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Лезгийрин рикI алай шаиррикай сад тир Шагь-Эмир Мурадован алай йисуз 
100 йис тамам жезва. Ам неинки  Дагъустанда, вири Европада виридалайни 
кьакьан кукIушдал алай Къурушрин хуьре дидедиз хьана. Къурушрин хуьруьз 
тIебиатдин рекьяй кьакьанвал хас тирвал, ана яшамиш жезвай инсанризни 
руьгьдин кьакьанвал, хиялрин михьивал, жумартвал ва такабурвал хас я. Бел-
ки къурушви тирвиляй Шагь-Эмир Мурадован яратмишунрай чаз а хъсан къи-
лихар алаз хьиз аквазва. Хуьруьн школадилай гуьгъуьниз Махачкъаладин уни-
верситетда физикадинни математекадин тарсар гудай муаллимвилин пеше 
къачур Шагь-Эмир Мурадова хейлин йисара лезги мектебра муаллимвал авуна, 
ахпа Махачкъалада газетда ва журналда кIвалахиз хьана. 1949 лагьай йисалай 
башламишна ам СССР-дин писателрин союздин член я. 

Шагь-Эмир Мурадован шииррин сифте кIватIал 1949- йисуз «Бахтлу Дагъус-
тан» тIвар алаз акъатна. Адан гуьгъуьнай шаирдин «Лацу лиф», «Рахазва Ша-
гьдагъ», «Дагъвидин манияр», «Инсанвилиз баркалла» ва хейлин маса ктабар 
чапдай акъатна. «Нин савкьат хъсанди я?», «Чун вири дустар я», «Аламат-
дин шикил», «Шалбуздагъдин шавгьар», «Бахтлу декьикьаяр», «Чубарукдин 
мехъер» тIвар алай ктабар Шагь-Эмир Мурадова аялар патал яратмишна. 
А.Раджабовахъ галаз уртах кхьей «Фундухбег» тIвар алай къемеди гилани та-
машачийрин рикI алай къемеди я. Шаирди къелемдикай «Дагълара экв», «Мар-
гъухъанар», «Демир ва Селми», «Муьгьуьббатдин рекьел цацар» хьтин еке эсе-
рар хкатна.

Дуьньядин, Урусатдин, Дагъустандин хъсан-хъсан шаиррин яратмишунар 
Шагь-Эмир Мурадова лезги чIалаз таржума ийиз хьана. Гьа икI Назим Хикме-
тан «Муьгьуьббатдикай риваят», Мольеран «Мискьиди», Р.Радищеван «Кат-
ран дагъдин агьали», Пушкинан, Лермонтован, Р.Гьамзатован хейлин шиирар 
чна лезги чIалалди кIелна.

Дагъустандин халкьдин шаир лагьай гьуьрметлу тIварцIиз лайихлу хьайи, 
са шумуд медалрин ва «Знак почета» ордендин сагьиб хьайи Шагь-Эмир Мура-
дован яратмишунар халкьдиз гьа къе кхьейбур хьиз сейли я; адан лирикадин 
шиирар саки вири манийриз элкъвенва, адан камаллу келимаяр кимерални, 
мелерикни, мехъерикни жемятдин сивера ава. Вич чи юкьва амачтIани, адан  
яратмишунри чаз къуллугъзава, чи уьмуьрдиз руьгьлувал, гуьрчегвал, маналу-
вал гъизва. «Чубарукдин мехъер» шаирди гъвечIи аялар патал вичин уьмуьр-
дин эхиримжи йисара кхьей ктабрикай я. ЧIехи шаир, кьакьан руьгьдин инсан, 
тербиячи, камалэгьли Шагь-Эмир Мурадован экуь къамат рикIе аваз, ша чна 
адан шиирар кIелин.
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Шад гатфар дагълариз
Хьайила мугьман,
Пакаман ярариз
Тамашна инсан.

Гуьзел тир тIебиат,
Секин тир гьава.
РикIера муьгьуьббат –
Ашкъидин дава.

Бирдан цав кIевирна
Булутри къалин.
Марф къвада, фикирна
Инсанри хейлин.

Марф къванач, хар къвана –
КкIалар ири.
Адан къаст вуч хьана?
Терг авун вири.

Гуя гузва цавай
Булутри гуьлле –
Акьуна катзавай
Аялрин кьиле.

Дуьзендал къугъвазвай
Данани таза,
Хар акьаз зурзазва.
Фад хкида за.

Зиянкар хар къвана,
Терг жеда магьсул.
Майвайрал хер хьана,
Сал жеда сугъул.

Марф къурай, чилериз
Хьайила герек.
Акурай вилериз
ТIебиат гуьрчег.

Хар къвадай чIулав циф
Тахьурай цава.
Секин хьуй чи югъ-йиф.
Михьи яз гьава.
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Эй, хъалхъас къиб, гьикI я ви гьал,
КIарабдикай яни ви кIвал?
ЧидатIа ваз яраб чи чIал,
Зи гъавурда акьадани?

Дустар яни вунни кьуьгъуьр,
Авани вахъ ви рехъ, жигъир?
Жедайди хьиз суьруь, нехир,
Куь дестеяр аквадани?

Вахъни душман авани бес?
ГьикI къачузва вуна нефес?
КIанивилин акъудиз сес,
Вун шарагрив къугъвадани?

Лугьуда хьи, на чиг хъвада,
Къацу векье макан кьада.
Вун шиирдин цIарцIе твада.
Зи чIалахъ вун агъадани?

                       *  *  *
Пагь, къекъуьнал ала зи рикI,
ЭкъечIда зун дагълариз тик.
КIантIа вацI, гьуьл хьурай вилик,
Рекьер, хуьлер кьатIзава за.

Хуьряй хуьруьз физ гьамиша,
Танишвилер гуьз гьамиша,
РикIин сирер чиз гьамиша,
Дустар кьилел кIватIзава за.

Хъсанвилин бине кьатIуз,
Писвилерин дувул атIуз,
Гьиллейрин еб кIватIиз гъутуз,
Азгъун целер падзава за.

Намусдикай кьуна сенгер,
Манийралди шадиз рикIер,
Битмишариз мулдин цуьквер,
Серт хъуьтIуькай гадзава за. 
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Виридалайни хъсан тамашачияр 
аялар я лугьуда. Гьелбетда, гьакI я. 
Виридалайни хъсан яб гудайбурни, 
кIелдайбурни аялар я. Амма аялар 
тамашадал, ктабдал, кIелзавайдал, 
ихтилат, эсер ахъайзавайдал желб 
ийиз хьун ва я тахьун – ингье им я 
кьилинди. ИкI тирди и мукьвара Ма-
гьачкъалада республикадин аялрин 
кьилин ктабханада кьиле фейи са мя-
рекатди мад сеферда субутарна.

Аялар патал вири уьмуьрда ктабар 
кхьей, тIвар-ван вири уьлкведиз маш-
гьур хьайи шаир Нурадин Юсупован 
тIварунихъ галай и ктабханада хьайи 
мярекат гъвечIи кIелдайбур патал 
вичини гзаф кхьизвай ва и жигьетдай 
вичин тIварни гьеле 30 йис идалай ви-
лик акъатай, Магьачкъаладани Мос-
квада лезги ва урус чIаларал аялриз 
са шумуд ктаб акъуднавай шаир ва 
гьакIни лап хъсан гьикаятчи, драма-
тург ва публицистни тир Абдуселим 
Исмаилован яратмишунриз бахшна-
вай.

Ктабханадин къуллугъчийри хъ-
сан гьузурвал акунвай. Мярекатрин 
залда декабрдин вацра вичин 65 йис 
тамам хьанвай шаирдин ктабринни 
журналрин выставка тешкилнавай. 
Юбилярдихъ галаз гуьруьшмиш хьун 
яз аялрин къуватралди кьиле тухуз-
вай межлисдиз адан къелемдин дус-

таризни – Дагъустандин халкьдин 
шаир Ханбиче Хаметовадиз, компо-
зитор, Россиядин Федерациядин ис-
кусствройрин лайихлу деятель Ме-
гьамед Гьуьсеноваз, Дагъустандин 
халкьдин артист, шаир ва драматург 
Асеф Мегьманаз, писатель ва алим 
Гьаким Къурбаназни текилифнавай.

Шииратдин межлис ктабханадин 
къуллугъчи ва адан кьилин тешкил-
латчини тир Атлуханова Марина-
ди ачухна. Абдуселим Исмаилован 
яратмишунрикай ктабханадин мил-
ли литературайрин отделдин зеведиш  
Хадижат Агъаева рахана. Ахпа гаф 
Магьачкъаладин етимрин интерна-
тдай, шегьердин 76-нумрадин бахча-
дай ва 39-школадай атанвай аялриз 
гана. Абуру лезги ва урус чIаларал 
шаирдин шиирар кIелна. 39-школа-
дин нинийрин театрин кружокдин иш-
тиракчийри шаирдин «Акьуллу кац» 
шиирай гьазурнавай сегьне къалур-
на ва межлисдин иштиракчияр чпин 
артиствилин алакьунралди гьейра-
нарна. РикIелай тефидай декьикьа-
яр мадни 76-нумрадин бахчадил пуд 
бицIекдини къалурна. Кьве руш абу-
рукай Гьаким Къурбанан хтулар тир. 
Абдуселим Исмаилован чIалариз Ме-
гьамед Гьуьсенова кхьенвай «Катмир 
закай, чепелукь» мани пионинадихъ 
галаз тамамарай бицIекриз хьиз, абу-
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рун бубадизни межлисди гурлу капар 
яна.

Ахпа шаирдин яратмишунрикайни 
уьмуьрдин къекъуьнрикай Ханбиче 
Хаметовадини Мегьамед Гьуьсенова, 
Асеф Мегьманани Гьаким Къурба-
на куьруь рахунар авуна. Абдуселим 
Исмаилова сифтени-сифте икьван 
рикIи кужумдайвал вичин шиирар 
кIелай аялризни абур межлисдиз гьа-

зурайбуруз, мярекат тешкилай ктаб-
ханадин къуллугъчийриз сагърай ла-
гьана. «Яратмишзавай касдиз вичин 
эсер кIелиз, хуралай чиз, адавай са 
гьихьтин ятIани чирвилер ва гьиссер 
къачуз акунилай зурба шадвал авай-
ди туш. Куьне зун къе зурбаз шадар-
на. Зун къе виридалайни бахтлу кас 
я», - къейдна ада вичин рахунра.
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         (эвел алатай нумрайра ава) 

                           2- шикил
Зурба кьветI, зайиф беневш. Са пата, тIвалари-

кай храй жаланда, есирдавай Яргъируш, муькуь 
пата – адал къаразда авай Малкамут. Къавукай 
епер, хуьшреканди гъалар куьрс хьанва. Гъалара 
хуьшреканар, еперани кьаркьулувар ава. Малка-
мутдин юкьва – ятаган.

                         МАЛКАМУТ
Зи таваяр гьикI кьазва вахъ, Яргъируш?
Дарих жемир экуь багъри цаварихъ,
Мукьвара вун вердиш жеда Гургусда.
Ихтибара ЧIулаватал жув гила,
Ваз бадеди чам хкяда вижевай.
Чи жегьилар са куьнални усал туш.
КIантIа Иблис, Къаракъулах кIантIа ваз…
Эгер са чIиб виневайди кIан ятIа,
Гьамни, буюр, килига – ви вилик ква.
Зун хкягъа, атIуда ви бахтуни,
Вун тахтуна халум жеда Гургусдин.

                     са геренда кисна

Лагьа – кван, куьз вун гьамиша киснава,
Я тахьайтIа кьеж кумачтIа мецик ви?

               къвазна, кьам чухвада

Ша, за ваз са мани ягъин… ТахьайтIа
Мани на лагь, зани ваз са кьуьл ийин.

тIуб кIанчIална кьуьл ийида, акъваз 
жеда, ахпа «авара кавха» кьуьлда.
          
           ЯРГЪИРУШАН ХИЯЛАР
Зун агъунва зи экуь тир бахтунихъ,
ТахьайтIа мад квез я жегьил уьмуьр зи?
Заз ахварай кьегьал гада акунай
Чамарзавай лацу шиврел лувар квай,
Лугьузвай заз сесиналди мегьрибан:
«Зи кIаниди, ви эвердиз къвезва зун».
Адан дерин вилера нур-рагъ авай,
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А вилерин чим гьиссзама гилани…
Гьайиф…гьайиф…ягъи ахвар кьатI хьана…

                    МАЛКАМУТ
Ваъ. ИкI зун квач. За кьуьл ийиз – вун кисна.
Лагь ви метлеб. Белки за вун хъукьурин.

                    ЯРГЪИРУШ
Лувар вахце, мад кIани затI авач заз.

                     МАЛКАМУТ
Гье-гье! Вуна фикир ая, ахмакь руш,
Инай Чилел рехъ чидайбур тек-туьк я.
Вучда вуна гьакI ваясуз луваркай?
Рехъ чида чаз, ЧIулаватан невейриз,
Амма чуни бадедин гаф авачиз
КIан хьайивал Чилин винел акъатдач.
Жуван рикIиз азаб гумир гьавая,
Къадир чир хьухь жувал къвайи бахтунин:
Тахтунавай ханум жеда Гургусдин.

                         ЯРГЪИРУШ
Уьтквемвилин хура къваздай вуч ава?
Муьгьуьббатдиз вири рекьер жагъида.
Ваз, Малкамут, даим гургусэгьлидиз,
Рагъ акунач, акунач экв жумарт тир,
Я ви рикIе бендвилин цIай акьунач,
Гьавиляй ваз чидач, вуч я уьтквемвал,
Гьинай чир хьуй ваз, вуч ятIа муьгьуьббат?
Вун вердиш я алцумиз ви мизандал
Вири девлет, хазина, ах намусдин.
МичIивилин шагь жедалди Гургусда
Рагъ аквадай са  нуькI хьайтIа кIанда заз.

                         МАЛКАМУТ
Чизвач вазни мичIивилин гьайбатар,
МичIивилин шагь алемдин шагь жеда,
Тесниф хьанва мичIекай гьакI алемни.
Гьар са чиниз вичин кIан, астIар жеда,
МичIивални экуьвилин астIар я.
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Эхь, зи рикIе алемдин кIус – йиф ава.
Са вил, са яб – мад захъ кими вуч ама?
Зи акьулни астIар я ви акьулдин.
Гзаф гуда – мадни гзаф кIан жеда,
Секин я зун, чидач гьиссер инсанрин,
Я абурун нефсер чидач тух тежер,
Гьа течирвал сир я зи сагъ къуватдин.
Бес! Гьавиляй зал Малкамут тIвар ала.

Къецелай ванер къведа. 
КIватIар хьиз лумп ийиз сад садан гуьгъуь-

наллаз КускафтIар, Къаракъулах, Алпаб Мал-
камутдин вилик аватда.

Кьарай квахьай шатазаяр атана.
Валлагь, куьн тир и межлисдал кимибур.
Ван хьаначни ЧIулаватан эмир квез,
Са кьифни гьич тамир лагьай зинданда?
Хъвач-кван вири! Зинданхана михьи я!

                         КУСКАФТIАР
Нав эвел чаз чухсагъул лагь. ТахьайтIа
Аквадай ваз, ви кьилел вуч къведайтIа:
Ви чан къачуз рекье ава Хважамжам,
Гьа гила-мад, заз чиз, иниз акъатда.
Де лагь жува, гьикI акъваздай татана,
Ширин стха акатдайла беладик?

Яргъирушак шадвилин къалабулух акатда

                           МАЛКАМУТ
Яргъируш авай патаз вил яна, фурсунивди
Атурай кван. Ам вуж ятIа, Хважамжам,
Гьадазни за лайих чка жагъурда
Ирид чилин къатаравай зинданра.
Къуватдикай гьеле гъилер магьрум туш.
Уьмуьрдикай куьлягь ятIа – куьмекда
Кутазвайдаз хушуналди чархук кьил.
Адаз чна са вижевай фенд кьада,
Гьазурда лап мугьмандиз хас къунагъни.

Вири санал кIватI жеда. Лал сегьне: Хважам-
жам гьикI кьуна кIандатIа, адахъ галаз гьикI 
дяве тухудатIа сада садаз къалурда. Сегьнеда 
мичIи жеда, экв Яргъирушаз яда.

                 ЯРГЪИРУШАН ХИЯЛАР

Зи диде-марф, зи буба-рагъ, эхирни
Адалатдиз зи ялвардин ван хьана.
Югъди-йифди за авур кьван дуьаяр,
Зи карагар Иридадал агакьна.
Къвезва, къвезва заз нуьсрет гваз куьмекчи.
Хважамжам, вун яраб, жаван, вуж ятIа..?
Акунач заз вун чилерал – цаварал,
Я садрани заз ви хуш тIвар ван хьанач…
Акъваз, яраб вун сир я зи ахварин?
Эхь, эхь. Чида заз ви масан ухшарар.
Зав рахазвай жегьил я вун ахварра.
Тахьайла, куьз Хважамжам тIвар лагьайла,

РикI агалхьнай, цак акъатнай бедендиз?
АватIани зун и мичIи зинданда,
Ви тIвар кьуна – рагъ куькIвена рикIе зи.
Налугьуди, зак лувар ква таквадай,
Вуч гьисс я зи рикIе гьатай ялав хьиз..?
Тамарзу я вил хкIунихъ, гада, вахъ.
Ша, азизди, зун хьурай вал аманат,
Къутармиша на зун мичIи зиндандай.

       экв гьа виликдай хьиз хъижеда

                        МАЛКАМУТ 

                        рушав агатна

Чна есир кIанда кIеве чуьнуьхна,
Идакайни чи гарданда къван тахьуй.
Ша, экъечIа, тахьайтIа ваз хьанва дем.

             хуртI гана руш акъудда

                     ЯРГЪИРУШ
Къанлу гъилер кямир ви зак, Малкамут,
ЖезмачтIани лув гуз, лувар гумачиз, вири-

да гьалкъада туна, сада садал рум гуз руш са 
кьветIаз яда, кьветIен сивихъ еке къван акалда

Гьелелигда къекъвез завай хъижезма.

                      МАЛКАМУТ
Чир хьанани гьардаз вичин везифа,
Белад хура чун бейхабар тежервал?

 и арада чилер зурзада, къукърумрин ванер 
акъатда, цIайлапанар яда, гьар са къукърум-
дихъ галаз гургусэгьлияр кьве гъили кьил кьаз 
чилел гвадар жеда

                            ВИРИДА
Вай, вай кьена! Аман! Эхир пуч хьана..!
Им вуч цIай я къвазвайди чи кьилерал?

                      КЪАРАКЪУЛАХ
       Акур кар туш чил зурзун и саягъда.

                       МАЛКАМУТ
ЦIайлапанар ягъун, валлагь, Гургусда,
Сифте сефер аквазва и къиямат.

                        КУСКАФТIАР
Эхир заман! Къияматдин югъ хьана!
Вуч бела я? Вуч мусиббат къвезва чал?

                              АЛПАБ
Хважамжам я атанвайди, варарихъ
ЦIайлапан-шив акъвазнава кек ягъиз.

чархар падай ванер къведа, цал ацахьда, 
анай экуьнин ишигъдихъ галаз 

Хважамжам гьахьда

                               (кьатI ама)
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      (эвел алатай нумрайра)

- Яраб вацIа  хъархъарикай вучза-
вайди ятIа? – суал гузвай нефес че-
тиндиз къачуз эгечIнавай Насрула-
гьа вичин хиялдай. – Белки ам, кьил 
хкажиз тежезвайвиляй, алатна, маса 
жигъирда гьатнаватIа? Белки ба-
лугъар кьун таб ятIа? АкI тирла чун 
вацIухъди вучиз физва?

Эхирни Агъарза акъвазна. Къацу 
векьедай рехи хьирхьамри кьунвай 
вичин кьил акъуднавай къванцел ше-
шелдин кIан эцигна, кIвачер жигъ-
ирдал аламаз тади кваз нефес къа-
чузвай Агъарза акурла, Насрулагьак 
хъвер акатна. Адан кIвачерни кваз 
гъуьргъуь хьана. Сифте хъархъарай 
ацIанвай чанта, ахпа вични векьин 
юкьваз аватна. Ана серин тир, та-
диз гьекь акъатна- вай чинихъ 
галукьай серинвал г ь и с с н а , 
ада вични хъверни акъвазарна. 
Гила векьин юкьвай 
ам са шумуд кам а 
патал шешелдин 
кIаникай хкатна 
хур нефесдив ацIуриз 
киснавай Агъарзадиз 
килигзавай. Ада сивяй 
са гафни акъудза-
вачир. Насрулагьаз 
адан элкъвей кьил, ял 
кутунвай хьтин дакIур 
чин  мадни чIехи хьан-
ваз аквазвай. Хъуькъвер 
мадни яру хьанвай, абу-

рулай, шур авай целцин къвалари-
лай хьиз, кьеж алахьзавай. Ракъини 
кана ранг михьиз фенвай, амма вич 
вили рангунинди тирди чир хъийиз-
май перем руфунал алкIанвай. ГьакI 
ятIани вичи а перемдин цен винелди 
ялиз чинал элкъуьрунин чалишмиш-
вилер ийизвай. Ингье ада мад дерин 
нефесар галаз-галаз къачуна, энгел 
тавуна, вич шешелдин кIаник кутун 
хъувуна. Насрулагьан къуьнелни 
чантадин заланвал хтана, амни, ве-
кьин серинвиляй къарагъна, Агъар-
задин гуьгъуьниз фена.

Каф алай дегьне Насрулагьаз хъ-
сан чидай. ЧIехи гадайрихъ галаз ам 
иниз са шумудра атанай, амма эхъвез 
адавай ина хьаначир, яни ихтияр га-
начир чIехибуру. Магьмуд имидихъ 
галазни атанай садра, амма вичик 
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кIан квачир дегьне я лугьузвай ина 
адани эхъвез туначир.

ВацIун дере къвердавай гуьтIуь хьа-
на, михъи гьамга хьтин яд къванери-
лай зарб кваз авахьзавай. И патай а 
патаз кам ягъиз жедай рагарин арада 
яд, винел лацу каф алаз, къажгъанда 
хьиз ргазвай.

Агъарзади вичин кIулавай чувал 
къванерал вегьена. Мадни гъвечIи 
хъхьана аквазвай ада серинвал къа-
чуз тади авуна: уф ацалтна къванериз 
метIер яна сифте кьилин кIукI, ахпа 
чинни кваз вацIун цик кутуна.

Насрулагьа вичив гвай чантани чу-
валдин патав эцигна. Адан къуьнериз 
тIал акъатнавай, къалин  чIар алай 
мекекай  гуьтIуь пелелай гъуз авахь-
завай гьекьедин стIалар аватай вилер 
кузвай. Абур тIушуниз-тIушуниз На-
срулагьни циз мукьва хьана. Вилерин 
кун мадни къати жезвай. ЦIеркерай 
кьацIанвай гъилерин кар тир ам.

- Гъилер чинив гуьцIмир, вилер 

куда. - Уф-чIуф акъвазарна рахана 
вичин патав атай Насрулагьав Агъар-
за.

Насрулагьа гъилер чуьхуьз тади 
авуна. Ахпа са шумуд меквевай яд га-
ламаз-галамаз чинизни яна.

- Гила чна балугъар кьада, ял ягъун 
бес тирди тестикьарна Агъарзади. – 
Килиг, за вуч ийидатIа. Къачу ингье 
ихьтин са къван, - ада гъилиз кутугай 
кьулу къван къачуна, - ахпа хъархъ-
ар са-сад эцигиз ингье икI кукIвара.

Агъарзади пуд хел алай галгам къа-
чуна, раган битав къванцел эцигна, 
винелай вичин гъилевай къванцелди 
яна. Кьуд патаз цIеркерин яд хъиче-
на. Ада тадиз кьвед лагьай галгамдиз 
гъил авуна.

Насрулагьаз и кеспи бегенмиш хьа-
нач. Хъархъари кIерец кьунвайтIа, 
абурани хвехвер авайтIа, адаз ре-
гьят жедай, таза хвехверив руфунни 
ацIурдай. Амма Агъарзади кукIва-
рай хъархъарай акъатайди лацу гъер 
я, ам хъичизвай гьарнихъ. Къе-пака 
адакай хвех жедайди тир.

Насрулагьаз гъилерилайни перем 
кьацIун гьайиф хьана. Чантадавай 
хъархъарикай виридакай къван гьал-
чиз цIеркерин  къаришма авурдалай 
кьулухъ ада перемдал алкIанвай чIе-
хи ва гъвечIи кIусар гъил алтадиз 
алудна, ахпа ам хутIунна вацIун це 
чуьхуьз эгечIна. Агъарзади вичин 
перемдин хурудилай гъил алтадиз 
лугьузвай.

- Ам ахпа чуьхуьх, хтул, чна сифте 
балугъар кьан.

Ада тади кваз кьве гъиливни къа-
чуз хъархъарин къаришма вацIун 
цик какадариз, ахпа меквелди хъар-
хъар кукIварнавай чкадиз яд ягъиз 
башламишна.

- Аквазвани? Ингье икI сад ала-
май кьван вири цIеркер цив гице. Зун 
агъадихъ фида. Балугъар кьаз. Куь-
тягьгьайла жувни ша.

Вичин буйругъар кьилиз акъудун 
Насрулагьан буржи яз кьуна, Агъ-
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арза каф алай дегьнедин къвалалай 
агъуз эвичIна. Хъархъарин къацуви-
ли ранг дегишарнавай дегьнедин ви-
нел мадни звал акьалтнавай. Курку-
рар чIехи ва къалин хьанвай. Абуру 
сада сад хъиткьинарзавай, сада садан 
чка къакъудзавай. Къванерин ара-
дай авахьзавай чарчаррин мецерни 
рагъул хьанвай. Квайди къацу ранг 
тиртIани, Насрулагьа, и кар хуш ава-
чиз ийизватIани, дегьнедиз хъархъа-
рин къаришма рекье тун давамарза-
вай.

- Яраб гила вуч жедатIа? – суал гуз-
вай ада вичини Агъарзади хъархъар 
кукIварай къванериз яд хъиягъиз.

Ада вичин кIвалах куьтягьна. На-
срулагьни дегьнедин къвалалай агъуз 
Агъарзадин гуьгъуьниз фена.

И дегьнедин кIаниз кIвачер ага-
кьдач лугьуда. Раган кьве пата кIва-
чер  акIурна, кьил тик кьуна, жув гьа-
низ вегьейтIани. КIан квачир дегьне 
я. Гьавиляй я, ана балугъар авайди. 
Насрулагьазни и ихтилатар садрани 

кьведра ван хьанвачир.
- Гьа-гьа-гьа, - гьарайзава юкьван 

кьван агъа кьатI це авай Агъарза-
ди, - акунани ваз балугъар гьикI кьа-
датIа? Килиг, килиг. Руфунар цавал-
дна акъатзавайбур аку дегьнедай.

Агъарза гьахъ тир. Каф мадни 
къалин хьанвай дегьнеда халис ба-
лугъар цин винел акъатнавай. Аш-
къида гьатнавай Агъарзади абур СА-
сад кьаз дегьнедилай агъадихъ ачух 
хьанвай вацIун къерехдиз къванерал 
гадарзавай. Далуяр чIулав, кIаник 
патар, къеле ягъайбур хьиз, цIарцIар 
гуз лацу тир гъвечIи балугъри хка-
дар жез чпел чан аламайди къалур-
завай. Агъарзадиз Насрулагьакай 
куьмек кIамачир. Цин винел къвер-
давай гзаф акьалтзавай балугъри ам, 
аял хьиз, ашкъилу авунвай. Ада гагь 
чIигъичIигъдин ванцелди хъвер ий-
извай, гагь цIуьдгъуьнна гъиляй акъ-
атзавай балугъриз рикIел атай сепе-
рар гузвай.

                                                          
(КьатI ама)



12

                   ***
Кьуд сим ала чуьнгуьрдал.
- ТIимил я! – заз сес хьана.
- Манидал чил муьтIуьгъай
Сулейманаз бес хьана.

                      ***
- Гьим хъсан я? Чуьнгуьрни
Балалайка дустар я.
- Виридалай хъсанди
Заз чидайвал, устIар я.

                      ***
Демек жеда вечрехъни, 
Лекьрехъ цавар, секит тир.
Алчахдихъни кIвал жеда,
Ватан – анжах игитдахъ.

                      ***
Четин юкъуз Ватан хуьх –
Ам вун хвейи диде я.
Эгер Ватан туп ятIа,
Зун тупунин гуьлле я.
 
                     ***
Четин юкъуз бубади
Хвена намус хзандин.
Манидихъни бурж ава –
Хуьнуьх намус Ватандин.

                     ***
Хер хьанвай лекь балайри
Герендани гадардач.
Гьахьняй лекьре женгина
Жуьрэтлувал квадардач.

                     ***
Гьар шегьерда, хуьревай
Обелискар аскеррин
Аквазва заз шемер хьиз
Диде чилин гъилевай.
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Са сеферда  пуд йиса авай Ми-

ланадиз, ада хуьрек фу галачиз 
нез акурди, баде Халума лагьа-
на: «Чан бала, хапIа фу галачиз 
недайди туш, фахъ галаз неъ, 
фахъ галаз тIуьрла вун фад-фад 
чIехи жеда, ахпа дидедиз къапар-
тIурар чуьхуьз куьмек жеда».

- АкI ятIа за фу галачиз неда, 
заз зун фад-фад чIехи хьана 
кIанзавач, - жаваб вахкана Ми-
ланади, - зун ваз чи мамади къа-
пар чуьхуьз ханвайди туш.
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Ширван пепе, ширван пепе,     
ЧIулав харар алай яру,
Перем алаз дамахзавай.
Сабурдивди гьелек тежез,
Я наз гвачиз кIвалахзавай.

Акьван кIан я хтулдиз ам,
Ийида гьа тупIалай.
Кьада ахпа капашдани
Лув гуз тада капалай.
АкI жеда хьи вичизни
Бахтлу инсан алач гьич
И дуьньядал вичелай.
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Хьана-хьанач кьван са къарини 
къужа. И къаридизни хьана сад хайи 
руш, сад тахай руш. Тахай руш гзаф 
акьул авай, гъиляй хъсан кар къве-
дай, умун къилих авайди тир. Амма 
къаридиз ам гзаф дакIандай, хайи 
руш кьилел кап алтадиз хуьзвай, та-
хайдаз гьамиша гъуьнтI гузвай; адаз 
гьар гьилледалди тахай руш кIваляй 
квадариз кIанзавай.

Къужадиз са сални авай кьван. Ам, 
гьебеда халидин са кIватIашни туна, 
руш  галаз чуьлдиз фена. Ибур фена, 
фена, эхир са баябан чуьлдиз акъат-
на, ял ягъиз ацукьна. Руша лагьана: 
«Захъ ахвар гала ман, чан буба». - 
«Ксус ман, чан руш», - лагьана бу-
бади. «Вун хъфида эхир», - лагьана 
руша. – «Хъфидач, чан руш, - лагьана 
бубади. – Ваз кичIедатIа, зи чухвадин 

хилел кьил эцигна ксус». Руш чухва-
дин хилел ксана. Къужани, чухвадин 
хел атIана, кIвализ хъфена.

Са арадилай руш ахварай аватна, 
килигайтIа, буба амач, касни ава-
чир чуьлда вич кьилди ама. И чуьлда 
идал пехъер, чIагъар алтIушна, абу-
ру гьарайиз башламишна: «Вун ка-
лун ничхир яни? Вун калун ничхир 
яни? «Эхь, эхь, чан пехъер! Эхь, чан 
чIагъар!» - лагьана руша. АкI лагьай-
ла, абуру рушак кянач, абур элячIна, 
хъфена.

Руш кIватIашдив къугъваз ацукь-
на, ада кIватIаш къугъуриз, лагьана:

- А калиг-калиг, чан кIватIаш,
Хандин калиг, чан кIватIаш!
ТIуьртIа – нез жеч, чан кIватIаш,
ТуртIа – таз жеч, чан кIватIаш
Заз са ацукьдай кIвал кIандир! 
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КIватIаша лагьана: «Руш, авадра 
зун инлай агъуз». Руша элкъуьрна, 
им элкъуьрай кьван чкадал кIвалер 
хьана. КIвалер хьайила, мад и руша 
лагьана:

 А калиг-калиг, чан кIватIаш,
Хандин калиг, чан кIватIаш!
ТIуьртIа – нез жеч, чан кIватIаш,
ТуртIа – таз жеч, чан кIватIаш.
Са тике фу кIандир, кIватIаш!
КIватIаша мад лагьана: «Руш, авад-

ра зун инай агъуз». Руша авадарна. 
Имни авахъиз-авахъиз фена санал 
акъвазна, адакай тIанур хьана. Гьа-
сятда атана са къариди и тIанурдиз 
фу яна, тIанур фуни амаз цавай кат-
на, рушан кIвализ хтана. Ада рушаз 
лагьана: «Де акъуд, руш, тIанурдай 
фу». Руша фу акъудна, кIвализ тух-
вана.

Мад руша лагьана:
А калиг-калиг, чан кIватIаш,
Хандин калиг, чан кIватIаш,
ТIуьра – нез жеч, чан кIватIаш,
ТуртIа – таз жеч, чан кIватIаш.
Заз фу кутадай суфра, мес-къуьж 

кIандир!
КIватIаш чIалал атана, рушаз ла-

гьана: «Руш, авадра зун инай агъуз». 
Рушани авадарна. Авадарайла, ида-
кай араба хьана, акъвазна. Са касдиз 
свас тухудай араба кIанзавай кьван; 
килигайтIа, гьаятда гьазур араба ава. 
Ибуруни свасан затIар, цIилер чIугу-
на, эцигайла араба катна фена рушан 
кIвализ. – «Руш, авуд ида авай куьч», 
- лагьана кIватIаша. Фар суфрадик 
кутуна, гамар кIвалик экIяна.

Руша мад кIватIаш къугъурна, ла-
гьана:



А калиг-калиг, чан кIватIаш,
Хандин калиг, чан кIватIаш!
ТIуьртIа  - нез жеч, чан кIватIаш,
ТуртIа – таз жеч, чан кIватIаш.

       Заз са кIвалин иеси кIандир!
КIватIаша лагьана: «Руш, авадра 

зун инай агъуз». Руша авадарна. 
Имни фена са вацIун кьерез; гьанал 
са халича хьана, акъвазна. Ина гъиле 
шаламар аваз са жегьил гада вацIай 
экъечIзавай, халича акуна, шад хьа-
на, ада халичадал акъвазна, пар-
талар алукIзамазди, халича цавай 
фена, рушан кIвализ аватна. «Ма ваз 
кIвалин иеси», - лагьана кIватIаша. 

Гадади, мягьтел хьана, рушавай жу-
зуна: «Вун вучтинди я, руш?» Руша 
лагьана: «Зун зи бубади гадрайди я. 
Зи кьилел ихьтин къазаяр атайди я. 
Заз и кIвалер, затIар аллагьди гайи-
ди я. Заз гила са иеси кIанзава. Вун 
заз иеси хьуй». Гадади лагьана: «Зун 
ви иеси я». Фена, фекьи галаз хтана, 
некягь ийиз туна, ибур ина секин хьа-
на, кIватIашни дакIарда эцигна.

Са юкъуз рушан тахай дидедин 
рикIел  тахай руш атана, ада вичин 

къужадиз: «Алад, кьей къужа, жу-
ван рушан кIарабар хьайитIани 
хкваш», - лагьана. Къужа паш-
мандиз и чуьлдиз атана, 
килигайтIа, - инал са хъсан 
кIвалер хьанва. Им и 
кIвализ фена, 
ина адаз 
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вичин руш акуна, чир хьана. Руша-
ни вичин бубадиз гьуьрметар аву-
на, тIуьн-хъун гана, ам хъфидайла, 
адав фуни вугана. Фу-затIни къачу-
на, къужа вичин къаридин кьилив 
хтана. Ада къаридиз лагьана: «Паб, 
руш кьенач, ам гъуьлуьз фена, хъсан 
кIвал-югъ хьана, вичиз бахтлуз 
яшамиш жезва». Къариди лагьа-
на: «Гьагь, кьей къужа, на ви руш 
секин авуна, зид гьакI туна. Гила 
зи рушни твах». Къариди вичин ру-
шаз фар, шуьреяр авуна, руш рекье 
туна къужадихъ галаз. Ибур фена са 
маса чуьлдиз. Ял ягъиз ацукьайла, 
руша лагьана бубадиз: «Ахвар гала 
хьи, чан буба». «Ксус, чан руш», - 

лагьана бубади. Руш ксана: буба 
кIвализ хъфена. Руш ахварай ава-
тайла, кичIе хьана, ишехьна. Идал 
пехъер алтIушна, абуру гьарай-
из башламишна, рушавай жузуна: 
«Вун нинди я? Гьибурукай я? Чакай 
яни?» «Ваъ, кьей пехъер, куьн ин-
лай квахь». Пехъерини, кIуфар яна, 
руш кьена. Са юкъуз къариди, вичин 
руш рикIел акьалтна, къужадиз ла-
гьана: «Фена, зи руш гьикI хьанатIа, 
килиг». Къужа фена килигайтIа, 
рушакай амайди са кIарабар я. Къу-
жади кIарабар вичин гьебеда туна, 
кIвализ хкана, къаридин вилик 
ичIирна. Къари чIар чухваз, шехьиз 
ацукьна: ам вичи авур кардал геж 
пашман хьана.    
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Кьуьд алукьна вири кьуд пад живеди кьунвай-

ла пенжердал рикIик хвеш кутадай цуьк, векь 

акун виридаз хуш я. Са гъапавай гьар жуьредин 

векьерин тум, къуьл ва маса набадатар квевай 

са акьван четин тушиз къапуна, банкада цаз 

жеда. Абуру цIир ахъайда, къацу танар хкажда 

ва гагь-гагь цуькни ахъайда. Вири и гуьзелвилер 

накьвни, чилни, бустанни галачиз.

- ГьикI? – хабар кьада бязида.

Техилдин ва набататрин тварри цIир гун па-

тал гьава, кьеж ва температура герек я. Амма 

кьадарсуз цин кIаник хьайитIа, тварар экъечI-

дач. Абуру чпин кIуфар ахъагъун патал кьеж 

квай памбагдин кIватIар ишлемишда.
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Ахтармишунар тухун патал ваз герек алатар:
1. Банка, я тахьайтIа истикIан.
2. Яд.
3. Тварар.
4. Памбагдин кIватIар.
5. Хъуьтуьл пек, я тахьайтIа чарчин дасмал.
6. Банкадин сив кутIундай резин.
Ибур вири хьана, гила вучда?
1. Са 5 см. кьакьанвал аваз банкада чими яд цуз.
2. Гьазурнавай памбагдин кIватIар банкада авай 

чими 
цик кутуна хкуд, артухан яд гъута кьуна кужум 

хъия.
3. Кьеж кумай кIватIар гьазурнавай са къапуна 2 

къат акIая.
4. Цаз кIанзавай тварар кьежей кIватIарин винел 

чукIура.
5. Ахпа къаб жунадал я пекинал кIевна резиндалди 

кутIуна. ИкI вавай банкадин къене герек кьадар кьеж 
хуьз жеда.

6. ИкI гьазурнавай къаб бес кьадар чимивал авай 
кухнядин шкафда, я тахьайтIа са маса мичIи чкада 
эциг.  

7. Тварри цIир ахъагъиз башламишайла, къаб экуь 
чкадал акъуд.

8. Са шумуд йикъалай къапунал кутIунвай пек алуд. 
Гьар йикъуз вахт артухариз ракъиник эциг.

9. Памбагдин кIватIар кьеж кваз амукьунал гуьзчи-
вал твах, амма абур кIевдай жуьреда яд цамир.

10. Са шумуд югъ алатайла ви зегьметди гайи бегьер-
ди вун гьейранарда.

Вуна хъуьтIуьз хъвазвай бадеди гьазурнавай тIачни 
гьахьтин аламатрикай сад я. Амма ам гьазурдай къай-
да са жуьре масад я. Бадедивай хабарар кьуртIа, гьада 
ваз лугьуда. Де ваз кьуват хьурай! 
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- Я КIватIи-КIватIаш, вун накь 

мектебдиз куьз атанач?
- Мажал авачир, малим, экуь-

нилай рагъдандалди бапIахдихъ 
къекъвез хьана.

- Гьина къекъвена, жагъанани?
- Къекъуьн тавур чка хьанач, чан 

малим, вири куьчейра, мягьлейра, 
кIакIара, амма жагъанач.

- Ягь, ваз куьчейра, кIакIара ба-
пIахар ава ни лагьанай?

- Бес вилик юкъуз вуна «кьил 
хьайила бапIах жагъида» лагьа-
начирни?

КIватIи-КIватIаша литературадин 
тарсунай кIвализ кIелиз ганвай 
гьикая кIелнавачир. Доскадик 
акъудай КIватIи-КIватIаш, тарс ахъая 
лагьайла, гьикаядин  кьил тикрарна 
кис хъхьана.

- Давамара, КIватIи-КIаташ, 
вуна тарс чирнавачни, вуна гьикая 
кIелнани?

- КIелна, малим, са шумуд сеферда 
кIелна, тарсни заз чизва.

- Бес вун кис вучиз хьанва?
- Зи дахди, малим, гьамиша «гзаф 

чидайди тIимил рахада» лугьуда, зани 
гьадан тербия кьуна ман.       
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   - Я КIватIи-КIватIаш, и кьилин кIукI 
кузвай гатун юкъуз вуна кIурт куьз 
алукIнава?

- Ам заз бадеди ганвай акьулрикай сад я, 
чан малим.

- Ам вуч акьул я, лагь кван чазни?
- Бадеди заз «Рагъ экъечIна лугьуз кIурт 

гадармир» лагьанай.

Къарникъузар кIватIиз фин   
меслят хьана атанвай КIватIи – 
кIватIашан юлдашриз КIватIи-
КIватIаш салан яргъал пипIе са 
къванцел алгъана мурмурар ийиз 
акуна.

- Я КIватIи-КIватIаш, вуна инал 
вучзава?

- За тежриба артухарзава.
- Ам на гьикI артухарзава?
- Бес накь малимди лагьаначирни 

«Къени гафуни къван цIурурда?» 
Ингье зани и къайи къван ракъиник 
гъана адаз къени гафар лугьуз, ам 
цIурун вилив хуьзва. Мад малимди 
таб ийич хьи.
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Вири аялар ван ацалтна куьчеда 
къугъвазвайла, КIватIи – кIватIа-
ша демекдин вилик акъвазна са вуж 
ятIа гуьзетзавай.

- Я хва, ви яргъи югъ демекдин 
вилик вуч ква, куьчейриз вучиз 
физвач?

- За зи балкIан чуьнуьхдай угъри 
вилив хуьзва.

- Яда, балкIан чуьнуьхдай угъри-
дин демекда вуч кар ава?

- ГьикI вуч кар? Бес какаяр де-
мекда авачни? «Кака чуьнуьхайда 
балкIанни чуьнуьхда» чIехи бубади 
гьавая лагьанвани?

КIВАТIИ-КIВАТIАШАН 
ГЪАЛИБВИЛЕР

- Вун накь гьинавай, КIватIи-
КIватIаш?

- Гъалибвилер къазанмишунал 
машгъул тир.

- Гьихьтин гъалибвилер?
- ГьикI гьихьтин? Накь шегьерда 

яшамиш жезвай зи амледин хва На-
дира пул тагайла тухудай са жуьре-
дин улакьни амайди туш лугьуз завди 
гьуьжетар кьуна. Кумукьайда гъалиб 
хьайиди кула кьадай меслят хьана.

- Вуж гъалиб хьана?
- Бес за лугьузвачни, зун. Накь бу-

бади никIиз фитер тухузвай. Пуд рейс 
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авуна. Фидай рекье гъулунин гуь-
гъуьна аваз, хкведайла ичIи хьан-
вай гъулуна аваз чун физ хтана.

- Им ваз са улакь – лагьана за На-
дираз фитер тухудай гъул, дуст кас, 
чи патара халисан улакь я.

Ахпа чун чи къунши  Гьамид ха-
лудин югал фена. Анани за Надир 
ругундал ацукьарна, жувни галаз са 
пуд чарх яна. Надиран шадвилихъ 
кьадар-гьисаб авачир.

- Имни ваз кьвед лагьай улакь, дуст 
кас Надир. Я кепекни пулни герек ата-
нач. Яни, тушни?

- Я – лагьана хиве кьуна Надира.
- Гила чун меслят хьайивал вуна зун 

кIулаваз кимел кьван хутах.
- Пуд лагьай улакь гьим хьана?
- ГьикI гьим? Мегер Надиран далу 

куьне улакь яз гьисабзавачни?



             
                   * * *
Цавариз атана къимиш,
Авадарна лацу  гимиш.
Капаралди кьаз хьанач,
Сачахдани тваз хьанач.

                   * * *
Чарчин афар, къене гьарфар,
Вилерин ем, герек туш чIем.

                  * * *
Чарчел цанар цадай туьрез.

                  * * *
Тум чуру, партал къацу, руфун яру.

                  * * *
Кьуьдхверар я, жеда кьвед са 
                                                 викIиник,
Йиф атайла галамукьда 
                                          ракIинихъ.
Хкадарда деминани чамарда,
Чеб тахьайда кьве кIвачелни 
                                                 къабарда.

                * * *
Булушкадин хулар къат-къат,
Сарар седеф, макьамрин кIатI
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