


«Кард» журнал лезги милли куль-
турадин, лезги милли къанажагъдин, 
лезги зигьиндин са цIверекIв я.

«Кард» журнал вири лезги халкьди 
кIелзава. Адан гьар са нумрада лезги 
халкьдин манияр, гьайванрин, къу-
шарин ва гьашаратрин дуьньядикай 
суьгьбетар жезва. «Кард» журналда 
Лезги писателрин ва шаирин вирида-
лайни хъсан шиирар ва гьикаяяр чап-
зава. Лезги аялри чпин яратмишун-
рин сифте камар «Кард» журналда 
лезги халкьдин лап яргъал тарихри-
кай кхьизва.

Гьар са инсандин уьмуьр аялвиле-
лай бащламиш жезва. Са инсанрин 
ваъ. Аялвал чан алай-алачир вири 
шейэриз хас я: гьайванризни къуша-
риз, гьашаратризни тIебиатдин гьа-
лариз… Месела, рагъ садлагьана ца-
вун юкьваз акъатзавач. Ам, яру цIай 
хьиз, экуьнин ярари кьазва. Нисини 
жердайвай, адан кун ва ишигълувал 
артух, няни жердавай зайиф жезва. 
Варз, лагьайтIа, мукалдин мурз хьиз 
экъечIна, 15 юкъуз, гимишдин сини 

хьиз, ацIузва. Ва мадни цIувад йикъа-
лай цIрана куьтягь жезва. Ингье ваз 
адан аялвал, жегьилвал ва кьуьзуьвал 
вилералди аквазва.

Аквазвани, азиз дустар, аялвал 
гьикьван хъсан бере ятIа! Ам мадни 
хъсанди, рикIелай тефидайди хьун 
патал, мумкинвилер гзаф ава. Абу-
рукай садни жуван хайи чIалан, мил-
ли руьгьдин геле хьун я. Эгер гъвечIи 
чIавалай куьн и рекье хьайитIа, кве-
лай жуван халкь, ватан патал чIехи 
крар алакьда. Квевай жуван уьмуьр-
дал дамах ийиз жеда. «Кард» жур-
налдиз квез гьар садаз и рехъ жагъа-
на ва вичин куьмекни квев агакьна 
кIанзава.

- Къачу зун, кIела ва захъ галаз 
алакъа хуьх. Захъ галаз дуст хьуни 
квез гьар са камуна куьмек гуда.

- ЦIийи 2005-йис патал «Кард» жур-
нал кхьин давам жезва, балаяр! Ада 
цIийи дустар гуьзлемишзава.

- Буюр, къачу зун! Чун кьведни са-
нал чIехи жен!

 



































                      * * *
Багъдинбур я еришар,
Тарар, къушар, емишар.
Багъ туш, пару, цал алач,
Я чардах я кIвал алач.
              

                     * * *
ЯхцIур перем алайди,
Келимайрив ацIайди.
Булушка къат-къатар я,
Чирвал гудай устIар я.
            

                     * * *
ЧIул къекъвезва хуьряй-хуьруьз,
ЧIунар гадриз гьар са кIвализ?

                 
                     * * *
Паровоз туш, алахьда бугъ,
Галатдач ам ийиз къуллугъ,
Чайдин пачагь, дилавар,
Чи рикI алай с……..р.

                                * * *
Абур атун рагъ атунив гекъигда,
Ачух суфра, хуш суьгьбетрал илигда,
Паб пагьливан, аяларни къабачи,
Сувар жеда, далдам-зуьрне алачир.

                
                     * * *
КIир къалуриз хъуьредайди,
Багьнадилай ишедайди
Куркур я ам, зенг я багьа,
КIвалин агъа, гъвечIи ч….                 

                      * * *
Я къул герек туш, я твар,
Вахт къалурда, вуч я тIвар?




