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«Кард» журнал я зун дирибаш,
Зи гьебеяр лувар я.
Аци-Баци, КъватIи-КIватIаш
Зи рикI алай дустар я.

Са лувак за хуьзва хкет
Муькуь лувак лай-лаяр.
Мани лугьуз, ийиз суьгьбет,
Ксурзава аялар.

Дегь замандин риваят гваз
Илифзава мектебдиз.
Хайи чилин тарих акваз
Вафалу хьуй метлебдиз.

Чи балайрин къени камар
Чир хьуй диде-бубайриз.
Тембеларни кьамун ялар
Лайихлу хьуй тубайриз.

Журнал кхьихь, мугьман жеда
Кьве вацралай садра зун.
Зун кIелайди кIубан жеда,
Вилив хуьзва «Катра» вун.
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Алай йисуз лезги жемятдин 
юкьва, вири Дагъустанда ва 
адан сергьятрани  машгьурвал 
къазанмишнавай, тIвар-ван авай, 
хейлин ктабрин автор Байрам 
Салимован 90 йис жезва. Халкьдин 
шаир цуькверин, манийрин, 
суваррин варз тир майдин вацра 
дидедиз хьана.

80 йисан юбилей тухудайла чна 
шаирдиз са шумуд суал ганай. Ада 
гайи жавабар кьетIенбур хьанай. 
Гила вич чахъ галаз амачирла, 
рикIел хкунар лапни хуш жезва.

Шаирди лагьанай: «Залай 
вилик, зун атунал зи мукьвабур, 
хуьруьнбур шад хьанай. Зун 
хизандиз 13 лагьай аял яз атана. 
Зун жедайла зи дидединни бубадин 
60 йисалай алатнавай. Зун садани 
гуьзлемшизавачир. Амма зун атана. 
Геж атай гатфар хьиз, эхиримжи 
цуьк хьиз, сувар хьиз. Гьавиляй зал 
белки Байрам (яни сувар) тIварни 
эцигна. Заз чиз, им дуьз кар хьана. Зун 
атун сувар яз кьур, зак умудар кутур 
мукьва-кьилийрин, хуьруьнбурун 
ихтибарвал за квадарнач.

– Байрам муаллим! Вуна 
виридалайни рикI алаз аялар патал 
кхьизва. Им дуьшуьшдин кар яни, 
я тахьайтIа вун чIехи хзанда чIехи 
хьайивиляй, ваз аялрин ацукьун-
къарагъун хъсан чирвиляй яни? 

– Аялрин дуьнья – им михьи, 
суьгьуьрлу, умудлу дуьнья я. 
Аялар патал рикI гваз кхьин герек 

я, гъилелай цIар гайи шиирар 
аялри кьабулдач. Алатай йисара 
за аялриз бахшнавай са шумуд 
ктаб кхьена: «Крчар алай варз», 
«Вучиз Къавкъазда аслан авач?», 
«Марфадин лай-лай» ва масабур. 
Виридалай михьи гьиссер за 
гьамиша балайриз бахшзава. Заз 
абурукай хайи чилел, хайи чIалал, 
ватандал, адетрал, тарихдал рикI 
алай кьегьалар хьана кIанзава.

– Байрам муаллим, ингье атана 
яшарни хьанва. Вун шаирвилин 
рекьяй кьакьан дережайривни 
агакьнава. Яшайишдин рекьяйни 
вакай чIехи буба хьанва. Вуна 
хтулрин юкьва жув гьикI гьиссзава?

– Дуьз я, ктабарни хейлин хьанва, 
йисарни, аяларни, хтуларни. Уьмуьр 
я, уьмуьрдин бегьерар я. Яшар 
хьанва лагьана, зун уьмуьрдивай 
кирягь туш. Къваларив къелемар 
экъечIнавай чIехи  тара хьиз: за 
къулайвал гьиссзава. Зун гележегдиз 
умудлу яз килигзава.

– Ви умудлу уьмуьр яргъалди 
ва бахтлудаказ фирай, гьуьрметлу 
Байрам муаллим.

Ихьтин хийир-дуьадин 
келимайралди чи суьгьбет куьтягь 
хьанай. Чи дуьаяр Аллагьдиз ван 
хьана. Байрам муаллимди яргъалди 
ва бахтлу уьмуьр тухвана. Гила ам 
чи арада амач. Амма адан ктабар, 
фикирар, гьиссер даим чаз къуллугъ 
ийиз, несилар тербияламишиз 
амукьда. Имни лагьайтIа бажарагъ 
авай халис шаирдин кьисмет я.
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Зи хуьр кьван гуьзел хуьр гьина ава,
Гьамиша хъуьрез рагъ чина авай?
Дагъ алай кьилел, там кIвачерик квай,
Къацу махпурдин гам кIвачерик квай.
ВацI авахьзавай патавай дили,
АлкIанвай кьилел михьи цав вили.
Кьуьлер авай чи вилера гьахьдай,
Манияр авай рикIера гьахьдай.
Лекьер элкъвезвай кьилелай даим,
Я, лугьуз, Ватан мерд инсанрин им.
НикIер ацIанвай къацарив кьакьан,
Къе-пака гуьз гвен эгечIдай инсан.
Мехъер, мел авай, авай берекат,
Виликди физвай ийиз гьерекат.
Авай ацIанвай уьмуьр гьуьлуьшан,
Садни аквадач ина перишан.
Хьухь ваз баладин ван, зи хайи хуьр,
Вун заз багьа я, чан зи хайи хуьр!
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СтIура са булах ава, виринра
«Жанид булах» лугьуз машгьур магьалда.
А булахдин яд къвезвалда къизилрай,
Мад са кIвалах – адахъ тарих авалда.

Анаг къачуз душман атай береда,
А булахдай жегьил са кас экъечIна,
Ам гапурдив, Шарвилидин жуьреда,
Ягъи душман къирмиш ийиз эгечIна.

Къвазна кьиле стIурвийрин, хайибурун,
Са патахъай ягъайла, кьуд патахъай
Вай акъатдай, сан авачиз мейитрин,
СтIуррин хуьр гъилиз къачуз алахъай.

Бег машинрив къугъвазвай,
ЦIуд авай адахъ.
Къугъваз-къугъваз рахазвай,
Кьил кьуна патахъ.
Са машинни авачир
Кьасум атана,
Сивел куьлег алачиз,
КIевиз рахана:
– Куьз къугъвазва вун, кьей хва,
Машинрив ялгъуз,
Я лугьудай на арха
Вун зи дар юкъуз?
Бега давам авуна
Мадни къугъунар
Акъвазарнач Кьасума
Вичин рахунар
– Заз Бакудай зи дахди
Самолет гъида,
Адаваз зун яйлахдиз
Акьахна фида…
Чара хьанач Бегаз мад,
Пайна машинар,
Къугъвазвай кьве дуст яз шад
Санал хвешила.

Гъалиб хьана стIурвияр, душмандин
Липирни гьич амукь тавур береда,
А кас вичин гапурни гваз гьулдандин
Гьахь хъувуна ана, атай жуьреда…

Жани тир тIвар экъечIайдан булахдай,
Шарвилиди хьиз хайи халкь азадай.
Кьазва адан, игитдин, тIвар дамахдив,
«Жанид булах» лугьуз гила гьар сада.

3 1/2019



И шикилдай аказвай руш Зейнаб 
я, Зейнаб Мурадовна Ханбалаева. 
Ада Махачкъаладин 39 нумрадин 
лицейда 3-лагьай классда кIелзава. 
Адан къилихдилай, мектебда 
къачузвай къиметрилай юлдашар, 
кIвалинбур, мукьва-кьилинар вири 
рази я. Хъсан кIелзавай аялар 
чи мектебда гзаф ава, амма чна 
къе Зейнабакай «Кард» журналда 
суьгьбет авунихъ кьетIен метлеб ава. 
Зейнаб художник я, эхь, художник. 
Ада чи редакциядиз гъайи 
шикилри чун вири гьейранарна. Чи 
редакцияда лагьайтIа еке тежриба 
авай художникрини кIвалахзава. 
Гьабуруни Зейнабан шикилриз 
хъсан къимет гана.

Зейнаба чIугунвай шикилриз 
килигайла, ам кьетIен бажарагъ авай 
аял тирди аквазва. Муаллимрин, 
чIехибурун буржи гьахьтин аялрал 
гуьзчивал тухун, абурун руьгь 
хкаждай куьмекар гун я. «Кард» 
журналди а кардик кьил кутун яз 
2019 лагьай йисан сифте нумрада 
Зейнабан са шумуд шикил гузва.
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Зи халкь къе ви сувар я –
Шад хьухь, азадди.
Амач жеди, белки, ваз
Кими са затIни.
Инкъилабдин женгера
Хьайибурун ярх
Хиялрикай хранвай
Пайдах ава вахъ.
Ава хирер-дяведин
ТIагъмаяр агъур.
Орденарин медалар
Ивидив чIугур.
Гьулдан ава лигимай
На ви рикIин цIал.
Илим ава гъетерал
Авунвай къе цIар.
Сив акьална хъуьрезвай
Лежбердиз килиг,
Юкь агъузна тегьенгар
Кутазвай чилик.
Яраб адан чехирдай
АквадатIа вуч,
Вуч гудатIа чили чаз,
Акьул ва я гуж?
Муьгъ туькIуьрна фяледи
Квачиз кIарас, мих,
Къуй, эбеди хьурай вич
Стхавилин муьгъ!
ЦIразва зи капарал
Живедин гимиш.
Лугьузва за: «Ви никIин
Къаз хьурай битмиш!»
Лугьузва за: «ЯкIувай
АтIуз тахьуй фу,
Гъилерал хьуй чуьнгуьрни
Ви ругьдин къафун.
Дуьньядик ви пай хьурай,
Заманайра – тIвар.
ЦIийи йисуз садрани
Тахьуй ви рикI тIар!».

Амач жеди, белки, ваз
Кими са затIни,
АкI хьайила авачни
Вахъ са мурадни?
Авазва вахъ мурадар,
Кьилиз фирай чеб,
ЭчIязава вахтуни
ЦIийи йисан кьеб.
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Дагъустандин халкьдин шаир 
Мирзе Давыдов яхул халкьдин 
векил я. Республикадин Сундарали 
хуьр адан хайи ватан я. Ина ам 1939 
- йисуз дидедин къужахдиз атана. 
Ада Магьачкъалада музучилище, 
Москвада А. М. Горькийдин тIва-
рунихъ галай литературадин инс-
титут куьтягьна, хейлин йисара 
Даградиодин лак чIалан переда-
чайрин редакцияда редактор яз, РД 
- дин писателрин Союзда Правле-
нидин председателдин заместитель 
яз кIвалахна. Алай вахтунда хайи 
чIалал акъатзавай аялрин жур-
налдин – «ЧIавалачиндин» кьиле 
акъвазнава.

М.Давыдов зегьметкеш писатель 
я. Ада вичин вири къуватар лакрин, 
дагъустандин литература вилик 
финиз серфзава. И рекье ам датIана 
фикир-хиялдик кваз гьерекатда ава.

Играми балаяр, «Кард» журналдин 
даяхаяр, гъилевай 2019-йис стха 
халкьдин бажарагълу писателдин 
юбилейдин йис я. Адан 80 йис тамам 
жезва. Чаз чи редакциядин ва куь 
тIварунихъай гьуьрметлу юбиляр-
диз вичин уьмуьрдин кьудкъад 
лагьай гатфар рикIин сидкьидай 
мубаракиз кIанзава. Къуй чаз вич 
гьамиша, рикIе цIийи эсеррин 
чешмеяр ргаз, кIвалел алаз акурай! 
Амин.

Чигедин стIалар,
Къванер хьиз алмаздин,
Синерал яйлахрин,
Чуьллерин юкьвазни
Вегьенва Аллагьди.

Са стIал капал за
Эцигна явашдиз,
Дуьнья хьиз гунагьрин:
Заз адай аквазва
Мелягьвал, савашни.
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Дагъларин кьам –
Гуьзел суна,
СтIалрин киф
Винел кьуна,
Къванцин гурар
Гатаз вичив,
Авахьзава –
Ван я хци.
Вине авай
Синерал мад,
ЧIка кьазва
Булутри шад.
Лекь къугъвазва
КIамув йигин,
Кутаз адак
Лувар вичин.

«КIам зи вах я!» –
Лугьуз адал,
Элкъвезва рагъ –
Ифей гьайкал.
КIамун гьуьгьуьл
Секин жезва,
Адаз дуьнья
Ширин жезва.
КIамуз гьевес
Авай вине, 
Мукьва жезва
Дагъдин чешме.
Авахьзава
Ахлани ам
Дередихъди,
Кьвалаллаз кIам.

КIаму чешме
Кьазва кIеме,
Гуя ам я
Багъри куьрпе:
– Зун галачиз
Кьурада вун,
Дар дереда
ЦIрада вун.
Жувахъ галаз
Ялда за вун,

Твада дири
Гьалда за вун, –
Вич вине кьаз
Рахазва кIам,
КIул дакIуриз,
Юзазва ам.

Тикдиз кьуна
Гардан назик,
Чешме кьамув
ЛуькIвена икI:
– Вибур гьакIан
Дамахар я.
Чун квахьайтIа,
Амукьдач вун»
Кье хьиз, къванцел
Алукьдач вун.
Чешмедин гаф
Гьахъ яз кьатIай
Гузмач кьаму
Мад сивиз къай.

Таржумаяр – Зульфикъар 
Къафланованбур.
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Лугьуз адал,
Элкъвезва рагъ –
Ифей гьайкал.
КIамун гьуьгьуьл
Секин жезва,
Адаз дуьнья
Ширин жезва.
КIамуз гьевес
Авай вине, 
Мукьва жезва
Дагъдин чешме.
Авахьзава
Ахлани ам
Дередихъди,
Кьвалаллаз кIам.

КIаму чешме
Кьазва кIеме,
Гуя ам я
Багъри куьрпе:
– Зун галачиз
Кьурада вун,
Дар дереда
ЦIрада вун.
Жувахъ галаз
Ялда за вун,

Твада дири
Гьалда за вун, –
Вич вине кьаз
Рахазва кIам,
КIул дакIуриз,
Юзазва ам.

Тикдиз кьуна
Гардан назик,
Чешме кьамув
ЛуькIвена икI:
– Вибур гьакIан
Дамахар я.
Чун квахьайтIа,
Амукьдач вун»
Кье хьиз, къванцел
Алукьдач вун.
Чешмедин гаф
Гьахъ яз кьатIай
Гузмач кьаму
Мад сивиз къай.

Таржумаяр – Зульфикъар 
Къафланованбур.
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 (Хкет)

Къуьнуьхъ кварар галай са 
кIеретI рушар булахдал физ рекье 
гьатна. Са рушан тIвар Селми тир. 
Рекье Селми акъваз хьана, шехьиз 
башламишна.

– ГьикI хьана, вуч хьана? – 
хабар кьуна рушари. Селмиди 
жаваб ганач, мадни къатиз шехьиз 
башламишна. Юлдашарни секин 
хьанач. Эхирни Селмидай гаф 
акъатна:

– Аман, чан вахар, шехь тавуна 
за вучин? Зун гъуьлуьз фена, гадани 
хана, ахпа гьа гада кьейитIа за вуч 
чарайда? Аман гуж! Йикье авай 
Селми акур амай рушарини чпин 
кварар чилел эцигна, ацукьна вири 
шехьиз башламишна. Шехьна, 
шехьна, ахпа вири къарагъна, 
шелар ийиз-ийиз Селми дидедин 
патав рекье туна.

Шелар ийизвай рушарин юкьваваз 
хтай руш акур диде, мет гатаз, абурун 
вилик экъечIна:

11 1/2019



– Аман гуж, вуч бедбахтвал я чи 
кьилел атанвайди?

Рушари Селмидин дерт адан 
дидедиз ахъайна. Мет, кьил гатаз, 
дидени шехьиз башламишна.

И арада Селмидин буба кIвале 
авачир. Ам арабадик кутIундай 
кьвед лагьай яц къачуз фенвай. 
Буба хкведалди мажал амачир 
дидедини руша, куьра авай яц 
тукIуна, Селмидиз гъуьлуьз 
фейила хьайи, ва ахпе рекьидай 
хцин садакьаяр гана. И арада 
кьвед лагьай яц къачуна, гила 
арабадик кьве яц жеда лугьуз 
шадвал ийизвал буба гьаятдиз 
гьахьна.

КилигайтIа, гьаятда авайди са 
къиямат я. Пабни руш, шехьдай 
кьван вилер дакIуна ацукьнава. 
Гьаятдин пипIе садакьадай 
пайнавай яцран лини кIарабар 
гьамбардиз янавай.
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– Аман гуж, вуч бедбахтвал я чи 
кьилел атанвайди?

Рушари Селмидин дерт адан 
дидедиз ахъайна. Мет, кьил гатаз, 
дидени шехьиз башламишна.

И арада Селмидин буба кIвале 
авачир. Ам арабадик кутIундай 
кьвед лагьай яц къачуз фенвай. 
Буба хкведалди мажал амачир 
дидедини руша, куьра авай яц 
тукIуна, Селмидиз гъуьлуьз 
фейила хьайи, ва ахпе рекьидай 
хцин садакьаяр гана. И арада 
кьвед лагьай яц къачуна, гила 
арабадик кьве яц жеда лугьуз 
шадвал ийизвал буба гьаятдиз 
гьахьна.

КилигайтIа, гьаятда авайди са 
къиямат я. Пабни руш, шехьдай 
кьван вилер дакIуна ацукьнава. 
Гьаятдин пипIе садакьадай 
пайнавай яцран лини кIарабар 
гьамбардиз янавай.

121/2019

Са сеферда пуд дуст-пуд 
гъуьрчехъан сев ягъиз тамуз 
фена. Бегьем тамузни гьахь 
тавунмаз, сад лагьана валарикай 
сев хкечIна вичин магъарадиз 
гьахь хъувуна. И агьвалат акур 
дустарикай сада лугьуда:

– Ядаяр, зун и севрен магъарадиз 
гьахьда, эгер зун кIеве гьатун 
хьайитIа, за кIвачер галтадда, 
куьне зун ялна акъуда.

– Хьурай – рази хьана дустар.
Кьиллихъди гьахьна и кас 

магъарадиз, кьве декьикьани 
алатнач – кIвачер галтадиз 
башламишна. Дустарини, меслят 
хьайивал, ялна ам тIуьквендай 
акъудна. Акъуд авуна, амма 
кьил галамачир. Ибуру сада-садаз 
лугьуда:

– Аллагьдиз шукур, вич сагъ-
саламат я, амма адан кьил гьиниз 
фена? Муькуьда жаваб гуда:

– Белки адал кьил алачир жеди, 
ваз адал кьил алайди якъин 
чидани?

– Якъин завай лугьуз жедач, 
ша чна фена адан папавай 
хабар кьан. Фена ибур кьведни 
и бахтсуздан папан кьилив ва 
хабар кьуна:

– Я вах, ви гъуьлел кьил 
алайди тирни? Папа жаваб гуда:

– Чан стхаяр, за Аллагьдал кьин 
кьазва, кьил алайни алачирни 
заз чидач. Амма бапIахар ада 
гьар йисуз къачудай.
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Пенталгинни Кеторол
Къачуна за аптектай,
И дарманди зи дахдиз
ТIалар рекьиз куьмекда.

КIвалахдилай хкверла
Акатна ам тIурфандик,
Къанвай ятар лекъверин
Хъвана адан дабанри.

Беден туна кавалда,
Ярх хьанва ам бажгъандал;
Тирш язава. Уьгьуьни,
Акъатдай хьиз руьгь чандай.

Духтурхана мукьварал
АлатIани – эвердач, –
Авиценна язва зун,
ТIал куьчардай жигеррай.

Сагъарда за дах жуван,
Дуьадин чIал мецеллаз.
Кьарай къвенни хциз, лагь,
Вич хвейи кас меселлаз?!

Герек хьайтIа, за халкьдин
Жебехана ачухда,
Жерягь хьана, начагъдан
Сагъвилин экв артухда.

Жуна, бинтер, далуган
За уьзуьрдал эцигда,
СтIалризни спиртдин
Ара-ара килигда.

Акурай квез, пакамхъай
Рагъ атана утагъдиз,
Начагъзавай зи дахдин
Чин куькIвена, чирагъ хьиз.

Урус чIалай. Элкъуьрайди 
З.Къафланов я.
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Пенталгинни Кеторол
Къачуна за аптектай,
И дарманди зи дахдиз
ТIалар рекьиз куьмекда.

КIвалахдилай хкверла
Акатна ам тIурфандик,
Къанвай ятар лекъверин
Хъвана адан дабанри.

Беден туна кавалда,
Ярх хьанва ам бажгъандал;
Тирш язава. Уьгьуьни,
Акъатдай хьиз руьгь чандай.

Духтурхана мукьварал
АлатIани – эвердач, –
Авиценна язва зун,
ТIал куьчардай жигеррай.

Сагъарда за дах жуван,
Дуьадин чIал мецеллаз.
Кьарай къвенни хциз, лагь,
Вич хвейи кас меселлаз?!

Герек хьайтIа, за халкьдин
Жебехана ачухда,
Жерягь хьана, начагъдан
Сагъвилин экв артухда.

Жуна, бинтер, далуган
За уьзуьрдал эцигда,
СтIалризни спиртдин
Ара-ара килигда.

Акурай квез, пакамхъай
Рагъ атана утагъдиз,
Начагъзавай зи дахдин
Чин куькIвена, чирагъ хьиз.

Урус чIалай. Элкъуьрайди 
З.Къафланов я.

141/2019

* * *
Дневникда авай къиметар акур 

дидеди лугьузва:
– Я хва, мус килигайтIани 

аквадайбур гьа 3-дар жезва, ваз маса 
къиметар чидачни?

– Кямир зи хтулдик, – лугьузва 
бадеди, – пака ада, аквада квез, вири 
тарсарай 1-дар гваз хкведа.

* * *
– Диде, заз морожна къачудай 

пулунихъ гила пасукI къачу.
– Вучиз, чан хва, ваз морожнияр 

кIамачни?
– КIама, диде, амма вун къецел 

экъечI, цавай морожна къвазва. 
ПасукI алахиз кIамайкьван неда чна.

* * *
– Диде, чи дана михьиз бедрягь 

хьанва.
– Ада вучзава, чан хва?
– КъацIай квачералди тIунавай 

векьериз кьуьл гузва.
– Гурай ман, бес данади вичин 

данавал авуна кIандачни?
– Заз ада кьуьл гайи векь тIуьр чи 

кал начагъ жез кичIе я.
– Ви меслят вуч я?
– Ша чна а векь запун ягъиз чуьхуьн.
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Муаллимди нубатдин суал 
гайила классда авай аялрин гъилер 
цава хьана. Тек са Гьажиди гъил 
хкажнавачир.

– ГьикI хьана, Гьажи, ваз зи суалдиз 
жаваб чидачни?

– Чида, малим.
– Бес на гъил куьз хкажзавач?
– «Гзаф чидайди тIимил рахада» 

лагьай бубайрин мисалдикай менфят 
къачузва, чан малим.

– Диде, диде, чи данадин фу кьилиз 
акъатнава, ада чи жагъун кукIварзава.

– Ваз вуч чида, чан хва?
– За дуьдгъвер алай фу гудалди 

ам секиндиз векьел къатканвай, фу 
тIуьрла кьил жагъунда эцязава.

– Вучин, хва, чIал тийижир гьайван 
я ман.

– Бес адаз завай фу къакъуддай 
амалар ни чирна, гьада чIални чиррай 
ман, тахьайтIа ам уьмуьрлух авам яз 
амукьда.
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Муаллимди нубатдин суал 
гайила классда авай аялрин гъилер 
цава хьана. Тек са Гьажиди гъил 
хкажнавачир.

– ГьикI хьана, Гьажи, ваз зи суалдиз 
жаваб чидачни?

– Чида, малим.
– Бес на гъил куьз хкажзавач?
– «Гзаф чидайди тIимил рахада» 

лагьай бубайрин мисалдикай менфят 
къачузва, чан малим.

– Диде, диде, чи данадин фу кьилиз 
акъатнава, ада чи жагъун кукIварзава.

– Ваз вуч чида, чан хва?
– За дуьдгъвер алай фу гудалди 

ам секиндиз векьел къатканвай, фу 
тIуьрла кьил жагъунда эцязава.

– Вучин, хва, чIал тийижир гьайван 
я ман.

– Бес адаз завай фу къакъуддай 
амалар ни чирна, гьада чIални чиррай 
ман, тахьайтIа ам уьмуьрлух авам яз 
амукьда.

161/2019

* * *
ЧIехи диде ракъиник
Ацукьнава кавалдал.
Адан шикил чIугвазвай,
Азаб ала аялдал.

Рагъ туракь я гьамиша,
Лацу я ранг живедин,
Гьи ранг хьурай биришар
Чинал чIехи дидедин?

* * *
– Алаша я, Азад, вун, –
Лугьуз диде хъуьрезва.
Хирер алаз са къад вун
Гьар къуз кIвализ хквезва.

– Бес цицIрел куьз хер жедач,
Къачу дарман гуьцI, диде.
Галат тийиз звер жедай
Хьурай закай цIицI, диде.

* * *
Хуш я некни къаймах заз,
Емишрикай ширени.
Ричал хъвазвай чи дахдал
Хъуьрезва чи ферени.

Тажуб я зун, акур дад,
ЧIехибурун амалрал,
Куьз хуш ятIа Ричал яд,
КIасдай хъуькъвер аялрин?
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СакIани кьил хуьз тежезвай са 
кесиб касди инай-анай къван-тахта 
кIватIна са гъвечIи демек эцигна. 
Къунши хуьряй, вичин руш тухванвай 
къавумдивай тIалабна са 4-5 цицIибни 
гъана. Са кьадар вахтундилай демек 
верчерай ацIана. Кесибдални як-чIар 
хквез башламишна, гьар юкъуз кака-
макани нез, артух амукьай какаяр 
базардин югъ атайла маса гуз, алвер 
хьайи пулунихъ верчериз гудай 
тварни къачуз кесибдин крар вилик 
фена.

Амма вири патархъай динжвал 
садазни жедай адет авач. Хабар никай 
гун, демекда авай верчерик квай са 
набут вечрекай. Ам  гъвечIизамаз 
адаз дидевал авур вечрен лувакай 
хкатна чилел аватайдалай кьулухъ 
са пад къенез фейи патахъ хьанвай. 
Амай верчери ам кваз кьадачир, 
твар недайла чукурдай, «Патахъ», 
«Патахъ» лугьуз кIуф илигдай. 
Эхирни ихьтин уьмуьрдикай 
кирягь хьайи вечре, ацукьна фагьум-
фикир авуна, вичин уьмуьр михьиз 
дегишарун къетIна.

– ИкI гешилани мекьила жедалди 
кьиникьни хъсан я, – лагьана, патахъ 
верч гьаятдай экъечIна, гвенар гвена 
акьалтIнавай никIиз фена. НикIе 
хейлин къуьлуьн кьилер, тварар амай. 
Аллагьди рехъ къалурайда хьиз, вечре 
тварар кIватIиз, каш чIугвадай кьван 
чанта хьиз куьрс хьанвай вичин 
къвалак кутаз хьана. Са тварни вечре 
тIуьнач. Абур са мукъаят чкада ада 
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СакIани кьил хуьз тежезвай са 
кесиб касди инай-анай къван-тахта 
кIватIна са гъвечIи демек эцигна. 
Къунши хуьряй, вичин руш тухванвай 
къавумдивай тIалабна са 4-5 цицIибни 
гъана. Са кьадар вахтундилай демек 
верчерай ацIана. Кесибдални як-чIар 
хквез башламишна, гьар юкъуз кака-
макани нез, артух амукьай какаяр 
базардин югъ атайла маса гуз, алвер 
хьайи пулунихъ верчериз гудай 
тварни къачуз кесибдин крар вилик 
фена.

Амма вири патархъай динжвал 
садазни жедай адет авач. Хабар никай 
гун, демекда авай верчерик квай са 
набут вечрекай. Ам  гъвечIизамаз 
адаз дидевал авур вечрен лувакай 
хкатна чилел аватайдалай кьулухъ 
са пад къенез фейи патахъ хьанвай. 
Амай верчери ам кваз кьадачир, 
твар недайла чукурдай, «Патахъ», 
«Патахъ» лугьуз кIуф илигдай. 
Эхирни ихьтин уьмуьрдикай 
кирягь хьайи вечре, ацукьна фагьум-
фикир авуна, вичин уьмуьр михьиз 
дегишарун къетIна.

– ИкI гешилани мекьила жедалди 
кьиникьни хъсан я, – лагьана, патахъ 
верч гьаятдай экъечIна, гвенар гвена 
акьалтIнавай никIиз фена. НикIе 
хейлин къуьлуьн кьилер, тварар амай. 
Аллагьди рехъ къалурайда хьиз, вечре 
тварар кIватIиз, каш чIугвадай кьван 
чанта хьиз куьрс хьанвай вичин 
къвалак кутаз хьана. Са тварни вечре 
тIуьнач. Абур са мукъаят чкада ада 
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чуьнуьхна. Пакадин юкъуз и вечре 
а тварар са-сад къачуз, вичин вечрен 
пацаралди чилик кутуна, винелайни руг 
аладарна. Къе-пака лугьуз бегьердал 
вил алаз ацукьна. Вичи лагьайтIа, гьа 
шар-пепе нез са жуьреда кьил акъудна.

И арада гуьзлемиш тахьай хьтин 
кар хьана. Цанай хъфизвай лежберри 
лугьузвайвал гьа вечре тварар цанвай 
никIиз ханди вичин балкIанрин рамаг 
акаъйнаваз жеда. Фида верч, килигда, 
дугъриданни гьакI я, рамагди кьуьл гайи 
ник чир жедайвал амач. Ажугълу хьайи 
вечре пагьливандин кьуват гьиссда. 
Ада и хандин рамаг хандин дараматар 
галайвал гьалда. Рехъ яргъалди яз 
вечрез гишин жеда. ИчIи хьанвай 
къвалак квай якIун чанта кIвачера 
акьазвай верч михьиз шулу хьанвай. 
И арада адал са сикI гьалтда. Гзаф 
яргъияр тавуна, ада и сикI туькьуьмна 
тада. Туьтуьна сарар авуна тIуьр сикIре 
вечрен каш рекьидач. И арада адал са 
жанавур гьалтда. И жанавурни вечре 
гьа сикI хьиз туькьуьмда. Гила адаз 
къуват хкведа. Руфун-дулу хьанвай 
вечрез гила герекди яд тир. Инихъ-
анихъ вил вегьейла адаз элцифнавай яд 
авай вир аквада. Цихъ къарих хьанвай 
балкIанриз яд хъваз кIан хьайила, 
вечре, лув гана фена, са стIални тун 
тавуна вир вири хъвада. ТIуьна-хъвана 
гумрагь хьанвай вечрез са жуьредин 
ханарихъайни кичIе яз амукьдач.

Хандин гьаятдив агакьайла ибурун 
вилик везир экъечIда.

– Вуч хьанва, вуж герек я?
– Вун герек туш, хандиз эвера, – жаваб 

гуда вечре.
ЭкъечIда хан. Вичин секинвал 

чIурайди верч яз акур хандиз пис хъел 
къведа.

– Хан, заз вахъай кIусни кичIе 
туш, – лугьуда вечре. Вуна зи кIур 
ганвай никIиз ганвай зиянар вахце, – 
лугьуда. 

Ажугъ хуьз тежезвай ханди чин 
яру хьана гьарайда: «И ягьсуз патахъ 
верч къазар авай телевидиз гадра, 
адан дуван гьабура аквада».
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Тевледиз гадрай верч къазари 
чухваз кIам-шам амаз вечре вичи 
рекье чан аламаз туькьуьмай 
сикI экъуьч хъийида. Азадвал 
гьиссай сикIре къазарал гьужумда, 
тIурбуьр неда, амайбур къазунда. 
Ахпа секин хьайи сикI вечре мад 
туькьуьм хъийида.

Экуьнахъ атай къаравушдиз 
пачагьдин паб хьиз къурал 
ацукьнавай верчни, чкIанвай 
къазарикай амай цIакулар аквада. 
Къаравуш гьарай гваз везирдин 
патав, везирни хандин патав 
фида. Хандини а верч балкIанрин 
кIурарик гадра лагьана буйругъ 
гуда. 

КIеве гьатай вечре декьикьада 
вичи туькьуьмнавай жанавур 
экъуьч хъийида. Жанавурди 
балкIанлар туьтуьхар кьаз рекьида. 
Вечре лагьайтIа, жанавур мад 
туькьуьм хъийида. Экуьнахъ атай 
къаравушриз геликьай балкIанар ва 
са къерехдихъай килигзавай такабур 
верч аквада.

Кьил квахьай ханди патахъ 
верч жуьгьенрив ацIанвай чIехи 
тIанурдиз вегь лагьана буйругъ 
гуда. Верч тIанурдиз гадарна, вири 
кIвалериз хъфида. Верч лагьайтIа, 
вичин къвалак квай кьвед лагьай 
руфуна цанвай вирин яд вири илична, 
жуьгьенар, чил-къав вири къурна, вич 

кьуруриз са патахъ фена ацукьда. 
Экуьнахъ вечрен кIарабрикай амай 
руьхъ кIватI хъийида лагьана атай 
хандин вилик экъечIай жуьретлу 
вечре фена хандин вилиз вичин 
кIарабдин кIуф сухда, ахпани ада 
ханни туькьуьмда.

Гьахъсуз хандин девлетарни кIватI 
хъувуна, верч вичин сифте гьаятдиз 
хкведа. Вири верчер кIватIна, ада 
лугьуда: «ГьикI хьана, демеквияр, 
гила квез зи патахъ къвалак гьихьтин 
къумпараяр кватIа чир хьанани? 
– лагьана жузада. – Гила кьванни 
дустни душман вуж ятIа кьил акъуд, 
жуванбуруз къадиряувал къалура».
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хъувуна, верч вичин сифте гьаятдиз 
хкведа. Вири верчер кIватIна, ада 
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Бегьлеяр алукIун лап куьгьне 
адетрикай сад я. Абур сифте яз мекьи 
вилаятра, ягъмур авай йикъара 
алукIун патал дегь замандин 
инсанри арадал гъана.

Чаз чизвай, чпин миллетрал тIвар 
акьалтнавай халкьарикай бегьлеяр 
сифте аз алукIайбур къажарарни 
румвияр я. Машгьур грек  Гомеран 
«Одисея» тIвар алай ктабда кхьенва, 
бес багъда кIвалахдайла абуру 
(кьилин геройрин тIварар кьуна) 
бегьлеяр алукIиз хьана.

Сифте бегьлеяр анжах кьеркьерин, 
хамунинбур, ахпани тумаждинбур 
яз хьана. Абур дяведиз ва гъуьрчез 
фидайла иллаки герек къвезвай.

VIII-ХI лагьай асирра Европадин 
гзаф уьлквейрин агьалийриз 

бегьлеяр алукIун адет хьана. Абур 
гзаф герек жердавай, абурун ерини 
дегиш хьана. Абур парчадикай, 
кетендикай цваз башламишна, 
чебни кьуьнтинив…кьван яргъибур.

Девлет авай пачагьдин папари 
бегьлеяр багьа къашаралди, 
нехишралди безетмишиз башла-
мишна.

Са кьадар геж хьиз кьелечI 
тумаждин бегьлеяр модда 
гьатна. Моддин сифте жергейра   
Франциядин дамахчи папар авай. 
Чи лезги мегьалра ва Къавкъаздин 
вири уьлквейра сун гъаларикай 
хранвай бегьлеяр сейли я. 
Абур мекьи хъуьтIуьз аллеррай 
авахьдайла чарасуз затIар я. Адет 
яз бегьлеяр хзанда бадейри храда, 
чпин чан, гъилер сагърай. 

Бегьлеяр
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Дегь заманайрилай инихъ 
инсанар санал кIватI жез, тухумар 
кутаз яшамиш хьана. Ява-яваш 
гьар тухумди вичин адетар арадал 
гъана, вичин тежриба туькIуьрна. 
Кьуьзуьбур рекьиз, гъвечIибур къвез 
уьмуьрар давам хьана.

Уьмуьрда четинвилерни 
гьалтзавай, гьялна кIандай 
месэлаярни жезвай, арадал гъанвай 
кьван тIебиатдин, уьмуьрдин 
чирвилерни артух жезвай. А тежриба 
цIийи несилрини давамарун 
чарасуз жезвай. Имни диде-
бубайрин, камаллу, агьли инсанрин 
кьилин везифа хьанвай. Абуруни 
жегьилар тухум-тухум, рутI-рутI 
кIватIиз абурухъ галаз суьгьбетар 
тухуз жедай. Им гележегда жедай 
мектебрин лишан тир. И сифте 
«мектебар» рахунрин, несятар, 
меслятар гунин «мектебар» хьана.

Яваш-яваш кIел-кхьин арадал 
атана, алфавитар туькIуьрна. Абур 
несилриз чирун кьилдин везифадиз 
элкъвена. И меселани лагьайтIа 
кьилдин хзандивай ва я тухумдивай 
кьилиз акъудиз жедайди тушир. 
Вири жемятдин месэла тир. Гьа икI 
и месэла гьялдай идара чарасуз 
хьана, гьамни сифте мектеб я.

Сифте мектебар гьина ва мус ачух 
хьанатIа садазни чидач. Чизвай 
тIимил делилрай 5 - 6 агъзур йис 
идалай вилик сифте мектебар 
Египетда, Китайда ва са бязи маса 
уьлкейрани хьана лугьуда.

ХVIII лагьай асир агакьайла 
образование инсаният патал 
чарасуз тирди тестикь хьана. Анжах 
эхиримжи са шумуд виш йисуз 
чирвилер къачун гьар са аялдин 
буржини, ихтиярни тирди тестикь 
хьана. Гила лагьайтIа мектеб авачир 
са хуьрни, са уьлквени амач.
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кьилин везифа хьанвай. Абуруни 
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тухуз жедай. Им гележегда жедай 
мектебрин лишан тир. И сифте 
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меслятар гунин «мектебар» хьана.
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Египетда, Китайда ва са бязи маса 
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1. Хуьруьхъ галаз гьуьжет кьурди 
хуьруьвай жеда.

2. Са гъиливай кап ягъиз жедач.
3. Гьар са макьамдал кьуьл къведач.
4. Къуншидин верч къаз хьиз аквада.

5. Мез сад, япар кьвед, садра лагь, 
кьведра яб акала.

6. Марф къвазвай юкъуз верчериз яд 
гурбур гзаф жеда.

7. ЧIехи девени пар ядайла метIерал 
акъвазда.

8. Сиверай сивериз фейи самуникай 
гъвар жеда.

9. КицI дуст хьайитIани, гъиле лаш 
яхъ.

10. Кака чуьнуьхайда балкIанни 
чуьнуьхда.
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* * *
Заз балкIан я чамардавай,
Мал-къарадиз чIал я ам.
Тагъар гвайдан гъиле жедай
Нехир гьалдай…я ам.

* * *
Гьатнава марф зи хъиле,
Къав алай тIвал зи гъиле.
Кьежира, марф, жедатIа,
Килигин вуж шедатIа.

* * *
Ам галачиз куьчеда зун
Жеда пашман, жеда суст.
Акурла, хуш хъуьреда зун,
Ам я зи рикI алай…

* * *
Я гамиш туш, я яц туш,
Гьаятдавай ругъвац туш.
Ислягь, къени мал я ам,
Чаз нек гудай…я ам.

* * *
Ам руквадин я душман,
ТIуьнни гьа руг я адан.
ХуртI ийиз руг чIугвада,
КIвалера нур къугъвада.
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ХУДОЖНИК МУТIАЛИБ МУТIАЛИБОВ

Чи «Кард» журналдиз акъ-
атзавай шиирарни, гьикаяяр-
ни, хкетарни гуьрчег, ажайиб 
шикилралди безетмишзавай-
ди МутIалиб халу я, художник 
МутIалиб МутIалибов. Вични 
гьакIан гьевеслу шикилар яза-
вайди ваъ, гзаф йисара искус-
ствода кIвалахзавай пешекар 
художник.

МутIалибан ери-бине Рутул райондин Агъа 
КIатIрух тIвар алай хуьр я. Махачкалада 
авай Жамалан тIвар алай художествен-
ный училище акьалтIарай МутIалиб, 
армиядани къуллугъна хтайла, Дагъ-
устандин школаяр патал учебникар, 
хрестоматияр акъуддай ктабханада 
хейлин йисара художественный ре-
дактор яз кIвалахал хьана. А йиса-
ра художникди безетмишай ктабрай 
куьне гилани тарсар чириз ама.

Аялрин къилих хъсан чидай, гила лагьайтIа вичикайни чIехи буба 
хьанвай художникди алай вахтунда гзаф 
рикI алаз аялар патал акъудзавай журналра 
кIвалахзава. Ада чIугвазвай гьар са шикил 
кьетIен хатI авайди, рикIел аламукьдайди 
жезва. Алай йисуз художник МутIалибан 60 
йис тамам жезва.

Чна «Кард» журнал кIелзавай аялрин патай 
художник МутIалиб МутIалибоваз адан бар-
каллу юбилей мубаракзава ва мадни еке агал-
кьунар хьурай лугьузва.
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