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Редактордин гаф

Абдуселим  
ИСМАИЛОВ

ВАК АКВАЗ, ГЕЛЕ КЪЕКЪВЕЗ

Гъилевай йис чи уьлкве ва Дагъустан Республика патал кьетIен-
ди я. Кризис давам жезвайвиляй ваъ. Дуьньяда халкьаринни уьлквейрин 
арада алакъаяр хцивиляйни ваъ, абур гьамиша хцибур тир, иллаки 
Россиядин Федерациядихъ галаз, ада эхиримжи йисара тухузвай аслу 
туширвилин политика себеб яз. КьетIенвал гузвайди Россиядин Фе-
дерациядин Государственный Думадиз ва Дагъустан Республикадин 
Халкьдин Собранидиз сечкияр я.

Политический партийрик юзун ква. Им тIебии кар я. Партийрин 
сиягьрилай алава яз кьилдин ксаризни Государственный Думадиз рехъ 
ачух тирвиляй, сечкийрин вилик квай варцара политикадин уьмуьр 
мадни къизгъинди жеда.

Дагъустандикай рахайтIа, чина, къизгъинвал садрани агъуз те-
жезвай шартIара, гьич шакни тефизвай вакъиаяр хьун, са жуьредани 
кьиле ацукь тийидай къарарар кьабулун мумкин я. Месела, сечкияр 
жедалди саки кьуд варз амаз, чи республикадин патай Госдумадиз 
векилвал ийиз фидайбурун сиягь саки тестикь хъхьанва. Абурун 
арада, месела, Думадин важиблу комитетдин кIвалах вичел алай 
Гьажимет Сафаралиев хьтин халкьдин векилвал авунин ихтибардиз 
мадни лайихлу тир ксар аватIани, чпин хусуси крар туькIуьриз, чпин 
тухумринни абурун тумухъанрин мурадар кьилиз акъудиз къулай чка-
яр кьунвайбурни авачиз туш. Гьайиф хьи, гьахълу сечкияр тухунин 
эвер гунрик кваз ихьтин рехъ республикадин кьисметра жавабдарвал 
хиве тунвай ксари хкянава ва адан гьахълувилихъ амайбурни инан-
мишариз алахънава.

Къуй гьакI хьурай: виридакай я депутатарни, я абурувай халкьдин 
вири месэлаяр гьализни, къвердавай артух жез аквазвай татугайви-
лер алудизни жедайди туш.

Дагъустандин халкьарик артух секинсузвал кутазвай маса крар 
ава. Эхиримжи йисара Дагъустанда къизгъин гьалар уьлуькариз ала-
кьнава, ягъ-ягъунар, хъиткьинарунар, государстводин органрин къул-
лугъчийринни адетдин агьалийрин чанариз къастар авунар тIимил 
хьанва лугьуз рахунар гзаф аватIани, хьанвай дегишвал вилералди 
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аквазвач, гьавиляй инанмишни жезвач. Гьина тIимил хьанва? Белки 
ава жеди ахьтин чкаяр. Амма Кьиблепатан Дагъустанда, сад-вад 
йис идалай вилик авай гьаларив гекъигайла, къизгъинвал са шумуд-
ра артух хьанва. Дербент шегьердани СтIал Сулейманан районда 
эхиримжи вахтара хьайи вакъаяр идан шагьидвал я.

Кьиблепатан Дагъустан гьеле I9-асирда диндин пайдахар кьилел 
алаз хьайи мусибатрик экечIайди тушир. Къад лагьай асирдин эхир-
рани, республикадиз Мукьвал тир рагъ экъечIдай патан уьлквейрай 
яргъи чуруяр квай динэгьлияр-бизнесменар къвез эгечIайлани, кьибле-
патан районар къерехда амукьнай. Гзаф чиновникрини мунафикь ди-
нэгьлийри  абурун куьмекдалди чпиз цIийи бизнесдин бинеяр кутунай, 
жуьреба-жуьре фондар ахъайна, дарда авайбуруз гъил яргъи ийидай 
кьасар ийиз, агъзурралди дагъустанвияр, тамам хуьрерин ва район-
рин жемятар рекьелай алуднай. Ихьтин шартIара чи халкьариз хас 
тушир иманри республикадин гьакъикъатдиз къвердавай деринриз 
гьахьзавай дувул янай. I999-йисан вакъиаяр идан сад лагьай нетижаяр 
хьанай. Эгер а чIавуз им са шумуд хуьруьн, сад-кьве райондин кьилин 
тIал тиртIа, гила вири патал алат тийидай завал хьанва.

Гьайиф хьи, республикада экономикадин месэлаярни гьич садрани 
тахьай хьтин кIевера гьатнава. Лап гъвечIи мажибрал эцигнавай 
муалимдизни духтурдиз, актердизни журналистдиз ва чкадин бюд-
жетдал алай гзаф масабуруз вахт-вахтунда мажиб тагун – им гьикI 
лагьай чIал я? Бес республикадин экономика вилик физвайдакай гуз-
вай рапортар, газетрайни телевизордин экранрилай аквазвай кьван 
рекъемар тапанбур яни? Тирла, им гьихьтин политика хьурай, ада 
пака гьихьтин нетижайрал гъурай?

Малум тирвал, Дагъустан Республика вичи къазанмишзавай 
пулдин такьатрилай алава яз федеральный бюджетдай къвезвай 
дотацийрал гьалтайла, регионрин арада сад лагьай чкадал ала. 20I5-
йисуз, месела, республикадив абур 46 миллиард манатдилай виниз 
агакьнава. Халкьдин Собранидин эхиримжи сессиядал республикада 
тухузвай экономикадинни финансрин политикадикай  ихтилат ала-
матдинди хьана. Республикадин Кьил Рамазан Абдулатипова пулдин 
такьатар кар чиз ишлемиш тийизвай, бюджетда мукьвал-мукьвал 
дегишвилер хутазвай правительстводин адресдиз гьахълу критика 
авуна. Критикадин рахунар алатай йисан эхиррани, адалай виликни 
са шумудра хьайиди фикирда кьуртIа, вак акваз, геле къекъвезва 
лугьудай мисалдал хквезва.

Муькуь патахъай, фадлай ва вири месэлайра гьакI тир. Эгер 
къад-къанни вад йис идалай вилик гъейри иманриз ваъ лагьанайтIа, 
долларар – жибинра,  мидявал фикирда аваз илифзавайбурун рекьер 
кьетIивилелди агалнайтIа, республика икьван бедбахтвилерикни 
акатдачир. Гьавиляй я лугьузвайди:

  
     Ийимир кар жедай пашман – негьда жува жув.
     Дуст квай лувак тамир душман – дегьда жува жув.
     Вуч цанатIа, гьам вахчуда – жедач масакIа,
     Чил дерин я, цавни кьакьан – шехьда пака жув.
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РИЗВАНРИН ЗАБИТ ДАДАШБАЛАДИН ХВА

(I926-I992)

Вири лезги халкьдиз сейли шаир ва сиясатчи Ризванрин Забит Да-
дашбаладин хва I926-йисан 26-январдиз Азербайжан ССР-дин КцIар 
райондин Манкъули хуьре лежбердин хзанда дидедиз хьана.

КцIар райондин Лакар хуьре ирид йисан мектеб акьалтIарна, ам 
Къубадин педтехникумда кIелуник экечIна. Ватандин ЧIехи дяведин 
сифте йисара ада муаллимвална, ахпа артиллериядин наводчик яз Яру 
Кьушундин жергейра I946-йисалди къуллугъна.

1946-йисалай I956-йисалди ам КцIар районда исполкомдин меде-
ниятдин отделдин инспектор, райондин «Къизил КцIар» газетдин 
жавабдар катиб, КцIар районда ВКП(б)-дин райкомда хуьруьн ма-
йишатдин отделдин инструктор тир. Гьа чIавуз ам Бакудин кьилин 
партшколадиз ракъурна, кIелун куьтягьайла, ада жуьреба-жуьре 
жавабдар къуллугърал кIвалахна, гьа жигьетдай Советрин Союздин 
Игит М.Велиеван тIварунихъ галай колхоздин седривиле.

 1962-йисуз ам Дагъустандин халкьдин яратмишунрин кIвалин, гуь-
гъуьнай (I964-йисуз) КцIар Райондин халкьдин яратмишунрин кIвалин 
директорвиле, ахпа Азербайжандин Медениятдин министерстводин 
инспекторвиле (I979-йисуз) тайинарна.

Ризванрин Забит Дадашбаладин хва «РикIин гаф» (I959-I975-йисар) 
тIвар алай эдебиятдин межлисдин бинечи ва регьбер тир. Анин иш-

Забит Ризванован 90 йис
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тиракчийрик Дагъустандин халкьдин шаир Байрам Салимов, писатель 
Расим Гьажиев, шаир ва композитор Асеф Мегьман ва гзаф масабур 
квай.

ДидедчIалал ада вичин сифте эсерар, I952-йисалай гатIунна, «Дус-
твал» альманахда, «Коммунист» газетда, «Дагъустандин дишегьли» 
журналда, Азербайжандин ва Дагъустандин районрин газетра чапна. 
Адан шииратдин ва гьикаятдин кьилдин ктабар Москвада, Бакуда ва 
Махачкъалада чапдай акъатна: «Дадашан дустар», «Шагьнабатдин 
сел», «ГъвечIи кIел», «МискIалар», «Илгьамдин пери», «»Кьелни фу», 
«Гар чуьлда жеда», «Пайгъамбардин къацу пайдах», «Самур вацIун 
кьибле пата», «Мугьманди рак ахъайзава». Ада яратмишай пьесайрин 
бинедаллаз Азербайжанда ва Дагъустанда цIудав агакьна тамашаяр 
эцигна: «Дибироваз хъел къвезва», «Залан къуллугъ», «Кьисас», «Ашукь 
Лукьман» ва мсб. Ам туьрк-азербайжан чIалай лезги чIалаз эдебиятдин 
эсерар элкъуьрдай устад хьизни машгьур тир.

Ризванрин Забит Дадашбаладин хва лезги халкьдин сивин яратми-
шунар кIватIдай хъсан пешекарни тир. Ада халкьдин къагьриманвилин 
эпос «Шарвили» лезгийрив ахгакьарна (Б.Салимовахъ галаз санал), 
сифте яз Махачкъалада Кесиб Абдуллагьан ва Нуреддин Шерифован 
шииррин кIватIалар чапдай акъудна. Ада са шумуд виш лезги халкьдин 
махар, агъзурралди бендер-манияр, мисалар кIватIна, абурукай чапдиз 
акъатнавайбур лап тIимил я: «Ашукьдин къуват», «Лезги халкьдин 
къадим манияр», «Кьибле патан лезгийрин сивин яратмишунрай». Ада 
КцIар шегьерда Лезгийрин халкьдин театр, Миниатюрайрин театр, 
Манийрин ва кьулерин ансамбль (Танхо Израилован ва Жамалудин 
Муслимован иштиракдалди) яратмишна, КцIар райондин тарихдин 
музейдин бине эцигна.

Ризванрин Забит Дадашбаладин хва, вичин чIехи архив туна, чавай 
чара хьана. Ана цIудралди чап тавуна амай романар, повестар, пьеса-
яр, поэмаяр, вишералди макъалаяр, агъзурралди шиирар, йикъарагар, 
рикIел хкунар, гьукуматдин идарайри ва дустари ракъурай чарар, жи-
биндин дафтарар ва гьакI лезги халкьдин эдебиятдиз, медениятдиз, 
тарихдиз талукь тир документар ава.

Ризванрин Забит Дадашбаладин хва яргъал чIугун тавур азардикди 
I992-йисан 22-ноябрдиз рагьметдиз фена. Адан сур Манкъули хуьре 
ава.

“Самур” журналдин редакция

«Зун и пата, вун а пата» поэма вичин вахтунда чапдай акъат та-
вур эсеррикай сад я. Ам редакцияди кIусни куьруь тавуна ва автордин 
чIалан кьетIенвилер хвена гузва.      
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                      Забит  РИЗВАНОВ

ЗУН И ПАТА, ВУН А ПАТА

(Поэма)

СИФТЕ ГАФ

  I
Гатун чими рагъ такьурла,
Цуьквед винел зар жедани?
Багъманчидин чин такурла,
Чуьлдин юкьвал тар жедани?
Муьгьуьббатди кун тавурла,
Ашукьд хурал тар жедани?
Уьмуьр бахтлу тирдан кIула
Хажалатдин пар жедани?
Вядедамаз дарман турла,
Хирен кьилел кар жедани?
Хиянатчи тахьай чIавуз,
Игитдин рикI тIар жедани?

  II
Гьелбет, ибур рикIин гафар
Я, шаирдин хура хьайи.
Уьмуьр я им, сикIрекай – къуьр,
КIекрекай чил фере хьайи,
Йисаралди кIватIай девлет
Квахьна, гъиле зере хьайи.
КIанзава заз ихтилатиз
Крарикай хуьре хьайи.

  III
А крарай аквада ваз
Гьахъсузвили кайи ксар,
Вил галамаз дуьньядихъ и,
Сузадалди фейи ксар,
МичIи пипIе къазаматрин,
Къаст рикIемаз, кьейи ксар,
Вичин тек са къуллугъ патал

Эллер маса гайи ксар,
Жуванд патал гатун юкъуз,
ХъуьтIуьн мурк хьиз, 
                          къайи ксар,
Ватан патал чан эцигна,
ТIвар амачиз, фейи ксар.

                IV
А крарай аквада ваз
Гур женгерай акъатайбур,
Буьгьтенчидин гафун кIаник,
Гьахъ алачиз, акатайбур,
Пехилвилин гьиссералди
Кана, фуруз аватайбур,
Четинвиле гьатай чIавуз,
Дустаривай къакъатайбур,
Стха туна дарда вичин,
Къуьр хьиз, яргъаз гагьатайбур,
Вич къизилдин къене аваз,
Элдиз ризкьи кьегьятайбур.

                 V
А крарай аквада ваз
Фуахъ къекъвей етимарни,
Къуллугъ патал чеб хайи халкь
Маса гайи итимарни,
Халис касдин гьахъ паталди
Рекьел хьайи дуьгуьмарни,
Гъиле къуллугъ авайбурун
Халкьдиз акси гьукумарни,
Гьахъ кIвачерик акатнаваз,
Элдиз хьайи зулумарни.
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                  VI
А крарай аквада ваз
ЦIийи девир къурмишайбур,
Зулум-зиллет авурбурун
Гъилер-кIвачер бурмишайбур,
Зилид къилих галайбурун
Гьалар-кефер пузмишайбур,
Фирик гана заманадиз,
Гаф цIарара дуьзмишайбур,
Мана-метлеб сад авуна,
Халкь патал женг къизмишайбур.

  VII
Мугьман такIан касдин кIвале
Са чIавузни мугьман жедач.
Дувулдикай акатайла,
Азардиз гьич дарман жедач.
Гьахъ цаварал гагьатайла,
Чилерал гьахъ-дуван жедач.
РикIе гъамар гьатай чIавуз,
Гуьгьуьлдиз шад девран жедач.
Авчи вагьши хьайи дагъда
Марал жедач, жейран жедач.
Халкьдиз кIани мана квачир
Эсердал эл гьейран жедач.

  VIII
За кхьизва уьмуьрдикай,
Гьакъикъатар къалун патал,
Ачухарна рикIевай сир,
Вирибуруз лугьун патал,
Сад авуна метлеб-мурад,
Халкь гъавурдик кутун патал,
Бахтлувилин рекьер кьуна,
Абур вилик тухун патал,
Хайи халкьдин вилик къвазна,
Жуван буржи хгун патал,
Ачухарна девирдин син,
Жегьилбурув вугун патал.

  IX
КIани дустар, сабур ая,
Зи шиирар кIелдай чIавуз.
Заз эвера кIвалериз куь,

Сувардайла, мелдай чIавуз.
Зани хъелда герек юкъуз,
Куьне санал хъелдай чIавуз,
Зунни шехьда куьне санал
Вилин накъвар селдай чIавуз.
Зани жуван кар аквада,
Заманадал гелдай чIавуз,
Зани жуван рикI акъудда,
Куьне рикIер гъвелдай чIавуз.

  X
Зунни лежбер жеда, гьелбет,
НикIе къуьлер, цан хьайила,
Бедендикай мармарда за,
Дустуникай къван хьайила.
КIани дустар, гьазур я зун
Куь къуллугъдал, кIан хьайила,
Къведа зунни куь жергейриз,
Эвердай сес ван хьайила.

  XI
Ша, ацукьин, стха хьана,
РикIин дердер гьайин чна,
Гафар-чIалар сад авуна,
Душмандин къаст зайин чна.
Кьиле тухуз кIвалахар дуьз,
Пехил рикIел цIайин чна, 
Стха хьана гьамишалугъ,
Хуьрек чран, чайин чна,
Адалатдин мизанралди
Абур элдиз пайин чна.

  XII
Къуй, халкьари, фикир гана,
Кар акурай, шад жедайвал,
Юкьвалай пай хьайи мулкар
Гьамишалугъ сад жедайвал,
Вилик физвай бахтар акваз,
Душмандин рикI пад жедайвал,
Чаз килигна яргъарилай,
Вилин нине яд жедайвал,
Гьамишалугъ уьмуьрдикай
Къацу гатфар, гад жедайвал.
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САд  ЛАГьАй  КьИЛ

ДЕВИРДИН  ГЕЛЕР

  I
Хиял сирлу вилаятра
Къекъуьн тавур аял жедач,
Мурад-метлеб авачирдан
РикIе дугъри хиял жедач.
Гатуз вичин кар акурди,
ХъуьтIуьз хци къаял жедач,
Девирдал гел тан тийидай
Инсандикай кьегьал жедач.

  II
Азиз ватан кIанивилин
Шербетдикай хъвана кIанда,
РикIе мурад аваз зурба,
Душмандин юкь хана кIанда.
Жегьил, гелни вичинди яз,
Элдин кардал хьана кIанда,
А гел тадай жегьил вични
Ватан патал кана кIанда!

  III
Ахьтин ксар девирралди
Хкаж жеда, пайдах хьтин,
Серин кутаз, чимибуруз
Шагьвар галай яйлах хьтин.
Элди абур кьада чпиз
НекIедаллай къаймах хьтин.
Ватан кIани хьун лазим я,
Хайи дидед къужах хьтин,
Маса къачур базардилай
Зар бафтадин сачах хьтин.

  IV
Абур чешне кьуна, эллер
Фида уьтквем къадамралди,
Тарихдикай рахаз гафар
Кас-Бубадин каламралди.
Эллер вилик экъечIда ви
Играми тир саламралди,

Тухуз тIварар викIегьбурун
Аямрилай аямралди.

  V
Тарихдин гел чирун патал,
Къекъведа зун, суракь ийиз,
РикIин кIусар пайна элдиз,
ЦкIлам ийиз, цIверекI ийиз.
Алахъна зун, заргар хьтин,
Къизилдикай верекь ийиз,
Гафарикай, манийрикай
Гъиле хци яракь ийиз.

                   VI
Агъзур ктаб тупIалайна,
Агъзур дафтар ахъайна за,
Жуван хайи элдин вилик
РикI, суфра хьиз, экIяна за.
Авазрикай кIунчI авуна,
Мизраб тардик кекяна за,
Хкаж хьана дагъдин синел,
Ракъинин мег эвяна за.

                    VII
ЯхцIур йисав агакьна къе,
Кьилин чIарар рехи хьана,
Уьмуьр куьруь ийиз, девир,
Жанавур хьиз, пехъи хьана.
Пашманвилин гьиссер къалин
Дагъларилай чIехи хьана,
Заманадин гар акуна,
Къилих-хесет векъи хьана.
Манияр – зи рикIин кIусар – 
Элдин сиве некьи хьана.

                   VIII
КIанзава заз, хайи халкьдин
Уьмуьрдикай сегьер ийиз,
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Гур женгера гьатна даим,
Халкь патал хур сенгер ийиз.
Тарихчидин пеше кьуна,
Виш йисарал сефер ийиз,
Хьайи крар гъана рикIел,
Къенин йикъаз эвер ийиз,
Мулейли хьиз, жуван эсер
Хуралайиз, эзбер ийиз.

  IX
Гьуьлел лепе алай чIавуз,
Балугъчидин гуьгьуьл шеда.
Паласада хар къвайила,
Лежбер касдин кьве вил шеда.
Чубан татай, суьруьяр гваз,
Дагъдин гьалар сефил жеда,
Дарих хьайи чIавуз, рикIе
Вандайди тек кфил жеда.

  X
А кфилдай аквада ваз,
Ашкъид кана, кьейибурни,
Ватандинни баладин дерт
Садна, рикIел хвейибурни,
Гьазур хьана, ватан патал
Гур женгериз фейибурни,
Ихтибарлу дустунин сир
Рекьидалди хвейибурни.

  XI
Ша, килигин Дербентдиз чун,
Къеледин матI алай чинал, 
Виш йисарин уьмуьрдикай
Тарихдин хатI алай чинал.
Ашукь хьанва алимарни
Аямрин кIватI алай чинал,
Хабар гудай уьмуьрдикай,
Виш жуьре къат алай чинал.

  XII
Парудин гьар къван шагьид я,
Хабар гуда крарикай,
Кефер патай атай къайи

Мекьерикай, къаярикай,
Кьибледихъай гьужум авур
ЦIелхемрикай, цIаярикай,
Кьил рехи тир дидейри чи
ЧIугур кьван агь-ваярикай.

  XIII
А вахтунда элдин вилел
Хазар ханди селиз туна,
Татар-мугъул ахмиш хьайи
Чилерал чи гелиз туна.
Фарсарини эзмишна халкь,
Уьмуьрдикай хъелиз туна,
Къилинжар гвай арабрини
Кьакьан дагълар гъвелиз туна.

  XIV
Эрменийри, гуржийрини
И чилерал къална фена,
Чи никIера чпин туьрез
Шумуд йисуз гьална фена.
Ханарини гана маса,
Намусдин кьил гьална фена,
Йисаралди хвейи девлет,
Чил кIекре хьиз, чална фена.
Генралрини кьуна чилер,
Чеб паталди мална фена,
Пайна гъвечIи халкь кьве патаз,
Халкьдин кефер кална фена.

  XV
Фена йикъар, фена йисар,
Кефердихъай рагъ экъечIна,
Виш миллетдин чуьллера буш
Бегьерар бул багъ экъечIна.
ВикIегь хьана лезгиярни,
Гур женгерай сагъ экъечIна,
Бахтлувилин бахчада къе
Къизилгуьлдин тагъ экъечIна.
Азад зегьмет акьур никIяй
Сарубугъдад дагъ экъечIна,
Квахьна йифер гьамишалугъ,
Бахтлувилин чагъ экъечIна.
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КьВЕд  ЛАГьАй  КьИЛ

КЬВЕ  СТХА

  I
Дурум ганай кьве стхади
РикI генралди тIарай чIавуз,
Вичиз кIани тир жуьреда
Лезги чилел цIарай чIавуз.
Стхавилин кIеви зунжур,
Кьве патахъна, кIарай чIавуз,
Кисна эллер. Кисна эллер,
Душманди пис карай чIавуз.

  II
А чIавалай са стхади
Къуба пата шелиз хьана,
А чIавалай  са стхади
Куьреда нагъв селиз хьана.
РикIера дерт гьатна, къати
Гъамар ана гъвелиз хьана,
Ачухдаказ мехъер тежез,
Чинеба кар-мелиз хьана.

  III
Амма цIийи заманади
Кьве стха сад хьуй лагьана,
Хажалатар гадарна, къе
РикIерни шад хьуй лагьана,
Уьмуьр бахтлу, кьиляй-кьилиз
Гатфарни гад хьуй лагьана,
Мани ягъиз, элдин сиве
ВиртIедин дад хьуй лагьана.

  IV
Къуба стха уях хьана
Виш йисарин ахвардикай.
Хъвана ада, тух жедалди,
Дагъдин къайи шагьвардикай.
Куьре стха чара хьана
Виш йисарин ахваривай,
Гьахъ тIалабна гьамишалугъ
Дагъларивай-чархаривай,
ТIалабна вич тариф авун
Манийривай-махаривай.

  V
Вучда кьван на уьмуьрдикай
Кьуьд авачир, гад авачир?!
Нез жедани тараллай ич
Атир квачир, дад авачир?!
Багълар кутаз экъечIна эл
Паласайра яд авачир.
НикIер гегьенш экIя хьана
Чуьллера кьил, пад авачир.

  VI
Харманрилай алахьна къуьл,
Лежбердин рикI экуь хьана.
Азад зегьмет акур чIавуз,
Кьуьзуьбурни векъи хьана.
Дагълар атIуз, 
                    акъвазриз вацI,
Къуватдин сел чIехи хьана.
Зарпанд гьалдай Самбурни чи
Къацу хьана, рехи хьана.

                    VII
Дагъдин селлер къаналраваз
Баку патахъ авахьна къе,
Яд кичичай Шабрандани
Къуьл раталай алахьна къе.
Гележегдин экуьвили
Эллер вичин чIалахъна къе.
ЦIуру девран цIийи хъийиз
ГъечIид-чIехид алахъна къе,
ЧIуру хьайи заманадин
Сятери дуьз кIвалахна къе.

               VIII
Къуба стха Къуба пата
Мехъеррани меле хьана,
Ам, бахтлу яз, гьар са хуьре,
Гьар дехмеда, кIвале хьана.
Стхавална виш миллетдиз,
Кар-кеспидин кьиле хьана,
Вичин чIалан, кьисметдин кар
Адан вичин гъиле хьана.
Берекатдив ацIана кIвал,
Зирбадикай киле хьана.
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  IX
Куьре стха Куьре пата
Элдин вилик гьуьрметлу я,
Адан крар, адан къастар
Ватан патал къиметлу я.
Хиял аваз рикIе зурба,
Гележегдихъ ниятлу я,
Хзан мадни хьанва чIехи,
Гегьенш кIвалер килфетлу я,
Дуст паталди – памбаг хьтин,
Душман патал нифретлу я.

  X
Дагъустандин халкьар вири
Вичиз ада стха кьунва,
Регьят юкъуз, четин юкъуз
Къуватлу тир арха кьунва.
Вич кIанибур гзаф ава,
Мукьва кьунва, яргъа кьунва,
Виш миллетдин хзандаваз,
Абур вири багьа кьунва.

  XI
Кьве стхани хьана бахтлу,
Зегьметдин гьахъ агакьнаваз,
ЦIийи уьмуьр къурмишдай рехъ
Чирна хъсан, алакьнаваз,
Мадни вилик фин паталди,
Элдихъ галаз алахънаваз,
ВикIегьвилин тIвар акъудна,
Эллер чпин чIалахънаваз,
ЦIийи уьмуьр патал къизгъин
Кардик даим акахьнаваз.

  XII
Кьве стхани фена вилик,
Дустарикай далу кьуна,
Чпин адет, чпин хесет,
Гьамиша хьиз, дулу кьуна,
Бахт паталди гележегдин
Крар гъиле улу кьуна,
Михьи къастар авайдакай
Ими кьуна, халу кьуна.

                 XIII
Цуьк ахъайна дидед чIала
Мектебрани идарайра.
«Перизада» хьана мугьман
Клубрани чадурайра.
Вуж шад жедач, кьуру чуьлда
Бегьердин тар акIурайла,
Бахтлувилин уьмуьрдин чи
Эл гъавура акьурайла?!

  XIV
Алимрини, кьуна къелем,
Лезги тарих тупIалайна,
Шикилчиди виш рангарин
Суьрет чIугна нупалайнал.
Ашукьдин сес хьана мугьман
Хуьр алайнал, убалайнал,
Руш экъечIна сегьнедиз хуш
Диделайнал, бубалайнал.

                     XV
Театрди ахъайна рехъ,
Авазрикай шабаш кьуна.
Хъвана илгьам тух жедалди,
Сидкьи рикIел капаш кьуна,
ЭкъечIна чи мехъерик мад,
Зар-харадин либас кьуна,
Ягъзава къе устадрини,
Зуьрне-далдам серес кьуна.

                 XVI
Газетралди, ктабралди
КIвалин дакIар ацIуз хьана,
Халкьдивай а вичин къамат
Яргъарилай кьатIуз хьана,
Атай гьар югъ сувар ийиз,
Яру цIиргъер атIуз хьана.

                XVII
Радиодай манийрин сел
Авахьна, эл шад хьуй лугьуз,
Самбур вацIун кьве патани
Къацу гатфар фад хьуй лугьуз,
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Лезги чилел гьамишалугъ
ХъуьтIерикай гад хьуй лугьуз,
Пехил хьайи гъвечIи халкьдал
Душмандин рикI пад хьуй лугьуз,
И патани, а патани
Мизан-терез сад хьуй лугьуз.

         XVIII
Суьлеймана хкажна сес
Лезгивилин къилихралди,
Безетмишна эдебият
Шаирвилин цIилихралди.
Алибега ахъайна рехъ,
Шаирдикай майдан кьуна,
Поэмаяр яратмишна,
Лезги Агьмед лишан кьуна.

           XIX
Гьажибегаз илимдикай
Гьамишалугъ юлдаш хьана,
Халкьдин махар, халкьдин гафар
Адан кIани сирдаш хьана.
Лезги халкьар шиир кIелиз,
Шаирар хьиз, вердиш хьана,
Къелем гъиле авайбуруз
Элдин патай алхиш хьана.

                 XX
Жегьил шаир Нуреддина
Шииррикай цал эцигна,
Гьар са хуьре, гьар убада
Манийрикай кIвал эцигна.
Шииратдин дагъдин винел
Мармардикай кьвал эцигна,
Газетрани, журналрани
Вичин дидед чIал эцигна.

               XXI
Нажмудина Мукьтадиран
Весиятар кIевиз кьуна,
Халкь паталди ада лагьай
Гафар даим виниз кьуна,
Эл паталди гьалтай кIвалах
Чандилайни сейлиз кьуна,
Яргъи авур дустарин гъил
Мягькем кьуна, чимиз кьуна.

                 XXII
Игит къвазна, халкьдин 
                                 къайгъу,
Халкьдин тIалаб рикIе аваз,
ЦIийи дуьнья туькIуьрдайла,
Гьахъ кIвалахдин рекье аваз.
Фена а кас женгеризни,
Виридалай кIвенкIве аваз,
Экв къалуриз гьакъикъатдин,
Гъиле нурлу лемпе аваз.

                XXIII
Элди къуват кIватIна санал
Уьмуьр хъсан авун патал,
Виш йисара чкIай кIвалер
Къе цIийикIа хъувун патал,
Гележегдин бахтлубуруз
Гъам-хажалат такун патал,
Зегьметчияр чIалахъарна,
Даим вилик тухун патал.

               XXIV
ЧIурна цIуру дехмеярни,
Мертебаяр хкаж хьана,
Гьамишалугъ хуьрерай чи
Кашни азар къакъаж хьана.
Зур акурла викIегьбурун
Пехъи душман агаж хьана.

                XXV
Кьве стхани женгерава,
Уьмуьр вилик тухун патал,
КIелиз-кихьиз чин тийидай
Касни амукь тавун патал,
Хуьрни шегьер са хзанда
Гьамиша сад авун патал,
Дуствиликай цIийи мани
Яратмишна, лугьун патал.

               XXVI
Кьве стхани гъил-гъилеваз
Фена вилик, уьтквем хьана.
Марифатлу хзанда къе
Эдеб-гьуьрмет мягькем хьана.
Имтигьанра, уьмуьрдани
Абур мадни лигим хьана,
Вилик финиф патал гъиле
Авайди тарс-илим хьана.
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       XXVII
Яшайишдин гелер кьуна,
Фена йигин къадамралди,
Тун паталди тарихда тIвар
Аямрилай аямралди.
Вири халкьар абрун вилик
ЭкъечIна хуш саламралди,
Чка гана мехъер кIвале
Инсанвилин каламралди.

              XXVIII
Виш йисара кьерер чухваз,
Са гел кьуна авахьзавай,
Хъел акатиз, кьве патахъни
Зиянар гуз алахъзавай,
Рагар падиз, чилин юкьвай
Пад акъудиз алахьзавай,
Фир пад течиз, вилер мичIна,
Дилида хьиз кIвалахзавай,
Лепе алай Самбур вацIу
Эл къуватдин чIалахъзавай.

                XXIX
Самбур вацIал муьгъ эцигун
Кьве стхадин къарар хьана,
И кар кIани тир рикIивай
Къуншийринни икьрар хьана.
Ахмиш хьана эл вацIухъди,
Йиферикай йикъар хьана,
Залан зегьмет кьезилардай
Мани хьана, сувар хьана.

             XXX
Дагъ атIуда элдин гъили,
Гафар-чIалар сад хьайила,
ВацI къвазарда са легьзеда,
Зегьмет вични шад хьайила.
Низ хуш къведач гатфарикай,
Гуьгъуьнал хуш гад хьайила,
Гатун бегьер тIуьна иер,
Сиве виртIед дад хьайила?!

            XXXI
Гьа икI, Самбур табий хьана,
Яд къаналра аваз фена,
Дербентдани Бакуда кар
ВикIегьдаказ акваз фена.
ВацI муьтIуьгъай элдин суракь
Манидаллаз яргъаз фена.

               XXXII
Яд вуч ятIа чин тийидай
Паласаяр къацу хьана,
Гъуьлягърин муг аваз хьайи
Муьшкуьрда къуьл лацу хьана.
Берекатлу яд акьуна,
Чуьлда векьер яцIу хьана,
Эвергунар элдин сиве:
«Бегьерар бул къачу!» хьана,
А кьил таквар гегьенш чуьлдай
Сад цана, виш вахчу хьана.

               XXXIII
ЦипицIлухри кьуна чилер,
Уьмуьрда векь акъат тавур,
Генг багълари кьуна чуьллер,
Куьтендин кIуф акат тавур.
Хипералди ацIана дагъ,
Чубандин кIвач агат тавур,
Яйлахрани мелер хьана,
Манидин ван ават тавур,
Къишлахрани мехъер хьана,
Зуьрнедин ван алат тавур.

             XXXIV
Убайрини хуьрери чи
Куьгьне либас дегишна къе,
Табий тежер дагълар-вацIар,
Хаму тай хьиз, вердишна къе.
ВикIегь ксар женгеравай
ВикIегьбуру алхишна къе,
Лезги эллер стхайрини
Стхавиляй саймишна къе.

            XXXV
Хажалатар гарухъ галаз
Инсанривай катна фена,
Шадвилерин хура аваз,
Гьамишалугъ гьатна фена.
Гъамдин дувул чилеравай
Лап кIанелай кьатIна фена,
Хуькведач мад абур чилел,
Шеле-куьле кIватIна фена.

           XXXVI
ШейтIанвилер, иблисвилер
Гьамишалугъ яргъаз хьана,
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Фитнечивал, душманчивал
Чилерилай къакъаж хьана.
Итимвилер, халисвилер,
Стхаяр хьиз, къугъваз хьана,
Ашукьарни дуствиликай
Чи мелерик рахаз хьана,
Къагьриманри крар чIехи
Генг чуьллера акваз хьана.

      XXXVII
Къуба стха Къуба патан
Сагьиб халис, кIвале хьана,
ЧIехи крар кьуна гъиле,
Ам хзандин кьиле хьана,
Гележегдихъ физвай рекье
Ашкъидин цIай виле хьана,
Дагъда-чуьлда кеспи-кардин
Зарпанд мягькем гъиле хьана.
Агъзур руша, агъзур хци
Амална къе буйругърални,
Туна абур чIехи, важиб
Элдин вилик къуллугърални.

            XXXVIII
Сад мектебдин, сад клубдин,
Садни ризкьи-къуьлуьн чIехид
Хьана, михьи макьсад аваз
Убадинни хуьруьн чIехид.
Хьана Къуба рухвайрикай
Кар алакьдай наркомарни,
Чкайрал дуьз кIвалахзавай
Седриярни, райкомарни.

              XXXIX
ЧIехид фидай чIавуз рехъди,
ГъвечIид кIвачел хьана кIанда,
Физвай касди ацукьайдаз
Сидкьи салам гана кIанда.
Ашукь хьайи касди ярдин
Гъиляй шербет хъвана кIанда,
Магьсулар бул кIандай касди
Еридин тум цана кIанда.

                   XL
ЧIехи касдин буйругъ-къуллугъ
ГъвечIид патал икьрар тушни?
И марифат, и деб-адет

Бубайрилай тикрар тушни?
Ибур вири инсан патал
Герек тир хуш крар тушни?
Чал алайди марифатдин,
Инсанвилин тIварар тушни?

                 XLI
Бубадин кьил вине хьана,
Крар хъсан физва лугьуз,
Рухвайризни хтулриз къе
Уьмуьр чпин чизва лугьуз,
Зегьметдин гъил акьур чили
Бегьерар бул гъизва лугьуз,
Бахтари цуьк ахъайнаваз,
Хзан кIубан хуьзва лугьуз.

               XLII
Куьре стха шадвилева,
Килига шад гьалариз къе,
ЦIийи рекьер акъудзава
Чпин кьакьан дагълариз къе,
Мукьуфдалди къуллугъзава
Къелемлухриз, багълариз къе.

            XLIII
Суьруьйралди ацIанва хупI
Махпур хьтин яйлахарни,
Зегьметдин генг майдан хьанва
Цуьк акъудай къишлахарни.
Шадвилева эл ацукьай
Дагъдин хура булахарни,
КIани тирвал физва кьилиз
Хуьре кеспи-кIвалахарни.

             XLIV
Уьмуьр гуьрчег жезва ина
ВикIегьбурун гъилералди.
Ша, килига, чIалахъ туштIа,
Иесидин вилералди.
Дамахдачни лежберди къе
Вичин кIвачин гелералди,
Хуьряй-кIваляй авахьзавай
Шадвилерин селлералди.

              XLV
Къуба стха, Куьре стха
Къуьн-къуьневаз алахънава,
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ЦIийи, гуьрчег йикъаралди
Абур кьведни чIалахънава.
Чар элкъуьрна азадвилин

Заманади кIвалахнава,
Берекатдин сел – сару къуьл – 
Кьилерилай алахьнава.

ПУд ЛАГьАй КьИЛ

ЭКУЬ ЦАВАЛ ЦИФ АКЬАЛТНА

  I
ТIар тахьайла хуравай рикI,
Вилерал гьич нагъв къведани?
Кал чIуруди хьайи кIвалин
Суфрад винел тугъ къведани?
Цавар михьи хьайи чIавуз,
Гатун йикъал юргъ къведани?

  II
Къастар михьи хьайи касдин
РикIе пехил гьисс жерид туш.
Ам дустарин юкьва жеда,
Адан фикир пис жерид туш.
Садахъ тади гала лугьуз,
Гьафтедикай йис жерид туш,
РикIе гьахълу гаф авайди,
Вахт атайла, кис жерид туш.

  III
Амма крар терс элкъвена,
Къуба стха пашман хьана.
Вичизни гьич хабар тушиз,
Адан патав душман хьана.
А душман вич чинай хъуьрез,
Къуба касдиз мугьман хьана,
Мугьманвилин чIурай икьрар
Пехил рикIин мизан хьана.

  IV
Чинай дуст яз къалурна вич,
Зегьердин цIиб гъиле аваз.
Вич цаварай рахаз хьана,
ЧIуру ният чиле аваз.
Яратмишна «тройкани»
Душманди, вич кьиле аваз,
Ам къекъвена хуьрера чи,
ВикIегьбурун геле аваз.

                 V
Кьуна ада дугъри ксар,
«Халкьдин душман» 
                        тIвар эцигиз,
Садбурални «миллетчи я»
Лагьай чIулав цIар эцигиз,
Бязибурал хажалатдин
Ялиз тежер пар эцигиз,
Бахтлубурун йикъарал хуш
Гатун чIавуз хар эцигиз.

              VI
Вазифадин столдикай
Вичиз кIеви сенгер кьуна,
Яншахбурун гафарикай
Япун кIане зенгер кьуна,
Чинай хъуьрез, чинебадиз
Ахъа тежер фендер кьуна,
ЧIуру хиял виликарна,
Михьи рикIин сентер кьуна.

             VII
Вичиндини кьена ада,
Чарадини ягъиз фена,
Дидейринни, сусаринни
РикIерал ам тагъиз фена,
Намусдикни, гъейретдикни
Халисбурун кягъиз фена.

              VIII
Идарада халкь паталди
КIвалахдайди кьуна ада,
Мектебда тарс гузвай малим
Къазаматда туна ада.
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Буьгьтенчидин тIуруналди
Игитдин пер хана ада,
Хажалатдин туруналди
Чанни жигер кана ада,
Пехилвилин, душманвилин
Гьиссер рикIе цана ада.

                   IX
Фу авай кас, хъсан лежбер
ЦIуз вегьена, ялна ада,
ЦIай кутуна вилаятда,
Йикъа садра къална ада,
Къубадинни, Куьрединни
Фидай рекьер сална ада.

                    X
Экуь цавал акъалтна циф,
КичIевили кьуна рикIер,
Хажалатдин дерин фура
Аста-аста туна рикIер,
Вагьшиди хьиз, тухул такур,
Кабаб ийиз тIуьна рикIер.

                   XI
Стха кьейи стхадин агь
Хкаж хьана цаваралди.
Гъуьл къакъатай сусан нифрин
Алаз хьана къаваралди,
Ясдин либас алукIарна
Мехъералди, суварралди.

                   XII
Бала кьейи дидедин рикI,
Сузадик кваз, кармаш хьана.
Элдин умуд, элдин мурад
Виликдай хьиз, тараш хьана.
Адав гвайди асайиш – ваъ,
Гьахъ алачир саваш хьана.

                  XIII
Кисна вичин Куьре пата
Куьре стха, кьил агъузна.
Кисна вичин Къуба пата
Къуба стха, гъил агъузна.
Килигнач ам адан чиниз,
Гьалтай чIавуз, вил агъузна,

Хкажнач ван женгчивилин,
Гур сесинин зил агъузна.

                 XIV
Душмандин рикI секин хьанач,
Ада шушка хцивуна,
Гьахълувили къалай буйругъ
Вичин сара пичIивуна.
КичIевилив ацIурна рикI,
Гаф квадарна, ичIивуна,
Къуба касдин рагъ алай югъ
Мекьивуна, мичIивуна,
Бахтлувилин яргъа шивер
Буьркьуьвуна, кьецIивуна.

                   XV
Къуба стха ажуз хьана,
Душмандин гуж акур чIавуз.
Вуч жеда кьван гъвечIидавай,
Гужлудан гъуд акур чIавуз?!
Гаф лугьунин ери жедан,
Мизан-терез какур чIавуз?
Гьи игитди игитвалда,
Душман вилиз такур чIавуз?!

                   XVI
Вахчуна чIал къубавидин,
Адаз маса чIални гана,
Халкь, малар хьиз, гьалун патал,
Гъиле кIеви тIвални гана,
АтIун тийир йисаралди,
КуцIур галай тIални гана.

                  XVII
Мектебрани идарайра
Дидед чIалан ван атIана.
ВикIегь касдиз акI хьана хьи,
Къванцин винел къван атIана.
Элдин вилик Къуба касдин
Гьуьрмет квахьна, сан атIана.

                XVIII
Эверна са гъвечIи ижлас,
Къарар кьабул ийиз туна,
Дидедин чIал газетдавай
Чпин кIвачик вегьиз туна,
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Къуба касдив дидедин чIал
«Чаз кIани туш!» лугьуз туна.
Чаравуна Куьредивай,
Ам гьамиша ялгъуз туна,
Вич хкажна циферик кьван,
Кесиб Къуба агъуз туна.

                XIX
«Кьуд вил авай» и душманди
Акьуллубур яргъазарна,
Вилик физвай бахтунин сел
Садлагьана акъвазарна,
Буьгьтенрикай идарайра
Арзаярна, кагъазарна.
Виш хер хьайи Къубадини
Вилел нагъвна агьузарна,
Дердер вири эхун патал,
Хуравай рикI кIагьузарна.
 
                XX
Малим буба Сибирдавай
Рухвайрин кьил агъуз хьана,
Рекьерани а рухвайриз
«Душманд шараг» лугьуз хьана.
Малим стха суьргуьндавай
Стха кIвале ялгъуз хьана,
Авудна ам гьуьрметдайни,
Къуншидиз ам ажуз хьана.
Гъуьл пулусад пипIе кьейи
Паб четдилай ужуз хьана.

               XXI
«Халкьдин душман» хатI алкIурай
Рушарин вил рекье хьана,
Хажалатар хвена хура,
Хифетар бул рикIе хьана.
Сусар, жегьил гъуьлер кьейи,
ЧIарар чухваз, йикье хьана.
«Кьуд вил авай» душманд вилик
Къуба ягълу тике хьана.
Ферсуз ксар – межлисра хуш,
Ферлуд цурин пипIе хьана.
Гьахъ катайла вилаятдай,
Муьшкуьрдикай рипе хьана.

                  XXII
ВикIегьбуру агъузна кьил,
Мез сарарин кьулухъ туна,
КичIевиляй рахаз тежез,
Гатун крар зулухъ туна.
Дерт ахъайиз тежез чпин,
Гафар вири сурухъ туна.

                  XXIII
Гележегдихъ умуд галаз,
Зегьметчияр секин хьана.
Абуруз къе душмандин гуж
Артух тирди якъин хьана.
«Кьил хуьдайбур» яншахвална
Халкь маса гуз эркин хьана,
«Кьуд вил авай» душманд вилик
Ялтахвализ кIвачин хьана.

                 XXIV
Ахьтин ксар жагъурна фад
Душманди, кар акун патал,
Вичин рикIе авай чIулав
Къаст кьиле кьван тухун патал,
Агъу алай хци хенжел
Къубад рикIиз сухун патал.

                  XXV
Малум кар я, чIехи хзан
ЧIехи кIвале хьана кIанда,
Вич яшамиш хьун паталди,
Душмандин пер хана кIанда.
Гур женгера, лазим чIавуз,
Садакьани гана кIанда.

               XXVI
Малум кар я, рухвайрикай
Ферсузбурни жедайди я,
ЧIалахъ хьана буш гафарин,
Душманд чIалал къведайди я,
Къуллугъ патал, вичиз гайи,
Халкь маса гуз фидайди я.

               XXVII
Ахьтин ксар хьана, гьелбет,
Къуба касдин хзандани.
Хабар кьунач ада, гьелбет,
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Хзандин гьал хъсандани?
Душмандин гаф вине кьуна,
Фена фагъир жазандани?
Туна ада терезд хилел
Ужуздини, масандини.

             XXVIII
Куьре пата а душманди
Куьре стха ялгъузарна.
«Вуч ава вахъ? Кесиб я вун!»
Лугьуз, а кас ужузарна.
Адан гьуьрмет Куьре пата
ТIимиларна, агъузарна.
Ихьтин туькьуьл йисарани
Элдин рикIи агьузарна.

              XXIX
Къуба стхад куьмекдизни
Агакьнач ам, кармаш хьана.
Адан мални, адан кIвални
Аста-аста тараш хьана.
Нажмудинар кьена тадиз,
ЧIехид ана кабаш хьана.
Хабар кьунач зегьметчийри,
Авайбурни авач хьана.
Гаф лагьайла, ван къведайди:
«Тахсирар чал алач!» хьана.
ВикIегьбуру гайи жаваб:
«Чун а кардихъ галач!» хьана.

                XXX
ГьакI ятIани Куьре стха
Фена вилик къадамралди,
Ачух лугьуз тежез гафар,
Рахаз гъвечIи айгьамралди,
РикIе мурад аваз хци
ТIвар машгьурун аямралди.

                XXXI
Стхайривай хквез хьанач
Мугьманвилиз кIани чIавуз,
Вахт жагъурна, элкъвез хьанач
Стхадин кIвал къайи чIавуз.
Адан гуьгьуьл хана тамам,
ЧIуру хабар хьайи чIавуз.

              XXXII
Чара хьана суфраярни,
Куьреви тIвар хьана садал.
Къайи хьана араярни,
Къубави тIвар хьана садал.
Сад туьгьметдик акатна буш,
Кьуру буьгьтен хьана садал.
Сад акатна тIурфанд кIаник,
Гатуз харар къвана садал.

               XXXIII
Къубавидин кIвализ мугьман
Атанач мад Куьре стха.
Къубавиди хъелна рикIин,
Тун хъувунач хуьре стха.
Хажалатдин парцин кIаник
Ялгъуз хьана Куьре стха.

               XXXIV
Арандикай атIана пай,
Куьревидиз хъел атана.
Стха бейкеф акур чIавуз,
Къубавидиз шел атана.
Дуствилериз кIан хьайила,
Юкьвал душманд хьел атана.
Гъилер яргъи авур чIавуз,
Кьуру вацIуз сел атана.

                 XXXV
«Кьуд вил авай» душманди къе
Вичин жуьре кеферзава,
Чаравуна кьве стхани,
Сад-сад рекьиз эверзава.
Чинал къвазна, «Стха я чун»
Лугьуз, буш гаф эзберзава.

               XXXVI
Амма ада вичин ният
Чинебадиз виликзава,
Кьве стхадин хзанравай
Ферсуз ксар гъиликзава.
Мани-макьам къадагъа яз,
Лезгидин чIал чиликзава.
Чка атай чIавуз, хъуьрез,
Стхайрикай синихзава,
Вичин рикIе авай къастар
Халкьарикай чуьнуьхзава.
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КьУд  ЛАГьАй  КьИЛ

            ИМТИГЬАН

  I
Ватан дарда авай чIавуз,
Гьай тагудай инсан женни?
Гьахъ мискьалдиз гъин тийидай
Терез женни, мизан женни?
Халкь саламат хьун паталди
Фин тийидай аслан женни?

  II
Фашизмадин чIулав пехъер
Цавун аршдиз акъатнава,
ЛукIвиле тваз азад халкьар,
Абур чавни агатнава,
Хабарсуздиз хаинвална,
Часпардилай алатнава.

  III
Гад ятIани гуьлуьшан тир,
Цавара циф элцифнава.
Адалатсуз кар акурла
Цава рагъни къекъифнава.
Эвер тавур чапхунчияр
Чи ватандиз илифнава.

  IV
Къарагъ кIвачел, викIегь ксар,
Ватан патал фена кIанда,
Азад уьмуьр, азад зегьмет
Зулумдивай хвена кIанда.
Дуьз чуьллера, женгера гур,
Душман, векь хьиз, гвена кIанда,
Хаин ксар – чал пехилбур – 
Чпин мука кьена кIанда.

  V
Гьазур хьана Къуба стха
Рухваярни галаз финиз.
Гьазур хьана Куьре стха,
Къуьне яракь аваз финиз,
Гъил яргъивур чи ватандал
Вагьшид дуван акваз финиз.

                     VI
Ахмиш хьана селлер хьтин
Лезги чилин пагьливанар,
Ватан, намус авай рикIе,
Магълуб тежер къагьриманар.

                   VII
Виш миллетдин жергедаваз
Лезгиярни уьткем хьана.
Марифатдин, дуствилин кар
Гур женгера мягькем хьана.

                  VIII
Ингье, викIегь Велиевни
Матросоврин жергедава.
КичIе хьайи душмандин кьатI
Адан вилик ергедава,
Гъил тфенгдал, вил душмандал,
Вич къурухдин белгедава.

                   IX
Амма адан рикIе кучIун
Авач зерре, аслан тушни?!
Ватан маса гунилай къе
Кьиникь вични хъсан тушни?!
Къариблухар иер ятIан,
Диде ватан масан тушни?!

                    X
Вад танкунай акъудна гум,
Вири ада кана инал,
Кьил виневай душмандин пер,
Лезгиди хьиз, хана инал.
Такур хьтин ягъ-ягъунар
Дуьз вад сятда хьана инал,
Чапхунчийрин жерге къалин,
Дагъдин векь хьиз, гвена инал.
Дуьз вад сятда ивидин сел,
Хуьлерай хьиз, фена инал,
Табий хьанач викIегь Мирзе,
Намусдалди кьена инал.
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  XI
Амма душман катна фена,
Авчи акур къуьрер хьтин.
Гьатна абур гарун хура,
Суфрадаллай гъвелер хьтин.
Кьве виш мейит аламукьна
Майдандал и, цуьрер хьтин.

  XII
Чи ватандин гьар са пата
Мирзедин тIвар эзбер хьана,
Адан мердвал вирибуруз
Чешне хьана, регьбер хьана,
Игитвилин кар аквазвай,
Ам гьулдандин сенгер хьана.

  XIII
Куьредин хва Валентина
Цаварикай кьуна майдан,
Лекь хьиз, хкаж хьана аршдиз,
Аман тагуз, кьена душман.
Адан мердвал акур чIавуз,
Катна, кьулухъ фена душман.

  XIV
Валентинан тIвар мецера,
Кар рикIера дамах хьана,
Чешне къачуз игитдилай,
Вири ксар къучагъ хьана.
Женгераваз югъди-йифди,
Варцарикай йисар хьана.

  XV
Волгадилай Берлиндал кьван
Фена вилик кьегьалар чи.
Вад йис тIимил вахтар яни, – 
ЧIехи хьана аялар чи.
Гьакъикъатдиз элкъвенва къе
РикIе авай хиялар чи.

  XVI
Гъалибвилин яру пайдах
Гур женгерай гваз хтана.
Кьейибуруз чил памбаг хьуй,
Сагъбур викIегь яз хтана,
Душманд чIурай хуьрни шегьер
ЦIийи жуьре таз хтана.

                  XVII
Гьасрет чIугур йисаралди
Дидейрин рикI эркин хьана,
Вил рекьера кьару хьайи
Сусарин рикI секин хьана.
Лишанлуяр хтана мад,
Мехъеррин югъ якъин хьана.
ЧIулав цифер катна яргъаз,
МичIерикай экуьн хьана,
Ислягь зегьмет авай кIвале
Гурлу эквер куькIуьн хьана.

                 XVIII
Къубадани Куьредани
Инсанри мад кIвалахзава,
Уьмуьр гуьрчег хьун паталди,
Галат тийиз алахъзава,
Зегьметдани викIегьвилин
Эллер вири чIалахъзава.

                  XIX
Амма душман ава зурба,
Къубад геле къекъвез амай,
ЧIал мецерай вахчун патал,
Адан кьилел элкъвез амай,
Миллетчивал кьуна кIевиз,
Баладихъ хьиз гелкъвез амай,
Къубад кIвализ туькьуьл 
                                  рикI гваз,
Чинай хъвериз, хуьквез амай.

                    XX
Къубадин сир рикIе ама,
Лугьуз жедай дустар авач,
Адан чанда чарадан кIвал
ЧIурдай чIуру къастар авач.
Душмандин сир ахъайна къе,
Лугьуз жедай устIар авач.

                   XXI
РикI куз туькьуьл хиялри мад,
Кисна къвазна Къуба гила,
Ийидани хьайи крар
Элдин вилик туба гила?!
Ферсуз хьайи рухвайрикай
Инжиклу я буба гила.
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               XXII
Гаф рахадай давла тежез,
РикI гьамиша сузадик ква,
Эллер вири физва вилик,
Тек са Къуба къузадик ква.
Чидач вичиз себеб керчек,
Вучиз ихьтин жазадик ква?!

             XXIII
Газетдикай атIана пай,
Мани-макьам катна фена,
Эдебият Къуба касдин
Ирид чилиз гьахьна фена.
Къагьриманар, игитарни
Вичин рикIел техкиз хьана,
Къуба касди дердер-гъамар
Текдиз вичи эхиз хьана.

             XXIV
Жуван чIалал кIелай ктаб
Гъавурда кьаз асант тушни?
ЧIехи сегьне, жуван мани,
Жуван артист хъсан тушни?
Дидед чIалал лагьай шиир
Чандилайни масан тушни?

              XXV
А рекьивай экуь, гуьрчег,
Къуба стха магьрум хьана.
Чинеба кар акур душман
РикI михьидаз къавум хьана,
Вичин кьисмет душманд гъиле
Авайдини малум хьана.

            XXVI
Амма умуд рикIин къене
Ава адан, туьхуьн тийир.
Лемпедикай вучда вуна,
Гьар са нянихъ куькIуьн тийир?!

Лал вацI фида гьуьлерихъди,
Рахан тийир, луькIуьн тийир.

            XXVII
Пис кар авач, жуван мирес
Четин йикъа акунилай!
Лал акъвазун хъсан тушни,
Тапарариз къекъуьнилай?
Жуван мичIи кIвал хъсан я,
Душманд гайи экуьнилай.
Тек са гаф лагь, мерд кас, вуна,
Агъзур жуьре рахунилай.
Умудлу хьун хъсан ялда,
Дуьньядихъ вил тахьунилай.

               XXVIII
ЧIал паталди алахъ тийир
И дуьньяда миллет жедач.
Дидедин чIал тахьай халкьдихъ
Вичиз лайих гьуьрмет жедач.
Ахьтинбурун межлисризни
Чет кепекдин къимет жедач.

               XXIX
ВикIегь касдин къуьнел даим
Халкь паталди пар жерид я,
Элдин меце гьатай чIехи
Марифатдин тIвар жерид я,
Мукьуфдалди гъиле кьурла,
РикI шадардай кар жерид я.

              XXX
Ширин гафар папарини
Лугьуз жеда хьрарикди,
Векъи ксар акатдайд я
Марфарикни, харарикни.
Заманадин фикир ая,
Рех акатда чIарарикди.
Виш жуьредин атир жеда
Виш миллетдин чIаларикди.
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ВАд ЛАГьАй КьИЛ

КЪУБАДИН КIВАЛИЗ РАГЪ АВАТНА

                 I
Ракъиникай ихтилатда
РикIера рагъ авайбуру.
Халкь паталди кар аквада
Рекьера рагъ авайбуру.
Гьар пакамахъ рагъ тIалабда
НикIера рагъ авайбуру.
Вилик финиз гьерекатда
Муькъвера рагъ авайбуру.

                 II
Ракъиникай эхтилатда
Рагъ гуьгьуьлда гьатай касди,
Ирид йисан дерт чIугуна,
Хайи чилел хтай касди,
Азиятар хиве кьуна,
Элдин гуьгьуьл шадай касди.

                 III
Ракъиникай ихтилатда
ЧIулав цифер кьатIай касди,
Гележегдин къуват аваз,
Бахтлу уьмуьр кIватIай касди,
Гур женгерин юкьваз гьахьна,
Душмандин гъил атIай касди.

                  IV
Рагъ тIалабда чилел чIехи,
Дуьнья экуь хьурай лугьуз,
Бахтлу хьана гъечIи-чIехид,
Гъиле кIвалах кьурай лугьуз,
Хуш уьмуьрдин паруд винел
Мад са жерге турай лугьуз.
Цана багълар чуьллера дуьз,
Бегьерар бул гурай лугьуз,
Эл ацукьай суфрадал фу,
Уьзуьагъ яз, гъурай лугьуз.

                    V
Ракъиникай мани талгьай
И дуьньяда кас жедани?

Ярдин рекье гьамишалугъ
Чан тагудай свас жедани?
Зегьмет такIан итимдиз, лагь,
Бахтлу уьмуьр хас жедани?
Чилихъ галаз сир сад авур
Куьтенд кIуфал пас жедани?
Элди авур гур мехъерик
Ишел галай яс жедани?

                 VI
Йисар фена, сад кьезил яз,
Сад залан яз, аста-аста.
Кар акуна а йисари
Уьмуьрда чи уста-уста.
Фена вилик викIегь ксар
КIеретI-кIеретI, десте-десте.

                 VII
ВацIарални гьалдна залпанд,
Чуьллерал чан гъурай лугьуз,
Бандар кьуна, рагар хьтин,
КIвалера экв курай лугьуз.
Дагълар падна зегьметчийри,
Шегьре рекьер хьурай лугьуз.

                 VIII
Яд авачир чIурухъанра
Гур шегьерар пайда хьана,
ЧIехи крар хиве авай
Элдиз къуват-файда хьана.
Манидин ван кьилел алаз,
Вили билбил шайда хьана,
Эл паталди къуллугъ авун
Къанун хьана, къайда хьана.

                   IX
Ракьун рекьер, дамарар хьиз,
ЭкIя хьана чилералди.
Виш фабрикни, агъзур завод
Къурмишна мад гъилералди,
Бахтлувилин бине туна
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Хушбахтвилин гелералди.
Зи гафарин туштIа чIалахъ,
Ша, килига вилералди,
Гьисаб жедач вири завай,
Ава абур вишералди.

                  X
Уьмуьр гуьрчег физва вилик,
Булахдай яд авахьдай хьиз,
Тади галаз, къуват галаз,
Физ, вацIарик какахьдай хьиз.
Элдин къуват къизгъин хьанва,
Рганвай нек алахьдай хьиз,
Яшайишдал тазва гелер,
Кацай чилиз ацахьдай хьиз,
Хкаж жезва инсан, тарциз
Сармашухар акьахдай хьиз.

                   XI
Къубад кIвале мехъер ава,
Куьн мехъерик къведачни, лагь?
Манидин ван хьайи чIавуз,
Гуьгьуьлар шад жедачни, лагь?
Атир галай шурваяр бул,
Чилав ашар недачни, лагь?

                 XII
Зуьрнедин ван алахьзава
Хуьрерилай, убайрилай,
Аруш жезва ам, шагьвар хьиз,
Куьрейрилай, Къубайрилай.
Гъил къачунва гьамишалугъ
Эллери чи тубайрилай,
ВикIегь хьанва жегьил несил,
Чешне къачур бубайрилай.

               XIII
Илимдикай далу кьуна,
Вилик физва жегьил несил,
Гьахъни дуван кьатIанваз къе,
Къарагънава кьегьал несил,
Яшдив гила агакьнава,
Амайди туш аял несил.

              XIV
Шегьре рекьер гележегдихъ
Заманади ачухарна,

Халкьдин намус маса гайи
Душман вилик ацукьарна,
А душмандин чIуру ният
Вирибуруз малумарна.

                   XV
Шаирдин рикI авай ксар
Вилик фена, къваз тавуна,
Чпин къуват, алакьунар
Гана элдиз, наз тавуна.
Ашукьдини ядач чуьнгуьр,
Симер вири саз тавуна,
Кьегьалбуру кар аквадач,
Яргъи йифер лаз тавуна.

                   XVI
ВикIегьбуру гаф гуда ваз,
Кьил гафунал тун паталди,
Ви душманар цIуз вегьена,
Гур цIелхемра кун паталди,
Чпин буржи, хиве авай,
Гьахъ галачиз гун паталди,
Ягьанатрин, синихрин рехъ
Дуьз гафунив кьун паталди.

                 
                   XVII
Рагъ авай югъ вирибуруз
Бегенмиш я, цуьквер хьтин,
Хуьда рикIе гьамишалугъ,
Бахтлувилин эквер хьтин,
Адалатлу яз гьисабда,
Ватан патал женгер хьтин.
Къвазда абур ви далудихъ,
Вахчуз тежер сенгер хьтин.

                 XVIII
Гьа икI хьана, Къубад кIвализ
Къад йисалай рагъ аватна,
Эхай рикIин къене гъамар,
Хажалатдин дагъ аватна.
Душман фена жаза чIугваз,
Инсанрилай тагъ алатна,
Ажеб хъсан кар хьана ам,
Чи чандилай сагъ алатна.



25

                
                  XIX
Вил ахъа тир жегьил ксар
Стха хьана, кIватIал хьана,
РикIеравай мурад-метлеб
Хайи халкьдин патал хьана.
Крар-гафар ахъаз лугьуз,
Меслятар дуьз ратал хьана,
Шаирвилин хци къелем
ВикIегь касдин чатал хьана,

КIватIал вичин вацIухъ фена,
Какахьай са стIал хьана.

                  XX
Шаирвилин гьунар авай
Ксар кIвачел акъалтна къе,
Адалатдин дагъдик далу
А ксари агалдна къе,
Йисаралди вил галай рехъ
А жегьилрал ацалтна къе.

РУГУд ЛАГьАй КьИЛ

ШАИРРИН  КIВАТIАЛ

                    I
На эзберна Лермонтовар,
Низамияр эзберна за,
На яб гана «Яблочко»йриз,
Мугъаматдиз эверна за.
Вун къекъвена Москвайра,
Бакуд юкьвал кеферна за,
Вун авайла Урусатда,
И Къафкъазда сеферна за,
Балладаяр кIелирла на,
Мухаммасар ифирна за.

                 II
Жуван мани, жуван макьам
Тарифайбур тIимил хьана,
Кьве стхади виляй вегьей
ЧIални калам зибил хьана.
Чарабуру чувал кьурла,
Чи гъилера зенбил хьана,
Халкьар фирла лекьрехъ галаз,
Чал гьалтайди билбил хьана,
Милли гьиссни руьгь амачиз,
Кьве стхани гъафил хьана.
Гьа и жуьре къанни вад йис
Фена, шаир сефил хьана.

                 III
Зунни ксун, вунни ксус,
Бес чи крар ни авурай?
Ваз аквамир, зазни такван,
Бес чи гъамар низ акурай?

За «чил» лугьун, вуна «цав» лагь,
Бес гъавурда вуж акьурай?
Зунни кисин, вунни киса,
Бес чи патаз гьим атурай?

                  IV
ЦIийи мурад заманади,
ЧIав атайла, вилик тада.
Игитбуру а вахтунда
Чпин яракь гъилик тада,
Ахвар тийиз йиферани,
Гьазур хьана, кьилик тада.

                  V
Къенин юкъуз игитбуру
Акьулдалди кIвалахзава,
Илим-яракь хци ийиз,
Иштягьдалди кIвалахзава.
А игитри, гафар садна,
Эллер чпин чIалахъзава.

               VI
Шаирдивай хьайи крар,
Лугьун тийиз, къваз жерид туш,
Къе авуна кIандай кIвалах
Пакад йикъал таз жерид туш,
РикIе вичин дуьзвилелай
Чара фикир тваз жерид туш,
Уьмуьр гуьрчег авунилай
Гъейри пеше кьаз жерид туш.
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Сидкьи рикIяй вав агатай
Дустунин пер хаз жерид туш,
Гишила вич кьейитIани,
Душмандин мед хъваз жерид туш.

                  VII
Чи девирда игитбурун
Сих жергейра шаир жеда.
Къагьриманрин яракь – гапур,
Шаирдинди шиир жеда,
Ада лагьай гафар вири,
Я геж, я фад – эхир жеда.

                VIII
Къубад кIвале шумуд йис тир
Шаирдин гаф, тIвар авачиз,
Вичиз кIани макьам чидай
Седеф чуьнгуьр, тар авачиз.
Шумуд йис тир, мехъерни мел
«Перизадад» гар авачиз,
Цуькверивай рахаз тежез
Винел халис зар алачиз.

                 IX
КIватIал хьана шаирар къе,
Чпин дердер сад авуна.
И кIватIалдин крари дуьз
Къубад хзан шад авуна.
Куьредини хкажна сес,
Куьмекдин гъил къад авуна.
Элдин рикIи ахъайна цуьк,
Къацу гатфар –  гад авуна.
Халкьди сагърай лагьана дуьз:
«Ажеб, крар фад авуна,
Лап вахтунда Къубад кIвалин
Шаирри гаф сад авуна,
Йисаралди и кардал вил
Алай эллер шад авуна!»

              X
Шаирди ван хкажна гур,
Дидедин чIал кIанда лугьуз,
Хайи чIала элдин мецел
Хъсандаказ ванда лугьуз,
Вучиз чна гадарда чIал,
Намус амаз чанда лугьуз.

                XI
Шаир фена тIалабар гваз
Дувандин рехъ галай патахъ,
Вирибуруз чIалар хгай,
Адалатар авай патахъ,
МичIивилин лепейрикай
Экуь рекьер галай патахъ,
ЦIуру дуьнья кIанибуруз
Гьяркьуь рекьер салай патахъ,
Зулумкарар туна вилик,
Ергедаваз гьалай патахъ.

                XII
Шаир шад яз хтана фад,
Мурад кьилиз фена лугьуз,
Элдин ният, элдин тIалаб
Душмандини хвена лугьуз.
Къуба касдиз писвал авур
Душмандин кIвал цIвена лугьуз,
Адалатди гьахъсузвилер
Гьамишалугъ кьена лугьуз.

              XIII
Къубад кIвале мехъер ава,
Дидед чIалал ктаб хьана.
Къубад кIвале мел ава къе,
Лезги мани себеб хьана.
Газетдани лезги чIалал
Халкьдиз кIани жаваб хьана,
Сагърай шаир, и кар авур,
Ваз халкьарин суваб хьана.

               XIV
Са кар вилик фидай чIавуз,
Пехилбурни жедайди я.
Женгчивилин жергейриз сих
КичIебурни къведайди я.
Зегьмет сада чIугуртIани,
Бегьер сада недайди я.
И кар акваз гьахъ кIаниди,
Хифет чIугаз, шедайди я.

              XV
Дидедин чIал гьинал кьван я,
Лагьай итим вилик хьана.
И лезги чIал куьз герек я,
Лагьай итим кьилик хьана.
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                 XVI
Лезги чIалал мектеб жедач,
Лагьайд элдин виле хьана.
Саки вири кичIе ксар
Хаинарин гъиле хьана,
Гьа ибурун дувуларни,
Чинебадиз, чиле хьана.

                 XVII
Килигзава ам яргъалай,
Гьакъикъатар якъин туш.
Къубад кIвале мехъер ава,
Пехил ксар эркин туш.
Бязибуру кьуьлерзава,
Амма кьуьлер рикIин туш.
Абур элдин кар паталди
Вилик фидай рекьин туш.

                 XVIII
Душмандини ахьтин ксар
Тадиз вичин гъиликна,
Кьулухъ туна викIегь ксар,
Хаин ксар виликна.
Вазифадин гьасретдавай
Душман ксар килигна,
Фирсент гъиле кьуна чпин,
Шаиррал тIвал илигна.

                  XIX
Амма уьмуьр вичин геле
Аваз даим авахьна,

Цава авай чIулав цифер
Гарухъ галаз алахьна.
Четинвиле гьатайтIани,
Шаирри къе кIвалахна,
Сидкьи гафар лугьуз рикIин,
Эллер чпин чIалахъна.

                   XX
ГъвечIи ятIан хьайи крар,
Къубад кефер хъсан жезва,
Дидедин чIал, хайи мани
Виликан хьиз масан жезва.
Театрни, концертар бул
Лезги чIалал кьакьан жезва,
Радиодай рахазвай къе
Дидед чIалан чаз ван жезва.
И пад, а пад амач гила,
Садвилел эл гьейран жезва.
Къуба стха, Куьре стха,
Къвез, сад садаз мугьман жезва.

                XXI
Къубад кIвале Етим Эмин,
Суьлейманни рахазва къе.
Куьред кIвале Нурединни,
Абдуллагьни аквазва къе.
Тарихдални туна гъилер,
Алим ксар юзазва къе,
Къуншийрини гьалар-кефер
Лезгидивай жузазва къе.

ЭХИР ГАФ

                  I
Кьил тIадайда зверда тадиз,
Дарман гвайдан суракь кьуна.
Шаир касди кар аквада,
Гафарикай яракь кьуна.
Заргардини скьал гуда,
Къизилдикай верекь кьуна.
Вуж я кьван, лагь, элдин кIвалах
Тийидайди, къерех кьуна.
Инсан даим фирай вилик,
Гуж агакьдай са рехъ кьуна.

                    II
Амма а рехъ эл паталди
ЯтIа, элдиз масан жеда,
А касдин тIвар а рекьера
Хкаж жеда, кьакьан жеда.
Малум кар я, ахьтин ксар
Ферсузбуруз такIан жеда,
ГьакI ятIани, кар аквада,
А касдин рикI кIубан жеда.
Ада лагьай гьар келима
Хуьре-кIвале мугьман жеда,
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Амма а кас архайин туш,
Чида, вичихъ душман жеда,
Са вахтунда а душманни,
Хайила пер, пашман жеда.

                   III
Къуба касдин мурад-метлеб
Гила кьилиз акъатзава.
Адан тIварни вирибурун
Сих жергейрик акатзава.
Пехилбурни, кичIебурни
Женгерай чеб гагьатзава,
Яргъаз хьана, хайи халкьдин
Мурадривай къакъатзава,
Лезгивални такьаз хиве,
Чара халкьдив агатзава.

                  IV
Къуй, алатрай сикIрен къилих
Галай ксар чандилай чи.
Вуч жеда кьван алатайла
Чиркер-руквар тандилай чи?!
Абур такIан я виридаз,
Зулум авур хандилай чи.

                   V
Амма уьмуьр вичин геле
Аваз, вилик физва, дустар.
ГъвечIи лезги халкьдизни къе
Вичин къадир чизва, дустар.
ВикIегьбурун зегьметдини
Вичин бегьер гъизва, дустар,
Вичин къамат, Шагь-дагъди хьиз
Такабурлу, хуьзва, дустар.

                КцIар шегьер, I966-йис.
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Гьажи   ГАШАРОВ

УЬМУЬР ШЕЛЕДИК ФЕЙИ ШАИР

Шаир, гьикаятчи, драматург ва машгьур общественный деятель За-
бит Дадашбалаевич Ризванов Азербайжан республикадин КцIар район-
дин манкъулидхуьре лежбердин хзанда I926-йисуз дидедиз хьана.

Шаирди вичин кьадар-кьисметдикай, кьилел атай дуьшуьшрикай 
икI лугьузва:

  Зун гъамарин, хажалатрин шеле гваз
  Угь тавуна вилик фейи итим я...

Гьакъикъатдани, 3. Ризванов датIана общественный деятель ва шаир 
хьиз вилик физва. Ада «Садвал» тешкилат арадал гъизва, кьве чкадал 
пайнавай лезги халкь сад хъувунин хци месэла жавабдар идарайрин 
вилик эцигзава, Азербайжанда авай лезгийриз мектебра дидед чIалал 
тарсар гун, лезги чIалал кхьизвайбурун эсерар чап авун чарасуз тирди 
къейдзава. Ада хкажай са бязи месэлаяр кьилиз акъатна. Къанни цIуд 

Шикилда: Вилик жергеда З. Ризванов, Б.Салимов; кьулухъ жергеда 
А.Ляметов, Я.Яралиев, Жамидин, А.Саидов, Лезги Нямет. Редакциядин архивдай.
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йисан вахтунда Бакуда лезги чIалал 30 ктаб чапдиз акъатна. Абур 
туькIуьрунин, эсерар кIелунин, абуруз рецензияр кхьинин, абурал 
чIалан жигьетдай кIвалахунин зегьметни 3. Ризванован хиве гьатнай. 
Азербайжандин лезги мектебра лезги чIалан тарсар хтуна, гьар клас-
сда гьафтеда ихтияр ганвай кьве сят лап тIимил ятIани, «Дидед чIал» 
предмет вичин чкадал хтана; КцIарин газетдин са чин лезги чIалал 
акъатиз башламишна, КцIара Бакудин педучилищедин филиал ачухна, 
ана са дестедиз лезги тарсар гузва; Бакудин радиодай лезги чIалал I0-I5 
декьикьадин передачаяр гун тешкилнава.

Б. Салимова вичин сидкьи дуст, къелемдин юлдаш, макьсаддин ва 
метлебрин сирдаш 3. Ризвановакай икI кхьизва: «Шаирдин рикIин 
илгьам вацран нурар хьиз экуь, гуьрчег, гурлу, метлеблу фикирри къ-
вердавай гужлу авуна. Ада вичин поэзиядин пайдах хайи халкьдихъ 
галаз санал хкаж же- дайди дериндай кьатIана. Зариди сифте нубатда 
хайи халкь машгьур авун, адан руьгьдин инжияр кIватIна майдандал 
акъудун Кьиблепатан лезги халкьдин чIал, литература, искусство, тарих 
вилик тухун патал дериндай веревирдер авуна» (Салимов Б. Илгьам-
дикай куькIуьрнавай рикI. «Комму-нист». I990,29-ноябрь). 

Вири вичин уьмуьр халкьдин рекье эцигай шаир я чIехи къуллугъ-
рихъ, я пуларихъ галтугай кас туш. Адани, лезгийрин вилик девиррин 
кьегьал рухваяр хьайи К. мелика, Кь. Саида, Е. Эмина, Я. мегьамеда, 
С. Сулеймана хьиз, хайи халкьдиз къуллугъна, адан азабар ва умудар 
къалурна.

3. Ризванов зурба, галатун тийижир тешкилатчини тир. КцIара гье-
вескар Лезги театр арадал гъун (гележегда адакай Гьукуматдин театр 
хьанай), вад агъзурдалай артух имаратар кIватIна, Тарихдин музей 
кардик кутун, Лезгийрин кьуьлердай ансамбль тешкилун - ибур вири 
3. Ризванован тIварунихъ галаз алакъалу к1валахар я.

3. Ризванова лезги халкьдин руьгьдин хазина (сивин яратмишунрин 
ва эдебиятдин ирс) кIватI хъувуникни зурба пай кутуна. Ада Б. Сали-
мовахъ галаз санал «Шарвили» эпос кIватI хъувуна, ам къайдада хтуна, 
чапдиз гьазурна. И кардал абур яхцIур йисалай артух алахъна. Нетижада 
лезги (магьачкъала. I999) ва урус (I-пай. махачкала. 2000) чIаларал 
кьилдин ктабар яз «Шарвили» эпос чапдай акъатна. Им чи халкьдин 
тарихда лишанлу, шад ва зурба вакъиа хьана. Эгер 3. Ризванова мад 
са кIвалахни тавуна анжах лезги эпос арадал хканайтIани, адан тIвар 
гьамишалугъ чи тарихда амукьдай.

И баркаллу кардилай алава 3. Ризванова са шумуд том махар, ма-
нияр, мисалар, къаравилияр кIватI хъувуна чапдиз акъудиз гьазурнава. 
Абурукай гьелелиг са том «Кьиблепатан лезгийрин манияр» (магьач-
къала.2003) акъатнава.
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3. Ризванова К. Абдуллагьан, Э. Гъанидинан, Э. Эмиралидин, Н. 
Шерифован шииратдин ирс кIватI хъувуна, абурун кьилдин ктабар 
акъудна, чIалан устадрин уьмуьрдикай ва яратмишунрикай вичин 
гафни лагьана.

Арифдар шаир жуьреба-жуьре илимрални машгъул тир. Ада лезги 
ч1алакай, тарихдикай, этнографиядикай, топонимикадикай, эпиграфи-
кадикай ахтармишунар кхьенай. Абурукай бязибур, месела, «Лезгийрин 
тарих» ктабдизни акъатнай.

И вири кIвалахар 3. Ризванова къерехдай гьич са куьмекни авачиз, 
анжах вичин зегьметдалди кьилиз акъуднавайди я. Бес им хайи хал-
кьдин вилик кьегьалвал тушни мегер?! Вични шаир яшамиш хьайи 
къулайсуз шартIара.

Женгчи-шаир ва писатель 3. Ризванова художественный эсеррин 
ирсни туна. Адан шиирар, поэмаяр, гьикаяяр, повестар, романар авай 
ктабар: «Дадашан дустар» (I959) магьачкъалада, «Шагьнабатдин сес» 
(I964), «Гар чуьлда жеда» (I966), «Илгьамдин пери» (I972), «Кьелни 
фу» (I984) Бакуда, «Гар чуьлда жеда» урус чIалал москвада акъатна.

Яратмишунрин кIвалах 3. Ризванова шииратдилай башламишнай. 
Адан сифте чIалар I940-йисуз «Социализмдин темп» (КцIар шегьер) 
газетдиз акъатнай. Шаирди лезги ва азербайжан чIаларал эсерар 
яратмишзавай. Азербайжан чIалал теснифай эсерар республикадин 
газетриз, журналриз, альманахриз, антологийриз, учебникриз акъатзава. 
I950-йисалай ам дидед чIалал элячIзава. Акунрай, Гьажибег Гьажибего-
ва лагьай - «лезги чIалал ачух тежедай гьич са фикирни авач» - гафари 
жегьил шаирдиз еке таъсирнай.

Уьмуьрда хьиз шииратдин яратмишунрани 3. Ризванов женгчи я. 
Ада «Поэзия» шиирда чIалан устаддин везифадикай икI лугьузва:

Гьар са чIавуз женг къизгъин тир 
Поэзия майдан я.
Адан юкъваз къвез жедайди 
Гьунарлу тир инсан я!

И фикир шаирди «Эл кIанда» эсерда мадни деринарзава. Идалай 
алава, ада шаирдинни халкьдин месэла эцигзава.

Шаир кIанда! К1анда эвел!
Шаирдизни,
Шиирдизни
Чеб рикIера туна чими,
Виш йисарив агакьардай
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Эл кIанда,
Эл!

Гзаф чIалара ада къагьриманвал, игитвал тестикьарзава, руьгьсузвал, 
ажузвал негьзава:

Тек са уьмуьр кьисметнава гьар инсандиз,
 Са чIавузни уьмуьрдикай хъелиз тахьуй.
 Хажалатни, шадвилерни яхъ масандиз 
 Ажузвална, вилин накъвар селиз тахьуй.
                                   «Уьмуьр иер я» шиирдай 

Гьа са вахтунда 3. Ризванова вичин халкьдин саламатвал хуьн патал, 
адан бахтлу гележегдин рехъ-хвални къалурзава:

Илимлу хьухь, женгчивала эл паталди 
Са жув патал алахъна, жув зайиз тахьуй. 
Тедбирлу хьухь, алахъмир са гел паталди,
Хазинаяр гьакI метлебдиз пайиз тахьуй.

Шаир са къагьриманвилин, ватанпересвилин, шаирдин везифадин 
месэлайрал сергьятламиш хьанвач, ада гьакI инсанпересвиликайни 
вичин гаф лагьанва. «Вуч хъсан тир» эсердай са чешне гъин:

Шикилда: КIвачеллайбурун жергеда эрчIи  патахъай  
вад лагьайди З. Ризванов. Редакциядин архивдай
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Сад чаравал, садни кьиникь
 ХьаначиртIа хупI хъсан тир...
 ...И дуьньядал пехил рикIер 
АмачиртIа xynl хъсан тир.
 «Хъсан тир» шиирдай

3. Ризванова вичин шииратда уьмуьрдин важиблу са месэлани авач 
хкаж тавунвай. Шаирдихъ муьгьуьббатдикайни тIимил чIалар авач. 
ЯтIани, шаирди, ярдихъ элкъвена, адан хатур къачузвайда хьиз, «Бейкеф 
жемир» эсерда икI лугьузва:

Муьгьуьббатдин ялавдикай 
Рахадач зун, кIани яр. 
Игитрикай лугьуда за
Жуван рикIин манияр.

Ада и кардин себебдикайни хабар гузва:

Гьа ксар я хайи Ватан 
Душманрикай хвейибур. 
Намус-гъейрат хвена михьиз 
Гур женгера кьейибур..

Гьахьтин «гур женгера» Ватан патал чан гайибурун жергедик, гьел-
бетда, вич XVIII лагьай асирдин сад лагьай паюна яшамиш хьайи, 
лезги халкьдин къагьриман хва Гьажи Давуд, I837-I838-йисара урус 
пачагьдин аксина къарагъай Къуба патан лезгийрин кьиле акъвазна, 
азадвилин женгера иштиракай Гьажи мегьамед, Ярагь мегьамед-эфен-
ди ва масабур акатзава. И кьегьал рухвайрикай 3. Ризванова романар 
ва повестар кхьенва.

«Гьажи Давуд» роман «Самур» журналдин I993-йисан 3-6 ва I994-
йисан I-2-нумрайриз акъатнай. Ана иранлуйрин ва туьркверин чапхун-
чийрихъ галаз Ватандин азадвал патал хьайи женгера лезгийрин кьиле 
акъвазнавай муьшкуьрви Гьажи Давудан къамат ганва.

Романдин бинеда гьакъикъатда хьайи вакъиаяр эцигнава, тарихда 
хьайи ксарикай раханва. Писателдивай кьилдин ксарин образар (Гь. 
Давуд, Сурхай хан, Петр Первый) ва тарихдин вакъиаяр чеб-чпихъ 
галаз алакъада аваз къалуриз хьанва. Эсердин гьерекатар Къубада, 
Дербентда, Худата, Таркида, Къумуха кьиле физва.

3. Ризвановавай Гьажи Давудан жанлу образ арадал гъиз хьанва. 
Вич лежбердин хзанда муьшкуьр вилаятдин Дедал хуьруьн машгьур 
тухумда дидедиз хьайи Гь. Давуда медресада чирвилер къачуна. Ам 
вичин девирдин арифдар ксарикай сад хьана. Гь. Давуд, гьар са хали-
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сан мусурман хьиз, гьяждал меккедиз фена, «Гьажи» лугьур тIварни 
къачуна.

Хайи халкь авай гьал аквазвай Гьажи Давудавай секиндиз ксузни же-
звач. Ада халкь къецепатан чапхунчийрикай азад ийидай рекьер-хуьлер 
жагъуруникай датIана фикирзава. Адан ният - лезгийриз садалайни 
аслу тушир гьукумат арадал гъун тир.

Писателди кьилди-кьилдин чешнейралди Гь. Давудан акьуллувал, 
халкьдиз вафалувал, тарихдин четин шарт1ара дуьз рехъ, жуван хал-
кьдин тереф хуьдай сиясат хкязаватIа къалурнава. Гьайиф хьи, рикI 
михьи, вич лагьай гафуниз вафалу Гь. Давуд ва адан хзан Сурхай 
хандин ва туьркверин султандин хаинвал ва чинеба фитнеяр себеб яз 
бедбахт жезва...

Лезгийрин гьикаят арадал атун ахтармишай алим Къ. Акимова ви-
чикай рахазвай романдиз ихьтин къимет гузва: «Гьажи Давуд» роман 
- тарихдин гзаф терефрин, дерин ва жанлу эсер я. Зариди тарихдин 
зурба тема - халкьдин милли акьул-камал арадал атун, халкьдиз вичин 
гьукумат теш- килиз кIан хьун, ам ихьтин гьерекатар кьиле тухун патал 
дигмиш хьун къарагьарнава, тIупIалай ийизва ва тарихдин шикилриз, 
гьерекатриз, къаматриз элкъуьрзава...

Роман кIелайла, малум жезва: романдин автордиз Къафкъаздин 
тарих, география, этнография дериндай чида... Эсер жанлу, таъсирлу 
чIалалди кхьенва, авторди лазим авай чкайрал рангар ядай гафар, 
гекъигунар, мисалар ва камаллу гафар ишлемишнава...» Вич гьика-
ятчи тир алимди романдиз ганвай къимет гьахълуди я.Къейдун лазим 
я хьи, романдин мана-метлебди, ана эцигнавай месэлайри кьве патал 
пайнавай чи халкьдиз къенин юкъузни къуллугъзава, адав вичин кьа-
дар-кьисметдикай фикириз тазва.

И вичикай рахай романдилай гъейри писателди «РикIер кудайла», 
«Къачагъдин хва къачагь» ва «Файтунчи» - тарихдин повестар, «Пай-
гъамбардин къацу пайдах», «Самур вацIун кьибле пата» романар 
кхьенай.

3. Ризванован кIеви дуст Б. Салимова къейдзавайвал, агъадихъ гузвай 
шаирдин эсердай цIарар адан рикI алайбур тир:

 Дуьньядивай тIалабдачир маса затI,
 КьисметнайтIа яшайишдин бахтар заз.
 А бахтара женгер хьурай датIана
 Хайи халкьдин кар паталди къизгъин тир,

 Абурукай пай гудай за, aтlaнa,
 Игитбуруз мурад-метлеб якъин тир.
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 А вахтунда зун шехьдачир, хъуьредай, 
 Зун бахтлу я, зун бахтлу я! - лагьана.

Къагьриманвилин, игитвилин ва Ватандин азадвилин темаяр 3. 
Ризванован яратмишунра кьилинбур я. И месэлаяр адан шииратда, 
гьикаятда, драматургияда ва публицистикада гегьеншдиз ва датIана 
гьалтзава.

3. Ризванов вич яшамиш хьайи девир вири патарихъай ва дериндай 
аквазвай шаир хьана. Адаз уьмуьрдин, гьакъикъатдин хъсан терефарни 
аквазвай, нукьсанарни. Ам са кьуру тарифунрални акъвазнавачир. Вич 
яшамиш хьайи девирдикай ада икI лугьузва:

«Дуьзенбурун девир туш им зеррени, Замана я жанавуррин, сикIе-
рин. Агъавалда пеленграл лап къуьрени, Сагьибар яз багъларинни 
никIерин».

Идалайни башкъа, шаирди вичин фикирар ачухдиз малумарзава, 
инсанрин вилерал алай перде алудзава:

Пудкъад йис я - руфуна фу, 
Тандал бегьем пек тежез. 
Кьилел туьгьмет, чинал тфу 
Алаз, гъамар эх тежез!

Мегьамеда гана женнет, 
Уьмуьр затIни туш лугъуз.
 Коммунизма гузва чазни
 Гележегдин къуш лугьуз.
 «Заз ахварай уьмуьр аквазва» шиирдай

3. Ризвановаз вичин яратмишунри хайи халкьдин вилер ачухарза-
вайди, адаз гьахълувилин рекьел къвез куьмекзавайди ашкара тир.

 Дуьнья тирвал фикирар зи
 Къекъвез ава къваз тавуна 
 РикIин кIусар - шиирар зи 
 Къвезва са-сад наз тавуна.

 Абурукай манияр жез,
 Хуьрерилай алахьзава.
 Мелерални мехъеррал къвез,
 Лежберди хьиз кIвалахзава.
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Шаирдихъ драматургиядин эсерарни ава. Тамашачийри хушдиз кьа-
булай, чеб КцIарин лезгийрин театрдин сегьнедал эцигай: «Дибироваз 
хъел къвезва», «Гуьлуьшан», «Кафтар», «Кьисас», «Хиялар», «Залан 
къуллугъ», «ЦIийи мехъерар» пьесайрин тIварар кьаз жеда.

3. Ризванов халкьарин эдебиятрин алакъаяр мягькемарай шаирни 
хьанай. Ада азербайжанрин машгьур чIалан устадар хьайи С. Вургъу-
нан, м. Ибрагьимован, С. Рагьимован ва масабурун эсерар лезги чIалаз 
таржума авунай.

Шаирдин къадалай артух чIалар, композиторри авазар туькIуьрна, 
халкьдин рикI алай манийриз элкъвенва. Абур мел-мехъеррик, меж-
лисра еке гьевесдалди къени лугьузва.

3. Ризванова къвезвай несилрихъ элкъуьрнавай дерин фикирар квай 
шиирарни тунва. Абурукай «Дуьз акьукь зи гъавурда» эсерда шаирдин 
веси хьиз кьабул жедай цIарар ава:

Эй жегьилар, сел хьиз кверез алахъа. 
Кьве гаф рахух, сав авач хьи сиве куь. 
Чи девирда чавай тахьай кIвалахар,
 Гъатзавайди я, гьелбетда, хиве куь!..

...Эй жегъилар, дуьз акьукь зи гъавурда,
 Йикъахъ галаз бягьс авурай йифе куь. 
 Багъиша заз, за асивал aвypmla, 
 Амма зурба крар ава хиве куь!

Шаир I992-йисуз КцIар шегьерда кечмиш хьана. Ам вичин ватан 
тир манкъулидхуьре кучукнава. 3. Ризванован тIвар КцIара авай Лезги 
театрдал ва вичи кIелай манкъуьлидхуьруьн школадал эцигнава.

Вичин ялавлу уьмуьр халкьдин рекье эцигай, чи медениятдик кьетIен 
пай кутур къагьриман хва Забит Ризванован тIвар ва адан баркаллу 
крар гьар са намуслу лезгиди эбеди яз рикIе хуьда.
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                               Гьаким  КЪУРБАН

ГьУЛдАНдИН ЛЕКь
(Романдай кьилер)

Кьуд лагьай кьил
                              

ЖЕНГИНИН  ПАРАД

 I.
 Белижда гьаваяр, алатай йисарилай тафаватлу яз,  фад мекьи жез-

ва: кьилел, кIвачел ва бедендал алукIна кIан жезва. Дяведин дердери, 
хажалатри инсанриз  я берекатлу зул, я адан гуьзел рангар къалурнач. 
Ингье, хабарни авачиз кьуьдни мукьвал жезва. 

майрама нянрихъ хзандин кIвале авай къула кIарасдин  цIай хъувуна, 
рухварилай кул эляна, нафтIадин лампа куькIуьрна, ракIар жуфтдаказ 
кIевирна. Къулал яд авай къажгъан эцигна, хинкIал авунин къайгъуда 
гьатна: ргадай верч, тини ишиндай гъуьр,  серг, къатух, арута, гъери, 
иштягь ачухдай  чумалин цур гьазурна. Фикирдай лагьана: «Нин гуь-
гьуьлдиз вуч хуш ятIа, гьам  тIуьрай». 

Куьчедилай аял квай  кьеб гваз Шамайни марвар хтана,  чими къу-
лан кьвед кьве патавай ацукьна. Абур суса ийизвай кIвалахриз, адан 
сириштайриз  талукь суьгьбетрик экечIна.  марвара явашдаказ са паъаз 
ван къведайвал лугьузва:

- Чи мая сусаз аферин, адалай кIвалин-хуьруьн вири кIалахар ала-
кьзава. 

Хзанри сусаз гагь майрам, гагь, Къудрата хьиз, урус къайда мая 
лугьузва.

- Эхь, - паъ рази жезва. – Шегьерда ханвайди ятIани, майрамаз чи 
адетарни  хъсан чизва.

- Са бязи къарияр чпин рухвайрин сусарилай хай рахада, - лугьузва 
марвара. - Абурай  зи кьил акъатзавач. Жуван хцин сусалай чара 

Гьикаят
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касдиз вучиз хай рахазвайди я? Нарази месэла аватIа, жуван  сусаз 
ширин мецелди  жува лагь ман: «Чан бала, и кар акI мийир, икI ая».

- За ваз атIа чIавуз  лагьай хьиз, - марваран жегьил вахтар рикIел 
хкана, Шамая хъверна.

- Эхь, чан паъ, гьа чIавуз вуна заз лагьай хьиз, - са легьзеда алцумар-
на, алава хъувуна: - За майрам сусаз  ам гъайи сифте йикъара лагьай 
хьиз, - марварни хъуьрена.

- Чан дидеяр, заз куь рахунар ван жезва гьа, - зарафат кваз лагьана 
майрама.

- Хьурай ман, чан свас, чна авачир  гафар лугьузвач хьи, - марвар 
гъилер тинида авай сусаз милаимдаказ килигна. – Вун бахтлу хьуй, чан 
бала, чи  рикIикай яд хъванвай.

- Чун вири бахтлу хьурай, чан диде, - тIалабна сусани. – Женгина 
авайбурни, абурук кваз  Къудратни.

- Амин, - тестикьарна къарийри.
Са арадилай Абас кьве къубави  итимни галаз  хтана, адетдин жу-

зунар авуна,  абур мугьманханада ацукьарна. И арада винел верч алай 
хинкIални гьазур хьана. Адет тирвал, хуьрек бадийриз акъудзавай 
марвара сусав фу, кьел, кукIварнавай верч, хинкIал авай ва маса къапар   
мугьманрин вилик тухуз туна. Хзанди винел гъери, серг, къатух алай 
хинкIал тIуьна, винелай шурпа хъвана. 

мугьманар хъфиз къарагъайла, марвара гъуьлуьвай жузуна:
- Я чан кас, вуна абур и йифен вахтунда гьиниз рахкъурзава? Чи 

кIвале ксудай чкаяр  ава кьван.
- Абуру Ахцегьрин мугьманханада чкаяр  кьунва, - лагьана Абаса.
- Чун Зуьгьре ваха гуьзлемишзава, - итимрикай сада мугьманханадин 

зеведишдин тIвар кьуна.
 - АкI ятIа, хъфиз жеда, - лагьана чIехи кайваниди. 
мугьманар, сагърай лагьана, хъфена. Абурухъ галаз  Абасни экъечIна: 

ада гьар йифиз  станция хуьзвай яракьлу къаравулар ахтармишзава.
Бадеяр  кIвалин къавай куьрсарнавай чIехи лампадин кIане сун  

бегьлеяр хурунал машгъул хьана. Абурун са патавай рухунал, вичин 
кьунар гъиле кьуна,  майрамни ацукьна: ада  «Ичер» чешнедин  гуьлуьт 
хразва.

- За фикирзава, за хразвай бегьлеяр  чи аскерриз герек къведа, - бегьле 
алай кьунар хкажна, къалурна марвара. - Къвезвайди кьуьд я.

- Урусатда гзаф мекьи жедайди я, - лагьана кефер патан кьуьд акур  
майрама.

- Бегьлеяр  гегьеншдаказ  храна кIанда, итимрин гъилер чIехибур  
жедайди я, - Къудратан гъилер хиялда аваз, лагьана Шамай бадеди.

БицIи Алпан ахварикай кватна, кIепIиникай вилер экъисна, гъугъ-
бугъ ацалтна, бадейрин, дидедин гьерекатриз   килигзава. майрам 
кьезилдиз къарагъна, аялдал фена.
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- Вун ахварай аватнани, чан? - жузуна, ада хцин чиниз са кIуф гана. 
– Ваз вуч кIанда? Ви кIан кьеженвани? Кьуранвани? – тангар бушарна, 
килигна. – Аферин зи хциз! михьи я.

- Вун рахазвани, я чан шараг?  - хабар кьазва паъа. – Ваз гишинза-
вани? мекьизвани? Дарзавани?

- Рахурай, - лугьузва марвар бадеди. – И мукьвара суса адаз тухдалди 
нек гайи тир. Адаз гишин жедай вахт хьанани?

- Са тIимил фитIиниз тада ман, чан диде, -  хурудал фитедин пIипI 
вегьена, свас кьепIинал алгъана. – ма, чан, хъухъ!

Аял динжарна, са кIвач кьепIин кикел эцигна, ам эчIягъиз-эчIягъиз 
майрама  мад вичин кьунар гъиле хкьуна.

- Я чан бала, вуна а гуьлуьт алайвал эциг, Къудратан чарчиз жаваб 
кхьихь, - теклифна марвара.

- Исятда кхьида, чан диде, - къарагъна,  тавдинн кIваляй чар, ручка, 
девит къана, майрам куьсруьдихъ ацукьна, са вил кьепIиник квай Ал-
паназ  ягъиз,  Игит ярдиз чар кхьиз  эгечIна: ада гьар са  гаф къарийрал 
меслят гъизва, гьабуру лагьайвал кхьизва.

- Чи виридан патай саламар-дуьаяр,  кхьихь, - тIалабзава паъа.
- Кхьена, - секинарзава суса.
- Вичив Игитдин къизилдин гъед агакьнани, хабар яхъ.
- Кьада.
- Чна вичиз савкьватар ракъурзава, кхьихь.
- Кхьена.
- Вун чи мектебдин  муаллим хьанва, кхьихь, - рикIел гъизва мар-

вара.
- Кхьида, - хиве кьазва майрама.
…Итимар фронтдиз тухвана, Белиждин сифтегьтан мектеб муал-

лимар авачиз амукьна. Дербентдай эверна, майрамаз мектебда тарсар 
гун теклифна.

Педучилище куьтягьна, шегьердин са мектебда тарсар гана, майра-
маз муаллимвилин тежриба хьанвай. Гъуьлуьхъ галаз Брестдиз фейила, 
ада гьанин мектебдани кIвалахнай. Гила…

- За аял хуьзва, - лагьана майрама. – Ам лап гъвечIи я.
- Аял куь къарийри хуьрай, - районо-дин зеведишдиз майраман 

хзанда вуж аватIа чизвай. – Зун Абас халудин кIвализ атайди я.
майрама къуьнер чуькьвена: апаян, къаридин ихтияр авачиз адавай 

разивал гуз хьанач.
- Абас стхадихъ галаз зун рахада, - лагьана зеведишди. - Чан руш, 

мектеб муаллимар авачиз туна виже къведач. Бес аялар куьчейра тва-
дани?!

Районо-дин зеведишди Абасаз зенг авуна,  месэладин  гъавурда 
туна, адан разивал къачуна. майрамав арза кхьиз туна, эмир гана…  
Гьа юкъуз муаллимвиле, дяведин цIукай гъвечIи хва галаз катна, Бе-
лиждиз акъатнавай са украйинви дишегьлини муаллимвиле кьабулна, 
адаз мектебда яшамиш жедай ихтиярни гана. 
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КIвалахал фейи сад лагьай юкъуз майрамаз чир хьана: Катя, гуцIул 
миллетдин векил,  Карпат дагъларин са хуьре яшамиш жезвай, муал-
лим тир… Дяве эгечIай сад лагьай юкъуз немсери  Катядин гъуьл яна, 
кьена… Ам папавай кучукизни  хьанач… Катя вичин ругуд йиса авай 
хвани гваз РагъэкъечIдай патахъ катна… Дагъустандиз акъатна…

Гьа юкъуз майрама Катя аялни галаз илифарна: абуруз тIуьн-хъун, 
алукIдай пек-партал гана, ишлемишдай къаб-къажахни вугана, чпин 
муказ рахкъурна.

- Катя гьикьван рикIиз хуш инсан тир? – хабар кьазвай хьиз, лагьана 
марвара. – Атун кумазни чаз куьмекар гуз эгечIна.

- Ам чаз ухшар авай, - лагьана паъа. – Лап чи Алпанда ханвай хь-
тинди тир.

- Тир ваъ, я баде,  я! – тестикьарна суса.
-  Катядин мишани тербия авай гада я, - лагьана марвара. 
- Ам  кьве сятда ацукьай чкадилай къарагънач, анжах чи Алпанахъ 

галаз  гагь вилер экъисиз ишарайралди,  гагь чпин чIалалди рахазвай, 
- къейдна марвара.

- мишади за тарс гузвай сад лагьай классда кIелзава,- малумарна 
майрама.

- Вувв! Им аламат тушни?! Украйин аялди лезги мектебда кIелзава!  
Ам чи чIалан гъавурда акьазвани кьван?! – къарияр тажуб хьана.

- Яваш-яваш  акьада, - инанмиш я муаллим. -  Аялри чIал фад кьа-
дайди я.

Хзанри Къудратаз кхьенвай кагъаз  пакамахъ Абаса «Баку-москва» 
поезддиз вугана: ам  меркездив агакьайла  почтадин са кьватидиз вегьин 
тIалабна, икI чар хцив  са шумуд йикъан фад агакьда, фикирна.

                                        
2.

Къазан шегьер… Ам  Волга вацIун гьуьл кьван гьяркьуь къерехдал, 
зурба къажгъан хьиз, экIя хьанвай… Къудрат, хер сагъ хъижезвай  йи-
къара госпиталдай экъечIиз,  яваш-яваш къекъвез,  шегьердихъ галаз 
таниш жезва: адаз кьакьан цлар галай куьгьне къеле-Кремль, пуд-кьуд 
мертебадин къадим мискIин, цин хвал фенвай яргъи Булах куьче, Та-
таррин магьле - Слобода,  гимияр акъвазнавай  вацIун порт… сифте яз 
аквазва. Тажуб жезва. Вилерикай Белиж, Дербент, Нерен кIеле, Самур 
вацI… карагзава.

 Къудрата фикирзава: «Чи бубаяр иниз  фадлай къвезвай, абуру 
ина кIелзавай, - рикIел  вичиз Алпанда бубайрин кIвале акур, «къазан 
басмадал» чапнавай Къуръан хтана. – Чи къужайри Къазанда араб чIа-
лал акъуднавай  ктабар регьятдаказ  кIелзава: абурал басар-бисир 
къалурнава; Истамбулда, Багъдатда, Къагьирда акъуднавай ктабрал  са 
лишанни къалурнавач: гьи гаф гьикI кIелдатIа, жува кьатIана, жуваз чир 
хьана кIанзава».

Госпиталда авай азарлуйрал военкоматдин офицеррин вил-гъил алай: 
абуру вуж гьинай ятIа, гьихьтин пешедин иеси ятIа,  гьи женгина набуд 
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хьанатIа, гьиниз хъфин лазим ятIа – вири малуматар кIватIзавай. «Гьа 
икI хьун лазим я, - фикирзава Къудрата. – Чакай фикирзавай, чун теш-
килзавай  иеси-штаб    хьайила, душмандал гъалибвал къазанмишизни 
регьят жеда…»

Къударт, гъилерик квал акатна, госпиталдин гьаятда къекъвезва: хире 
мад вичикай са хабарни гузмач, шегьердин ярж алай чкаяр адаз акуна… 
мад ина вучда кьван? Я женгиниз, я кIвализ хъфейтIа жеда… Ада вичиз 
Белиждай, Алпандай, Дербентдай атай чарар тупIалайзава ва хуралай 
кIелзава… Сифтени сифте  кьепIиник квай (а кьепIина Къудратни  чIехи 
хьана) хва (!) карагзава… Ахпа мая (ада баладиз хурудилай нек гузва), 
гьаятдал ацукьнавай бадени диде, варцелай кIвализ хквезвай буба ак-
вазва…

- Капитан Алпанов, ваз чар! – гьарайна таза почта пай хъийизвай 
аскерди. 

- Сагърай, - чар къачуна, капитанди  кьецIивалзавай аскердиз мушт-
улухдай са шикалат гана.

Сусан чарче авай хабарри Къудратак еке шадвал кутуна, ам  жаваб 
кхьиз ацукьна: хзанриз, са-садан тIвар кьаз, саламар ракъурна, маядиз  
муаллимвал мубаракна, мукьвара  вич фротдиз хъфидайди малумарна, 
вичин цIийи чар хкведалди жаваб кхьин тавун тапшурмишна. 

 Духтуррин комиссиядал  капитан Алпановаз ам сагъ хъхьанвайди 
ва адавай дяведин женгера иштиракиз жедайди малумарна.

- Зун Ватандиз къуллугъиз гьазур я! – эрчIи гъил пелев кьуна, 
Къудрат низамда акъвазна. 

- Капитан, вун рази ятIа, чун шад я, - лагьана  яшлу майорди. – Туп-
чи командирар чи Яру Кьушундиз гзаф кIанзава. Вуна къуллугъ авур 
полкар садни амач. Чна вун москвадин кьибле патав гвай  Коломенск 
шегьерда авай «Игьтиятдин»  полкуниз ракъурзава. Вун гьи ротадин, 
гьи батальондин командир жедатIа, ваз  чкадал чир жеда.  Гьуьрметлу 
капитан, вун са сятдилай чи сержантди «Къазан-москва» поездда 
ацукьарда. москвада  «Къазан» вокзалдик агакьайла,  эвичIна, Коло-
менскдиз фидай рехъ жува жагъура, - дуствилин хъверна.

- Эхь, жагъурда! - уьткемдаказ лагьана Къудрата. - Зун сагъар хъу-
вунай куьн, гьуьрметлу духтурар, духтурстхаяр, духтурвахар, ашпазар 
ва михьибанар,  пара кьадар сагърай! 

«Къазан-москва» поезд поспиталра (абур Къазанда гзаф авай кьван) 
сагъ хъхьана, фронтдиз хъфизвай офицеррайни аскеррай  суха-сух 
ацIанвай. Германиядин фашистрихъ  хьайи сифте женгерикай  ийиз-
вай суьгьбетрик экечIна, рехъ акуна-такуна акъатна, поезд меркездив 
агакьна.

Къудратаз Коломенскидиз фидай рехъ хабар  кьунни герек атанач: 
адахъ  агалтнавай юлдашрин чIехи пай гьаниз  физвай. 

москвадин куьчеяр, майданар офицерринни аскеррин дестейрай, 
яракьрай ацIанва… Коломенскидиз физвай автомашин дяведин къа-
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равулри чка-чкадал акъвазарзава, документар ахтармишзава, ахпа 
ахъайзава… 

Къудрат анжах кьвед-пуд  сятдилай чкадив агакьна. Документда 
къалурнавай «Игьтиятдин» полкунин гьаятдиз гьахьайла, адаз  эвер-
завай ван акъатна:

-  Къудрат стха!
3.

Къулухъ элкъвена килигайла, Къудратаз вичелди чукурзавай Брест-
дин тупчи Бигьай акуна.

- Чан чIехи стха, заз вун гьасятда чир хьана, - нефес дар хьанвай 
аскер офицердин къужахдиз гьахьна. – Вун сагъ-саламат ахкунал зун 
гзаф шад я, - жегьилдин вилериз нагъв акъатна.

- Вун ахкунал, гъвечIи стха, зунни шад я, - Къудрата ам къуьнерилай 
къужахда хкьуна, дуствилелди чуькьвена,  хкажна, чилел эхцигна.

Абуру сада-садаз Беларусдин тамун къерехдал  немсерин дестедал 
авур гьужумда чпин кьилел атай дуьшуьшрикай, хьайи хирер сагъар 
хъувур  госпиталрикай тади кваз  куьрелди суьгьбетарна. 

 - Зун и полкунин жергедин аскер хьана кьвед лагьай югъ я, - лагьана 
Бигьая.

- Вал ина  чи полкуна къуллугъ авур, Дагъустанда амаз таниш ас-
керар дуьшуьш хьанани? 

- Ваъ, садни, - Бигьая кьил галтадна.
- АвайтIа хъсан тир ман.
- Сад ава…
- Ам вуж я?
- Зун!
Кьведни хъуьрена.
- Капитан Алпанов, зун ви батальондин тупчи я гьа! – тестикь хьан-

вай месэла хьиз, малумарна Бигьая.
- Са шакни алачиз! ЦIийи десте тешкилдайла, за  полкунин коман-

дирдиз сифте нубатда  тежриба авай тупчи Рамазанов Бигьаян  тIвар 
кьада, - хиве кьуна капитанди.

- Аферин, чIехи  стха! Заз жув БуркIихандиз хъфей кьван, ана жуван 
багърияр акур кьван шад хьана, - хиве кьуна Бигьая.

Капитан полкунин штаб  авай дараматдихъ фена: ихтияр къачуна.  
командирдин кабинетдиз гьахьна, генерал Константин Игнатовав вичин 
документар вугана, комиссардихъ галаз таниш хьана…

- Куьне заз вуч тапшуругъ гайитIани, гьихьтин къуллугъ  ихтибар 
авуртIани, зун ам кьилиз акъудиз гьазур я, - лагьана,  Алпанов  каби-
нетдай экъечIна,  абурун къарардал вил алаз гьаятдал  акъвазна. Са 
сятдилай хьиз куьмекчи офицерди эвер хъувуна.

- Юлдаш Алпанов, чаз ви алакьунрикай хабар ава, - лагьана гене-
ралди.

- «Яру гъед» газетда авай макъалани кIелна, - алава хъувуна комис-
сарди.     
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Капитандин рикIиз регьят хьана: адаз комиссарди тIвар кьур макъа-
ладикай Смоленскдин госпиталда хабар хьанай, адакай маяди вичин 
са чарчени кхьенвай.

- Аферин, капитан! – генерал вичин полкуниз атанвай офицердилай 
гзаф рази  хьана.

- Са женгина душмандин кьуд танк кун – им еке агьвалат йа-а-!  
мубаракрай! – лагьана комиссарди.

- мубаракрай! Чна инал меслятна: ваз СССР-дин Яру Кьушундин 
майорвилин чин гузва! Эмирдал за къул чIугунва, – малумарна генерал 
Константин Ивановича. – мубаракрай!

ЦIийи майорди юкь жизви агъузна, тебрикар кьабулна.
 - Къенин йикъалай чна вун, юлдаш майор Къудрат Абасович, - да-

вамарна генералди, - цIийиз тешкилзавай артиллериядин батальондин 
командирвиле тайинарзава. Исятда зи куьмекчиди, - жегьил офицер 
къалурна, - ваз ксудай-къарагъдай чка къалурда, столовойда тIуьн гуда, 
са сятдилай майдандал гележегдин батальондин членрихъ галаз тани-
шарда. Жуван везифайрив эгечI! Гьинал ни вуч авун лазим ятIа, жува 
гьяла. Анжах цIийи батальон вири жигьетрай тамамди, вири жуьредин 
тупаралди  таъминди, женгина душмандал гъалиб жедайди хьун ла-
зим я. Гьелелиг ви батальондин тIвар «Игьтият батальон» жеда. Герек 
хьана, фронтдиз эверун кумаз адакай «Женгчи батальон» жеда. Вун ви 
батальондин командир, иеси, буба я. Алад, майор, хъсан сят хьурай!

- ЧIехи ихтибардай пара кьадар сагърай, гьуьрметлу генерал! За 
Ватандиз къуллугъзава! – лагьана, Къудрат полкунин штабдай, кьетIен  
руьгь акатна, душман тергдай гьиссерив ацIана, полкунин  регьберрилай 
рази яз, экъечIна.

Артиллериядин цIийи батальон тешкилун Къудратаз гзаф четин 
акъвазна: лазим кьадар аскеррин, офицеррин, сержантрин, тупарин, 
автомашинрин яракьрин ва маса затIарин са пайни чкадал алачир… 
Абур вири акуна, жагъурна, тIалабна, гъана, чкайрал гьазурна кIанза-
вай. «Ракьар  жагъурун регьят я, - фикирзава Къудрата, - абур Курски-
дин вокзалдин патав гвай «мукални кIута» заводдай ва маса чкайрай 
къачуда… Бес инсанриз вучда? Абур вердишарна, гьар садаз тупунин 
сирер, адай туьш ягъиз чирна кIанзава… Фронтдиз тадиз герек хьана, 
им дяве я, къугъунар ваъ, чи «Игьтиятдин полкуникай» пака  «Женгчи 
полк» авуртIа, зун женгиниз  вуж галаз фида? Са Бигьай тухудани?!» 
- цуру хъверна.

Яргъалди фикирар тавуна, пака полкунин командирдин патав фена, 
адаз Алпанова вичин вири дердияр авуна. 

Генерал са кIусни тажуб хьанач, ада, акси яз, дикъетдивди яб гана, 
лагьана:

- Эгер, майор, вун зи патав атаначиртIа, за вакай маса фикирдай. 
Батальондиз герек затIар са вавай жагъур жедайбур туш. Хъсан хьана 
атана, - генералди майордин фагьумлувилин тарифарна, куьмек гун 
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хиве кьуна. - Чи арада мягькем  алакъа хьун патал за вахъ, майор, жуван 
са куьмекчи, - жегьил лейтенант къалурна, - галкIурзава.

- Сагърай вун, гьуьрметлу генерал.
- Ви батальон, майор, женгина мус герек жедатIа зазни чизвач, - се-

филдаказ, ахвари кузвай вилеривай гъил гуьцIна, хиве кьуна генералди. 
- Им дяве я… Тади къачу, майор!

ЦIийи майор Алпанов вуж ятIа, гьихьтин командир ятIа, адан баталь-
онди сергьятдал гьихьтин игитвал къалурнатIа, «Игьтиятдин»  полкуна 
са йикъан къене малум хьана, адал аскерри «Кьуд туп» тIвар эцигна.

Полкунин майдандин эрчIи  пIипI Алпанован батальонди кьуна: 
офицерри, сержантри  ва аскерри гьар юкъуз, пакамалай няналди, гье-
кьни каф хьана, низамда къекъвез, тупар, гранатометар  ва маса яракьар 
чукIуриз, кIватI хъийиз, абурай туьшер ягъиз чирзава. Командирдикай 
муаллим, лектор, инженер, устIар, меслятчи - артиллериядин  вири 
пешейрин уста, иеси хьанва. 

- майор Алпанов  «Кьуд туп» туш, - лугьузва галат хьанвай аскерри 
къунши батальонда  къуллугъзавай юлдашриз, - «Къад туп» я. Адан 
чанда авай къуват вуч й-а-а! – гъилер къваларихъ акъажна, тажубвал 
къалурзава.

Бигьая  майордиз вичелай алакьдай вири жуьредин куьмекар гузва. 
Гьавиляй ада ял ядай декьикьайра аскеррин кIватIалра дамахдивди 
малумарзава:

- Зун майор Алпанован ти гъил я!
Анжах командирдиз вичин «Ти гъилихъ»  галаз рикIяй-рикIиз 

рахадай мажал жезвач: майор гьар са декьикьада са квел ятIани, лап 
важиблу кардал, машгъул я. Адаз, вичи лагьайвал, кIваляй атай чарчиз 
жаваб кхьидай вахтни авач. 

Бегьай чIехи стхадикай са кIусни бейкеф жезвач, ада кьил эляна, 
ван акьалтна,  рикIивай лугьузва: «Къайгъу авач, жедай кар я. Чун 
чибур я. Чан жуванбур!» Адан гафар Брестда авай вахтунда мамеда, 
Рабаданани  кьунвай.

«Игьтиятдин батальон» акваз-акваз  къалин жезва… На лугьуди, ас-
керар, офицерар муьгьлетра авай, гила вири санлай хквезва… Тупчияр 
яракьлу хьанва… Абур женгериз гьазур я…

Зул алукьна: сад лагьай къаяр акъатна.
йифериз лап мекьи жезва: ятари муркIар кьазва, чилер чIагизва…
Сад лагьай живерни къвана…
Ноябрь алукьна…
 Гьар юкъуз полкунин майдандал женгинин къугъунар тешкилзава, 

женгинин тежриба хкажзава… Ихьтин гьерекатрик бязи офицерар, 
аскерар, аялрин машгъулатрик хьиз, зарафатдай  экечIзава  Анжах лап 
гьа мукьвал халис женгер кьиле физва: душмандин  яракьлу кьушунар, 
самолетрал, танкарал, машинрап, мотоциклийрал акьахна, москвадихъ 
тепилмш хьанва…
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- Абурун хура чун хьтин аскерар, ротаяр, батальонар, дивизияр… 
акъвазна кIанзава, - лугьузва майор Алпанова вичин тупчийриз. - Душ-
манрин хура дурумлудаказ акъвазун патал чаз  дяведин илим: женгинин  
амалар, яракьрин хесетар, абур  ишлемишдай къайдаяр чир хьана кIан-
да… Гъалибвал са къуватдивай къазанмиш жедач. Гъалибвал женгина 
акьулди, къуватди ва амалди къазанмишда. Эхь! Чи чIехи регьбер 
Сталина лагьайвал: Чи кар гьахълуди я, чун гъалиб жеда!

Заз аквазва: чи вири офицерри, сержантри ва аскерри женгинин  
къугъунра рикIивай иштиракзавач. За квез, чIехи стхади хьиз, бубади 
хьиз, лугьузва: 

Чун пака, лап аламай няналди,  фронтдиз ракъурун мумкин я. Низ 
жув женгина кьена кIанзавачтIа, низ жув фронтдай кIвализ сагъ-сала-
матдиз хъфена кIанзватIа, инал аламаз дяведин илим, женгинин сирер 
чира, ахпа – геж жеда!

Командирдин эхиримжи гафари аскеррин бейнидиз дериндай таъ-
сирна – абур мад женгчидин тежриба хкажзавай майдандилай югъ  
мичIи жедалди алат хъувунач.                      

Полкунин аскерриз газетрай, радиодай  малум жезва:  душман мер-
кездив агакьзава…Немсерин самолетри шегьердал бомбаяр вегьизва, 
абур чилелай тупари язава…. Гьукуматдин идараяр Куйбышев шегьер-
диз акъуднава… Амма Иосиф Сталин вич москвада ама… «Аферин! 
Хва я, Хва!» - лугьузва  руьгь хкаж хьанвай  аскерри. 

Генерал Игнатова эверна, Къудратаз  чинеба хабар гана: «Сталина 7-
ноябрдиз Яру майдандал  чIехи маркет - Женгинин парад тешкилзава… 
Зунни вун, майор, чи полкунин векилар яз,  гьа  параддин иштиракчияр 
жеда. Гьазур хьухь!»

…6-ноябрдин нянрихъ Ленинан мавзолейдал,  Кремлдин гъетерал 
вегьенвай  чилер алудна, лампаяр михьна, майдан  кьуд патахъай 
ишигълу авуна.

7-ноябрдин нянрихъ, 8-ноябрдин пакамахъ радиодай вири уьлкведиз 
хабар  гана: 

I94I-йисан 7-ноябрдиз москвада, Яру майдандал, Женгинин парад 
хьана. СССР-дин ватан ва меркез душманрикай хуьзвай  Яру кьушун-
рин вилик Иосиф Виссарионович Сталин рахана: ада гьар са аскердиз, 
офицердиз… ва эгьлидиз Советрин ватан хуьниз эвер гана.

ЧIехи регьбердин эвер гуниз Яру Кьуушунри  гьуррадалдди жаваб 
гана,  гьа пак  майдандилай, Ленинан мавзолейдин виликай, офицерарни  
аскерар,  коммунистар кьиле аваз, чпин чанар ватан патал къурбанд 
ийиз,  женгиниз фена.

Парадда иштирак авур ва чIехи регьбердиз яб  гайи  офицерринни  
жергедин аскеррин  арада артиллериядин  майор Къудрат Алпановни 
авай.
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4.
Белиж… Пакамлай къайи гару куьчеяр рукварикай шиткизва. Стан-

циядал инсанар кIватI жезва, абуру яру хьанвай гъилер гъилеривай 
гуьцIзава… Кефердихъай къавал жив алай поезд атана, акъвазна. 

 Сад лагьай вагондин рак ахъа хьана, адай ракъун рекьин къул-
лугъчийри  фронтда  гъилер, кIвачер хкатнавай, хирер сагъ хъхьайла 
госпиталрай ахчухнавай  аскерар авудзава…

Дяведин набудар авудзавай чкадал   итимар, дишегьлияр, аялар ва 
чIуру хабардал хуьрерай атанвай итимар, поездра аваз инихъ-анихъ 
физ кIанзавай  пассажирар алтIушзава… Дяведин набудрикай гьарда 
вичинди, вичиз ухшар авайди жагъурзава…

Гъилер, кIвачер кумачир жегьилар аквазвай  яшлу дишегьлияр ше-
хьзава… Итимри  фашистриз, абурун кьиле авай Гитлераз векъи-векъи 
сеперар гузва… Инсафсуз дявекарар жазаламишун  тIалабзава.

КIватI хьанвай жемятдик Абасан хзанни ква. марвара, вичин хва ри-
кIе аваз, набуд хьанвай аскеррин язух чIугвазва, абуруз  рекьел элячIиз, 
чпиз талукь  улакьра ацукьиз  куьмекар гузва.  Ада вичин патавай акъ-
вазнавай мугьманханадин зеведиш Зуьгьредиз шикаятзава:                            

- Чан вах, сенфиз чи бицIиди  са шумудра ахварикай кватна, вучиз 
лагьайтIа йифди тамай  чакъалри,  аялри хьиз,  гьараярзавай, жанавурри 
къув язавай… Зун Самур тама чIехи хьайи инсан  ятIани,  зазни кичIе 
хьана… Ахьтин гьарагъунар хъсан лишан туш эхир… 

- Ваз кичIе жез, бес ви къвалав гвайда вучзавайди я?
- Я руш, Абас йифе пуд-кьудра къарагъиз, станция хуьзвай къараву-

лар ахтармишиз физвайди я.
- Адахъ галаз жувни  фида ман, - зарафатна Зуьгьреди.
- Гила гьакI авуна кIанда, - марвара хъверна.
 - Вувв, икьван набудар?! Им мусибат тушни?! – Зуьгьреди жегилрин 

язух чIугвазва.
- Эхь… И мусибатар чи вилериз такунайтIа, хъсан тир… - марваран 

жерт залан я. – Бес чи веледарни цIунни вацIун арада авачни?!…
- Ава… Абур вири  саламат хьуй, чан вах, - лугьузва  Зуьгьреди. 

– Ви Гьуьлдандин лекьре вуч кхьизва?
- Са вад гаф: вич сагъ-саламат я, гуя сифте Смоленск шегьердин, 

ахпа Къазандин госпиталра ял ягъна… На лугьуди, идал са херни 
хьайиди туш… Им курортда ава, - марваран  чина наразивилин ли-
шанар гьатна.

 - Белки, адал са херни  хьаначтIа
-  Я руш, дяведа хер тахьана амукьдани мегер? 
 - Гьулдандин лекьрел хер тахьун лазим я, -  Зуьгьреди дуст дише-

гьлидин рикIиз майдан гана.
- ГьакI кьванни хьанайтIа, - марвар  са хер-кIацIни тахьанвай хва 

ахкунихъ умудлу хьана. – ЯтIани зи рикIяй, чан вах, гъам-хажалат  
кими жезвач… Бес ибурни чи рухзваяр я эхир, - набуд хьанвай аскерар 
къалурна.
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Зуьгьреди са жавабни ганач, анжах, развилин лишан яз, са шумудра 
кьил эляна.

- Яраб и папари, вахари хьиз,, кьил-кьиле туна,  вуч сирлу гафарза-
ватIа? – дишегьлийрин патав Абас атана. – Пакаман хийирар!

- Абат хийир, чан стха! Вун вуч гьал я? Ви идарада вуч хабарар ава? 
– жузунарна Зуьгьреди.

- Зи кефияр пис туш, ви ваха, - вилерин ишарадалди вичин паб къа-
лурна, - заз йикъа пудра тIуьн-хъун гузва… Хабарар инай, - шалмандин 
кукIва авай радио къалурна, - ван къвезва: Яру майдандал Сталина 
Женгинин парад тухвана, душмандин кьушунар Сталинградлдихъ 
физва… Абур  Кавказдиз гьахьзава… Чи хуьрериз гьар юкъуз дяведин 
набудар хквезва…

- Эхиримижибур хъсан хабарар туш ман.
- Алай йисуз Советрин гьукуматди ракьун рекьериз гзаф фикир 

гузва, абурун  метлеб лап  хкажнава. Накь чав меркездай ракъурнавай 
цIийи  эмир агакьна…

… Вичин кабинетда Абаса  москвадай атанвай эмир вилералди 
кIелна,  тадиз станциядин къуллугъчияр кIватIна, лагьана:

- Юлдашар, чаз маскавдай, Ракьун рекьерин министерстводай, 
ихьтин  са эмир атанва, - начальникди  эмир яваш-яваш кIелна. Ахпа 
вири, урус чIал чин тийидайбурни,  дуьз гъавурда акьадайвал, алава 
хъувуна:  

- Гьуьрметлубур! Эмирда къалурнавай хьтин тахсирар чакни, чи 
станцидин кIвалахдикни ква: чаз акваз-акваз инсанар  поезддин виликай  
рекьелай элячIзава,  и мукьвара атIа там квай чкадилай физвай поезди 
яна, нехирбан кьена, ахпа кьве мал гиликьна… Урусатда, иллаки Ра-
гъакIидай пата, хаинри рекьер чIурзава, абур хъиткьинарзава, поездар 
вацIариз, кIамариз вегьизвай дуьшуьшар хьанва.

 Эмирда СССР-дин ракьун рекьерин вири  станцийрин начальникриз 
ва къуллугъчийриз  кIевелай тагькимнава: гьарда жуван  участокда 
гуьзчивал тухун, инсанар ва улакьар  чпиз талукь чкайрилай зарар 
тежедайвал  алудун, йифиз станцийрал шемер куькIуьрун, къаравулар 
эцигун, абур ахтармишун… 

- Ибур чна гьар юкъуз ийизвай кIвалахар я, - лагьана жегьил  фяледи. 
– Чавай мад вуч кIанзава, я неченик?

- Ийизва, эхь… Амма гьамиша ваъ, гьавиляй гъалатIарни ахъхайзава, 
- жаваб гана яшлу фяледи. 

- Бязи юлдашри рикI гвачиз кIвалахзава, - лагьана маса фяледи. 
– Агъа магьледай  мектебдиз къвезвай бицIекар  ракьун рекьелай гьар 
юкъуз жез-тежез алучIзава. Шаз гьанал  са аялдин кIвач ханай. АтIа 
кIута гвай устIар халудиз за  шумудра лагьана: «Яда, а жигъирдиз кьве 
тахтадин кIус ягъа, аялриз, инсанриз  регьят хьурай!» Ваъ, къени  гьакI 
ама.

Начальникдин чин чIур хьана.
- А рехъ за пака туькIуьрда, - устIарди  вичин тахсир хиве кьуна.
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-  Пака ваъ, къе! Аламай няналди! – Абаса столдал гъуд гьалчна.
- Низ чида, ихьтин кимивилер чи уьлкведа гьикьван аватIа. Квез 

ихьтин куьлуь-шуьлуьярни маскавда авайдаз акуна кIанзавани? – чуру 
квай фяледи кьил галтадна.

- Я стхаяр,  эмир кхьейда чавай дуьз истемишзава. КIвалахна кIан-
да! – хъилелди лагьана жегьил фяледи. – мажибда вил авайбур акваз, 
жуван гуьгьуьлни хазва.

- РикIел хуьх: исятда алайди дяведин вахт я, - эхирдай къейдна Абаса. 
– Дяведин  вахтунин къанунри вири эмирар кьилиз акъудун истемиш-
зава. Инани кхьенва, - эмир авай чар хкажна, яцIу ванцелди, туьнтвал 
кваз лагьана: - И эмир кьилиз акъуд тавун – Ватандин вилик еке тахсир 
акъатун,  къанун чIурун  яз гьисабзава ва  ам чIурайди жазаламишда!

Инсанрилай дерин нефесар алахьна.
- Чи станци, чан неченик, - арза авуна кьуьзуь бригадирди, - югъ-йиф 

хуьрерай къвезвай, ракьун рехъ сифте аквазвай инсанрай ацIанва, абур 
гъавурдик кутадай кьван чун галатзава. Абуру чаз ябни гузва, гьурайни 
лугьузва, ахпа, гаф сиве амаз, ракьун рекьин  акатай чкадилай элячIна 
физва…

-  Пассажирриз чи гафарин ван къвезвач, - фялейри бригадирдин 
тереф хвена.

- Дагъдин хуьрерай атанвай, фронтда хер-кIацI хьанвай,  ракьун ре-
кьин къайдайрин гъавурда авачир  инсанар я, - хъуьтуьлдаказ лагьана 
начальникди. – Чна абур, гьикьван четин хьайитIани, гъавурда туна 
кIанда. Лазим хьайитIа, фуни, ядни  гана кIанда, стхаяр.

 Кабинетда ацукьнавайбур чпин начальникдиз гьейранвилелди 
килигна. Абуруз чизва:  Абаса, вичини туьтIуьна, етимриз фу гузва, 
ксудай чка авачир инсанар кIвализ хутахзава, тIуьн-хъун гана, абур 
динжарзава.

- Чи станцидик квайбур, инал къвезвайбур санлай пис инсанар туш, 
-  бригадирни буш хьана, - гишинзавай, мекьизвай бахтсуз инсанар я.

 -  Чун  абурун гъавурда акьаз алахъзава, - кьвед лагьай бригадирди 
вичин мергьаметлувал къалурна.

- Чунни мецелди рахаз  алахъзава, - тестикьарна михьибан дише-
гьлийри.

- Чна гьар юкъуз гьакI кIвалахна кIанзава, -   Абаса эмир алай чар 
виридаз аквадайвал телефондин патавай цлал алкIурна. 

- Дяведин шартIара ихьтин эмир кьабулун, ам чкайрал ракъурун 
зурба кар я, - лагьана яшлу къаравулди. – Чун, стхаяр, гьар сад жуван 
чкадал  мукъаят хьана кIанда.

Абасаз кIваляй хабар атана: Алпандай Набисат вах атанва.
- Чи ГъвечIилекьни фронтдиз фена, - вилерал нагъв алаз хабар гана 

хуьряй атай Набисата.
- Элван?! – хзанар тажуб хьана.
 – Я руш, ам лап аял я, - лагьана марвара. – Адан цIукьуд-цIувад  

йис яни, тушни завай лугьуз жедач.
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- Гьакьван я,  ада мектебдин ирид лагьай синифда кIелзавай.
- Бес военкоматди аял  дяведин цIуз гьикI ракъурна?
- ТIвар гъвечIиди ятIани, гададин рикI чIехиди я, чан Зугьраб свас, 

- Къудратаз мехъер авурдалай гуьгъуьниз хуьре  марвараз «Зугьраб 
свас», ахпа, адалай чешне къачуна,  майрамаз – «Дербент свас» лугьуз-
ва. - Буйни атанва, вичин юлдашрикай са кьилин хкатзава. Ада  чаз 
гьар юкъуз лугьузвай: «Вири чи стхаяр  ватан хуьз фронтда авайла, 
зун  вучиз кIвале, какайрал ацукьнавай  верч хьиз, авайди я? Зун 
душманрилай телеф хьайи бубайрин,  стхайрин кьисас  къахчуз фида!  
Зун Къудрат стха хьтин тупчи жеда!»

- Лугьузвай  жеди, бес военкоматди аял кьил дяведиз   гьикI 
тухвана?! – марвварак хъел акатнава.

 - КцIариз фена, арза кхьена, чи гадади  райисполкомда вичин яшар 
чIехи хъийиз туна, - Набисата гъавурда туна.

- ГьакIни жедани? - жузуна Шамай бадеди.
- Эхь, чан паъ.
 - Агь, амалда-а-р, - марвара кьил галтадна. – Вучда? Я Аллагь, чи  

гъвечIи хва фейи чкадай  сагъ-саламат хтурай ман… Чи виридан рикI 
алай ГъвечIилекь… Ам Къудратазни гзаф кIандай, - вилерал накъвар 
акьалтна. 

– Элван цIайни вацIай экъечIдай хва я, лугьудай Къудрата, - лагьана 
майрама.

- Ам гьахьтинди тир, чан Дербент свас, - тестикьарна, Набисат да-
вамарна: - ЧIехида лагьай гаф чилел вегьин тийидай, нештIер чукIул 
хьтин, хци аял тир… 

Абас хтана, вахаз  хуш-беш авуна, жузунарна.
- Аялдикай акуна-такуна жегьил хьана, ингье, ватан хуьз Яру кьу-

шундизни  фена, - суьгьбетдик Абасни  экечIна.
- ГъвечIилекьре вичиз  Къудратан адрес ракъура, лугьузвай, бес  

вичи чIехи мирес   ахквада, - хабар гана мугьманди. 
- Яраб гьахьтин ягъ-ягъун, туп-тфенг авай чкадай миресриз садаз 

сад жагъида жал? – марвар шаклу я.
- Чидач… мумкин я… - Абасавайни тестикь жаваб гуз хьанач.
- Шурван гьикI ава? – жузуна хзанри.
- Хъсан я… Э-э-э, тиши къуьнелай  гъил хкатнавай инсан я ман… 

Сагъ хъижезва,  са тIимил хер кума. Колхоздин гьисаб-улубдин иеси 
хьанва. Ада квез саламар ракъурна. 

марваран чинин рангар дегиш хьана: адаз  вичин  хвани  набуд хьана 
хквез кичIезва …

- Саламар ракъурай Шурванни сагърай, абур гъайи – вунни, - лагьана, 
Абас кIвалахал хъфена.

Станциядин вилик квай  радиодай  диктор дишегьлиди малумар-
на: 

- Къе чи микрофондихъ  шаир Хуьруьг Тагьир гала. Ада квез фа-
шистрин кьил Гитлеракай кхьенвай  шиирар кIелда.



50

Итимдин яцIу ван акъатна. Шаирди дявекардин   къамат агалай-
галайвалди ачухарзава:

                                
   Куьне лагь, бес инсаф яни?
                                Я чIуруд талгьуз, я къени,
                                Эл къирмишдай икI садрани 
                                Вагьши инсан хьайид туш…   
                             
Эхирдай  кирамди, Гитлеран тIвар кьуна,  «Хуьруьг Тагьиран патай 

виш агъзур лянет я ваз!» - лагьана.
Радиодин кIане яб гузвай инсанри, чпиз зари аквазвачтIани, адаз 

капар яна, «чи патайни лянет я» тикрарна.                                      
                               

5.
Тупчи батальон къатканвай казармада  йифен кьулариз лампаяр куь-

кIвена,   майор Алпанова  Кьилин штабдин тади эмир  малумарзавай 
ван гьатна:

- Батальон! Фронтдиз! Тадиз! Вири шейэр кьуна, вад декьикьадилай 
– майдандал! Низамдиз!

Офицерар, сержантар, аскерар садлагьана кIвачел акьалтна, на 
лугьуди,  абур ерли ксанвачир, гьакI вилер акьална, яргъи хьанвай,  пуд  
декьикьадилай  гьаятдал экъечIна.

Къецел мекьи я…
Кьуд пад мичIи я…
майдан живеди кьунва, ада аскеррин кIвачерик жакьракьарзава.
Чилелай хкаж жезвай лацу пердеди йифен мичIивал жизви экуь 

ийизва.
- Чи Ватандин рикI – москва хуьн патал – виликди! – эмир гана 

майор Алпанова.
Тупчи батальонди  штабди къалурнавай чкадал сенгер кьуна… 

йифен мичIивиликай даях кьуна гьужумдиз къвезвай немсерин кьу-
шун Алпанован батальонди къаршиламишна – туьш кьуна, мукьвалай 
ягъзавай тупари, пулеметри ва автоматри чпин кар авуна – душман 
кьулухъ элкъуьрна… 

Пакамахъ немсери, цIийи къуватар кIватIна, мад гьужумна… И 
сефер Алпанован батальондиз еке зарар хьана…  Женг яваш хьайила,  
майдандилай хер хьайибур, кьейибур кIватI хъувуна, тупар кьулухъ 
чIухгуна, штабдивай низамдикай хкатай аскеррин ва яракьрин  эвез 
куьмек  тIалабна.

Душмандин яракьлу дестеяр гьа са гирведилай пуд лагьай сефер 
атана… Къудратан тупчияр михьиз гьелек хьана, гьа дара-дар арада 
куьмекар агакьна:  жегьил аскерри душманриз дуьз румар гана…

Кьве гьужумдин арада малум хьайивал, батальондиз куьмекдиз 
ракъурнавай аскеррик дагъустанви Расулов Бедирни квай. Хайи ва-
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тандихъ цIигел хьанвай  тупчи  жегьилар цIийи аскердихъ галаз таниш 
хьана. Яргъи яхун жегьилди вичикай лагьана:

- Зун, юлдашар, Бедир  я. Ахцегь райондин йигулрин, чна Ругулрин 
лугьузва, «ругул» эркек  лагьай гаф я, хуьряй  я. За Дербентдин му-
аллимрин училищеда кIелзавай. Ингье, эхиримжи курсунай экъечIна, 
гуьгьуьллувилелди фронтдиз жуван Ватан хуьз атанва.

- Ваз аферин, стха, - тупчияр цIийи юлдашдилай рази хьана.
- Ватан хуьз кIан хьун  хъсан кар я. Вакай тупчи гьина хьана? – жу-

зуна  са аскерди.
- За Орджоникидзе шегьерда тупчийрин курсар кIелна.
- Зани гьана кIелайди я, - суал вугай аскерди шадвиляй капар яна.
Ял язавай батальондин кьилел тупарай язавай гуьллейрин хар къва-

на: аскерар чкIана, гьар сад вичин  чкадал фена, душмандин дестеяр  
атунал вилер алаз, акъвазна. Абурни, кьилерал ракьун кьепеяр алай 
пияда аскерар, автоматар хкажна кьуна, парада авайбур хьиз, гьяркьуь 
камар ягъиз-ягъиз,  къвезва…

майор Алпанован эмирри душмандин дестейрал гуьллейрин лужар 
къурна…

Бедира вичин уьмуьрда сифте  гьалтнавай женгина  викIегьдаказ 
иштиракзава: туьшчидив  тупунин залан гуьллеяр вугузва,  буш хьайи 
патрумар са патахъ гадарзава, душмандин гуьллейрикай автомашиндин 
кьулухъ, япарал гъилер элисна, кьил  агъузна,  чуьнуьх жезвай… 

И сеферда Къудратан батальонди са къадамни кьулухъ чIугунач. 
Югъ няни хьана, женгни  акъвазна… Галат хьанвай аскерар алайди 

алайнал ацукьна…  Вилер чуьлдин кухня атунал ала, тупчияр яваш-
яваш санал кIватI хьана, суьгьбетрик экечIна: ни вуч авунатIа, шумуд 
фриц атIа дуьньядиз ракъурнатIа, шумуд танк тергнатIа, садал кьвед 
эхциг хъийиз, тади кваз, сада-садан гаф атIуз, суьгьбетарзава. Къудра-
та женгинин нетижаяр ктабда кхьизва: абур тадиз полкунин штабдиз 
агакьарна кIанзава.

- Атана-а! –  шад гьарай акъатна  Бедирай: полуторка автомашиндихъ 
галай ракьун кухня акурла, жегьил аскердин вилери цIарцIар гана, 
сивиз цIаран ятар атана.

Тупчияр кухнядал алтIушна: абуру къарих рекьидалди яд хъвана, 
каш кваз нисини фу, силин чIахарин хапIа тIуьна… Ахпа  абур артил-
лериядин патав ял ягъиз, зарафат квай суьгьбетариз, хзанрилай атанвай 
чарар кIелиз… эгечIна. Югъ няни жезва

Бедир юлдашрикай хкечIна,  вад-цIуд къадам эрчIи патахъ фена, 
чIехи тупунин кIане ацукьна. Ахпа ада къултухдай куьруь кфил акъуд-
на, пIивитI сиве кьуна, кьежирна, уф туна, фере кIекрен жиргъ аламай 
ванер акъудна,  сефил авазрив эгечIна.

Тупчияр тажуб хьана, кьилер хкажна, кфилдин ван къвезвай патахъ 
килигна… Кфилди ажайиб хъуьтуьл, ширин ва аял чIавалай таниш се-
сери кавказви аскеррин рикIерай, дамаррай  ватандин, хуьруьн, кIвалин 
шикилар, мукьваяр, гьиссер ракъурна.
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- Гьикьван ширин гьава я?! -  са тупчиди вичин рикIиз регьят хьанва, 
вич тамам гъуьргъуь хьанва лагьана.

- Зани гьакI гьиссзава, - хиве кьуна кьвед лагьай  тупчиди.
- Гуьзел гьава я, - лагьана Бигьая.
- Эхь, - тестикьарна командирди: адан вилера милайим гьиссер 

пайда хьана.
 Бедиран  гьавади садни бейтереф тунач: тупчияр, Къудрат кьиле аваз,  

къарагъна, явашдаказ атана, музыкантдин патавай ацукьна. Командирди 
вилерин ишарадалди  Бедиравай мад кфил ягъун  тIалабна.

Къудратан рикIел Улус магьалда хьайи са кьиса хтана. Ада, Бедира  
ял язавай уламдикай менфят къачуна, тупчийриз   суьгьбетна.

… Абас, Къудратан буба, Самур муькъвелай станциядал цIийи кIва-
лахал хкайла, адан чкадал къаравулвиле Самур дередай тир са жегьил 
кьабулнай. ТIварни адан Расул тир, Бедиран хва Расул. Хуьре катиз-гал-
тугиз, юзун квай кIвалахар ийиз вердиш хьанвай жегьилдиз муькъуьн 
кьиле ацукьай чкадал ахвар къвез хьана. Гьикьван къарагъиз, къекъвез  
ахцукьайтIани, вилер вацIун зарбдиз къвез алатзавай цин гужлу лепейри 
тухузвай, гьасятда мад  ахвар агалтзавай: сив къакъунзавай, вилерни 
акьал жезвай… Къаравул вич вичелай алатай декьикьайра муькъвелай 
инсанарни такуна физ хьана… Ксанвай къаравулдал хъуьредай ванери 
Расул уяхарна… «Вучда? И хъварц хьиз, зал  гьалтзавай ахвар гьикI 
алудин?»  - фикиррик квай Расулан вил вацIун кьере экъечIнавай нацIа-
ра акьуна. «За жуваз са ксул авуна, ам ягъиз ацукьда», - лагьана, гада  
тадиз къарагъна, шалвардин жибиндай епинихъ галай чукIул акъудна, 
кьерел фена. ВацIун лепейрилай къарагъзавай шагьварди юзурзавай 
нацIари лепе гузвай, на лугьуди, гьарда вич къаравулдиз къалурзавай… 
Са тIуб кьван яцIу, яргъивилел кьве метр алай нац! кIанелай атIана, ам 
гваз муса вичин чкадал хтана, кфил ийиз эгечIна. Ва-цIуд декьикьади-
лай муькъуьн кьиляй кфилдин ванер акъатна. «За мад са ксул хъийида, 
- фикирна Расула. – Сад хайитIа, сад квахьайтIа, чантада  артуханди 
аваз хьуй, герек къведа»…

 Расулаз машгъулат жагъана: ам пакамалай няналди кфил ягъиз, 
кьере булдалди авай нацIарикай цIийи  ва жуьреба-жуьре кфилар ийиз 
хьана… Жегьилдин шадвилихъ кьадар авачир: сад-вад йикъалай адан 
пIузарикай, тупIарикай халкьдин вири гьаваяр хкатзавай… муькъвелай 
физвай инсанри, тамукай кьилер хкудзавай чакъалри, тарарай тарариз 
лув гузвай ачкарри Расулан макьамриз  иштягьдивди яб гузвай… Са 
вахтарилай  адаз балабан ягъиз, ахпа зуьрне ягъиз чир хьана, сад-вад  
кесиб мехъеррални физ хьана… Къаравул  Расулакай Улус магьалда 
«Уста Расул» хьана…

- Гьа Расул зи буба я, - шаддаказ малумарна Бедира.
- Вун, жергедин аскер,  бахтлу инсан я, ахьтин машгьур буба  авай, 

- лагьана  майорди. –  Чи бубаяр хванахваяр тир. Уста Расул зи мехъер-
рал чIехи зуьрнечи тир.
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Бедир шадвиляй сив ахъайна, тажубвал авай вилери цIарцIар гуз 
амукьна, адал тупчийри шад  хъуьруьнарна.

- Зал тIвар хтанвай чи чIехи буба Бедирни кьавал тир,  - лагьана 
чиниз яр акъатнавай  йигулвиди. – Чи тухумдин тIварни  Кьавалар я, 
- развилин хъверна. Чи тухумдин са хел Къубадиз, са хел Самурдиз, са 
хел Бакудиз, са хелни   ЦIехуьл хуьруьз куьч хьанва.

- АкI хьайила, мадни хъсан я: вун чи тупчийрин кьавал  хьухь, - эмир 
гузвай хьиз, теклифна Къудрата.

- Зун гьазур я, юлдаш майор! - садлагьана кьил хкажна, дуьм-дуьз 
акъвазна, эрчIи гъил пелев тухвана, Бедира эмир кьабулна.

- Им заз ван хьайи лезги чIалал ганвай, лезги чIалал кьабулнавай 
сад лагьай эмир я, - хъвер кваз къейдна Бигьая. 

Гьа йикъалай Бедиран лакIаб Кьавал хьана. 
…Садлагьана душмандин патай тупар рахана… Къудратан батальон 

мад гуьллейрин, минайрин харцик акатна… 

6.
1942-йисан кьуьд…  Белижда  къай, мекь, тIурфан ва  къалин живер 

ава. Дагъларин хуьрера кьуьд мадни мишекъат хьанва: анрай къвезвай 
инсанрик гзаф арза ква.

Станциядал  дяведикай катнавай, каша тади гузвай, кIвалах авачир  
инсанар кIватI жезва. Алпанов Абас, станциядин начальник, пассажир-
рин суаллриз жавабар гуз, абуруз фалди-целди куьмек гуз алахъзава, 
амма гьамиша  агакьзавач… 

Дяведин цIай гзаф инсарихъ галукьзава: хендедайрин, етимрин, 
кесибрин кьадар югъ-къандавай артух жезва. Дяведин цIай Зугьрабхуь-
руьхъни галукьна: фронтда авай мирвет, марваран ими, гел галачиз 
квахьна…

Пуд гъвечIи аял галай Паки хендеда хьана, гъам-хажалат чIугваз 
амукьна… марварни имидин хажалатди кьуна, ам Пакидин аялриз 
куьмекар гуз алахъзава.

- Заз аквазва, чан балаяр, - лугьузва Шамай бадеди, дяве яргъал 
фирдавай, хажалатар гзаф жердавай инсанар чеб-чпив гзаф агатзава: 
сад садан гъил кьаз, жувахъ авай са кьас фу къуншидихъ галаз пайиз 
алахъзава.

- КIеве авайдан гъил кьун хъсан кар я, баде, - лагьана майрама.
- Эхь, чан ЧIуралдин цуьк, - бадеди Дербентдиз  гьамиша адан къа-

дим лезги тIвар  лугьузва.     
     Белижда винидихъ галай къадим хуьрериз хас «Хуьруьк фин» 

адет гьатзава:  хъуьтIуьн йифериз лампада кузвай нафт, къула кузвай 
купIар, кIарасар кьенят авун патал, яргъи йифер фад акъудун патал 
къуни-къуншияр гьар нянихъ садан кIвале кIватI жезва: ана цIийи ха-
барар, суьгьбетар, гъилин-тупIун кIвалахар, машгъулатар ва тIуьнарни 
– вири жезва.

И нянрихъ  Абасан кIвализ  къунши итимарни папар, сусарни рушар 
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ва аяларни кIватI хьана. Абур иесийри  чпин адет тирвал, чин ачух яз, 
кьабулна.

Алпанрин хзандин кIвале,  къавай  куьрсарнавай лампадин кIане, 
дишегьлияр элкъвена ацукьзава, аялри абурун арайра чкаяр кьазва. 
Хабарар, суалар, суьгьбетар башлшамишзава…  Гьарда вичин гъиле 
авай кар ийизва: фронтдиз  ракъурун патал сун бегьлеяр, гуьлуьтар ва 
я перемар хразва, аялрин кукIвар хьанвай парталриз рапуналди пине-
яр  хъиязава… Ял ядайла авайда жував гваз гъанвай кьурай къереяр, 
пIинияр ва чуьхверар, кIерецар ва  шуьмягъар незва… Итимар  кьилди 
кIвале ацукьнава,  чпин суьгьтбет-саладик ква. Аяларни чIехибурун 
арайра,  суьгьбетриз яб гуз, ацукьиз-къарагъиз, катиз-галтугиз, бицIи-
бур  са вил ахварал физ, ава. 

Хуьруьк кIватI хьунин  кьилин мана дегиш хьанва: ам фронтда 
авай бубайрикай, рухвайрикай, стхайрикай рахун, тIал авай  рикIериз 
сабурар гун  хьанва.

- Чан марвар вах, са баяд лагь, - адахъ гьахьтин алакьун авайди чиз, 
тIалабна Зуьгьреди.

- мирвет стха квахьнавай зи рикIел баяд аламани?! – марвара ша-
лунин пипIелди  вилериз атай накъвар михьна.

   межлис кис хьана. 
   - Вувв, багъишламиша, чан вах, рикIелай алатнай, - хиве кьуна 

Зуьгьреди. - ЧIулав хабар  тапанди хьуй, стха сагъ-саламатдиз хтана, 
рикIиз регьят хьуй!

    - маниди ви дерт кьезилдарда, чIехи свас, - лагьана паъа.             
 марвара  ван хкажна, вичин рикIе авай дердияр, мурадар  манийриз 

элкъуьрна:
   Сирт дагълара къвед рахада,
   Аранда къуьл цазмач, лугьуз.
   Зи хайи вах бед рахада,
   Секин са югъ амач, лугьуз…     

- Вув, им заз талукь мани хьана хьи, - Зуьгьредин вилерал накъвар 
акьалтна.

- марвар вахан мани чазни талукь я, -  лагьана Катяди.
- мад са мани лагь ман, - тIалабна межлисди.
марвара яргъал вегьенач:

   Гитлер лугьур чIулав къаргъа,
   Чи аскерри дуван акуй!
   Фронтдавай  ширин бала,
   Гъалиб хьана, кIвализ хтуй!    
 
- Амин! – вири рази хьана.
- Я Аллагь, чи балаяр дяведин цIай сагъ-саламатдиз  хтурай, - вилер 

цавал хкажна, тIалабна дидейри. 
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                     Абдуселим  ИСМАИЛОВ

ВАХТАРИН  КЬУЬЛ

(Поэма)

(Эвел виликан нумрайра)

                       6.
МичIизма цав. Хуьр я секин.
КIвачел алай инсан авач.
РакIар,   пенжер   кIевна  чпин - 
КIвализ  къведай  мугьман  авач.
Лацу  жезва   гьуьлелай   цав,
Аран вацIу чIугвазва «ав».
Экуьнин яр. Бекуьр рекье
Гьатна тфенг аваз къуьне.
Алатна ам магьледилай,
Мал амачир тевледилай,
Налугьуди, магьфедилай
Къарагъна, сад адан вилик
Къвезва, къал ква адан рикIик.

 «За нел тунва хзан жуван?
Хтулдиз са кар жеда гьа.
Гьахьна кIвализ арсуз душман,
Сагъсуз рикI мад тIар жеда гьа…
Акьван кар жеч... Агь, вуч четин
Я зайифвал авун рикIин.
ЗатIни жедач, и чIавуз зун
Лазим тушни зи кIвале хьун...»
Пел кьурана гьекьедикай,
РикIни - чIулав лекедикай.
Серин   гарун   лепедикай,
РикIин дарман хъвайи саягъ,
Фена Бекуьр лазим патахъ.

РикIи  вичин  себеб  аваз
Къалабулух тунвай чанда.
— Руш гваз катна! — гафар рахаз,
Тфенгдилай кIевиз ванна,

Шиират
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Бекуьразни хабар жеда,
РикIе къал ваъ, къабар жеда.
Хтул сагъ я сусан гъилел,
Нагъв, гьелбетда, ала вилел.
Низ хабарда, низ гьарайда?
Сагъ вахкудач руш тухвайда.
Чилел югъни рагъ алайла,
Зерифадин чин ква хъендик,
Ранг дегиш   я  буй-бедендин.

Ягъун кIама са дестедик
Теспача ква. Тади гьалда
Гъил хъийизва пек-пинедиз.
Шумуд  гьебе,  тапрак  ялда?
Кьвед: сад итим, сад дишегьли
Кат-калтугиз авач ерли.
Садан мецел ала минет,
Садан жаваб жезва лянет.
Ламу чилиз ягъиз метIер,
Кьилел цавуз ялиз гъилер,
Ягъиз гъутув хур пис тегьер,
Сулеймана минетзава,
Вичи вичиз туьгьметзава.

—  КIан я заз вун, кIан я, чан хьиз.
Анжах вавди меслят кIан я.
За вун хуьда, паб хьиз хандин!
Гапур твамир жегьил чанда!
—  Гапур твамир?!Ам зи хура 
Фадлай ава! Ивид фура
Чуьхуьзвай ви кьейи беден - 
Къужахда зи? Заз гуз темен?
Вун заз кьенва! Гьич дидеди
Хайиди туш вун дуьнедиз.
Кармашдай за вун гуьлледив!
Вучда? Гъиле авач яракь!
Буба, стха галач къвалахъ...

—  Агь, гьакI яни? Зун кьенва фад?!
Къуй ивидин фура хьурай!
Зи мал жеда заз кIани затI!
Лянетди   зун   хура   турай!-
 Пешерин ван амачир там,
ЧIугвазвай хьиз дерин дерт-гъам,
Секин хьана. Фикирда на,
Чан алай затI амач ина.
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КIамун шир-шир къванерилай
Залан хьана. Пешерикай,
Куьмек кIан  тир  вилерикай
Накъварин сел авахьзава.
Чилер-цавар ацахьзава.

«Инсафсуз йиф, чуьнуьхна на
Душман атай чIулав жигъир.
Инсафсуз йиф, чуьнуьхна на
Гьамишалугъ зи рикI, фикир.
Мегер гьа икI иланди зун
Дуьз хьана жал гьалкъада тун?
Гьинизда за намус, рушвал?
Жедай кар туш! Жедайд туш! Ваъ!
Бес хуьруьн эл? Буба гьиниз 
ФенайтIа и залум йифиз?
Зегьер кIандай, са мекв сивиз
Вегьидай за, декьикьада
Намус  михьи  яз  рекьидай».

—  Ваъ! Ваъ! Ваъ! Жедай кар туш!
Элкъведа зун инал къванциз!
Я сел къванач, я ам хар туш!..- 
Зерифадин   захти   ванци
Гатазва там. Къуза-гуьне 
Какахьнава... Бирдан гуьлле
Гьатна таран шумал танда.
ИкI фад рекьиз гьидаз кIанда?
Гьарай-вургьай, къалабулух,
Вилик катиз, хквез кьулухъ.
Ажалдикай гуз муштулух
Тфенгрин ван мукьва хьана,
Элкъвена цIун гьалкъа хьана.

—  Я Сулейман! Куьтягь, катун
РикIел алач къурумсах ви!-  
Амач рикIихъ фикир, кьатIун,
Ам серсер я, кьурай къах хьиз.
Мад акъатна Меликан сес,
Сулеймана къекъуьрнач мез.
Вучда, зурзун ква кIвачерик,
Агъзур   шикил   ква   вилерик.
Гатун йикъар, кIунтIар векьин,
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Дигмиш тахьай чIалар вичин,
Ажалдикай   хабар   ихьтин...
Зерифадин вилик ада
Гапур туна вичин хура.

Белки, михьи хьун паталди
АтIанватIа    рикI   чукIулдив?
Амма михьи хьун паталди
Геж атанвай и акьулдин
Зегьерлу къаб чилел туна,
Зерифади   гъилел   кьуна
Вичин кьисас, кьисас халкьдин.
Фикирарнач мад яргъалди.
Ам, жейран хьиз, ничхирдикай
Кьил къакъудай, жигъирдилай
ЦIуьтхуьнзавай, шиирдивай
Къалур тежер йигинвал, цIай,
Дерт, ажугъ, къай чина авай.

Пешери чин, хилери хур
Гатазва зил атIудайвал.
Хуьн паталди гуьзел абур,
И тамай рехъ атIудай за.
Зерифа, са кьезил хъен хьиз,
Килиг тийиз фур-дуьзендиз,
Катзава кьил туькIвей патахъ,
Такур инсан жедач чIалахъ,
Тешпигь хьанва жинжи гаруз,
КIвач галкIизвач, физвач фуруз,
Килигзавач чилиз-цавуз,
ЦIакул хьтин гьавадавай,
Мухан твар хьиз тавадавай.

Сулейманахъ амач нефес,
Ивидин  хвал  ала  чилел.
Кьилихъ галач хзан, мирес,
Меликан вил ала рекьел.
«Агь къурумсах, кчан къайгъу
Ийир   маса   чка   аку.
Агакьзава ажал япал,
Бейхабар я кIамаш аял!»
Мурмур ийиз атай Мелик 
Хкя хьана, фенач вилик.
Виш йис хьанвай таран кIаник
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ЦIайлапан хьиз атана ам,
Хъелдин селдив ацIана ам.

Къанлу вилер са легьзеда
Гьар са тарцин кIаник фена.
Лап вилик гъуьрч квай жуьреда
Тфенгдин кIуф вилик фена.
Ван  акъатна,  тфенгдин   ван!
(За гьикI рекьин жегьилдин чан?)
Амма гуьлле вич ажал я!
Зерифадин гъил хуралла.
Адан рикIе гьатна бирдан 
ТIарвал. Беден  хьана  залан.
Акьурди хьиз цавун алпан,
Кузва далу, тIарзава хур,
Гузва рикIиз гьайифри кIур.

Таяр-туьшер, ярар-дустар,
Къвез, виликай кат хъийизва.
Мурадарни   рикIин   къастар
Гагь кIватIал жез, гагь чкIизва.
Гагь манияр, гагь лугьунар,
Гагь эсиллагь лал къатIунар
Ван жез, япар зиллетдик ква.
Мез эхирсуз суьгьбетдик ква.
Зерифадин къужахдава
Верхи тар, тан сачахдавай.
Гьар затIуниз са вахт ава
Куьмек тежер дармандивай,
Жерягьдивай, лукьмандивай.

Верхи таран лацу перем
Тилер-тилер чIарарик ква.
Дувул  ягъиз  тахьай  къелем
ХъуьтIуьн къайи гарарик ква.
Зерифадин ифенвай чин
Галукьзавай тара вичин
Гьар пешиник юзун кутаз,
Къуват гузма гьеле рушаз.
Гуьзелвилер, ширинвилер,
Мурадарни мумкинвилер,
Регьятвилер, четинвилер
Къалурзама,   цифедай   хьиз,
Чириз тикрар техжедайди.

            (КьатI ама)
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Нагъметуллаев Агъадаш Нуьсретович 1948-йи-
сан 4-январдиз Мегьарамдхуьруьн райондин Гъеп-
цегьрин хуьре муаллимдин хзанда дидедиз хьана. 
Зегьметдин рехъ хуьруьн мектебда сифтегьан 
классрин муаллимвилелай башламишна. Советрин 
Армиядин жергейра къуллугъна.

Липецкий госпединститутдин тарихдин факуль-
тет яру дипломдалди акьалтIарай А. Нагъметул-
лаева жуьреба-жуьре йисара Липецкий областда, 
Ярагъдал ва Мегьарамдхуьре мектебрин регьбер-
виле кIвалахна, партийный, советрин органра жа-
вабдар къуллугъар бегьемарна, «Мегьарамдхуьруьн 

район» муниципальный тешкилатдин кьилин везифаяр тамамарна.
А. Нагъметуллаевахъ хуьруьн майишатдин рекьяйни кьилин образование 

ава.
1997-йисалай та пенсиядиз экъечIдалди ада Дагъустан Республикадин 

Халкьдин Собранида зегьмет чIугуна.
Алай вахтунда Гъепцегьрин хуьре яшамиш жезва.
А. Нагъметуллаевахъ «Гьукуматдин идарадин лайихлу къуллугъчи» – гьуьр-

метлу тIвар, гьакIни Дагъустан Республикадин Госсоветдин ва Халкьдин 
Собранидин Гьуьрметдин грамотаяр ава.

Нуьсретоврин Агъадаша, чпик милли кьуш, атир квай гьикаяярни тес-
нифзава. Абурукай са шумуд «Лезги гезетдин» чинриз акъатнава. Абур кIел-
завайбуру хушдиз кьабулнава.

Агъадихъ чна куьн, гьуьрметлу кIелзавайбур, А. Нагъметуллаеван гьикая-
дихъ галаз сифте яз танишарзава. Буюр кIела ва къимет це!

З. Къафланов

      Агъадаш 
      НАГЪМЕТУЛЛАЕВ

СИФТЕ МУЬГЬУЬББАТ

(Гьикая)

Са чIавуз къунши хуьре кьакьан буйдин, гьяркьуь къуьнерин, мухан ри-
геяр хьтин спелар авай гада яшамиш хьана. Вичин тIварни Шагьпеленг тир. 
«Перленгдикай пай ганвай шагь», – зарафатдивди лугьудай адаз хуьруьнбуру. 
Рахадайла Шагьпеленга ара-ара «тха чан» лугьудай. Дишегьлийриз «чан зи 
вах» лагьана эвердай. Адан гъиликай, мецикай бейкеф, нарази хьайи инсан 
хуьре бажагьат хьана. Са гафуналди, махарик квай малаик хьтин инсан тир 
Шагьпеленг. Жегьил-жаванар, таяр-туьшер адан буй-бухахдал, акунрал гьей-
ран тир. «Вакай зун тиртIа, ништа шумуд назназидин рикIе муьгьуьббатдин 

ЦIийи тIварар
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экв куькIуьрнавайтIа», – лугьудай бязи кьама ялар авай фурсухъанри. «Цуьк 
шуьткьвена кьурадайла яд гуникай файда авач», – лугьудай лутуптуярни 
кими тушир. Ихьтин ихтилатрихъ себебни авачиз тушир. Шагьпеленган 
яшар самбар хьанвайтIани, ам гьеле эвленмиш хьанвачир. Уьмуьр субайдиз 
кечирмишзавай Шагьпеленгакай хуьре жуьреба-жуьре ихтилатар, гьатта 
гъибетарни чкIанвай. «АтIам аку-е, данайрик квай хъирбил яц хьиз, аялрихъ 
галаз къугъвазва. Пая кьван хьана къени мехъер тавунвай бахтикъара. Яраб 
Шагьпеленгаз вич эбеди жегьил хьиз аватIа. Гьелелиг Шагьпеленган алагуь-
зли атанвач майдандиз. Къуй гуьзетрай вичин уьмуьрдин гъед», – къвезва 
ванер-сесер гьар патахъай. Сада чукIулди хьиз атIузава: «Вири таб я, кьисмет 
гьахъ. Шагьпеленган кьадар-кьисмет субайвал, емиш тегъидай ичин тараз 
ухшар я».

Хцикай ихьтин ихтилатар ван хьайила диде Ханперидин гуьгьуьл ми-
хьиз чIур жезва. Адаз са мердимазарди рикIе кьасухдай, къастуналди раб 
эцязавайди хьиз, хцикай ягьанатар ийизвайди хьиз я. – Я кас, – пIузаррикай 
лугьузва Ханпериди, – за шумудан хапIадиз аш лугьуда, шумудан суалдиз 
жаваб гуда.

Де лагь кван, заз гьинай чида зи хва Шагьпеленг вучиз эвленмиш жезвачтIа. 
Белки запаб-затI авунватIа, мумкин я бедназарни хьун. Патарив чун такIан, 
туькьуьл рикIер, пехил руьгьер тIимил гвани? Белки нахуш я жеди, низ чида, 
нивай лугьуз жеда. Накьан неречIарни кваз кIвалин-къан иесияр хьанва». 
Пехил вилералди куьчеда кат-калтугиз къугъвазвай аялриз килигзава Ханпе-
риди «Бес вун? Вун къе квен иеси хьанва, – хиялрикай суалзава Ханпериди 
вичин хциз. – Вучиз и мублагь, баркаван чилел вун яд тахьай цIвелин тар 
хьиз агаж хьанва? Ваз квекай, никай дерт-хажалат ава? Вуж я ви намусдик 
хкуькьзавайди? Дидедиз лагь, адан дуван за исятда аквада», – рахазва ван 
акъуд тавуна Ханпери хцихъ галаз. Вичин вилерилайни накъвар физва. Па-
пан гьал акур мирзема «Яраб чи кьилел вуч хата-бала атанатIа», – лагьана 
кIвалин пипIе агаж хьана шехьзавай Ханпери къужахламишна, рикI-дуркIун 
гана секинариз алахъна. Итимдин патай къайгъударвал, тавазваил гьисс авур 
Ханпериди кIватI хьанвай бархунар эглеш тавуна ичIирна:

– Я мирзем, – кьеженвай вилер хкажна хьиз башламишна Ханпериди. 
– Ви дамарра авайди иви тушни, ви намусди гьикI эхзава? Чун хуьруьнбуру 
беябурзава, михьиз русвагьзава. Чаз Шагьпеленгаз мехъер ийидай такьат авач, 
хва сиягь хьана куьчейра тунва лугьузва. Фицякьра сивел туькIвей са небгетди, 
жемят кIватI хьанвай са чкадал, кIусни регъуьвал авачиз, Шагьпеленга вич 
уьмуьрлух субай яз амукьда лагьана кьин кьунва лугьузвай. Им вуч бедбахтвал 
я чи кьилел атанвайди, – кьагьурар къвез шехьзава Ханпери. – Цура авай мал 
садакьадиз акъуддани, пIирел хутахдани, фекьи-фахрадивай дарман-дава авун 
тIалабдани? Заз фир-тефир чка сал хьанва. Я цаварал алай Халикь, вакай са 
чара, чи гунагьрилай гъил къачу, чаз гьалал ая, – язух къведай тегьерда кьве 
гъилни цавуз хкажна минетзава Ханпериди.

мирзема Ханперидин тегьнейриз са фикирни гузвач. «Къуй рахурай 
тухдалди. Заз я чими туш, я мекьи. Зун я шехьдач, я хъуьредач», – лугьузва 
ада.

Къулан патав экIя хьана, ахвар хиялдиз фенвай мирзем Ханперидин шуь-
кIуь векъи сесини лашуни ягъайди хьиз уяхарна.
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– Ви чIал кьунвани, ви сес атIанвани, ви секинвилел зун мягьтел жезва, – хъел 
кваз элкъвена Ханпери итимдал. мирзем вичин гафунал кIеви я, кьасухдай 
куьтIни ийизвач.

– Аквазвани езитIдин ламатIвал, – къвердавай ажугълу жезва Ханпери. – Ин-
гье Шагьпеленган бахтсузвилин себебкар, – лагьана Ханпериди вичин къвалав 
гвай куьсруь цавуз хкажна къуватдалди кIвалин чилел гьалчна.

– Аку, Ханпери, ви крар, амалар вири гужунин, фагьумсуз, эхир авачирбур 
я, – чара хьанач, эхирни экечIна мирзем папахъ галаз рахунрик. – Чир хьухь, 
уьмуьрда къуватдалди, гужуналди тахьай крар сабурлувилелди, акьуллувилел-
ди, кьве терефдинни разивал аваз кьилиз акъудиз жеда. Ша, чун сабурлу жен, 
сада-садаз басрух гуникай файда авач. Фад, геж Шагъпеленгаз чна са «драмх-
ур» тешкилда, анжах вахтунилай вилик кам вегьемир. муьгьуьббат, лугьун за 
ваз, Ханпери, ажайиб назик шей я. Ам дигмиш хьанватIа чирун герек я, – кьве 
кIвачни цлахъ къулайдиз агалдарна давамарзава ихтилат мирзема.

– Пагь, хва декьей кас, вун захъ галаз лап гьа цавун бушлухрай рахазва хьи, 
чилел эвичI хъия, арифдар. Зун Исадикай, вун мусадикай луькIуьнзава. Вуч 
я ам, ви муьгьуьббат, къенси машмаш яни, гатун хали яни? Заз зи уьмуьрда я 
адахли, я муьгьуьббат  акунач эхир.

– Вун кIевелай ягъалмиш я, Ханпери. Зун шагьид я, чун кьведни гьижрандин 
гурарай яваш-яваш винелди хкаж хьанай.

– Зи рикIел затIни аламач.
– Айиб авай кар туш, анжах чир хьухь, муьгьуьббатдин уламар, яхаяр, 

къекъуьнар, гуьнеяр... Чна арада маса кас авачиз са шумудра тупIалай авунай.
– мирзем, заз вун хибри жезвайди хьиз аквазва. Ахварай хьиз, са гьихьтин 

ятIани малум тушир сирерикай, уламрикай рахазва вун. Чна аламай няналди 
вири къайгъуяр акуна пака хциз свас гъана кIанда, чарасуз.

– Зун рази я, анжах са шартIуналди: свас хци вичи жагъурун герек я. Авани 
Шагьпеленгаз тIвар элянавай руш.

– Ваъ, авач.
– ГьакI ятIа, свас хциз за аламай няналди жагъурда.
– Ваз зи ван хьанач.
– Зун бишиди туш. Ви ван заз лап иердиз къвезва, анжах зи хцин свасан 

суракьда зун жеда.
– Чун Шагьпеленга къалурай рушал рази хьун герек я.
– А вахтар алатнава.
– А вахтар са чIавузни алатдайди туш. Хцин хкягъунал амал авуниз чун 

мажбур я.
– Кьилди зун садан виликни мажбур туш, Шагьпеленгаз свас за жагъурнава, 

кIамайди уьлчияр ракъурун я.
– Вун цIухъ галаз къугъвазва, паб.
– Ви уьмуьр цIукай кичIез акъатна.
– Бес хьуй ви бендуьгуьрвал. Ви савдадик за кьил кутадач.
– Ам ви ихтияр я, ви паталай хциз бубавал за ийида.
– Вун пашман жеда.
– Ваз шад хьурай, зи пашманвал за эхда.
йифен кьуларалди хцин сусан патахъай бяс чIугур гъуьлни паб эхирни 

баришугъ хьана.
– Я кас, «пакама нянилай акьуллу я», лугьуда. Ша чна рахунар пака дава-
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марин, – лагьана кIвачел къарагъай мирзем Ханпериди кьилин ишарадалди 
ацукьар хъувуна.

– Ваъ, свасан силис къе инал, гъиле-гъил аваз гьална кIанда, – эмир гана 
итимдиз.

– Э-э, икрагь хьанва зун вакай. Ша чна сифте чахъ гададиз мехъерин гьу-
нар, харж-харабат авайди хуьруьнбуруз къалурин, – лагьана мирзема. – Чахъ 
къенин юкъуз, кьан чна, вуч ава?

– Ваз чизва, чна мехъериз тIвар яна пуд йисан жунгав ахтани авуна емдал 
эцигна хуьзва. Къе тукIуртIани шурвадин чан я. АтIа дагъдин сува хуьзвай 
гьерерин суьруьдикай зун рахан тийин, тамам са хуьр шиш-кабабралди таъ-
минариз жеда. ТIуьрай, хъсан иштягьар хьурай мехъерин иштиракчийриз. 
Чир хьурай зини ви захавални мердвал. Хцин мехъер патал са шейни гьайиф 
туш.

– Фицакьра, – ачух хьана мирземни, – туьквендай спелар авай халудин 
суьрет алай эрекьрин шуьшеяр маса гана. Тегьерсуз кефли хьайибуру кимел 
макьам галачиз кьуьлер ийиз хьана лугьуда. Нагъд пул гвачиз туш, чнани 
гьабурукай алаз хьиз къачуда. Авурай туьнт кьуьлер. Гила музыкантарни 
авачиз туш. мад далдам-зуьрне галачир мехъер жедани? Вилик вахтара абур 
хуьрера кьериз-цIаруз гьалтдай. Чпин тIварарни виридаз сейли тир, кьан чна, 
гъепцегьви Гуьлмет. Ада зуьрнедай кьуьлдай макьам тамамардайла беден-
дикай кьезил шагьвар къекъвей хьиз жедай, гьатта кьецIидини кьуьлуьник 
физ гьазур тир лугьуда. Тамамардай макьамар вуч тир къучагъди зуьрнедай: 
«Шабалутар», «Къуба къенфетар», «Рипе къуьл», «Кавха», «Узун дере»… 
Гила «цIиб» гвайбурун дестеяр къалин хьанватIани, чун вахтунда учирда 
акъвазна кIанда, Ханпери, тахьайтIа нубат къведач, беябур жеда. – Лазимвал 
хьайитIа, – къвердавай ачух жезва мирзем, – за Шагьпеленган мехъерик 
тамам оркестрдиз теклифда.

– Ам вуч затI я ви «иркестир» – жузазва Ханпериди итимдивай.
– Э-э, уьмуьрдилай гуьгъуьна ама вун, гуьгъуьна. Вахтунихъ галаз кам 

вегьена кIан я. Уях хьухь, Ханпери. Тек зуьрнедал кьуьлдай вахтар алатна 
фена. Оркестрдин иштиракчияр халкьарин жуьреба-жуьре алатрал къугъвазва. 
Кьан чна, чIагъан, далдам, зуьрне, балабан, кфил, тар, чуьнгуьр, кеменча... ва 
масабур. Имани гьич. КIан хьайитIа маса миллетри чи маниярни тамамарда. 
месела, лугьун хьи, арабди лезги чIалалди «Суваллай яр» мани лугьуда. 
ГьикI я ваз?

– Вув, я кьей, мегер арабдиз лезги чIал чидани?
– ЧIал чир хьунин чарасузвал авач. Кар манидардин гъиле авай къургъу 

хьтин затIуна ава. КIанзавайди-вахтунда герек чкадал тIуб илисун я.
– Вув, я кьей, им вуч аламатар-керематар я, чаз ван къвезвайбур!
– Алай макъамда илим, техника йигин еришралди вилик физва, ваз акур 

валара къуьр амач, медени хьанва, – са важиблу хабар гузвайдай кьуна чIехи 
тIуб цавуз туькIуьрна хьиз лугьузва мирзема.

– Де хъсан, бес чи межлисдин мирзевал нин хиве твада, – Ханперидин 
рикI гила са бубат чкадал хтанва.

– Чи патарай бажарагълу тамада бажагьат жегъида. Шегьердай пешекардиз 
теклифда, пара машгьур, къемеда кас я. Дугъри я, адахъ са нукьсан ава: чи чIал 
чидач, урус чIалан устад я. Лугьун за ваз, сивел кIвенкI алайди я. Чидай кьван 
мезелияр, хъуьруьнар квай агьвалатар акуназ хьуй. Рахурай, я кас, чаз вуч ава, 
экъуьгъзавач кьван. Анжах мехъерин иштиракчийриз сугъул тахьурай.
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– Вун, свас гъидай улакьдин суракьдани къедамаз хьухь! – кIевелай та-
гькимарзава итимдиз Ханпериди. – Аку гьа, дуст-душман авайди рикIелай 
ракъурмир, чун садазни усалдиз такурай. Кирида анжах лацу «мирсидис» къа-
чу. Свас вилик вахтара хьиз лацу балкIандал акьадарна гъайи мисал жеда.

Къарини къужа мехъерин къайгъуйрин яцIа авайла шегьердай институт 
акьалтIарнавай Шагьпеленг хтана. Хваш-беш, жузун-качузун авурдалай гуь-
гъуьниз дидеди хциз лугьуда:

– Ажеб хъсан кар хьана, чан хва, вун вахтунда хтана. Зани дахди инал ви 
мехъерин кими-эксик веревирдзавай. Лугьун за ваз, чун саки гьазур я, кIамай-
ди куьлуь-шуьлуъ са кар – свас жагъурун. Гьадан суракьдани зун, ви диде, 
авазва, – лагьана Ханпериди дамахдивди эрчIи гъил вичин хуруз яна. – Зи хциз 
«ваъ» лугьудай руш мукьвал мулкара хьун лазим туш. Хуьруьнбурукай зун 
гьеле рахазвач. Къуй вил алаз акъвазрай мус Ханпериди хцин патахъай уьлчи-
яр ракъурдатIа лугьуз. Ахьтин свас ваз дидеди жагъурнава хьи, нуьгведин ич 
хьтинди, шабалутдиз ухшарди. Вири гуьрчегвилер, лайихлувилер авай бике. 
Гъиле духтурвилин кеспини авайди, кIамайди вичиз кутугай, вич кутугай, 
вич кIани, вичиз кIани чам я. Гьамни вун жеда. Ун, сад кьванни хьурай чи 
сагъламвилин къайгъуда, чим акъудиз кьуьзуь жезвай кIарабриз, кеспидикай 
азад вахтунда начагъбур кIвалени кьабулиз жеда, имни чаз алава къазанжи, 
– лугьузва Ханпериди, гуя рахун сусакай ваъ, базардай маса къачузвай ка-
ликай физва. – Ви гележегдин свасан буба, – акъваз тавуна рахазва Ханпери, 
– ваз чидачтIа, за ваз лугьун, пара варлу ксарикай я. мехъеррилай гуьгъуьниз 
ада ваз багьа машин багъишда, куь ацукьун-къарагъун, пек-партални вичин 
хивез къачуда. – Эхь, чизва, ван хьана, давамарзава Ханпериди, гуя суьгьбет 
зулуз къецел къвазвай марфадикай физва. Ван хьана, ваз шегьерда вуж ятIа-
ни са руш ава лугьуз. Авай жеди, гила амукьдач, жегьил вахтар акьалтIна, 
жуван гележегдикай фикир ая. Заз чидач вуна дуствал хуьзвай руш вуж ятIа, 
нинди, гьинай ятIа. Вуж ятIани, гьинай ятIани вахтунда къерех хьухь, ван 
хьанани, къерех хьухь, чав кIерецдал кьуьл ийиз тадалди, – куьтягьна вичин 
несигьатар Ханпериди.

Дидедин рахунри Шагьпеленган бейнида цIайлапан хьиз акьуна, беден 
михьиз къарсурна, кьилиз кIута вегьей хьиз хьана. «Яъ, им зун галачиз зун 
эвленмишай мисал жезва. На лугьуда, свас заз гъизвач, ам зал илитIзава. 
Вуж я заз акси дестедин кьиле авайди? Диде! мегер адаз зун такIан я жал? 
Бажагьат. Бес вуч хьанва? ТахьайтIа адан нефсинин къанихвиляй, рикIин 
дарвиляй, руьгьдин кесибвиляй яни? мегер захъ жуван фагьум-фикир, ихтияр 
авачни? Зи квез я свасвиле тийижир духтур руш. Зун я набут туш, я начагъ. 
Вучиз зун яран бубадин фасагьатдал жеда? мегер захъ къазанмишдай гъи-
лер галачни? – къвезва суалар сад-садан гуьгъуьнал алаз. Ваъ, сифте яз за 
дидедиз зи наразивал къалурда, къуй бейкеф тахьурай закай. Адалат гъалиб 
хьун герек я».

Ханперидиз гададин ниятдикай аян тахьана амукьнач.
– Аку, бала, – чин чIурна хьиз атIана гададин вилик пад Ханпериди. – Ви 

чIехи стха Насима чи тухум михьиз беябурайди рикIелай ракъурмир. Ваз 
чизва, завай гьахъсузвал, адалатсузвал эхиз тежедайди. Зун михьи ниятрин, 
къени крарин инсан я, капI-тIеат ийизвай, Аллагьдиз ибадатзавайбурукай сад 
я. Са шумуд йисан вилик ви чIехи стха Насима чун, чIехибур, багърияр алай 
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чкадал, зеррени регъуьвал, гьаявал авачиз, кьве кIвач са чапатIда туна «Ун, заз 
афландан руш бегенмиш я, гьам заз кIан я», – лугьуз чи вилик кьефесда авай 
маймундин хьтин амалар авунай. Зун регъуьвиляй чилерай чилериз фенай. За 
фикирнай, гьинай я зи хциз ихьтин тербиясузвал, ахлакьсузвал. Гена шукур 
Аллагьдиз, гужа-гуж зун адакай азад хьана. Гуьгъуьнлай хкай «марфуша» 
гьадалайни бешбетер затI хьана. мад вучта, за эхзава. Ваъ, ваъ уьмуьрлух 
папан гъуьнтIуьник квай Насиман уьмуьр заз бегенмиш туш. Эгер вун зи хва 
ятIа, вуна за лагьайвал ийида. Чир хьухь, хва, зунни виликан хьтин, са куь-
никайни хабар авачир бейниван туш, савадлу, медени хьанва. КIуь-цурудай, 
пис-хъсандай, гьахъ-батIулдай кьил акъудиз жезва. Захъ жуван ягь, намус, 
гъейрат ава, абур хуьдай жуьрэтни авачиз туш, – куьтягьна Ханпериди.

Са декьикьада дидени хва кисна акъвазна. Бирдан Шагьпеленган вилерикай 
яргъи кифер галай шумал буйдин, къумрал якIарин рушан къамат карагзава. 
Диляра, кIусни дамах гвачир, акурда садра ахкунайтIа лугьудай хьтин руш, 
таватрин тават, гададик гьижрандин лувар кутур сифте муьгьуьббат. Институт-
да кIелай студентвилин йисар, Дилярадихъ галаз санал иштиракай жегьилрин 
вечерар, гуьруьшар, килигай тамашаяр рикIел хквезва. «АтIангье паркуна 
чун ацукьиз хьайи скамейка. Патавни гьамиша лацу лифер кIватI жедай. Чна 
абуруз недайди гудай. Чаз акI тир хьи, гуя абур гьар сеферда чаз куьмекдиз 
къвезва. Гьикьван гуьзел легьзеяр тир – дериндай хажалат чIугуналди фи-
кирзава, шегьердиз хтана чпин скамейкадал кьилди ацукьнавай Шагьпеленга. 
– Гила вуч ква вилик? мичIивал, ичIивал, баябанвал», – садлагьана чIарар 
цаз-цаз жезва Шагьпеленган. Бедендик къайи фул акатзава. Институтда кIе-
лиз хьайи сифте йикъарилай кьве жегьилдин арада хьайи дуствилин алакъа 
эхирдай муьгьуьббатдин гьиссериз элкъведайдал са шакни алачир. «Чи бах-
тунин, чи кьисметдин иесияр чун я, – мукьвал-мукьвал тикрардай Дилярадиз 
Шагьпеленга. – Бес гила? Гила вуж я чи арабадин чархара лашар твазвайди, 
чи рикIеринни руьгьерин садвилел, битаввилел хъен вегьезвайди? Лугьуз 
асант я, диде... Зун экуь дуьньядиз акъудайди, зи кьеб эчIягъайди, заз сифте 
темен гайиди. Дидедиз чи гьиссерикай хабар туш жеди? Ваъ, захъ дидедин 
хура акъваздай, адан гафунал гаф эцигдай жуьрэт авач. Диде заз виликдай хьиз 
масан я. За Дилярадиз вири галай-галайвал ахъайда, ам зи гъавурда акьада; 
Ваъ, акьадач. Им жува жув дагьардиз вегьей гьисаб жеда. Бес за вуч ийин? 
Уьмуьрда сифте яз Шагьпеленган вилик руьгьдинни ахлакьдин жигьетдай 
чIехи имтигьан акъвазнава. Бирдан бейхабардиз куьмекдиз Диляра акъатна.

Руша са вуч ятIани гьисс авунвайди хьиз суална:
– Шурик, таб тавуна лагь, ваз зун рикIивай кIан яни, тахьайтIа вибур кьуру 

гафар яни?
Гада са легьзеда тешвиш хьана, анжах вичин винел патан секинвал хвена. 

«Яраб чи хизанда дидеди къурмишнавай шудургъадикай Дилярадиз хабар 
хьана жал», – кичI акатна Шагьпеленгак.

– Вахъ чи кьведан къени ниятдал хъен вегьедай себебар авани, зи азизди, 
– лагьана Шагьпеленга руш къужахламишна.

– Бинеяр захъ, гьелбетда, авач, анжах, сифте муьгьуьббат фашалди жеда 
лугьуда. Адалайни башкъа, – давамарна руша, – чахъ чIехибур, диде-буба, 
вах-стха ава, гьабурун фагьум-фикирни чир хьанайтIа хъсан тир.

«Ибур, аквадай гьаларай, зи салаз вегьезвай къванер я, – фикирна Шагь-
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пеленга. – Эвленмиш хьун чи кьведан умуми кар я». Гьайиф хьи, и гьахълу 
гафар Шагьпеленгавай дидедиз чинал лугьуз хьаначир.

– Эхь, вун гьахъ я, амма... Адет я ман, чун, жегьилар, адетрив, тарихдив 
хьиз, гьуьрметлувилелди, къадирлувилелди гатIунна кIанда. ЧIехибуру чаз 
дуьз рехъ къалурда, чи фикирдиз артухан къуват гуда, абурукай чаз уьмуьрда 
акьулдин даяхар жеда.

– Зи багърийри заз рухсат ганва. «Уьлчияр кIвализ пара атана, кьисмет 
вун садаз жеда. Ваз хъсан сефер хьурай», – лагьана заз дидеди.

– Бес зи дидеди? – дарихвилелди суалзава Шагьпеленга вичи-вичиз. 
– Вучиз дидеди заз ихьтин къаст ийизва, зи куькIвенвай муьгьуьббатдин экв 
туьхуьрзава? Ни лугьурай: «акъваз, вун гьахъ туш, диде, фикир хъия, тади 
ийимир». Нивай дидедин гафунал гаф эцигиз жеда, зун къуватсуз я», – суалри 
агажарзава Шагьпеленг.

– Ви багърийри вуч лугьузва чи гележегдин кьисметдикай, – бирдан вилер 
дуьм-дуьз гададин вилера акIурна хьиз суална Диляради.

– Заз вун, шаксуз, кIан я. Зи кIанивилин гьиссер ваз гафаралди лугьун четин 
я, анжах... анжах вун зи гъавурда гьата, зи азиз Диляра, чи кьведан фикирдал 
зи диде рази туш, ада заз къунши хуьряй духтур руш гъиликнава. мехъеррин 
гьазурвилерни саки агудна куьтягьнава, – ачухдиз, михьи рикIелди гъавурда 
твазва Шагьпеленга.

Гадади рушавай тади куьмек гуьзлемишзавай, ам вичин къаршидиз къве-
дайдахъ, гъавурда акьадайдахъ кIевелай инанмиш тир. Са шумуд декьикьада 
кьведни кис хьана. Лал секинвал Диляради чIурна:

– АкI ятIа, а чи кьведан алакъаяр къенин йикъалай гьамишалугъ кьатI хьа-
на. Вун ваз, зун заз. Чун гила сад садаз чара ксар я. Чухсагъул заз багъишай 
гуьзел легьзейрай. Вун рикIивай заз бегенмиш тир, заз вахъ галаз сир сад 
ийидай ният авай. Гила-ваъ! – лагьана Диляра шехьна, ахпа шехьиз-шехьиз 
давамарна: – Ви дидеди чи гьиссериз инсафсузвилелди кIур гана, чи муьгьуьб-
бат тахьай мисална, зи рикIе уьмуьрлух сагъ техжер хер авуна. – Са геренда 
вилин накъвар михьна хьиз Диляради Шагьпеленгахъ элкъвена лагьана: 
муьгьуьббат гьамишалугъ женг я. Женгина гъалиб хьун патал жуьрэтлувал, 
къуватлувал, къастунал кIевивал къалурна кIанда. Вахъ инсанвилин ихьтин 
ерияр хьанач, вун регьятдиз дидедин буьркьуь муьгьуьббатдин гьалкъада 
гьатна. За вал пехилвалзавач, эвленмиш хьухь гила жуван духтур рушал, 
зунни ви свасаз енгевиле къведа.

Ахпа, са декьикьадилай, вагьши гьайвандин къармахрай акъатай ничхир 
хьиз, Диляра къудгъунна къарагъна катна Шагьпеленган къужахдай.

Са легьзеда гададиз дуьнья дар хьана, вилерал мичIивал акьалтна, адаз 
вич менгенагра турди хьиз ава. «Белки им ахвар ятIа заз акурди, – фикирзава 
Шагьпеленга. – Ваъ, гьайиф хьи, гьакъикъат я. Туькьуьл, рикIелай тефидай 
гьакъикъат. АтIун тийидай тIал. Гила за вуч ийин? Тахсиркарвал авунай кьуна 
хканвай къанлу хьиз гъилер куьрсарна акъвазнава Шагьпеленг рекьин юкьвал. 
Гъилевай чубарук ахъайна чIимчIирдихъ галтугда зун, яни? Диляра зи уьмуьр-
дин къакъуд тежедай пай хьанвай. Зи рикIин чимивал, зи тавазивилер за гьадаз 
бахшнай, амма дидедин кIанивили чун сад-садавай къакъудна. Нисинилай 
атай ракъини чими ийидач лугьуда. Къуй зи дидедин рикI секин хьурай. Зун 
мад эвленмиш хъижедач, жуван сифте муьгьуьббатдиз гьамишалугъ вафалу 
яз амукьда», – лагьана Шагьпеленг скамейкадилай къарагъна…
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Сейфуллагь Чубанован ери-бине Кьурагьрин хуьряй я. Ам чи эдебиятда 
хейлин йисара хъендик кумаз хьайи, и чилел анжах къад йисан уьмуьр тухвай 
шаир Кьурагь Сейфуллагьан стхадин – Фейзидин хва я. 2009-йисуз  «Лезги 
газетдиз» КьурагьСейфуллагьакай кхьенвай зи макъала акъатайла, Сейфул-
лагь халуди заз хуш келимаяр, алхишар авай чар кхьена, гьа икI чун таниш 
хьана. Гуьгъуьнлай чир хьайивал, Сейфуллагь Чубанов  вичин имидин тIвар 
хуьзвай, адан бицIи, амма чи эдебиятда хьана кIани ирс хуьзвай кас я. Ида-
лайни гъейри ада вичини шиирар кхьизва.

Алай йисан 20-ноябрдиз вичин 80 йис хьунин сувар вилик квай Сейфуллагь 
Чубанов агъайни хесетрин, чIехи рикI авай, хайи чилин, халкьдин къадир авай 
кас я. Ада куьтягьайди анжах ругуд клас я. Яргъи кIелунардай мумкинвилер 
адаз хьанач. ЯтIани ада, ажузвал хиве такьуна, вичин уьмуьрдин рехъ кьил 
вине кьуна,  рикI хци яз тухвана. Ада лап жегьилзамаз колхозда кIвалахна, 
вичи къачур кьван вири зегьметдин йикъар ада дидедин кIвачихъ ягъиз туна. 
Ахпа ада армиядин жергейра къуллугъна. Анай хтайдалай кьулухъ ада жуь-
реба-жуьре чкайра– хайи хуьре бытовой комбинатда, детдомда, пекарнида 
кIвалахна, чекмечивал, саларбанвал авуна, Дербентда мехколоннада элект-
риквиле, райсельхозэнергода зегьмет чIугуна. 

Сейфуллагь халу манийрал, кьуьлерал, дустарин демерал рикI алай кас я. 
Ада лезги чIалал акъатзавай газетарни журналар кIелзава, халкьдин вири 
къайгъуйриз адан рикIе чка ава.

Алай вахтунда ам Аладаш хуьре яшамиш жезва. Вичин хияларни мурадар 
ада мукьвал-мукьвал къелемдални чарчел ихтибарзава. Ада вич пешекар шаир 
яз гьисабзавач.

И мукьвара ада зав вичин са дафтар шиирар агакьарна. Абур чпин везин-
далди, къенепатан къурулушдалди  адан ими Кьурагь Сейфуллагьан ч1алариз 
мукьва я. Абурукай са бязибур кIелдайбурузни теклифун  заз хъсан кар яз 
акуна. 

Арбен КЪАРДАШ

         Сейфулагь  ЧУБАНОВ

             
                  ЖУВАН  КIВАЛ

Яргъал рекье зун хуьрера къекъвена,
Фейи кIвале шадвал ийиз хъуьрена,
КIвалин иес закай шад яз, куькIвена,
ЯтIан, дустар, хъсан я хьи жуван кIвал.

Фейивалди шиш-кабабар къалинда,
Шишинал як акьалжиз дуст эркинда,

Папа тадиз хинкIард тини ишинда,
Вуч лагьайтIан, хъсан я хьи жуван кIвал.
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Гьикьван фейтIан, дустари чин чIурай  туш,
Вилик гъайи гьар са нямет хьанай хуш,
Къадирсуздаз дустун къадри жедай туш,
ГьикI ятIани, хъсан я хьи жуван кIвал.

          КЬУРАГЬВИ  ИДРИСАЗ

Вилен-кIамун дередайгъуз
Гьамгадин ци чамарзава.
Къуьнуьхъ – кварар, гъилик – ведре,
Адан рекье рушар ава.

Идрис стха, Цахъар булах
ТуькIуьрна на садакьа яз.
П1ирехъди чин элкъуьрна хьиз,
Халкьди дуьа ийизва ваз.

Муькъуьн патав булахдал физ
Гьамгадин яд дадмишзава.
Кьурагьвийри, вун хтайла,
Ваз межлисар къурмишзава.

ПIирен кIаник къайи булах
ТIула мягьлед мешреб я хьи.
Ваз чухсагъул, Идрис стха,
На чаз гайид девлет я хьи.

Гьар хтайла жуван хуьруьз,
Яд хъвада за кьве гъиле кьаз.
Ийизва ваз алхишар за
Шербетдин дад сиве амаз.

ТIула мягьле чи мягьле я
Ери-бине зи Кьурагь я.
Ваз и чIалар кхьенвайди
Фейзидин хва Сейфулагь я.

САМУРДИН  СЕС

Къурбанд хьуй ви гьамгадин циз,
Ван алахьиз физвай гьуьлуьз.
Къвазнава чун икрам ийиз,
Ваз хвашкалди, Самурдин сес.

Чак лув кутаз, ийизва шад,
Вуч ширин я ви къайи яд,
ТIебиатдин диндин ибад,
Ваз хвашкалди, Самурдин сес.

Лезгияр я а ви кьве пад,
Шалбуздагъдай къвезва ви яд.

Дагъустанда ава ви ад,
Ваз хвашкалди, Самурдин сес.

Къадри авач вун такурдаз,
Чешме течир такабурдаз,
Ви яд мекве кьун тавурдаз...
Ваз хвашкалди, Самурдин сес.

Ви тамарал гьейран я эл,
Зани шиир гъизва мецел,
Шад я чун ви ширин ванцел,
Ваз хвашкалди, Самурдин сес.

МУГЬМАНРИН  МАКАН  КЬУРАГЬАР

Кьилихъ гала кьакьан дагълар,
Дереяр ви я яйлахар,
Турад кIама шад булахар –
Мугьманрин макан Кьурагьар.

Патан халкьар таниш ийир,
Шад суфраяр къурмиш ийир,

Гьуьрмет-хатур багъиш ийир
Вижданрин макан Кьурагьар.

Адалатлу халкьар авай
Квекай гьарна хабар ава.
Пеле ракъин нурар авай
Асланрин макан Кьурагьар.
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Пай ганва  квез тарихдикай,
Гьурметдикай, лайихдикай,
Хкатдач куьн тарифдикай,
Девранрин макан Кьурагьар.

Суваррик кIватI жез инсанар,
Патарайни къвез мугьманар,

Ргаз жеда куь къажгъанар,
Алванрин макан Кьурагьар.

Сейфулагьа кхьей чIалар
Шадиз хьурай багъри халкьар.
Мад вине хьуй куь тариф,  тIвар,
Кьакьанрин макан Кьурагьар.                   

                     СЕФИЛ ЧИЛЕР

Хуьруьн вилик – чIехи къуза,
Берекатдин мяден я ам.
АкI гъилелай вегьимир чил 
Лежбер кIани белген я ам.

Кьурагь жемят, чидани квез,
Къузад никIер чи абур я.
Чил гъилелай вегьимир тIун – 
Гъуьруьн къимет са агъзур я!

Хуьруьн вилик къузад кьулал
ЧIехи-гъвечIи вирер ала.
Чил сефелдиз тамир куьне,
Лежбер халкьдал вилер алай.

Хъихъен хуьрни Юмугъдин пел
Чеб сад садаз къаншар я хьи.
Зегьмет чIугваз рикI алайдаз
Къузад никIер бахтар я хьи.

                        Я ЭРЕНЛЕР!

Къурбанд хьайи Шалбуз дагълар,
ЧIуру я хьи халкьдин гьалар.
Кьве регьберди гай девлетар
Ни тарашна, я Эренлер?!

Ажуз хьана кесиб халкьар,
Агал хьанва чаз сергьятар.
Цавук кьванни квайтIа гурар,
Гьаниз катдай, я Эренлер!

Хкаж хьухь куьн Шалбуздагъдиз,
Килиг гьанай тIебиатдиз.
Гьана авай  шейх-пIирериз
Мугьман жен чун, я Эренлер!

Къурбанд хьайи я Сад Аллагь,
Вакай кIанда чаз са панагь,
Ви куьмекдал адалат, ягь
Чаз чара хьуй, я Эренлер!
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    70 йис

 Аминат АБДУЛМАНАПОВА,
 Дагъустандин халкьдин шаир

                                 ИКРАМЗАВА ЗА, РАГЪ, ВАЗ

                                               (Шиирар)

                      * * *
Хайи дагълар, дагъвийриз чи
Гана куьне мягькемвал.
Бес куьз ганач багърийриз чи
Сагъ уьмуьрдин бегьемвал?

Рехи дагълар, куьне ягьдин
Бахша абруз чIехивал,
Гьа са чIавуз дири яшдин
Ганач, гьайиф, рехивал…

                     * * *
Зи рагъ, тади акатмир вак
Юкъуз, ашкъи ргазвай,
КIанивилин легьзеяр пак
Даимбур хьуй, цIразвай.

Вакни тади акатмир, варз,
Къуй артух хьуй къизмишвал,
ГьикI лагьайтIа герек чаз
Муьгьуьббатдин дигмишвал.

                     * * *
Зи хайи чил, элкъуьра зун нефесдиз,
Заз кIанзава гьахьиз кIвализ кIанидан,
Чарабуруз таквадайвал, гьевесдив
Ада залди ацIурдайвал вичин чан.

Стха халкьарин литературадай
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Зи кIани рагъ, ви киферрик – цIелхемрик, –
Минетзава, – чка це зи бедендиз,
Заз кIанзава зи кIанидан кьекьемрик
Ялав кутаз зи къайнар тир теменрив.

                          * * *
За чIижерин вирт тIуьрди я шумудра,
Атир галай аламатдин суьгьуьрдин.
«Мадни недай…» – цIай хуьзва за умудра –
Ашкъидин дад гала адахъ уьмуьрдин.

За дагъларин шумуд чешме хъвайид я,
Кьенвач кIусни ятIани зи къанихвал.
Абруни заз ашкъидин дад гайид я,
Квачир вичик са мискьални синихвал.

                                 * * *
Йифиз вацраз элкъвезва вун,
Ви чин гьакьван иер я.
Чаз, гъетериз, хъуьрезва вун,
Мад низ чидай тегьер я?!

Юкъузни рагъ жезва вакай,
Хура авай цIелхемар.
Назик ялав къвезва вакай,
Куькда твадай беденар…

* * *
Гегьеншбур я вилер ви,
Талар затIни туш,
Ашукь жеда гьуьлерни,
Цавар затIни туш.

Кьакьанбур я гафар ви,
КIунтIар затIни туш,
Пехил жеда цаварни,
Дагълар затIни туш.

* * *
Ви вилера кузва гъетер –
Ишигъар, дуст, сирерин.
Женни абур чириз мегер,
Югъ квайла ви циферик?

Деринбур я гаф, чIални ви,
Алатзавай мецелай.

Абрун мана хчIалда гьикI,
Кьуьд къвезвайла къецелай?

ВиртIединди я пIузар ви,
Туьнвал галай чехирдин.
Дадмиш жедач гьич са тварни –
Зул хьанва зи уьмуьрдин…

 * * *
ТIвехвер  ала ракъинал,
Заз чиз, абур гелер я,
Кьилиз тефей ашкъидин.
Варзни акьван цIалцIам туш.
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Вацран чинал алайбур
ПIагьар ятIа,
Агакь тавур ашнадив?

* * *
Вун хквезва хайи патаз,
Яргъа авай ядрандай.
ЖедачтIани вун мугьман заз,
Сагъвал хьурай ви чанда!

Багъри кIвале чими, иер,
Ахвар хьуй ви гьайбатда,
Къарагъайла сегьер-сегьер,
Рагъ куькIуьй ви къаматда!

                                                       * * *
За къав патал хкяна цав,
Течиз анай къвадайди хар,
Адан хци къармахри зав
Агуддайди дердерин пар.

Хуш акуна вичин рангар,
Чил хкяна за пун патал,
Течиз ада залзалаяр
Ракъурдайди кIвалел-йикъал.

                  * * *
Икрамзава за, рагъ, ваз –
Вал алач кьве чин:
МичIивал, ви цIай акьаз,
ЦIразва якъин.

                  * * *
«Вара-вара чехир хъвамир», –
Лугьудай заз бубади, –
Ахьтин кIвалах вуна мийир, –
Беябурда убади».

«На теменар мийир дадмиш, –
Лугьудай заз дидеди, –
КIан туштIа ваз хьана пузмиш
Вун лянетдик уьлкведин».

Хъвазва къе за пиян жервал –
Жем уьмуьрдай ахцIузва…
«Бес я хъвайди!» – заз ван жервал
Садани куьз лугьузвач?

   Дарги чIалай. Таржума авурди
             Зульфикъар Къафланов я.
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                    Гьажи  ИЛЬЯСОВ

ШАРАКIУНДИН ХАЗИНА. АДА КВЕКАЙ ЛУГЬУЗВА? 

I
КIукI гуя хкатIна алуднавай кIунтI Кьасумхуьрел хквезвай 

шегьредин къерехдив агатнава.  Пакамалай машинрин ванци 
къачунвай кIунтIал гатфарин цIийи пешер ахъайнавай ва са патахъ 
ян ганвай кьезил таз экъечIзава. Алахьай йикъан ракъинин экуьнал 
тазуник шагьварди къалабулух кутазва. КIунтIунин цен фараш кул-
кусри кьунва. Патавни къуватда гьатнавай къавах тарци вичин къалин 
серин гузвай куьлге гуьрчегдиз хкажнава. 

Чун машиндай экъечIна.
- Ингье, и кIунтI я. И къавах тар а чIавуз, I964-йисуз, алайди 

тушир, ахпа экъечIна. Инал са затIни алачир ачух чка тир. Заз, школа 
куьтягьнавай жегьилдиз, хабар хьана: археологар атанва, абуруз чил 
эгъуьндай рабочияр кIанзава. Чун са вад-ругуд кас  жегьил гадаяр 
фена. Археологрин чIехиди чаз вичин яшар пара хьанвайди хьиз 
аквазвай дишегьли милица Ивановна Пикуль тир. Чав вугана гъвечIи 
лопаткаяр, чукIулар, жагъай шейэр михьун патал гьар жуьредин 
щеткаяр, чна вуч авун лазим ятIа гъавурда туна. КукIвалай агъуз 
эгъуьниз эгечIна чна. милица Ивановна гьамиша чи кьилел хьана, ада 
мукъаят хьун, накьвадикай хкатзавай затIариз зарар тагун тIалабдай. 
Са бязи затIарикай чаз суьгьбетарни ийидай: ам вуч патал ятIа, гьи 
девирдинди ятIа.

Инсанрин скелетар хкатнай чиликай. Сагъзамай кIарабрай, месела, 
кIвачин яцIу кIарабрай, а инсанар чи девирдинбурулай хейлин чIехи 
тирди аквазвай. Бязибурун кьилин чIарар, келлейра сивин тIеквенра 
сарарни амай. Са гъилин кIарабдал аламай цам рикIел хквезва зи. 
Жагъай шейэрин кьадар тIимил тушир. Гьар жуьредин хъенчIин 
къапар, сварар атанватIани, сагъзамайбур, ханвайбур, хитрепIар 
хьана чкIанвайбур. Ракьун пулар, мад вучар ятIани. А вахтунда чи 
хуьре цIийи школа эцигнавай. Ана археологриз са кIвал чара авунвай, 
жагъай шейэр вири хкиз гьана эцигзавай. Ахпа абур махачкъаладиз 
хутахна, са тIимилбур школадин музейдизни багъишнай. Са вацра 
кьван гьар пакамахъ къвез, мукъаятдиз - тади авун виже къвезвачир 
- кIвалахнай чна инал…

Зи юлдаш Вадим Гьамидович Жамалдинов я – хъсан инсан, 
хъсан яр-дуст. Чи халкьдиз ам шаир Гъетягъ Вадим чизва, газетриз 
гзаф кьадарда акъатзавай публицистикадин макъалайрайни чида. 
Зур асир вилик маса жегьилрихъ галаз санал рекьин къерехда авай, 
вич са куьналдини тафаватлу туширди хьиз аквазвай и кIунтIунин 

Тарихдин чинрай
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кIукI алудай Вадима бажагьат аникай хкатай шейэрин къиметлувал 
аннамишзавай. 

Антиох IV Эпифанан пулар

Бес вучар хуьзвай вичин накьвадик рекьин къерехда авай 
кIунтIуни? Кьилди къачуртIа, I964-йисуз тухвай археологрин 
ахтармишунрин нетижада инай эллинизмдин* девирдин пуларин 
хазина жагъанай. Илим патал им ахьтин важиблу кар тир хьи, 
гьатта са шумуд йисалай москвада «Наука» издательствода акъатай 
академический «Дагъустандин тарихдин» сад лагьай томдани жагъай 
затIарин кьетIенвал къейднай. Хазинадик Селевкидрин** цIудралди 
цурцун пулар квай. (Ваз, кIелзавайди, чиликай миллион жагъайди 
хьиз хьанайни?) Антиох IV Эпифанан*** тIвар алай и пулари, 
ахтармишзавайбурун фикирдалди, Селевкидрин государстводинни 
Кавказдин Албаниядин арада алвердинни экономикадин сих алакъаяр 
хьайиди тестикьарзава.  

--------------------
*Эллинизм – Средиземноморьедин тарихда Александр македонский кьейидалай 

кьулухъ (чи эрадал къведалди 323-йис) и чилер тамамдаказ Римдин агъавилик 
акатдалди (Птолемейрин Египет кIватай чи эрадал къведалди 30-йис) давам хьайи 
девир.  

**Селевкидар – македонскийдин полководецрикай сад тир Селевкалай 
башламиш хьайи, эллинизмдин девирдин государствайрикай сад идара авур 
династия (чи эрадал къведалди 3I2 – 64-йисар).

***Антиох IV Эпифан (чи эрадал къведалди 2I5 – I64-йисар) – Селевкидрин 
династиядай тир Сириядин пачагь. Адан девирда Сириядин пачагьлугъ са кьадар 
мягькем хьанай, амма бейхабар ам кьейидалай кьулухъ и государство зайиф хьана, 
кIватиз эгечIнай.
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2
Инсанрин гъилералди хкажнавай къадим кIунтIар-тепеяр – абур 

Евразиядин и кьил, а кьил авачир мензилра виринра гьалтзава: 
дуьзенлухрани, тамарани, къумлухрани. Абур чи Куьре патани, 
дагъдин ценер Каспийдихъ авахьзавай накьварални ала. КIунтIар я ман 
чпиз, экъечIай векь-кьални ракъини фад кун хъийизвай, чпив артух 
хеб-мални агат тийизвай. Инсанарни  абуруз анжах яргъалай килигда. 
Амма и кIунтIарин къадир археологриз ава. Абурун илимда ихьтин 
хъсан ибара ишлемишзава: «Культурадин къат». Чил эгъуьниз, аник 
амукьнавай культурадин къатарив агакьзавай, абур ахтармишзавай 
археологриз къадим кIунтIари-тепейрини чпе хуьзвай агъзур йисарин 
сирер гузва, на лугьуди, гелни тун тавуна алатнавай девирар ачухар 
хъийизва. 

Николай Рериха кхьенай: «РикIив зуз ийиз тадай ва хуш гьисс: 
сифте яз чиляй дегьзаманадин са вуч ятIани акъудун, фад алатай 
девирдихъ галаз кьилди-кьилихъди алакъада гьатун. Асиррин рехи 
цифедик юзун акатзава; гьар сеферда лопатка хкажайла, гьар сеферда 
лумуналди ягъайла, куь вилик  махарик квай пуд гьуьлерин анихъ галай 
пачагьлугъ ачух жезва; къвердавай гегьенш ва девлетлу аламатдин 
шикилар ахъа жезва. Авай кьван сирер! Авай кьван аламатар! Вичин 
ажалдани эхир авач уьмуьрдиз».

Дегьзаманайрал чан хкун – ингье, им я археологрин кеспи. Абуру  
ачухарзавай дегь-девиррин сирери, иллаки чи ватандиз талукьбуру, 
чи кьатIунарни уяхарзава, акьулдал звал гъизва*…

Герейханован хуьруьн (I-отделенидин) вини кьилихъ галай чун 
машинда ацукь хъувуна, Дербентдихъди рекье гьатна. Хуьруьн агъа 
кьилихъ акъвазна, мад машиндай эвичIна. ЭрчIи гъилихъди агъуз, 
Гуьлгер-вацIун кьерехъди ник экIя хьанва. Агъада, никIин юкьвал 
хьиз, цIар гана кул-кусринни тарарин гапIал ала. А гапIал къалурна 
Вадим Гьамидовича лагьана:

- Гьанални са шумуд кIунтI алай. Абурукай сад исятдани ама, 
муькуьбур совхозди и никIе ципицIлух кутадайла дуьзарнай. Инани 
археологри кIвалахайди я. 

Ина, Дербентдилай 45 километрдиз кьибледихъди, археологри 
I985-йисуз ахтармишунар тухванай. Чун шегьредин къерехда, кьилел

гегьеншдиз экIя хьанвай экуь цавук акъвазнава. мублагь чка я! 
Чи вилик агъада, рагъэкъечIдай патахъ, Гуьлгер-вацI Прикаспийский 
дуьзенлухдиз экъечIзавай ара капун юкьвал алайди хьиз аквазва. Ви-
нидихъди, гьа вацI тирвал, аткай синер тади квачиз, яргъал чIугуна 
рагъакIидай патахъ – дагъларихъди физва. 

И чкадин тIвар - ШаракIун -  гила чна саки ишлемишзамач. Чаз 
чидайди анал къулайдиз экIяй хьанвай, авадан, алай девирдин 

--------------------
*Зав и очерк кхьиз турди махачкъалада I997-йисуз акъатай тарихдин илимрин 

кандидат м.С. Гьажиеван «между Европой и Азией (Из истории торговых связей 
Дагестана в албано-сарматский период)» ктаб я. Пешекарар паталди тир, археоло-
гиядин девлетлу материалрикай лагьанвай ва «тIимил ятIани, къиметлу античный 
авторрин делилрал» бинеламиш хьанвай и ктабда зи фикир ШаракIундикай кхьенвай 
чинри сифте нубатда желбна. 
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Герейханован хуьр я. Яшлу ксари, жузуртIа, рикIел хкида: 
«Герейханован совхоз инал I932-йисуз тешкилайди тир. 

Анин сифте агьалиярни масанрай гъанвай дустагъар хьанай. 
Дагъвийриз а чка къаратикенри кьунвай, агъадихъди, Гуьлгер-
вацIухъди, уьлегьанрин макан яз чидай. Ана датIана яшамиш жедачир, 
азарри халкь гьелекдай. Анжах чилер мублагьбур тир, куьгьне девирра 
абур Куьредин виридалайни чIехи хуьруьн, Агъа СтIалрин, мулкар 
тир…»

�
I985-йисуз ШаракIундал тухвай археологиядин ахтармишунрин 

нетижада жагъай хазинадик  буьруьнждин безег-сиргъаяр ва къапар, 
мадни къадав агакьна пулар квай. Пулар, цурцун ири манатар, вири са 
жуьрединбур, Птолемей III Эвергетанбур* тир. Къерех тирвал нукьтIаяр 
алай пулунин чинал Сераписан** суьрет ала – чуру квай итимдин эрчIи 
патахъ элкъуьрнавай кьил. Кьулухъ патални къерех кьуна нукьтIаяр я, 
грек гьарфаралди, чIур хьанватIани «Птолемей Басилевс» гафар кIелиз 
жезма. Юкьвални – Зевсан символ: хьелер-цIайлапанрин кIунчIунал 
чапла патахъ элкъвена ацукьнавай кьве лекь. Чапла патахъ, лекьренни 
кхьинрин арада – Сераписан символ тир буллухвилин карч. 

Винидихъ вичикай лагьанвайди хьиз, имни Кавказда жагъанвай 
эллинизмдин девирдин пуларин эвелимжи хазинайрикай сад я. 
Птолемеян пуларин хазинаяр мадни Кеферпатан Причерноморьеда ва 
Закавказьеда - Гуржистанда, Эрменистанда гьалтзава. ШаракIундин 
хазинада и пуларихъ галаз санал гагьрабаяр ва цамарни жагъанва, 
абурни пулунин еринда ишлемишзавайбур хьун мумкин тир.

малум тирвал, Птолемейя Эвергетан девирда иллаки гужлу 
хьайи Египетди чапхунчи дявейра гъалибвилер къазанмишнай, ада 
мукьвал ва яргъал уьлквейрихъ галаз алвердин гегьенш алакъаяр 
туькIуьрнай. Тарихдин чешмеда къейднавайвал, Птолемей III 
Эвергета месопотамия, Вавилония, Сузиана, Персида ва гьакIни 
мидия муьтIуьгъарнай. мидиялагьайтIа,

Кавказдин Албаниядихъ галаз са сергьят авай уьлкве, адан 
виридалайни мукьва къунши тир. 

4
И пулар иниз гьикI акъатун мумкин тир? Суалдиз са шумуд 

жуьреда жавабар гуз жеда. мумкин я абур вичин ватандиз Виликпатан 
Азияда дявейра хьайи сада хкун. А дявейра Кавказдин Албаниядин 
тайифайрин дестейрини иштиракдай эхир. Арамей чIалал кхьенвай 
папирусрай аквазвайвал, гьеле чи эрадал къведалди V асирдиз касар 
(каспияр) Египетда военный колонистар ва гимияр туькIуьрдай 
устIарар яз къуллугърал алай. 

-------------- 
*Птолемей III Эвергет (чи эрадал къведалди 246 – 222-йисар) – Птолемейрин 

династиядай тир Египетдин пачагьрикай виридалайни къудратлубурукай сад. 
**Серапис – эллинрин буллухвилинни бегьерлувилин ва атIа уьмуьрдин гъуц.  
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Гьа ва гуьгъуьнин асирра касрилай гъейри, абурун къуншияр тир 
албанарни, кадусиярни, микарни Ахеменидрин пачагьрин армийрик 
акатзавай. Абуру Виликпатан Азиядин къудратлу регьберрин армийра 
къуллугъ авунин адет гуьгъуьнин, эллинизмдин, девирдани амукьун 
мукин тир. месела, Птолемейрихъ галаз дяве ийизвай Селевкидрин 
армияда гзаф кьадарда маса халкьарин дестейрихъ галаз санал 
кадусийрин дестеярни авайдакай тарихдин чешмейра лагьанва. Гьа са 
вахтунда, албанрикай гьакъидихъ кьунвай аскерар Птолемейрин чпин 
армиядани хьун мумкин тир. 

Гьелбетда, Птолемей III Эвергетан пулар Кавказдин Албаниядиз 
Каспийдин къерехдай физвай международный карванрин рехъ себеб 
яз алвердин ва культурадин алакъайрини акъуд тавуна жедачир. ИкI, 
вичикай ихтилат физвай девирда иниз Египетдай  гуьзгуьдин ва маса 
затIарикай авунвай кагьрабаяр къвезни эгечIнай, абурун чешнеярни 
ШаракIундай жагъанва. 

Касри мидиядин меркез Экбатандихъ галазни алвердин мягькем 
алакъаяр хуьзвай. муькуь патахъай, ахтармишзавайбуру къейдзавайвал, 
Птолемейрин Египетдинни Кеферпатан Причерноморьедин 
государствайрин арада сих алакъаяр авай, иллаки чи эрадал къведалди 
III асирда Боспордихъ* галаз. Кефердихъ Боспор, кьибледихъни 
Экбатан виридалайни чIехи алвердин центраяр тир, абурун арада 
транзитдин алакъани Каспийдин къерех кьуна физвай.

Гьар гьикI хьайитIани, Птолемей III Эвергетан пулар Кавказдин 
Албаниядиз акъатун - им эллинизмдин дуьньядинни адан къерехдив 
гвай халкьарин алакъайрикай шагьидвалзавай са делил я. 

5
ШаракIундин хазинадик (I985-йисуз жагъайдак) квайди са пуларни 

зирзилагар тушир. Чиликай жагъанвай Ахеменидрин девирдин 
буьруьнждин жеминикайни лугьун тавуна жедач. Ам цIалцIам, 
кьелечI, сагъ листиникай (яцIувал 0,4 – 0, 6 мм, вини къерехдай 
0, 8 мм) давленидин техникадалди гьазурнавай, адетдин элкъвей 
кIалубдинди я. Сивив агакьдалди агъадай хьиз гуьтIуь авунва, анлай 
винидихъ алгъизва. 

Жеминин кьакьанвал - 6,3 см, гуьтIуь авунвай чкадилай винизни 
мад – 2 см, сивин диаметр I2 см, гуьтIуь авунвай чкадин – 9, 5 см я. 
Ихьтин къапар, гьам цIалцIамбур, гьамни нехишар атIанвайбур хейлин 
кьадарда Гуржистанда, Азербайжанда, Эрменистанда жагъанва. Вири 
абур ахеменид искусстводин стилдинбур, чи 

Эрадал къведалди V–IV асирра гьазурнавайбур я. Амма Дагъустанда 
металлдин къаб жагъай им сад лагьай дуьшуьш я.

И къадим жем чавай регьятдиз исятда ишлемишзавай къапарив 
гекъигиз жеда. Амма чи эрадал къведалди III асирдин фейжандикай 
икI лугьуз жедач.

------------------------
*Боспордин пачагьлугъ (меркез – Пантикапей) – Кеферпатан Причерноморьедачи 

эрадал къведалди 480-йисуз грекрин шегьерар сад хьунин нетижада арадал атай 
государство. 
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Ам буьруьнждикай балкIандин кIалубда аваз гьазурнава. БалкIандин 
далудал, пурарин юкьвал, вини кьилихъди гьяркьуь жезвай кьакьан 
туьд ала. И къаб кеферпатан Ирандин ва фад эллинизмдин къапар 
гьазурдай къайдадин таъсирдик кваз ва абурулай чешне къачуна чкадал 
гьазурнавайди я. И кардикай адан художественно-стилистический 
анализди лугьузва. Ихьтин кьетIен гуьрчегвал, кIелзавайди, рази 
хьухь, къаб-къажахдал гьалтайла чаз чидач!

Кавказда гьайванрин кIалубриз гъана, далудал туьд алаз 
гьазурнавай, чпяй хъвадай къапар таниш я, амма анжах хъенчIинбур, 
абурун чIехи пайни Закавказьеда гьалтзава. Ана абур чи эрадал 
къведалди II асирдин эхиррилай I эрадин юкьварилай алатдалди 
авай. Кеферпатан Кавказда ихьтин буьруьнждин къаб сифте яз 
жагъанва. Адаз виридалайни мукьва (кIалубдал гьалтайла, гьазурунин 
техникадалди, безетмишуналди), чи эрадал къведалди IV асирдин са 
къаб  Женевадин искусстводинни тарихдин музейдин «Ахеменидрин 
Иран» экспозицияда эцигнава. КIандайбурувай адаз гьаниз фена 
килигиз жеда. Размерралди, пропорцийралди тIимил дегиш тир а 
къабни кьенер янавай балкIандин кIалубда аваз, далудал кьакьан туьд 
алаз туькIуьрнавайди я.

РикIел хкин: цIуз ибадат ийизвайбурун (зороастризмдин динда) 
гъуцарин пантеонда балкIан ракъининни экуьнин гъуц митрдин са 
кIалуб тир, ада чIехи гъуц  Ахура-маздадихъ ва цинни бегьерлувилин 
гъуц-дишегьли Анахитадихъ галаз кьилин чка кьазвай. Албанри и 
пуд гъуцраз виридалайни гьуьрмет ийизвайдакай Страбона лагьанва, 
анжах ада абурал грекриз хас тIварар эцигнава: Гелиос, Зевс, Селена. 
Инални чавай къейд ийиз жеда: Кавказдин Албаниядинни Ирандин ва 
мидиядин контактар политикадани экономикада хьиз, культурада ва 
диндани сихбур тир.

6 
Тарихчийри шаклу тахьана тестикьарзавайвал, дегьзаманайра 

Каспийдин къерех кьуна физвай международный магистралдиз мукьва 
къадим шегьерар транзитдин важиблу пунктар тир. Анра неинки 
савдагаррин карванар акъваззавай, гьакIни чкадин агьалийри ва маса 
чкайрай атанвай савдагарри алвердин операциярни кьиле тухузвай. 
Алвердин ихьтин алакъайрин нетижада иниз неинки мукьвал 
рагъэкъечIдай пата ва кеферпатахъайни ЧIулав гьуьлуьв гвай чкайра 
гьазурзавай шейэр къвезвай, инрай абур са кьадар къакъатнавай 
дагълух районризни акъатзавай. 

БалкIандин кIалубда аваз 
гьазурнавай буьруьнждин фейжан
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ШаракIундал албанрин девирда агьалияр яшамиш хьайи чкадин 
амукьайри ва сурари, анай археологриз жагъанвай затIари анал 
Кавказдин Албаниядин фад девирдин (чи эрадал къведалди IV–I 
асиррин) чIехи центр, якъин, шегьер хьайидакай фикир ийиз тазва. 
Гуьлгер-вацI Каспийдин дуьзенлухдиз акъатзавай чкадал бинеламиш 
хьанвай и шегьерди гьам дагъларинни арандин, гьамни Каспийдин 
къерех кьуна физвай международный контактра важиблу роль къугъун 
герек тир. 

�
Вичикай ихтилат физвай девирдиз чи тарихчийри «албано-

сарматский» девир лугьузва. И тIварни девирдал «вири Кавказдин 
ва РагъэкъечIдай патан Европадин тарихда важиблу роль къугъвай, 
чпин тIварарни чеб-чпиз мукьва сагъ са жерге тайифайрал акьалтай 
кьве халкьдин тIварарилай атана».  

Албанрикай античный дуьньяда чи эрадал къведалди IV асирда 
хабар хьана. Гуьгъуьнлай, чи эра алукьдалди амай эхиримжи асирра, 
РагъэкъечIдай патан Кавказда эвелимжи государство арадал атана, 
тарихдин литературада адал Кавказдин Албания тIвар акьалтна. И 
уьлкведиз античный дуьньяда эрайрин сергьятдал артух интерес ийиз 
эгечIна. И карни

Албанияди кьунвай геополитикадин важиблу чкайрилай ва 
Кавказдиз Римдин гьерекатрилай аслу хьанай. Рим РагъакIидай пад 
РагъэкъечIдай патахъ галаз алакъалу ийизвай алвердин кьилин рекьер 
вичин гуьзчивилик кутаз алахънавай. 

Кьвед лагьай халкь, сарматар,  – иран чIалал рахазвай куьчери 
тайифаяр тир. Эвелрай абуру Дон вацIалай та атана Урал дагъларин 
ценерив агакьдалди дуьзенлухар кьазвай. Античный дуьньяда 
«сарматар» этноним чи эрадал къведалди III асирда ишлемишиз 
эгечIна. Тарихдин сегьнедиз экъечIай абуру цIийи, сарматрин, 
культурани арадал гъана (чи эрадал къведалди III–чи эрадин IV 
асирар). Сарматрин тайифаяр (сиракар, аорсар, аланар) фад-фад 
Кеферпатан Кавказдиз ва кеферпатахъай ЧIулав гьуьлуьз мукьва 
мензилриз чкIана. Им куьчери малдаррин дуьнья тир. И дуьньядинни 
античный цивилизациядин кеферпата, адакай вичикай къвердавай 
гзаф къачузвай Кавказдин Албания авай. ШаракIундални и уьлкведин 
кеферпатан шегьеррикай сад алай…

Вадим Гьамидовични зун шегьредин къерехдал акъвазна ама. 
- Иниз йифиз атана кIанзавайди я, - бирдан лагьана ада. 
Зун адан гъавурда акьуна. Гафар рикIел хтана: «Вичин ажалдани 

эхир авач уьмуьрдиз». ШаракIундал асирар ва агъзур йисар алатна 
фена. Гилани уьмуьр гурлу я. Шегьре машинрин ванци къачунвай 
юкъуз ваъ, иниз геж йифиз атана кIанзавайди я, кьуд пад секин хьайила, 
цавуз вилер еке варз экъечIайла. Гьа чIавуз фикирри кьезилдиз кьве 
агъзур йис кьулухъ лув гуда. Вилерикай карагда эбеди вацран кIаник 
геж береда варар агалнавай шегьер. манийвал авачиз фикирдиз къведа 
дегь-девиррин халкьар. мад асирар алатда, абурукай, ата-бубайрикай, 
анжах тIварар амукьда. Куьтягь тежедай уьмуьр лезгийрин тIвар 
акьалтай халкьди и чилел давамарда.
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* * *Духтурханадиз цIийи кас къвезва, палатадин духтурди адаз вичин чка къа-
лурзава.

-Я чан духтур,- лугьузва начагъда,- вирида зи кьил чIуруди я, зун кимиди я, 
лугьузва. Ам гьикI чир жезвайди я? Зун ахьтинди туш эхир.

-Вун туш, гьелбетда.
-Масабур тирди гьикI чир жеда?
-Месела,- гъавурда твазва ам духтурди,- куь кIвале ванна авани?
-Ава.
-Куь ваннадиз яд кIватIна, вав, ам анай ичIирун патал, са тIур, са кавча, са ведре 

вугузва. Вуна вуч хкяда?
Начагъди хиялри тухузва ва адан жаваб ихьтинди жезва:
-Заз чиз, кавча хкягъайтIа хъсан я.
-Кавча хкягъайтIани жеда, амма…
-Ведре хкядани?- шад хьана начагъдаз.
-Ваъ,- кефина акьан тийидайвал рахана духтур,- ваннадин кIане авай кIумп 

акъудда.

* * *
ТIекв акъатнавай са свах сагъар хъувун патал сарарин духтурдин 

патав атанвай кас, са сятда кьван киснавай сив ахъайна, креслода 
агалтнавай.

Духтурди тIарвални, къулайсузвални эхзавай касдин сарарин си-
нихар ийиз эгечIна:

-Сухварал алай хъипи хъалпагъар тIеквен-тIеквен хьанва.
-Угьу,- кьил жизви юзурна сив ахъайнавайда.
-Сухвари, сарари къван кьунва, абур михьна кIанзава.
-Угьу,- кьил юзурна сив ахъайнавайда.
-Сухварин пунар буш хьанва…
Креслода авайда, духтурдин тупIаризни кIас гана, сив акьална ва 

чкадилай къудгана, духтурдин гаф атIана.
-Зун ви патав синихриз яб гуз атанвайди туш, я стха, зун хьиз кисна 

зи свах сагъар хъия.
-Кисна жезвач эхир, заз ахпани, пакани кIвалах кIанзавайди я, я чан 

стха,-  зарафат яз кьуна, хълагьна духтурди.

* * *Ички хъвана, кефли яз суьгьбетрик квайбур папарал агакьнава ва 
гьарда вичин папан тарифар ва синихар ийиз эгеч1нава.

-Зид паб туш,- лугьузва сада,- абурдиз-акунриз женнетдин гьуьруь-
пери я. Къилихризни - малайик.

-Ваз хъсан я,- дертлу жезва муькуьди.- Зиди гьеле кьенвач, ада зи 
иви хъун давамарзава.

Къаравилияр






