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Ингье атана гадни алукьнава. Йикъар 
яргъи я, йифер – куьруь. Гьаваяр чими 
хьанва. Багълара пIинияр яру жезва, са-
лара сифтегьан некьияр, кул-кусрал къи-
бришар, цIирицIар чрана агакьзава.

Чуьллера авай кьван цуьквер вуч 
я! Гьикьван къекъвейтIани, гьикь-
ван килигайтIани, тух жедайвал туш! 
ТIебиатди рикIик, руьгьдик лувар кутаз-
ва! ЦIийи-цIийи мурадар куькIуьрзава! 
Булахрилай булахрал, синелай синел 
алад – дуьнья мадни гуьзел яз аквада. И 
чIавуз вили цавун тагъдилай хци лувар 
квай пIапIишдини вич виридалай бахт-
луди я лугьуз мани яда…

Ибур пис йикъар я садани лугьудач. 
Амма цIи са кьадар четинвилер, къа-

дагъаяр, къулайсузвилер ацалтна. ЧIуру 
азарди чун гзаф хъсан крарикай къакъ-
удна. Чи мектебра тарсарни маса тегьер-
да кьиле фена. Компьютеррин, смарт-
фонрин, телефонрин куьмекдалди. Амма 
куьн, играми аялар, секин хьана акъваз-
нач. Куьне кIелна, чирвилер къачуна, 
имтигьанарни гуз гьазур я.

Къуй алукьнавай гад вирибур патал 
сагъламвал галайди, шад къайгъуйрив 
ацIайди, ял ягъуниз манийвал тийидай-
ди, хийирдин кIвалахрал желбзавайди 
хьурай.

Куьн «Кард» журналдин рикIелай те-
физвайвал, куь рикIелайни «Кард» жур-
нал кIелун алат тавурай!
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***
Чун и пата, куьн а пата,
РикIиз текъвер суал авач.
Чахъ чи лезги чIалал кIелдай
Са «Кард» хьтин журнал авач.

***
Са сеферда заз дидеди
Дербендай «Кард» журнал гъана.
Савкьат хьана заз еке тир,
Хурув кьадай гьейкал хьана.

***
Чи патара а «Кард» журнал
Акъатдай югъ алукьдатIа?
ТахьайтIа чун маса чIалал
Бейтер кIелиз ацукьдатIа?

***
Бахтавар хьуй бубадин югъ
«Кард» балайрив агакьардай.
Гьар са нумра акур чIавуз
За шадвилин шандакьардай.

***
Байрам буба, Асеф буба
Амайла «Кард» агакьардай,
Къайгъударвал чIугваз зурба,
Чи гуьгьуьлар авагъардай.

***
Лезги журнал, ктаб лезги
Вучиз чавай яргъа ава?
Хъфизва бубаяр чIехи,
Я Мегьамед-Агъа амач.

***
Катран лувар хкIун тавур
Чи цавун пад серин я чаз.
Эминнани Сулейманан,
Забитан чIал ширин я чаз.

***
Я «Кард» журнал, я «Кард» журнал,
Сергьят хадай лувар хьурай!
Гьамиша чи вил ала вал,
Вун хтай югъ сувар хьурай!
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Эхирни шагьвар акъатна.
Абдулагьан вилни гьа вахтунал 

алай.
И кьил а кьил ягъиз айван-

дик къекъвена, ам булахди хьиз 
цIузаррикай шир-шир, шур-шур 
ийиз, рагъ экъечIдай патахъ акъат-
навай балхундал фена.

Инихъ халис шагьвар гала. Зе-
гьемвиляй лит хьиз гъуьргъуь ва за-
лан хьанвай чандилай гьа сад лагьай 
лепеди зурзун алудна.

Хуьруьз гаф авач. Ам и балхунди-
лай, капан юкьвал алайди хьиз, ак-
вазва. Инихъ экъечIай гьар сеферда, 
вучиз ятIани, фикирдиз суал квай 
хиял къведа:

– Вири хуьруьз и дагъдин 
кукIушдал кIар алтадай кIвалакIдин 
чин хьтин дуьзен чка гьатайла, и 
кIвалер тик кьакьанда вучиз ава?

Килиг садра, агъа Арабханан 
кIвалер гьинай аквазватIа, аку. Абур 
виридилай хъсан чкадал ала. Агьа-
дихъ – никIер, ахпа – кIерецдинни 
чуьхверин тарарив ацIанвай там, ах-
пани – вацI. Са кар пис я. КIвалерин 
вилик чил квач. Гьич чIиб алайдини.

Амма и кIвалер виридалайни кьа-
кьанда аватIани, абурухъ хуьре са-
дазни авачир хьтин багъ гала. И кьа-
кьанда – жуван ичер. Къени ичер. 
Нивай дамах ийиз жеда мад и хуьре 
вичин багъдал? Гьич садавайни.

Бес сала битмиш жедай картуфар 
вуч я?! Гьич садан салани ахьтинбур 
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жеч. Къажгъандиз вегьейла, савун 
сикIер хьиз, чикIида.

Звер галаз атай шагьвардин ле-
педи балхундин кIаникай биши руг 
цавуз акъудна. Аник верчери, чил 
фурар-фурар авуна, гьа руквада эхъ-
уьнагарзавай. Чими я гьайванриз, 
киш гьикI лугьуда?

Абдулагь балхундин атIа кьилиз 
рекье гьатна. Вуч явашдиз вегьез-
вачни ада вичин камар! Рагъни ца-
вун юкьни-юкьвал акъваз хьанвай 
хьтинди я. КIвалерин са патахъни 
серин аватнач. Амма багъ галай па-
тахъай чимивилин юкь атIана се-
ринвал агакьзава. Чуьлда булахдив 
агакьдайлани гьакI жеда. Кьуд пад 
тIанур хьиз жир-жир ацалтна куз-
вай вахтунда, пипин таран пунай 
акъатзавай са гъилин цам хьтин бу-
лахди гьеле цIуд камуна амаз пелехъ 
серинвал галукьарда.

Акъваз. Ам вуж я таравайди? Аб-
дулагьан камар йигин хьана. Шагь-
варди куьмек гана жал?

Балхундикай – къене айвандик, 
айвандикай – кьурук. Верг хьиз 
эвичIзава ам. 

Килиг гурарин тиквилиз. Икьван 
тамар гьарнихъ галай, икьван харат 
устIарар гьар магьледа авай хуьре 
ихьтин гурар квай кIвалер?

«Гьихьтинбур ятIани, ата бубай-
рилай амайбур я», – жаваб гуда Аб-
дулагьа ихьтин ихтилатриз.

– Агь, къурумсах! Ви дуван за ак-
вада.

КIвачерилай пара гьерекат гъиле-
рик кваз рахазва Абдулагь.

– Яраб вун вуж ятIа? Чирда за ваз, 
вуж ятIани.

РикIик тади квайла, вилеризни 
аквадач.

– Гьинва инал алай тIвал?
Рагъ чими жедайла, кIелер хка-

на серин кариз хъияна, ам инал эци-

гайди тир. Аламач гила. Килиг гьи-
нал алатIа. Садрани инал эцигдайди 
туш. КIвачер акатнани шуьмягь 
тIвалуник?

– Чирда за ваз, гьа и тIвалуналди 
чирда. Аквада заз вун мад и багъ га-
лай патахъ килиг хъийидатIа…

Рак кукуцIулдал элкъвена: чIигъ-
гъ, гъи-ичI.

И ван япариз хьайи аял багъда 
акъваздани?

Шумуд сеферда къачунай Абду-
лагьа и кьурукай салаз экъечIдай 
ракIарик кутун патал батIлияр. 
Гъил атанач хьи, атанач. Виш йи-
суз кукуцIулдал элкъвей рак къе 
са нажах алагъна гьикI хкудда? 
Къуй чIигъ-пIигъни авурай. Ам 
гьаятда кицI авай мисал я. Хабар 
гуда. Яз, къведайди ракIарай къве-
дачни? Вични ихьтин мецер чIур 
хьанвай чIагъандин ванер ийизвай 
кукуцIулдал алай ракIарай?

Балхундик квачир рагъ иниз гьи-
най аватна?

Вилериз затIни аквазвач.
Тарай хкадарайди вуж тиртIа? 

Пелез гъил яна, винелди килигзавай 
Абдулагьан кьилел аватиз са тIимил 
амай. Чурчул хьиз катна ам картуф-
рин арадай тIуз.

Галтугизни кIанзавай Абдула-
гьаз, амма кIвачер, чакъулра гьатай-
бур хьиз, картуфрин чичIера амукь-
на, адан жендек виликди ярх хьана.

– Хъсан я, зуьрнечидин хва, акат-
да вун зи гъилик…

Къарагъна ам са гуж-баладалди.
Ахпа ам гьа вичин кIвачера алчуд 

хьайи чичIерал ацукь хъувуна.
– Гье-гье, – кьил галтадзава ада.
Амма хъуьрезвач, хъуьруьн вич 

къвезвач. Агакьда жал вун? Гьа 
агакьна, вуна вуч ийида? Гатада-
ни чарадан аял? Амма вуч паталди? 
И таран кIаник авахьна китIизвай 
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ичер паталди? ТIуьрай чпиз. КIамай 
кьван тIуьрай…

Балхундикай – айвандикай гьакь-
ван тик гурарай гъуз эвичIай къай-
дада, Абдулагьа ичер кIватIиз баш-
ламишна. Са гьамбар хьана.

Гьар юкъуз икьванбур чилиз ава-
хьиз хьайила, тарарал вуч аламукь-
зава? 

– Эгь, кьисмет авайди гьич сада-
вайни къакъудиз жедач. ТIуьрай 
аялри. Зуьрнечидин хци ацIуррай 
вичин гуьзуь чуьнуьх тавуна незвай 
ичерай. Адаз куьмекарни гьатда. Са 
кьил Арабханан арамбашийризни 
хабар жеда.

Агъадихъай багъ, къавун 
чIередал алайди хьиз, аквада. Раг 
атIана, цал кутунва. Цал кутуна, 
руг кIватIнава. Руг кIватIна, раган 
кьилел сални багъ кутунва. Хуьруьн 

кьилихъ, къванерин куьнтI хьиз, 
хкаж хьанвай кIвалер багъдин юкь-
ва гьатнава.

Ингье и багъдай виняй гъуз хуь-
руьн юкьваз, мискIиндин вилик квай 
майдандал кьван фенвай ккIаз иче-
рин хар авахьзава. Ваъ, ичерин марф 
къвазва. Харди чилел хирер ийида. 
Амма марфади… Марфади чилел алу-
кьиз вич гьарнихъ чукIурда. Чили 
хъсандиз кужумрай лугьуз. Ичерни, 
вили раг квай рекьел алукьиз, ви-
няй гъуз катзава. Бязибур, марфадин 
стIалар хьиз, чкIизва. Чпин хуцIувал 
рекье амаз къалурна, садбур къване-
рихъ агалтзава, муькуьбур рагъ фена 
чилиз арх хьанвай вергедин хъунча-
риз катзава. ХуцIувал чпив гумай-
бур са кьил мискIиндин вилик кьван 
авахьна физва. Аялриз хабар гуз. 
Зуьрнечидин хцин гьарайдиз.

4 3/2020
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– Къе абуруз бес я, – рази я ви-
челай тарарин далдадихъай хкаж 
хьанвай вергерин жергедихъай гуь-
зетзавай Абдулагь. – Пака за абуруз 
мад гуда. Гьич хабарни авачиз. Къуй 
тIуьрай.

Мад тIвал квахьна. Гьиниз фена 
ам? Чуьнуьх хьанва гьекьедин стIал 
фена накъварив ацIанвай вилери-
кай.

Ингье, им тIвал тушни бес? Вине-
лай кIвачерив кьуьл гуз, аквазвач.

Салалай балхундал серин я. Инал 
гагь инихъай, гагь анихъай шагьвар 
галукьзава.

Аялрин ванерни акъатнава. 
МискIиндин вилик кьван ккIа гьат-
навай гьерекатдиз килиг садра. Зуь-
рнечидин хциз юлдашарни жагъан-
ва. Жибинар, хъуьчIер ацIурзава.

Яраб куьн гила кьванни тух 
жедатIа? Килиг, килиг, мад кьвед 
атана акъатна. Сад Арабхананди я. 
Чинин чIулаввили лугьузва. И хуь-
ряй хьтинбур туш адан аялар. Вич-
ни са акьван чIулав хам алай итим 
туш. Амма аялар чIулав чIагъар я. 
Астафирилагь, чIагъ вучтинди я зи 
мецел атай? ЧIулав кIелер хьтинбур 
я адан аялар. Амма къуншийри гзаф 
арза-ферзе ийида абурукай. Чидач, 
ягъийриз аялар гьихьтинбур хьана 
кIандатIа. Адан тIвар аял тушни? 
Зун и зуьрнечидин хва авай мягьле-
дай катна кIанда хьи. Пагь, ада зун 
инжикли ийизвай кьван-ан…

Амма зарар авач. Багъ ичерив 
ацIана, кичIевиляй сад дадмишиз 
тежедай аялдикай вучда?

Агъангье! Адан викIегьвал аку са-
дра! Виридалай гзаф кIватIнава. Гила, 
виридан кIвенкIве гьатна, я ругунрал 
ацукьиз ратIарал акъатда, я дегьне-
дал фида. Незвай кьван ичер илива-
рун патал. Сафра хьайитIа, вучда? 
Жафа хьана, валлагь, жафа хьана.  
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Неда, неда. Хъвада къайи ядни бу-
лахрилай. Акуна ваз, руфунар вакIан 
цIуьрнуьгъар авай чувалар хьиз 
жеда. Экъуьгъда заз къе абурун ди-
дейри. Ахьтин къаргъишар ийида 
хьи, абурун ван хьайила, аялрин ру-
фунрин тIал атIунни мумкин я.

– Къала кван, садра зунни 
экъечIин куьчедиз. Шагьвар мадни 
серин, мадни йигин хьанва.

***
Виринра гвенар гъилив гуьзмач 

лугьуда. Чи патара, вучиз ятIани, а 
адет хкатзавач. Гвен гуьналди куь-
тягь жезвач гьа. Куьлера авайди гье-
ле къуьлни туш, мухни. Факай гьеле 
рахан тийин. Абур харманрал хка-
на кIанзава, югарар авуна кIанзава. 
Нагъварикай, цIекIверикай михьна, 
гаралай гана, тапусдиз хкведайди 
– гьам кьуьл. Гьа мух хьайитIани, 
къайгъу авач. Гьадакайни фу жеда. 
Фан писди ва хъсанди авайди туш. 
Фу ам фу я. Гишинди тух жеда. Ам 
бул хьайила, кьуьлни чара ийиз чир 
жезвайди я, мухни. Къуй бул хьурай 
вич: къуьл ятIани, мух ятIани. Вичи-
кай эскиквал гьич садрани такурай.

РатIран юкьни-юкьвал нагъварни 
цIекIвер квай техилдин гьамбар ала. 
Са патахъай Арабхан вич, муькуь па-
тахъай адан паб Хатун акъвазна, абу-
ру кьведани юг вегьезва. Шагьварди 
куьлуь цIекIв акьван чкадиз тухузва 
хьи, булахдилай хкезвай Салми къа-
риди яргъа амаз арзаяр ийиз эгечIна: 
– Ви цIекIв ацукь тавур кьемкьердин 
мугни амач, я Арабхан.

Арабханаз и гафарин ван хьанач. 
Абдулагьа абуруз ихьтин жаваб гана:

– И берекатдал ви вил ацукь 
тавуртIа, ам цIувай кузни, вацIувай 
тухузни жедач. 

– Ма, килиг, – лагьай гафари бей-
кефнач Салми къари, – зи кварцин 
къенни кваз абурув ацIанва.

6 3/2020
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– Квев? ЦIекIверив?
Жаваб яз адан вилик квар эцигда 

Салми къариди.
– А кIамара идан сиве твадай пар-

кьулни амачирни?
– Бес за ваз вуч лагьанай? Кьем-

кьердин мугни кваз Арабханан 
цIекIверай ацIанва. Хъухъ жуваз 
са стIал къайи яд. Вуна хъвадани, я 
Арабхан?

Арабхана мадни жаваб ганач. 
Юрфунин тум къуьлуьн гьамбардиз 
сухна, ам кьуьзуьбурун патав атана.

– Ихьтин чими юкъуз винел жанг 
алаз булахдилай хквезвай кварцяй 
яд хъун тавун гунагь тушни?

 – Хъухъ, чан хва, хъухъ. Къала 
са къаб, за квезни цан.

– Я паб, анал алай гичин гъваш, 
ацIуррай булахдин цяй. Къуьлуьн 
гьамбардин кьилел вичин юрф гадар-
на, Хатуна тади кваз кьелечI перем-
дин хурудин патар агудна. Бедендал 
алкIанвай читинин перемдивай адан 
кIалубар чуьнуьхиз жезвачир. Аб-
дулагь ам галай патахъ килиг тийиз 
алахъна.

Хатуна гичинда амай яд лиршна 
экъична. Кьилихъ галай яйлухдин 
пипIев гьекьедал руг ацукьнавай чин 
михьиз-михьиз, амни атана. Адан 
къекъуьнра къуватни агъайнивал 
ава. ВикIегь дишегьли я. Гуьрчег 
дишегьли я. Лап фадлай субай тир 
Абдулвагьаз ада иллаки таъсирзава. 
Хиял адакай яз, кьуьзуьдан вилер 
Хатуназ килигзава.

– КIусни хъсан кIвалах жезвач, 
я итим. Чна жегьилри вичиз куь-
мек гана кIанзавай чкадал, инал 
кьван хканвай кварце авай яд гьикI 
ичIирда?

– ГьикI ичIирда кьван, ингье икI 
квар са патахъ алгъурна, – гъилерин 
юзунралди къалурзава Салми къа-
риди.

– Паб, ам суваб авай кIвалах я. 
Гена авайдаз, юг гатазвайдаз, векь 
язавайдваз яд гун. Яни, Абдулагь 
буба?

– Кибаштан. Квар инал кьван ял-
навайди ви паб туш, Салми къари я, 
– кьве вилни мичIна Абдулагьа.

Гичиндай яд сифте чIехида, Аб-
дулагьа, дадмишна, ахпа Арабхана. 
Хатун, нубат вичел атайла, а патал 
хьиз къекъечIна. Чин хуьруьхъди 
элкъуьрна, ада булахдин яд вирида-
лай гзаф хъвана. Суваб хьана Салми 
къаридиз.

РатIран юкьвал цавай атана ич 
аватна. Амма и кардиз садани фикир 
ганач. Хатуна гьа хъвайи кьван яд, 
акадай акъуднавай фан чин хьиз, 
къекъифнавай хурудикай гъуз ракъ-
урна. Адай, вичизни хабар авачиз, 
гьарай акъатна.

Им кьвед лагьай суваб хьана Сал-
ми къаридиз. Хатунан чандизни се-
рин хьана.

РатIран юкьвал кьвед лагьай 
ични аватна.

– Абдулагь буба, ибур ви истикIан 
ичер я хьи, – хъуьрена инихъ-анихъ 
килигиз Арабхан.

– Я йе, – цавай ичер атай патахъ 
килинга Абдулагь.

– Гьагь, ЧIулав, ви дуван за ак-
вада, кьин тавур хва, – фена ичинин 
патар кIватI хъийиз башламишна 
Хатуна.

– ГьикI? Ам яни абур гадарзавай-
ди? – хъел къвезва Арабханаз.

– АтIангье, муьхцуьн къвалахъ 
галай кирферай заз адан кьил акуна.

– Акуна ваз? За атIуда адан кьил.
– Аялдин кьил? – тажубвал къа-

лурна Абдулагьа. Амма вичинди за-
рафат тирди чирна. – Я хуьруьнгуь, 
тIуьна тух хьайидалай кьулухъ кьве 
ич гадарна лугьуз, аялрин кьилер 
атIуз жедани?
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– Керчек, абур ви салан ичер яни?
– Эхь, я хуьруьнгуь. Зи истикIан 

ичер тирди аквазвачни ваз?
Арабхан гилани гъавурда акьу-

нач. Ам гададин дуван акваз физ гьа-
зур хьанвай.

– Де секин хьухь, я хуьруьнгуь, 
абур гадайриз за гайиди я, – гьил 
кьуна Абдулвагьа Арабхан. – Ихь-
тинда фена вичин аялдиз са кар 
кьунни мумкин я, – хиялдай хълагь-
на ада.

Гадаяр кирферай чеб экъечIна. 
Зуьрнечидин хва яргъал акъвазна. 
Ада вичин пар кьунвайди шириш-
да гьатнавай кIуфалай чир жезвай. 
ЧIулавав ичер гзаф гумай, ада абур 
вичин дидедиз, ахпа Салми къари-
диз теклифна. Дахдин патав агатиз 
адавай хьанач. Анжах пелез атанвай 

чIулав мекен чIарарикай адаз кичI 
кваз вил яна.

Абдулагь ратIралай хъфиз рекье 
гьатна. Гадайриз шад хьана. Сал-
ми къаридин вичин квар къуьнел 
хкажна. Къайи яд хъвана, беденар 
залан хьайи Арабханни Хатун фена 
маркунин кIане сериндик ацукьна. 
ЧIулавазни зуьрнечидин хциз рехъ 
ачух хьана. Къачуна абуру юрфар, 
гагь сада, гагь муькуьда гьамбар-
дилай къачуз къуьл цавуз акъудиз 
цIекIв цава туна.

– Атана чазни куьмекар, – ламу 
перемдик шагьвар акатна, зурзун 
алахьай Хатун ругунрин сарари 
хъуьтуьларнавай ягъалрилай тIуз 
яргъи хьана.

– Ван хьанайни ваз? Ичер Абду-
лагь бубади вичи гайибур я гадайриз.

8 3/2020
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Сифте гьарфар, сифте кIамар –
Тарифзава хзанди,
Акьвазва вун цуьк хьиз марвар,
Зи багьади, масанди.

Дуьшуьш жеда вал и чилел
Туькьуьл тарсар гудайбур,
«Къардаш» лугьуз вугай гъилел
ЦIукI эцигна кудайбур.

Шегьреярни майданарни
Кьадай чIулав кьуватар,
Гуз тадач гьич игьсанарни,
Теклифдайбур гъурбатар.

Къурабадин вири девлет
Чантадавай кIусар я.
Ви сифтени ви гележег
Куьре, Дербент, Къусар я.

Къурабадиз, чир хьухь, хтул,
Ватан жедач, къул жедач,
Жедач адахъ бубадин сур,
Вич экъисай кIул жеда.

Чаз гамунин гишир туна,
Хъфизва чи дидеяр.
Сифте кутур жигъир туна
Къалурдай чи бинеяр.

ТIварни туна, залан нагъвни
Фейи чпин хъуькъвелай,
ЧIимел юкъуз экуь рагъни
Тефий лугьуз рикIелай.

ЦицIиб хьиз я вун, зи шараг,
ЭкъечIнавай какадай.
АлакьдатIа валай, яраб,
Кьил акъудиз пакадай.

Хъвазва вуна чи вацIун яд,
КIир-кIир ийиз хъуьреда.
Самур вацIун сад я чаз дад
Къубадани Куьреда.

ЧIехи хьана, ваз гамунин
Гишир кIелиз чир жеда.
Ви манидин гьар гьарфуна
Хайи чилин сир жеда.

А чили вун хуьда, бала,
Къужахди хьиз дидедин.
КIвачи чил кьаз фида, бала,
Гьам я метлеб эбеди
Дидедин.
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Гележегди экв гун патал
Хазва куьн чиз-чиз, аялар.
Тарсар кIела дугун патал,
Ушкуладиз физ, аялар.

Илим чира, зегьмет къачу,
Мадни хъсан къимет къачу.
Аллагьди гай къисмет къачу,
Хизан рикIел гъиз, аялар.

Гьукуматдиз къуллугъ ая,
Душман эхмир, шулугъ ая;
КIарасрикай са муьгъ ая
Хайи Ватан хуьз, аялар.

Фитнечийриз фикир гумир,
Жегьил рикIе гъамар твамир.
Кар авачиз йикъар кумир,
Низ герек я, низ, – аялар?

Шад йикъариз ая эвер,
Дигай багъда кIватиз цуьквер.
Куь кIвачериз атурай звер,
Мана-хиялриз, аялар.

Сар къачуна, бермек ая,
КIекрез, вечрез демек ая.
Лезги халкьдиз куьмек ая,
Лап дидедиз хьиз, аялар.

Ширина эвелни-эвел
Чуьнгуьр кьуна, дамахда квел.
Куь рикIера тахьуй буьвел,
Зи гаф Аллагьдиз, аялар.
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***
КъуьтIуьн йиф я. Живер, маргъал.
Фиярин хуьр живедава.
Памбаг хьиз ава чи магъал,
Зи хиялар некIедава.

Зи рикI алай секин бере,
Гуьлуьшан я дагьни дере,
Вацран нурар гьар са жуьре
Зун лап хъуьтIуьн Меккедава.

МуркIад кьуна пенжер, варар,
Гьар са патай чайгъун, гарар,
Акваз багъда къашкъа тарар,
Зи мурадар нефесдава.

КичIен-суван юргъун цифер,
Живед рушан яз я зилфер.
Вуч иер я хъуьтIуьн йифер,
Зи умудрин луьткведава.

Сал Аллагьдин къуват я им,
Аялриз лап савкъват я им,
Зи илгьамдин тават я им,
Муьгьуьббатдин гьевесдава.

РикIел хкиз фейи йисар,
Ширин ава къачуз тарсар,
Ярар-дустар, уьтквем ксар,
Зар-хъуьтIер зи уьлкведава.
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ун деведилай гуьгьуьниз хьан-
вай аялар тир. Дарвилер, че-
тинвилер гзаф хьанатIани, зи 

таяр-туьшери абуруз акьван фикир 
гудачир, вучиз лагьайтIа, вири ин-
санриз дарни ийизвай, четинни тир. 
Са шумуд йис идалай вилик алатна-

вай Ватандин дяведи хуьруьн чIехи 
пай итимар къирмишнавай, хтайбур-
ни кIвачер-гъилер галамачирбур, бе-
дендик гуьллеяр кумай, кьуд йисан 
къене дуьньядилай цIар илитIнавай, 
сагъламвал лап зайиф хьанвай ити-
мар тир.

12 3/2020
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ЯтIани вири шад тир, дяве лугьудай 
жегьнемдай гьабурни ахкъат хъувун. 
Гьа девирда чна-аялри виридахъ галаз 
гьарда вичивай жедай кIвалахар ийи-
дай, чIехида тапшурмишай кIвалах 
вахт-вахтунда ва намусвилелди кьи-
лиз акъудун кьилин винизвал яз кьа-
дай. Инсанар вири сад-садаз хатурлу 
тир. Хуьре садаз хьайи чIуру кар гьар 
са хуьруьнвиди вичиз хьайи чIуру кар 
хьиз гьисабдай. Мел-мехъер хьайи-
ла вирида, гъвечIидалай-чIехидалди, 
«къуьн кутуна» иесидиз куьмекар гу-
дай, адан хийирдин кIвалах кьилиз 
акъуддай.

Лезги халкьдин адет тирвал чи хуь-
рени, гъвечIида вичелай чIехи итим-
диз «халу» ва дишегьлидиз «хала» 
лугьудай. Алай вахтундани гьа адет 
амазма, заз чиз, гьахьтин адетри диб-
дилай лезги халкьдин ивидик акатна-
вай, жувалай чIехи касдиз гьуьрмет 
авунин еке метлеблувал къалурзава.

Аял чIавалай зи фикирда ама, чи 
хуьруьнви Къадим халу гьар экуь-
нахъ хуьруьн кьилихъ галай сурарин 
къвалавай райондин центрадиз физ-
вай рекъин къерехда ацукьна аква-
дай.

Адет тирвал, инсанри сурар хуь-
реривай, шегьерривай къакъатна са 
кIус яргъа хьиз, михьи ва мал-къара 
агат тийизвай, эгъуьнайла чил кIват 
тийидай, накьв кIеви са къерехда ку-
тада. Виринра хьиз, хуьруьн халкьни 
гьа адетдай физва.

Сурар хуьруьн агъа кьилихъ, 
райондин центрадиз фидай рекьин 
къерехда ава. Физ-хуьквезвайбуру 
сурарив агакьайла, дуьа авуна кучуд-
навайбуруз рягьметар гана, ахпа чпин 
рехъ давамардай. Ингье гилани, дяве-
дин йисара хьиз, сад армиядиз туху-
дайлани, вири халкьда ам хуьруьвай 
са версинин яргъа авай сурарин туь-
шуьнал кьван рекъе твадай. Гьа адет 
хуьре алай девирдани давам жезва.

Йисар физ-акъатзавай, халкьди 
чкIанвай хуьрер-шегьерар гуьнгуьна 
хутазвай. Зи таяр-туьшер, мектебар 
куьтягьна, гьарнихъ сад акъатнавай. 
Зунни институт куьтягьна хуьруьн 
школадиз, тарихдин тарсар гудай 
муалим яз хтанвай. Са кIвалахдиз за 
фикир гана. Къадим халу, гьа сифте-
дай хьиз, гьар экуьнахъ сурарихъди 
фидай, гьа «вичин» тепедал ацукь-
на пIапIрус чугурдалай гуьгъуьниз 
кIвалихъди хъфидай. Гила ам, кьуь-
зуь хьана, лап яшдиз акъатнавай, 
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хуьруьн аялри адаз Къадим буба лу-
гьузвай.

Зи фад вахтарилай рикIик квай, 
гьар юкъуз Къадим халу сурарал ату-
низ вуч метлеб аватIа чирун. Са юкъ-
уз за зи классдин аялар экскурсиядиз 
тухвана, хуьруьн сергьятар къалур-
на, чи хуьруьнвийрикай-алимрикай, 
зегьметдин игитрикай, спортсменри-
кай, Ватандин ЧIехи дяведиз фейи-
хтайбурукай, тахтайбурукай, гел-
галачиз квахьайбурукай ихтилатар 
ийидайла, заз сурарин тепедал ацукь-
навай Къадим халу акуна.

Са шумуд сеферда за заз гаф 
ганвайтIани, Къадим халудивай хабар 
кьада лагьана, ам гьар юкъуз сурарал 
атунин метлеб, гьа ихтилат башлами-
шиз заз жуьрэтлувал бес жезвачир, 
гьакI хьайила, им кутугай ара я, ла-
гьана зун аяларни галаз гьадан патав 
фена.

Салам гайидалай кьулухъди, чна 
вирида Къадим халу юкьва туна, 
къацу хьанвай чIурал, гьарда вичиз 
ацукьдай чка хкяна ва адавай вич гьар 
юкъуз сурарал атунин себебдикай их-
тилат авун тIалабна.

Ада вичин лацу хьанвай чуруди-
лай кап алтадна, гьа тепедилай лап 
хъсандиз аквазвай, живеди кьуна, гьа 
вичин чуру хьиз лацуз аквазвай Шал-
буз дагъдихъ кьил элкъурна башла-
мишна:

– 1942-йисан зул тир. Ингье, Ва-
танда дяве физ са йисалай артух 
хьанвай. Душманди агъзурралди чи 
шегьерар, хуьрер барбатIнавай, къван-
къванцел, керпич-керпичдал тунва-
чир. КукIварнавай завудрин, фабрик-
дин кьадарар къандавай-къуз артух 
жезвай. Пехъи душманди инсанар, 
тIегъуьн аватай верчер хьиз, къир-
мишзавай. Шегьерра-хуьрера итим-
рин кьадар къвердавай тIимил жез-
вай. Дяведиз тухун тавунвай итимрин 
кьадар иллака лап тупIаралди гьиса-
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биз хъжедай. КIвалахунин вири азият 
дишегьлийрал, лап кьузуь итимрал ва 
аялрал аватнавай. Халкь лагьайтIа, 
райондин центрадай почтальонди 
хкидай хабаррал вил алаз жедай.

Чи хуьряй райондин патахъай 
къвезвай-хквезвай инсан яргъа амаз 
чир жедай. Чи почтальон чир хьунни 
акьван четин кар тушир, ам яшариз 
пудкъад йисарилай алатнавай, лап 
аял вядедилай кьецIи хьанвай Гьамид 
буба тир. Рягьмет хьуй вичиз, ам ама-
чирди чи арада квез чизва. Дяведилай 
вилик ада колхуздин фермадал мала-
рал къаравулвал ийизвай. Дяведин 
вахтунда йифиз маларал къаравул-
вал, юкъузни хуьруьн почтальонвиле 
кIвалахзавай. Яргъай, ам акунни ку-
маз, хуьруьн аялар адан къаншардиз 
катиз-катиз фидай ва адан чанта гваз 
хуьруьн кьилел экъечIдай. Инсан-
риз, Гьамид буба акурла, шадни же-
дай, амма гзафбурук рикIин къеняй 
кичIни акатдай. Акатдачни бес, ада 
хкизвай хабарар сад-садалай агъур-
бур хьайила? Ингье, фейи гъилера 
Агьмедаз: «Куь буба Агьмедов Девле-
та Ватан паталди игитвилелди вичин 
чан гана», Алидиз: «Куь буба Юл-
дашев Самурхан Москвадин кIаник 
фейи къизгъин дявейра гел-галачиз 
квахьна» лагьай хабарар хтанай. Са 
гафуналди, дяведилай вилик йисара 
инсанриз садаз садалай шад хабарар 
авай кагъазар-чарар хквезвайтIа, дя-
ведин йисара хквезвайбур рикI тIар 
ийидайбар хьанвай. И гъилера Гьа-
мид бубадив «кьейид-квахьай» чарар 
гвачир, амма пуд касдиз районндин 
военный комиссариатдай Ватан хуьн 
патал эвернавай повесткаяр гвай. Зи 
буба Гьашимазни повестка авай. 

Зи рикIел алама: зи буба жегьил, 
къуьнера, пагьливандин къуьнера 
хьиз, гьяркьуьвал авай, кьакьан буй-
дин итим тир. Адавай хуьре тежедай 
са кIвалахни авачир. Ам устIарни тир, 

фялени, гвенни гуьдай, векьни ядай, 
йигарарни гатадай, къуьлни михьдай, 
зи диде колхуздин фермадилай хкве-
далди чаз, аялриз, хапIани ийидай, са 
гафуналди, вичел гьалтай гьи кIвалах 
хьайитIани гьакъисагъвилелди ва на-
муслувилелди кьилиз акъуддай.

Зун сад лагьай классда авай аял 
тир, залай гуьгъуьниз кьве вахни 
авай.
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Ингье, накь Гьамид бубади хкай 
повесткадалди зи буба Гьашим, 
вини мягьледай тир Ибрамхалил 
ва адан стха Саидкъули военкомат-
диз физ гьазур хьанвай. Гьа юкъуз, 
лап экуьнахъ къарагъна зун, диде, 
гъвечIи вахар ва саки вири хуьр 
кIватI хьанвай – Ватандин дяведиз 
физвай рухваяр рекъе тваз.

Дишегьлияр, рушар вири шехь-
завай, амма чун, гадаяр, ажугълу 
тир. Чара авачир.  

Ватан хуьнуьх, ам, зи рухва-
яр, гьар итимдин буржи я,–  ла-
гьана Къадим халуди, вичин 
яхун тупIаралди газетдин гъвечIи 
кIусунал киседай акъудай тенбек 
вегьена пIапIрус алчударна, цIай 
яна кьве гум авурдалай кьулухъ ви-
чин bхтилат давамарна.

Дяведин йисар лап четинбур 
тир. Лап экуьнахъ къарагъна, диде 
колхоздин калерикай нек ацаз фи-
дай. КIвализни хъфин тавуна, гьа 
фермадилай гвен гуьдай никIе же-
дай. Зи яш 8 йис тиртIани, зал кьве 
яц квай араба тапшурмишнавай, 
ратIарал никIяй цуьлер хутахиз. 
Папари арабадиз цуьлер ядай, ахпа 
вирида зун цуьлерин винел хкаж-
дай. Яцар рекьив вердиш хьанвай, 
абуру, маса патахъ элячI тавуна, 
чпи ратIарал хкидай. Са шумудра 
зун гьа цуьлерин винел ахварал фе-
най. РатIаррал алай итимри сифте 
ахварик квай зун явашдиз чилел 
авуддай, ахпа цуьлер.

Няниз дидедини вахари дяведиз 
ракъурдай сун гуьлуьтар, элжекар 
ва маса чими парталар храз жедай. 
Гьафтеда садра храй шейэр сельсо-
ветдиз вахкудай. Вирида кIвалах 
ийидай, виридан вил фронтдай 
хкведай хабаррал жедай. Ингье, 
буба дяведиз фена йисалай алатна-
ва, адакай са ван-сесни авач. Почта-
льон Гьамид буба хкведайла, вири 
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гъвечIиди-чIехиди гьадан вилик 
катзава. ЯхцIурни пуд лагьай йисан 
эхирар тир, зулни лап марфар авайди 
хьанвай. Гьамид бубади чав чи буба 
Гьашимов Гьашим Сталинграддин 
фронтда къизгъин дяведа игитви-
лелди терг хьана лагьай тел вахкана. 
Гьахьтин чарар гьа юкъуз мад кьве 
касдив вахканай. Гьа ван галукьай-
ла, за квез, балаяр, чаз хьайи дерде-
рикай ахъайдач, квез ахьтин чIуру 
йикъар гьич кьисмет тахьурай.

Дяве куьтягь хьана яхцIурни вад 
лагьай йисуз, майдиз. Гьа дяве лу-
гьудай харапIадиз фейи чи хуьруьн-
вийрикай кьудай пуд пайни ахкъат 
хъувунач, вири барбатIна Гитлер лу-
гьур вагьшиди.

Ингье, дяве куьтягь хьана пара 
йисар алатнаватIани, зи рикIелай 
зи буба гьа инилай, ада вичин виле-
ралди ишара авуна чун ацукьнавай 
чил къалурна, дяведиз тухвайди 
рикIелай алатзавач, гьа инал зав буба 
телеф хьана лагьай телни ахгакьна. 
ГьакI хьайила зун гьар юкъуз инал 
квъезва, буба рикIяй акъатзавач. Бу-
бадин гьуьрметдай за зи гададални 
бубадин тIвар эхцигна ва гададин га-
дадални, яни зи бубадин тIвар алай 
Гьашимов Гьашим чаз хтанва. Зун 
шадни я, пашманни.

Чан балаяр, – лагьана Къадим 
халуди, – квез куь умуьрда заз акур 
хьтин чIуру йикъар, четин уьмуьрар 
такурай, куь кьилел гьамишалугъ 
экуь рагъ, вили цав хьурай. Ватан-
диз, хайи чилиз, диде-бубадиз вафа-
лу хьухь.

За заз гаф ганва, рекьидалди гьа 
инал къведа лагьана, гьа им завай зи 
дяведай тахтай бубадиз, гьа цIаярай 
ахкъат тавурбуруз виридаз зи патай 
вафалувал яз гьисабзава. Амма бала-
яр, зи вафалувал куьтягь тежер паш-
ман вафалувал я.
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Теспача я инсанарни гьайванар, 
Кьарайсуз я пепеярни шепеяр. 
Гьашаратрин, къушарин кьил квахьнава  
Агьвалатди тIебиатни къахнава.
«Вучин-гьикIин» регъвеналди гъуьр жезвач,
Жаваб тахьай суалдикай сир жезва.

Кардин бине лугьун за квез: рагъ кьунва,
Са гьафте я махлукьатдал мичI алаз.
Чирагъарни акьалтIзава, багъ кьуна,
Фикирлу я касар рикIел кичI алаз.

Эхир вири са фикирдал атана:
– Ракъинин гъуц акатнава завалдик,
ТахьайтIа чун экв авачиз Алпана
Тадачир, – мад фена вири хиялдиз.

Шел къваззавач лелейравай аялрин,
Лайлаярни магълуб хьана киснава.
Ни алудда и пертвал, гьи кьавалри?
Къарар чарасуз… вирида гьисснава.

Ни ва гьихьтин куьмек гурай Алпаназ,
Гьич садазни тайин тушир, чизвачир.
Акъатна са шурван пепе – ярамаз
Кьама ялар авай ялакь-къабачи.

– За Алпаназ куьмек гуда, зун фида!
– Вач ман, гьахьтин вун жуьрэтлу хва ятIа.
Хкаж жеда пепе виниз, лув гуда,
Легьзе фидач, ярхар жеда кьарада.

АлакьдачтIа чIехи кьинер кьамир на,
Гъуцраз куьмек анжах завай гуз жеда –
ТIветIре вичин писпидин сес къалурна, –
Зун тахьайтIа, Алпан гъуцраз гуж жеда.

Вач, азиз тIветI, ви гьуррани акурай,
Лугьуз женни, субутара уьтквемвал.
Винел патай алачтIани акунар,
Вун кваз такьун жеда чиди авамвал.

18 3/2020



Теспача я инсанарни гьайванар, 
Кьарайсуз я пепеярни шепеяр. 
Гьашаратрин, къушарин кьил квахьнава  
Агьвалатди тIебиатни къахнава.
«Вучин-гьикIин» регъвеналди гъуьр жезвач,
Жаваб тахьай суалдикай сир жезва.

Кардин бине лугьун за квез: рагъ кьунва,
Са гьафте я махлукьатдал мичI алаз.
Чирагъарни акьалтIзава, багъ кьуна,
Фикирлу я касар рикIел кичI алаз.

Эхир вири са фикирдал атана:
– Ракъинин гъуц акатнава завалдик,
ТахьайтIа чун экв авачиз Алпана
Тадачир, – мад фена вири хиялдиз.

Шел къваззавач лелейравай аялрин,
Лайлаярни магълуб хьана киснава.
Ни алудда и пертвал, гьи кьавалри?
Къарар чарасуз… вирида гьисснава.

Ни ва гьихьтин куьмек гурай Алпаназ,
Гьич садазни тайин тушир, чизвачир.
Акъатна са шурван пепе – ярамаз
Кьама ялар авай ялакь-къабачи.

– За Алпаназ куьмек гуда, зун фида!
– Вач ман, гьахьтин вун жуьрэтлу хва ятIа.
Хкаж жеда пепе виниз, лув гуда,
Легьзе фидач, ярхар жеда кьарада.

АлакьдачтIа чIехи кьинер кьамир на,
Гъуцраз куьмек анжах завай гуз жеда –
ТIветIре вичин писпидин сес къалурна, –
Зун тахьайтIа, Алпан гъуцраз гуж жеда.

Вач, азиз тIветI, ви гьуррани акурай,
Лугьуз женни, субутара уьтквемвал.
Винел патай алачтIани акунар,
Вун кваз такьун жеда чиди авамвал.

18 3/2020

Лув гайи тIветI цацарални валарал
Желбна чпел ширин-ширин атирри.
Акуна хьи, мед йигазвай къаварал,
Къвазиз хьанач, мукьув хьана эхирни.

Метер тIуьна, залан хьанвай руфун гваз,
Ксана са паркьул пешин кIаник ам.
Хабар кьурдаз гудай жаваб, рахун гвач,
Тапархъандин рикIел алай гъарикIвал.

Гила вучрай? Нубат чIижрел атана.
Рахана чIиж дамах гвачиз, фурс гвачиз:
– Гъилер ичIиз гьикI фида рак гатана?
– Бес вуч тухун азарлудаз, лагь, я чIиж?

– Са цIиб виртни гваз фида зун дарман яз,
– Югъур хьуй ваз, са шад хабар гваз хъша.
Хкаж хьана чIиж цавариз мугьман яз.
– Энгел мийир, кар туькIуьрна фад хъша.

ЧIулав булут кIудна чIижрен лувари,
Агакьна ам Алпан гъуцрав эхирни.
Гъуц лагьайтIа хиялдавай ахварин
Вилер вичин шемкьедавай пехирдин.

Алахъна чIиж гъуц авудиз ахварай,
Амма хьанач гъуцравай вил ахъайиз.
ЧIижре гила гьикI къалуррай архавал,
Тежезвайла сакIани гъуц авагъиз?

Ингье викIегь чIиж Алпанав агатна:
– Гьуьрметлу гъуц, зун дарман гваз атанва,
Вилерив гуьцI, дадмиша вирт, къуват ваз,
Гьейбатар гва и виртIерив за гъанвай.

– Я аллагьдин бенде чIиж, ви язух я,
Гьа гила-мад ачух жеда вилер зи,
Вирт галукьна квал ктканва артухдиз,
Атанва вун эхиримжи сефердиз.

Тади ая, ахлад чилел лув гана,
Куда, язух, вун вилерин ишигъди.
– Акурай заз зи тухумдиз нур къвана,
Къуй зун курай вири патал гьайифди.

Чилел хквез агакьнач чIиж, чIух хьана
Бирдан чкIай Алпан гъуцран нурарик.
Чан хтай чил рази хьана, тух хьана,
Анжах викIегь чIиж квачир и суварик.

Гьа чIавалай, лугьуда хьи, виридаз
Субут хьана къадирлувал чIижерин.
Уьтквем чIижре – чешне дугъри-игридаз  – 
Къазанмишна гьуьрмет вири эллерин.
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– Я Мурад, вун накь мектебда вучиз 
авачир?

– Накь чал дуьшуьш атана, чан малим.
– Вуч дуьшуьш? А куьн вужар я?
– Зи дуст Алиди гьуьжетра гьатна цла-

лай хкадарна, няс алукьна, нерай иви 
атана. КIватI хьанвай аялар цлалай адал 
хъуьрезвайди эхиз тахьана, зани цлалай 
хкадарна.

– АкI вучиз, яда?
– Бес дуст хьайила, дустунин дерт кье-

зилардачин, чан малим?

– Я ба, зун ви хтул мусалай я?
– Ви диде зи хцин свас хьайидалай 

кьулухъ, чан хтул.
– Бес а ви хцин свас жедалди зи диде 

вуж тир?
– Ам вини мягьледа авай Имран халу-

дин руш тир, хтул.
– АкI хьайила ам чи чара кас я ман.

20 3/2020
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– Я Мурад, чIехи хьайила вуна 
гьахьтин пеше хкяда?

– Закай складчи жеда, чан ма-
лим?

– Яда, вирида алимвал, лет-
чиквал, устIарвал хкядайла, ваз а 
складчивал куьз хуш хьанва?

– Зи буба складчи я, чан ма-
лим, гьар хкведайла гагь са кIаш 
ниси, гагь са баллон чIем гьайила, 
чи къени кIвал ацIай кьеч хьиз 
хьанва. Бес вунани «диде-бубади-
лай чешне къачу» лагьаначирни?

Мектебдай хтай Мурадан чин 
чIурузвай. Адан дневникда муаллимди 
ихьтин гафар кхьенвай: «Тарсара шанда-
кьарзава, рушарин кифер акъажзава».

– Ана гьикI хьана, хва? – жузуна  дах-
ди. – Вуна нин кифер акъажна?

– Зи къвалав ацукьнавай Перидин ки-
фер, дах.

– Вучиз акъажнай на, адан тахсир вуч 
тир?

– Тахсир ваъ, я дах. Бес вуна гъвечIи 
чIавуз зи дидедин кифер акъажайди я ла-
гьаначирин?

– Лагьанай, ахпа?
– Ахпа чIехи хьайила, заз закай-

ни Перидикай бубани диде хьана 
кIанзава.
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угьуда хьи дарман авачир  
уьзуьр дуьньяда авач. А дарма-
нарни тIебиатди вичи гузва. И 

кардин гъавурда инсанар лап дегь за-
манайрилай аваз хьана. И кардин ша-
гьидвал чал агакьнавай шумердин хал-
кьарин сифте кхьинри ийизва. Анай 
аквазвайвал, инсанди азарар алудун 
патал гьа заманайрилай эгечIна векьер, 
кьалар, яр-емишар ва масса тIебиатдин 
затIар ишлемишиз хьана. Шумерар 
лагьайтIа, 6000 йис вилик и чи девир 
алукьдалди гилан Ирандин сергьятра 
яшамиш хьайи халкьар я.

Шумеррин духтурриз набататрикай, 
пешерикай, дувулрикай азарар сагъар 
хъийидай мижеяр, хирериз кIвахдай 
гъуьрер гьазуриз чидай. Шумеррин 
тежрибадикай гилан медицинадини 
хейлин менфят къачузва.
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пиз тIварар ганвай кьилин динар чи 
чилел са шумуд ала: индуизм, буд-
дизм, конфуцианство, таоизм, син-

тоизм, зароастризм, иудаизм, христиан-
ство ва ислам.

Индуизм 300 йисан идалай вилик ара-
дал атана, вични Индияда. Ам тешкилай-
буру Брахма чпин кьилин гъуц яз кьазвай 
ва амай гъуцарни, дуьньяни гьада арадал 
гъайиди яз кьазвай.

Буддизмани 3000 йис идалай вилик 
чизвай дин я. Адан бине кутурди Будда 
тIвар алай чIехи алим я. А диндин бине-
да сад ва я са шумуд аллагьар авач. Буд-
дадин илимда лугьузвайвал, инсанди ви-
чин нефс вилик кутун тавуртIа, ам чилин 
винел алай кьван вири писвилерал гъалиб 
жеда ва адан уьмуьрдай гъамни хажалат 
квахьда.

Конфуцианство – алатай девиррин VI 
лагай асирда лап чIехи философ, камалэгь-
ли хьайи Конфуция тешкилна. И диндин 
кьилин тарс инсанрин, мукьва-кьилийрин 
арада дуьз, къени алакъаяр хьун я.

Таоизм диндикай VI лагьай асирда 
кхьенвай философ Лао Шедин «Тао Те 
Кинг» тIвар алай ктабда кхьенва. И дин 
гвайбуруз инсанар еке къадагъаяр, буржар 
хиве авачиз, тIебиатдин къанунралди яша-
миш хьана кIанда.

Синтоизм – алатай девирра Японрин 
дин тир, ахпа Китайдин таъсирдик акатна 
дегиш хьанвай диндин хел я.

Зороастризм – VII лагьай асирда Иран-
да арадал атана, ам Зороастра лугьудай 
пайгъамбардин гьунар яз кьазва. А диндиз 
Аллагь сад я. 

Ислам – мусурманрин дин я. Ам ара-
брин пайгъамбар, VI лагьай асирда яша-
миш хьайи Мегьамед пайгъамбардин дин 
яз кьазва. И диндизни гзаф аллагьар авач, 
мусурманри Аллагь сад яз кьазва.

Иудаизм – виридалайни куьгьне, сифте 
арадал атанвай дин я. А диндини Аллагь 
сад яз кьазва. Ам дегь заманрин Палести-
на тIвар алай чувудрин гьукуматда арадал 
атана.

Христианство – и динни гьа винидихъ 
лагьай Палестинада кьил кутур дин я. Ии-
сус (Иса) пайгъамбардин тIварцIихъ яна-
вай, урусрини, Европадин чIехи пай гьуку-
матрини кьабулнавай дин я.
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***
Туькдин валчагъ дамах патал,
Хци кIуфни кIвалах патал,
Шарар тIуьнвай шарагар –
Гуя хъванва шарабар.
Муг кутунва чи къавук
ТIварни вичин … .

***
Рекье-хуьле сабурар
Хуьда, ала абурар,
Далу ракь, къван, кIарас я,
Им вуж хьурай? ...  я.

***
Михинихъ ам агаж я,
Марфадик ам курквачI я,
Гагь кIватI жеда, гагь – ахъа.
Ам вуч ятIа? Ам ... я.

24 3/2020
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***
Гатфарин шагь суфрадал,
Бадедин пIагь суфрадал.
Синидин юкь, кукIвадин,
Афар я ам … .

***
Шад я куьрпе, мад пси,
Чубанни, хкудиз ниси,
Кьуд булахдай авахъдайди,
Къарийривай алахьдайди.

***
Гамунални рухунал
Сейли чка хкяда,
Туькдай ацIай руфунар
Куьк месерал экIяда.
Вичел, ацIай махарай,
Ширин жеда ахварар?

***
Я леле туш, я кьеб туш,
Вун юзурдай перде я.
Галтадда вун, кьежирда,
КичIерхъанар иширда.
Гагь гъвечIи, гагь еке я,
Гьуьлуьн, вацIун л… я.
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