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Инсаниятдиз дуьнья гьейранардай 
затIар, ксар, вакъиаяр гзаф чида. Дегь 
заманайра арадал атанвай Египетдин 
мифар, арабрин хкетар, агъзур йи-
сарин идалай вилик  кхьенвай лезги 
ктаб «Гъетерин улуб» девиррилай де-
вирралди давамариз, лезги миллетди 
арадал гъанвай эпос «Шарвили», гре-
крин дуьньядиз машгьур «Иллиада» 
ва «Одиссея», урусрин «Игоран полку-
никай гаф» ва хейлин маса яратмишу-
нар гьахьтин шейэрикай я. Вахтунин 
къадагъаяр алудиз, абуру чаз яргъал 
гъетери хьиз, гагь туьхуьз, гагь къиз-
гъин жез, экв гузва.

Амма чаз вахтунизни, манийвиле-
ризни къадагъайриз муьтIуьгъ тахьай 
ксар, абурун яратмишунар таниш я: 
Гомер ва Данте, Шекспир  ва Гете, 
Байрон ва Пушкин, гьа икI са кьадар 
масабур. Чи играми шаир Етим Эмин 
и жергеда чка кьунвай, ихьтин десте-
дик хьуниз лайихлу хьанвай кас я.

Алай, 2013 лагьай йис Е.Эмин хайи-
далай кьулухъ 175 йис тамам жезвай 
йис я. 15 йисан идалай вилик, а йисар 
дуланажагъдин рекьяй четин йисар 
тиртIани, Эминахуьруьн майдандал 
халкь вири сад хьана шаирдиз зур-
ба памятник эцигна. А памятникдал 
«РикI алай шаирдиз къадирлу халкь-
дин патай» гафар кхьенва.

Е.Эминан юбилей гьар сеферда 
халкьдин сувар хьиз, кIару хьиз, цуьк-
верин сувар хьиз, Шарвилидин сувар 
хьиз кьиле физва. Самур вацIун кьве 
патани яшамиш жезвай лезгияр Эми-

нан чIехивилиз руьгьдин кьакьанви-
лиз икрам ийиз, шаир хайи халкьдиз 
гьикьван истеклу ятIа мад ва мад се-
фер тестикьариз кIватI жезва.

Эминалай виликни лезгийриз чIехи 
щаирар хьана. Мисал яз, Генжеви 
Низами, Ширванви Хагани, Месхети 
Ханум, Ялцугъ Эмин, Куьре Мелик 
ва хейлин масабур. Амма Эмина ви-
чин шиирар анжах хайи лезги чIалал 
яратмишина ва гьа идалди ада багъ-
ри чIалан дережа хкажна,  вичелай 
гуьгъуьниз къвезвай шаирризни рехъ 
ачухарна.

Халкьдин рикIикай яд хъвана, адал 
алай азаб-сузадиз зил кьуна кхьенвай 
Эминан шиирар лезги халкьдиз хура-
лай чида. Йисар, девирар къвез алат-
зава, амма Эминан тIвар, Эминан цIар 
къвердавай чаз мадни сейли жезва.

Чи алимри, литература ахтар-
мишзавай, адаз къимет гузвай ксари 
кхьенвай кьван ктабар, макъалаяр 
кIватIайтIа, абур Эминан вичин ярат-
мишунрилай са шумуд сефер артух 
хьанва ва и кардин эхирни аквазвач. 
На лугьуди, гьар сада вичин, мад ва 
мад Эмин арадал гъизва, вичин рикIи 
кужумай кьетIенвилер, майилар ачу-
харзава. Ихьтин кьисмет гьар кткана 
жедай кьисмет туш. Гьавиляй чна чаз, 
лезгийриз, дуьньядин лап чIехи шаир-
рихъ галаз къуьн-къуьне акъвазвай 
шаир хьунал дамахзава ва чна чун та-
кабурвилелди кьакьан руьгьдин Етим 
Эминан халкь я лугьузва.
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Мад вуч кIанда, авай ихьтин векилар
Давамарин дараматдин цал чна,
Ша хуьн пакдиз чи Эминан чIал чна,
РикIел хвена чи шаирдин весияр.

Чи лезги чIал, аламатар зурба тир,
Тилисимдин тIвал хьиз, гъиле Эминан
Къугъвна вун, пагьливан хьиз симинал,
Сергьятарни гьам Куьре, гьам Къуба тир.

Ишлемишиз куьтягь тежер хазина,
Самур вацI хьиз авахьзавай лепе гуз,
Рекьева вун, атIуз яргъал мензилар.

КьетIен метлеб ава гьар са сесина,
Гегьеншзава нугъватри чи еке жуз.
Гумрагьвилихъ я чи чилин шикилар. 

                                 ***
Гумрагьвилихъ я чи чилин шикилар.
Чи къеледин бинеяр я мягькембур.
Рушар гуьрчег, рухваярни уьтквембур
Хьун паталди бес кьадар я делилар.

Гзаф чIалар чидай чIехи шаирдиз
Вичин лезги чIал атана бакара,
Халкьдиз панагь герек хьайи йикъара
Дерин гьиссер ахмишарна шиирдиз.

Фена Эмин, вил галамаз дуьньядихъ,
Кхьена чаз эхиримжи весияр,
Месин пипIел къелем алаз, чар алаз.

ЦIарар туна, ухшар авай дуьадиз,
ГанатIани вичин рикIиз азият.
Руьгьдин къеле мягькем хьунал кар ала.



3

            
            

Вучда вакай и гьал алаз амукьна? 
Вегьий ви чандиз са мерез, тумакь яц.
Цел фир рекье вун кьуд-вадра ацукьна,
Галай гачал жунгав хъуьрез, тумакь яц.

Пагь атIана амукьна малар вири,
Тахсарадиз фий вун акьван тум кьуьруь.
Килигайла, вичин асул я дири,
Хев авач ви цанар цуниз, тумакь яц.

ИкI рекье фич гьамишанда датIана –
Рекьида за ви чан яна, гатана.
Галамай са кIус тумни ви атIана,
ГьакI тада вун, чандик квал кваз, тумакь яц.

Бейчара тир и Эминаз вун акун,
Жедач, тумакь, и хесет кваз амукьун,
Вак квай тахсир – цана тефиз ацукьун,
Мешребариз я вун зурбаз, тумакь яц.
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Им за зеке зулум хьана:
Къах тIуьна куьтягьна каци.
Хелвет гьалтна, зун тахьана,
ХупI шадвал темягьна каци.

Кацин сиви кьуна хьи кьуш!
Зи рикIелай и кар физ туш.
Зун гьайифди хьурна байгъуш,
Вичикай хан, шагьна каци.

Къах акурла, хьана кац шад,
Кас галачиз гьалтна вич сад.
ТIиш хкIурла, атана дад:
«Чан!» - лагьана, пIагьна каци.

Фагъир Эмин, ваз акур кар!
Къяна адаз яхъ са ракьар.
АтIутI адан тIишни пIузар.
Гьакьван зун икрагьна каци.

Камалэгьли паб са касдиз хьайитIа,
Эвел дуьньяда ам адаз девлет я.
Вири таб я – са Гъуцари гайитIа,
Ам дуьньядин лап багьа са зинет я.

Камалэгьли дишегьлидин лишанар:
Чир хьунухь я герек гьисаб-мизанар,
Инжитмишиз тежен я гъуьл, хзанар,
ЯхцIур агъзур туьмен адан къимет я.

Им писди я, им хъсанди лагьайла,
Яб элягъин – акьул гана рахайла,
Чин ачухин, Гъуцар мугьман атайла, - 
Ам Зулжалалди гайи са нямет я.

Папан акьул акваз, жед вун аламат,
Уьмуьр жедач, белки, адаз надамат.
Вич амай кьван рикIни жеда саламат, -
Ам Шаддада адаз халкьур женнет я.

Етим Эмин, мубарак хьуй хьайидаз,
Ихьтин нямет Зулжалалди гайидаз.
Герек, ихьтин велед хьана хвейидаз
Даим эбед жагъидайди рагьмет я.

                       ГЪАЛИБВИЛИЗ ТАЛУКЬАРНАВАЙ 
                          ТУРНИР
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И мукьара Чахчарин стадиондал 1999-
2000 лагьай йисара хьанвай гадайрикай 
хкягънавай футболдин командайрин 
арада Гъалибвилин йикъаз талукьарна-
вай турнир кьиле фена.

Чахчарин хуьруьн стадиондал атан-
вайбур полуфиналдиз акъатнавай кьуд 
хуьруьн командаяр тир: Мегьарамд-
хуьруьн, Советскидин, Тагьирхуьруьн, 
Оружбайрин.

Югъни хъсан алахьайди хьана. Жегьил 
футболистрик  еке гьевес квай. Футбол-
дин стадиондин къерехда столдал гъалиб 
хьайи командадиз гузвай багьа савкьва-
трини, кубокди футболистрин иштягьар 
ачухарзавай и турнир дуьз кьиле тухум 
патал райондин администрациядин  кьил 
Ахмадов Фарид Загидиновича райондин 
патай пулдин куьмек ганвай, ва коман-
даяр гъидай улакьар жагъурун патал 
советрин администрацийрин кьилериз 
кIевелай тагькимарнавай. Оружбайрин 
командадиз вичин пулунихъ формаяр-
ни къачуна, тупарни. Ам районда спорт 
вилик фин патал гзаф чамишмиш жез-
ва. Оружбайрин хуьрени футболдин ко-
манда хьун патал Махачкалада яшамиш 
жезвай хуьруьнви Исмаилов Абумуслим 
хкана тренервиле эцигна.

Футболдал рикI алай аялар гзаф ава 
хуьрера, амма алахъдай мумкинвилер 
тахьуниз килигна, дуьз тренерар тахьу-
низ килигна гзаф талантар вилик физ-
вач.

Абумуслиман команда и турнирдиз лап 
рикIивай гьазур хьанвай. Полуфиналда 
абурун сифте къугъун Мегьарамдхуь-
руьн командадихъ галаз фена. «Оружба» 
командади Мегьарамдхуьруьн команда 
4:0-дал туна. Сад лагьай чка кьур коман-
дадиз 5 агъзур манат пул, кубок, грамо-
таяр гана. Виридалайни хъсан къугъу-
най ва голар гзаф ягъунай нападенида 
къугъвай Абдуллаев Меликаз 250 манат 
пул гана. «Оружба» команададин шити-
ракъияр: Яралиев М., Магамедов Р., Ба-
ламетов Ш., Мурадов Л., Эминов Ф., На-
срулаев Э., Мамедов М., Мирзабеков И., 
Абдуллаев М., Агасиев М., Рамазанов Р., 
Исрафилов М. (шикил ядайла 4 аял, чка-
дал тахьуниз килигна, хкатна). Чаз чи 
«Оружба» командадиз гъалиб хьун муба-
рак ийиз ва адахъ мадни еке агалкьунар 
хьурай лугьуз кIанзава.

 Эминова С., «Жегьил корреспондентар»
                                   кружокдин иштиракчи.
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Кьуьлзава зи балади –
Керима,
Чида адаз кьуьлуьнин
Илимар.
Чил элкъуьриз кIвачерив,
Цав элкъуьриз гъилерив,
Шад ийизва межлисдин
Итимар.
Кьуьлзава зи  балади –
Зирек я,
Халис рикIер ачухдай
Куьлег я,
Рушарихъай регъуъвал
АватIани гъуьргъуьвал
Ийиз тазвач бедендив –
Зирек я.
Кьуьлзава зи балади –
Галатдач.
Ирид гуьзел хкудда –
Алатдач.
Дамахзава  бубади
Я лугьуз хва зурбади,
Ам патал зун абурдай
Аватдач.
Аялди  кьуьл ийизва –
Хъсан я:
Им дуьньядин бахтунин
Лишан я!..
Чил элкъуьриз кIвачедив,
Цав элкъуьриз гъилерив,
Балади эл шадзава –
Инсан я.
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Чардахдик межлис гур хьана. Хъуь-
руьнар къалин, ванер мадни хци жез-
вай. Дишегьлидин, а яцIу руфун алай-
да Жейран лагьайдан сес мадни.

- ТIвар аку вичел алай. Ахпа вич 
аку. Итимрихъ галаз эрекь хъвадай 
Жейран жедани? Хъуьруьн аку – ра-
гар ацахьай хьтин ванер акъудзава. 
Рахунар аку – виридалай гзафни ра-
хазва, гьич са гафунилайни элкъвен-
ни ийизвач. Жейран ялда вич ахпа. 
Чи хуьре заз ихьтин дишегьли гьич 
садрани акурди туш. Белки, им хьиз, 
тамариз фейила вири дишегьлияр 
ихьтинбур жезвайди ятIа? Яраб я 
жал? Зи дидени? Кала ада вични гьа 
икI тухуда жал? Анани итимар авач-
ни бес. Зун гьич садрани дидедихъ га-
лаз аниз фидач. Къуй чеб фирай, зун 

Магьмуд имидин патавай гьич саниз-
ни юзадач.

Хиялри мдни яргъариз тухвай На-
срулагьан кьил вичизни хабар авачиз 
Магьмуд имидин къвалал алкIана. 
Ам вичелай къуватлу са квез ятIани 
муьтIуьгъ хьанвай. Амни ахвар тир. 
Вичин патай тавазвал авун яз, Магь-
муда гададин кьилел вичин кьезил 
капаш алтадна. Къуй ксурай вичиз, 
фикирна  ада Насрулагь ахвариз 
фенвайди акуна, къалажни як ахпа 
тIуьрай. Ада абур гададин виликай 
къачуна а патал хьиз, гьа кIунтIунин 
къвалал, ават тавурай лагьана, векъ-
ин чарарин арада эцинга. Вич явашдиз 
къарагъна. Балугъар яргъи тIваларал 
акьалжиз башламишнавай Агъарза-
диз куьмек гун патал, адан патав ре-
кье гьатна.
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Налугьуди, Насрулагьан вилериз 
вичин ширинвал, деринвал гваз атай 
ахварин вилни гьа идал алай. Кьу-
рай векьин пиришрин вахрахдин ва-
нер япара гьатнавай Насрулагьаз ада 
ажайиб крар къалурна.

Адетдин югъ я. Амма кьадарсуз 
чими я. Насрулагь  вацIун къерехдал 
ацукьанаватIани, адан чинихъ шагь-
вардин зеррени галукьзавач. ВацIа 
ядни тIимил жезва. Ам михьиз  куь-
тягь жезва. Са арадилай дере тирвал 
яд, яд лугьудай сесер гьатзава. Насру-
лагьаз элкъвена аквазвайбур тарар-
тамар, къванер-рагар я. Абур вири 
чIалал атанва. Насрулагь вич ацукь-
навай чкадал кьуд патахъай далуяр 
чIулав, амма лацу руфунар вилик-
на, тумарал хкаж хьанвай балугъ-
рин жергеяр къвезва. Яд! Яд! – гьа-
райзава абуруни. Насрулагьавай вич 
ацукьнавай къванцелай къарагъиз 
жезвач. Балугъар адан кIвачерай ви-
нелди  экъечIзава. Насрулагьа абур 
са-сад кьаз кьулухъди гадар хъийиз-
ва. Адан  гъиле гьатай ва кьулухъди 
чилел алукь хъувур гьар сад ивидин 
куркурар хьиз хъиткьинзава. Гьар 
садай амайбурук мадни тади кутадай 
гьарайни акъатзава. Насрулагьан 
гъилерни ивидай ктад жезва. Яваш-
яваш адан кIвачерни ивида гьатзава. 
Ахпа вацIун кьер тирвал экIя хьан-
вай гъвечIи ва чIехи къванерни иви-
дин селда гьатзава. ЯтIани балугъар 
тIимил  жезвач, ивидин винел абурун 
мадни чIехи лужар ва цIиргъер пайда 
жезва.

- Ката, Насрулагь! Ката, Насрулагь! 
– ван къекъвез эгечIзава вацIун дере-
да. Къван ивидин юкьва туна, Насру-
лагь къарагъзава. И рагалай а рагал, 
и къекъуьндилай а къекъуьндал хка-
дариз, ам са легьзеда кIвализ агакьза-
ва. КIвачерни  гъилер, чини парталар 
ивида авай ам акурла, дидеди кьакьан 
къавал акьахна жемятдиз гьарайзава, 
эвер гузва:

- КIватI хьухь, я жемятар! КIватI 
хьухь! Зи хва ивидай ктад хьана хтан-
ва. Ада масадбурун иви экъичнава! 
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Адан гъилерал чарадан иви ала!
- Са тахсирни за авунач диде. Са кас-

ни за кьенвач, диде! – лугьуз кIанзава 
Насрулагьаз, амма жезвач.

Хуьруьн вири жемят абурун 
кIвалерин вилик кIватI жезва. Вири-
далайни  хъел пара квай Магьмуд ими 
адан вилик экъечIзава.

- Вун чи хва туш! Вун инсанрин, 
гьайванрин, чан алай гьар са затIунин 
иви экъичIзавай жаллатI я! Ваз чи 
арада яшамиш жедай ихтияр амач! 
Твах, гадаяр, им суддин вилик! Къуй 
ам вичин жазадив агакьрай!

Насрулагьаз чеб вужар ятIа чин 
тийидайбуру ам кьазва, адан гъилер-
кIвачер кутIунзава, садрани такур, са 
ван-сесни, чан алай затI-матIни ава-
чир кьветIек тухузва. Садлагьана гьи-
най ятIани ягьанатдин хъуьруьнрин 
ванер акъатзава. Какахьай сесер: ди-
шегьлийринни итимрин. Ахпа акваз-
ва адаз, мичIивиляй инсанриз ухшар 
авай, амма кьуд кIвачел алай аламат-
дин затIарин суьретар пайда жезва.

- За ийида ви суд! – гьарайзава абу-
рукай виридалайни эйбежер акунар 
авайда.

- За ам кьилиз акъудда! Вун жаза-
диз чIугвада! Вун михьиз терг ийида! 
– лугьузва амайбуруни.

Абур Насрулагьаз мукьва жезва: 
гагь гьайванрин, гагь чан алачир ра-
парин ухшардиз къвезвай эйбежер 
затIар. Ваъ, абурухъ инсанрин суфа-
тар ава: итимрин, папарин. Чебни На-
срулагьаз акубур, чидайбур я. Ингье 
Агъарза, атIад гьа яцIу руфун алай-
ди… Акваз кIанзавач абур Насрула-
гьаз. Ивидай хьанвай вичин гъилериз 
килигиз амай адан вилерик мад са 
затIни хквезмач: я хуьр-кIвал, я диде-
буба, я мукьва-кьили. Чилер-цаварин. 
Адавай абур вичин вилерик, фикир-
диз хкиз жезмач.

- Квез зун рекьидай ихтияр авач! – 
гьарайзава Насрулагьа.

- Чна вири кьенва: инсанарни, на-
батарни, гьайванарни, къушарни, 
дуьньядал рагъ пайда хьайила, и 
кьветIек чуьнуьх хьайи кьаркьулувар-
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ни, тIветIер-ветIерни. Вири тергнава. 
Чилин винел чан аламайди тек вун я. 
Вунни чна тергда! Амай вири затIар 
хьиз.

- Ваъ! Ваъ» - гьарайзава Насру-
лагьа. – Вири сагъ я! Вири сагъ тур! 
Вири сагъ хьурай! Зун рекьида! Зун 
гьазур я-я-я-я…

Тикрар хьайи ванери кьветI 
уьцIуьрзава. Амма я Насрулагьахъ, 
я адан суд ийизвайбурухъ са ккIални 
галукьзавач. Вилик цIун гургурар куз 
эгечIзава.

- Ингье ви ажал! Вун чна гьа и цIалди 
телефда! Ви чан куда гьа и ялавра! 
Гьазур хьухь! – гьарайзава суд ийиз-
вайбуру.

- Къуй! Къуй амай вири дуьнья сагъ 
амукьрай! Зун телеф хьурай! Зун ку-
рай гьа и цIун къене! Вич вичелай 
виликди физва Насрулагь. Адан гъи-
лер цIун ялаврив агакьзава, абур куз 
эгечIзава.

- Гьа-гьа-гьа-а-а, - хъуърезва суд 
ийизвайбур. АкI хъуьрезва хьи, На-
срулагьан япариз мад маса са ванни 

техкъведайвал, вилериз вич кузвай 
цIун ялаварни тахквадайвал.

Насрулагьа анжах вичин гъилер 
кузвайди гьиссзава. Гъилерин кун 
куьтягь жезвач. Ида Насрулагьав ви-
лер ахъайиз тазва. ТакIанз-такIанз, 
гужуналди. Ингье адаз цIун гур-
гурар акуна. Абурун нур чкIанвай 
мичIивиле инсанрин къаралтуярни 
арадиз къвезва. Абурукай сад вили-
кай винелди  акъвазнава. Вуж ятIа 
чир жезвач, амма вилер акIурна На-
срулагьаз килигзава ам. Яраб им вуж 
ятIа? – суал гузва гьеле ахварин таъ-
сирдик кумай Насрулагьа…

- Гьи-гьи-гьи, - вичиз таниш тир хъу-
труьнин сес жезва адан япариз.

Агъарза я. Амма адаз завай вуч 
кIанзава? Вучиз ада зи кузвай гъиле-
риз куьмекзавач?

Садлагьана Насрулагьан гъилер 
чпин ихтиярда гьат хъувуна. Абур 
алай чкайрилай къудгъуна, тади гьал-
да чинал, вири тIарвилерин дарман 
тир пIузаррал атана.

- Гьи-гьи-гьи, - хъуьрена мад Агъ-
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арза. – Дадмиша жува кьур балугъри-
кай.

Насрулагь уях хьана. ПIузаррихъ 
галукьай адан гъилерни сагъзамай, 
амма абурухъай чрай балугъдин ни 
къвезвай. Гадади мад сеферда ни 
чIугван хъийиз акур Агъарзади кьил 
кьилел хтанвай адаз лагьана:

- Ви гъилерал эцигай балугъ, килиг, 
гьиниз акъатнатIа. Мад захъ амач, - 
векъи сесиналди вичин хъел къалур-
на Агъарзади.

Насрулагьа чуькьни авунач. Ам цIун 
патав хъфизвай Агъарзадин далулиз 
килигиз ацукьнавай. Элкъвена мичIи 
тир. ЦIун нурарик, ни вуч ийизватIа, 
хъсандиз аквазвай. ЯцIу руфун алай-
да Жейран лугьудайди галаз зурба 
таран яцIу тандихъ истиканар галу-
кьарзавай. Кьве касди гьарда са тIвал 
гъиле кьуна чранвай балугърин дуван 
аквазвай. 

Насрулагьаз садни кун тийиз ви-
чин ялавар гьавада бадгьава тергза-
вай цIукайни, чардахдиз даях, ихь-

тин инсанриз йиф акъуддай далда, 
хьанвай кьуьзуь таракайни,  масад-
буруз ибурун крар такун патал чиле-
рал атанвай йифекайни хъел атана. 
Акьван хъел атана хьи, ам, туп хьиз, 
къудгъунна алай чкадилай. Инихъ 
катна ам, анихъ катна ам. Ахпа кьил 
туькIвейвал мичIивилиз гьахьна. 
КIвачери чеб жигъирдал акъатайди 
гьиссна. Чидай жигъирдал, дуьз бу-
лахдал физвай. КIвачерик мадни звер 
акатна, абуру Насрулагь вич дехьнен 
Агъарзади вугай бутылкаяр цик ку-
тун патал атай булахдал акъудна.

- ГьакI яни?! ГьакI яни?! – гьарай-
зава Насрулагьа. Ада, метIер чилиз 
яна, булахдик гъилер кутазва. – Ма 
квез! Ма квез!

Вичиз кIандайвал сес акъудна ше-
хьиз эгечIнавай гадади вичин гъи-
лера гьат хъувур бутылкаяр сифте 
булахдин цел, ахпани кIуфалай кьаз 
агъа патал хьиз цикай хкатнавай 
кварквацI къванерал гьалчиз башла-
мишна.
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Раджабова Бикаханум Хив район-
дин Лакарин Хуьряй я. Ада 4 лагьай 
классда кIелзава. Мукьва-кьилийрал, 
халайрал, эмейрал гзаф рикI алай Би-
каханум  мукьвал-мукьвал Махачка-
ладиз мугьман жеда. РикI алаз «Кард» 
ва «Пази» журналар кIелзавай Бика-
ханум чи редакциядиз мугьман хьана. 
И викIегь, рикIиз гзаф чими хьайи ру-
шаз чна са шумуд суал гана:

- Бикаханум, адет яз журналдин 
редакциядиз са багьна авачиз касни 
къведач. Вуна чун квелди шадарда?

- Куьн рази жедатIа заз чидач. Амма 
за регъуьз-кичIез куь кьилив са-кьве 
шиир гъанвай.

- Лап хъсан, къала, чна кIелда. Вуна 
Мусалай шиирар кхьизва?

- Шииррал гьамиша зи рикI алайди 
я. Адет яз, заз бегенмиш хьайи шии-
рар за хуралай чирда, гъвечIи стхай-
риз вахариз кIелда. Гила лагьайтIа за 
жувани шиирар кхьиз башламишнава, 
чи классдин аялриз кIелзава, школа-
дин цлан газетдиз акъудзава.

- Шиирар кхьини ваз тарсар кIелиз 
манийвал ийизвани?

- Ваъ, са кIусни. Шиир рикIиз атайла, заз мадни хъсан кIелиз кIан жезва. 
Зи къиметрал дахни, дидени, бадени, чIехи бубани рази я. Пудар авач, вири 
кьудар, вадар я.

- Муаллимар валай рази яни?
- Тир хьиз я заз. Гьар йисуз похвальный грамотаяр гузва, мукьвара «Косми-

ческий КВН» тIвар алай мярекатда иштирак авунай гъвечIи классда кIелзавай 
аялрин арада за сад лагьай чка кьуна. Районда фейи акъажунрани 3 лагьай 
чкадиз лайихлу хьана.

- Ваз шаирвилин пеше хкягъдай къастар авани?
- Шиирар кхьинал, шаиррал зи рикI ала, амма чIехи бубади лагьайвал, зун 

акьалтIай пеше хкягъун патал гьеле гъвечIи я.
- ЧIехи бубади дуьз лугьузва, гьеле хъсандиз кIела, шиирарни кхьихь. Ви 

сифе камар бахтлубур, берекатлубур хьурай!



Кьуд патахъди вегьейла вил,
Лацу чарчел фена зи гъил.
Акатна гьиссерик тади
Кагьуявал тувуна ади,
Кхьизва за манидин цIар,
РикIел алаз Ватандин тIвар.

Гуьрчегвал дагъларин,
Тамарин, тарарин…
Ви гьар са булахди,
Мягьледи, утагъди
Чи руьгьдал гъизва чан,
Зи Ватан – Дагъустан.

Зун гъвечIи са руш я,
Дуьнья заз каруш я.
Ватандик пай хьана,
Билбилдиз тай хьана,
Гьейран хьуй вири зал,
Къаст ава гъвечIи заз.

Хъипи жезва тамни тар,
Алукьна зулун йикъар.
Къайдадиз хьана муьтIуьгъ,
Цавава дурнайрин цIиргъ.

                                  Уьзуьагъ я багъманчи,
                                  Кьве гъил адан эчIева.
                                  Тарар хилер залан тир
                                  Къвазнава кваз гьачеяр.

                                                             Мектебдин рехъ шегьре я
                                                             ГъвечIидазни чIехидаз.
                                                             Гарар авай бере я,
                                                             Бегенмиш туш кьуьзуьдаз.

                                                                                Мукьвал-мукьвал къвазва марф,
                                                                                Цуьквериз я гьамамар.
                                                                                Зулун гарар, зулун гаф,
                                                                                Зулунбур я чамарар.
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                        ХВАЖАМЖАМ

Ша, са тIимил ял ягъин и булахдал,
ЦIайлапанни вичиз векье къекъуьрай.
балкIандилай кьезилдаказ хкадарда, къу-

жахда кьуна руш авудда, векьедал бицIи япун-
жи экIяда, балкIан са патахъди дугурна чеб 
ацукьда

Галатна жед вунни яргъал рекьера,
Юргъунвилиз и земзем яд дарман я.
Цадай затI гвач, за меквяй яд гуда ваз.
гъилер чуьхуьда, мекве цана рушаз яд гуда

                       ХВАЖАМЖАМ
яд хъвада, амма рушан гъилер ахъайдач
Пагь, им яд туш, пияла я бендвилин,
Кужумнавай чиг цуькверин межеяр.
Ви гъилелай хъваз кIандай заз гьамиша
Муьгьуьббатдин цIай туьхуьриз рикIе зи.

рушан гъилериз теменар гуда, чинив агудда

Дуьа ийиз куьлягь жеч зун кьисметдиз,
Вун гайи заз, багьа савкьват, азизди.

                        ЯРГЪИРУШ
Зи хиялри гузвай даим сабур заз,
Вун атунихъ инанмиш яз рикIивай,
Югъди-йифди вун къведай рехъ гуьзетай…

Гададин чIарариз, чиниз туьмерда, гадади 
вилер акьалда

Къаткук са кIус, кьил эцига метIел зи,
Зи ашкъиди лайлай яда ширин ваз. 
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гада рушан метIел кьил эцигна къатки-
да. НуькIверин манийрихъ галаз, цин шир-
ширдихъ галаз руша яваш мани яда

Зи азизди, ваз ахварар ширин хьуй,
За чIараркай таж кьада ваз, серин хьуй.
Ширширдин сес япараваз булахдин
Ахвар ая ви кIанидан къужахжа.
Килигналди тух жезвач ваз вилер зи,
Бахтлубур я вун къужахдай гъилер зи.
И дуьньядал залай бахтлу вуж ава,
Зи ашкъидихъ мурк цIурурдай гуж ава.
Зи хиялра шумуд йис битмиш хьана,
Сирлу мурад, гила вун дигмиш хьана.
Чухсагъул ваз, берекатлу жумарт чил,
На къурмишна муьгьуьббатдин сувар чи.

къванцин кьулухъай ш-ш-шшдин ван га-
лаз гумм акъатда, ЧIулават ва адан булуш-
кадин цен кьуна Иблис

                      ЧIУЛАВАТ
Квез кIан хьанай алдатмишиз ЧIулават. 

КичI гайила зи лайихсуз невейриз
АкI хьанай квез, зайиф жеда ЧIулават.
Анжах зи гаф вине жеда. Аквада!
ЧIулаватал чан алай кьван береда,
Хважамжам, ваз кьисмет жедач Яргъи-

руш.
Лацувата талакьдай бягьс чIугвада.
Некягьналдай вичи абур эбеди.
Амма ви гаф пчIи хьана, Лацуват.
Гьамишалугъ  ксана ви Хважамжам
Ажалдин яд хъвана ярдин гъилелай.

хъуьреда, Иблисдихъ галаз шадвилин 
кьуьлда 

                        ЯРГЪИРУШ

гададиз килигда, ам юзурда, амма ахва-
рай ават тавурла ишехьда

Я КафтIар, на заз вуч инад авуна?
ЧIулав муртад ягъун кьуна чинебан…
Кьурай гъилер, куьн заз хьана душма-

нар,
Ажалдин яд гана ярдиз гъилелай…

гададиз кинар ийиз ишеда, бирдан гар 
акъатда, гарун ванцелди Лацуватни Жин-
жигар пайда жеда
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                    ЛАЦУВАТ
Гьеле фад я  шадвал авун, 

ЧIулават.
Лугьуналди эсер авач эхир ваз.
Са дидеди ханай чун кьвед-

кьведхверар,
Амма икьван куьз такIанда инса-

нар?
Аквадай гьал, кьведаз дар я дуьнья 

чаз.

Яргъируш Лацуватан къужахда  
гьатла

                  ЯРГЪИРУШ
Агь, баде, заз эх тежедай дерт хьа-

на…

                   ЛАЦУВАТ
Сабурлу хьухь, зи мегьрибан хтул, 

вун,
Кьиле фидач ЧIулаватан гъаразар.

                  ЧIУЛАВАТ
Мус хьайид я вавай завди акъажиз,
Чилин винел, цавун кIаник зи суь-

гьуьр
Гьайбатлу я, чIагьнакьа захъ гьуь-

жетмир.
Чан кIандатIа, квахь, къекъечI зи 

виликай.

                  ЛАЦУВАТ
Эхирдалди килигин ви гьайбатдиз,
Вуна чилин сесинихъ яб акала.
Хважамжамдин кьулахдикай кфил 

хкудда

    И кфилди кьецI гуда ви къуват-
диз.

кфил яда, ЧIулават кфилдин сеси-
налди къвез- къвез буш жеда.

                 ЖИНЖИГАР 
уьфт галай гарун ванцелди «фу-фф-

ффф!» - ийиз ЧIулаватай элкъведа, 
ахпа Иблисдин тум кьуна ялда, ярхар-
на чилелай галчIурда.

Жанавурдин гуьгъуьнавай чакъал 
хьиз

Гьикьван жеда ЧIулаватан тумуна?
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Гила бесрай фендер вуна акъудай,
Тум атIуда, нагъвар твада хамуна!

                      ИБЛИС
Аман, кьена! ЧIулават, са куьмек 

це!

                     ЧIУЛАВАТ
Заз ни гурай? Зазни куьмек це!

япара тупIар туна метIерал акъваз-
да

Минет я, вах, на кфил акъварза,
Алмасди хьиз ада зи рикI атIузва,
Инсаф ая хайи вахаз са кIус кьван.
Элкъвезва зун даим къара булут-

диз,
Минет я ваз, а хци сес атIутIа.
 
                       ЛАЦУВАТ
Ваъ! Ваз чка кьегьят хьанва чиле-

рал,
Ви чIулаввал элкъуьй чIулав булу-

триз.
Писвилин гел тамукьдайвал чиле-

рал,
Гьич рекIера амансузвал тежервал
Элкъуьгъ, элкъуьгъ даим чIулав бу-

лутдиз,
Инжиклини тахьуй вакай инсанар.

ЧIулаватни Иблис гумм галахиз 
катда, Жинжигару калтугда

                    ЯРГЪИРУШ
Азиз баде, на са чара жагъура:
За Хважамжам хкуд даим ахвар-

кай.

                     ЛАЦУВАТ
Вун секин хьухь, зи мегьрибан, исят-

да
За Хважамжам ахварикай хкудда.
Ви хъуькъверлай, къала, накъвар 

кIватIин за,
Дава хьурай абур чандиз ви ярдин.

Рушан хъуькъверилай накъвад 
стIалар кIватIна, гададин чиниз  хъче-
да 

Таб хьанани гайи гафар кIанидаз,
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Зун туна вун гьиниз катда, азизди?

ярдин чинлай гъил латадиз туьмер-
да

Фад, уях хьухь бед ахваркай, минет 
я…

                ХВАЖАМЖАМ
вилер ачухда, ахварикай кватайда 

хьиз ширин кьачIузарда

Гьикьван ширин ахвар тир ви къу-
жахда,

Уьмуьрлух икI ксанайтIа мурад 
тир…

                 ЯРГЪИРУШ
шадвилин накъвар михьиз

Эхь, дугъри я, вун уьмуьрлух ксу-
дай

Ялгъуз туна зун и экуь дуьньяда.
Амма инал куьмек хьана Лацуват,
Къутармишна вун ахваркай яргъал 

тир.

                  ХВАЖАМЖАМ
къудгуна  къарагъда, икьван гагьда 

вичин кьулухъ акъвазнавай Лацуват 
аквада, тешвиш яз, тажуб яз

Даим ахвар..? Къутармишна зун 
куькай? 

Ви гафарин акьазвач зун гъавур-
да…

                  ЛАЦУВАТ
Я акьунни герек туш ваз, къагьри-

ман,
Экв акьурла цIрана няс чIулаввал,
Жедай зиян хъен я чIулав булут-

дин.
Вири катна Жинжигарун хураваз.
Бед Гургусдин кьушанар на телеф-

на,
Багъри чилиз хгана экв, азадвал.

               ХВАЖАМЖАМ
Ви куьмекни хьаначиртIа, вилериз
Ахквадачир я яр, я чил гуьзел зи.
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                        ЛАЦУВАТ
Бейхабар я, аквадайвал, жегьилар
Къе мехъер я! Квел жемятдин вил 

ала.
Тадиз ахлад, куь рехъ хьурай саламат,
Тур гарданда, ма свасвилин дуьгуьра.

                    ЯРГЪИРУШ
Гьикьван иер баде ава, килиг, захъ.
Лацуватан гарданда гьатда, хъуькъвез 

темен гуда

                   ХВАЖАМЖАМ
Шад хабардай чухсагъул ваз, Лацу-

ват.
Муштулухдай ма ваз лацу келегъа.

кьулахдикай лацу  келегъа хкудна, 
ахъайна, Лацуватахъ галчукда

Чна къе ваз лугьузва чи мехъеркай.
Вири санал хъфида чун мехъерик,
Эй, ЦIайлапан, къе сейр бесрай къу-

рухра.

Нуран кIвале мехъерин межлис Шагь-
дагъ. Касэдеб, Лацуват, Жинжигар, Нур, 
Чарчархалум, Хважамжам, Яргъируш.
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                               Чинебан затIар

Акъваз тийиз япал суалар гузвай Мурадакай 
кирягь хьанвай бадеди лугьузва:

- Зи япайкъудмир, Мурад.
- Ви япа вуч ава, баде?
- Вуч, вуч…иляс залай, я кас.
Бейкеф хьайи Мурад шехьиз ацукьна.
Дидеди хабар кьазва:
- Вун куьз шезва, чан, вун ни бейкефна?
- Зун бадедиз такIан хьанва.
- Ву-у-у, на акI вучиз лугьузва, бала?
- ГьакI лугьуда. КIанзавайтIа бадеди 

заз «илясни» лугьудачир, ва вичин япа  
захъай чинеба хуьзвай затIарни къа-
лурдай.

   Хъуьтуьл руфун 

Кал ацаз фейи дидеди кализ гъиляй 
фан кIусар гузва.

- Гумир, чан диде! – гьарайзава Мура-
да, вуна чун кални, некни авачиз тада.

- Ам вуч лагьай чIал я, чан хва?
- ГьикI вуч лагьай чIал я, къуьлуьн 

фу тIуьрдаз ракьун руфун герек я, чи 
калин руфун хъуьтуьл мум хьтинди 
я. Чи каливай фу иливриз тахьайтIа 
вучрай?

- Хьурай, чан хва, мад сеферда 
за адаз мухан фу гуда, вун секин 
хьухь.
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                     Адетар чIурзава
- Баде, зун мад ФетIабурун кIвализ 

мугьмандиз фидач.
- Вучиз, я хва, куьн кIеви дустар ту-

ширни?
- Чун дустар я, баде, амма ФетIан диде-

ди чи къени адетар чIурзава.
- ГьикIа гьа?
- Гьар зун фейила, ада заз «югь мичIи 

жезва, Мурад, кIвализ ахлад» лугьузва.
- Гьам пис кар яни?
- Эхь, баде, адетар квахьзава. Бес вуна 

лагьаначирни, пуд юкъуз атай мугьман-
ди вичи лугьудалди вич вучиз атайди 
я, мус хъфирди я жузадай адет туш.

   
           КIел тарай аватна
- Диде, диде, кIел тарай аватна.
- Ву-у, ам тараз гьикI акьахна, чан хва?
- Тараз акьахдайла заз акунач, амма 

ада тарай аватайда хьиз гьарайзава.

                Пис жедани
- Зи айнаяр къала, Мурад, - лугьузва 

бадеди, - пенсияр гудай хала къвезва.
- Баде, зазни са айнаяр къачу ман.
- Ви айнаяр куьз я, чан хтул, абур зун 

хьтин кьуьзуьбуруз герек затIар я.
- За абур, баде, вуна хьиз пенсияр 

гудай хала къведай арада апукIда, са 
пенсия зазни гайитIа чаз пис жедани 
кьван?
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Зи Наима векIегь руш я,
Сад я авай бубадиз.
Буюрмишай кар тамамда,
Майдан гудач багьнадиз.

ГъвечIи кIарни кьулни расна
Рушаз чIехи бубади.
Кал ацадай гъвечIи бедре
Багъишнава дидеди.

Къуьнел лацу дасмал кьада
Къапар-тIурар чуьхуьрла,
Баркалладиз лайих руш я,
Чка тадач къехуьнриз.

Гьар са карда викIегь я ам
Гуз дидедиз куьмекар.
Мектебдиз фин къаст я адан
Къачуз хъсан къиметар.
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«Ксанва магъарадавай сев хьиз» 

- лагьай келима квез виридаз чида. 
ХъуьтIуьн са шумуд вацра галаз-
галаз севре вучиз ахварзаватIа чи-
дани квез? Гзафбуруз  чидач. Гер-
маниядин алимри са шумуд йисуз 
ахтармишунар авуна, гуьзчивилер 
тухвана. Кьуьд алукьна, гьаваяр 
къана, там-тарни ичIи хьайила, се-
вериз ва маса хейлин гьайванриз 
недай суьрсет амукьзавач. Я инсан-
ри  хьиз, кьифери хьиз, хазари хьиз 
хъуьтIуьн раж гьазурдай амални 
абурухъ авач. Гьавиялй 4-5 вацран 
ахварар севериз гишинвилихъай 
катдай рехъ, чара жезва. Аламатдин 
кар ам я хьи, тинез, тахъваз хьайи 
абур, са жизви яхун хьайитIани, 
азарлу жезвач. Гатфар алукьна, 
таму либас дегишайла, абур накь 
ксана къе къарагъайбур хьиз къе-
цел экъечIзава.
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Дегь заманда Египетдин диндалди 
кIвалин берекат, къул хуьдай Аллагь-
дин тIвар Бастет яз хьана. Тажуб же-
дай кар ам тир хьи, а Бастетан кьил 
кацин кьил яз хьана. Бастет регьим-
лу хьурай, ада къулан цIай, берекат 
хуьрай лагьана, инсанди адаз кьетIен 
жуьредин къурбандар ийиз хьана. 
Хъсан жинсинин кацер хуьз, туьмер-
да тваз, ахпа абурун гарданар хаз. Ба-
стет Аллагьдиз къурбанд  ийиз хьана. 
ИкI тирди ингилисрин тарихдин му-
зей ахтармишайлани тестикь хьана. 
Алимри кацерин скелетар рентген-
дин эквер ягъиз  ахтармишна. Вири-
дан гарданар гьа са чкадилай, гьа са 
саягъда ханваз жагъана.

Гьавиляй, белки, чи чIехи бадей-
ри лугьурвал, кацер чаз чап, вилерин 
кIаникай килигда. Абуру чал эхир-
дал кьван ихтибар ийидач. Я кацер, 
кицIер, балкIанар хьиз инсандиз ва-
фалуни жедач. Яни чал абуру юкь ве-
гьизвач, я чна гьабурални.

Белки им дегь заманайрилай кумай 
кичI я жеди, низ чида.



                            

Гагь вилик, гагь гуьгъуьна,
Аваз ви кам-камуна,
Вафалу дуст виринра…
Квахьда, квайла серинрик.
             
                     

                      ***
Гагь сини я, гагь мукал,
ЭкъечIда цавун юкьвал.
                

                          

                      ***
Гагь чIулав я, гагь лацу,
Ягъиз жедач ам пацув.
Гьахьда чуьлда, рекьера,
Сугъулвал тваз рикIера.
           
                      

                       ***
Эгъуьннава кIвалин пIипI,
 ТIеквен кIвал я, туш ам сикI.
                     
                    

                        ***
КIасда ада атайла хъел,
Яман я.
Туьд чуькьвейла, гудай зегьер
Дарман я.



Гьуьрметлу гъвечIи дустар!
Ингье куьн мад са йисан чIехи хьана. 

Квехъ галаз зунни. Къе-пака, акваз-
такваз цIийи. 2014-йисни алукьда. 
Гьа йисузни заз квехъ галаз камар ве-
гьин, чи дуствал мегькемарун хуш я. 
Виликамаз зун, яни «Кард» журнал 
кхьин рикIелай ракъурмир.

Куь дуствилел дамахзавай «Кард».
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