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* * *
Киса кван, аялар, юзамир,
И чиле ксанва солдатар,
Киса кван, дидеяр, сузамир,
Къарагъда хаталу къуватар.
Киса, цав, къукърумар акъудмир,
Киса, чил, хуравай залзала,
Солдатар ахварай авудмир,
Къарагъда – гъида гъам, ажалар.
ЧкIида чилин шар, канвайди,
Са кIватI хьиз, раснавай руквадкай,
Чидачни чилин шар хьанвайди
Солдатрин кIарабрин руьхъведкай?!
Киса кван, дидеяр, сузамир,
Къарагъда хаталу къуватар,
Киса кван, аялар, юзамир,
И чилик ксанва солдатлар!..

* * *
Гьина ятIани килисадин зенг,
Гьина ятIани тупар гатазва,
Симургдихъ галаз тухун патал женг
Къузгъунди чIулав лувар гатазва.
Гьина ятIани кхьизвва са цIар, – 
КьепIинин лайлай жезва адакай,
Муькуь гъиликай хкатзава цIай, – 
Дуьяньядин са пай шезва адакай,
Гатамир зенгер, тупар гатамир!
Им зи гафар туш, дидедин сес я.
«Чи бахт къакъуддай лувар гатамир, – 
Чун гьакIни бахтсуз хьанвайди бес я!»



ьуьрметлу балаяр! Алай, 2020 лагьай 
йис Ватандин чIехи дяведа Гитлеран 
чапхунчийрал чна гъалибвал къачу-

на 75 йис тамам жезвай суварин йис я. А 
сувар вилерал накъвар алай сувар я. Вири 
совет халкьарихъ галаз женгиниз къарагъ-
ай Дагъустандин халкьари, гьа жергеда 
аваз лезги халкьдин рухвайри ва рушари 
гьам дяведин цIаяра, гьам далу пата игит-
вилин чешнеяр къалурна.

Лезги халкьдин кьегьал рухваяр тир 
Валентин Эмирова, Эсед Салихова, Мирзе 
Велиева, Араз Алиева ва Гьасрет Алиева 
Советрин Союздин Игит лагьай баркаллу 
тIварар къачуна.

Лезги шаирар тир – СтIал Мусаиба, Ме-
мей Эфендиева, Балкъардаш Султанова, 
Агъалар Гьажиева ва масабуру душман-
дихъ галаз женгера чанар гана.

Дяведи вири халкьдин вилик хьиз пи-
сателрин виликни цIийи везифаяр эцигна, 
кьилин темаяр арадал гъана: халкьарин 
дуствал, садал мягькемарун, Дагъустан-
дин игит тарих рикIел хкун, душмандин 
гьахъсузвал ва инсафсузвал къалурун 
фронтда ва пата къалурзавай кьегьалвилер 
чешне яз къалурна, халкьарин игитвилин 
руьгь хкажун – ибур дяведин йисарин кьи-
лин темаяр жезва.

Лезги шаирар халкьдихъ галаз санал 
душмандихъ галаз женгиниз къарагъ-
на. ЧIехи шаир СтIал Сулейманан ктабар 
кузвай танкарай жагъиз хьана. Ажугълу 
хьайи фашистри чпин «Кавказдин листок» 
газетда Сулейманан эсеррихъ инанмиш 
жемир лугьуз эверна.

Яшлу шаир тир Хуьруьг ТIагьираз 
тфенг кьуна фронтдиз фидай мумкинвал 
хьанач, амма ада сифте йикъалай башла-
мишна, са сятни пуч тавуна, вичин къелем 
тфенг хьиз душмандин хура эцяна, хал-

кьарин руьгь хкаждай, душман русвагьдай 
шиирар ва поэмаяр яратмишна. «Аслан 
хва, игит хьухь! – эверзава шаирди.

Ша финн, ша финн, юлдашар,
Ша финн Аскервилиз чун.
Буржлу я, ватандашар,
Диде-Ватан хуьниз чун!
Ватандал ая шадвал,
Ватан я чи вилин нур.
Ватан я чи азадвал,
Ая ви кIвач-кьил гьазур!

Гитларен фашистри миллетрин арада 
айрувал туна, абур пайи- паярна, чеб чпел 
гьалдарна куIкварун планда кьунвай; чпи 
Къавкъаздин дагъвийрик тIубни хкIадач 
лугьудай хабарар чукIурнавай. 1942-йисуз 
фашистар Къавкъаздив агакьна.

Дагъустандин яшлу писателар тир 
Гь.ЦIадаса, А.Гъафуров, Х.ТIагьир ва 
масабур, дяве фейи чкаяр чпин вилерал-
ди акун патал, фронтдиз рекье гьатнай. 
Х.ТIагьираз дяве фейи чилерал дертни 
гъам, вилерин накъвар, ивидин селлер, 
мейитрин дагълар вичин вилералди аку-
на. анай хтай шаирди чапхунчийрин чIуру 
ниятар гьихьтинбур ятIа вичин рахунра ва 
шиирра лагьана. Шаирдин «Гьайиф Наль-
чик», «Гурхана», «Эхирдиз тамаш» ва хей-
лин маса шиирар гьа жергедай я.

Дяве башламишайла чахъ Стал Сулей-
ман амачир. Амай чи писателри чпин къе-
лем къуьруь авунач: Абдул МутIалибов, 
Ш-Э. Мурадов, Къияс Меджидов, 
С.Шихалиев, З.Эфендиев, Ш.Къафланов, 
Алдер Билалов ва хейлин масабур дяведин 
йисара къелемдалди душмандихъ галаз 
женг тухвай, руьгь хвейи писателар я.

Советрин халкьдин руьгьдин чIехивал 
тестикьарай, итимрихъ галаз къуьн-
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къуьневаз женгера иштиракай дишегьлий-
рин къаматар шаирри чешне яз къалурна. 
Гьахьтин дишегьлидикай Ш-Э.Мурадова 
«Партизандин паб» тIвар алай лап кьуват-
лу шиир кхьена.

1943-йисуз чи республикада яру аскер-
риз бахшнавай конкурс фена. Лезги шаир 
С.Шихалиеван Советрин Союздин Игит, 
авиациядин капитан В.Эмироваз бахшна-
вай «Ватандин кард» тIвар алай поэмадиз 
1-лагьай премия гана.

РикIиз мукьва, играми я Лезгистан,
Пагь-пагь, гуьзел тушни хупI а гуьлистан.
Гъейрат, намус, вафалувал гьар садаз,
Анин халкьдин гьар са хуьруьз язва хас.

Гьа ватандин хайи хва я Валентин,
Тариф ийида за квез а игитдин.

Несилар къвез хъфидай жуьреда дяве-
ярни жез куьтягь жедай затIар я. Гьа дя-
вейрини, гьар несилди хьиз, вичин чинни 
астIар къалурда, игитвилинни руьгьудин 
кьакьанвилин кукIушар тайинарда; ал-
чахвилинни хаинвилин негьдай чин къа-
лурда.

Хайи чил, хайи халкь, хайи чIал чанни 
гьайиф татана хвейи къагьриманар гьами-
ша халкьдин рикIе жеда, вири несилрин 
патай абуруз анжах аферин къвезва.

Ханбиче Хаметова.
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енерал-майор Абилов Магьмуд 
КцIар райондин КIур хуьре ди-
дедиз хьана. Ада Хасан вирел ва 

Халхин-Голда кьиле фейи дявейра 
иштиракна. Адан женгчи биография-
дин виридалайни ачух чинар Ватандин 
ЧIехи дяведин йисариз талукь я. Дяве-
дин эхирдиз адан хуру къанни кьве ор-
дендини медалри безетмишна. Абурун 
арада Ленинан орден, Боевой Красный 
Знамядин вад орден, Красная Звезда 
орден, полководецвилин пуд орден ава. 
Дяведин эхирдиз ада командирвалза-
вай 250-дивизия Эльба вацIун патав 
агакьна. И дивизияди Берлиндиз физ-
вай рехъ кьуна.

Генерал-майор Абилов Магьмудан 
уьмуьрда кьве кьетIен чар иллаки ли-
шанлубур хьана. Ингье абурукай сад 
лагьайди:

«Гьуьрметлу Магьмуд Абдул-Рза!
Смоленск ва Ярославль шегьерар 

азад ийидай вахтунда дяведин опера-
цийриз кар чиз ва кьегьалвилелди руко-
водство гунай ва немсерин фашистрин 
чапхунчийрин аксина дяве тухунин 
карда агалкьунар къазанмишунай 
СССР-дин Верховный Советдин Прези-
диумди 1943-йисан 22-сентябрдиз кьа-
булай Указдалди ваз Кутузован кьвед 
лагьай дережадин орден ганва.

За а орден ваз ракъурзава ва ви гъил 
мягькемдиз кьазва.

СССР-дин Верховный Советдин Пре-
зидиумдин Председатель

М.И.Калинин.  

Ингье кьвед лагьай чар:
«Лацу кIвал. Вашингтон.
Офицердин дережадин лайихлу ле-

гион патал цитата.
Красный Армиядин 250 – дивизи-

ядин командир генерал-мойор Абилов 

Магьмуд я. Абилова 1943-йисан август-
дилай 1945-йисан майдалди женгериз 
руководство гунин ва дяведин операци-
яр кьиле тухунин карда лап еке бажа-
рагълувилер къалурна. Ада команда 
гузвай дивизияди Десна вацIал гьужум-
на ва гуьгъуьнин йисуз Нарва вацIун 
РагъакIидай пад кьуна. Ахпа душман-
дин чIехи кьушунар терг авуналди ва 
Берлиндихъ виликди фин таъминару-
налди, ам РагъакIидай патан Пруссия-
диз гьахьна. Генерал Абилован камаллу 
руководстводи ва ада къалурай игитви-
лери Европада саналди тир операций-
рин агалкьунар таъминарунин кардик 
еке пай кутуна.

Адаз офицердин Дережадин лайих-
лу Легион лугьудай хаш гузва.

Америкадин садхьанвай Штатрин 
Президент

Гарри Трумен».

И кьве чар кIелайла, чи рикIер дуь-
ньядин чIехи кьве пачагьлугъдин кьи-
лерин патай гьейранвал арадиз гъайи 
генералдиз, чи милли дамахдиз де-
риндай гуьрмет авунин гьиссеривди 
ацIузва.
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Гуьгьуьллу яз аскервилиз
Физвай чи хва хушуналди,
Ша, темен гун эчIи гъилиз –
Пара шад я чун иналди.

Азад диде-Ватан вуна
Чандилайни кьуна азиз,
Виридаз сагърай лагьана,
Шадвилелди алад рекьиз.

Намуслу хва, вафалу тир,
Асландин рикI туна чанда,
Кьегьал хьухь вун, ажизвалмир
Гьатайла къанлу майданда.

Гьаясуз тир пехъи залум
Терг жедалди душман хаин,
РикIяй акъатна цIайни гум,
Са касни жедач архаин.

СтIал иви, са хупI нефес
Вуна ви чандик кумай кьван
Ая душман тергиз гьевес,
Гуж эцигна вахъ авай кьван.

Еке тIварцIин сагьиб хьана,
Чан бубадин рикIин шуьше,
Душмандал вун гъалиб хьана,
Сагъ-саламат фена хъша.
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Сагълугъвилин саламар гваз алад вун,
Зи гьал гзаф хъсан я, лагь дидедиз.
Азиз Ватан хуьнин рекье ава зун,
Зун фронтда аслан я, лагь дидедиз.

Са зун туш, лагь, захъ мад сан авачир кьван
Юлдашар Гала, лагь, зун хьтин жаван.
Мягькем хуьнин карда абур чи Ватан
Гьарма сад са тарлан я, лагь дидедиз.

Къуй душмандиз инихъ итим галай чIал
Чир хуьрай, дуьньяда эркек авай чIал.
Яру кьушун лагьай тIвар ала, лагь, чал,
Зи рикI як туш, гьулдан я, лагь дидедиз.

Гьар гьидаз масадан рекьел фур атIуз
КIан хьайитIа, вич аватда а фуруз.
Ракъинин ишигъ тахкваз экуь юкъуз,
Дуьнья адаз зиндан я, лагь дидедиз.

Чаз и дуьнья гьикьван абад хьайитIа,
Азад хьана, чил-цав лап шад хьайитIа,
Кьуьд терг хьана, гьамиша гад хьайитIа,
Гьакьван чи рикIиз кIан я, лагь дидедиз.

Тапшурмиша, за вичиз мад са кагъаз
Рахкъурда, лагь, Берлиндиз агакьзамаз,
Лигим хьана, вичи гай никIедал заз
Беден ичIи виждан я, лагь дидедиз.

2/2020 5



Ахварай
Зун къарагъна
Тарпна мягькем кIвачерал.
Куьрен тайциз гьарайна,
Элкъвена зун кIвалерал
Зи бубади эцигай,
Зазни чка хьун патал.
Зун хьиз, элкъвез килигай,
КIвалериз кьин гун патал,
Кьин гун патал вацIузни
Физвай хуьруьн виликай,
Яру хьанвай цавузни
Аран дагъдин кьилихъай.
Кьин гун патал варцизни
КукуцIулдал элкъвезвай,
«Сагърай» лагьай ванцизни
Дагъда акьаз хквезвай,
Вири туна чун патал
Вич фронтдиз фидайла,
Чанни рекье гун патал,
Хайи ватан хуьдайла…
Хуьр ксанма.
Куьрен тай,
Зи хиял хьиз, зирек я.
Къвез, фирида гьахьиз къай,
Рекьерани чун тек я.
Кьулухъай, я виликай
Пиядабур, атлуяр
Хкатзавач рекьикай
Халаярни халуяр.
Гьич заз такур чилерал
ЧIугвазва икI цIар чна.
КукIвар хьанвай рекьерал
Ала ругни кьар ина.
Садлагьана чан атай
Гьавани кваз рахана,
Обелискдал къван атIай
Зи вилик чан атана.
Хкар ягъай тегьерда
Серсер хьана куьрен зи.
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Кьуд пад гьарай-эвер я –
Тергда уьмуьр геренди.
Каша кузвай гуьллеяр
Физва къувдал илигна,
Яру хьанва луьлеяр.
ШейтIандал тIуб илисна,
Зи бубани женгина
Ава гьа и чилерал.
Чир жеч адаз зун ина –
Кьун тавурди гьилерал…
–  Вуч кас я, вуч кIанзава? –
Майор къвезва вилик зи.
Ина чили ванзава,
Зурзазва ам кIвачик зи.
Ина жегьил чан вавай
ЦIун гуьллейри къакъудда.
Ажал галай къван цавай
Атана кьил галудда…
Зи буба туш рахайди,
Майордив ам агакьнач.
Рахазва кьвед лагаьйди:
–  Вавни вучиз яракь гвач?
Дяве ахьтин затI я гьа,

Ягъун, кьиникь пеше тир.
Эгер яракь гвачтIа вав,
Гуьлле твада рикIе ви.
Килиг, ина къвазва хар
Кьуркьушумдин, гьулдандин,
Хер хьайила, жедач тIар,
Амма хайи Ватандин
Чилел алай верхи тар
Гъиле турла душмандин,
Эхиз тежер тIал жеда.
Агь, вуж тиртIа адан тIвар?.. –
Страшина хияллу 
Я тIварар кьаз аскеррин.
Зи гъилерай тIарам чIул
Ахъа хьана кьенеррин.
Сивяйни тIвар акъатна
Зи играми бубадин.
Чилерик къал акатна,
Цавар кьуна гумади.
Страшина хъуьрена:
–  Дуьз лагьана тIвар вуна,
Ахлад, тадиз хъфена
АкIур верхи тар вуна
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КIвалин вилик, я багъда.
Им инсафсуз дяве я
Кьулухъди рехъ тажагъдай,
Чанни гудай вяде я.
Ви бубади верхи тар
Алай тепе кьунва къе,
Ви бубади вичин тIвар
Тарихдани тунва къе…
…Эхиримжи гуьллени
Хъфена зи япувай –
ЦIай кваз яру луьледин.
Гьамга хьана цавукай.
Яргъалай зи патав кьван
Агакьзавай тепедал
Къвезва акваз-акваз чан.
Верхи тарар жергеда
Акъвазнава пеш алай,
Абурун юкьва инсанни
Ава чина хвеш авай
–  Ам вун яни, хтул зи? –
(Якъин им зи буба я)
КьатIанач зи акьулди
Хабар кьун: –  Гьи чка я?)
–  Буба, буба ам зун я, – 
Гьарайна за жедайвал,
Вири чилер къарсурна,

Бубадиз ван къведайвал.
–  Чизва, бала!
ЧIухи хьухь
Хва яз тIварцIиз кутугай!
Лап дагълар хьиз, рехи хьухь!
Ферсуз йикъар татугай
Къвез гьахьайтIа кIвачера,
Верхи тарар жагъурна,
Зи тIвар кьуна эвера.
Буба даим гьазур я…
Зи фикирда туна вич,
Даим сагъ тир суьрет яз,
Верхи тарай кьуна вич,
Чилин намус, гьейрат яз,
Буба яргъаз хъфена
Вилер агакь тийидай,
Гьич садрани элкъвена
Хквез алакь тийидай…
Малум тушир тепедал
Малум тушир аскерди –
Рагъ эцифай гуьнедал,
Кьилихъ къуьлуьн бегьердин –
Вирибурун жергеда
Чка кьунва вичизни.
Назик – гатун береда,
Дурумлу я хъуьтIуьзни.
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Баркалладиз лайихди са тариф я,
Винел зегьметдин илгьам алайбур.
Маса гаф лугьун гьардаз гьайир я,
Бубайрин рекьел къадам алайбур.
Бубайрин акьул, бубайрин къилих –
Несилризни ам девлет я чIехи.
Бубайрин намус, бубайрин лайих
Хуьн несилриз гьуьрмет я чIехи.
Баркалладин рехъ, зегьметар чIугур,
Бубайрин кIвачер фейи рекьер я.
Регьятвиляйни азият акур,
Женгера Ватан хвейи рекьер я.
Намус кьилеваз, жумартвал гъиле,
Бубайрин адет кьабул авун тир.
Мугьман рекьемаз ам кьуна вине,
Мугьман туштIа ам батIул авун тир.
Куьне невеяр, несилар патал
Зегьметдин женг яз гьунар къалурна.
Рекьеваз фида, рекьеваз къведа
Чанарни гана бубаяр фейи.
Баркаллу рекьиз вафалу жеда,
Баркаллудаказ бубайри хвейи.
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и тIвар Рагьим я. Амма вирида 
мектебда заз Кьам лугьузва. Ам 
зи лакIаб хьанва. Дуьз лагаьйтIа 

лакIабар чи классда чIехи паярал ала. 
Амма зун зи лакIабдал рази туш. Захъ 
галаз са суьреда гьихьтин суалдиз 
хьайитIани жаваб гуда ацукьнавай СА-
идаз вирида «профессор» лугьузва. Ам 
отличник я ацукьнавай Сандаз вирида 
«профессор» лугьузва. Ам отличник я 
чидач а чирвилел ада мус къачузватIа. 
Гила заз Кьам вучиз лугьузватIа ахъай-
ин. Накь чи бахтуни гъана, эхиримжи 
тарс хьанач. Лезги тарсар гузвай Фа-
изат муаллим азарлу хьана, чун са ся-
тинин вилик кIвалериз хъфена. Хтана 
зун кIвализ. КIвалени бахтунал туьш 
хьана. КIвале касни авачир. Им икана 
жедай кар тир. Экуьнахъ мектебдиз фи-
дайла ихьтин бахтлу югъ жеда лагьана 
за фикирнавачир.

РакIарал аламаз сифтени сифте за 
портфель зи вил хкIан тийир хьтин са 
пипIез гадаран. Гила зун жуван къайгъ-
уйрал машгъул жеда. Абурни лагьайтIа 
захъ гьамиша хьиз са хара хьанвай.

Сифтери-сифте кIвализ кас хкве-
далди телевизор кутуна, дивандал ярх 
хьана. Къаткай чкадал зи рикIел «Вахт 
вацI хьиз акъвазун тийижар затI я, вах-
тунив кьенятдив эгечIун герек я лагьай 
дахдин несият рикIел хтана. Къарагъ-
на, пакадин тарсар гьазурна кIанзавай. 
Амма ихьтин хелвет вахт низ чида мад 
мус хъжедатIа. Бахтуни гъанвай арада 
вахтни жуван рикIиз кIандайвал ишле-
мишун пис кар жедани кьван. Тарсарни 
гьазуриз зун са кубут туш хьи. ИкI фи-
кирна, за магнитофон кутуна, япарал 
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«наушникар» гьалдна ва мад дивандал 
яргъи хъхьана. РикI алай макьамри 
сустарай заз вахт гьикI фенатIани чир 
хьанач. Кьил хкажайла, заз кIвалин 
цлал дидеди еке гьарфаралди кхьена 
алкIурнавай «Режим дня» гафар аку-
на. Ам и мукьвара зи дневникда мате-
матикадин тарсарай заз янавай кьведар 
акурла алкIурнавайди тир: мус къа-
рагъда, мус тарсар гьазурда, мусс баде-
диз куьмекар гуда ва гьа икI са виш ве-
зифа. Гьар вил хкIурла и «Режимди» зи 
зегьле тухузвай. Зи дуст Агьмедни гьа 
зун хьтин режимда тунвай. 

– Яда, – лагьана заз Агьмеда, – вун 
акьуллу гада хьиз аквада, ви келледи 
кIвалахзавачни? Вун а «Режимдин» 
гъиляй ажуз вучиз хьанва? Са чар я 
ман цлал алкIурнавай. Жуван нервияр 
хуьх. КIвализ хтанмазди а чарчин чин 
пад цлахъ элкъуьрна тур. Ваз салм – 
счет тамам.

– Дидеди гьар нянихъ за гьялнавай 
примерар, задачаяр ахтармишзава.

– Яда, за ваз гьикьван меслятар къа-
лурин. Ви кьили гьич кIвалахзавач, 
дуст кас. Ви суьредихъ ацукьнавай 
«профессордик» ви гаф акатдани, куь 
алакъаяр гьихьтинбур я?

– Алакъаяр писбур туш. Меслят вуч 
ятIа лагь.

– Меслят ихьтинди я. А Саид къе-
ни гада хьиз аквада, вични отличник 
я. Вуна адан къвалак «къарпузар ку-
туна», задачаяр, сочиненияр гьадавай 
кхьихь, адан патай къени карни жеда, 
вазни са футбол къугъвадай вахтни 
амукьда. Имни ваз кьвед лагьай мек-
слят.

И меслятар заз гзаф бегенмиш хьа-
на. Саидани артух гьуьжетар тийиз 
зав вичи гьялай задачаяр вугуз хьана. 
Гьа икI бегьем са варз кьван алатна. Зи 
дневникда математикадай 4-5 акур ди-
дени гзаф разизвай, югъди кIинтIлаш, 
футбол къугъваз зунни кефина авай. 
Амма гьамиша хьиз бахтлу йикъ-
ар яргъал фенач. Муаллимди къиме-
тар эцигнавай тетрадар пай хъувурла, 
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Саидаз «хорошо», гьадавай кхьей заз 
«отлично» янавай. Саидан чин къе-
къифна, амма тарс куьтягь жедалди ада 
чуькьнач. КIвализ хкведай рекье Саида 
заз лугьуда.

– Рагьим, зун ви вилик батIул я, 
дуст, вуна зи тахсирдилай гъил къачу.

– Вуч батIул, вуч тахсир, Саид? Зун 
валай гзаф рази я. Вуна заз гьакьван 
куьмекар гузва.

– Ваъ, Рагьим, – лагьана Саида.
Ам куьмек туш. Ам зиян я за ваз 

гайиди. Сифте зазни ам къени кар хьиз 
акунай, амма нетижада…

– Нетижада, нетижада… ваз заз яза-
вай къиметар гьайиф къвезвани, зун 
валай гзаф рази я, дидедини заз гъуьнтI 
гузвач. Пис низ жезва?

– Ваз жезва, Рагьим, ваз. Вун михьиз 
хкатзава, вуна ви кьилив кIвалахиз таз-
вач. Эхирни, жуван тарсар жува гьазу-
ра, мад зи тапан куьмекдал вил жемир.

ИкI лагьана, «профессор» Саид йи-
гин камаралди, зунни куьчедал туна, 
хъфена. Заз лагьайтIа Саидикай пис 
хъел атанвай. Вичелай алакьдай хъсан-
вал ийиз гьайиф къвезвайдаз на дуст 
гьикI лугьуда? Курпашман яз зун 
кIвализ хтана. Гила вучрай? Задачай-
рал алгъана кьил тIардани? ГьакIан кар 
я. Заз сифтедлай къастунал кIевивал 
хас туш. Гзаф фагьум-фикирна пакадин 
юкъуз зун мад Саид алакьариз алахьна.

– Саид, им види дусть патал хаинвал 
жезва.

– Хаинвал за ви паталай задачаяр 
гьялдайла жезвай. АкI яргъал фенайтIа 
вун лезги мисалда лугьудайвал «Гьа-
жидин канаб хьиз» хкатдай. Вахт амаз 
дуьз рекьел элячI. Жув зегьмет чIугваз 
вердишара.

Пис хъел атана заз мад сефер. Килиг 
садра, отличник я лугьуз ида вич гьикI 
кьацIал эцигзаватIа аку.

КIвализ хтана, фу тIуьна зун энгел 
тавуна тарсарихъ ацукьна. Тарихдин 
тарс заз гьа садра кIелун бес хьана. А 
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тарсунал зи гьамиша рикI алайди я. 
Географидайни за фад кьил акъудна. 
Мад атана метематикадал агакьна. Заз 
меслят къалурайвал, къастунал кIеви 
хьуни са куьмекни ганач. Зи къасту-
нин кIевивал маса патахъ элкъвена. 
За телефондин трубка хкажна мад Са-
идаз занг яна:

– Мад са сеферда, эхиримжи сефер-
да зун кIевяй акъуд, дуст. И задача лу-
гьудай зегьримар сакIани гьялиз жез-
вач.

Чи рахунар яргъал фена. Эхирни 
Саид мад сеферда заз куьмек гунал 
рази хьана.

– Де кхьихь, – лагьана ада. – Им 
дугъриданни эхиримжи сефер жедай-
ди зун агъунва.

Зун рази хьана. Амма за зак фикир-
на: «Аниз чун ахпа килигда. Исятда 
рекьел гъанатIа, за вун мад сефердани 
алакьарда. Пакадин юкъуз матема-
тикадин муаллимди задача гьялайбу-
ру гъилер хкаж лагьайла, зани гъил 
хкажна.

– Молодец, Рагьим, – лагьана муал-
лимди, алахъайла жезва гьа вавай. Де, 
къала тетрадь. За муаллимдив тетрадь 
вугана, рикIяй дидени баде залай 
гьикI рази жедатIа лугьуз шадвалза-
вай. Садлагьана муаллимдин чин чIур 
хьана. Ада чIуькьни тавуна тетрадь 
зав вахкана. Вири заз килигиз кьваз-
навай. Ийир-тийир хьана амукьдай за 
жуван кьам чухваз башламишна.

Тарсарлай кьулухъ за Саидавай:
– Ана гьикI хьанай яда, ваз «отлич-

но» заз мад «кьвед» вучиз хьана?
– За ваз эсер хьуй лагьана гайи «гьа-

пур-чапур» «куьмекдин» гъавурдани 
вун акьунач. За ваз кар кьурдини ваз 
чир хьанач. Вун кьам чухваз амукьна.

И дуьшуьшдилай кьулухъ заз 
классда садани Рагьим хълагьзамач, 
зи тIвар Кьам хьанва. Вучин, жуван 
кьисмет я ман.
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– Я, Селми, – лагьана дидеди, – 
къе заз дердияр гзаф ава, чан руш. Гьа 
гила-мад Айханум хала акъатун мум-
кин я. Къулал буран йигазвайди чир 
хьайитIа, мад ам къарагъ хъийизмайди 
туш. Вуна адаз «чи къулал алайди бу-
ран я» – лугьуз тахьуй.

– Хьурай, чан диде, – жаваб гана 
Селмиди. 

Диде кьурак эвичIиз, къецел физ-
хквез вичин кардик хьана. Селми 
лагьайтIа, накь амаз нинийриз булуш-
каяр санал цвада лагьана икьрар хьан-
вай юлдаш. Нигерни рикIелай фена, 
Айханум халадал вил алаз акъвазна. Са 
акъван вахт алатнач, Айханум хала ата-
на акъатна. Ам ракIарай гьахьнамазди 
Селмиди, тадиз адан вилик экъечIна, 
лагьана.

– Айханум хала, чи къулал алайди 
буран туш гьа!

– Туш жеди, чан бала, – лагьа-
на, сивел алай хъвер декьикьада ква-
хьай Айханум хала, элкъвена кIваляй 
экъечIна. Гьа и арада къецелай хтай ди-
дени кIвализ гьахьзавай. Агьвалатдин 
гъавурда акьур дидедиз вуч ийидатIа, 
вуч лугьудатIа чизмачир. Яраб вуч авун 
лазим тиртIа?
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Экъисай вилер авай чIиж,
РикIе вичин кIватIна къал-къиж,
Вил яна цавариз кьакьан
Килигна кул-кусдиз аскIан.

ЧIуру чIиж тир дамахар гвай,
Гьуьжеткар тир къуршахар гвай.
Амма югъ тир сумра чIуру, 
Чамарзавай векъи гару.

Пашман хьана чи чIуру чIиж:
Нел хъуьреда, хуз гурай низ?
Нихъ галаз кьан юкьарар,
Къалуриз тере амалар?

Хкаж хьана чIиж цаварал,
Жагъурна булут аваран.
Ам булутдихъ галукьна,
Хкадар жез алукьна.
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«Гвайбур аби бубухар,
Алайбур цин алухар,
Вуч я макьсад крарин,
Вуж я мешреб цаварин?

Дамахзавва куьне квел,
Яд кIватIзава лугьуз, цел.
Гъизва лугьуз чан куьне
Течиз пунни-кIан куьне.

Алцурариз авамар,
Къундармаяр тамамар.
Килиг, чешне я зун квез,
ЯкIуз фидай я зун мез.

Агъу ава мизмизда
Гьам чуьлда, гьам гьавизда,
Виринра зун пачагь я,
За кIасайди начагъ я».

Рахазва чIиж, рахазва,
КIуф булутра акьазва.
Гаф сивемаз кьегьал нуькI
Пайда хьана, куьн килиг.

Фурсар гвай чIиж перт хьана,
НуькI пайда хьун дерт хьана.
Хкадарна кьилихъди
Аватна ам чинихъди.

Аватна ам ичинал,
Ни иличда гичинар?
Агакьайди нуькI хьана,
Аквазмач чIиж, гьикI хьана?

Гьиниз фена дамахчи,
Эсер тахьай лагълагъчи?
Ава нуькIрен руфуна,
Ни авурай лугьунар?

Дамах гвачир булутар,
Марфар кIватIдай алатар.
Килигзава хъвер ийиз,
Цаваралла звер ийиз.

Багъларални никIерал,
Цуькверални векьерал
Чарчар хьана къведайбур,
Берекатар хуьдайбур.
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– Диде, – лугьузва Мурада, – ваз зун 
гзаф кIандани, я тахьайтIа дах?

– Вун, я хва, жуван багъри велед 
кIан тахьана заз чарадан хва гзаф кIан 
жедани?

– Диде, зи буба ваз чарадан хва хьай-
ила зунни вун мукьвабур гьикI хьана?

Тарсариз геж хьана, ктабар авай чан-
тани гвачиз, теспача яз классдиз гьахьай 
Мурада муаллимдиз лагьана:

– Малим, зи кьил тIазва, завай тарса-
ра ацукьиз жедач.

– Медпунктуниз алад, Къафлан дух-
турди ваз са кьилин дарман гурай.

– Заз вахт авач, тади ква чан малим, 
чун рекьеллайбур я. Дидеди тадиз фена, 
кьил тIазва лагьана хъша лагьайди я, чун 
агъа хуьруьз бадедал кьил чIугваз физва.
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– Я буба, вуна памидурар цанвай чка-
диз вучиз яд гузва? – хабар кьазва пуд йис 
хьанвай Керима вичин чIехи бубадивай.

– ГьикI вучиз, зи хтул, ваз чизвачни 
чIехи хьун патал памидурриз, афнийриз, 
гьакI амай вири майвайризни яд гун ла-
зим я. ТахьайтIа, абур кьурада. Гъавурда 
акьунани, хтул?

– Гила заз чир хьана, буба.
И югъ алатна. Пакадин юкъуз кимелай 

хтай Семедаз вичин хтул, кIвачер це туна, 
хуьлен къерехдал ацукьнаваз аквада.

– Я Керим, вуна це туна цIийи туфлияр 
вучиз кьежирзава?

– Я буба, бес чIехи хьун патал гьар са 
затIуниз яд гун лазим я лагьайди вун ту-
ширни? Заз и туфлияр дарзава. Заз гьа-
бурни, яд гана, чIехи ийиз кIанзава.
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Алатай юкьван девирда чичIек гзаф ба-
гьа, кьит майва яз хьана. Ам вири азаррин 
дарман яз гьисабзавай. Гьавиляй адан къи-
метлувални вине тир. Тарих кIелайла, лап 
кьетIен делилар дуьшуьш жеда. Месела, 
1250-йисуз франццузри сарацинвийривай 
есирда гьатнавай чпин аскерар чичIекрихъ 
вахчуз хьана. Са аскер муьжуьд кьил 
чичIекдихъ.

А вахтара чичIек астрономия чирдай 
алатни тир. Муаллимди чичIек кьве патал 
атIудай. Гьар са къат атIай патай акъудиз, 
къалурдай: ингье, гьа ихьтин къатари чи 
чилни элкъуьрна кьунва.
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Са сеферда Бухарест шегьерда 
аламатдин дуьшуьш хьана. Мала-
рин азарханадиз машиндик ака-
тай са кицI гъана. Духтурри адан 
кIвач жунадалди кутIунна, ам 
кIвализ ахъай хъувуна.

Маларин азархана шегьердин 
къерехда авай.

Гуьгъуьнин юкъуз ина дух-
турриз чпи накь ахъай авур кицI 
акуна. ада вичихъ галаз са маса 
кицIни гъанвай. КилигайтIа, а 
кицIин кьулухъ кIвачерикай сад 
ханва. Хирургри тади гьалда ам 
операция авуна.

Дуьньядин са бязи шегьерра 
кицIериз гуьмбетар эцигнавайди 
чидани квез? Ахьтин гуьмбетри-
кай сад Ленинградда академик 
Павлован тIварунихъ галай физио-
логиядин институтдин вилик ква. 
А гуьмбетди илим ва медицина ви-
лик финин рекье кицIерин лайих-
лувилер къейд ийизва.

Парижда, дагълара живедин 
маргъалдик акатай 40 кас къутар-
мишай кицIиз гуьмбет эцигнава.

Италиядин са шегьерда Берная 
лакIаб алай кицIизни гуьмбет эиг-
нава. Ам гзаф йисара, гьар няниз 
ракьун рекьин станциядал къвез 
хьана. Адан къаст дяведа авай ви-
чин иеси къаршиламишун тир. 
Амма иеси дяведа телеф хьанвай.

Са кицIин гуьмбет Америкада-
ни ава. Ада кузвай кIваляй таза 
аял къутармишна.
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1. Тахсирдилай гъил къахчун тIалабдайла, ви-
лериз килигиз рахух.

2.  Куь рикI ацукьай шиирар гьамиша хуралай 
чира.

3. Багъри ксарин мурадрикай ягьанатар ийи-
мир.

4. Жезмай кьван нзаф кIела, кIелуни ви зигьин, 
кьатIунар артухарда.

5. Телевизор хъсан затI ятIани, адан лукI же-
мир. Яр-дустунихъ, къуни-къунщидихъ галаз 
алакъаяр къиметлу я.

6. Гьи жуьредин куьмек вавай къвалав гвайбу-
руз гуз жедатIани гьайиф къвемир, бубайрин ми-
салда «хъсанвал авуна гьуьлуьз гадра» лугьузва.

7. Чара амай кьван гагьди бурж кьамир, буржа-
ри инсандин мефтIериз гуж гуда.

8. РикIел атай, рикIиз кIан хьайи кьван вири 
крар ийиз алахъмир.

9. Виликамаз фагьум-фикир авуна планлами-
шай крар кьилиз акъудиз регьяи жеда.

10. Жувай акъатай гъалатI бедбахтвал хьиз кьо-
булмир, гъалатIрини тежриба артухарзава.
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ЦIив-цIивдаллай кьавалар,
Хъипи туькдин кавалар,
Гьар югъ мелни сувар я,
КIвал дидедин лувар я.

Хкетрик квай чи дуст, юлдаш,
Таралай чаз гуда машмаш,
Авадар жез къекъведайди,
Вуж хьурай ам?..

КIас яна нез тежер емиш,
Дуст я чайдин, шекердин.
Кьенятдал тIуьн къведа къимиш
Къизилдин тан пенкердин.

Сумаварар, чайданар
Авай кIвалин чан я ам.
КIватIдай хзан, мугьманар
ВерцIи, лацу тан я ам.

Мес-къуьж абуруз герек туш,
Йиф акъудда лашарал.
Гьам диши, гьам эркек къуш,
Уртах кIвални демек къуш.

ЧIулав ваха пешерални цуькверал
Рат кутуна,
Лацу ваха а ратIралай якъутар
КIватI хъувуна.
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Я батIриш туш, я калуш,
Чекмени туш, шалам туш,
Я балкIан туш, я лам туш,
Кьве кIир галай шувакьар,
КIвач тухудай улакьар.

Шехьдай затI я ван алаз,
Накъварикай селлерда.
Зарбдиз къведа, чан алаз,
Кеспи кьатIда лежбердин.

Рамкадава – шикил туш,
Кьилин затI я мектебда.
ЧIулав чинал лацу гъал
ЧIугун адан метлеб я.

ЦIегьрез бацIи, хпез кIел,
Лагь, низ барцIак гьала я?
Фагьумна хьизлагь эвел,
Калин бала? …. я.

Руг я адан фуни къафун
ТIуьналди тух жедач руфун.

Хъвер багъишдай цавай гуьзел,
Къизилдин чIар алай гуьзел
Саймишдач кифер ада,
Негьзава йифер ада
Зардин чIул, хур галчIур,
Мез чхел – ядай хьел.
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КI. Хуьрни М. хуьр са вацIун 
кьве къерехда, сад садан къаншарда 
экIя хьанвай хуьрер я. Абурун арада 
датIана гьуьжетар физва: гьи хуьряй 
гзаф шаирар, алимар, кьегьал рухва-
яр акъатнаватIа лугьуз, гьи хуьруь 
гзаф келемар цанатIа ва ни багьаз ва 
хийирлудаказ ганатIа лугьуз.

Эхирни и гьуьжетрикай ибурун 
рикI яда. Маса рекьяй гьуьжетна 
кIанда лугьуда хуьрерин агъсакъал-
ри. Са фикирдал къведач.

ГьикI ятIани райондин центрдай 
хъфизвай автобусда кьве хуьруьн 
почтальонар жеда. Аквада ибурукай 
садаз: муькуьдан чанта саки ичIи я, 
авайди къвед-пуд «Лезги газет» я. 
Ада вичин чантадиз вил яна: ана га-
зетрилай гъейри сагъ са хара «Кард» 

журналар ава. И почтальонди авто-
бусда авай инсанрихъ элкъвена лу-
гьуда:

– Яраб и къанни сад лагьай асирда 
«Кард» журнал кIел тийизвай хуь-
рерни авайди я жал? – амалдирви-
лералди муькуь почтальондин чанта 
къалурда.

Ахпа вуч хьанатIа чидани? «Кард» 
кхьин тийизвай хуьруьн чIехибуру 
алудда почтальон кIвалахдилай. Ву-
чиз? Чпиз «Кард» журнал авайдикай 
хабар ганач лугьуз. Кхьена вирида 
«Кард» журнал. 

ГъвечIибуруни, чIехибуруни.
Гила кьве хуьруьни ни «Кард» 

журнал гзаф кхьидатIа лугьуз гьуь-
жетарзава, лугьуда.
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