæн дессаги зæрдæ-
скъæфæн адтæй. 

Эшелонæй рахезгæй рæнгъæй ке 
рази æрлæудтан, дивизий еци хецæутти 
’хсæн бæрæг дардта. Ка ’й?.. Уайтæккæ  
райгъустæй сусу-бусу. Уайтæккæ «æф-
сæддон телеграф» фегъосун кодта: Била-
онти Павел Семени фурт, дивизий штаби 
оперативон хайади хецау, иристойнаг... 
Балæдæрдтæн, еци æхсаргин джигитæн 
æ уæхæн хиццаг гуриконд кæцæй адтæй, 
уой.  Æма нур гвардий капитан Билаонти 
Павел Семени  фурт æй 193-аг гвардион 
æхсæг полкки – нæ полкки командир!

Сосæггай си неци ес, комкоммæ æма 
’й æргомæй зæгъун гъæуй, æфсæддони 
фæффæндуй, тугъдон гъуддæгути ин æхе 
Чапай, Буденный, Котовский, Блюхер ку 
уайдæ, уотæ... Æфсæддон æнæ Чапай 
хуæцунмæ нæ разæнгард кæнуй… Фор-
малон æгъдауæй гъæуама уоййасæбæл 
дессаг нисанеуæг ма уайдæ, командир 
дин ка ’й, уомæн: æфсæддони ихæс æй 
Устав æнхæст кæнун! Фал уой е ’мбæлт-
ти хæццæ фæффæндуй æ командири 
уотид уставон уарзтæй нæ, фал хе сæр-
магонд уарзтæй уарзун. Æфсæддон æ 
Чапаймæ рахастдзийнæдти туххæй некæд 
фæдздзоруй, фал еци уарзт ба æ зæрди 
æнæмæнгæ фæууй, æма ин агъаз кæнуй 
æ уæззау тугъдон куст æнцондæрæй æн-
хæст кæнунæн.

Фæндуй дæ, æви дæ нæ фæндуй, 
фал аци гъуддаги устур нисанеуæг ес ко-
мандирæн е ’ндаг бакастæн, иуонгти кон-
дæн, гъæлæсиуагæн... Бустæги фæстаг –  
кæдзос адæймагон уарзтæн. Æма ма дæ 
рæсугъд командир никки тугъди æдæрсгæ 
æма æргъудигин ку разинна, уæд уæхæн 
командири фæсте е ’фсæддонтæ ций-
фæнди цæхæри дæр, фæстæмæ нæ фæк-
кæсгæй, фæммедæг уодзæнæнцæ. Ста-
линградæгтæ ма нæ гъуди кодтонцæ æма 
нæуæг æрцæугутæн  дзурдтонцæ «Фондз 
къубари» тугъди туххæй. Уæд хъæбæр 
зин æма тæссаг уавæр исæвзурдæй нæ 
синхаг полк ци рауæн ахæста, уоми. Уоми 
æфсæддонтæ никкуддæртæ ’нцæ, æма 
тæссаг адтæй знаг сæ ку фæссорæги 
кæна, æма уобæлти ку байервæза. Æма 
уæд Билаони-фурт æнай-æнойти февзур-
дæй еци полкки æфсæддонти ’хсæн æма 
сæ фæрразæнгард кодта, бауорæдта нæ 
батальони фæстæмæцуд.

Мах уæд нæ полк сæрустурæй исхуд-
тан «билаонон», нæхе ба – «билаонон-
тæ»...
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