


Рахух, зи чил,
Ачух хьурай Ва тарихдин са-са чин.
Ашкара хьуй ваз тIвар гайи
ЧIехи Алуп вуж ятIа,
Гьахъ гаф эхун гуж ятIа,
Гьуьжеткарри памбаг турай япара.
Амайбуруз хьурай вири ашкара.
Чна чи ирс,
Ирсини чун жагъурзава,
Юзун кутур къатарик.
Хосрованни Ширинан
Ашкъидикай улуб кхьей
ЧIехи зари Чамагакай ахъая.
Гъетерикай риваят тур
Къум шегьердай тир
Микитас Шанатилни мецел хьуй,
Илебисни, Мифлилни,
Шумагъецни,
Кирилни, Шарвал хьуй
                                        ви суьгьбетда
- Гъуцарин кIвал туькIуьрайбур,
Илимдин къул куькIуьрайбур,
Къумни Шумакь, Шабиранни,
Партавни Къвепелени
Чур шегьерар эцигайбур.

Эхтилатдик хьурай Шамбил,
Бакурни – чи кашамар,
Чи азадвал хвейибур.
Пачагьар тир Жаванширни,
Вечени – Камалдин тарс гайибур.
Гьажи Давуд экуь нур хьиз
Чи рагъ алай пайдахдал
Къуй атурай,
Девирри хур гатурай,
Вахтар я.
Рахух, зи чил,
ТIварар кьуна тамамармир,
Ви несилар авамармир.
Вун къадирлу диде ятIа
Ви веледриз чир хьурай
На хуьзвай кьван сирерикай,
Вал хьайи кьван хирерикай,
Вал чпин дин,
Вал чпин чIал
АлтIумарай яд уьлквейрин 
                            къанмазрикай,
Виш йисара
Ви къатара дигмиш хьанвай
ЦIийи-цIийи авазрикай
Рахух, зи чил!
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1999-йисуз ЮНЕСКО-дин Ге-
неральный конференцияди хайи 
чIаларин къайгъу чIугунин, хейлин 
чIалар дуьньядин винелай терг жез-
вай макъамда абур хуьнин ва вилик 
тухунин мураддалди 21-февраль дуь-
ньядин халкьарин дидед чIаларин югъ 
яз малумарнай. Гьа чIавалай инихъ 
дуьньядин гзаф уьлквейра, абурухъ 
галаз сад яз чи Россиядани и югъ гзаф 
гегьеншдиз ва гурлудаказ къейдзава, 
гьикI лагьайтIа чи Ватан виридалай-
ни гзаф чIалар авай уьлкве я. И жи-
гьетдай чи Дагъустан генани кьетIен 
чка я.

Алай йисуз чи республикадин 
саки вири районра 14-сеферда ди-
дед чIаларин югъ къейд авуниз бах-
шнавай мярекатар кьиле фена. Лез-
ги чIалаз бахшнавай межлисарни 
тIимил хьанач.

Ахьтинбурукай сад Хасавюрт 
райондин ЦIийи Къуруш хуьре кьиле 
фена. ТIвар-ван авай шаирринни пи-
сателрин ватан тир и хуьруьн агьали-
яр дидед чIаларин югъ къейд авуниз 
виликамаз ва мукьуфдивди гьазур 
хьанвай. И межлисдиз шаирриз ва 
машгьур журналистриз: Абдуселим 
Исмаиловаз, Исамудин Агьмедоваз, 
Зульфикъар Къафлановаз, Гьажи 
Ильясоваз, Агьмедхан Сражидиноваз 
эвернавай. Межлисда гьакI республи-
кадин шегьеррайни хуьрерай атанвай 
лезги чIалан тарсар гузвай муалли-
мар, дидед чIалал рикI алай ватанпе-
ресер авай.

Межлисдал рахай мугьманри ва 
чкадин муаллимар тир Агьмед  Ба-
бирова ва Гьажи Къазиева чи чIалан 
кьисметрикай, адан ширинвиликай-
ни дерин сирерикай маракьлу раху-
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нар авуна. Къурушрин хуьре дидед 
чIалан къадир кьетIендаказ авайди 
анал Эминанни Сулейманан чIалал 
шиирар кIелай ученицаяр тир  Айби-
ке Шихметовади, Диана Велиметова-
ди, Кемая Гьуьсейновади, Саимат Жа-
мирзоевади, Шамсият Магьмудовади, 
Разия Къулиевади, Зарема Мамедова-
ди, Наиля Закировади, Ширван Маме-
довади, Зарема Рагьимовади, Марьям 
Мамедшагьовади къалурна.

И рушари вирида «Кард» журнал 
рикI алаз кIелзавайди аквазва. Абу-
рун арада гадаяр тахьуни чи редакция 
са кьадар мягьтеларни авуна.

Дидед чIаларин югъ къейд аву-
низ бахшнаваз Сулейман-Стальский 
райондин ДаркIуш-Къазмайрин ва 
Тагьирхуьруьн-Къазмайрин хуьрерин 
мектебрани межлисар кьиле фена. И 
мярекатар бажарагълу шаир, «Лезги 
газетдин» литературадин отделдин 
редактор Мердали Жалилован 70 йис 
тамам хьуниз бахшнавайбур тир. И 
межлисра гзаф ксари: шаирри, жур-
налистри, муаллимри, аялри ва лезги 
чIалал рикI алай районэгьлийри иш-
тиракна.

Дидед чIаларин йикъаз бах-
шнавай гурлу мярекат Сулейман-
Стальский райондин  И.Тагьирован 
тIварунихъ галай культурадин ма-
кандани кьиле фена. Им лезги чIал 
хуьниз, дериндай чируниз ва вилик 
тухуниз талукьарнавай илимдинни 
тежрибадин конференция тир.

Иниз Рд-дин Халкъдин Собра-
нидин депутат, А.Тахо-Годидин 
тIварунихъ галай педагогикадин 
илимдинни ахтармишунрин инсти-
тутдин директор Гьамидуллагь Мегьа-
медов, шаир, филологиядин илимрин 
доктор Фейзудин Нагъиев, Дербент-
дин педколледждин директор Гьажи-
агьмед Къазиагьмедов, ДГПУ-дин до-
цент, милли чIаларин отделениедин 
зеведиш Саид Нурмегьамедов атан-
вай.

И чIехи мярекат Сулейман-
Стальский райондин кьил, филоло-
гиядин илимрин кандидат Нариман 
Абдулмуталибова ахъайна ва кьиле 
тухвана.

Ада лагьана: «Чун Аллагьди ган-
вай халкъ я, гьикI хьи, гуьзел багъла-
ринни дагъларин, абукевсер булах-
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ринни вацIарин сагьибар я, акьуллу, 
камаллу, арифдар инсанар ава чахъ, 
улу-бубайри чал дидед чIал агакьар-
на, къе чун, ам хвена, херде тавуна, 
гележегдин несилрални агакьарунин 
къайгъурик ква. ЧIал хуьнин кар-
да чун гьамиша ватанпересар хьун 
лазим я. Са къени пака ваъ, вири уь-
муьрда».

Дидед чIалакай чпин дерин мана 
квай ихтилатар инал рахай, винидихъ 
тIварар кьур гьуьрметлу мугьманри, 
шаирар тир Сажидин Саидгьасанова, 
Майрудин Бабаханова, Абидин Ками-
лова, Агьмедпаша Агьмедпашаева, 
муаллимар тир Гуьзел Межидовади, 
Нафиса Эседуллаевади, Музафер Гьа-
санова ва гзаф кьадар маса ксари аву-
на.

И мярекатдал чи чIалаз талукь 
гзаф месэлаяр къарагъарна. Анал 
махсус къарар кьабулна. А къарардин 
бинеда чIал хуьнин месэладал диде-
бубайрин фикир гегьеншдиз желб аву-
нин, аялрин бахчайра тешкилзавай 
кIвалах лезги халкьдин кьуьлерал, 
манийрал, махарал бинеламиш аву-
нин, мектебра кIелзавай аялриз лез-

ги чIал тамамдиз чир хьуникай авай 
хийир екеди тирди фикирдиз къачу-
нин, лезги эдебият дериндай чирунин 
гьерекатар ава.

«Кард» журналди  датIана и ме-
сэлайриз дерин фикир гузва, ада ви-
чин кIелзавайбуруз дидед чIалан 
верцIивални ширинвал, деринвални 
кьакьанвал, къадимлувални аямдив 
кьур хцивал хас тирди гьар са матери-
алда раиж ийизва.

Гьуьрметлу аялар! Дидед чIал 
хуьник квевайни куь пай кутаз же-
дай рекьер гзаф ава. Абурукай важи-
блубур жуван хзанда, дустарин арада 
дидед чIалал рахун, лезги халкьдин 
руьгьдин ивирар – «Шарвили» эпос, 
махар, кьисаяр, манияр, чи шаиррин-
ни писателрин ктабар, чи газетарни 
журналар кIелун я.

Чна умудзава хьи, квекай гьар 
сад чи хайи чилин ва дидед чIалан 
халисан патриот я. Дидед чIаларин 
йикъаз бахшнавай вири мярекатрин 
бинеда авай кьилин макьсадни гьа 
им я. Дидед чIал течидайдакай жуван 
халкьдин ва хайи чилин хва ва я руш 
жедач.
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                               (Эвел алатай нумрайра ава)

                        ХВАЖАМЖАМ
Гургусатдин къара зиндан им яни?
Огьо! Кьушун гьазур я лап женгиниз.

       КУСКАФТIАР
виликди къупармиш жезвай Малкамут акъвазар-

на, фендигарвилелди экъечIна, багьа мугьман къарши-
ламишдай къайдада рахада.

Ваз хвашкалди, кьегьал жаван, пагьливан,
Надир мугьман къе чаз Гургус гьукумда! 
Дерди-бала, мурад-метлеб ачуха,
Вири сад хьиз къвазда чун ви къуллугъда.
Ша, эвел чун гъилер яна таниш жен:
Зун, КускафтIар, суьгьуьрчи я Гургусдин,
Им – Малкамут, машгьур сарбаз кьушунрин,
Къаракъулах – шагь чуьллерин, тамарин,
Имни – Алпаб, кьилин фалчи – кьиярчи.
Башуьсте, лагь, вуч я рикIин мурад ви.
 
                    ХВАЖАМЖАМ
Вахт авач заз яргъиярдай квехъ галаз,
Атанва зун азад ийиз Яргъируш
Есир кьуна хуьзвай куьне чуьнуьхна.
Гургусат за лап бинедай кукIварда
Тар-мар ийиз амансузвал, мичIивал,
ЧIулаватан суьгьуьрдикай чIулав тир
Эбеди яз азад ийиз алемни…
…ГьинватIа лагь! Яргъируш фад къалур заз!
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                        КУСКАФТIАР
Жегьил гада ягъалмиш я кьадарсуз,
Гьич са касни авач, валлагь, зинданда.
Эхиримжи есир кьейи йикъалай,
За ваз лугьун, алатнава агъзур йис.
Кьин хьуй, валлагь, ЧIулаватан шуткьудал.

                  ЯРГЪИРУШ ЗАЙИФ СЕС
Хважамжам, вун чIалахъ жемир кафтIардин.
Зун инава-а-а…

                        КУСКАФТIАР
         Гарун ван я гурмагъда.
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                       ХВАЖАМЖАМ
Гар ваъ. Рушан сес я ам заз атайди.

                     КУСКАФТIАР
Дуьз лагьайтIа, ава са руш есирда…
Яргъируш ваъ, адав гекъиг жедани,
Уюнсуз руш кьаркьулуврин пачагьдин.
Кутугнавач ви вилериз акун ам…

                      ХВАЖАМЖАМ
Зи вилериз къалда ямир! Къалура,
Акурай заз руш кьаркьулув пачагьдин.

                           АЛПАБ
Шак гъизвани на гафарал кьуьзуьдан
Рех янавай уьмуьр акур цIвелериз?
Зи чIалахъ хьухь, а руш авач зинданда.
ЧIулавата ам масаниз тухванва,
Свас паталди чуьнуьхнава Иблисдиз.
Ирид дагъдин кIаник, ирид чилерик
ЧIулаватан ква лап кьилин зинданар,
Гьана ава ви мурад, ви Яргъируш.

                       метIез гъил яна

И зи меци бела гъида кьилел зи,
ЧIулавата муртадвал заз гьалалдач.

гададихъ агатна, ашкъидивди адан вилериз ки-
лигда

                       ВИРИДА
Дуьз я! Дуьз я! Чнани къул чIугвазва,
Ина авач вун къекъвезвай Яргъируш.
ГьинаватIа чнани ваз лугьудай,
ЧIулаватан кьисасдикай кичIеда.

                           АЛПАБ
Анжах зун вахъ ягъунва, зи пагьливан,
Хьайид жеда. Ша, ваз рехъ за къалурда!

                       гада вичелди чIугвада 

                    ЯРГЪИРУШАН СЕС          
Вун абурун чIалахъ жемир, Хважамжам!
Тваз кIанзавай вун суьгьуьрдин члада,
Зун инава, чуьнуьхнава иланри!
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                             ХВАЖАМЖАМ
                         алпапаз рум гана

Заз чизвай ви чIуру ният, КускафтIар…
Мукъаят хьухь, ЧIулаватан невеяр,
Къарих хьанва гуьрз куь чIулав ивидихъ!

Малкамутди чинеба са къвалахъай чил гадарда, 
гада чилина гьатда, амма са геренда ам хъвер кваз 
ибурун къаст вуч ятIа акваз гуьзетив акъвазда.

                      МАЛКАМУТ
Квез я адахъ галаз аргъи рахунар,
Вичи-вич икI туна асант гирдабда.
Къе чилина гьат хьана чаз къизил гъед,
Зинданхана ихьтин гъуьрчехъ цIигел тир.
Пагь хвешила текьий гила ЧIулават.

хвешила кап капуз ягъиз, гагь гъилериз куьс гуз 
хкадарда, гагь кьиляй чIар акъудиз адаз уф гуда, гагь 
суьгьуьрда тваз кIана есирдилай тиргьер яда.

Гила, гьатна жегьил тарлан, гъиле вун.
КIандай эвел зи гафариз яб гана.
Гила за вун хуьшрекандиз элкъуьрда,
ТахьайтIа чи хуьшреканар дарих тир.

къавукай куьрс хьанвай хуьшрекан кьуна Хва-
жамжамдин вилик элкъуьрда, суьгьуьрдин дуьа 
кIелда
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Эбял били
Дуьгме били
Исиркъатар
Сармагъатар
Гьажикъулли
Къулли гъана
Мустафани
Бар-гъа-тун!

Амма суьгьуьрди нетижа тагунал мягьтел 
жеда, тIуб пIузаллаз

Я  аламат. Кар ганач хьи суьгьуьрди,
Налугьуди, хъванва ида вилин яд,
Я тахьайтIа какахьнани гафар зи?

гада хъуьреда, КускафтIарди мадни адалай 
чарх ягъиз суьгьуьр кIелда. Лал сегьне: Алпапа 
чIарар хкажиз гарув гуз, тупIаривди эвягъиз, ахпа 
алчуд жез шадвилин кьуьл ийида; Къаракъулахди 
кIарас цуьруьгъуьлдаллаз чамарар яда; Малка-
мутди Хважамжамдал хуьшреканриз гьутI гуда. 
Бирдан къецелай квъезвай экв зайиф жеда.

                          АЛПАБ
Ракъинин экв мадни зайиф хъхьана,
Гьа гила-мад гьамишалугъ туьхуьда,
Вири дуьнья элкъведайвал Гургусдиз.

                    КЪАРАКЪУЛАХ
Ахъая зун гила сусан патав зи,
Цуьруьгъуьлдал адан чIарар эвяда!

                       МАЛКАМУТ
Жуван кусдиз тамаш садра хъсандиз,
Свас аквада ваз кьве тупIун арадай!

                        кIанчIал тIуб къалурда

Жуван кIуфаз кутугай ем жагъура.
Руш зиди я!
 
                       КЪАРАКЪУЛАХ

          А кар валай алакьич
  Чан аламаз Къаракъулах-гададал!

цуьруьгъуьл гваз Малкамутдал вегьеда, Мал-
камутди адаз далу гана алгъана кицIи хьиз чил 
къечIяда, адал кесекар гьалчда
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                                    ХВАЖАМЖАМ
И къатилдал кIанда эхир эцигна!

гуьрздалди чил кьатIда, гургусэгьлийрал къирмаж 
илигда. Абуру гададал вегьеда. МичIи жеда. Къирмаждин 
ванер. Гургусэгьлийрин цIугъар. Экв куькIуьнайла, Къа-
ракъулахдин кIула Алпаб, Малкамутдин кIула КускафтIар 
шутварнава. КьветIен сивеллай къван паднава. Далудал 
луварни алаз Яргъируш, адан виликни Хважамжам. Гур-
гусэгьлийри рей гана гъилер винизнава.

                                         ЯРГЪИРУШ 
Гададин вилик экъечIда, шадвиляй адан къужахдиз 

гадриз кIан жеда, амма вичи вич хуьда, шадвиляй рахаз 
жедач

                       ХВАЖАМЖАМ
         кьил агъузна хурудал гъил эцигна

Вун азад я, Ракъинин руш, экъечIна!
Ви кIвачерик ква муьтIуьгъ яз мидяяр,
Лагь ви жаза, за ам кьилиз акъудда,
Зи рикIни гуьрз ава, руш, ви къуллугъда!
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                                               (повесть)

                             (сифте алатай нумрайра ава)

Ших алай машин чIижер авай 
тIулай винелди дуьз алачухдин вилик 
кьван атана.  «Туь-туь-туьтI» - сиг-
нал гана ада. Кьве патахъни ракIарар 
ахъа хьана сад садан гуьгъуьналлаз 
экъечIзавай инсанар Насрулагьаз 
гьич садрани акурбур тушир. Абуру-
кай виридалайни кьакьан, яцIу руфун 
алай итим квье  гъилни виликна Магь-
мудан къаншардиз атана.

- Саламалейкум, Магьмуд халу, - 
вичин чIехи чина хъвер аваз лагьана 
ада. – Аку садра адан кIубанвал, - кьу-
лухъди, вичин юлдашрихъ элкъвена 
ам. – И гьавади вун жегьил хъийизва 
гьа, - агакьна ам Магьмуд имидин па-
тав.

- Алейкума салам, чан хтул, - адан 
гъил кьуна Магьмуд имиди. – Аллагь-
диз шукур, гьеле чан алама.

- Пагь, кьена хьи иниз агакьдал-
ди, - кьамал кьван рехи хьанвай бур-
ма чIарарай тупIар туна кьилел гъил 
алтадна, ахпа ам заландиз юзурна ви-
ридалай кьакьан, яцIуда.

- Ви галатун за, къизмиш цIал яд 
эличайди хьиз, алудда, чIехиди, - кат-
на фена адан гъил кьуна Агъарзади. – 
Са герен ял акъадара чардахдик…

- Акъуда машиндавай шейэр, - бе-
генмиш тушир тегьерда буйругъ гана 
руфун яцIуда Агъарзадиз. – Ша, га-
даяр, ша, чардахдал хкаж хьана гьам-
га гьавадикай лезет хкудин, - гъилин 
ишарани авуна ада вичин юлдашриз. 
– Вун, Марал, вилик экечI, - гъил кьу-
на ада чпихъ галай дишегьлидин.
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Агъарза машиндал тепилмиш 
хьана.

- Яда Магьмуд, инал ша, куьмек 
це заз, - буйрухъ гана ада дегиш хьан-
вай сесиналди, - а гададизни ша лагь.

Насрулагь вич атана машиндин 
патав агакьнавай. Агъарзадиз куьмек 
гуда лагьана ваъ, машиндиз килигун, 
рулдихъ ацукьун патал.

- Эй, къакъат машиндивай, - чин 
авайдалайни яру хьана гьарайна Агъ-
арзади машиндин къеняй. – Ви хъел 
зак тIимил квач гьа, - куьруь кIумп 
хьтин тIуб юзурзава ада гьанай, - дегь-
недал зун тек туна кат хъувуна. Инихъ 
ша, куьмек це садра!

Насрулагьаз вичин япариз адан 
ван хьана кIанзавачир, гьавиляй ада 
са кIусни тади квачиз машиндал цIар 
илитIзавай, адан чархариз, руг ацукь-
навай шуьшейриз, хинкIардин чкал 
хьиз, зулар-зулар тир фарайриз ки-
лигзавай. Виликай, радиатордин кьи-
лелай ламу чимивал галукьзавай. Им 
рекье машин гужа гьатайла жезвай 
кар тирди Насрулагьаз чизвай. Ада 
вичин кьве гъилни радиатор аквадай 
хъиткьерриз сухна. Гьич са затIни 
гьисс тавурди акуна    элячIна фена 
муькуь патахъ.

Агъарзади машиндай шейэр аву-
дун дамарзавай. Шешелда  авайди як 
тирди яргъалайни чир жезвай. Ан-
гье лапагдин жендекдин акунар, ви-
нел патаз ивини акъатнава. Яр-емиш 
авай ишикI Магьмудав вугана, Агъар-
зади вичин перемдин са пад яру чинив 
гуьцIзава.

- Алад, фена цIам-кIарас кьванни 
кIватIа, - рахазва ам Насрулагьав.

Диндирмишзавайди вич ятIани, 
адахъ галаз са гафни рахан тийизвай, 
адан буйругъриз са жавабни тагузвай 
Насрулагьа яр-емиш авай ишикI чи-
лел авудиз алахънавай Магьмуд ими-
диз куьмек гузва.

- Квайни-квай шейэр ина 
ама гьа, - Насрулагьаз таниш тир 
чIигъичIигъдин ванциз ухшар хъвер 
авуна Агъарзади. – Ма яхъ кван са-
дра. Астаружна гьа!..

- Астаружна, астаружна, - хъуьрез-
хъуьрез тикрарна Магьмудани. – Ву-
нани астарожно, чан хва, - хълагьна 
ада Насрулагьазни.

Агъарзади вугузвайди бутыл-
кайрив ацIанвай ишикI тир. Яргъи 
кIуфар алайбур: сад, кьвед, пуд, кьуд, 
вад… - ибур эрекьар я. АтIа кьилерал 
кIумпар алайбур ричал ятар я. И хи-
ялрикай Насрулагь Магьмуд имиди 
лагьай гафари хкудна:

- Къе, Агъарза, ви кIвале чIехи 
межлис жедай хьтинди я, - пIузаррик 
хъвер кумаз рахана Магьмуд.

- Жеда, жеда, анжах вуна заз куь-
мек це.

- ГьакI гьавая?
- Тахьана ваз завай вуч кIанзава? 

– машинадай кьил экъисна килигун 
кьазва Агъарзади.

- ГьикI вуч кIанзава? Куьне сагъ 
са ишикI ацIай хъунар авурла, чун 
килигиз ацукьдани? Заз гьа жуванбу-
рукай са куьнуь це.

Агъарза тади кваз чилел эвичIна. 
Перемендин цен чинал алтад хъувуна, 
ам агъадай винелди Магьмудан чиниз 
килигна. Гуя адаз Магьмуданбур за-
рафатар яни, тахьайтIа дугъри гафар 
яни чириз, абурук адаз ван тахьай, 
мад вуч кватIа, чириз, вилерай кIелиз 
кIанзавай. 

- Эхь, эхь, - хълагьна Магьму-
да. – Са куьнуь вуна заз гайитIа гуда, 
тахьайтIа гьич са тIубни эцигдач, са 
куьмекни чавай ваз я къе, я къедлай  
кьулухъ гьат хъийидач.

Агъарзади перемдин цен хкажна 
мад сеферда чинал алтадна.

- Вуна квахьай куьнуьдикай лу-
гьузваз  тахьуй гьа? – амай гафар ван 
тахьайдай кьуна суал гана Агъарза-
ди.

- Гьадакайни лугьуда. Лап исят-
да.

Насрулагьани, мад вуч жедатIа 
лугьуз, лап патав атана гуьзлемишза-
вай. Адаз Магьмуд имиди Агъарза икI 
кIеве тун бегенмиш хьанвай.

- Яда, куьнуьяр зибур туш-е, - арза 
авуна Агъарзади гъилер кьуьнтери-
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лай кьвечIиларна затI тIалабзавай 
къайдада руфунилай вилик акъуд-
на. – АтIа чардахдик фейи зунни вун 
хьтинбур пуд санал руфуниз вегьена 
иливардайди аку, гьам я чIижерин 
иеси. Эгер сад кьванни куьнуьйрикай 
кими хьайитIа, ада зунни кваз неда.

- Вун ада тIуьнихъай заз кичIезвач, 
къе ам вуна шиш-кабабар, эрекьни 
вирт гана тухарда, ам гьич. Амма ам 
хьтинбур пара хьайитIа , язух хьана 
чи. Язух хьана и тамар-тарарин: чан 
алай-алачир вири няметрал чпин сас 
алтадда абуру.

- Гье-гье-гье, - чардахдиз вил яна 
ялтах хъуьруьн авуна Агъарзади. – 
Вунни гишила амукьдач. Магьмуд. Ви 
хтулни чна рикIелай алуддач, - Насру-
лагьан далудиз вичин гъвечIи капаш 
яна ада. – Вири тух жеда, вири. Тум-
кьил авач чи девлетрин. КIанзавайди 
хъсан нез чидай рухваяр я.

Ихтилатар бес я лагьай тегьерда, 
Агъарзади бутылкаяр авай ишикI ви-
чин руфунал хкажна алачухдик ху-
тахна. Кьве кIвачел алай сев хьиз, ам 
физвай тегьер акурла. Насрулагьаз 
хъверни атана. Гьич са гафни талгьа-
на яр-емиш авайдини хутахна.

- И якIун чIехиди вун я, Магь-
муд, - шешелдин сив ахъайиз эгечIна 
Агъарзади. – ЧIехи кIарабар хкуда. 
Як михьиз элямир гьа, - къажгъандиз 
вегьена ргада чна. Амай чкаяр шише-
рин кьадарар жедайвал ая.

- Астаружна жедачни? – жизви 
хъвер кваз гьакI са гаф хьун патал ра-
хана Магьмуд.

- Вун, гада, булахдал алад, - буй-
ругъ гана Агъарзади Насрулагьазни. 
Ам алай чкадилай юзана акурла, ала-
ва хъувуна: - ГьакI ваъ, за вав вугудай 
шейэр гваз.

Агъарзади хъархъар аваз дегьне-
дал тухвай чанта къачуна са шумуд 
бутылка адаз чуькьвена.

- Астаружна гьа, тахьайтIа хайи-
бур чIехида завай чилин кIаникайни 
жагъур хъийиз тадайди я.  

(кьатI ама)



13

- Ваз виридлайни вуч кIанда, чан хва?
- Кали хайила тIанцIин пичIекар, 
  Кутун тавунвай чпик чичIекар.
- Мад вуч кIанда ваз, жемир вун къерех?
- ЧIем алтаднавай чIагай фан къерех.
- Тарсар кIелуник квачни, хва ви хев?
- Я, чан дах, вун заз хьана хьи къе кьев. 
  Хъсандиз зани кIелайтIа тарсар, 
  КичIезва заз вак хьиз акатиз фурсар.
                                          

Къукъваз кIанз зун тупни гваз
Чи куьчеда къекъвена.
Заз са касни жагьанач,
Хтана зун элкъвена.

Пакад юкъуз дуьшуьшдай
Зал са гада гьалт хьана.
- Ша, тупунал къугъван чун, -
Лугьуз гьавалат хьана.

Къугъвазва чун гьар юкъуз,
Шит тежедай кар хьана.
Чи къугъунар себеб яз,
Чун кIеви дустар хьана.
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- Я буба, заз лагь вучиз
Ваз зун икьван кIанзава?
Йифиз юкъуз датIана
На заз туьмер – чанзава?

- ГьикI лагьайтIа, чан бала,
Сир ава вун кIан хьунихъ.
Къаст ава захъ – бубадихъ
Вун паталди чан гуниз.

Гзаф ава бубадихъ
Вун кIан хьунин себебар.
ГъвечIи чIавалай вуна
Тамамзава метлебар.

Кьилинди вун тухумдин
Мягькем, гужлу даях я.
Гьавиляйни, чан хтул,
Вун бубадин дамах я.

КIанивили бубадин
Асландин руьгь кутунвай
Хтул ава гьевесда
Вични вичихъ ягъунвай.
Ашкъиламиш жезва ам,
Гьар бубадихъ рахунвай…

дамах
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                                      (мах)

са пара акьуллу ва камаллу. Идани, 
хъфена вичин кIвализ, лагьана везир-
диз. Вач, лагьана, и флан кесиб кас-
диз заз руш це лагь. Везирди, фена, 
лагьана кесиб касдиз. Кесиб касди 
лагьана вичин рушаз, кесибдин руша 
лагьана: вич рази я, эгер пачагьдик 
са пачагьвилелай мадни са пеше кваз 
хьайитIа. Инлай везирар хъфена, ла-
гьана пачагьдиз: а кесиб касдин руша 
ваз лугьузва хьи, вак са пачагьлиле-
лай гъейри вуч пеше квайди я. Ша-
гьабаса лагьана: «Зун пачагь я» лагь. 
Мадни везирар фена, рушаз лагьана 
пачагьди лагьайвал. Руш рази хьа-
нач. «Гьамиша вич пачагьвиле амукь-

Хьана кьван, хьанач кьван са ке-
сиб кас. Идахъни хьана са паб, са руш 
ва са кал. И касдин пеше яз хьана ка-
ликай хьайи некIедик са пай яд ака-
дарна, маса гун. Ахпа йикъарикай са 
юкъуз и кесиб касдин кал селди тух-
вана. Ахпа руша фикирар ийиз ацукь-
навай бубадиз лагьана. «Буба фики-
рар ийимир. Вуна ви некIедиз яд ягъ-
айла, сел атана, тухвайди я ви кал».                                                                                                                                            
           Хабар нивай, хабар и шегьердин  
пачагьдивай Шагьабасавай. И па-
чагьди гьар юкъуз, дервишдин дунар 
алукIна къекъвез, шегьерда вуч хабар 
аватIа чириз хьана. Шагьабасаз чир 
хьана: са кесиб касдихъ са руш ава – 
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дач», лагьана, везирди рушан жаваб 
лугьуда пачагьдиз. Пачагьди лагьа-
на: «Вач лагь хьи, зак литер ийидай 
пеше квайди я». Везир фена мадни 
кесиб касдин рушан патав. Рушаз 
чир хьайила пачагьдик маса пеше 
квайди, вичин разивал гана, пачагь-
дин паб хьана.

Йикъарикай са юкъуз Шагьабас, 
мадни дервишдин пекер алукIна, 
шегьерда авай ашханадиз фена. Аш-
ханадин  ракIарал къадам вегьейла, 
им садлагьана аватна. Аватайла, и 
кIвале аваз хьана ацIана итимар. 
КилигайтIа, и ашханада маса гузвай 
инсанрин якIар. Гьар юкъуз кьвед-
пуд кас тукIваз, маса гуз хьана.

Йикъарикай са юкъуз Шагьаба-
са лагьана ашханадин чIехидаз: «Я 
стха, вуна и кесиб ксар вучиз рекьиз-
ва?»

Ашханадин чIехида лагьана: 
«Пул, пул паталди». Шагьабаса ла-
гьана хьи, хьуй, я стха, ваз а кьа-
дар пул кIандатIа, зун литер ийидай 
устIар я. Абур – са лит 500 манатдай 
фида. Ахпа ашханадин чIехида ла-
гьана: «За вав сарни вугуда, вуна заз 
лит ая». Шагьабаса са еке лит авуна, 
вичин тIварни кхьена. Идан гъилин 
лит вичин папаз яргъай акуртIани 
чир жедай. Лит куьтягь хьайила, кьу-
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лухъди эвер гана, ашханадин чIехидаз 
лагьана: «И лит вуна Шагьабасаз маса 
це 500 манатдихъ».

Къачуна литни, Шагьабасан 
кIвализ фена. Лит акурла Шагьабасан 
папаз чир хьана пачагь кIеве авайди. 
Фена, лагьана везирриз: Шагьабас 
кIеве ава адаз са куьмек авуна кIанда. 
Пачагьдин кьушунди кьуд пад кьуна 
ашханадин, ина авайбур вири кьена. 
КIваляй итимар вири ахкъудна, чеб-
ни гьана амаз, зун иниз хтана.
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Са къуз фена зунни Али
Хуьруьн къвалахъ галай тамуз.
Жагъана чаз зурба хали,
КIан хьана чаз кIвализ тухуз.

Чун къекъвей кьван ялна ама,
Галат хьана ацукьна чун.
Кул-кус авай мичIи тама
Йиф акъудиз амукьна чун.

Йиф тир мичIи, йифен кьула
Жанавурри къачунвай къал.
Алид кьунвай хали кIула,
Алчударна винелай шал.

Пагь атIана, хьана кичIе
Явашдаказ лагьана заз:

- Ша гьат хъийин, дуст, чун рекье,
Хъфин кIвализ халини гваз.

- ГьикI хъфида, я азиз, дуст,
Вилериз рехъ таквазвайди.
Кам вегьейла акьаз тара,
Кул-кусри чин чухвазвайди?

- Вуч ийида? Къалур меслят
Завай ялиз жезмач хали.
Кьуна кIула за ам са сят,
Далу хьанва михьиз вили.

- Эхна кIанда, мад вучда кьван?
Малум жеда исятда югъ.
Неда чна а баркаван
Аладариз кьилерай бугъ.

Югъ хьайила гьатна рекье,
Халини гваз хтана чун.
КIар илигна, гьатна хъиле
Дидейрини гатана чун.

Ават хьана гъиляй хали,
Кьуд патахъди хьана пад-пад.
ЧIугур зегьмет фена вири,
Аквадалди халидин дад.
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Кьиблединни РагъэкъечIдай па-
тан Азияда аламатдин къушар яшамиш 
жезва. Абур чубарукар-саланганар я. И 
къушар квелди тафаватлу ятIа чидани? 
КьетIен мукаралди. Абуру чпин мукар 
цуькIуьндикай расзава. ЦуькIуьнни 
чпин икьи, алкIидай жуьрединди жез-
ва. Ам кьурайла кIеви жезва.

Мад са тажуб тереф. РагъэкъечIдай 
патан уьлкейра и чубарукрин мукари-
дай шурпаяр ийизва ва а шурпайриз 
«Чубарукрин мукар» лугьузва.
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ЧIулав нуькIвер гзаф хийирлу 
къушар я. Абур чими уьлквейрай 
чи чкайриз мартдин вацра хкве-
да. Чпин шад макьамралди абуру 
чаз чими йикъар мукьва жезвайди, 
гатфар алукьзавайди хабар гуда. 
Хкведайла абур цIиргъер-цIиргъер 
хьана хкведа. ЧIагъарихъ галаз са-
нал цан цанвай никIера къекъведа, 
шар-пепе жагъурда.

Шарагар хуьзвай гьар са 
чIулав нуькIре са йикъуз 8000 пепе 
тергзава. Гьар са нуькIре шарагдиз 
са сятда 21 сеферда тIуьн гузва, са 
юкъуз лагьайтIа 200-250 сеферда.

ЧIулав нуькIвер са шумуд 
жуьре ава. ЦIакулрал жегьре ранг 
алайбуру чи кьиблепатан районра 
са вацра 20 тонндив агакьна цицIер 

пучзава. Абуру са юкъуз юкьван 
гьисабдалди 75 километрдин мен-

зилдиз лув гузва.
Кьиблепатан районда чIулав 

нуькIвери кьуьдни акъудзава.
ЧIулав нуькIвер гзаф шад къушар я. Абу-

ру рикI алаз макьамар яда. Абурун макьамрай 
хъипрен, шенпIидин, ракIарин чIигъчIигърин 
ухшар къведа. Жегьил чIулав нуькIвери гагь-

гагь кьилдин гафар, гъвечIи-гъвечIи кели-
маяр, предложениярни тикрардай дуь-

шуьшар жезва.
ЧIулав нуькIвери, емишар диг-

миш хьанвай чIавуз, багълариз, уь-
зуьмлухриз зиянарни гуда, гьави-

ляйи и вахтунда абур кхундай серен-
жемарни  кьабулиз жеда.

ЧIулав нуькIвер гуьзердай са 
къад йис яшамши жезва. 



21

Гилани каш авай уьлквеяр ама 
лагьайла куьн тажуб жемир. Месе-
ла, Африкадин континентда авай уь-
лквеяр. Абуруз гьамиша гишинвал 
гьиссун адет хьанва. Кьурагъ  йисар 
хьайила, дяведин йисар хьайила каш 
халкь патал лап мусибатдиз элкъвез-
ва. Судан тIвар алай уькведа юкьван 
гьисабдалди I-2 миллион кас гьами-
шаллугъ гишила рекьидай къурхуви-
лик ква. «Сергьят тийижир духтурар» 
тIвар алай тешкилатдин векилди лу-
гьузвайвал, гьар начагъ хьайи пуд 

аялдикай сад къутармишиз тежедай 
гьалдиз къвезва.

Алай вахтунда ООН-ди Судандин 
агьалийриз куьмек патал самолетрай 
пек-партал, тIуьн-хъун гадарун къейд-
нава. А кар патал вацра 12 самолетди 
цава лув гуда, кьибле патан Судандиз 
10 агъзур тонн суьрсетар агакьарда. 
Суданда яргъал фейи гражданский 
дяве себеб яз вири рекьер хаталу хьан-
ва. Гьавиляй самолетрай чарсуз суьр-
сет агакьарун амайни-амачир са рехь 
хьанва.
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Немсерин косметологри тестикьарзавайвал 

чIулав, мичIи кьилер авайбурухъ галаз гекъи-
гайла расу-яру кьилерилай фад чIар фида. Ву-
чиз? Куьз лагьайтIа расу-яру кьилел, адет яз, 
кьудкъад агъзур чIар жеда. МичIи-чIулав кьи-
лел лагьайтIа¸ вишни яхцIур агъзур. ЧIар физ 
хьайитIа, а касдиз духтурдин патай тади куьмек 
чарасуз я. И гафарал шак гъизвайбурувай чпин 
кьилелай гьар йикъуз кIвахьзавай чIарарин 
кьадар тайин авуртIани жеда. Амма а кеспидал 
гьихьтин инсан машгъул хьурай? Гьелелиг ахь-
тин кас хьана лагьана тайин туш.
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- Я, Гьажи!
- Гьай!
- Гьай гьайдай фена!
- Кац дакIардай фена!
- КицI кацин гуьгъуьна!
- Бес вун куьн гуьгъуьна!
- ЧIураллай дана хкваш!
- Алат залай, гандалаш!
- Данадиз лаваш гана!
- Лагьлагъчидиз лаш гана!
(гьа икI кIамай кьван давамариз 

жеда, акъваз хьайиди кумукьда).

                ***
Я гада, гада, гадацI хва,
Накъвар хьана са вацI хва.
Кьеженвай вилер аку,
Авахьнавай нер аку.
Нубат тегъиз гъуьлезрал,
Йигай верчер хъуьрезва.
Ишезвайди тек сад я,
Ам зи хтул Мурад я.
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                     ***
Чарчин афар, къене гьарфар,
Вилерин ем, герек туш чIем.

                     ***
Юкъуз ада къалурдач чин,
Хъуькъверал хал ала вичин.
Гъетер кIватIна кутада дем,
Нур гуда, я рагъ туш, я шем.

                        ***
Саймишдач лентерни кифер,
ЧкIай чIарчIел дамахда.
Багъишда чим, багъишда хъвер,
Дуьнья кьада къужахда.

                       ***
Рамкада тваз жеда шикил хьиз,
Бадида, куруна хешил хьиз.
Кагьраба ранг алай нямет я,
Цуькверин, чIижерин зегьмет я.

          ***
Чан алат чIул,
Кутадай фул.



                     ***
Юкъуз ада къалурдач чин,
Хъуькъверал хал ала вичин.
Гъетер кIватIна кутада дем,
Нур гуда, я рагъ туш, я шем.

                                ***
Хуьруьхъ галаз гьуьжет кьурди хуь-

руьвай жеда.
                                ***
Са гъиливай кап ягъиз жедач.
                               
                                ***
Лекьрен пеше тIветIер кьун туш.
                                          
                                ***
Гзаф чидайди тIимил рахада.
                                 
                                ***
Гьар са макьамдал кьуьл къведач.
                               
                                ***
Къуншидин верч къаз хьиз аквада.
                             
                                ***
Мез сад, япар кьвед, садра лагь, кьве-

дра яб акала.
                                ***
Марф къвазвай юкъуз верчериз яд 

гурбур гзаф жеда.
                                ***
Верчерин демекда кIекре кIевиз гьа-

райда.
                                ***
ЧIехи девени пар ядайла метIерал 

акъвазарда.
                                ***
Сиверай сивериз фейи самуникай 

гъвар жеда.
                                ***
КицI дуст хьайитIани¸ гъиле лаш 

яхъ.
                                ***
Дяведиз рехъ гайилани, меслятдиз 

жигъир тур.
                                ***
Кака чуьнуьхайда балкIанни чуь-

нуьхда.
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