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Гьикьван хвеши жеда заз
«Я лезги руш» лагьайла.
Вирт хьиз, чандиз авахьда,
Зи чIалал зав рахайла.

ТIвар жагъайдм са зун туш,
Вири лезги рушар я.
Наз гуз чидай иербур
ТIварцел алай къашар я.

Ашкъидин рагъ пелевай,
КуькIуьрнавай нурар я.
Бахтунин туьд гъилевай,
Халкь авурдан гьунар я.

ЦIайлапандин тIем галай,
Чинардиз хьиз буй авай,
Лезги рушар сагъ хьурай,
ТIварцIиз лайих суй авай.



Гьикьван хвеши жеда заз
«Я лезги руш» лагьайла.
Вирт хьиз, чандиз авахьда,
Зи чIалал зав рахайла.

ТIвар жагъайдм са зун туш,
Вири лезги рушар я.
Наз гуз чидай иербур
ТIварцел алай къашар я.

Ашкъидин рагъ пелевай,
КуькIуьрнавай нурар я.
Бахтунин туьд гъилевай,
Халкь авурдан гьунар я.

ЦIайлапандин тIем галай,
Чинардиз хьиз буй авай,
Лезги рушар сагъ хьурай,
ТIварцIиз лайих суй авай.

Шумуд югъ я, авай са хва
Азарлу яз, месеваз.
ЧIимел хьанва дидед гьава
Начагъ тир хва рикIеваз.

Агъзур хиял физва рикIяй
Дидедиз югъ мичIи я.
Гьич са кIвалах къвезмач гъиляй
Дуьнья адаз ичIи я.

Гьал гьикI ятIа кьазва хабар
Йикъа вишра патав къвез.
Такун патал хциз накъвар
Гьаятра ам жезва шез.

Йиферизни кьилихъ хцин
Физвач диде ахвариз.
Ава цавухъ туькIуьрна чин
Халикьдизни ялвариз.

«Садра хва начагъ жедалди
Вишра зун хьун хъсан я», –
Лугьузва хьи гьар дидеди.
Аялдин тIал яман я.
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Экуьн кьиляй чухваз кIалхан,
Твада вуна, хъипре хьиз, ван.
Авайди туш вахъ са кIус чан,
За вун пака тукIвада, кIек.

Луваривди гатаз къвалар,
Твазва вуна хуьре ванар.
Халкьни вакай хьанва бизар,
Вун чалай мус алатда, кIек?

Гьарай мийир на гьавая,
Жува-жувак фикир ая!
ВахкайтIа ви гъиле пая,
Пагь, вакай са хан жеда, кIек.

Лай-лай ягъиз йифиз-юкъуз зи кьепIин кIане,
Ахвар хана, гелкъведай вун захъ, азиз баде.
«Ксус, бала, ширин бала, вун я зи куьрпе», –
Лугьуз, мани ягъиз жедай вун чуплах кIвале.

Кашни мекьни эхна вуна четин вахтарин,
Зун кIулаллаз къайгъу чIугваз жедай къушарин.
Акунач ваз са югъ регьят къенин суварин,
Залан парар ялна вуна уьмуьрдин къене.

Буржлу яз зун уьмуьрлухда амукьнава ваз,
Гьалал ая вуна чIугур а зегьметар заз.
Маяк я вун даим дуьз рехъ къалурзавай чаз,
Нур къурай ви, чан зи баде, женнетдин кIвале.
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Экуьн кьиляй чухваз кIалхан,
Твада вуна, хъипре хьиз, ван.
Авайди туш вахъ са кIус чан,
За вун пака тукIвада, кIек.

Луваривди гатаз къвалар,
Твазва вуна хуьре ванар.
Халкьни вакай хьанва бизар,
Вун чалай мус алатда, кIек?

Гьарай мийир на гьавая,
Жува-жувак фикир ая!
ВахкайтIа ви гъиле пая,
Пагь, вакай са хан жеда, кIек.

Лай-лай ягъиз йифиз-юкъуз зи кьепIин кIане,
Ахвар хана, гелкъведай вун захъ, азиз баде.
«Ксус, бала, ширин бала, вун я зи куьрпе», –
Лугьуз, мани ягъиз жедай вун чуплах кIвале.

Кашни мекьни эхна вуна четин вахтарин,
Зун кIулаллаз къайгъу чIугваз жедай къушарин.
Акунач ваз са югъ регьят къенин суварин,
Залан парар ялна вуна уьмуьрдин къене.

Буржлу яз зун уьмуьрлухда амукьнава ваз,
Гьалал ая вуна чIугур а зегьметар заз.
Маяк я вун даим дуьз рехъ къалурзавай чаз,
Нур къурай ви, чан зи баде, женнетдин кIвале.
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Им 1455-йисуз хьайи кар я. Ев-
ропадин са шегьерда зилийрин суд-
дуван авуна. Якъин хьи куьн аламат 
жезва: зилийрин? Ун, ун! Зилийрин, 
зилийрин! Бес абурун тахсир вуч тир 
лагьана хабар кьуртIа, чир хьухь. 
Абур акьван туьремиш хьанвай хьи, 
сан-гьисаб авачир кьадар! Абурай 
вирер ацIанвай.

Эхирни агьалияр вири санал 
кIватI хьана. Им гьикьван эхда?

Са рехъ жагъурна кIанда. кIватI 
хьана вири санал, гьатда агьалияр 
епископдин патав рекье. Шикаят 
ийиз. Епископ вуж ятIа чизвачни? 
Ам динэгьлийрин кьилевайди я. 
Гьахъ-дуван гвай кас. Яб гуда а епи-
скопди агьалийриз. Ракъурда вичин 
чавушар зилийрин патав. Абуруни 
пуд зили суддиз гьида. Суд-дувандин 
чIехида, яни епископди и зилийриз 
лугьуда:

– Эй Аллагьдин гьайванар! За 
квез пуд югъ муьгьлет гузва. Пуд 
йикъалай заз куьн халкьдин малари 

яд хъвазвай вирера такурай! Вири 
тухумар, жинсер санал кIватI хьана, 
са масанихъ алада!

Хкида чавушри зилияр гьа чпин 
мукьвабурун патав. Ахъайда. Алат-
да пуд югъ. Агьалийри вирерилай 
вил алудзавач. Акван зилияр гьи-
нихъ фидатIа. Амма зилийриз са 
къайгъуни туш. Чпин суд-дуван 
авуникай хабар кьванни туш. Вуж 
вириз гьахьайтIа, гьадал алкIиз, 
фитIинзава абуру иви. Кьвед лагьай 
сеферда агьалийри епископдиз арза 
ийида. И касдини цIийи суд-дуван 
ийида:

– Куь вири тухумриз, вири жинсе-
риз лянет, лянет, лянет! Куь тереф 
хуьдай инсанризни лянет! – лугьуда 
епископди.

Амма зилийри ябни гудач. Чпин 
кар давамарда.

А девирра неинки инсандиз, неин-
ки гьайвандиз, гьатта гьашаратдиз-
ни кваз зулум ийидай ихтияр са кас-
дихъни авачир.

3 4/2019



Хьана кьван, хьанач кьван са сикI. Са 
зулун юкъуз багъда къекъвезвайла адаз 
са тарцел са чуьхвер аламаз акуна. ам, 
темягь фидайвал чрана, гьа гила-мад 
аватда лугьуз куьрс хьанвай.

Килигна сикI, килигна, адан сивиз 
цIаран яд атана, амма гъиле гьатай затI 
хьанач. Ацукьна сикI, фена хиялриз. 
Хияларни лагьайтIа, уьндуьшкайри-
кай, къазарикай, верчерикай тир. Хи-
ялра сикIре верч хкянавай. Гьа и арада 
гар акъатна, гару тар юзурна.

Бирдан хилехъай галатна, чуьхвер 
сикIрен кьамал алукьна. Ам кьве пад 
хьана. СикIрез са кьадар тIарни хьа-
на, амма чуьхвер акуна адан кьили 
кIвалахна.

– Эгер вун хилел аламайтIа, вун и къаз 
къведачир, – лагьана ада. Вуна вунни 
кукIварна, зи кьилни тIарна, зи хиялра 
авай верчни завай квадарна. Гила йикь 
гьакIа! ИкI лагьана, сире чуьхвердин 
кьве падни санал вичин сивиз вегьена.
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Хьана кьван, хьанач кьван са сикI. Са 
зулун юкъуз багъда къекъвезвайла адаз 
са тарцел са чуьхвер аламаз акуна. ам, 
темягь фидайвал чрана, гьа гила-мад 
аватда лугьуз куьрс хьанвай.

Килигна сикI, килигна, адан сивиз 
цIаран яд атана, амма гъиле гьатай затI 
хьанач. Ацукьна сикI, фена хиялриз. 
Хияларни лагьайтIа, уьндуьшкайри-
кай, къазарикай, верчерикай тир. Хи-
ялра сикIре верч хкянавай. Гьа и арада 
гар акъатна, гару тар юзурна.

Бирдан хилехъай галатна, чуьхвер 
сикIрен кьамал алукьна. Ам кьве пад 
хьана. СикIрез са кьадар тIарни хьа-
на, амма чуьхвер акуна адан кьили 
кIвалахна.

– Эгер вун хилел аламайтIа, вун и къаз 
къведачир, – лагьана ада. Вуна вунни 
кукIварна, зи кьилни тIарна, зи хиялра 
авай верчни завай квадарна. Гила йикь 
гьакIа! ИкI лагьана, сире чуьхвердин 
кьве падни санал вичин сивиз вегьена.

44/2019

Са нуькI хьана. Ам пара иер, шад 
нуькI тир. Са пехъни хьана. Ам пара 
эйбежер, къаних пехъ тир. НуькIрен 
тIвар Хуьруьнви, пехърен тIварни 
ЧIупчIулав тир.

Са сеферда недай суьрсетдихъ 
къекъвезвай Хуьруьнвидиз чилелай 
са твар жагъана. Адаз и твар нез кIан 
хьана, амма ам екеди яз, адан туьтуь-
на акIана.

Хуьруьнви аквада ЧIупчIулаваз. 
Ада лугьуда:

– Исятда рекьидайди я! КIуф яна, 
неда за и нуькI.

ЧIупчIулав чилел эвичIна, Хуьруьн-
видив агатна. Ам акуна кичIе хьайи 
Хуьруьнвидин туьд гьяркьуь жеда 
кьван! Твар лурпIна адан руфуниз 
аватна. Пурррна лув гана, гьа пехъ 
ацукьай тарцин хилел ацукьна, ада 
вичин душмандал хъуьруьнар ийида:

«ЧIив-чIирив! ЧIив-чIирив!
Де ша тIун вун зи кьилив!
За ви гьа тум акъудда,
Катна, валай алудда!
ЧIив-чIирив! ЧIив-чIирив!
Де ша тIун вун зи кьилив!»

ЧIупчIулав къени Хуьруьнвидихъ 
калтугзама, амма ам адахъ сакIани 
агакьзавач.
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(Эвел алатай нумрада)

Са гьафте алатна. Зурабаз хуьр 
са кьадар чир хьана, гзаф цIийи 
дустарихъ галаз таниш хьана. 
Нянихъ вирида хьиз нехир хтай-
ла кал хкиз хьана. Булахдилай 
яд гъиз цин къапар ацIурна. 
Гьатта бубадиз тевле эцигизни 
куьмекар гана. Гьар экуьнахъ 
кал ацайла, Айшат эмеди Зура-
бав са истикIан чими фири нек-
ни хъваз тазвай.

И фейи гьафтеда Зураб якIа-
чIарчIе хьана, хъуькъверал яр 
акьалтна, гумрагь хьана акваз-
вай. Бубади адаз бапIахни, далу-
кIуртни, цвана, цIийи батинкаяр-
ни къачуна. Гьар нянихъ бубади 
вири хтулар кIватIиз дагъвийрин 
кьегьалвилерикай, абуру дяведа 
Ватан гьикI хвенатIа суьгьбетар 
ийиз хьана. Гьа икI йикъар къвез 
алатзавай.

Са экуьнахъ бубади лугьуда:
– Гьазур хьухь, Зураб, къе чун 

кьвед дагъдиз чубанрин кьилив 
хкаж жеда, ана зи стха Гочоба 
чубанвал ийизва.

– Адаз ана кичIе тушни, буба?
– Халис этемдиз санани, са-

дахъайни кичIе жедайди туш.
– Зазни кичIе туш, буба.
– Баркалла, зи хтул, гьакI лагь.
Рахаз-рахаз бубади чантадиз 

фу, кьуру якIун кIусар, ниси-
дин къумбук ва яд авай флягани 
кIватIна. Ахпа кьацIалай тфенг 
къачуна, кьве пачка патронарни 
къенепатан жибиндиз вегьена.
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(Эвел алатай нумрада)

Са гьафте алатна. Зурабаз хуьр 
са кьадар чир хьана, гзаф цIийи 
дустарихъ галаз таниш хьана. 
Нянихъ вирида хьиз нехир хтай-
ла кал хкиз хьана. Булахдилай 
яд гъиз цин къапар ацIурна. 
Гьатта бубадиз тевле эцигизни 
куьмекар гана. Гьар экуьнахъ 
кал ацайла, Айшат эмеди Зура-
бав са истикIан чими фири нек-
ни хъваз тазвай.

И фейи гьафтеда Зураб якIа-
чIарчIе хьана, хъуькъверал яр 
акьалтна, гумрагь хьана акваз-
вай. Бубади адаз бапIахни, далу-
кIуртни, цвана, цIийи батинкаяр-
ни къачуна. Гьар нянихъ бубади 
вири хтулар кIватIиз дагъвийрин 
кьегьалвилерикай, абуру дяведа 
Ватан гьикI хвенатIа суьгьбетар 
ийиз хьана. Гьа икI йикъар къвез 
алатзавай.

Са экуьнахъ бубади лугьуда:
– Гьазур хьухь, Зураб, къе чун 

кьвед дагъдиз чубанрин кьилив 
хкаж жеда, ана зи стха Гочоба 
чубанвал ийизва.

– Адаз ана кичIе тушни, буба?
– Халис этемдиз санани, са-

дахъайни кичIе жедайди туш.
– Зазни кичIе туш, буба.
– Баркалла, зи хтул, гьакI лагь.
Рахаз-рахаз бубади чантадиз 

фу, кьуру якIун кIусар, ниси-
дин къумбук ва яд авай флягани 
кIватIна. Ахпа кьацIалай тфенг 
къачуна, кьве пачка патронарни 
къенепатан жибиндиз вегьена.
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– Де къарагъ, гьатин рекье. 
Палтум рикIелай ракъурмир, йи-
физ дагъда мекьи жеда.

Гьаятда, жагъундал 
кутIуннавай ламни вилик гъана 
бубади лугьуда:

– Зураб, вун ламраллаз фида-
ни, тахьайтIа кIвачи-кIвачи?

– КIвачи-кIвачи, буба.
– Де, ятIа ша, гьатин рекье.
Рехъ са ажаибди тир. Сифте 

са тIимил чкадиз хуьряй агъуз 
эвичIна, ахпа тикдиз кьуд пад 
къацу жигъирдай фена. Вири и 
рекье бубади заз риваятар, кьи-
саяр ахъагъиз хьана. Алукь тий-
идайвал, галат тежедайвал хкаж 
жедай амалар чирна. За лагьайтIа 
зи рикIяй икьван камаллу, савад-
лу зи бубадал дамахзавай.

– Дагъдани, тамани, шегьерда-
ни гьамиша рехъ рикIел хуьх, хтул. 
Гьар камуна лишанлу чкаяр кьатIуз 
хьухь.

Са кьадар вахтундилай кицIер 
элуькьдай сесер акъатна.

– Чун агакьна, хтул.
Чи вилик са метридин кьакьан-

вал авай къванцин цал пайда хьана. 
Цлахъ са гъвечIи къванцин къазма-
ни галай. Пенжер кьеркь хьиз хьан-
вай хамуналди кIевнавай. Къазма-
дай къумрал, чуруяр квай, кIанчI 
хьтин этем экъечна. Им Гочоб ими 
тир. Ада зи кьилел гъил алтадна, 
ахпа зун цавуз хкажна, сивел хъвер 
алаз лагьана:

– Аку гьа, гьихьтин буй ганатIа. 
Мехъер ийидай хьтин гада хьанва. 
Мехъерал тукIвадай лапагар зи па-
тай. Амайди свас жагъурун я.
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Чун пудни къазмадиз гьахьна. 
Къулал къажгъан йигазвай, гум къа-
ва авай гурмагъдай къецел акъатза-
вай. Къванерал кьве тахта вегьена, 
винелай ацукьиз регьят хьурай ла-
гьана япунжи экIянавай. Гочоб ими-
ди энгел тавуна чаз пудазни шурва-
яр экъяна. Фан са хъвехъ атIана зав 
вугана.

– Неъ, хьул, тIуруниз уф гуз неъ, 
шурва цIал авунавайди я.

– Гочоб, – лагьана бубади, – де 
гила ахъая кван хьайи-тахьай. Ам 
вучтин сев тир иниз акъатайди?

– А севре чун секин тазвач, вал-
лагь. Йифди кицIер элуькьзава, ла-
пагарни секинсуз я, ксузвач.

– На вуч авуна?
– За са шумудра, цавуз тфенгар 

яна, кичIерар гана. Сад-кьве югъ 
квахьна. Ахпа мад йифериз атана, 
гьарай-эвер туна, са лапагни гваз 
хъфена.

– Лап пел кутуна яна кIандай.
– Зи ружадихъай адаз кичIезвач. 

Зав бегьем патрумарни гвач эхир, 
гьавиляй за ваз ша лагьайди я.

– Гъавурда акьуна.
ИкI лагьана бубади вичи гъайи 

кьве пачка патрумар суфрадал эциг-
на, ахпа чанта къачуна, лагьана:

– Зураб, зун са тIимил къецерал 
къекъведа, чантадиз жикIиярни 
кIватIда, чайдин векьер-кьалар-
ни, жув зун хкведалди къазмадай 
экъечIмир.

– Буба, ваз севрехъай кичIе туш-
ни? Тфенг хьайитIани къачу.

– За ваз лагьаначни, зун и мукь-
варал жеда. Вин вуч я, сев лагьайла 
зегьле фенани? За ваз гьикI лагьа-
най, эркекдиз кичIе жедайди туш.

Югъ няни хьана. Зураба къаб-тIур 
чуьхвена. Гочоб имиди къецелай са 
къужах кIарасарни гъана. Гьа и ара-
да кицIер элуькьиз башламишна. 

84/2019



Чун пудни къазмадиз гьахьна. 
Къулал къажгъан йигазвай, гум къа-
ва авай гурмагъдай къецел акъатза-
вай. Къванерал кьве тахта вегьена, 
винелай ацукьиз регьят хьурай ла-
гьана япунжи экIянавай. Гочоб ими-
ди энгел тавуна чаз пудазни шурва-
яр экъяна. Фан са хъвехъ атIана зав 
вугана.

– Неъ, хьул, тIуруниз уф гуз неъ, 
шурва цIал авунавайди я.

– Гочоб, – лагьана бубади, – де 
гила ахъая кван хьайи-тахьай. Ам 
вучтин сев тир иниз акъатайди?

– А севре чун секин тазвач, вал-
лагь. Йифди кицIер элуькьзава, ла-
пагарни секинсуз я, ксузвач.

– На вуч авуна?
– За са шумудра, цавуз тфенгар 

яна, кичIерар гана. Сад-кьве югъ 
квахьна. Ахпа мад йифериз атана, 
гьарай-эвер туна, са лапагни гваз 
хъфена.

– Лап пел кутуна яна кIандай.
– Зи ружадихъай адаз кичIезвач. 

Зав бегьем патрумарни гвач эхир, 
гьавиляй за ваз ша лагьайди я.

– Гъавурда акьуна.
ИкI лагьана бубади вичи гъайи 

кьве пачка патрумар суфрадал эциг-
на, ахпа чанта къачуна, лагьана:

– Зураб, зун са тIимил къецерал 
къекъведа, чантадиз жикIиярни 
кIватIда, чайдин векьер-кьалар-
ни, жув зун хкведалди къазмадай 
экъечIмир.

– Буба, ваз севрехъай кичIе туш-
ни? Тфенг хьайитIани къачу.

– За ваз лагьаначни, зун и мукь-
варал жеда. Вин вуч я, сев лагьайла 
зегьле фенани? За ваз гьикI лагьа-
най, эркекдиз кичIе жедайди туш.

Югъ няни хьана. Зураба къаб-тIур 
чуьхвена. Гочоб имиди къецелай са 
къужах кIарасарни гъана. Гьа и ара-
да кицIер элуькьиз башламишна. 
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Зурабан япарихъ «Гочоб, Гочоб!» 
– гьарайзавай бубадин сес галукь-
на. Катна къецел акъатай Зурабаз 
яц кьван чIехи, сив ахъайна, гьарай 
галаз, къармахар виликна, бубадал 
къвезвай эйбежер сев акуна. декьи-
кьани тефена галаз-галаз кьве гуь-
лле акъатна. А гуьллейри севрен 
руфун къазунна, хъел атай сев гьа-
райиз-гьарайиз бубадал тепилмиш 
хьана. Гочоб имиди мад сеферда 
яна. И сеферда гуьлле лап келледиз 
фена. Севрен гьарай акъваз хьана, 
ярх жедайла бубани севрен къвалак 
акатна.

– Къазимегьамед! – гьарайна Го-
чоб имиди. Са гуж-баладалди ада 
буба севрен къвалакай хкунда. – Вал 
хер хьанвани, гьи чка тIазва?

– Къуьн, зи къуьнел хер хьанва, 
кIвачерни севрен къвалакай хкуд.

Бубадин къуьнел залан хер хьан-
вай, анай акъваз тийиз иви физвай.

– Зураб! – гьарайна Гочоб ими-
ди, – къах хьана акъвазмир. Катна 
фена къазмадай фонарни аптекани 
спирт авай шуьше гваз хъша! Гочоб 
имиди бубадин хирел сифте шуьше-
дай спирт илична, ахпа спиртдал 
кьежирна памбаг эцигна, къуьн жу-
даналди кутIунна. Амма иви акъ-
ваззавачир. Ярхар жедайла севре 
бубадин кьве пакун тIвални ханвай, 
са кIвачни. Гочоб имиди мукъаятдиз 
буба къазмадиз хкана къаткурна. 
Вичин гъиле гьатай кIарас-лаш къа-
чуна, хайи кIвач кутIунна.

– ТIазвани Къазимегьамед?
– КIваче тIал ава, – лагьана, буба-

диз къарагъиз кIан хьана.
– Ваъ, ваъ, вун къарагъна, юзана 

виже къведач. Ма, са хупI яд хъухъ.
Яд хъвана са арадилай хьиз буба 

ахварин хиялдиз фена.
– Зураб, гьалар хъсанбур туш, 

хтул. Хер деринди я, иви акъваз-
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завач, кIвач ханва. Вун хуьруьз 
хъфена кIанда. Чарасуз куьмек 
герек я. Райццентрдай вертолет 
герек я лагь.

– Ваъ, – лагьана ван хьайи бу-
бади, – санизни ам фидач. Йифен 
рехъ, дагъдин егъи жигъирар, 
гъвечIи аял…ваъ, жедач.

– За рехъ рикIел хвенва, буба, 
заз кичIедач, зав фонарни гва.

Жибиндиз са кIус фуни, спич-
кайрин кьватини вегьена, Зураб 
тади кваз къазмадай экъечIна.

– Мукъаят хьухь, Зураб! Хуь-
руьз хутахдай жигъирдилай 
элячIмир, де кат!

Рехъ Зурабаз регьят акъвазнач. 
Ам кьулухъ килиг тийиз, хуьр га-
лайвал катзавай. Адаз вичин гуь-
гъуьна сев гьатиз кичIезвай.

Хер алай буба вилерикай караг-
зава. Зураб, гьекь михьиз, хуьр 
галайвал катзавай. КIвач къван-
це акьур Зурабан гъиляй фонар 
аватна, метIел цIарх хьана ам 
ацукь хьана шехьиз башламиш-
на. – Гила вучрай, бубадин вилер 
зал алайди я. Ваъ, шехьиз зун руш 
туш хьи. Бубади табдайди туш. 
Ада закай сейке этем хьанва ла-
гьайди я.

104/2019



завач, кIвач ханва. Вун хуьруьз 
хъфена кIанда. Чарасуз куьмек 
герек я. Райццентрдай вертолет 
герек я лагь.

– Ваъ, – лагьана ван хьайи бу-
бади, – санизни ам фидач. Йифен 
рехъ, дагъдин егъи жигъирар, 
гъвечIи аял…ваъ, жедач.

– За рехъ рикIел хвенва, буба, 
заз кичIедач, зав фонарни гва.

Жибиндиз са кIус фуни, спич-
кайрин кьватини вегьена, Зураб 
тади кваз къазмадай экъечIна.

– Мукъаят хьухь, Зураб! Хуь-
руьз хутахдай жигъирдилай 
элячIмир, де кат!

Рехъ Зурабаз регьят акъвазнач. 
Ам кьулухъ килиг тийиз, хуьр га-
лайвал катзавай. Адаз вичин гуь-
гъуьна сев гьатиз кичIезвай.

Хер алай буба вилерикай караг-
зава. Зураб, гьекь михьиз, хуьр 
галайвал катзавай. КIвач къван-
це акьур Зурабан гъиляй фонар 
аватна, метIел цIарх хьана ам 
ацукь хьана шехьиз башламиш-
на. – Гила вучрай, бубадин вилер 
зал алайди я. Ваъ, шехьиз зун руш 
туш хьи. Бубади табдайди туш. 
Ада закай сейке этем хьанва ла-
гьайди я.

104/2019

Рекьин лишанар рикIел хкиз, Зу-
раб мад рекье гьатна. Ингье, яваш-
яваш хуьруьн экверни малум хьа-
на. Къастунал кIеви Зураба мад 
кам акъвазарнач.

– ЧIангьакьа вуна аял йифен 
рекьера туна, Гочоб, – лагьана 
цIугъзавай бубади.

– Маса рехъ авачирла, вуч-
дай, Къазимегьамед? – яваш-
диз, тахсиркарди хьиз жаваб 
гана Гочоба. Бубадин къуь-
нел алай хиряй иви авахьза-
вай. Гочоб къецел экъечIна, 
пIапIрусдиз цIай яна, цавуз 
килигна. Садлагьана цава 
гьарай галаз вертолет пай-
да хьана.

– Агакьна, вертолет 
агакьна! – гьарайна Гочо-
ба.

– Агакьна, валагь – 
яваш хьанвай ванцел-
ди жаваб гана бубади. 
– Зи хтулдикай халис 
эркек хьана. И гафар 
сиве амаз, чIурал ацу-
кьай вертолетдай врач-
ни носилкаяр гвай са-
нитарар эвичIна. Абур 
тади кваз къазмадиз 
гьахьна. Абурун гуь-
гъуьна аваз эвичIай 
Зураба бубадин па-
тав зверна.

11 4/2019



СакIани чIалаз килиг тийизвай 
Мурадаз дидеди лугьуда:

– Я хва, гьикьван хьурай ви на-
динжвилер, вуна зун вахтсуз кьуьзуь 
ийизва, кьилин чIарарни рехи жезва 
зин.

– Ви диде Фатума бадедин 
чIарарни михьиз лацу хьанва, вич-
ни кьуьзуь хьана кIекIец гваз къекъ-
везва. ГьакI хьайила, чан диде, 
гъвечIи чIавуз вун залайни надинж 
велед хьана жеди.

– Яда, ваз икI жувабар гуз ни 
чирна?

– Гьамни вун я, чан диде.  Гьар-
да вичин дидедилай чешне къачуз-
вайди я. Халкьдин мисалда лугьуз-
вайвал «курунавайди тIурунизни 
къведа».

Куьчейриз физ тади квай Мурадаз чпин 
кIвализ Эсли хала къвезваз акуна. Дидени 
Эсли хала ихтилатар ийиз ацукьнавай. Къе-
целай гадайрини уьфтер язавай. Эхир кьарай 
хуьз тахьай Мурада Эсли халадивай жузуна:

– Чан Эсли хала, вуна сивелай лечек алу-
да ман.

– Вучиз, я хва?
– Дидеди лагьана хьи, бес ви сивик пад 

квайди туш.
– Мад вуч лагьанай ви дидеди?
– Мад? Мад лагьана хьи «Эсли ва-

хал кьве чин алайди я». Амма заз ак-
вазвайди са чин я эхир, а кьвед лагьай 
чин вуна гьинизна, хала?

– Ам ви дидедивай хабар яхъ, чан 
бала, мад за ваз вуч лугьун?

124/2019



СакIани чIалаз килиг тийизвай 
Мурадаз дидеди лугьуда:

– Я хва, гьикьван хьурай ви на-
динжвилер, вуна зун вахтсуз кьуьзуь 
ийизва, кьилин чIарарни рехи жезва 
зин.

– Ви диде Фатума бадедин 
чIарарни михьиз лацу хьанва, вич-
ни кьуьзуь хьана кIекIец гваз къекъ-
везва. ГьакI хьайила, чан диде, 
гъвечIи чIавуз вун залайни надинж 
велед хьана жеди.

– Яда, ваз икI жувабар гуз ни 
чирна?

– Гьамни вун я, чан диде.  Гьар-
да вичин дидедилай чешне къачуз-
вайди я. Халкьдин мисалда лугьуз-
вайвал «курунавайди тIурунизни 
къведа».

Куьчейриз физ тади квай Мурадаз чпин 
кIвализ Эсли хала къвезваз акуна. Дидени 
Эсли хала ихтилатар ийиз ацукьнавай. Къе-
целай гадайрини уьфтер язавай. Эхир кьарай 
хуьз тахьай Мурада Эсли халадивай жузуна:

– Чан Эсли хала, вуна сивелай лечек алу-
да ман.

– Вучиз, я хва?
– Дидеди лагьана хьи, бес ви сивик пад 

квайди туш.
– Мад вуч лагьанай ви дидеди?
– Мад? Мад лагьана хьи «Эсли ва-

хал кьве чин алайди я». Амма заз ак-
вазвайди са чин я эхир, а кьвед лагьай 
чин вуна гьинизна, хала?

– Ам ви дидедивай хабар яхъ, чан 
бала, мад за ваз вуч лугьун?

124/2019

Садра Мурада чIехи бубадивай ха-
бар кьада:

– Я ба, лагь ман заз, вакай муса-
лай чIехи буба хьайиди я?

– Гьа вун хайи юкъуз, чан хтул.
– Бес гьа и кардай вуна заз затIни 

гудачни?

– Я чан хва, – хабар кьуна бахди, 
– вун вучиз шехьзава?

– Зи кьил ракIара акьурди я-е.
– Къалура кван! Мус акьуна, чан 

бахдин.
– Накь нянрихъ.
– Яъ, я хва, бес накь нянрихъ кьил 

ракIара акьуна лугьуз, гила шехьда-
ни?

– Бес за вучдай? Накь кIвале кас-
ни авачир.

Бубадихъ галаз са къапунай хапIа 
нез столдихъ ацукьнавай хтул, гъи-
ле авай тIур суфрадал гадарна, ше-
хьиз башламишна.

– Вуч хьана, я хтул? Вун вучиз 
шехьзава? – хабар кьуна бубади.

– ХапIади зи пIузарар кана ман.
– ЯтIа, са тIимил гуьзлемиша. 

Къайила, неъ.
– Вуна гуьзлемишдач кьван.

13 4/2019



Са юкъуз Мурад мектебдиз ата-
нач. Пакадин юкъуз муаллимди 
адавай хабар кьуна:

– Я Мурад, вуна накь тарсар ву-
чиз ахъайна?

– Накь заз мажал хьанач, муал-
лим. ЧIехи стхадин сас тIазвай.

– ТIазвайди стхадин сас хьайи-
ла, тарсар вуна вучиз ахъайдай?

– Стха шехьзавай, муаллим, бес 
за ам кьилди тадайни, зани зил 
чIугваз хьана.

Са юкъуз дустуни Мурадавай 
хабар кьада:

– Мурад, ваз чиз, жугъундал 
акьахнавай кIекре са кIвач вучиз 
хкажзава?

– Мектебда кIелзавай гада 
яз ваз гьа карни чидачни? Кьве 
кIвачни хкажайла бес ам татаб 
хьана аватдачни?

144/2019



Са юкъуз Мурад мектебдиз ата-
нач. Пакадин юкъуз муаллимди 
адавай хабар кьуна:

– Я Мурад, вуна накь тарсар ву-
чиз ахъайна?

– Накь заз мажал хьанач, муал-
лим. ЧIехи стхадин сас тIазвай.

– ТIазвайди стхадин сас хьайи-
ла, тарсар вуна вучиз ахъайдай?

– Стха шехьзавай, муаллим, бес 
за ам кьилди тадайни, зани зил 
чIугваз хьана.

Са юкъуз дустуни Мурадавай 
хабар кьада:

– Мурад, ваз чиз, жугъундал 
акьахнавай кIекре са кIвач вучиз 
хкажзава?

– Мектебда кIелзавай гада 
яз ваз гьа карни чидачни? Кьве 
кIвачни хкажайла бес ам татаб 
хьана аватдачни?

144/2019

– Керим, вуна мад тарс чирнавач-
ни?

– Ваъ, малим, зи кьилиз са 
шеъни физвач.

– Ам ваз ни лагьана?
– Зи бубади, малим. Ада, яб 

кьуна зун куьчедай хкана «ви 
кьилевай гар акъуда, тарсар 
кIела, бес я куьчейра къекъуьн» 
– лагьана.

– Бес вучиз кIелнач?
– Тарс кIелиз башламишнамазди 

куьчедлай юлдаш гадайри уьфтер 
ягъиз башламишна. Зани, къавал 
экъечIна, уьфтуьналди абуруз жаваб 
гузвай арада дидедиз акуна.

– Вун куьчедай уьфтер ягъиз хкай-
ди тирни? – хабар кьуна дидеди.

– Уьфтер за кьилевай гар акъатун 
патал язава, кьиле гар амай кьван 
гагь зи кьилиз тарс физвач, чан ма-
лим нетижани ваз аквазва.

– Ви уюнбаз жавабар бес хьуй, Ке-
рим, – лагьана муаллимди, – пака 
диде-буба галачиз мектебриз къве-
мир.

– Ваъ, ваъ, чан малим, а кар 
авуртIа, зи дидедин язух тушни?

– Дидедин вучиз гьа?
– ГьикI вучиз? Дидеди заз накь 

мад «Я Керим, вун себеб яз му-
аллимри зи чин кудай кьван 
чиникай хъурхъ жезва», – лу-
гьуз шел-хвал авунвайди я. 
Бес дидедин чиникай хъурхъ 
хьайила, ам булахдал гьикI 
фида? Зи бедбахтвилер ар-
тухармир, чан малим.

15 4/2019



Н я н и н 
кьиляй сад-
сада акьаз гьаят-
диз гьахь хъувур аялрихъ 
диде хъел кваз элкъвена.

– Портфелни гурарин кIане туна 
гьина гьатнавай? Им гьи гьал я вал 
алайди, Фарман? Вунни пирлицI 
хьиз адан гуьгъуьна гьатна, яни, Ра-
сул?

Школадиз фидай яшни тахьанвай 
гъвечIиди, вичел гъил туькIуьрунни 
викIегьдиз рахаз эгечIна:

– Чун къаз хкиз фенвай, диде! 
ЧIехидазни вич тахсирлу ийиз 

кIан хьанач:
– Зун Расула тухвана…
– Расула тухуз вун адалай 

гъвечIиди яни?
Фарманай гаф ахкъатнач, амма 

гъвечIиди дилавар хъхьана:
– Къаз са какани хун тавуна кат-

на, де. Мука какаярни авач. Ада 
кикIидай къазрахъ галаз лув гана. 
Чавай вирелай хкиз хьанач. Яни, 
ФутI? Гьикьван алахъна, хкиз 
хьанач-е, де…

Дидедин атIугънавай чин акваз-
акваз ачух хьана. Аялриз мад гьикI 
туьнбуьгь хъийидай. Къаз какадал 
акьалтайла, ада сенфиз аялриз 
муштулух ганай: «Гила чи къазра 
какаярни хада, ахпа бадбатIарни 
ахъайда».

БицIи Расула экуьнахъ къа-
рагъунни бегьем фуни туьтIуьна 
къаз ацукьнавай демекдин ракIар 
яргъалай гуьзчивилик кутунай. 
Анал эркекди аюх хьана акъваз-
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Н я н и н 
кьиляй сад-
сада акьаз гьаят-
диз гьахь хъувур аялрихъ 
диде хъел кваз элкъвена.

– Портфелни гурарин кIане туна 
гьина гьатнавай? Им гьи гьал я вал 
алайди, Фарман? Вунни пирлицI 
хьиз адан гуьгъуьна гьатна, яни, Ра-
сул?

Школадиз фидай яшни тахьанвай 
гъвечIиди, вичел гъил туькIуьрунни 
викIегьдиз рахаз эгечIна:

– Чун къаз хкиз фенвай, диде! 
ЧIехидазни вич тахсирлу ийиз 

кIан хьанач:
– Зун Расула тухвана…
– Расула тухуз вун адалай 

гъвечIиди яни?
Фарманай гаф ахкъатнач, амма 

гъвечIиди дилавар хъхьана:
– Къаз са какани хун тавуна кат-

на, де. Мука какаярни авач. Ада 
кикIидай къазрахъ галаз лув гана. 
Чавай вирелай хкиз хьанач. Яни, 
ФутI? Гьикьван алахъна, хкиз 
хьанач-е, де…

Дидедин атIугънавай чин акваз-
акваз ачух хьана. Аялриз мад гьикI 
туьнбуьгь хъийидай. Къаз какадал 
акьалтайла, ада сенфиз аялриз 
муштулух ганай: «Гила чи къазра 
какаярни хада, ахпа бадбатIарни 
ахъайда».

БицIи Расула экуьнахъ къа-
рагъунни бегьем фуни туьтIуьна 
къаз ацукьнавай демекдин ракIар 
яргъалай гуьзчивилик кутунай. 
Анал эркекди аюх хьана акъваз-
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навай эхир. КичIела кьурун цлан 
далдадикай ракIариз килигиз гьикь-
ван вахт акъатна. Къазра мукал 
ацукьна ферикъат жедалди акъудай 
кьван кьуьруькар вуч тир! Гагь алай 
чкадал вичи-вич эчIязавайди хьиз 
юзурдай, гагь кIаник квай самар яр-
гъи кIуфалди къваларив агуддай. 
Аялдивай адан гьерекатар гуьзетиз-
ни хьаначир. Адан вил анжах фад 
кака акунал алай. Бирдан демекда 
авайди вичин чIалал «рахаз-рахаз» 
ракIарин сивел атана. Анал акъ-
вазнавай агъайна «часовой» теспа-
ча хьана. Къазари, гарданар вилик 
чIугваз, чпи-чпиз тавази вилер аву-
на. Ахпа, бейхабар еке лувар ачухна 
кьведни цавуз хкаж хьана.

Расулаз кIанзавайдини гьа им тир. 
Ада садлагьана мукал чукурна, амма 
самарал затIни алаз акунач. И арада 
мектебдай Фарманни хтана.

– ФутI, гзаф какаяр хадай къаз 
кикIидайдини галаз катна-е, – се-
филдиз лагьана ада.

– Гьиниз? – чIехи стхадик теспача 
акатна.

– Агъадихъ. Ша, чна ам хкидан?
– Ша, ша!
Стхаяр рахаз-рахаз куьгьне багъ-

дин уьруьшдиз акъатна. Илла-
ки гъвечIидан сив акъваззавачир. 
ЧIехидани физ-физ жугъундикай 
кьве тIвал хкудна. ТIваларикай сад 
Расулал яргъи авуна. «Чна абур ви-
лик кутуна акI хкида хьи!» – сада-
садаз лугьуз-лугьуз, стхаяр къаза-
ри шадвилер къурмишнавай вирел 
агакьна. Чпиз гьарай гузвай аялар 
абуру саймишни ийизвачир. Фарма-
наз кьарай атанач: «Вириз гьахьда 
исятда зун». Ада шалвардин кикер 
винелди акьалжна, вириз кам ве-
гьинни гъвечIи стхадай гьарай акъ-
атна: «Ядай къаз атана, ФутI!» Къур-
ху акатай Фарман са квехъ ятIани 
кIвач галкIана вириз аватна…

– Бес куьне къаз вучиз, хканач? – 
умундиз жузуна дидеди.

– Чаз вири къазар виряй ахкъудиз 
кIанзавай… Кьежена…

– ФутIа шалвар дегишаррай ман, 
диде. Чун мад хъфида, – чIехи стха-
дин гафар кьатIана Расула.

– Хъфин герек туш, балаяр. Абур 
чеб-чпиз хведа, – лагьана дидеди ва 
дакIардай къачуна, къазра самарик 
кIеви авур кака къалурна.

Сифте сеферда акур къазран ка-
кадиз аялар яргъалди килигна. Ил-
лаки гъвечIида тажуб хьанваз жузу-
на: «Идакай чаз яраб шумуд бадбатI 
жедатIа, диде?»
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***
Регъве техил регъвена –
Гъуьр хьана.
Г – чIурна, къ – кхьена –
Къ..?         хьана.

 ***
Дерзичидин гъиле раб,
ТIапIахъандин гъиле ? аб.

***
Шезва бицIек къалуриз сес,
Ксун патал вегьеда    ?   ес.

***
ГъвечIи рушан гъилева кул,
Экъиснава бадеди   ? ул.

***
Хьрак квайдан гъилева цIам,
Чухвазава темпелди        ? ам.

***
Гьалзава чубанди суьруь,
АтIунач чукIулди   ? уьруь.

***
Пар ялдай гьайван я –
Лам я.
Тарарин майдан я – 
? ам я.

***
Алукьзава майдин сувар,
Ахъайнава лекьре  ? увар.

184/2019



***
Регъве техил регъвена –
Гъуьр хьана.
Г – чIурна, къ – кхьена –
Къ..?         хьана.

 ***
Дерзичидин гъиле раб,
ТIапIахъандин гъиле ? аб.

***
Шезва бицIек къалуриз сес,
Ксун патал вегьеда    ?   ес.

***
ГъвечIи рушан гъилева кул,
Экъиснава бадеди   ? ул.

***
Хьрак квайдан гъилева цIам,
Чухвазава темпелди        ? ам.

***
Гьалзава чубанди суьруь,
АтIунач чукIулди   ? уьруь.

***
Пар ялдай гьайван я –
Лам я.
Тарарин майдан я – 
? ам я.

***
Алукьзава майдин сувар,
Ахъайнава лекьре  ? увар.
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Кьакьан дагъдин Хинерин хуь-
ре Алиш тIвар алай гада яшамиш 
жезва. Хинерин хуьр кьве дагъ-
дин юкьва авай муг хьиз экIя хьан-
ва. Дагъдин кукIушар къацу мах-
пурди чIагурнава. Кьве кукIушдин 
юкьвайтIуз Самур вацIун са хел 
авахьзава. Гад алукьайла Алишан 
шадвилихъ кьадар авач. Ам, фу 
тIуьнни рикIелай фена, экуьнилай 
няналди вацIай экъечIзавач.

ЧIехи стхади, кьамуз кьве 
лапIашни вегьена, вилик кутуна 
хкидалди, ам кIвализ хквезвач. 
Хтанмаздини бубадин кавалдик 
чуьнуьх жезва. Куьз лагьайтIа, адаз 
чизва чIехи стхади адан суд-дуван 
ийизма. Экуьнахъ хперин суьруь гьи 
тепейрал хкаж хьана, нянихъ яй-
лахрихъди мус эвичIна адаз чизвач.

– ТIам-шам тавуна, пака экуьнахъ 
сятдин кьудаз къарагъда вун! – ка-
валдик квай Алишаз ван жедайвал, 
гьарайдалди лагьана чIехи стхади. 
И арада кIвализ баде гьахьна. Пери 
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бадеди Алиш къужахламишна, ку-
кушдиз са темени гана лугьуда:

– Зи хтул Алишакай дагъдин а 
пата авай Гьейдар Алиев хьтин 
чIехи кас жеда.

– Ам са чIехи гьукуматдин пачагь 
я, ви Алишаз са хуьруьн суьруь фейи 
падни чизвач, вазни жагъана вуж 
нив гекъигдатIа.

ИкI лагьай Казимаз бейкеф хьайи 
бадедин чин акуна, тадиз бадедиз 
са теменни гана, ада вичин кьил 
баштIанна.

Бадеди Алиш кавалдикай хкун-
да, адаз тIуьн гана, ахпа, юргъун 
хьанвай хтул месел хутахна, хкетар 
ахъагъиз башламишна. Алишаз пуд 
лагьай ахварар аквазвайлани баде-
ди вичин хкет эхирдалди ахъайдай, 
имни адан адет хьанвай, вичин па-

тай хайи риваятриз, хкетриз ийиз-
вай гьуьрмет тир.

Алиша Пери бадедин хкетрихъ 
гзаф рикI алаз яб акалдай. Камал-
лу бадеди хтулдиз дагъвийри. На-
диршагьдин чапхунчияр хуьруьз 
атайла, жегьил чубанри кьакьан 
синерилай, рагарилай абурун кьи-
лел къванерин хар гьикI къурдайтIа 
суьгьбетдай. Хер хьайи жуванбур, 
хирерал дармандин векьер-кьалар-
ни эцигна, кутIунна, кIулаваз хуь-
руьз хкидай. Ихьтин риваятрихъ 
яб акала Алиша Пери бадедиз вичи 
кьабулнавай къарардикай лагьана:

– Баде, зун и хуьряй экъечIна, са-
низни фидач, закай гьа вуна лагьай 
риваятра авай хьтин чубан жеда. За 
хайи хуьр, хайи дагълар жуван хзан 
хьиз хуьда.
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бадеди Алиш къужахламишна, ку-
кушдиз са темени гана лугьуда:

– Зи хтул Алишакай дагъдин а 
пата авай Гьейдар Алиев хьтин 
чIехи кас жеда.

– Ам са чIехи гьукуматдин пачагь 
я, ви Алишаз са хуьруьн суьруь фейи 
падни чизвач, вазни жагъана вуж 
нив гекъигдатIа.

ИкI лагьай Казимаз бейкеф хьайи 
бадедин чин акуна, тадиз бадедиз 
са теменни гана, ада вичин кьил 
баштIанна.

Бадеди Алиш кавалдикай хкун-
да, адаз тIуьн гана, ахпа, юргъун 
хьанвай хтул месел хутахна, хкетар 
ахъагъиз башламишна. Алишаз пуд 
лагьай ахварар аквазвайлани баде-
ди вичин хкет эхирдалди ахъайдай, 
имни адан адет хьанвай, вичин па-

тай хайи риваятриз, хкетриз ийиз-
вай гьуьрмет тир.

Алиша Пери бадедин хкетрихъ 
гзаф рикI алаз яб акалдай. Камал-
лу бадеди хтулдиз дагъвийри. На-
диршагьдин чапхунчияр хуьруьз 
атайла, жегьил чубанри кьакьан 
синерилай, рагарилай абурун кьи-
лел къванерин хар гьикI къурдайтIа 
суьгьбетдай. Хер хьайи жуванбур, 
хирерал дармандин векьер-кьалар-
ни эцигна, кутIунна, кIулаваз хуь-
руьз хкидай. Ихьтин риваятрихъ 
яб акала Алиша Пери бадедиз вичи 
кьабулнавай къарардикай лагьана:

– Баде, зун и хуьряй экъечIна, са-
низни фидач, закай гьа вуна лагьай 
риваятра авай хьтин чубан жеда. За 
хайи хуьр, хайи дагълар жуван хзан 
хьиз хуьда.
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Маринадик са чIуру хесет акатна-
вай. Ада тупIарай иви акъатдалди 
вичин кикер жакьвадай. Гьикьван 
мийир-межер лагьанатIани, са-
дахъни яб акалзавачир. Адаз гзаф-
буру шуькьуьт, кьиф лугьузвай. 
Дидеди лагьайтIа, гьар сивиз тIуб 
тухвайла Маринадин гъилер яза-
вай, абур жунадалди кутIунзавай. 
Амма руш садан вагьтедайни физ-
вачир. Ам психологдизни къалур-
най – файда хьаначир. Эхирни 
ам дидеди духтурханада къаткур-
дайвал хьана. Маринадиз лагьа-
на хьи, бес духтурханада адан 
пуд варз жеда, та-а цIийи кикер 
экъечIдалди. И пуд вацра са хара 
рапарни  яда, дарманарни хъваз 
тада, йифера пипIени акъвазар-
да, духтурханадин дегьлизарни 
чуьхуьз тада. Дидедини гьа къе-
пака цIуд йис жезвай вичин ру-
шак ихьтин чIуру хесет ква лу-
гьуз арза-ферзени авуна.

– Ихьтин хесетар кваз, чан 
бала, вун садани гъуьлуьзни ту-
худач, – лагьана Кевсер халади.

– За мад кикер жакьдавач! – 
кьагьур къвез шехьна Марина.

– СакIани чIалал гъиз тежез-
вай, вахъ югъун амани? – лагьа-
на дидеди.

– Марина сейке руш хьанва, 
кьацIай кикер жакьваз ам ахмакь 
туш, зун адахъ ягъазва, – лагьана 
Кевсер халади.

И йифиз дидедихъни халадихъ-
ни яб акалай Маринади гьич вилни 
акьалнач. Адан вилерикай больни-
цани карагна, адаз чIехи хьайила 
вич адахли авачизни кичIе хьана, 
юлдаш рушарини вичел авур хъуь-
руьнарни рикIел хкана.

Пакамахъ къарагъай Марина 
чин-гъил чуьхвена цIун кIвализ ди-
дедиз куьмекар гуз фена. Ада кикер 
жакьвазмачир.

Куьне гьикI фикирзава, белки Ма-
ринадиз Кевсер халадин келимаяр 
куьмек хьанатIа?
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Са юкъуз керекулдиз куьлуьз-куь-
луьз  камар вегьиз гьейран жедай 
жуьреда къекъвезвай хуьруьн нуькI 
аквада.

«Зун адалай пис нуькI яни кьван, – 
фикир-хиялна керекулди, – за гьакI 
къекъвез чирда». Йикъар, гьафте-
яр пучна керекулди, эхирни ада ви-
чиз хуьруьн нуькI хьиз къекъвез 
чирна. Дамах-чахмах ийиз са гьаф-
тени алатнач, керекулдиз хуьруьн 
нуькIрелайни агъайни къекъвезвай 
лиф акуна. Мягьтел хьана керекул. 
«Зун икьван гагь гьинавай, – мурмур-
на ада вичи-вичикди, и лиф заз вучиз 
акуначир? Ваъ, икI жедач, лифрен 
еришар чирна кIанда».

Гзаф алахъна керекул, эхирни 
ада вичиз лиф хьиз къекъвез чир-
на. ЭкъечIна къецел, къушарин ви-
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Са юкъуз керекулдиз куьлуьз-куь-
луьз  камар вегьиз гьейран жедай 
жуьреда къекъвезвай хуьруьн нуькI 
аквада.

«Зун адалай пис нуькI яни кьван, – 
фикир-хиялна керекулди, – за гьакI 
къекъвез чирда». Йикъар, гьафте-
яр пучна керекулди, эхирни ада ви-
чиз хуьруьн нуькI хьиз къекъвез 
чирна. Дамах-чахмах ийиз са гьаф-
тени алатнач, керекулдиз хуьруьн 
нуькIрелайни агъайни къекъвезвай 
лиф акуна. Мягьтел хьана керекул. 
«Зун икьван гагь гьинавай, – мурмур-
на ада вичи-вичикди, и лиф заз вучиз 
акуначир? Ваъ, икI жедач, лифрен 
еришар чирна кIанда».

Гзаф алахъна керекул, эхирни 
ада вичиз лиф хьиз къекъвез чир-
на. ЭкъечIна къецел, къушарин ви-
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лик дамахдивди къадамар къачуна. 
И арада адан вил къветре акьада. 
Къветрен еришди вил тухвай кере-
кул гьадан къекъуьнрал ашукь жеда. 
«Мад гила ана хьайиди хьана, – фи-
кирна керекулди, – за заз и къве-
трен къекъуьнар чирда». Лагьайвал 
авунни хьана. Сад-кьве гьафте алат-
на, керекул къветрен еришар къа-
луриз экъечIна. Гьа и арада ам мад 
хуьруьн нуькIрел расалмиш хъхьа-
на. Вич-вичелай гзаф разизвай кере-
кулди:

– ГьикI я, якъадаш, вун зи къе-
къуьнрал гьейран яни? – хабар кьу-
на.

– Гьейран хьунни айиб туш, – жа-
ваб гана хуьруьн нуькIре, – амма 
ериш дегишналди керекул гьа кере-
кул яз амукьна эхир.

Фикирлу  хьана керекул, пер хана 
амукьна ам. Са пуд юкъуз гьич къе-
целни экъечIнач. Эхирни ада вичин 
тIебии еришар чир хъувунин къа-
рар кьабулна. Амма гзаф алахъна 
керекул, сакIани вичин къекъуьнар 
рикIел хтанач. ЭрчIи патахъ кам 
вегьена – дуьз акъатнач, чапла па-
тахъ кам вегьена – мад патахъ кам 
хьана. Эхирни виликди хкадарна; 
гьакI хкадриз-хкадриз ам куьчедиз 
экъечIна. Гьай йикъалай инихъ ке-
рекулар хкадриз къекъвезва, абуруз 
камар къачуз чидач.
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Кьиблединни РагъэкъечIдай патан 
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 жуь-
рединди жезва. Ам кьурайла кIеви 
жезва.

Мад са тажуб тереф. РагъэкъечIдай 
патан уьлквейра и чубарукрин мука-
рикай шурпаяр ийизва ва а шурпайриз 
«Чубарукрин мукар» лугьузва.
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  ***
ВацIа, гьуьле вили къаш, 
ХъуьтIуьз къайи лацу аш, 
Гум хьиз цавуз экъечIда, 
ЗатI авач вич эвездай,
Гуьзгуь жеда аяздал, 
Я вирт туш ам, я нек туш 

  ***
Тай авачир чими затI я эбеди, 
Гекъиг жеда анжах чинив дидедин.

  ***
Лацу, чIулав памбаг цавал элкъведа,
Къайи, рагъул симер хьана хкведа.
Гьамам я ам цуькверизни тарариз,
Хаталу я таж алачир рушариз.

  ***
Гимишдин чIул – лезги чилин дамах я,
Сят хьиз, йиф-югъ акъваз тийиз кIвалахдай.
Тайинариз хайи чилин бинеяр,
Эхиз гагь-гагь бязи касдин тегьнеяр.

  ***
Гурлу ийиз мелни-мехъер кIубан я,
Ясдин юкъуз, мез кьурбур хьиз, пашман я.

  ***
Физвай затI я акъваз тийиз,
Сят туш, вацI туш, аквадач.
Уьмуьр фида, чизни течиз,
Къадирсузда кьатIадач.

  ***
Лацу бермек, къацIу чухва –
Такабурвал къилих я.
Руьгьдин буба, хуьзвай арха, –
Туьнтвал кьазвач синих яз.

  ***
Япунжи туш, паркьул туш,
Варданаг туш, я кул туш,
Бухах – еке курквачI я
Марфадин кьев – ам…я.

  ***
Ам туьрездиз я ухшар,
Цанар цадай ник я чар.

  ***
Самовардин «ханумар»
Тахтунава лембекрал,
«Мехмерияр» чанда цаз,
Гьекь акъудиз кьуьзекрай. 

 
    
  
   
    



4/2019
июль – август

ISS№0206-7978

Иллюстрированный детский журнал.
Издается один раз в два месяца.

Учредитель:
Министерство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики Дагестан.

Регистрационный номер  
серия ПИ №ТУ05-00413 от 22.04.2019 г.  
выдан управлением Роскомнадзора  
по Республике Дагестан.

Издается с января 1980 г.

Руководитель – главный редактор
М.М. Ахмедов

Редколлегия: 
Х. Хаметова (редактор)
А. Кардаш
А. Исмаилов (зам. гл. редактора)
З. Кафланов
К. Акимов
Т. Зургалова (ответ. секретарь)

Художественный редактор  З. Даганов
Технический редактор Т. Лузина
Художник номера М. Муталибов
Художник обложки С. Бицираев

Формат 60х84 1/
8.

Бумага офсетная.
Уч. изд. л. 3,35.
Уч. печ. лист 3,26.

Сдан в печать 05.08.2019 г.
Выход в свет 08.08.2019 г.
Тираж  452 экз.
Заказ № 426.

Типография:  
ООО «Издательство «Феникс-пресс». 
Адрес типографии: 
367018, РД, г. Махачкала, ул. Петра I, 61.

Редакция и издатель:   
Государственное бюджетное учреждение  
Республики Дагестан «Редакция 
республиканских литературных журналов  
«Соколёнок» и «Литературный Дагестан».
Адрес редакции и издателя:   
367000, РД, г. Махачкала, ул. Даниялова, 55. 

Электронный адрес редакции:
litdag@mail.ru

Лезгинский язык

Индекс:  на год - 63338,
на полугодие - 73906.

Цена свободная


