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На куькIуьрна, стха, вун аллахьди хуьй, 
Дели-диванадиз чирагъ, эй азиз. 

Зульфукъаров Къазанфар. 
1870-йис. 

 
ЛЕЗГИ ХАЛКЬДИН РИКI АЛАЙ ШАИР ЕТИМ ЭМИН 
 
1870-1871 лагьай йисара Етим Эмина1, «Дустуниз» тIвар 
эцигна, Зульфукъаров Къазанфараз ракъурнай. Ина шаирди 
адаз бес: «Чун хьтин дустар жедани?» - лугьуз туьгьмет 
ийизва: 
 
Виридаз дуст авай чка 
Рехъ ачух уьлчуь хьайила, 
Чаз мегер дуст авай къапу 
ИкI кIеви хейбар жедани? 
 
Икьван кай рикIяй вил галай дуст – Къазанфар вуж тир? И 
касдин ери-бине гьеле тамамдиз ахтармишнавач. Авай са 
тIимил малуматриз килигна, ам девлетлу хзандай тир. Адан 
бубадин кIвалер къедалдини ама. Абур Мамрачрин агъа 
кьиле, Белиждай къвезвай шегьре рехъ Кьасум-хуьруьхъни 
Ахцегьихъ кьве чхел жезвай чкадин мукъув гва. Къецелай 
килигдайла, къеле хьиз аквада. Мадни малум я хьи, 
Къазанфаракай 1867 лагьай йисуз урусрин алим Услараз еке 
куьмек хьанай. И вахтунда Услара лезги чIалан грамматика 
кхьизвай. Къазанфара адаз лезги чIалан, гафарин 
къурулушдин баянар гуз еке куьмек авунай. Гуьгъуьнай 
Услара адаз, вичин куьмекчидиз хьиз, еке къимет ганай. 
Мадни малум я хъи, 1877 лагьай йисуз Дагъустанда бунтар 
хьайи вахтунда Къазанфар, жермедихъай кичIе яз, 
Туьркиядиз катнай. 
 
Зулфукъаров Казанфар, икI хьайила, чал агакьнавай 
малуматриз килигна, эвелни эвел хъсандиз лезги чIал 
чидай, лезги чIалан къадир авай кас тир. Ихьтин кас 
хьуниз килигна, ада Услараз неинки лезги чIалан 
грамматика туькIуьриз, гьакI лезги чIалалди акъатай сифте 
ктаб – «Букварь» (1869-й) кхьизни куьмек авунай. И 
мукьвара Къазанфар шаир тирдини малум хьанва. 
Кьасумхуьруьн райондин Векьелар тIвар алай хуьряй тир 
Гьажиев Сейфудиназ ада Етим Эминан «Дустуниз» хгай 
жавабдин шиир жгъана. Шиир кхьенвай кагъаздал тарих ала: 
1871 лагьай йис. 
 
Етим Эминан уьмуьр чирун патал Зульфукъаров Къазанфаран 
гьам шиирдихъ, гьамни ам кхьей тарихдихъ еке метлеб ава. 
                                                 
1 Етим Эминакай макъаладин бинеда 1958 лагьай йисуз Дагъустандин книгоиздатди акъудай зи 
«Етим Эмин. Уьмуьрдикай ва яратмишунрикай эхтилат» эцигнава 
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Шиирдин метлеб адакай ибарат я хьи, Етим Эминаз халкьди 
гьадан аямда гьихьтин къимет гузвайтIа, малумарзава. 
Зульфукъарова вичин шиир еке гьуьрметдалди кхьенва. Ам 
Эминахъ галаз «Эй азиз» лугьуз рахазва. Шаирдин Эмин сагъ 
хьана, адаз «женнетдин багъ несиб хьана» кIанзава. Эминан 
кагъаз агакъайла, ам «дустарин вилик уьзуьагъ хьана» 
Зульфукъарова мадни кхьизва: 
 
Чир хьана заз, гьич чидач агьмакьариз 
Дуст я дустун далудин дагъ, эй азиз. 
Валлагь, авач гьич са касдиз вун хьтин дуст, 
Гьар са дустуниз вун я варз, рагъ, эй азиз. 
 
Къазанфаран къаст вичинни Эминан «дуствал эбеди» хьунухь 
я. Адаз Эминан шиирар пара бегенмиш я, иниз килигна ада 
абур «гьар вахтунда кхьиз ягъ» лугьузва. 
Шиирдай мадни малум жезва хьи, Етим Эмин гьакъикъатдани 
еке четинвилера гьатна. Агъадихъай чаз аквада: Эмин гьеле 
1880 лагьай йисарин сифте кьилера амай. «Дердерин иеси», 
ам рекьидалди ирид-муьжуьд йисуз ваъ, гьадалай гзаф вахт 
хьанай. Гьеле 1871 лагьай йисуз Эминан дердерикай маса 
хуьре яшамиш жезвай Къазанфаразни кваз чизвай. Ада шиирда 
кхьизва: 
 
Зун я мазур, ша вун Хътаргъиз къе физ, 
Ви дердерихъ зун я муштагъ, эй азиз. 
 
Амма Къазанфаран шиирдин виридалайни важиблу чка, шаирдиз хьиз, 
Эминаз ганвай къимет я: 
 
На куькIуьрна, стха, вун аллагьди хуьй. 
Дели-диванадиз чирагъ, эй азиз. 
 
«Дели-диванадиз чирагъ» - Эминан девирдин кIвенкIвечи 
инсанри шаирди жемятдин арада кьазвай чка лугьуз тежер 
кьван дуьз аннамишнава. Заманаяр пара дегиш хьанватIани, 
къедалдини Зульфукъарова атIай къимет гьакъикъат дуьз 
къалурзавайди яз ама. Лезги шаиррин арада Етим Эмин кесиб 
халкьдин лап хъсан векил яз хьана, дели-диванайрин вилер 
ачухарзавай, абуруз чеб дуланмиш жезвай гьал-агьвал 
къалурзавай чирагъ яз хьана. Гьа иниз килигна адаз лезги 
халкьди вичин рикI алай шаир я лугьузва. 
 

* * * 
Етим Эмин асулдай Куьре ханлухдин (гилан Кьурагь 
райондин) Цилингар2 лугьудай хуьряй тир, дидедизни ам и 
хуьре хьана. Гуьгъуьнлай ам диде-бубани галаз3 гилан 
Кьасум-хуьруьн райондин Ялцугъар лугьудай хуьруьз куьч 
                                                 
2 Автордин «Етим Эмин» тIвар алаз «Дуствал» альманахдиз (№8, 1953-йис) акъуднавай 
макъалада гъалатI яз шаир яз КIахчугъа дидедиз хьана лагьана. КIахцугъай адан диде тир. 
3 Са-са юлдашри, месела, Эминан хтул Ярагьмедов Ярагьмеда, Эмин Ялцугъиз, диде ва буба 
кьведни кечмиш хьайила, атана лугьуз тестикьзава. Архиврин делилар тахьуниз килигна, гьи 
фикир дуьзди ятIа, чирун четин я. 
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хьана. Амай уьмуьр шаирди ина акъудна ва ина ам кечмиш 
хьана. 
 
Шаирдин девир Дагъустандин халкьарин историяда вакъиайрив 
ацIанвай ва къаришугъ девиррикай сад тир. Адан уьмуьрдин 
сифте къад йис (1838-1859) Шамилан гьерекатдин девирдал 
гьалтзава. Амай йисар Дагъустанда ислягьвилин гъалибвал 
ва дагълух уьлкве Россиядин лувак кваз вилик физвай 
вахтуназ гьалзава. И йисарин са еке вакъиади, 1877 лагьай 
восстаниеди мад секинвал чIурзава.  
 
«Етимди, - тестикьарзава Р. Фатуева, - пачагьдин 
кьушунриз аксина женг чIугвазвай игитрин дирибашвилиз еке 
къимет гузвай са хейлин гуьзел шиирар туькIуьрна. 
Етимдихъ Шамилакай туькIурнавай гзаф шиирарни ава – и 
шиирра ада Шамилан къуватдин, мердвилин ва кесердин тариф 
ийизва»4. 
 
Им Р. Фатуеван къундарма я. Чаз Етим Эмина я пачагьдин 
кьушунрин хура акъвазай игитрикай, я Шамилакай туькIуьрна 
лугьудай чIалар жгъанач. И темадай чIалар неинки Эминан 
поэзияда, гьакI вири лезги поэзиядани гзаф кьериз-цIаруз 
дуьшуьш жеда. ИкI икьван чIавалди малумди 1940 лагьай 
йисуз акъатай «Лезгийрин фольклор» тIвар алай ктабда авай 
вад-ругуд бейт я. Идан себебни регьятдиз чир жеда. Шамил, 
къумукърин арада хьиз, лезгийрин арадани артух машгьур 
хьанач. Гьатта 1842 лагьай йисуз ам Самур вацIун дередиз 
эвичIайлани, чкадин халкьди адаз са ахьтин еке куьмек 
авунач. Етим Эминан ватан тир Куьре лагьайтIа, мадни 
киснавай. И чкаяр гьеле 1805-1806 лагьай йисарилай 
Россиядик экечIнава; муькуь патахъай, мюридизмдивайни ина 
са акьван дериндиз дувул ягъиз хьаначир. 
 
ИкI, Шамилан гьерекат Куьредиз хасди тахьуниз ва Эминан 
яратмишунрани Шамилан гьерекатдикай ва я пачагьдин 
кьушунрин аксина женг чIугур дагъвийрикай рахун-луькIуьн 
тефиниз килигна, Эминан уьмуьрдин рекьиз килигдайла, 
Шамилан гьрекатдикай рахун лазим къвезвач. Шаирдин 
къанажагъдин, адан чIаларик квай мана-метлебдин гъавурда 
гьатун патал са тIимил хьайитIани а девирда Куьредин 
вичин къене патан гьалдиз килигун чарасуз я. 
 
Дагъустандин сергьятра авай лезгийрикай куьрелуяр XIX виш 
йисан сифте кьилерай историядин жигьетдай уях тир; 
Куьреда ханлух тешкил хьанвай. И вахтунда лезгияр авай 
маса чкайра, лагьайтIа, иллаки Самур вацIун дереда гьеле 
«азад жемятар» авай. 
 

                                                 
4 Журнал «Литературное обозрение», №16, 1936. 
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Куьредин ханство сифте яз 1812 лагьай йисуз арадал атана, 
1837 йисалди ханвал Аслан ханди, ахпа са йисни зура кьван 
адан гадади – Мегьамед ханди, им кечмиш хьайила, маса 
гадади, Мегьамед-мирза-ханди авуна. 1840 лагьай йисуз и 
хвани кьейила, ханвал Аслан хандин стхадин гадайри 
сифтедай Гьарун-бега, гуьгъунай Гьажи-Юсуф-ханди авуна. 
1862 лагьай йисалай башламишна ханство пачагьдин 
чиновникри идара ийиз хьана. 
 
Хандин гъиле сергьят алачир кьван ихтиярар авай. Ада 
вичиз кIандай жуьреда дуьнья гьалзавай. Адан зулумкар 
пацук жемятди суза ийизвай. Куьредин ханарин зулумкарвал 
акьван векьи хьанвай хьи, ада гьатта зулумдалди гъил 
кьезил тушир урус пачагьдин генераларни дявелин маса 
къуллугъчияр тажуб авунай. Месела, Аслан-хандин 
инсафсузвал А. Комарова тестикь ийизва. Адан къалурунриз 
килигна, Аслан-ханди лежберрал еке харжияр вигьизва, 
вичин гъилик квай инсанривай гужуналди рушар къакъудзава 
ва абур чеченриз гуз, абурувай рушарихъ балкIанар 
къачузва, гзаф агьалияр ягъиз рекьизва.5 
 
Куьредин маса хандин, Гьажи-Юсуф-ханан гьакъиндай Карцева 
генерал Барятинскийдиз кхьенай: «Куьредин ханди вичин 
зулумкарвилелди, гъил къачуз тежедай темягькарвилелди 
халкь саки вичин аксина ачухдиз къарагъдай гьалдиз гъана. 
1860 лагьай йисалай башламишна адалай кьибле патан 
Дагъустандин начальникдиз ва гьатта князь Меликоваз 
акъваз тавуна арзаяр къвезвай. Эхирни алатай зулуз 
халкьди ачухдиз ва рейсадвилелди адаз муьтIуьгъ хьуникай 
отказ авуна; гьеле яракьрал гъил яргъи тавуна, куьрелийри 
200 ихтибарлу векилар хкяна ва абур Шурадиз6 арза гваз 
ракъурна, и арада ихьтин гафар авай: Чна гьич са 
вахтундани урусрихъ галаз душманвал авунач, бес вучиз 
чубанрин гъиле вугудай чкадал, куьне чун ажугълу 
жанавурдин гъиле ттунва? Ада чун тарашзава».7 
 
Ччилин еке майданар ханарив, беглерив ва маса 
девлетлуйрив гвай. Маларин нехирар ва хперин суьруьярни 
абурун гъиле авай. Кесиб къатариз тум кутадай мулк, нек 
ацадай мал кьит тир. 
 
Эминан девирда лезгияр лап кьулухъ галамай. Абур къизгъин 
вацIун патав гвай, адакай ара атIанвай цин кьилдтн легъв 
хьиз тир. Урус капитализмди сифте яз лезгияр дуьньядин 
тарихдиз чIугваз башламишнавай, анжах им сифте кьил тир 
ва адавай гьеле халкьдин маишатдин баят хьанвай къайдадик 

                                                 
5 А. Комаров. Казикумухские и кюринские ханы. Сборник сведений о кавказских горцах. 
Выпуск II, том IV, документ №15. 
6 Шура – Темир-Хан-шура, гилан Буйнакск, революциядилай вилик Дагъустандин столица. 
7 Зиссерман. Князь Барятинский. Том II, 420-421-ччинар. 
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малум тир тIем кутаз хьанвачир. Халкьдин яшайиш къадим 
заманадин тегьерда физвай. Гьелелиг малум хьанвай 
дегишвал анжах ам тир хьи, чкадин ханарин, беглерин 
зулумдин кьилел милли зулумни хтанвай, Халкь лап 
мичIивиле ва авамвиле дуланмиш жезвай; мавгьуматри бейни 
куьт ийизва. 
 
Гьеле XVI-XVII виш йисара лезгийрин арада тухумдин 
алакъайри хъиткьер гуз башламишна. Жемят сад-садаз акси 
тир классриз пайи-паяр хьанвай. Халкьди дуьнья хебни-
жанавур хьанвайди кьатIанвай. Классрин арада физвай 
женгини, хци жез ва дерин жез, майишатдилай башламишна 
жемятдин амай вири уьмуьрдиз вичин таъсир ийизвай. Кьил 
гудайла яни, са кас кьейила яни, ихтияррин гьакъиндай 
рахун физвани, марифатдин мэсела эцигзавани – гьар гьи 
чкада ва кардахьайитIани классдин тереф вилик эцигзавай. 
 
Халкь дегьзаманадин мичIивиле ва мавгьуматда хьунин карда 
хуьруьн девлетлуйриз динди ва фекьийри куьмек гузвай. 
Экуь дуьньяда недай са кIус фу жугъун тавур кесибдиз 
динди цаварал некIедин вацIарни чIемин булахарни хиве 
кьазвай. Гьеле тухумдин къурулушдин вахтундилай амай 
куьгьне адетри ва шариатдин тIалабунри фугъараяр 
алцурарун гьахълу ийизвай. 
 
Етим Эмин историядин ихьтин шартIара яшамиш хьана ва ада 
тербия къачуна. Адаз девирдин зидвилер, хилафвилер акурди 
я, ам эйбежер гьалари кайиди я. Ибуру вирида Эминан 
акьулдиз, къанажагъдиз, руьгьдин къаматдиз еке таъсир 
авуна. Адан поэзиядини гуьзгуьди хьиз яшайишдин и эйбежер 
гьалар, делибурун деврандин суфат къалурзава. 
 
Эмин вич са кьадар агьваллу хзандин арадай тир. Адан буба 
Севзихана са вахтунда суддин къазивал авуналдай. А 
вахтунда суддин къазияр округдин начальникди тайинзавай, 
чебни адет яз хуьруьн девлетлуйрикай ва я фекьийрикай 
жедай. Эминан бубади сифтедай Цилинга, ахпа Ялцугъа 
къазивал авунакай хкатзава хьи, ам вичин кьилел алай 
гьакимриз бегенмиш итим тир. ИкI хайила,  ида суд-дуван 
абуруз хуш тир къайдада тухузвай. Им – сад. Муькуьди. 
Эминан девирда адалатлу къанунар авайди тушир. 
Дагъустандин область ва Закаталдин округ идара авунин 
гьакъиндай 1868-йисуз акъуднавай положениедалди 
Дагъустандин «халкьдин» судара (округринбура ва хуьрерин 
сивин судара) арзаяр шариатдал ва чкадин адетрал 
гьялзавай. ИкI хьайила, суддин гьар са къазидиз, абурук 
кваз Эминан бубадизни шариатдин адетар ва къанунар 
хъсандиз чир хьун, адаз иердиз араб чIалалди кIелиз-кхьиз 
чир хьун лазим тир. 
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Етим Эминан халис тIвар Мегьамед-Эмин, бубадин тIварни 
Севзихан тир. Вичи вичел эцигнавай ва халкьдин арада 
машгьур «Етим Эмин» адан шаирвилин лакIаб я. 
 
Халкьдин сивера авай эхтилатриз килигна, Эмина КIирида 
малла Магьараман медресада, маса эхтилатриз килигна, 
Кьеандал Агъамирзе Эфендидин медресада кIелна. 
 
И вахтунда медреса лезгийрин арада инсанриз кIел-кхьин 
чирдай чка тир. Идахъ галаз сад хьиз медресади ана 
кIелзавайбуруз чIалан къурулушдикай, гьисаб тарсунай, са 
тIимил кьван тIебиатдин вакъиайрикай, цаварикай ва 
набататрикай чирвилер гузвай. Дугъри я, и чирвилер диндин 
мавгьуматдалди рангламишнавай, тIебиатдин ва иштимаи 
вакъиаяр гуя сад тир аллагьдин эмирдалди ийизвайди яз 
къалурзавай. ИкI ятIани, медресади инсанриз дуьньядин ва 
тIебиатдин вакъайрикай малуматар гуз хьанай. Им 
медресадин хъсан тереф тир. Амма адахъ маса терефни авай. 
Медресадин мурад=метлеб эвелни-эвел жегьилриз диндин 
тарсар гун тир. Ана аялриз кьуръан ва диндин маса ктабар 
чирзавай, арабрин мавгьуматдин литература вяз ийизвай. 
ИкI фекьийри жегьил несилдин акьул куьт ийизвай, абурун 
зигьин, къанажагъ, фикирар, рикI – вири зегьерламишзавай. 
 
Медресадин и пис, зиянлу ери Эминан девирда Дагъустанда, 
гьакI Куьредани гзаф къекъвез ва лезги чIалан сифте 
грамматика кхбей урус лим П. Услара къалурна. «Дагъвийриз 
кIел-кхьин чирунин гьакъиндай» тIвар алай вичин зегьметда 
ада лугьузва: «...и чIал (араб чIал. – А.А.) чируникай 
авай еке зарарди дагъвийри тухузвай вири яшайишдиз таъсир 
ийизва, абур дидедиз хана рекьидалди мичIивиле твазва».8 
 
Медресади хъсан ва пис терефри амайбуруз хьиз Эминазни 
эсер авуна. Адаз эвелни-эвел араб чIал чир хьана. КIел-
кхьин чир хьана. Дидед чIалалай гъейри, гьар гьим 
хьайитIани маса чIал чир хьун вич инсандин чирвилер 
гегьенш хьунин лишан я. КIел-кхьин чир хьунихъ мадни еке 
метлеб ава. Савадлу итимдивай вичин фикирар кхьена дуьз 
жеда, илимдин, историядин, литературадин кIвалахар ийиз 
жеда, маса инсанрихъ галаз алакъаяр мягькем ийиз жеда. 
Муькуь патахъай. Эминаай медресади «гъавурдик» квай 
динэгьли авуна. 
 
Севзихан тIвар-ван авай итим тирни, ада кьилел алай 
гьакимар хъсандиз рази ийизвайни, тахьайтIа Эмин вич – 
абуруз бегенмиш хьанани, гьар гьикI ятIани хуьруьн 
дуванханада (суддин) адал къазивал ийидай нубат атана. 
 

                                                 
8 П. Услар. О рассмотрении грамотности среди горцев. Стр. 78. 
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Адакай къази хьунухь мумкинвилиз шагьидвал ийизвай са 
чIални ава. Им шаирдин «Алагуьзли» тIвар алай шиир я. 
Икьван гагьда и шиирдин эхиримжи бенд малум тушир. Гила 
жгъай са тетрадда и бенд ава. Ам ихьтинди я: 
 
И чIал лагьай Етим Къази, 
Гьайиф, уьмуьр хьана кьуьзуь, 
Жигер, багъри кана на зи, 
ЧIугваз гьижран, алагуьзли. 
 
Ина дуьшуьшжезвай «Етим Къази» лагьай лакIабди Эминан 
къуллугъ тестикь ийизва. 
 
Шииррик квай кьилдин малуматриз килигна, адакай къази 
гьеле 1870 лагьай йис алукьдалди хьана.9 И вахтунда адан 
гьал-агьвални хъсанзавай лугьуз жеда. ИкI тирди адан 
«Дустариз» лугьудай шиирдай са уьтери малум жезва. Ана 
ихьтин цIарар ава: 
 
Жув хьайила эвел халкьар арада, 
Гила хелвет хажалатдик кьурада. 
 
И шиир ада гуьгъуьнай, «хелвет хажалатдик» кьуразвай 
вахтунда туькIуьрна. И вахтунда ада вил галамаз «эвел 
халкьар арада» хьайи вахтар рикIел хкизва. «Халкьар (ин) 
арада» хьайи вахт серес къазивалийизвай, гьал-агьвал 
хъсан тир вахт хьана кIанда. 
 
Эмин фад етим хьана. Са-садбуру адан диде-буба гьеле вич 
аял язмаз кечмиш хьана лугьузва. И фикир делилралди 
тестикьарун четин я. Амма Ккьеандал медресада кIелдайла, 
адахъ диде-буба амачирди «Къарийриз» тIвар алай шиирдикай 
хкатзава. Ина ада вич «къариблухда» авайди, вич «диде-
буба авачир сад» тирди къалурзава. 
 
Эмин дуьньядикай хабар авай кас тир. Адан шиирра Шекидин, 
Ширвандин, Тифлисдин, Темир-Хан-Шурадин, Туьркистандин, 
Чиндин (Китайдин), Хизридин, Гьиндистандин, ирандин, 
Урусатдин ва маса уьлквейрин тIварар кьазва. 
 
Белки чаз жеч, акунач икьван гагьди чи уьлкведа, 
Я Шекида, я Ширванда, я Хизрида, я Нуьгведа, 
Белки гьич жеч ихьтин емиш Тифлис, Темир-Хан-Шуьреда. 
Ич, чуьхвердин адет ава, къарпуздилайни екеда. 
    (Чуьхвердиз) 
 
Ихьтин шив жеч Дагъустанда, 
Фарс, Яман, Туьркистанда, 
Араб ажем, Гьиндистанда, 
Кияр шив ваз мубарак хьуй. 
                                                 
9 «Етим Эмин» тIвар алай зи ктабда Эминакай къази тахминан 1870 лагьай йисуз хьана лагьана 
къалурнавай. Зульфукъарова Эминаз ракъурай шиир ам «халкьарин арадай» акъатайла кьулухъ 
кхьейди яз хьайила (1871), къазивал ада фад авун лазим къвезва. 
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    (БалкIандин тариф) 
Эмин, адан шииррикай хкатзавайвал, пара дугъри, эдеблу, 
дуьзвал, адалат гвай итим тир. Ихьтин къилихди адан 
къазивилиз ва элкъвена къазивили адан къилихдиз еке 
таъсир авуна. Лугьуз жеда хьи, СтIал Суьлеймана 
пислемишай судуяр хьиз, ам иблисди худда твадайди, стха 
кана сура твадайди, кьве манат пул гъута ттун тавуртIа, 
дуван кьлиз акъуд тийидайди хьанач. Ам вичиз ийизвай 
арзайриз, килигзавай суддин крариз эдеб, марифат фикирда 
аваз килигиз хьана. Дуван ийидайла, суддик акатнавай 
касдин кьисмет гьял ийидай Эмина тек са адан тахсиркарвал 
ва я шагьидрин къалурунар делил яз къазвач, къазиди 
жуьрэтлувилелди арза ганвай инсандизни вил ягъизва, адан 
марифатлувилин суфат ахтармишзава. Гьакъикъат икI тирди 
чаз «Вирт квахьайдаз» ва «Кьве паб» тIварар алай чIаларай 
жгъизва. 
 
Садра Эмина вичи яни ва я къуншиди яни Гьажи Тагьиран 
кьилив, адахъ вирт авай чIал чиз, са тIимил пулни вугана 
адан кIвализ вирт къачуз сад ракъурда. Гьажи Тагьраз 
къуншидивай пул къачуз утанмиш жеда, амма гьавайда гудай 
мердвални жедач. Ада атай касдиз вирт амач лагьана жаваб 
гуда. И кас хъфейла, Гьажи Тагьира вичин папаз лугьуда: 
«Мад Эминаз гун хьанач, къала, паб, вирт авай гетIе 
гъваш, чна са кIус виртни нен, а къапунани вуч аматIа 
акван». Папа гетIе къачуда, килигайтIа, затIни амач. 
Иесидин вирт кIвалел алай лежберди10 тIуьнай кьван. Гьажи 
Тагьира адалай суддиз арза гуда. Серес и арза суддин 
къази яз Эминан гъиле гьатда. Суддин къанунриз 
килигайтIа, угъридин кIвал чIур хьунухь лазим тир; адан 
кар кьезил хьуниз са делилни авачир. Амма Эмин вирт 
квахьай агьвалатдив цIийи, гьич гуьзлемиш тавур гьалда – 
эдебдин гьалда эгечIна. Гъенел атай дустунилай кIвале 
авай вирт элкъуьрун – им Эмина еке тахсир яз гьисабна ва 
вичин патай угъридиз чуьнуьхай вирт гьала авуна. 
 
Бес жечни ваз ихьтин хфетар, 
Яр-дустариз тагайла на? 
Дуьз дуван ам хьайтIа эгер, 
Ам адаз гьалал хьана хьи. 
 
Эгер маса краризни къази Эмин и къайдада килигнатIа, 
нетижа хкудиз жеда хьи, Эмин вични гъиле авай къанундиз – 
шариатдиз ва адетриз акси физ хьана. Ида Эмина кесиб 
халкьдин тереф хуьниз шагьидвал ийизва. Къейд авун лазим 
я хьи, гьам вичи, гьам бубади суддин къазивал авуни Эмин 
къанажагъдин рекьяй хьуниз ва гьакIни адан поэзиядизни 
еке таъсир авуна. Абурун кIвализ сифтедай бубадин, ахпа 
вичин кьилив гзаф арзачияр, зулумдик квайбур, тахсирсуз 
тахсирдик акатнавайбур чпихъ галай шел-хвал ийиз, 
                                                 
10 Идан тIвар Аслан тир 
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абурувай чара-куьмек кIанз къвез-хъфидай. Низ чида кьван, 
шумуд вакъиа адан бубади ахъайнатIа, низ чида кьван, 
шумуд аламатдин, инсанрин инсансузвилин шагьид ам вич 
ханайтIаI Гьа ина, инсанрин арза-ферзадин юкьва Эминан 
кьил дуьньядай акъатна. Ам, дуьньядин ччин ва аст1ар пад 
акуна, адавай тух хьана. Иниз килигна, зи фикирдалди, 
адан поэзиядихъ гьакьван яшайишдин туьнтвал ава; иниз 
килигна вичиз цIудралди, вишералди акур агьвалатар жем 
авуна, санал кIватIайла, ада гуьгъуьнай лугьузва: 
 
Бязи фугъараяр ава гъам хажалатиз, 
Бязибурув кьунавачни вун хупI дуьз, 
Бязибур атIлас, дере, диба куьз, 
Бязибуруз я вун девран, дуьнья гьейI 
   («Дуьнья гьей») 
 
Гьа йисара, судда къазивал ийизвай чIауз, Эминаз тарашна 
лугьуз уьлкведа гьарай-афгъан гьатнавайди, дуьньядикай 
дугъри ксарин рикI ханвайди, инсанар «яаз кьлиз сирих», 
ахпа дуьньядихъ къаних жезвайди, маса гьайван авачирди 
хьиз, фагъирдин балкIан чуьнуьхзавайди, гъиле кьуна зав 
гвач лугьуз кесибар ккузвайди акуна. Аквазвай вири и 
адалатсузвилери Эминан рикIе инсанвилин руьгь хкажна, 
адаз залумар къурна, адаз кесибар чими авуна. Гьелбетта, 
и гьерекат иллаки ам «халкьар (ин) арадай» акъатай чIавуз 
йигин жезва. Вич къази тир вахтунда ам ччарабурун кьилел 
къвезвай къазайрин шагьид тиртIа, гуьгъуьнай, къазивиляй 
акъатайла, ам вич ихьтин къазайрик акатна, и агьвалатди 
ам дуьньядал нарази хьунухь мадни гужлу ва къизгъин 
авуна. 
 
Етим Эмин инсандин къадир авай кас тир. Ада вичин шиирра 
ара датIана инсандиз инсанвилин рафтар авуниз, кесиб итим 
алчахди яз кьун тавуниз эверзава. Гьажи Тагьир хьтинбуруз 
чпикай чпиз хабар гузва, дишегьли барабардаказ кьунин 
терефдалкъвезва. Инсанрик квай пис хесетар пислемишиз, 
инсандихъ инсандиз лайихлу къилих хьуниз эверзава. 
Инсандиз гьуьрмет тийизвайбуруз ада «залумар» лугьузва. 
 
Эмин вич дин, аллагь-апйгъамбар рикIел алай кас тиртIани, 
ам са бязи диндин адетриз акси экъечIзава, шариат чIуриз 
тежедайди чиз-чиз, ам адан са кьадар гьаларилай 
элячIзава. И жергедай яз ам эвелни-эвел кьве паб къачунин 
аксина акъвазайди къиметлу я. Кьве паб къачунин аксина 
адан фикир акьван еке я хьи, адакай ада шиирни кваз 
туькIуьрзава («Кьве паб»). Ина шаирди кьве паб авай 
итимдивай кесибвал тежерди, папарин арада даим къияматдин 
къал жедайди, абур байтсуз жедайди, абурун къилихар, 
марифатдин къамат чIур жедайди ва, виридалайни кар алайди 
яз, кьве паб къачун вич дишегьли алчахарунин, ам тамам 
къимет авай инсандай гьисаба кьун тавунин лишан яз 
къалурзава.  
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Эмин тек са шаирвилин кIвалахда ваъ, гьакI яшайишдани 
инсанрин арада шариатдин и эйбежер къанундал амал тавун 
патал чалишмиш хьана. Амма Эминан чIал садак акатнатIа, 
цIудак акатнач. Им адан тахсир тушир, девирдин бахтсузвал 
тир. «ТIварун стха» тIвар алай шиирда Эмина ихьтин са 
вакъиадикай лугьузва. Адан кьилив кьвед лагьайпаб къахчун 
патал меслят гъиз са кас къведа. Эмина адаз туькIвей 
кIвале къияматдин къалжеда, герек авач лагьана жаваб 
гуда. Ихьтин меслят гуьзлемиш тавур мугьман Эминакай 
бейкеф яз хъфида. КIирийрин хуьре Эмин лугьудай са кас 
яшамиш жезваз, ам шаир Эминан хванахва тирди чир хьайила, 
а касди Эминалай адаз шел-хвал ийида. Гьгъуьнай хабар 
ракъурнани, тахайтIа гьикI хьанатIани, хванахвадин и 
наразивилин эхтилат шаирдин япара хутада. Вичиз авачир 
акьул гунал тахсирдик акатай Эмина тIварун стхадиз и шиир 
– жаваб рахкурда. Шаирди и чIала еке агьамдалди гьам кьве 
паб гъуниз темягь авай итим, гьам адаз и ихтияр гузвай 
шариат пислемишзава. Эмина лугьузва : «ТIварун стха, зид 
а касдив гьужет туш... Гьарда вичин кар я – вичиз 
аквада...» 
 
Мубарак хьуй, гъидай касдиз – пудни гъуй, 
Вуч гаф ава, шариат я – кьудни гъуй, 
Мад меслягьат вичинди я, - цIудни гъуй, 
Мад артух сандухдин паяр жеди. 
Маса гъейри хабар кьадайди атайтIа. 
Шариатдал адаз рекьер къалайтIа, 
Пуд паб гъунугъ хъсан кар я лагьайтIа, 
Течир гъейри кесибдиз хабар жеди. 
   («ТIварун стхадиз») 
 
А девирдин шартIара икI викIегьдиз щариатдиз зид финиф 
гъвечIи кIвалах тушир. 
 
Эмин са адалат, инсанвал, гьахълувал, дуьзвал кIандай, 
инсанди инсандиз зулум авуниз, кесибар ккуниз акси тир, 
фугъарайрин дуст, залумрин душман хьана лагьайтIа, бес 
жедач. Вичин аямдин кIвенкIвечи инсанрилай тафаватлу яз 
адахъ са гьунар мадни ава. Вичин девирдин къурулушдал 
рази тушиз, ада яшайишдин тежрибадалди вичин вил галай 
дуьньядин суьретни чIугуна. «Дуьнья гургьа-гур» тIвар 
алай шиирда ихьтин цIарар ава: 
 
Фагьум ая, стха, вунни хьухь устIар, 
Нехирбанни чубан хьайила дустар, 
Чанахъ, чанта санал вигьин я къастар, 
Кьведни санал хьайила, ччан я дуьньяда. 
 
Маса инсанар ваъ, кьилиз сирих яна, дуьньядихъ къаних 
жезвайбур ваъ, зегьметчи халкьдин кьве векил – нехирбанни 
чубан сад хьунухь, чпихъ авай гьазур-гьалал – «чанахъни 
чанта» санал вигьин Эминан рикIе авай кьилин мурад ва 



www.lezgichal.ru

 14

умуд гьа им я. Гьелбетда, им са кIусни чи къенин 
яшайишдикай авунвай фикир туш. Им, Ленина къалурзавайвал, 
гьа вахтунин лежберрин усал демократиядин гуьгьуьлрин 
хъен я. 
 
Эмин къазивиле тIимил вахтунда хьана. Гуьгъуьнлай, аквар 
гьалда, шаирди вичин «дуьз дуван» авур, адал ажугълу, 
адалай кьисас къахчуз кIанзавай са касди Эмина хвена 
чIехи авур етимар, вичин гъвечIи стхаяр «худда твада». 
Эминан малар-мулкар – ибур вири чпинбур тир лагьана, абур 
гъавурдик кутада. Етимризни вуч ава кьван: гила абур 
чIехи хьанва, ччарадан куьмек герекзамач. Абуруни, иллаки 
Мелика артух фикир тавуна, начагъ яз къатканвай Эминан 
мал-девлет тарашиз башламишда. И инсафсузвилин хажалатдик 
Эмин тамам кьурада, етимар хуьнал гзаф пашман жеда. 
Хайибурукай душман жеда. 
 
Эхирни, Етим Эмина вичин стха Меликалай дуванбегдиз арза 
гуда. Шиирдалди туькIуьрнавай и арзада ада вичин язухвал 
къведай гьалдикай эхтилат ийизва. Дуьньядал хъсанвални 
инсанвал квахьдайди туш, «Аллагь патал хьуй, ичIи гъилиз 
килиг», - лугьуз тавакъу ийизва. 
 
Аквар гьалдай, дуванбег ичIи гъилиз килигдайла, «жувал са 
гьахъ алачиз» четинвиле гьатнавайдаз куьмекнавайди, 
писвал туна, хъсанвал ийидайди хьанач. Ада Эминаз куьмек 
авунач. Гьа и вахтунилай лап рекьидалди шаирни Мелик 
душманар хьана. 
 
Адет авайди я, сагълам вахтунда хъилер хьайибур, са 
хийир-шийир хьайила, туькIуьн хъийида. Эминни Мелик 
туькIуьн хъувунач. Эмина пис, начагъ яз духтурханада 
къатканвайла, вичин кьилив хуьруьнбур акъат тийиз акурла, 
суза авуна: «Мелик, стха, хва амукьуй, Эмин ви дустар 
гьинава?» Вичин кьилив атай паб Туькезбанавай хабар 
кьазва: «Атанани, Туькезбан вун зи дидардиз? Атаначни 
залум стха зи гьарайдиз?» 
 
Амма Мелик атана акъатнач. Ада душманвал эхирдал кьван 
авуна. И «хайидакай душман хьайи» гьадисади Эминаз еке 
эсер авуна. Эхирни, мад маса чара амукь тавурла, ада 
«Веси» тIвар алай шиир яратмишна ва «Татуй залум зи 
мейитдин чиналди», лагьана веси туна. 
 
Халкьдин сивера къекъвезвай са рахунриз килигна, Эмина 
«Веси» эхир нефесда лагьана лугьузва. И рахунрин 
бинедаллаз М. Гьажиева Етим Эминан 1947 лагьай йисуз 
акъатай кIватIалда ихьтин къейд ганва: «Шаирдин весидиз 
килигна, ам сурарал тухудайла, и шиир кIелиз-кIелиз 
тухваналдай. Мелика сурарал халкьдин вилик вичин тахсир 
хиве кьуна и шиирдиз жаваб яз шиир туькIуьрналдай». 
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Эхиримжи вахтара «Веси» шиир туькIуьрунихъ галаз алакъалу 
тир маса рахунарни малум хьанва. Эминан хтул Ярагьмедов 
Ярагьмеда тестикьаруниз килигна, шаирди и чIал туькIуьрна 
къунши хуьряй тир вичин дуст Эмирханал ракъурна. Адал 
шаирди вич кьена кучуддай сурарал и чIал лугьун 
тапшурмишна ва Эмирханани и тапшуругъ кьилиз акъудналда. 
Мелик, гьар гьикI ятIани, и вахтунда сурарал алаз хьана 
ва, шиир ван хьайила, адак еке ажугъ акатнай. Элкъвена 
хуьруьз хтанмазди, адаз Эминахъ вичикай туькуьрнавай мад 
маса шиирарни авай хьиз хьанани, гьикI ятIа, Эминан 
кIвале авай кьван ктаб-дафтар гьаятдиз гадарна, абуруз 
цIай яна каналда. 
 
Эминан бахтсузвилерал сад мад алава хьана: адахъ сагъ 
хъхьуниз умуд авачир азар галукьна. 
 
И азардин патахъай халкьдин арада жуьреба-жуьре рахунар 
ава. Садбуру суьзенекдин азар я жеди лугьузва. 
Муькуьбурун фикирдалди, кIвалер эцигдай устIар яз са нин 
ят1ани кIвалер эцигдайла, Эминан кIвачел къван алукьда. 
Икардикди адаз азар хьанатIалда. Фагьум-фикир авурла, 
белки, сифте тестикьарун дуьзди жен. Эминан ширрик квай 
са кьадар малуматриз килигна, галукьнавай азар себеб яз 
ам акьадар йисара эвленмиш тахьунин къурхудик акатда. Ада 
вичин азар инсанрикай чуьнуьхиз жеда, ярдиз лугьуда: 
 
Зун ваз хаталу я, уьзуькъара я, 
Халкьдиз мад арз ийимир, яр. 
 
Ярди са кьадар вахтунда и сир хвена. Амма адаз аквада 
хьи, Эмин гуьзлемишиз акъвазуникай са хийирни авач: ам 
«хаталу я». Гьавиляй кIани руш Эминавай яваш-явашди яргъа 
жеда ва и кардикай жаваб тIалабай са касдиз гьакъикъат 
ачухда. Сивяй-сивиз чкIиз, «вири алемриз» Эминан 
азардикай хабар жеда. ДакIан хьана, Эмина ярдиз еке 
туьгьмет ийида. 
 
Шаирдихъ Къизханумни Мислимат тIварар алай кьве руш 
хьайиди малум я. Мислиматан хва Ярагьмедов Ярагьмеда 
тестикьзава хьи, Къизханум, гьеле бубадал ччан аламаз, 
Эхнига гъуьлуьз фенай. Муькуь рушан, Эмин рекьидайла, 
ирид-муьжуьр йис тирлда. 
 
Ярагьмедов Ярагьмедан малуматралди, етим Эминан свас 
медресада вичиз тарсар гайи кьеанви Агъамирзе-эфендидин11 
руш Туькезбан тир. И рушахъ галаз ам, медресада 
кIелдайла, таниш хьана. Абур сад садал ашукь хьана. 

                                                 
11 Меликан хва тир Муьгьуьдина тестикь авуниз килигна, Агъамирзе – Эфенди туш, Хважам -
Эфенди я. 
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Иллаки Эминан муьгьуьбат екеди тир.  «Туькезбан»12 тIвар 
алаз ада ярдикай шиир туькIуьрна. И шиирда ада ярдин 
тарифзава: 
 
Гьар пакамаз экъечIдай рагъ я вун, 
Гъилел кудай, нур гудай чирагъ я вун, 
Гьар са ширин емиш авай багъ я вун, 
Эминав гвайди ви дерт я, Туькезбан. 
 
Амма Эмина гьеле гьа вахтунда кефсуз, кьурай якIарин 
жегьил тир. Хуьруьн къарийри Туькезбан алдатмишиз 
алахъна: абуруз ам гъиле-кIваче звар авай жуван садаз 
фена кIанзавай. И кардикай хабар хьайила, Эминаз пис хъел 
атана. Ада къарияр шиирдалди беябурна. 
 
Гьа са вахтунда Эмина Туькезбаназни «Гуьзел яр» тIвар 
алай шиир кхьена ракъурна: 
 
Гуьзел яр, зун дертэгьли ийимир на, 
Дердиник кьий вун рекьяй акъудайди! 
ШейтIанвална тушир рекье вун ттуна, 
Дугъри рекьяй, гуьзел, вун акъудайди. 
 
Чидач, къарийриз Эминан язух атанани, гьикI хьанатIани, 
шаирди шииралди авур и агьузарар ван хьайила, кьеанлуйри 
мад жегьилрин кардиз манийвал хъувунач. Эмина, лагьайтIа, 
къарийривай вичивай са «жегьилвал хьана» лагьана, гъил 
къачун тIалабна. И гьадисайрилай гуьгъуьниз Эмина 
Туькезбан къачуналда. 
 
Йисар гзаф, ажал мукьвал жердавай Эмин акьалтIай еке 
дарвиле гьатна. Эхирни, садазни вичикай менфят авачир 
йикъал атайла, ам вичин виликан дустарини гадар хъувуна. 
Вичи лагьайвал, «дердиникай хабар кьуна рахадай, 
фугъарадин гьакъикъатда акьадай» бенде амукьнач. Эхирни, 
шаир атана ахьтин са йикъал аватна хьи, аллагьдин мал 
(закат, садакъа) пай ийидайла, ада вични виликан 
дустаривай гъейрибурухъ галаз вичизни ун, вич рикIелай 
ракъур тавун тавакъу ийида: «Саил атайла, куь птав 
къецелай, мегер зун гьич къведачни куь хиялдиз?» - 
лугьузва Эмина дустариз. Ада аллагьдин малдиз «вичелай 
мустагьикь», яни къабил тир масад авач лугьузва. Кесиб, 
лап къекъверагвилиз аватай хзандиз анжах чIехи рушан, 
Къизхануман гъуьлуь (им Туькезбанан якIарикай тирлда) са 
гьал куьмек ийиз хьана. «Буба хциз муьтеж тахьуй, 
стхаярI» - лугьуз эверзавай Эмин вич езнедиз муьгьтеж 
хьана. 
 
Халкьарин сивера авай рахунриз килигна, Эминахъ рекьир 
кьилихъ я ччил, я маса мал-девлет авачир. Кечмиш жедайла, 
                                                 
12 Аквар гьалда, «Туькезбан» Эминан сифте шиир тир. 
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ада папаз кьецIил къазма туна. Адан цлар Эмина кIарас 
цIивиндал шиирар кхьидай кьван, элкъвена папа асун хъийир 
кьван лап чIулав хьанвай. 
 
Эмин, кай азар пис къати хьайила, Дербентдиз тухванай. 
Ина ам духтурханада къаткурнай. Амма гьикьван дарманар 
авунатIани, абурукай дава хьанач. Дербентда туькIуьрай 
«Фана дуьнья, вагди я зун» тIвар алай шиирда Эмина 
гъазаблу яз жузазва: «Дарман авуна, дава тахьай, ин 
тегьер азар гьинава?» Ва мад: 
 
Ирид йис я зун гьалда ширин ччандикай яз бизар, 
Бязибуру «мерез» лугьуз, са бязибуру - «бедназар», 
Бендедин кьил акъат тийир им вуч ятIа, ихьтин азар? 
Зи дердиниз дава ийир, яраб гьа устIар гьинава? 
 
Вичел атай еке гъам-хажалатдикай Эмина Дербентдиз вичин 
кьилив акъатай Туькезбаназни лугьузва: 
 
Атанани, Туькезбан, вун зи дидардиз? 
Атаначни залум стха гьрайдиз? 
ГьикI акъатна вун и къайи хабардиз? 
Ччар авачтIа, цлал хьайитIани кхьихъ на. 
 
Эминан и шиирдикай хабар гайи КIеледлай тир Керим 
лугьудай касди шаир Дербентда духтурханада яни, 
тахьайтIа, ам лап яваш хьанваз, хуьруьз хкизвай рекье 
кечмиш хьана, мейит хуьруьз хкана лугьузва. Ярагьмедов 
Ярагьмеда, и фикирдал эсиллагь рази тушиз, Эмин хуьре, 
Ялцугъа кьена лугьуз тестикьзава. 
 
Малум тирвал, икьван чIавалди Етим Эмин 1878 лагьай йисуз 
кечмиш хьана лугьуз тестикьзавай. Сифте яз Гь. 
Гьажибегова, М. Гьажиева, Н. Агьмедова ва эхирни, абурун 
чIалахъ яз, и макъаладин иесиди вичин макъалайра ва «Етим 
Эмин» ктабда гьа икI тестикьариз хьанай. И тестикьуниз 
авай делил ам тир хьи, Эмин 1877 лагьай бунтаралди амай. 
И бунтарин гьакъиндай ада са шумуд шиирни туькIурнава 
(«1877-йисан бунтариз», «Наиб Гьасаназ», «Гьинава?»). 
 
Бес бунтар куьтягь хьанмазни, Эмин кечмиш хьанайни? 
Абурулай гуьгъуьниз Эмин амайди тестикь ийидай делилар 
авачир. Иниз килигна сергьят яз тахминан 1878 лагьай йис 
къабулнавай. 
 
И мукъвара Етим Эминан цIийи шир («ЦIийи кIвалер 
мубаракрай») малум хьанва. И шиир ада Алкьвадар Гьасан-
Эфендидиз бахш авунвайди тир. Алкьвадрин агъсакъалрин 
рахунриз килигна, Гьасана цIийи кIвалер вич суьргуьндай 
хтай вахтунда эцигнай. Адан «Ассари Дагъустан» ктабдай 
чир жезва хьи, 1877 лагьай йисан къалабулухра иштирак 
авуна лагьана тахсир кутуна, Гьасан хзанарни галаз кьуд 
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йисан вахтуналди Тамбов губерниядиз суьргуьндиз акъуднай 
ИкI хьайила, ам элкъвена хуьруьз 1882-1883 лагьай йисуз 
хтанай. 
 
Етим Эминан стхад хва тир Меликов Муьгьуьдина и мукьва 
чпин кIвале Эмин 1884 лагьай йисуз кечмиш хьайиди тестикь 
ийизвай делилар ава лагьай хабар гана. 
 
Етим Эмин вичин ижтимаи гьалда хьиз, къанажагъдалдини 
кесиб къатарин поэзиядиз фена. Ада и поэзия цIийи 
дережадиз хкажна. Вичелай вилик хьайи халкьлу шаиррин лап 
хъсан адетар вилик тухуз, ада лезги поэзия яшайишдив 
мадни мукьва авуна. 
 
Етим Эмин гьакI кесибрин, гьакIни лезги чIалан къагьриман 
хьана. Вичиз хъсандиз араб чIал чидайтIани, ада 
девлетлуйрин шаирри хьиз, вичин шиирар араб ва я фарс 
чIалал туькIуьрнач, хайи дидед чIалал туькIуьриз хьана. 
 
Урусрин чIехи критик В. Белинскийди шиирар ваъ, амай маса 
эсерарни, - туькIуьрунин карда гьар са халкьди пуд девир 
кечирмишзавайди къалурнай. Сифтедай, гьеле кIел-кхьин 
авачирла, шиирар мецин куьмекдалди туькIуьрдай ва абур 
халкьдин арада сивяй-сивиз къекъвез чкIидай. КIел-кхьин 
акъатайла, шиирар шаирри кагъазрал кхьизва, ччарчин 
куьмекдалди, яни са ччарчелай муькуьдаз акъуд хъийиз 
яшамиш хьана. Гуьгъуьнай, газетар, журналар майдандиз 
акъатайла, шиирар халкьдин арада чукIурунин къайда дегиш 
жезва; абур ктабриз, газетриз акъудзава ва и рекьелди 
халкьдин сиве гьатзава. 
 
Етим Эмина лезги поэзияда кьвед лагьай девирдиз векилвал 
ийизва. Вич кIел-кхьин чидай кас хьуниз килигна, ада 
шиирар гъиле къелемни ччар аваз яратмишзава, ада абур 
ччарчел кхьиз-кхьиз туькIуьрзава. 
 
Гьакъикъат икI тирди адан шииррикайни хкатзава. Месела, 
«Кьил хураваз фимир вун» шиирда ихьтин цIарар ава: 
 
Вун паталди чIулав авур табагъ ччар, 
КIел тавуна, рахаз-рахаз фимир вун. 
 
«Вун атанани, Туькезбан?» тIвар алай шиирдани ихьтин 
гафар ава: «Чар авачтIа, цлал хьайитIани кхьихь». Эмина 
вичин шиирар кхьинин рекьелди яратмишуниз гьакI «Гачал 
гьей» шиирдини шагьидвал ийизва. 
 
Эсерар кхьинин рекьелди яратмишунин шаир сивин поэзиядай 
экъечIун лагьай чIал я. Кхьиз яратмишзавай шейэр, адет 
яз, кхьинин рекьелди чкIинни ийизва. Эминан шиирарни гьа 
икI хьайиди малум я. Ам кечмиш хьайидалай инихъди тамам 
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80 йис кьван алатнатIани, къедалдини гьеле виликдай 
лезгийри ишлемишнавай араб алфавитдал кхьенвай шиирар 
авай кIватIалар – тетрадар гъиле гьатзава. 
 
Кхьинин рекьелди яратмишунихъ ва кхьинин рекьелди 
чукIурунихъ еке артухвал ава. Ихьтин шартIара шиирдин 
текст садавайни дегишариз жедач. Шаирди ам гьикI 
туькIуьрнатIа, гьа гьакIа амукьда. 
 
Етим Эмин лезги поэзиядиз тахминан 1860 лагьай йисара, 
вичин 20-22-йис яш хьайила, атана лугьуз жеда. И йисара 
ада медреса я куьтягьзавай, я куьтягьнавай. И вахтунда 
туькIуьрай чIаларикай чал «Туькезбан», «Фитнекар 
къарийриз» ва «Къарийриз» агакьнава. 
 
Гьакъикъат икI хьун тирвилиз са кIвалахди мадни къуват 
гун лазим я. Шаирди яшайишдин гьар са еке вакъиадиз, 
иллаки вичиз эсер авур вакъиадиз шиирдалди жаваб гузва. 
Нагагь ада шаирвал 1860 лагьай йисара башламишнайтIа, ам 
а вахтунда Дагъустанда виридалайни еке вакъиа яз хьайи 
Шамилан гьерекатдикай шиирар туькIуьр тавуна акъваздачир. 
 
Виликан вахтара лезги шаиррин арада сифте шиир 
«Билбилдикай» туькIуьрдай адет авай. Эминахъни «Билбил» 
ава, адан шииррин кIватIалар туькIрдай юлдашри «Билбил» 
адан поэзиядин сифте луькIуьн яз гьисабиз, кIватIал 
адалди ачухзава. Амма гьакъикъатда и чIал ада гех хьиз, 
«халкьар (ин) арадай» акъатайла, туькIуьрдайди я. Эгер 
икI туширтIа, и шиирдик билбилдин ашкъидал пехил хьунин, 
вичи гъамни гьижран чIугвазвайди къалурунин фикир 
жедачир. «Вучда, акунач, ваз хабар авач, Етим Эминан 
гъамни гьижран, бахтавар», - лугьузва шаирди билбилдиз. 
 
«Билбил» шаирвилин кIвалахда адет хьанвай вахтунда 
туькIуьр тавуни Эминан масадлай аслу туширвал, адан 
къетенвал къалурзава, ам туькIуьрунин къастуни, 
лагьайтIа, маса кар: шаир хьиз вич амайбурулай кьулухъ 
галумукь тавунвайди, абуруз хьиз вичихъни, лазим 
хьайитIа, абурулайни устадвилелди и темадай шиир 
туькIуьрдай бажарагъвал авайди къалурзава. 
 
Эмина вичин аямдин шаиррин арадасифте яз поэзиядиз икьван 
гагьди гьич садан вилни хкIун тавур, гьеле чпин 
гьакъиндай гьеле гьич са гафни лугьун тавунвай яшайишдин 
гьалар чIугуна. Ада даим ахвара авй халкьдик хкуьрна, ам 
юзурна ва лезгийриз Эмина вичин шиирра абурун гьакъикъи 
гьал-дерт-хажалат, яшайишдин эйбежер гьалар къалурна. Ада 
вичин хци шиирра халкьдин хсуси дуланажагъдикай фикир 
ийиз, элкъвена жуваз килигиз, жуван кьадар-кьсимет 
аннамишиз туна. 
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Эмина лезгийрин поэзиядин тематика гзаф девлетлу авуна, 
ада поэзиядиз гзаф цIийи темаяр гъана. Чна Эмин вирибурун 
разивилелди лезгийрин литературадин кьил кутурди я, ам 
фольклордилай кьилди авуна, вичиз хсуси уьмуьр гайиди я 
лугьунин себебрикай сад гьа им я: адан поэзиядин тематика 
сивин поэзиядин тематикадилай тафаватлу я, сивин 
поэзиядиз хасди туш. Месела, вичин са шиирда Эмина 
читинин тариф ийизва («Яру, цIару гуьллуь чит»), масада 
вичин тумакь яцран усалвал къалурзава («Тумакь яц»), пуд 
лагьайда ам гачалан муьгьуьбатдикай рахазва («Гачал»). 
«дуьньядикай бейхабардаз», «Мугьман тун тавур папаз», 
«Вирт квахьайдаз», «Кьве паб» ва са кьадар маса шииррин 
темаяр халкьдин сивин поэзиядиз векилвал тийизвай, 
литературадин хасвал авай темаяр я. 
 
Тематикадин жигьетдай Эминан яратмишунар пуд чкадал пайиз 
жеда: дуьньядин ва яшайишдин вакъиарикай туькIуьрнавай, 
мугьуьбатдикай туькIуьрнавай чIалар ва илагьияр. 
 
Эминан гьунарлувал идакай ибарат я хьи, ада вичин 
поэзияда кьилин фикир яз, жемят арада меслят авачир кьве 
классдиз пай хьанвай чIавуз, залумди мазлум тIушунзавай 
чIавуз, диндин мавгьуматди инсандай гуьзелди, жанлуди вуч 
аватIа, абур вири акъудиз чукурзавай чIавуз дуьньядал 
дуьзвал, адалат патал сес хажна, халкьдин кесиб къатарин 
пад кьуна ва абуруз вафалувал авуна. Эмина тамам са 
девирдиз кьимет гузва, тарихдин тамам са къурулушдин 
суьрет къалурзава. Ада еке гьахълувиеллди вичин дуьньядиз 
«делийрин девран» лугьузва. 
 
Дуьньядин месэладал Эмин гзаф шиирра акъваззава («Гьарай, 
эллер!», «Дуьньядиз», «Дуьнья гьей», «Дуьнья гургьа-гур» 
ва масабур) ва абурукай гьар сада дуьньядин цIийи ва 
цIийи хирер, хилафвилер, зидвилер ачухзава. 
 
Шаирди кIевелай жемят сагъ-битав, сад туширди кьатIнава. 
Жемят садаз сад акси кьве паюникай ибарат я. Са паюни 
дуьньядикай кеф хкудзава. И паюниз «кьилиз сирих» ягъиз, 
«дуньядихъ къаних» жезвай фекьийри, «фагъирд балкIан 
чуьнуьхзавай» залумри векилвал ийизва. 
 
Бязибурув вун кьунавачни хупI дуьз, 
Бязибур ава атIлас, дере, диба куьз, 
Бязибуруз я вун девран, дуьнья гьей! 
   («Дуьнья гьей») 
 
Шумудни сад, дуьнья, ви – 
Залум ава – зулумиз; 
   («Дуьньядиз») 
 
Жемятдин маса пай къара халкь я, зегьметчи агьалияр я. 
Шаирди шагьидвал авуниз килигна, гьар вахтунда кIвалер 
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атIузва, гъиле кьуна зав гвач лугьуз, кесибар кузва; 
тарашна лугьуз, дуьньяда гъамни гьижран гьатнава 
(«Гьарай, эллер!»). Фана дуьньяди шумудни са фугъара 
кузва, шумудни сад фикирлу авунва, шумудни сад ахвара ама 
(«Дуьньядиз»). 
 
Мегер гьикьван жеда вун зал гьавалат? 
Ша мийир т1ун, бес я, аман дуьнья гьей! 
Бязибуруз я вун гьамиша хажалат 
Бязибурал жеда вун хупI гьавалат. 
Бязибуруз я вун гьижран, дуьнья гьей! 
   («Дуьнья гьей») 
 
Шаирдин рикIе мадни зегьметлу фикирар ава. Адаз дуьньядин 
эйбежер гьаларикай мадни туьнтдиз ва ачухдиз лугьуз 
кIанзава. Амма Эминаз игьтият ава. «Дуьньядиз» тIвар алай 
шиирда ада хиве кьазва: 
 
Къурхуни я вахъай заз, 
ЯтIани за лугьуда: 
Шак авач хьи, дуьнья, вун 
Фитнечи я ашкара. 
 
Фитне ида вуна чаз, 
Дуьз авайвал лагьайла, 
Я са жаваб авач вахъ, 
Кьуна хабар рахайла. 
 
Дуьньядиз талукь тир са шумуд шиирда Етим Эмина гьеле 
дуьньядин эцигунин-къачунин гьакъиндай бейхабар инсанрин 
къайгъу чIугвазва. Ада махсус яз «Дуьньядикай 
бейхабардаз» шиир туькIуьрзава ва ам пислемишзава. 
 
Амма Эмина гьикьван дуьньядин эйбежер гьалар дуьз 
кьатIанатIани, ада инсанрин чирвилер хкажуниз чалишмишвал 
авунатIани, адавай жемятдиз женгиниз эвердай нетижадал 
къвез хьанач. Гьеле тарихдин шартIар дигмиш хьанвачирни 
ва я Эминан вичин фикир ихьтин дережадиз кьван хкаж 
хьанвачирни, гьар гьикI ятIани, - адан поэзияда гьеле 
залумри ийизвай зулумдихъ галаз женгиналди дяве чIугуниз 
эверун авач. Шаирди «Жаваб це, дуьнья» тIвар алай шиирда 
суал вугузва: «Фана дуьнья, вавди я зун: вав буьтуьн гъам 
жедани?» ада инсанриз регьимлу хьуниз эверзава. Дуьнья 
«фана» я, ам «элифиз-хъфидай карвансара я», «эвел-эхир 
пуч жеда вири са-сад, амукьдайди са тIвар-ван я 
дуьньяда». 
 
Фана я вун, дуьнья, гьич са касдиз тахьай. 
Давуд халифа яз, Давудаз тахьай, 
Акьван кIевиз кьуна, Намрудаз тахьай 
Низ хьана вун себеб – дарман, дуьнья гьей. 
   («Дуьнья гьей») 
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Иниз килигна, шаирдин фикирдалди, дуьнья садани кIевиз 
кьун герек туш, «савабар туна, гунагьар хиве кьун герек 
туш («Пагь, чи уьмуьрар»). Къуй гьар сада вичин «вад югъ 
мадара» авурай. 
 
И дуьнья са фана багъ я. 
Куьне квез гуьрмет ая тIун, 
Гваз фидайди вад югъ агъ я 
ШейтIандиз лянет ая тIун. 
   («И дуьнья...») 
 
Халкьдиз ийизвай несятриз Эмин вични вафалу я. Ада 
дуьньядикай вичизни жери хъсанвал авачирди кьатIнава. 
 
Гьахьняй, фана дуьнья гьей, 
За вагди гьакI ийизва, 
Ви гьалариз килигна 
ЧIана вад югъ мадара. 
   («Дуьньядиз») 
 
Кесиб къатарин дуланажагъдин гьал хъсанарун патал 
женгиниз эвердай чкадал умудсузвал, куьмексузвал ва 
къуватсузвал вяз авун, дуьнья фана яз кьуна, сефилвал ва 
ажузвал хиве кьун дуьньядин гьаларикай туькIуьрнавай 
шииррин мана-метлебдин асул зайифвал я. 
 
Амма им шаирдин са вичин зайифвал туш, адан аямдин 
зайифвал я. 
 
Муькуь патахъай, гьикьван вичин гьал бейгьал 
хьанвайтIани, гьикьван аллагьдин, зулжамалдин, женнетдин 
багъларин тарифар ийизватIани, Эмин инсан я, адан вил 
эсер дуьньядихъ гала. «Вил атIудач дуьньядихъай – ширин 
я», - лугьуз хиве кьазва ада. 
 
Дуьньядин, жемиятдин ижтимаи гьалдин месэлайрикай 
туькIуьрнавай шииррин арада хейлин Эмина вичин 
яшайишдикай, вичин дерди-гьалдикай туькIуьрнавай шиирар 
ава. Гьатта хсуси вичикай тушиз, дуьньядин маса 
месэлайриз талукь яз туькIуьрнавай ширрани чаз Эминан 
къамат, адан гьал-агьвал аквазва. 
 
Кьиляй-кьилди хсуси яз вичикай лагьай чIаларикай эвелни-
эвел «Заз сабур гуз», «Фитнекар къарийриз», «Къарийриз», 
«Къавумриз», «Дустуниз хабар це», «Дустуниз», «Дустариз», 
«Азиз дустар, килигдачни зи гьалдиз», «веси», «Къедекни 
пер чуьнуьхайдаз», «Дуванбег», «Фана дуьнья, вавди я зун» 
тIварар алайбур къалуриз жеда. 
 
Эмина, вич кесиб кас яз, вич хьтин кесиб ксариз панагь 
авуна. Ам абурун гьакъикъатда акьадай. «Мазлумарин» 
рикIикай адаз хабар авай. Яшлу итимрин рикIел хкунриз 
килигна, шаир, куьчедиз кимел экъечIайлани, адет яз, 
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кесибрин кьилив фидай, ада абурухъ галаз ацукьун-
къарагъун ийидай. 
 
Поэзиядани Эмин кесибрин патал ала. Чпин рикIяй рикIиз 
рехъ авайди, вичинни кесиб лежберрин кьадар-кьисмет, 
къастар, дердер, умудар сад тирди ада «Гьарай, эллер!» 
шиирда лагьанва: 
 
Тахсир вуч хьуй – Эмин икI куз? 
Гьар вахтунда кIвалер атIуз? 
Гъиле кьуна, «зав гвач» лугьуз, 
ХупI кесибар канавачни! 
 
«Эмин икI куз», элкъвена «хупI кесибар канавачни» гафари, 
гьам вич, гьамни вичин пад кьазвайбур куни абурун садвал, 
шаирдин кьадар-кьисмет зегьметчи халкьдин кьадар-
кьисметдихъ галаз сагъ-битав, сад тирди къалурзава. 
 
«Гьрай, эллер!», «Гачал гьей», «Бахтсузвал» шиирра Эмина 
«яаз кьлиз сирих», ахпа дуьньядихъ къаних жезвайбурун 
патай инсаф, инсанвал таквазвай ксарин суьретар гузва, 
абурун «бахти-къаравиликай» хабар гузва. Шаирди абурун 
язух чIугвазва. Эминахъ Ягьия лугьур са къунши авай.  Ам 
къунши са хуьряй атана ацукьнавай кас тир. Ялгъуз кас яз 
вичихъ авай-авачир техил ида фура ттуна. Гатфар хьайила, 
ада фур акъайна, техилдиз рагъ гана. Касдин къаст къуьл 
маса гана, вичин дердияр авун тир. Амма чапхун квай сада 
я са шумуда Ягьиядиз къаст авуна: техил чуьнуьхна. И 
кардикай ван хьайила, Эминан рикI тIар хьана, ада кьилел 
гуьзлемиш тавур къазия атай касдиз шиир туькIуьрна. Ина 
ада Ягьиядин дуьзенавал къалурзава, адаз: «Ихьтин 
заманадин къене ви ихтибар нел хьана хьи?» - лугьуз 
туьгьметзава. 
 
Яшайишда хьиз, поэзиядани Эминан серфе ажуз я. Адахъ 
тарашунихъ галаз женг чIугуниз бажитвал авач. Аямдин 
зулумдиз, инсафсузвилериз, ада анжах шехьуналди, вилин 
накъваралди, ацукьай кIвале суза авуналди жаваб гузва. 
Гьа «Гьрай, эллер!» шиирда лугьузва: 
 
Чал алайди вуч къаза я? 
Им чIехи касдиз арза я, 
ХупI дарман авачир суза я: 
Агакьуниз фарман авачни? 
 
Эминан лирикадин чIалар, малум тирвал, хсуси 
муьгьуьббатдикай лагьанвайбур я. И чIалара ада 
муьгьуьббатдин михьивал ва вафалувал, дишегьли багьа яз 
кьун, адан хатур хуьн вяз ийизва. Имни Эминан еке 
агалкьун я, вучиз лагьайтIа вахтунда дишегьли гьайвандай 
гьисабзавай, ам вич-вичин иеси тушир. Дишегьли алчахун, 
адаз инсафсуз къастар авун, ам ягъун-гатун акьван адет 
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хьанвай ва тIебии кIвалах тир хьи, нагагь са кас, и 
адетдай экъечIна, дишегьлидиз барабар инсандиз хьиз 
килигнайтIа, рикIелай алатна хьайитIани ратIарал алай 
техилдин чувал вичин кIулал вигьена кIвализ хканайтIа, 
ахьтин итимдин вай-гьал жедай, ам вирибуру пислемишдай. 
Уьлкведа ара датIана агъавал ийизвай и адет Эмина 
чIурзава. Адаз яр вичиз барабар, вич кIани ва вичиз кIани 
инсан я. Адан гьакъиндай Эминан фикирар акьалтIай 
михьибур я. И михьивал Эмина ярди вичин гуьгьуьл 
хайитIани квадарзавач. «гуьзел» лугьудай шиир туьгьметрив 
ацIанва: гъейрибуруз лугьумир лагьай сир ярдивай хуьз 
хьанач, ада ам ахъайна. Идакди Эминаз гзаф такIан хьана. 
ИкI ятIани, туьгьмет ийизватIани, ам ярдихъ галаз 
«гуьзел» лугьуз рахазвай: 
 
Вун яр хьана, вавди мецел рахьайла, 
Вавди жеда еке дамах, наз, гуьзел. 
 
Малум тирвал, гуьгъуьнай ярди Эмин терг авуна, амма 
Эминан муьгьуьбат тIимил хьанач, акси яз ам мадни 
къизгъин жезва. Гьикьван бахтсузвилиз аватзаватIани, Эмин 
марифатдин сергьятрай экъечIзавач. Адан мез виликдай хьиз 
шиирн я: 
 
Вуч авуртIан вавди зи кар авач, азиз. 
Ваз агь ийиз зи мецелай къвеч, азиз. 
   («Гуьзел яр») 
Ван хьайитIа, айиб мийир, эй эллер, 
Вун акурла, зи рикI шад я, кIани яр. 
   («КIани яр») 
 
Лезгийрин виликан лирикади муьгьуьбатдин тема саки са 
терефдихъай ачухзавай: ада гзафни гзаф дишегьлидин кай 
рикIикай, умудсуз муьгуьбатдикай эхтилат йийзвай. Эмина 
поэзиядин и кимивал арадай акъудна, ада поэзиядиз итимдин 
муьгьуьбат чIугуна, адан умудсуз муьгьуьбат къалурна. 
 
КIани ярди зи шад гуьгьуьл хана хьи, 
Зун тергна, яр, вун гъейридаз фена хьи, 
Гатфар фена, гила кьуьд я, кIани яр. 
 
Эмин, вичи лагьайвал, «кабаб хьана, кайиди я». Са 
патахъай, ам дарвилера гьатна, дуьньядин гьахъсузвилери, 
инсанрин инсафсузвилери атIана, дустари гадарна, стхади 
гъилелай вигьена. Муькуь патахъай, дарман авачир азарди 
гьелекна, инсанрикай яргъа хьуниз мажбур хьана, папан 
рекье ирид йис акъудна. Вири и гьалари шаирдин 
къанажагъдиз ва адан чIалариз еке таъсир авуна. И таъсир 
адакай ибарат я хьи, сад лагьайди, амдуьньядихъ умудлу яз 
амукьнач, дуьньядикай адан рикI хана. Иниз килигна адан 
вири чIалар сефилвилин, перишанвилин, умудсузвилин 
гуьгьулрив ацIанва. Кьвед лагьайди, вири и агьвалатар эхи 
тахьайла, инсанривай я чара, я куьмек жугъун тавурла, ам 
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аллагьдихъ, зулжалалдихъ къекъвезва ва адаз талукь яз ада 
са хейлин шиирар яратмишзава. 
 
Амма чаз иллагьияр туькIуьрай, дуьньядин писни хъсан 
аллагьдивай аквазвай, адан вилик метIерал акъвазна, кьил 
хура ттунвай Эмин ваъ, викIегьдиз дуьньядин эйбежер гьлар 
русвагьай, девлетлуйрин аксина экъечIай, кесибрин дерди-
гьалдикай хабар авай, абуруз панагь хьайи ва, эхирни, 
михьиз ашкъидин ва даим таза дуствилин тереф хвейи Эмин 
багьа я ва играми я. Гьикьван вичин кьилел эхиз тижер 
къазаяр атанатIани, гьикьван дуьньядикай рикI ханатIани, 
эхир нефесда: «Дуьньядихъай вил атIудач – ширин я», - 
лагьай Эмин багьа я ва играми я. Гьа и Эминан ирс чна 
мукьуфдивди кIватI хъийизва ва хуьзва. «1877 лагьай йисан 
бунтариз», «Наиб Гьасаназ», «Гьинава?», тIварар алай 
шиирра Эмин сифте яз гьакъикъатда хьайи, еке политикадин 
жигьетдай гзаф еке, са лезгияр авай Куьре ваъ, вири 
Дагъустан патал метлеб авай вакъиайрикай рахазва. 
 
1877 лагьай йисан бунтарин тешкилатчияр виликан ихтиярар 
къакъатай ханарни беглер тир. Абурун тереф фекьийрини 
хуьзвай. Ибур Шамилан гьерекат кIаник акатайдалай кьулухъ 
пачагьдин гьукуматди Дагъустандин областда кьиле физвай 
сиясатдиз акси тир. ТIебии я хьи, абурун гьарай-эвер 
зегьметчийрин гегьенш къатар патал тушир, абуру хсуси 
чпин къайгъу чIугвазвай. ИкI ятIани, и бунтарик гзаф 
лежберрини иштирак авуна. Иштирак авунин себебни ам тир 
хьи, эхир нетижа пачагьдин гьукуматдин викIиник кесиб 
агьалияр квай. 
 
Куьреда бунтарин кьиле Къази-Къумух хуьряй тир лакви 
Мегьамад-Али тир. Ада вич округдин хан яз малумарна ва 
пачагьдин кьушунрихъ галаз дяве чIугваз башламишна. Амма 
къуватар барабар тушир. Бунтар гужалди акъвазарна. 
Вишералди инсанар гуьллейриз акъудна, асмишна. Гзафбур 
хзанарни галаз Сибирдиз чукурна. 
 
Етим Эмина халкьди и йикъара чIугур азабрикай ва адан 
кайи дердеркай эхтилат ийизва. 
 
Шумудан кьвал, шумудан мал 
ДулкIуниз акъат хьана хьи, 
Шумуд садан эгьли-аял, 
Етим-есир гьат хьана хьи. 
 
Шаир «мусибат» хьайи кесиб агьалийрин, етим-есир хьана 
куьчейра гьатнавай аял-куьялдин, адалат масан хьайи 
лежберрин гьакъикъатда акьазва. Адавай пачагьдин 
гьукуматдин къастар эхиз жезвач ва ада, авай сиясатдал 
рази тийиз, Урусатди Дагъусатнда тухузвай сиясатда еке 
дегишвилер вилив хуьз, гьарайзава: 
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Мус жеда ин инкъилаб? 
 
Етим Эмин и «инкъилаб» хьунихъ умудлу я. Ада пачагьдин 
зулумдихъ эхир жедайди кьатIузва. Шаир ихьтин дерин 
нетижадал атуниз гьа и шиирдин ихьтин цIарари шагьидвал 
ийизва: 
 
Урусатдин кIеви зулум, 
Са къуз вазни жеда къалум. 
 

* * * 
 
Шаирвилин карда Етим Эминан устадвилин асул чешме адан 
поэзиядин халкьлувал я. И халкьлувал ам са халкьдин 
мецелди рахуникай ибарат туш. Адан халкьлувал эвелни-эвел 
вичин поэзияда халкьдин гъазаблу дердер ва гъамар, адан 
гуьгьуьлар ав умудар дериндай гьахълу яз къалуруникай 
ибарат я. 
 
Етим Эминан гьар са шиир – им инсандин кайи рикIяй 
къвезвай агьузар я, адан вилин накъвар я, гьакъикъи 
яшайишда хьайи, кьилел атай вакъиадиз гузвай жаваб я. 
 
Шаир гьич са вахтундани нубатдин шиир кквекай кхьейтIа 
хъсан ятIа лугьуз, кIвале пипIяй пипIиз къекъвейд туш, 
багъдин серинрик сейрдиз фейиди туш, ада инсанар авачир 
чка жугъурдайди туш. Эминан гьар са шиирдихъ халкьдин 
яшайишдиз фейи дувулар ава, вичин тарих ава, гьакъикъи са 
агьвалат ава. 
 
«Гачал» къачун чна. Ялцугъа Аслан тIвар алай са кесиб 
хьана. Ам са девлетлудан рушал ашукь хьана. Гадади, 
къвез, рушан юлдашрив къенфетар вугуда. Рушаризни вуш ава 
кьван: рикI аладарун патал девлетлудан рушан мецелай 
абуру Асланаз хуш гафар лугьуда, адаз мад ва мад сефер 
савкьатар ракъурун тIалабда. са юкъуз дагъда кьилди 
дуьшуьш хьайила, умуд кутуна, Аслана вичин ярдиз 
муьгьуьбатдин гафар лугьуда. Са куьникайни хабар авачир 
рушаз хъел къведа. Ада Асланаз экъуьгъда. И кардикай ван 
хьайила, Эмина шиир туькIуьрда. 
 
Ялцугъа Гьежемет яни, Велемет яни, са нехирбан хьана. 
Сифтедай ада гьакъисагъвилелди жемятдин малар хвена. 
Гуьгъуьнай ада гьиллебазвал ийиз башламишна. Лезгийри 
лугьудайвал, незвай фу кьилиз акъатна. Эмина адакай 
«Нехирбан» тIвар алай шиир туькIуьрна. 
 
Са пакамахъ кефияр лап чIуруз яз кIваляй экъечIайла, 
Эминаз гьаятда авай ттарцин кукIвал билбил рахазвай ван 
атана. Пакаман гьава лап секин тир. Хуьр гьеле ксанвай. 
Кисай гьва авай дагъда, гуьгьуьларни чIуру вахтунда 
ширин-ширин нагъма кIелзавай билбил мичIи йифиз хци экв 
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ийидай пакаман гъед хьиз аквадай. И шикилди шаир 
къарсатмишна ва адан рикIе «Билбил» тIвар алай шиирдал 
ччан атана. 
 
Эминан чIалар еке устадвилелди туькIуьрнавайбур я. Адан 
шииррихъ къетIен гуьрчеквал ва хасвал ава. Шииррин 
къурулуш къешенг я, везиндихъ (ритмдихъ) аламатдин 
цIалцIамвал ава, суьретар (образар) гужлуз ачух я, чIал, 
лагьайтIа, са патахъай, тIебии регьятвал, муькуь 
патахъай, вичиз тешпигь авачир авазлувалава. Ибуру вирида 
адан поэзия къетIен гуьзел авунва ва къенин вахтарани ам 
сифтедин тазавиле ва михьивиле амаз хвенва. 
Эминан чIаларин гуьрчеквилин чешме адакай ибарат я хьи, 
абур шаирди кайи рикIяй лагьайбур я, абурукай гьар сад 
къизгъин фикиррив, яшайишдин чIуру гьаларал наразивилив 
ва умудсуз дердерив ацIанва. Поэзиядин гьа девирда адет 
хьанвай кIалубар, уьлчмеяр, везинар делил кьуна, Эмина 
гьиссер ва гугьуьл сергьятламиш ийизвач. Адан къаст 
гатфарин сел хьиз ахмиш хьана физвай, ачух майдан, ачух 
азадвал тIалабзавай ялавлу фикирриз чпин гуьгьуьлдив 
кIандай кьван чка гунуг я.  И чалишмишун адетдинди тушир, 
лезги поэзияад виликдай авачир цIийи поэтика, цIийи 
авазар, цIийи везин, цIийи уьлчмеяр арадал гъана. Идалди 
Эмина поэзияда мана-метлебдихъ галаз санал художественный 
формадин жигьетдайни дибдин дегишвилер ттуна. 
 
Гатфарин гьавадал ашукь хьанвай билбилдин тариф ийиз, 
Эмина лагьанай: 
 
Шумудни са нагъма кIелда ви назди, 
Гьар са тегьер рахаз гьар са авазди. 
 
Шаирдин гафаралди, чавай адан вичин гьакъиндайни лугьуз 
жеда хьи, ада гьар са аваз гьар тегьерда лугьузва. Им акI 
лагьай чIал туш хьи, гуя ада лезги поэзияда авай 
устадвилин тежриба инкар ийизва, вичин яратмишунар адан 
къаршида эцигзава. Эмин лезгийрин поэзиядин культурадин 
эвелимжи хъсан агалкьунрин иеси хьана, адан лап хъсан, 
жанлу ва викIегь адетар вичив кьуна ва ада мадни вилик 
тухвана. Шиирдин мана-метлеб ачухунин, аямдин фикирар 
къалурунин карда виже текъведай уьлчмеяр, къайдаяр ва 
шаирвилин маса алатар къерехдиз гадарна. 
 
«Эминан шииррикай гзафбур гъамунив, хажалатдив ацIанвай, 
дертэгьлидин кайи рикIяй акъатнавай чIалар я. Адан гьар 
са шиир са агьузар, са шел-хвал ва элкъвена вири чкайра 
авай зулумдал наразивал тир. И наразивалшел-хвал, гъам-
хажалат, дерт кьилди Эминанбур туш, гьа заманада вири 
кесиб халкьдинбур яз хьана», - лугьузва М.Гьажиева. 
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Ибур гьахълу гафар я. Амма Эминан тIвар машгьур хьуниз 
себеб хьайиди са и каря лагьанабесариз жедач. Нагагь идал 
сергьятламиш хьайитIа, чаз са вичин аямдин ваъ, чи 
советрин аямдин инсанриз машгьур яз тамукьун лазим тир, 
вучиз лагьайтIа чаз, я гъам хажалат, шел-хвал вуч затI 
ятIа, чидач. Нагагь шаирдин тIвар акъатун, ада гьакIа 
вичин аямда халкьдал алай гъам-хажалат къалурун тиртIа, 
адан машгьурвал гьа гъам-хажалат авай девирдал 
сергьятламиш хьунухь лазим тир. Амма хьанач, Эмин гилан 
лезги халкьдизни гьакI масан я. Вучиз лагьайтIа ада 
халкьдал алай гьал, адан къилихар, хесетар, ацукьун-
къарагъун, мурадар, дердер – ибур вири яшайишдин 
гьахълувилелди ва еке устадвилелди къалурна. Яшайишдин и 
гьахълувал дум-дуьз къалурун себеб яз Эминан тIвар идалай 
кьулухъни гзаф виш йисара халкьдин арада амукьда, ам 
гилан ва гележегдин литература патал баркаллу чешне яз 
хьана ваяз амукьда. 
 
А.Агъаев 
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ГЬАРАЙ ЭЛЛЕР 
 

Туькезбан 
 
Гьайиф тушни вун эцигиз ччилерал, 
Ширин вирт я, хуш нямет я, Туькезбан. 
Хаму кард хьиз хвена кIандай гъилерал, 
Вун жгъайдаз хупI девлет я, Туькезбан. 
 
Вун жгъайдаз гьич ви кьадар чизавач, 
Зар-зибада13 гьамиша вун хуьзавач. 
Бес за гьикIда, вун рикIелай физавач, 
Зав гвайди ви гъам-хифет я, Туькезбан. 
 
Гимишдин пул дуьзмишна я яхада, 
Ви ширин мез шад билбил хьиз рахада. 
Агъузвалмир тай-туьшерин арада,  
За ваз ийирди минет я, Туькезбан. 
 
Гьар пакамаз экъечIай са рагъ я вун, 
Гъилел кудай, нур гудай чирагъ14 я вун. 
Гьар са ширин емиш авай багъ я вун, 
Эминав гвайди ви дерт я, Туькезбан. 
 
1860 й. 
 

Фитнекар къарийриз 
 
Шикаятмир куьне залай, 
Ша, аман, квез дад, къарияр. 
Рекьирвал я куьн вад къалай, 
Жеда куьн муртад, къарияр. 
 
Фитне гуз жеч куь сандивай, 
Зулумар хьуй квез хандивай, 
Куьн гьа кьуьзуь куь ччандивай 
Хьуй, яллагь, азад, къарияр. 
 
Фана дуьньядлай фейила, 
Регьмет жигъич квез кьейила. 
Зи къени кар чIур хьайила, 
ХупI жедачни шад къарияр. 
 
Квез хупI икьван дердер ава. 
Фитне ийиз зендер ава. 
Мелъуьнриз хупI фендер ава. 
Бугьтандиз устад къарияр. 

                                                 
13 Зар-зиба – харадин, ипекдин парталра. 
14 Инал чирагъ гаф лампадин манада ишлемишнава. 
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Гьар са къуз заз жезва ванар. 
Шикаятрихъ ава гьунар, 
Иншаллагь кьуьзуь ччанар 
Жегьеннемда твад, къарияр. 
 
Мелъуьнариз рекьин авач, 
Фитнедгъиляй секин авач. 
Талагьун заз мумкин авач 
Квез ихьтин баяд, къарияр. 
 
Эмин хьана бейхабардиз, 
Къарийри кьецI гана кардиз; 
Шикаятна залай ярдиз. 
Бес тушни инад, къарияр? 
 

Къарийриз 
 
Хьана завай са жегьилвал,15 
Гъил къачу, аман, къарияр! 
Куьн къакъатна, хьана рикI сал,16 
Дердинин дарман къарияр. 
 
Гаф вауна гъил зав гице. 
Гьатна махлукьатдин17 меце, 
Гъил кьуна гьалалвал хце, 
Куьне гайи фан, къарияр. 
 
Шад жеда зун эл атайла; 
Душманариз шел атайла; 
Бес за гьикIин, хъел атайла, 
Хьана завай, ччан къарияр. 
 
Къамар хьана, рикI ажугъда, 
РахьайтIа, гафар буллахда. 
Зи сефил рикI къариблухда18 
Куьз жеда пашман, къарияр? 
 
Етим Эминан рикI шад я, 
Диде-буба авачир сад я. 
Квез хьайитIа, зи мурад я, 
Женнетда макан, къарияр. 
 

                                                 
15 Жегьилвал – инал ахмакьвал. 
16 Сал – дар. 
17 Махлукьатдин – инал инсанрин, халкьарин. 
18 Къариблух – ватан тушир, жуван хуьр тушир чка. 
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Кквез вуч ярашугъ я 
 
Къужадиз хапад кур,  
Жавандиз абур, 
Баладиз сабур, 
Дуьньядиз ракъин нур 
ХупI ярашугъ я. 
 
Фагъирдиз гуьрмет, 
Муьруьддиз хелвет, 
Асландиз жуьрэт, 
Игитдиз къирят 
ХупI ярашугъ я. 
 
Эсилдиз бине, 
Писвилиз тегьне, 
Гьуьлериз дегьне, 
Далдамдиз зуьрне 
ХупI ярашугъ я. 
 
Етим Эмин, ви гьал, 
Ийимир бед хиял19, 
Агьилриз20 камал, 
Жегьилриз жамал21, 
Жумартдаз девлет-мал 
ХупI ярашугъ я. 
 
Дуьнья элем-къелем 
Я, рушват, селем22. 
Ашукьвилиз мягькем 
Я Эсли, Керем, 
Ктабдиз дуьз бегьем 
Девит23, чар, къелем 
ХупI ярашугъ я. 
 

Вирт квахьайдаз 
 
Эй зи ашна, гьажи Тагьир, 
Види вуч шел-хвал хьана хьи? 
Вуна кIусни къайгъу мийир, 
Ваз къиямат мал хьана хьи! 
 
Гьа вахтунда чIур хьайиди 
Гьам тухвайдан кIвал хьана хьи, 
Угъридин сив кIуьгьуь хьунухь, -  
                                                 
19 Бед хиял – чIуру хиял. 
20 Агьилриз – кьуьзуьбруз. 
21 Жамал – буй-бухах, акун. 
22 Селем – файда, процентар къачун. 
23 Девит - чернил 
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Гьам ваз еке тIал хьана хьи. 
 
Бес угъриди зат1 тадани, 
Авай чка чиз хьайила. 
Мензиларни мукьвал хьана, 
Рекьер-хулар дуьз хьайила? 
 
Вавай жедай нани ая,  
Са къуз юзбе-юз хьайила, 
Бес мадни ваз агъадивай 
Мални девлет гуз хьайила, 
Ахьтин нямет туна кIвале, 
Бес мад ви вил ккел хьана хьи? 
 
Куьз жеда вун гьар вахтунда 
Эвериз хкиз куьчедай? 
Иес гьазур хьайитIа кIвале, 
Са затI тухуз жеч гетIедай. 
 
Ам вични са ширин затI я, - 
Фмч ам тухвайдан вагьтедай 
Мегер иран-туьренни гьич. 
Кесиб, ви вай-гьал хьана хьи. 
 
Вуна хиялна: дуьньяда 
Угъри, фасад жеч лагьана; 
Суду я лугьуз, а ви к1вализ 
Чуьнуьхдайди къвеч лагьана; 
Вирт авай къаб гъвечIид я луз, 
Гъейридаз аквач лагьана; 
Ам чIижрен пухъ яз акуна 
Ччара касди неч лагьана. 
Вуна авур гьар са хиял – 
Гьам чIуру хиял хьана хьи. 
 
Етим Эмин саймиш идач, 
Вун паталди рахайла, на; 
Авачир са акьул гана, 
«Им акьул» я лагьайла на. 
Ви гъенел яр-дуст атайла, 
Кьин къаз «амач» лагаьйла на. 
Бес жечни ваз ихьтин хфет, 
Яр-дустуниз тагайла на? 
Дуьз дуван ам хьайитIа эгер, - 
Ам адаз гьалал хьана хьи. 
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Гачал гьей 
 
Заз акуна, ашкъи гьава галукьна, 
Квез акунач, гьикI хьанатIа гачал гьей, 
Эхтилатар ийиз патав фейила, 
Къвазиз хьанач факъирдивай кIвачал, гьей. 
 
Фугъарадив вуч еке дерт агатна; 
Гьайифди лап кана сивер акъатна. 
Лам тачагъиз, вич балкIандив агатна: 
Рушни фидач алачирдаз шичал24, гьей. 
 
Акурбуру: квахь, ам ваз къвеч, - лугьуда. 
Вичи: ваъ гьа, ярамиш жеч, - лугьуда 
Ам тахьайтIа, вичи ризкьи неч, - лугьуда, - 
ГьалдарайтIан вич виртIедин кьечал, гьей! 
 
Килигайла вич рахадай гафариз: 
ИзватIа-ку ялиз гьихьтин къванариз25. 
Вил вегьена килигайла гьалариз, 
ВацIу гъайи ламни гьалтич вичал, гьей. 
 
Етим Эмин ахварайни агуддач; 
Лагьай гафар махварайни агуддач; 
Руш жгъайда яргъалайни агуддач; 
ВиртI амукьрай, гьалдарич вич тIачал, гьей. 
 

ТIварун стхадиз26 
 
ТIварун стха, зид а касдив гьуьжет туш; 
Еке селдик марфадикай хар жеди. 
Нагьакь ерда къал-макъалун адет туш, 
А арада ам низамсуз кар жеди. 
 
Кьежей мез я – кIани патахъ рахада. 
Гьарда вичин кар я – вичиз аквада; 
Кьел гьи касди неда – гьада яд къвада; 
Сирке туьнт хьай къапуниз зарар жеди. 
 
Мубарак хьуй гъидай касдиз – пудни гъуй; 
Вуч гаф ава, шариат я – кьудни гъуй; 
Мал, меслягьат вичинди я, - цIудни гъуй, 
Мадни артух сандухдин паяр жеди. 
 
Маса гъейри хабар къадайд атайтIа, 
Шариатдал адаз рекьер къалайтIа, 
«Пуд паб гъунугъ хъсан кар я» лагьайтIа,  
                                                 
24 Шичал – шивдал, балкIандал 
25 Са маса вариантда и цIар икI лагьанва: Ялар изва хкаж тежер къванариз. 
26 Вичин тIвар алай хванахадиз лагьайди я. 
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Течир гъейри кесибдиз хабар жеди. 
 
Зун Эмин я, заз шикетар чидайд туш, 
Шикетчидихъ галаз рекье фидайд туш, 
Гъейри касдин ччиниз арза гъидайд туш. 
АкI ятIа зал гъейри Эмин27 тIвар жеди. 
 

Кьве паб 
 

Гьич са касдиз кьве паб тахьуй дуьньядал, 
ХьайитIа, адан кIвале агьузар жеди. 
Виш агъзур йис хьайитIан ачух дуьньядал, 
Гьар са чIавуз адан гуьгьуьл дар жеди. 
 
Дишегьлидихъ жериди туш адалат. 
Акьул гуз жеч, гьикьван хьайитIан гьавалат; 
Рекьидалди алат тийир хажалат 
Ви далудал кIеви мягькем ппар жеди. 
 
Нагагь хьайитIа кьадар хьана28 несибвал29, 
Жеч адавай я кар-кIвалах, кесибвал; 
Дигай кIвале жед къиямат, тагьсибвал30 
Ягъун, гатун ана авай кар жеди. 
 
Нагагь хвейтIа сад садалай артухдиз, 
Чай, шекер гуз, гьам зар-зиба алукIиз, 
Рахач абур сад садивди ачухдиз, 
Рахун-луькIуьн гьар патахъай къал жеди. 
 
Етим Эмин, ви гуьгьуьл шад хьайитIа, 
Къалмакъал жеч итимар къад хьайитIа. 
Гьар уьлкведа дишегьли сад хьайитIа, 
Алай чка яргъамаз хабар жеди. 
 

Герек туш 
 
Са паб гъун важиб-герек я бендедиз, 
Артух темягь тахьуй, мадни герек туш. 
Герек адан ччинни тежен ачухдиз; 
ХьайитIа ачух-къабагъ31, - затIни герек туш. 
 
Сад ам я хьи, гъайитIа сефил вахтунда, 
Несиб32 хьайитIа нагагь эгьил33 вахтунда, 
                                                 
27 Гъейри Эмин тIвар жеди, яни ак! тирт!а, зал Эмин ваъ, маса т!вар жедай; Эмин – саламат, 
дуьз, хатасуз лагьай гаф я, гъейри Эмин – дуьз тушир, саламатвал, ихтибарвал авачир. 
28 Кьадар хьана – бахтуникай гьакI акъатна. 
29 Несибвал – кьисмет. 
30 Тагьсибвал – тагьсиб чIугун, тереф хуьн. 
31 Ачух-къабагъ – ачух ччин 
32 Несиб – кьисмет. 
33 Эгьил – яшлу. 
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Герек вяде ам я жегьил вахтунда, - 
Я гирт акьван гзаф фадни герек туш. 
 
Кьве паб я инсандиз хифет, эй бейгьал, 
ТуькIвей кIвале жеда къияматдин къал, 
Дишегьли дяведиз я ахьтин кьегьал, 
Я тур, тфенг, яракь адаз герек туш. 
 
Етим Эмин, кьадач кьарар хьана кис, 
Папан рекье къекъвез хьана ирид йис, 
Эхир несиб хьайила, гьамни хьана пис. 
Гъуцари34 гайи кас садни герек туш. 
 

Гьарай, эллер 
 
Гьарай, эллер, пис ксариз, 
Ажеб дуьнья хьанавачни! 
Дугъри ксар дуьньядикай 
ХупI гуьгьуьлар ханавачни! 
 
Лагьайла, яаз кьилиз сирих, 
Ахпа жех дуьньядихъ къаних, 
Фагъирд балкIан ийиз чуьнуьх. 
Квез маса гьайван амачни? 
 
Залумдин нефес хупI екеда; 
Шумуд гьарай гваз хкведа, 
Тарашна, лугьуз, уьлкведа, - 
ХупI гьарай-афгъан авачни. 
 
Чал алайди вуч къаза я? 
ХупI дарман тежер суза я! 
Им чIехи касдиз арза я. 
Агакьуниз фарман35 авачни? 
 
Тахсир вуч хьуй, Эмин икI куз? 
Гьар вахтунда кIвалер атIуз, 
Гъиле кьуна «зав гвач» лугьуз, 
ХупI кесибар канавачни! 
 

Дуьньядиз 
 
Фана дуьнья, вуна, гьей, 
Куда шумуд фугъара. 
На зи гьалар сефилна, 
РикI чIулавна и къара. 
 
Къурхуни я вакай заз,  
                                                 
34 Гъуцари – Аллагьди. 
35 Фарман – инал эмир. 
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ЯтIани за лугьуда: 
Шак авач хьи, дуьнья, вун 
Фитнечи я ашкара. 
 
Фитне ида вуна чаз, 
Дуьз авайвал лагьайла. 
Я са жаваб авач вахъ, 
Кьуна хабар, рахайла. 
 
Вучда вакай, дуьнья-гьей, 
Юлдашариз тахьайла? 
Герек туш ви хъсанвал, 
Мийир зазни, квадара. 
 
Шумудни сад, дуьнья, ви 
Залум ава зулумиз; 
Шумудни са фугъара, 
Сефил ийиз, магьрумиз36; 
Шумудни са бейниван 
Ава эхир фагьумиз; 
Шумудни сад гъафил яз 
Авазва ахвара?! 
 
Вахъай катна, дуьнья гьей, 
Шумудни сад физава; 
Вакай зазни хъсанвал 
Жерид туш, - заз чизава. 
 
Гьахьняй, фана дуьнья гьей, 
За вавди гьакI ийизва, 
Ви гьалариз килигна, 
ЧIана вад югъ мадара. 
 
Етим Эмин гьамиша 
РикI чIулав яз шезава. 
Йикъалай-къуз гъам артух 
Са-са кIула жезава. 
 

Пагь, чи уьмуьрар 
 
Садбуру садбурал 
Из чIуру хиял, 
Терг ийиз гьалал, 
Гьарам незава. 
 
Хьана пис асир, 
Гьич тийиз таъсир, 
Къиметдихъ есир 
Маса гузава. 
                                                 
36 Магьрумиз – рекьиз. 
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Фитне ийиз бул, 
Гьа кра из къабул, 
ИкI бес чи акьул 
Лап зай жезава37. 
 
И кардин делил, 
ЛукI ийиз зелил38, 
РикIни яз пехил, 
Дугъри мез ава. 
 
Эй Етим Эмин, 
Зайи уна дин, 
Бес вун дуьньядин 
Кквехъ гелкъвезава? 
 

Гуьгьуьлдиз 
 
Гуьгьуьл, вун икI сефил39 жемир, 
Дуьньяда вуч мал ава вин? 
Хиял ийиз гъафил40 жемир, 
И гъилди кар салдава вин. 
 
Вун кIанибур сад-кьвед авач, 
Я яргъадни мукьвад авач. 
И дуьньяда ваз дад авач, 
Эмин, вуч хиял ава вин? 
 
Ви акьул вав гвачиз хьайила, 
Бейнида41 затI авачиз хьайила, 
Вун валди алачиз хьайила, 
Завди гил вуч къал ава вин42? 
 

Дуьнья гьей! 
 
Мегер гьикьван жеда вун зал гьавалат? 
Ша, мийир тIун, бес я, аман, дуьнья гьей! 
Бязибуруз я вун гъамни хажалат, 
Бязибуруз я вун девран, дуьнья гьей! 
 
Бязи фукъараяр ава, – гъам-хажалатиз; 
Бязибурув кьунавачни вун ажеб дуьз; 
Бязибур ава атIлас, дере, диба куьз; 
Бязибуруз я вун гьижран, дуьнья гьей! 

                                                 
37 Зай жезава – пуч жезва. 
38 Зелил - зайиф 
39 Сефил – зайиф, кесиб. 
40 Гъафил – рекьелай алатун. 
41 Бейнида – келледа. 
42 Шиирдин эхиримжи кьуд цIар куьруь авунва. 
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Дугъри я, ви амаларни пара я; 
Ажал мукьвал хьайла, вун кквез чара я? 
Яз, килигайла, вун карвансара я – 
Илифиз хъфидай мугьман, дуьнья гьей! 
 
Фана я вун, дуьнья, садазни тахьай; 
Давуд халифа яз, Давудазни тахьай; 
Акьван кIевиз кьуна, Намрудазни тахьай; 
Низ хьана вун себеб, дарман, дуьнья гьей? 
 
Етим Эмин фугъара я мубтала43. 
Бала я вун, дуьнья, бала я, бала. 
Низ амукьна и дуьнья, бес, заз къала? 
Бениагьад44 гьич са касдиз, дуьнья гьей! 
 

Фана дуьнья 
 
Гьар са кас вал шаддиз ава 
Вун са затI туш, фана дуьнья. 
Шад рикI зи барбатI жезва. 
Вакай гуьгьуьл хана, дуьнья. 
 
Уьмуьр фида гьар са къалди, 
Алдатмишна дуьньяд малди, 
Гьар са касди вун паталди 
Иман зайиф хьана, дуьнья. 
 

Эй дели-дивана 
 
Эй дели-дивана, къелем яхъ гъиле, 
Душманрин ччанда ттур са велвеле, 
Гъейрид яр къамир вуна дуствиле, 
Фасикьвилин гьам сагьиб я, гьелбет. 
 

Дуьнья гургьа-гур45 
 
Делийрин девран я, дуьнья гургьа-гур. 
Гьар са буба гачал хан я дуьньяда. 

                                                 
43 Мубтала – дертлу инсан. 
44 Бениагьад – садни. 
45 Са кьадар маса шиирар хьиз и шиирдани халкьдин арада къекъведай чIавуз дегишвилер 
гьатнавайди малум жезва. Белки, бязи бендер инай кимизваз хьунни мумкин я. Эвелимжи кьве 
бендиниз килигайла, им шаирди вичин девирда дуьнья къаришугъ тир, гужлуда зайифди, 
девлетлуда кесиб тIушундай «дугъридакай игридиз кван» хьанвай чIавуз лагьайди я. Им гьакI 
тирди винидихъ галай «Гьарай, эллер» лугьудай шиирдани малум жезва. Дуьньяда а девирда 
яшайиш чIурукIа къурмишнавайвиликай, адалат, гьахъ, инсаф, дуьзвал авачирвиликай Эмина 
лагьай шиирар мад ава. Амма и шиирда интересни момент ам я хьи, шаирди ина «нехирбанни 
чубан» сад хьун хъсан тирвилин, дустарин арада хиянатвал хьана кIан тирвилин, вафалувилин 
идея, фикир вилик кутазва. 
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Инсанар хьайила хебни жанавур, 
Дугъри игридаз46 кван я дуьньяда. 
 
Эй дели-дивана, хьанава, тамаш: 
Ких агъсакъал я, Керекул – юзбаш. 
Лачин – туьлек, тарлан хьайила яваш, 
ТIипрез агъавал кIан я дуьньяда. 
 
Фагьум ая, стха, вунни хьухь устIар. 
Нехирбанни чубан хьайила дустар, 
Чанахъ, чанта санал вигьин я къастар, 
Кьведни санал хьайила, ччан я дуьньяда. 
 
Вучда дустуникай дабан атIудай, 
Мез кIуьгьуь, рикIи серкед хьиз кудай? 
Сада садан рекье чпин ччан гудай 
Гьа Рабеъни Салман47 жен чун дуьньяда. 
 
Етим Эмин, дуст акурла, жеда шад. 
Гьич са чIавуз вичин дустар такьаз яд48. 
Эвел-ехир пуч жеда вири са-сад, 
Амукьдайди са тIвар-ван я дуьньяда. 
 

Дуьньядикай бейхабардаз 
 
Дуьньядикай бейхабардаз 
Тегьердин къадри вуч чир хьуй?! 
Веледдикай дуьнья дардаз 
Мехъерин къадри вуч чир хьуй?! 
 
Течирдаз хурма, я къайси, 
Дугъри – игри, дуьзни акси, 
Экв такур буьркьуьдаз Шамси 
Къемердин49 къадри вуч чир хьуй?! 
 
Гьава сад жеч аран-дагъдин, 
Хаталудин, уьзуьагъдин; 
Терг ийирдаз ттар-таз багъдин, 
Бегьердин къадри вуч чир хьуй?! 
 
Им баяд туш, къаза я хьай, 
Вилиз акур, кьилел атай. 
Гьич уьмуьрдаз такурдаз чай, 
Шекердин къадри вуч чир хьуй?! 
 

                                                 
46 Игрид – дуьз тушир, чIуру рекье авай кас. 
47 Рабеъ ва Салман – куьгьне девирдин кьисайрик квай, чпин кIеви дуствилелди машгьур тир 
ксар. 
48 Яд такьаз – ччараз кьан тийиз. 
49 Шамси Къемер – рагъни варз. 
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Фекъир Эмин, мукъаятдиз 
Вуж килигна шикаятдиз? 
Гьич тефейдаз сиягьатдиз 
Сефердин къадри вуч чир хьуй?! 
 

Дуьньядиз 
 
Фана дуьнья, вавди я зун, 
Вав буьтуьн50 гъам жедани? 
Агъади халкь авуна, бес 
Гуьгьуьл ачух къар гьинава? 
 
Зи хифетрин сан гуналди, 
Кхьена тамам жедани? 
Жумла51 алем эфенди хьуй, 
Муракабни52 чар гьинава? 
 
Кьиникь важиб я, кьейибур 
Чалай вилик шумуд я хьи, 
Мусурмандин хийир такIан, 
Гьа мусурман чIуруд я хьи. 
 
Акур ксар аватIа, лагь, 
Аси лукIран умуд я хьи, 
Дармандикай дава хьайи 
И тегьер азар гьинава? 
 
Ирид йис я зун и гьалда 
Ширин ччандикай яз бизар, 
Бязибуру мерез лугьуз,  
Бязибуруни бедназар53. 
 
Бендедин кьил акъат тийир 
И вуч ятIа ихьтин азар? 
Зи дердиниз дарман ийир, 
Яраб гьа устIар гьинава? 
 
И фана дуьнья паталди 
Чалишмиш жез йифиз, юкъуз, 
Намруда хьиз ялдай вуна, 
Фикир тагуз кьейибуруз. 
 
Азраил гьазур хьанава 
Гила фекъир ви ччан къачуз, 
Ви хиялар яргъал алай, 
Гила ви къастар гьинава? 
                                                 
50 Буьтуьн – вири. 
51 Жумла – вири, жумла алем – инал вири инсанар. 
52 Муракаб – чернил. 
53 Бедназар – вили атIун. 
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Дуьньяда инсан жедани 
Ажал, завал, агъри-вачир54? 
Шумудни са бенде ава 
Мескен, макан, ери-вачир55. 
 
Гьар са касдин югъ им я хьи, 
РикIел жери багъри-вачир56, 
Мейил, стха, гьана-мукьрай, 
Эмин, ви дустар гьинава? 
 

Бахтсузвал 
 
Гьич са касни бахтикъара тахьуй, гьей! 
ХьайитIа, жуван мезни жував дуьз жедач. 
Хилаф ятIа57, ни кIантIани лугьуй, гьей! 
РикIин ситкьи мецивай лугьуз жедач. 
 
ЛагьайтIани, агъур жед на лагьайди, 
Гьахъ паталди лугьурди хьуй авайди, 
Гьикьван дугъри жаваб хьуй вун рахайди, 
Гьахьняй жувавайни сабур хуьз жедач. 
 
Хзанни ви гьарма са хиял жеди, 
Гьарма садан, гьарма санихъ ял жеди, 
Ширин кьве гаф рахун къалмакъал жеди, 
Аялни вавай рекьиз гъиз жедач. 
 
Маса касдал ви кар гьалтай береди, 
Шихин ери кьадач атIлас, дереди. 
РикI ваз аквач, - винелай ваз хъуьреди: 
Дустни душман гьим ятIани чир жедач. 
 
Ви мукьвади валай хаин рахади. 
Ширин шуьрбет, гьам агъу хьиз аквади, 
Хийир тир карни ва хьел хьиз акьади; 
Къизиларни къарапулдай гуз жедач. 
 
Пехъни, чIагъни, керекуьлни вал къведи; 
Ви миресни акьраб хьана вал къведи, 
Ви веледни ви шийирда къекъведи, 
Хъсанвилин къадри фагьумиз жедач. 
 
Фекъир Эмин дерт авачиз рахачир, 
Ачух дуьнья икьван дардиз аквачир; 
Уьмуьр са затIни туш хьи бахт авачир! 
                                                 
54 Агъри-вачир – азар авачир. 
55 Ери-вачир – ери авачир. 
56 Багъри-вачир – багъри авачир – мукьва-кьилияр авачир. 
57 Хилаф ятIа – ина ттаб ятIа. 
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Кесибдивай вич гьакI бахтлу из жедач. 
 

Заз сабур гуз... 
 
Заз сабур гуз,вун ккуьз жеда лугьурбур: 
Бес ишедай кар хьайи кас шедачни? 
Эй, вилериз ашкъидин дерт такурбур, 
Дуьньядал бейгьал хьайи кас шедачни? 
 
Жув хьайила кIан хьунухьин савдада, 
Гьатна иблис зинни ярдин арада, 
Алцурарна ам са юкъуз ччарада, 
Тухудай вахтар хьайи кас шедачни? 
 
Гафар-чIалар гьатна халкьдин сивера, 
Югъ-къандавай жувни гьатна кIевера, 
Са садан тIвар кьаз кIамай кьван эвера, 
Чуькьни тийир дустар хьайи кас шедачни? 
 
Йифди-югъди гьарая – садазни къвеч ван. 
Жегьил уьмуьр фена гъиляй зи жаван58, 
Яр ччарадаз, бедлем59 хьайла тIваржуван, 
Лагь куьне, - рикI тIар хьайи кас шедачни? 
 
ТIушунна бахт лап кIеви тир ахвари, 
Ччил кьежирна вилерай тай60 накъвари, 
КутIунна далудал мягькем халкьари, 
Хажалатдин ппар хьайи кас шедачни? 
 
Ччан месе гьатна, къвалав къвер61 яр авач. 
Гьич са межлисдани жуван тIвар авач. 
Яр къвалав гваз, сугьбет жери кар авач. 
Ихьтин агьузар хьайи кас шедачни? 
 
ТIебиатди вучиз заз и тIал гана? 
Ярар-дустар физ виликай къвал гана... 
Гила хуьряй экъечIдани, кIвал гана? 
Гегьенш ччилер дар хьайи кас шедачни? 
 
Уьмуьрда гьич са жегьилвал такунал, 
Хажалатар хьун сад садан далудал; 
Гьмишанда жуван кьилел, чурудал 
Рехи тир чIарар хьайи кас шедачни? 
 
Амна, гуьзел, килиг тIун вун атана. 
Садлагьана рикIин мурад атIана. 
                                                 
58 Жаван – жегьил. 
59 Бедлем – тIвар беябур хьун. 
60 Тай – атай. 
61 Къвер – къведай. 
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Ви азиз яр шехьзава хьи датIана, 
Жегьил ччан бизар хьайи кас шедачни? 
 

Чуьхвер 
 
Дустуни ваз са ажайиб62. 
Савкьат ракъайна63, 
Вич захъ галаз даим, эбед64 
Дуст я лагьана. 
 
Шак авач гьич зи шадвилиз, 
Ччил-цав ацIана. 
Са нече-мин65 душманрин 
Гуьгьуьлар хьана. 
 
Яз емиш я, чир хьана заз 
Я ич ятIа, чуьхвер ятIа, 
Гьар акурда вичин тегьер 
Хиялди атIана. 
 
Белки, чазжеч, гьич акунач 
Икьван гагьди чи уьлкведа, 
Я Шекида66, я Ширванда67, 
Я Хизрида, я Нуьгведа68. 
Белки, гьич жеч ихьтин емиш. 
Тифлис, Темир-Хан-Шуьреда. 
 
Ич-чуьхвердин адет ава, 
Къарпуздилайни екеда. 
Гьар садаз ам ибрет хьана, 
Ам гьикI атIана. 
 
Эй ребби, зи гуьгьуьл шад я: 
Зерре заз гъам, хифет авач, 
Дустунин дуствилелай хуш 
Дуьньяда мад нямет авач. 
 
Гьич шак авач, хиял мийир, 
Адалай еке девлет авач. 
Ляли-агьмердилай гзаф 
Багьа я ам, къимет авач. 
 
Дустунин исми69 мубарак, 
                                                 
62 Ажайиб – инал гуьзел. 
63 Маса вариантда гьар кьве цIарцIин эхирда «зулжалал» гаф ава. 
64 Даим, эбед - гьамиша. 
65 Нече-мин – са шумуд агъзур. 
66 Шеки – Азербайжандин шегьер. 
67 Ширван – азерабйжанда виликдай ханлух. 
68 Хизри, Нуьгвед – Азербайджанда хъсан емишар жедай хуьрер. Хизридиз лезгийри Яргунарни 
лугьуда. 
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Зибиуллагь я зи, 
Ери-маканни Куьре я,  
Ажем вилаят Къафкъази70. 
 

Нехирбан 
 
Фагьум ая къвери югъ-йиф, 
Гила ам ваз жеда гьайиф. 
Къуьл тухуз вердиш хьайи кьиф 
Ават хьана гатIаз, нехирбан. 
 
Устади гайи гьава, 
Хьун хъсан туш акIа ява, 
Гида чир хьана заз дава 
Гьазур фу тир нез, нехирбан. 
 
Яратмишна лукI аллагьди, 
Хуьн себеб аваз панагьди, 
Инлай вилик икьван гагьди 
Малар гвачиз, къваз, нехирбан. 
 
Масад кьуна маларив, 
Гила куь къвазда данайрив, 
Хур-кьил гатаз бед гьаларив 
Агь алахьиз къваз, нехирбан. 
 
Мад акI фидач лугьумир, 
Жжедай кар жедач лугьумир, 
Гьич мад чидач лугьумир 
Еетим Эминаз, нехирбан. 

 
Дуст Ягьиядиз 

 
Эй азиз дуст Ягьия, вид вуч хифетар хьана хьи, 
Ви шикаят-ван хьайила, дустар рикIер тIар хьана хьи, 
Вал гьалтайди амал чидай вуч фиринг устIар хьана хьи, 
Угъридиз гьич хабар авач, эхир бине дар хьана хьи. 
СиратIалдила тухудайла, ам адаз кьуркьушум ппар хьана 
хьи. 
 
Дуьньяда гъам-хифет ийиз ви гьалар вуч сефил хьана! 
Вуна халкьар фагьум тийиз, ви акьул вуч жемил хьана! 
ЦIуд рипе къуьл гатIа туна, бес вун гьикI гъафил хьана? 
Фугъара яз хьайитIа, ризкьи гьар къапудал саил хьана 
Вуч жафа вид ятIани, недайбуруз бул хьана хьи! 
 
Дуьнья са вад югъ я фидай пара... 

                                                                                                                                            
69 Исми – тIвар. 
70 Эхиримжи цIарар чна куьруь авуна. 
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Вуна хифетар мийир, къуьл тухвайди сад хьайила. 
Гъейридилай шикаят мийир жуваз бегьем чир тахьана. 
Имандалди адет мийир инлай кьулухъ... 
Заманадин гьал тийижиз вун куьз бейхабар хьана хьи?! 
 
Им гьар са маса акьул я гила за ваз лугьузава, 
Уьлкведа тарашун – чуьнуьхуьн, гьар санихъ тухузава, 
Ви меслягьат дакIанбуруз с анесигьат лугьузава, 
Вун фугъара свасни авачир къариблухда ялгъуз ава 
Ихьтин заманадин къене вин эхтибар нел хьана хьи? 
 
Темягьвилер ийиз пара къуьл угъридив тухуз туна, 
Еке хайцедал вил алаз хупI кьулухъ туна, 
Зирба гуниз темягь уна, 10 килени тагуз туна, 
Чуьлдин кьулал эцигна хьиз: «Заз къуьл авач», - лугьуз 
туна, 
Вигьиз чурт гьисаб ийиз ваз шумуд динар хьана хьи? 
 
Вуна вучиз кIевяй къудна ви къуьл дуьздал алаз туна? 
Атай-фейи махлукьатдин вилер акьаз туна? 
Тухудайдаз жава тахьуй лугьуз сивни ахъаз туна? 
Гьалдарна жаллатIар, гатIа кьифер къугъваз туна? 
Фагьумайла ваз, фугъара, ажайиб кар хьана хьи! 
 
Етим Эмин рахайла вав, на ийида къал-макъал, 
Эй фукъара, вуч хиял ийиз угъриди тухвай ризкьи 
Хиял мийир, туьртIани жеч адавай ам гьял ийиз, 
Малла Нисрединан мисал хьана, лам тухвайла вар агализ 
Кар кардай фейила, ахпа ваз, кас, хабар хьана хьи. 

 
Стхаяр 

 
Йиф жери затI яни югъ галачиз?! 
Бахтсуз кIандай дидеди гьич ханачиз, 
Етим хьана, гъиле затIни амачиз 
Итим папаз мугьтеж тахьуй, стхаяр. 
 
Дуьнья я им, акъвазмир сархуш хьана, - 
Пара вирер ацIуз, элкъвез буш хьана. 
Гзаф итимар сад садал дуьшуьш хьана. 
Буба хциз мугьтеж тахьуй, стхаяр. 
 
Нагагь аватиз хьайитIа вун чархалай, 
Пара хийир къачур итимар валай, 
Вил ваз ягъиз чеб кагьатда яргъалай, 
Гъил гъилизни мугьтеж тахьуй, стхаяр. 
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Ашукь жемир явадал 
 
Ашукь жемир вун дуьньядин гьавадал, 
ГъалатI хьана ви рикI пашман жеда, дуст. 
КIанда лугьуз ихтибармир явадал, 
Эхир са къуз кIеви душман жеда, дуст. 
 

Камаллу паб 
 
Камалэгьли паб са касдиз хьайитIа, 
Эвел дуьньяда ам адаз девлет я. 
Амай гафар ттаб я – гъуцари71 гайитIа, 
Ам адаз дуьньядин багьа зинет я. 
 
Камалэгьли дишегьлидин лишанар: 
Чир хьунухь я герек гьисаб-мизанар, 
Инжитмиш тийин вичин гъуьл, хизанар, 
ЯхцIур агъзур туьмен72 адан къимет я. 
 
Им писди я, им хъсанди лагьайла, 
Яб элягъин – акьул гана рахайла, 
Ччин ачухин гъуцар мугьман атайла, 
Ам зулжалалди гайи са нямет я. 
 
Папан акьул акваз жен вун аламат, 
Уьмуьрда жеч белки адаз надамат73. 
Вич амай кьван рикI жедайди саламат 
Ам Шаддада адаз халкьур женнет я. 
 
Етим Эмин, мубарак хьуй хайидаз, 
Ихьтин нямет зулжалалди гайидаз, 
Герек ихьтин велед хьана хвейидаз 
Даим, эбед жгъидайди рягьмет я. 

 
Мугьман тун тавур папаз 

 
Ччан стхаяр, са арз ийин, 
Им зи кьилел атай кар я. 
Фейи мугьман тунач кIвала. 
Атуй вичиз еке бела. 
Вуч харапI ужагъ тир ама. 
 
Салам гана фейила кIвализ, 
Паб килигиз къвазна ччилиз. 
Арз авурла вичин гъуьлуьз,  
Гъуьлуь лудай: «Тур тIун мугьман» 

                                                 
71 Гъуцар – аллагь. 
72 Туьмен – ирандин пул – 10 манат. 
73 Надамат – рикIин тIарвал. 
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Папа идай эхир заман. 
Фей кесибни хьана пашман. 
Ихьтин са черпел тир ама. 
 
ИкI чидайтIа, зун фидачир. 
Я фейила, ччин гудачир. 
Бед тир вич асул авачир 
Ихьтин са черпел тир ама. 
 
Етим Эмин, ая хийир, 
Мад ихьтин наши кар мийир, 
Им зи рикIяй акъат тийир 
Къиямат къан тIал тир ама. 
 

Пис паб 
 
Къадир аллагь, я вун ялгъуз, 
Хаин паб хупI четин тушни! 
Акьулэгьлидиз акьул гуз, 
ЧIуру паб хупI четин тушни! 
 
Гъуьлуьн ччина бед74 рахадай, 
Нагьакь крар гьахъ аквадай, 
Гай несигьатар такьадай 
Серин паб хупI четин тушни! 
 
Гьалтай вакьфа я татугай, 
Гьайван туш хьи маса гудай. 
Сад лагьайдаз – къад хъулудай 
Дели паб хупI четин тушни! 
 
Етим Эмин, жафа я хуьз, 
ЧIалаз муьтIуьгъ тахьайла дуьз, 
Вичиз авачир акьул-суьз 
Пайдай паб хупI четин тушни! 

 
Пис папаз 

 
Пис паб гьалт тавурай гьич са бендедал75, 
ГьалтайтIа, нагагь адан вуч гьал жеди? 
РикIин шадвал аквач адаз дуьньядал – 
Дуьнья адаз вич амай кьван сал жеди. 
 
Пис папарин лишанар за лугьун квез: 
Рахун-луькIуьн жигъич, жедач ширин мез, 
Ви гуьгъуьна къекъведа ам ви кьил нез, 
Эхир адаз ви кIвал недай малжеди. 

                                                 
74 Бед – ч!уру. 
75 Бенде – кас, инсан. 
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Ваз гьарайда, вун явашдиз рахайла, 
Ччин ачухич, вун ви кIвализ хтайла. 
Салам гана кIвализ мугьман атайла, 
Винни папан къалин къалмакъал жеди. 
 
Хатурдай фейила ам вич къуншидал, 
Хквен тийиз ацукьда ви къаршидал. 
Агъзур нянет хьуй ахьтин са дишидал, 
Утагъни ви къазма хьтин кIвал жеди. 
 
Етим Эмин, ви дердияр пара я, 
Гьарда вичин кьилиз вичи чара я. 
Эхиратда пис паб уьзуькъара я. 
Аллагьдин къаншардани ам лал жеди. 
 

Гьая тийижир паб 
 
Гьая тийижир паб сад касдиз хьайитIа, 
Геже гуьндуьз адан агьузар жеди. 
Акьул гуз жеч лап яна вич кьейитIа – 
Кьве дуьньяда адан кьве кIвални чIур жеди. 
 
Кьадар хьана, кьисмет хьана несибвал, 
Дагай крар жеда къиямат-тагьсибвал, 
Жедач адавай са кар, са кесибвал 
Ягъун – гатун адаз авай каржеди. 
 
Нагагь ваз гуз кIан хьайитIа несигьат, 
Гумукьич вав гьич шериат, я терикъат, 
Килиг, белки, вазни чир хьуй гьакъикъат, 
Гьая фена, вунни элдиз машгьур жеди. 
 
Гаф лагьайла, синеба ваз килигда, 
Гафун винел къанни са гаф эцигда, 
Гьич ван тахьай туьгьметарни гилигда, 
Къегьбедилайни вун лап биябур жеди. 
Килфет укьмек яхъ на садни тутуна, 
Рахадай сив кьаз жеч вавай кутIуна, 
Нече шумуд такIанбур ан вахтунда 
Хъуьредайбур вални сад агъзур жеди. 
 
Белки, са гаф лагьайтIа на хатадай, 
Аял эцигнава вилик ви гатади. 
Гьая туна, чина къвазна, рахади 
КIвалени ви дявед крар гур жеди. 
 
Бязибуруз вун наши яз аквада, 
Бязибуруз вун биши яз аквада, 
Бязибуруз вун хаши яз аквада 
Бязибуруз ин кар агъур жеди. 
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Етим Эмин чир жеда хьайила, 
Дишегьлидиз гьуьрмет авуна, хвейила. 
Гьая-эдебни рикIелай фейила, 
Вич вичелай фена, къудур жеди. 
 

КафтIар къаридиз 
 
Дертлу я кафтIар, квез течиз, 
Вичин ччанда квал авурай. 
Халкь авур халикьди вичиз 
Сад кьиникьин тIал авурай. 
 
Нив хьайитIани ийида къал, 
Туьд дакIуна, кьурай ви чIал, 
И ачух дуьньяда ваз кIвал, 
Сад аллагьди сал авурай. 
 
Вич рахарди вичин свас тир, 
Гъуьлуьз хъфин вичин къаст тир, 
Ам яратмиш авур касди 
Вич, я аллагь, лал авурай. 
 
Жеч мад ихьтин мелгъуьм къари, 
Уьмуьр хьуй ви яллагь куьруь, 
Къуншияр кирягьна вири, 
Ваз ччилик сад кIвал авурай. 
 
Етим Эминаз акуна, 
Акурвалди рикI хукIуна. 
Кьуд касди вун къуьнел кьуна, 
МичIи суруз ял авурай. 

 
Къедекни76 пер чуьнуьхайдаз 

 
КIваляй шумуд затI квахьайла, 
Тухвайдаз инад хьуй, яллагь! 
За ваз «хийир-дуа» ийин: 
Ви кIвал-югъ барбатI хьуй, яллагь! 
 
КIваляй пперни къедек квахьна, 
Ви рикI пад хьуй, кIвал ацахьна. 
Ви кIвале малкумат гьатна, 
Вун гьакI ялгъуз, тек хьуй, яллагь! 
 
Гьа ппер даим ваз герек хьуй, 
Ви кафандиз гьа къедек хьуй, 
Ви ширин ччан гьакI гьелек хьуй, 
                                                 
76 Къедек – са парча. 
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Ви гьахьтин нефс пад хьуй, яллагь! 
 
Вуна тухвайд Эминан мал я. 
Эй инсафсуз, вид вуч гьал я? 
Вахкун тавуртIа, вун кьегьал я. 
Садлагьана азад хьуй, яллагь! 
 

Тумакь яц 
 
Вучда вакай ан гьал алаз амукьна? 
Вигьий ви ччандиз са мерез77, тумакь яц. 
Цел фир рекье кьуд-вадра вун ацукьна, 
Галай гачал жунгав хъуьрез, тумакь яц. 
 
Пагь атIана амукьна малар вири, 
Вун тахсарадиз фий акьван ттум куьруь. 
Килигайла, вичин асул я дири, 
Гьич хев квач хьи цанар цуниз, тумакь яц. 
 
ИкI рекье фич гьамишанда датIана – 
Рекьида за вун яна, гатана; 
Галамай са кIус ттумни атIана, 
ГьакI тада вун ччандик квал кваз, тумакь яц. 
 
И бейчара тир Эминаз вун акун, 
Жедач, тумакь, и хесет кваз амукьун, 
Ак квай тахсир – цана тефиз ацукьун, 
Амай мешребдиз зурба я тумакь яц. 

 
Яру яц 

 
Ви гьалариз килигайла, 
Язух къведа мад, яру яц. 
Вилик нагъвар эцигайла, 
Атанач ваз дад, яру яц. 
 
Им аллагьдин несибар78 я, 
Мал гвачирбур кесибар я. 
Вавд авурбур тагьсибар79 я, 
Элкъуьриз гьар пад, яру яц. 
 
Ви юлдаш ама тек, ялгъуз, 
Хажалатдиз вун кьейи къуз. 
Гила гьикIда, фирла тамуз, 
Низ минетда мад, яру яц? 
 
Эмина вун туна течиз, 
                                                 
77 Мерез – инал азар. 
78 Несиб – кьадар-кьисмет. 
79 Тагьсибар – инал туьметар манада ишлемишнава. 



www.lezgichal.ru

 51

Авачир алафар гуз хуьз. 
ИкI чидайтIа, як кумаз хьиз, 
Жедай вун азад, яру яц. 
 

Къах тIуьр кац 
 
Им заз еке зулум хьана: 
Къах тIуьна куьтягьна каци. 
Хелвет гьатна, зун тахьана, 
ХупI шадвал, темягьна каци. 
 
Душмандиз ам ширин хьана, 
ХупI ажайиб кьуруни хьана! 
Зи гьал сефил пашман хьана, 
Кацин сиви кьуна хьи кьуш80. 
 
Кацин сиви кьуна хьи кьуш, 
Зи рикIелай и кар физ туш, 
Зун гьайифди уна бейгьуш, 
Вичикай хан, шагьна каци. 
 
Къах акурла, хьана кац шад, 
Юлдаш галачиз, гьатна сад. 
ТIиш хкIурла, атана дад: 
«ЧчанI» - лагьана пIагьна каци. 
 
Фекъир Эмин,- ваз авур кар 
Къяна адаз, яхъ са ракьар. 
АтIана (а)хъай ам тIиш-пIузар – 
Къвер кьван зун икрагьна каци. 

 
БалкIандин тариф 

 
Женнет багъдай атай хьтин, 
Асул буракьдин ттай хьтин, 
Гьич санани тахьай хьтин, 
Кияр шив ваз мубарак хьуй. 
 
Ихьтин шив жеч Дагъустанда, 
Фарси, Ямен, Туьркистанда, 
Араб, Ажем, Гьиндистанда, 
Кияр шив ваз мубарак хьуй. 
 
АлукIнава кьезил егьер, 
Женнет багъдин бахчад бегьер, 
Акьахайла гарун тегьер, 
Кияр шив ваз мубарак хьуй. 
 
                                                 
80 Кьуш – ягълу, пи. 
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Яру, цIару, гуьллуь чит       
 
Ажеб дамах гваз и дуьнья гьалда на, 
Бахтавар тир яру, цIару гуьллуь чит. 
Акур халкьарин гуьгьуьлар шадда на, 
Цуькведин ранг алай яру гуьллуь чит. 
 
ХупI тIвар ава ви халкьарин арада, 
АлукIнава гъвечIи, чIехи – гьар сада. 
Гьар гьафтеда гьар са тегьер аквада 
Ви тегьер заз, яру, цIару гуьллуь чит. 
 
Гила уьлкведа авай ви ад81 я, 
Нехишар айру, къиметар ви сад я. 
Тачагъайди пашман, жагъайди шад я, 
Гьар рангунин яру, цIару гуьллуь чит. 
 
Кьуьзуь кьиляй дамахунни гьарам я. 
Етим Эмин ви нехишрал хурам82 я, 
Валчагъ патал са кьуд-вад юкI тамам я, 
Къазаб ттуна, яру, цIару гуьллуь чит. 
 

Къавумдиз 
 
Къавум, килиг, къуллугъ за ваз лугьуда: 
Са либас гъваш, ам пара ужуз тахьуй, - 
Таяр-туьшерин арада къалурдай 
Тегьердин затI хьуй, - вун гъафил тахьуй. 
 
Ният уна вун базардиз фейила, 
Хъсан затI хьуй – а къиметар гайила, 
Вири тамам михьи либас гъайила, 
Тевриз83 тумаж мягьсерар квачиз тахьуй. 
 
Им фана дуьнья я, эхир рекьидай. 
Дуьньядин мал са затI я хьи чкIидай. 
Тевриз тумаж мягьерарив туькIуьдай 
Къацу сагърид84 башмакьар кимиз тахьуй. 
 
За ваз лагьай тегьердин зар-зиба85 гъваш; 
Яру шаршав, михьи дуьгуьр, диба гъваш; 
Лазим затI я, - мина зунжур къуба86 гъваш, 
Магьидин регъ, гьам рикIелай физ тахьуй. 
 
                                                 
81 Ад – тIвар. 
82 Хурам – кефияр куьк хьун, шад хьун. 
83 Тевриз – Иранда шегьердин тIвар я, белки, тумаж гьа заманда гьанай гъизвайди тирвиляй 
гьакI лагьана жеди. 
84 Сагъри – тумаждин са жинс. 
85 Зар-зиба – зарлу гуьрчег парча, диба – пекдин парча. 
86 Мина зунжур къуба – зунжур галай, мина цанвай къуба (уймах). 
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Яру къазаб87 перемдиз я ярашух 
Дере, мад гъваш гьират88, келегъа, ягълух. 
Гьажиабас89, дередикай архалух90, 
Къирд жуна гвачиз вун хъфиз тахьуй. 
 
Гила зун ваг векил хьана рахада, 
Амай гъейри халкьарни ваз аквада; 
Агъузвална таяр-туьшер арада, 
Наши91 парча, кими либас гъиз тахьуй. 
 
Етим Эмин зайиф, я гьал авачир, 
Ччара фикир, са бед хиял авачир92. 
Я тIалабдай хазина, мал авачир. 
Гафар виниз, крар агъуз жез тахьуй. 
 

Къазанфараз 
 
Эй азиз, дили-вирана93, 
Чун хьтин дустар жедани? 
 
Дустунин мескен94 датIана 
Мегер икьван дар жедани? 
 
Виридаз дуст авай чка 
Рехъ ачух уьлчуь хьайила, 
Чаз мегер дуст авай къапу 
ИкI кIеви хейбар95 жедани? 
 
Алемрун лап сан гзаф я, -  
Гьич садазни вири сад туш. 
Дустни масад сад садавди 
Мегер барабар жедани? 
 
Хъсан за вун чир ийидай, 
Белки заз вун акунайтIа. 
Ви патав уьлчуь ракъайтIа, 
Яраб вун бизар жедани? 
 
Нече шумуд югъ я хьи, зун 
Мажнун96 хьана чуьллераваз, 

                                                 
87 Яру къазаб – къазаб атIана яру парча ттунвай, яру къазаб авай. 
88 Гьират – Афгъанистандин шегьер я, яни Гьиратдай гъайи келегъа. 
89 Гьажиабас – дередин са жинсинин тIвар. 
90 Архалух – валчагъ. 
91 Наши – инал усал парча. 
92 И цIар садбуру икIа: «Вагай кIани девлет, хазина, мал авачир», масабуру: «Ви свас я, на вуч 
гъайитIа чIал авачир» кIелзава. Бязи маса цIарарани дегишвилер ава, амма чаз гьа ина авайвал 
гун меслят акуна. 
93 Дили-вирана – харапI хьанвай, барбатI хьанвай рикI, канвай чка. 
94 Мескен – чка. 
95 Хейбар – инал къеле (кьисайрик квай Хейбар къеле). 
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Тамарзу я дуст акунихъ. 
ИкI рекье цацар жедани? 
 
Дуст дустунин зияратдиз 
Агакьайла, нури-гуьзуьм97, 
Дустуниз дустун къапудал 
Мегер бес дапIар жедани? 
 
Етим Эмин лугьуда: 
Дуст далудин дагъ язава. 
Тушиз хьайла, бес гьавайда 
ГьакI мужаррад98 тIвар жедани? 
 
1870-1871-й. 
 

Дустариз 
 
Хабар кьуртIа зи гьалдикай дустари, 
Шукур-аллагь, хъсан я, - лагь дустариз. 
ТIалабирди чпивай зи къастари 
Хийир-дуа, игьсан я, - лагь дустариз. 
 
Хажалатар, хифетар зи дерин я, 
Заз алахьай гуьлуьшан югъ серин я. 
Вил атIудач дуьньядихъай – ширин я, 
Айиб мийир, инсан я, - лагь дустариз. 
 
Жув хьайила эвел халкьар арада, 
Гила хелвет хажалатдик кьурада; 
Дердерикай хабар кьадач ччарада, 
Дуьньядин гъам гьижран я, - лагь дустариз. 
 
Бенде авач гьал гьикI ятIа аквадай, 
Дердиникай хабар кьуна рахадай, 
Фугъарадин гьакъикъатда акьадай. 
Бей-адалат99 дуван я, - лагь дустариз. 
 
Дустариз лагь: гъафил тахьуй ахвара: 
Ахир нефес жезава, лагь, мукьвара. 
«Етим Эмин амач, лугьуз, фугъара» - 
Квез жериди са ван я, - лагь дустариз. 
 

Азиз дустар, килигдачни зи гьалдиз? 
 
Салам-дуа я квез ширин мецелай, 
                                                                                                                                            
96 Мажнун – Лейлидал ашукь яз дели-дивана хьана чуьллера гьатай Мажнун; яни ашкъидай 
чуьллера гьатнавайди. 
97 Нури-гуьзуьм – зи вилин нур. 
98 Мужаррад – инал гьакIан буш, кьуру тIвар. 
99 Бей-адалат – адалатсуз, гьахъсуз. 
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Азиз дустар, килигдачни зи гьалдиз? 
Саил атайла куь патав къецелай, 
Мегер зун гьич къведачни куь хиялдиз? 
 
Аллагьдин мал пай идайла датIана, 
Гьамиша куьз тада зун пай атIана? 
Авачиз туш, ава хьи квехъ ацIана. 
Ше тахьайтIа, мам гудачни аялдиз? 
 
Бес зун ихьтин фугъара яз хьайила, 
Хьай уьмуьрар дарвилелди фейила, 
Зи патахъай гъейрибуруз гайила, 
Вуч лугьуда бес куьне зулжалалдиз? 
 
За зи арза шикаятна лагьана, 
Дустар патав рисалатна100 ракъана. 
Зи бахтунай килигна яб тагана, 
ВигьейтIа гьикIда кIан квачир чувалдиз? 
 
Етим Эмин шикаятар лагаьйд туш, 
ТалгьайтIани садан рикIел алайд туш. 
Килигайла, белки, масад авайд туш 
Вичелай мустагьикь101 аллагьдин малдиз. 

 
Дустариз 

 
Салам-дуа я квез, гьелбет, 
Чи мецелай рикIин, дустар. 
Ччан аламаз хьана гъурбат 
Шекердилай ширин, дустар. 
 
Фана дуьньяда гъам чIугваз, 
Йикъар, йифер гьикI акъудда? 
Ачух дуьнья хьана чаз дар, 
Алахьай югъ серин, дустар. 
 
Куьне дуьнья терг авуна, 
Чавай гъурбат хьайила куьн, 
Гъам-хажалат авай фуруз 
Аватна чун дерин, дустар. 
 
Чна квевай хийир-дуа 
ТIалабда – мубтала я зун. 
Зулжалалди зи дердиниз 
Белки, шафа ийин, дустар. 
 
                                                 
100 Рисалатна – кхьена ракъана. 
101 Мустагьикь аллагьдин малдиз – яни закат къведай, вич закат гуниз виже къведай кесиб. И 
шиирди, Етим Эмин гьикьван дарвиле, кесибвиле яшамиш хьанатIа ва адан девир шаирриз 
къимет авачир, абур гьикьван девлетлуйрихъ муьгьтеж ийидай девир тиртIа, къалурзава. 
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Дустари дустуниз хийир 
ДуьявуртIа кьабул (и)йида. 
Гьадис, гьикаят, риваят 
Авазва тайин, дустар. 
 
Агъади гайи баладиз 
Сабур тавун туш хьи, гьелбет, 
Дустаривай хьайила гъурбат, 
ГьикI хажалат тийин, дустар?! 
 
Куьне, дустар, тIалаб ая, 
Мубарак дарул ислатда, 
Мегер куь рикIел къвечни, 
И мубтала Эмин, дустар. 
 

Дустуниз хабар це 
 
Стха, на зи дердерикай 
Са хабар це дустуниз. 
На зи сефилвилерикай 
Са хабар це дустуниз. 
 
Дуст завай къакъатна ччара 
Хьайла икьван вахтара, 
Вилерай фей накъварикай 
Са хабар це дустуниз. 
 
Йифиз-юкъуз рикI чIулав яз, 
Хьана сефил зи ччан цIраз. 
На зи зайифвилерикай 
Са хабар це дустуниз. 
 

Гьинава? 
 
Фагьумна за дуьньядин гьал 
Гила чин эхир хьана. 
Вуч фикирда, эй мусурман, 
Куьредин хан гьинава? 
 
Эхир заман мукьвал хьай чIал 
Гила чаз загьир хьана. 
Ай, адалат шар ийидай 
Мирзе Гьасан гьинава? 
 
Ваз аллагьди регьметар гуй 
Ви Малламетбег кьена хьи. 
Мегьтибеген эрчIи метIяй 
Къара гуьлле фена хьи. 
 
Ай, Асланбег есир хьана 
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Урусиятдиз фена хьи. 
Гила гьикIда, эй мусурман, 
Бес куьн диванар гьинава? 
 
Инбуруз кьушунар лугьуз, 
ХупI чIехи бунтар хьана. 
Яз аллагьдин кьадар я хьи, 
Ам мусибатар хьана. 
 
Гьажишагьлур заманада 
Эсилафдин крар хьана. 
Гила гьикIда, эй мусурман, 
Бес эгьли инсан гьинава? 
 
Ваз аллагьди рягьметар гуй, 
Гьамид-эфенди кьена хьи. 
Ай, пIипарун Гьажи-шейхин 
Буба рягьметдиз фена хьи. 
 
Ай, кьепIирви Гьажимурад 
Кемендиз вигьенва хьи. 
Гила гьикIда, эй мусурман, 
Нукьмин инсанар гьинава? 
 
Я гьакъикъат, я шариат 
Я терикъат гьинава? 
Я гьакъикъат, я аразилат, 
Я берекат гьинава? 
 
Эй сугъругли Абдурагьман 
Бес куь иман гьинава? 
Гила гьикIда, эй мусурман, 
Эвел замана гьинава? 
 
Шумудан мал, шумудан кIвал 
Тулк авуна ганава хьи? 
Шумуд алим, шумуд абид 
Урусиятдиз фена хьи. 
Фагьум ая, эй мусурман, 
Бес куьн девран гьинава? 
 
Етим Эмин йифди-югъди 
Ребби лугьуз шезава. 
Аман аллагь шад хьана чун 
Мегьит зегьер жезава. 
Куьре, Къуба, авар дере 
Буьтуьн есир кьазава. 
Гила чна низ гьарагъйин, 
Гьахълу султан гьинава? 
 
1877-1878-й. 
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Наиб Гьасаназ 

 
Эй адалат, вели Султан, 
Эй играми Гьасан наиб, 
Эй фелек сагьиби мяден, 
Эй алама игьсан, наиб, 
 
Ви стхаяр хьайтIа риза, 
Са гьикая ахъайин за. 
Кьилел атай дуьшуьш-къаза 
Дуьз риваят хъсан, наиб. 
 
Хабар аш я, эвел тайин, 
Дуьз хьайивал за ахъайин, 
Гьакимариз хьана хаин, 
Куьре хьайвал масан, наиб. 
 
Эвел фасикь-яхулару 
ЧIурна къеле, еке пару, 
Мийир тийир са кас дугъру 
Хьанач, гьич са инсан, наиб. 
 
Бунтар авун хьана еке, 
ЧIур хьана хьи гьар са уьлкве. 
Атана чал еке леке 
Хьанач игьсан, лисан, наиб. 
 
Рекьера гьатна чапарар, 
Акъудна еке хабарар, 
Дуьзмиш авур кьван тапарар, 
Дуьшуьшкарар лисан, наиб. 
 
Аваздалда хана, Куьре, 
Яхуларни атай бере, 
Къуьнел алаз къалуз дегьре 
Тунач чи ругь-раван, наиб. 
 
Хьанач жаваб ийир са кьил, 
Ви гьарайдихъ агакьнач гъил, - 
Цав кьакьан яз, кIеви яз ччил, 
Жагъанач фир макан, наиб. 
 
Дели къудуцI хьана юлдаш, 
Фугъараяр ийиз тараш, 
Хьана уьлкве алаш-булаш, 
Гьатна сад агъу-фугъан, наиб. 
 
Гьар са угъриди, игриди, 
Тунач сефилди, дугъриди, 
Малд иес хьана дириди, 
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Шеръ авачиз я диван, наиб. 
 
Хупарламиш хьана эллер, 
Буьтуьн далда хьана чуьллер, 
Чир хьайила, хана эллер 
Течиз гьисаб я сан, наиб. 
 
Вирибуруз хьана зарар, 
Хиве гьатна еке ппарар, 
Низамдивди хилафарар, 
Хьана агъзур-залан, наиб. 
 
Гькимариз атана хъел 
Дугъри, игри тунач хьи эл, 
Къурмиш хьана атана хьи сел, 
Акъатна хьи тIурфан, наиб. 
 
Бязибуруз хьана хелвет, 
Бязибуруз гъам-хажалат, 
Бязибуруз хьана гьелбет 
Къизил кьифран макан, наиб. 
 
Бязибуруз хьана даягъ, 
Бязибуруз хьана дустагъ, 
Бязибурун вилеллаз нагъв 
Хьана тегьер хазан, наиб. 
 
Бязибурун хьана бейгьал, 
Бязибурун тарашна мал, 
Бязибурун чIур хьана кIвал, 
Гур кас (а)вачиз, наиб. 
 
Бязибур туьнбуьгь ийиз гатаз, 
Бязибурув хиве кьаз таз, 
Бязибуру хифет чIугваз 
Хьана хата-зиян, наиб. 
 
Етим Эмин са бейчара, 
Хифет чIугваз хьана пара. 
Хьана Мажнум хьиз фукъара 
Амукьна бейниван, наиб. 
 

1877 лагьай бунтариз 
 
Шумудан мал, шумудан кIвал 
Тулкуниз акъат хьана хьи, 
Шумуд садан эгьли-аял102, 
Етим-есир гьат хьана хьи. 
 
                                                 
102 Эгьли-аял – паб-аялар. 
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Кьиникь са затI туш хьи акьван, - 
Адалат чаз хьана масан, 
Ахквазамач Мирзегьасан103, 
Им хупI мусибат хьана хьи. 
 
ХупI жава я, гьакьуниз пад 
ГьакI тIалабай Гьажи-Мурад, 
Ви эвледар жеда жавад, 
Им хуб мусибат хьана хьи. 
 
Россиядин кIеви зулум 
Са къуз адаз жеда къалум. 
Ийиз ацукь сабур, фагьум – 
Им вуч мусибат хьана хьи. 
 
Ших-Бубади чIугур азаб, 
Рази хьана уллу аббаб104 
Мус ахквада и инкъилаб105, 
Им вуч мусибат хьана хьи. 
 
1877-1878-й. 

 
Нефсиниз 

 
Эй залум нефс, ви гъиляй зун ажиз я. 
Ваз гайи тIербия вуна хуьдайд туш. 
Хийирд кардал вун мидам мерез я, 
Я вун хийир, шар, игьсан чидайд туш. 
 
Мез ви лал я, япар пеши, вилер кур, 
Гъилер члахъ, кIвачер кьецIи, тамам кур, 
Мекир гзаф, гьакь ви хлаф, хиял чIур, 
Дуьнья, белки, бес я мад лугьудайд туш. 
 
Пеше даим мекин-фитне, дяве-къал, 
Гъибат пара, къалби-къара, рикI дагъал, 
Фикир бургъа, фиил къавгъа, бед хиял, 
Дуьнья-девлет ви рикIелай фидайд туш. 
 
Жасан тенпел, инсаф рикIел гъиз течиз, 
Акьул зелил, фагьум тIимил фитне йиз, 
Амал азгъун, мидам чапхун уьмуьр физ, 
Инсанвилин зерре лишан вак квайд туш. 
 
Етим Эминаз – мубталадиз 
Ви сад тирвилин нур къала дуьз, 
Вуна гьидаят тагайтIа баладиз, 
                                                 
103 Мирзегьасан – шиирда авай тIварар бунтунин иштиракчияр я. 
104 Уллу аббаб – инал а 
105 Инкъилаб – инал дегишвал. 
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Мегем ам залум сабур ийидайд туш. 
 

Алкьвадар Гьасан Эфендидин цIийи кIвалериз 
 
Мубарак хьуй, стха, ваз цIийи кIвалер! 
Адаллай диванар хупI ярашух я. 
Тамам буьтуьм эллер гьатна шадвиле 
Кагъаз гьуькуьм хупI ярашух я. 
 
Аваздалди къведа нече мин инсан 
Мубарак хьуй лугьуз ваз, найиб Гьасан. 
Къапудал кутIун зунжурда аслан 
Ихьтин къариб инсан хупI ярашух я. 
 
Къапу бажа буьтуьм михьиз айна я, 
Хварасан чешне я, хайбар къеле я, 
Пичдин бахара я, ференг чешне я, 
Къизил мина айван хупI ярашух я. 
 
Килиг, адет икI я – яз гьакиманир 
Адетдилай хилаф ятIа аку тIун. 
Фирдавусдин багъ я мад дада женнет 
Миски анбар рейгьан хупI ярашух я. 
 
Етим Эмин, гадра ви къамаш-хифет, 
Имни са вад югъ я дуьньядин, гьелбет. 
Ганва дустариз са вад къан девлет 
Гьалун девран хупI ярашух я. 
 

Дуванбегдиз 
 

Дуванбег, зи фугъаравилиз килиг, 
Гьар са чIавуз квахьдайди туш хъсанвал. 
Аллагь патал хьуй ичIи гъилиз килиг, 
ГьакI квахьдайди туш хъсанвал. 
 
Ваз чида, зу гьалар ваз аквада. 
Хеб хьиз ава зун жанавуррин арада, 
Маса гъейри туькмиш авур дуьньяда 
Имарат хьиз эцигайд туш хъсанвал. 
 
Жафа я хьи, жувал са гьахъ алачиз, 
ИкI тIарашун даях-арха галачиз. 
Хиял мийир менфятни авачиз 
ГьакI арадай квахьдайди туш хъсанвал. 
 
Етим Эмин мубтала я, шезава, 
Гъиле амай затIар тIарашиз жезава, 
Куьмек авуртIа, вавай жезава. 
Виридалай виликди я хъсанвал. 
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Духтурханадай чар106 

 
Фана дуьнья, вавди я зун, вавди буьтуьн гъам жедани? 
Агъади халкь авуна, ви гуьгьуьл ачух къар гьинава? 
За хифетрин сан гуналди гага тамам жедани? 
Жумла алем хьуй, мерекуьтни чар гьинава? 
 
Кьиникь важаиб я кьийибуруз чалай вилик... 
Инсанарун хийир такIан гьа инсан чIуруд я хьи, 
Акур ксар аватIани гьасилу цин умуд я хьи 
Дарман авуна, дава тахьай икI тегьер азар гьинава? 
 
Шукур хьуй ваз, сад аллагь, зи рикI чIулав, хьанва дар. 
На халкь авур ви лукIар иеси ву я, ятIа вид я кьадар 
Бендедин кьил акъат тийир им вучтин я азар? 
Агъади гайи дердиниз дарман ийир устIар гьинава? 
 
Хифетдилай бул затI авач, шадвилер чаз масан я хьи, 
Дустари чаз хийир-дуьа авуртIа чаз, гьам игьсан я хьи, 
Зи рикIе са метлеб ава, а зи лукI я, инсан я хьи, 
ви хиялар яргъал ала, гила вин къастар гьинава? 
 
Дуьньяда инсан жедани ажал-завал, агъри-вачир? 
Шумудни са бенде ава мескен, ватан, ери-вачир? 
Гьар са касдин югъ им я хьи, рикIел къвери багъри-вачир 
Мелик стха, хва амукьуй, Эмин, вин дустар гьинава? 
 

Билбил 
 
ХупI рахада билбил сегьер вахтунда, 
Са гъамни авачир гьайван бахтавар! 
Цуькведивди дигай гатфар вахтунда, 
Гьала гила жуваз девран, бахтавар! 
 
Шумудни са нагъма кIелда ви назди, 
Гьар са тегьер рахаз гьар са авазди?! 
ХъуьтIуьз тади гана хупI ваз аязди, 
Гила ачух я ваз майдан, бахтавар. 
 
ХупI шад-хурам тушни вун ви бахтунал, 
Цуькверивди дигай гатфар вахтунал! 
КIанзава ваз: ацукь цуьквер тахтунал, 
Амай ничхиррин из дуван, бахтавар. 
 
Цуькверивди къугъун я ви кIвалахар, 
Чуьллера хъваз таза къайи булахар. 
Рахаз гьар са аваз, ийиз дамахар, 
Гьарай-эвер вуч я ви ван, бахтавар? 
                                                 
106 Б.Исмаилован кIватIалда гьатнавай жуьреда. 
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Ашкъи гьавалу я, - ваз кьарар авач; 
ХъуьтIуьн зегьмет амач, ваз хабар авач, 
Вучда, ваз акунач, ваз хабар авач, 
Етим Эминан гъамни гьижран, бахтавар. 
 

Эмина вич рекьидайла, лагьай чIал 
 
И дуьнья са фана багъ я, 
Куьне квез гьуьрмет ая тIун. 
Гваз фериди вад юкI агъ я, 
ШейтIандиз нянет ая-тIун. 
 
Гьарам немир куьне квез чиз – 
Халкь авуна вири рекьиз. 
Чун халкь аур чи халикьдиз 
Шукур гъиз минет ая-тIун. 
 
Шукур хьуй, я сад аллагь, ваз, 
ГьикI фида чун гунагьар гваз 
Кьийилани, яраб и чаз 
Вунани рягьмет ая-тIун. 
Гьахъ я, чун рекьида вири, 
Амукьдач гьич са кас гъейри. 
Нече-шумуд ажуз-дири... 
Са касдиз мугьлет ая-тIун. 
 
А Эмина лагьай гафар 
Дуьнья акваз, рикI хьана дар. 
Я сад аллагь, чи пайгъамбар 
Рази жер гьуьрмет ая-тIун. 
 

Веси 
 
Зун кьейила тязиятдиз къведайди, 
Ачух дуьнья, я сагъ ччан тахьайд атуй. 
Зи гьалдикай хабар тирбур ягъади 
Архадикай хъсанвал тахьайд атуй. 
 
Килиг, за хьиз икI етимар хвейиди, 
Зун хьиз эхир кана кабаб хьайиди, 
Зун хьиз гьавая ччан гъиляй фейиди, 
Зи рикIикай гъам пияла хъвайд атуй. 
 
Заз хьиз архадикай са югъ тахьайди, 
Зун хьиз алтIушна пехъери чухвайди, 
Зун хьиз тарашна вири мал тухвайди, 
Заз хьиз гьа ихьтин зулумар хьайд атуй. 
 
Зун хьиз етим хвена пашман хьайиди, 
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Заз хьиз хайидакай душман хьайиди, 
Зун хьиз зайиф, гьал перишан хьайиди, 
Я са кесиб, гьахъ рикIел алайд атуй. 
 
Етим Эмин, на етимар хуьналди, 
Ваз арха жеч ви весияр туналди, 
Татуй залум зи мейитдин ччиналди. 
Яд кас атуй, - са инсаф авайд атуй. 
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АШКЪИДИКАЙ ЛАГЬАЙ ЧIАЛАР 
 

Бахтавар 
 
Вун фелекди ширинна заз, 
Таза живан я бахтавар. 
Гьар са чIавуз вун рикIеллаз 
Гьал перишан я, бахтавар. 
 
Гуьзел, вун зи рикIелай фич, 
Битмиш хьайи нуьгедин ич. 
Вун туна за гъейри яр гъич, 
Гуьгьуьлдиз кIан я, бахтавар. 
 
Гуьзел, вун тек я дуьньяда, 
ХупI зи гуьгьуьлди вун кьада, 
Билбил хьиз ширин рахада, 
Вун эрзиман я, бахтавар. 
 
Гуьзел Эфриз, зи рикIин сир 
Ахъайич, хьайитIа ваз чир, 
даим вун я, - хьухь-тIун ваз чир, 
Гьа ви са ччан я, бахтавар. 
 
Къаш-къамат я гьар тегьердин; 
Хуш сифет я, сив шекердин, 
Маншааллагь ви бегьердин 
Ажеб заман я, бахтавар. 
 
Завай яргъаз жемир, суна, 
Зун икI сефил тамир вуна, 
Гъейри яр мад къамир вуна 
Минет, аман я, бахтавар. 
 
Етим Эмин хьана ажиз 
Вун паталди, гуьзел Эфриз. 
Давасуз хьайи дердиниз 
ТIебиб107 дарман я, бахтавар. 
 

Яр 
 
Мийир тIун, - ваз минет, чара, дад-бидад, 
Зи рикI сефил я, мадни дар имир, яр. 
На зи гъамни-хифет гьамиша эбед 
Зи далудал кIеви ппар ийимир, яр. 
 
Дуьнья сад хьиз фидай гьа югъни йиф я, 
Бедгьавая, уьмуьр икI фин гьайиф я. 
                                                 
107 ТIебиб – духтур. 
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Зи гьал сефил я хьи, рикIни зайиф я, 
Зи кайи рикI вуна тIар ийимир, яр. 
 
Зун дертэгьли я, вун дава-дарман я, 
Ви хуш дидар акун зи эрзиман я. 
Зун ваз хаталу я даим, - аман я, 
Хата гуьзетна, са кар ийимир, яр. 
 
Зи дердиниз тIебиб108 ава кIевера, 
Вун я хьи, мад авач масад ччилера. 
Килиг тийиз туна вуна, чуьллера 
Мажнун109 хьиз зун гьейран ийимир, яр. 
 
Ваз аквазва зи ччандин сефилвилер, 
Дар ийимир заз икьван цавар-ччилер, 
Гьам чи арада-вай, мад жери сирер 
Алемриз на ашкара ийимир, яр. 
 
Етим Эминан гъам-хифет пара я. 
Аман, минет: вуна заз са чара я. 
Зун ваз хаталу я, уьзуькъара я, 
Халкьариз вуна мад арза ийимир, яр. 
 

Къудратдин кар 
 
Рехъди винел фидайла зун, 
Са къудратдин кар акуна. 
Гьуьруь-гилмандиз ухшар 
Лап тенг барабар акуна. 
 
Ашкъидалди камар вегьез, 
Килигайла, сивни хъуьрез, 
Ажеб ширин рахана мез, 
Юкьва-ваз камар акуна. 
 
Вичел алай таза либас, 
ХупI ажайиб вун я сарас, 
Жгъай касдив мунасиб яз 
Гьуьруьдиз ухшар акуна. 
 
Гуьзел яр, вун шем-чирагъ я, 
Битмиш хьайи таза багъ я, 
Зулейхадин буй-бухах я, 
Заз рушан тавар акуна. 
 

                                                 
108 ТIебиб – сагъардайди, духтур. 
109 «Лейли ва Мажнун» тIвар алай куьгьне кьисадин герой. Ашкъидин гужлувиляй Мажнун 
дивана хьана, яни кьилиз эсер ягъайди чуьллера гьатналдай. 
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Зи азиз 
 
Къушма, за вин тариф ийин 
А зи азиз сагъзамани? 
Вуна заз дугъри хабар це 
А ви дамах чагъзамани? 
 
Вун сагърай акьван иер, 
Айнахана я ви вилер, 
Хинедавай лацу гъилер 
Аманат яз амазмани? 
 
Ярдин сифет гзаф гуьчег, 
Лацу хъуьхъвел къара бирчек, 
За лагьайвал хьана керчек. 
Вун зи чIалахъ агъазмани? 
 
Ярдиз ава гзаф абур 
Къвед хьиз къекъвед такабур, 
Самарканд чар хьтин хур 
ХукIун туна сагъзамани? 
 
Эминаз хьана хажалат, 
Салам-дуа я ваз, тават, 
Гъиляй гъилиз вугай савкьат 
Аманат яз амазмани? 
 

Багьалу яр 
 
Багьалу яр, вун айру жез хиялмир, 
Минет хьуй ваз, зун и гъилди кана, яр! 
Заз и сефер гъамарикай завалмир, 
Керемни Эсли хьиз чун кьвед кана, яр! 
 
И дуьньядин гьава залан азар я, 
Гьал четин я, севдуьгуьм, хьухь ваз хабар. 
Зи гъавурда акьукь-тIун вун, азиз яр: 
Гьикьван хьурай зун ина, вун ана, яр? 
 
Пагь, ви къамат – вун женнетдин рейгьан я, 
Гьич шак авач, яр дагъларин жейран я, 
Ви буй-бухах акур кьванбур гьейран я: 
Ваз вирида шекер, вирт – лагьана, яр. 
 
Гьич бендедиз на дил-жаваб чир мийир: 
Гъейри бед яд ксариз сир чир мийир: 
Етим Эминан рикI на ифир мийир. 
Ви ашкъидиз за пияла хъвана, яр. 
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Эминни адан яр 
 
Эмин 
 
Гуьзел яр, зун гьатнава ви дердина 
Йикъалай-къуз зи гъам артух жезава. 
Ирид йис я, гуьзел, зун (а)ваз женгина, 
За вавай гил(а) дугъри хабар кьазава. 
 
Яр 
 
Севдуьгуьм яр, вуна куьз хажалатда, 
Зун дуьньядал акунатIа, - ваз ава. 
Заз хабар я ви дердиникай, заз чида: 
Зани на хьиз гъам-пияла110 хъвазава. 
 
Эмин 
 
Дуьнья са затI я, метлебар жгъайтIа; 
ТахьайтIа туш, за лагьайвал тахьайтIа. 
Жафа хьана, вун ччарада тухвайтIа, 
Шумудни ад ви дердиник квазава. 
 
Яр 
 
Севдуьгуьм яр, на кIусни къайгъу имир. 
Зи гьакъикъат гила кьванни хьухь-тIун чир, 
Икьван гагьди нив авуна за ви сир? 
Вун куьз шеда? Зун гьа ви яр язава. 
 
Эмин 
 
Эмин гада кIевиз шеда и къара. 
Хуьз гайи сир дуьзда хьана ашкара. 
Я са югъ туш, са гьафте туш, хейл къара 
На зи уьмуьр бадгьавая тазава. 
 
Яр 
 
Гуьзел-халум зулжалалди гайид туш, 
Гьич са чIавуз гъам рикIелай фейид туш. 
Гьич садрани сир ччарадаз гайид туш, 
Гьар вахтунда «Эмин!» лугьуз шезава. 

                                                 
110 Гъам-пияла – гъамунин, хажалатдин пияла. Пияла – ички хъвадай фенжан, гьа хъвадай затI 
вич. 
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Гуьзел 
 
Ирид йис я вун заз яр яз гьамиша111, 
На рикIин сир лугьудай хьи заз, гуьзел. 
За ваз лугьур са гаф ава, инал ша. 
Я тахьайтIа, зун гьанал къвен, - къваз, гуьзел. 
 
Заз чир жеда, гуьзел, вун зи яр ятIа, 
Ттаб имир на, эхир жери кар ятIа, 
Чи кьведанни рикI дуьз барабар ятIа, 
Вун атана зи патавди къваз, гуьзел. 
 
Адет я хьи, дустар ара агатда; 
Вун такуртIа нагагь, зи рикI акъатда, 
Гьайиф я, вун бедназардик112 акатда, 
Къвекъемир вун акьван дамах гваз, гуьзел. 
 
Гъам чIугвадай касдин гуьгьуьл икI жеда. 
Гьар са касдин адахлидал рикI жеда. 
Ви хиялдай, алагуьзли, гьикI жеда 
Икьван хифет113 тагайтIа на заз, гуьзел? 
 
Етим Эминан гуьгьуьлар шад жеди, 
Гьар са касдин адахлини сад жеди. 
Ттаб мийир на, - дустар ара яд жеди. 
Ваз чидачтIа, икI я адет яз, гуьзел. 
 

Ярдиз минет 
 
Зи рикIикай хьуй ваз хабар, 
Ша, аман, ваз дад я, гуьзел. 
Гуьрчегвилин авач кьадар, - 
Асул мяден яд я, гуьзел. 
 
За ийирди я ваз минет. 
Гъавурда гьат, я беймирвет114, 
Зун дарвиле тамир, гьелбет, 
Зи дил-жаваб115 сад я, гуьзел. 
 
Фагьумна за буй-бухах, 
Гьич шак авач, - женнетдин багъ. 
Рахун ширин, ачух кабагъ 
Акун са мурад я, гуьзел. 
 

                                                 
111 Маса вариантда и цIар икI я: 
Ирид суз заз яр хьана вун гьамиша. 
112 Бедназар – вили атIуй. 
113 Хифет – хажалат, дерт. 
114 Беймирвет – мирвет авачирди, инсафсуз. 
115 Дил-жаваб – мецин жаваб, инал: мецин икьрар. 
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Валай гъейри авач заз яр; 
Мийир, ччан яр, на зи рикI дар. 
Хурал алай къизил анар 
Зи ччандиз дарман я, гуьзел. 
 
Шекердилай ширин я вун. 
Ви гъам чIугваз амукьна зун. 
КIани яр жувавди дакьун 
Дуьньядин гьижран116 я, гуьзел. 
 
Ттаб мийир на; вун нин яр я? 
Лагь вуна заз, зи рикI дар я. 
Етим Эмин бейхабар я, 
Гьахъ жаваб заз лагь-тIун, гуьзел. 
 

Зав рахамир 
 
Завай са хата хьана вун яр кьуна: 
Ви гьакъикъат чир хьанач хьи заз гуьзел117. 
На заз рикIелай тефидай кар кьуна, 
Зав рахамир, завай яргъаз къваз, гуьзел. 
 
Эвел кьиляй дуьз акуна ви луькIуьн, 
Гьахьняй зун ви чIалахъ хьанай, за гьикIин? 
Ваз ихтияр я, жемир вун кьве рикIин, 
Ажуз хьана, гъейрибурал118 кьаз, гуьзел. 
 
«Гъейрибуруз сир лугьумир» лагьайла, 
Вуж хьуй бес а лагьайди, вун тахьайла? 
Вун яр хьана, вавди мецел рахайла119, 
Вавни жеда еке дамах-наз, гуьзел. 
 
Яр хьайила, ярдин рахун сад жеда; 
Сад садаз акурла, рикIер шад жеда. 
ГьакI тахьайтIа, дустар ара яд120 жеда. 
Ваз чидачтIа, адет гьакI я яз, гуьзел. 
 
Гьич мецелди рахазмач вун эвел хьиз121, 
Дустарин сир ахъайдани гъенел физ? 
Етим Эмин затIни течир аял хьиз 
Алдатмишиз кIанзавани ваз, гуьзел? 
 
                                                 
116 Гьижран – гъам-хажалат. 
117 Маса вариантра икI лагьанва: 
Са хата хьана завай вун яр кьуна. 
Ви гьакъикъат чир тахьана заз, гуьзел. 
118 Гъейрибурал кьаз, яни масабурал алцумиз, меслят гъиз, хабар кьаз вуч ийидатIа тийижиз 
ажуз хьана, кьве рикIин яз. 
119 Маса вариантда: Яр я лугьуз ширин мецел рахайла. 
120 Яд жеда – ччара жеда, чIур жеда. 
121 Маса вариантда: Куьз луькIуьндач ви мез завди эвел хьиз? 
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Ваз маса яр хьана, гуьзел 
 
Мубаракрай ваз ви ашна, 
Ваз маса яр хьана, гуьзел. 
Икьван гагьда чидачир заз, 
Гила хабар хьана, гуьзел. 
 
Хьайивал хабар галукьна, 
Валай ахьтин кар алакьна. 
Вучда за дуьньяда-мукьна. 
Икьван рикI тIар хьана, гуьзел. 
 
Туба хьуй мад яр такьуниз, 
Ихьтин крар мад тахвуниз. 
Дишегьлидкай дуст такьуниз, 
Квел ихтибар гъана, гуьзел. 
 
Картарикай вич я лачин, 
Гуьзел суьрет чар я вичин, 
Ачухна къе лацу тир ччин, 
Сунайрин султан я, гуьзел. 
 
Буюрмишин ваз са буйругъ, 
Четин кар я ярдин къуллугъ, 
Мегер къвечни ваз зи язух, 
КIанда хьун къарадал, гуьзел. 
 
Са къуз ракъар, са къуз цифер, 
ЧIулав зилфер, лацу хъуьхъвер, 
ГьикI акъудда йикъар, йифер, 
Акваз кIан я вун заз, гуьзел. 
 
Етим Эмин, лагь на са чIал, 
Минетдалди, ийиз шел-хвал. 
Гил атIана зи рикIин гъал, 
Къакъатна вун яргъаз, гуьзел. 
 

Акваз кIан я 
 
РикI чIулавмир, суна билбил, 
Заз ви дидар акваз кIан я122. 
Эрзиман я галаз вахъ вил, 
Вун къаршидал алаз кIан я. 
 
Ша, фимир яр, вун паталди123, 
Сабур ая къвер гаталди, 
                                                 
122 И кьве цIар маса вариантда икI кхьенва: 
РикI чIулав я, суна билбил, 
Аман за ви дидар кIан я. 
123 Паталди – инал хуьряй экъечIна масаниз. 
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КIани ярдин ччан паталди 
Вун ватанда аваз кIан я. 
 
Ша, экъечI, яр, вун утагъдиз, 
Цуькведивди дигай багъдиз. 
Сир ахъайиз, дамагъ-чагъдиз, 
Хелвет кIвале аваз кIан я. 
 
Пашман я зи чIулав гуьгьуьл, 
Кьакьан я цав, кIеви я ччил. 
Гьикьван хьуй зи ччарадал вил? 
Тавар суна жуваз кIан я. 
 
ХарапIа хьуй гьа и къуза. 
Къадир-аллагь, я вид къаза. 
ГьикIда вакай, жейран таза? 
Вун зи къвалал алаз кIан я. 
 
Терг ийич за кьейитIани, 
Керем124 хьиз зун кайитIани, 
Гьикьван яргъал фейитIани, 
Ччанда дердер амаз кIан я. 
 
Етим Эмин хьана бейгьал, 
Гьар акур кьван ийиз шел-хвал. 
Ам вуч я, яр, вун авай кIвал? 
Вун зи кIвале аваз кIан я. 
 

КIани яр 
 
Са эрзиман125 гьатнава, яр, зи ччанда, 
Аман, минет, ша, ваз дад я, кIани яр, 
Ширин мецел вавди рахун заз кIанда, 
Асул абукевсер126 яд я, кIани яр. 
 
ИкI жедани кIанибурун дуствилер, 
Са жизвидал на ви ччанда тваз хъилер 
Ван хьайитIа, айиб мийир, эй эллер, 
Вун акурла, зи рикI шад я, кIани яр. 
 
Зае хьана127 жегьил уьмуьр ви бада128 
Вав барабар авач Куьре-Къубада, 
Хуьда за вун дере, зербаф, дибада. 
Ашнайрин ашна сад я, кIани яр. 
 
                                                 
124 Керем – машгьур «Эсли ва Керем» тIвар алай кьисадик квай Эслидал ашукь яз цIай кьуна 
кайи Керем. 
125 Эрзиман – рикIиз кIани кар, мурад. 
126 Абукевсер – инал кьейидал ччан хкидай яд (хкетари квай). 
127 Зае хьана жегьил уьмуьр ви бада – уьмуьр нетижасуз гьакI фена, пуч хьана. 
128 Бада – бад гьавая, гьавайда, нетижасуз. 
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Авач, яр, заз йифен ахвар, къан кьарар, 
Седефдилай гуьрчег я лацу сарар. 
Бес гьикI хьана, яр, за вав авур икьрар? 
Вун акурла, зи рик1 шад я, кIани яр. 
 
Етим Эмин кабаб хьана кана хьи, 
КIани ярди зи шад гуьгьуьл хана хьи. 
Зун тергна, яр, вун гъейридаз фена хьи, 
Гатфар фена, гила кьуьд я, кIани яр. 
 

Алагуьзли 
 
Жедач жал дердиниз чара, 
Себеб, дарман, алагуьзли? 
РикI чIулав я чи и къара, 
Гьал перишан, алагуьзли? 
 
Гьиллебазвал имир вуна, 
Айру129 хиял ччанда ттуна. 
На чун гьикIа ялгъуз туна, 
Гьал перишан, алагуьзли? 
 
Атана хьи, яр, ви ччамар. 
ЦIай куькIуьнна куда ччанар. 
Гьикьван чIугван за ви гъамар, 
Ччан эрзиман алагуьзли? 
 
Акъудна рикI и азарди, 
Гъам чIугвар кьван ччан бизарди. 
Жеч ви тай женнет базарди, 
Гьуьри-гъилман алагуьзли. 
 
Акъваз, яр, вун и зулалди. 
Девран гьалин шадвилелди, 
Атайла вуч зи кIвалелди, 
Азиз мугьман, алагуьзли. 
 
Алагуьзли, вун зи яр тир, 
Кай рикIикай ваз хабар тир. 
Несиб-кьисмет130 вичин кар тир. 
Дердин дарман алагуьзли. 
 
И чIал лагьай Етим Къази, 
Гьайиф, уьмуьр хьана кьуьзи, 
Жигер, багъри кана на зи, 
ЧIугваз гьижран, алагуьзли. 
 

                                                 
129 Айру – ччара. 
130 Несиб-кьисмет – кьисмет хьунухь. 
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Я бахтавар 
 
Къвез хъфида вун булахдал 
Галаз таяр, я бахтавар. 
Къекъведачни хупI дамахдал, 
Гъилихъ цамар, я бахтавар. 
 
Вердиш кард хьиз эгечIда вун, 
Уьркуьтмиш131 жез къекъечIда вун, 
Хъуьрез-хъуьрез экъечIда вун, 
Заз гуз тавар132, я бахтавар. 
 
Вун тухуз лап мукьвара ава, 
Ваз гьазур тир ччамар ава, 
Чаз хабарсуз ваз яр ава. 
Им вуч ванер я, бахтавар? 
 
Етим Эмин, вун гъафилда, 
Гьал перишан, рикI сефилда. 
Эцягъич за ви гуьгьуьлда, 
Ажеб тавар, я бахтавар. 
 

Эй, зи гуьзел 
 
Эй, зи гуьзел, дилбер халум! 
Зи ччанда са мерез133 ава. 
Ви гьалар жез тахьуй тебдил134, 
Вун зи рикIел алазава. 
Вун авай гьар са межлисда 
Керем, Эсли авазава, 
Зи гьалдикай заз хабар я, 
Зи рикI завай ччараз ава. 
Гьайиф тир зи эвел чагълар135, 
Ширин беден кьуразава. 
 
Вун кешкин чир хьаначиртIа, 
Зун дарвиле жечир, гуьзел 
Са вахтунда, гьич са чIавуз, 
Вун зи рикIел къвечир, гуьзел. 
Лав-лам такун фи-къаряти136; 
За вун кьамал кьачир, гуьзел. 
Зун дарвиле ттуна вуна, 
Зал душманар хъуьрезава. 
 

                                                 
131 Уьркуьтмиш – хкуниз. 
132 Заз гуз тавар – заз дамах гуз. 
133 Мерез – инал азар. 
134 ТIебдил хьун – дегиш хьун. 
135 Чагълар – вахтар. 
136 Араб чIалал: зун зи хуьре хьаначиртIа. 
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Талигьсузбур137 са жергеда 
Гьикьван ава ийиз хифет, 
Гуьзел беден чIугваз гьижран, 
Хкакь тийиз138 авур минет. 
Азардикай хабар яхъ на, 
Зи гьал язух хьана, гьелбет. 
Гьарай, дустар, заз са чара! 
Яр ацукьна кIвале, хелвет, 
Магьидин регъ алаз метIел, 
Зардин кифер хразава. 
 
Зи дердиниз вун дава я, 
Валай гъейри авач дарман, 
Вун цIувад къан варз я,гуьзел, 
Авач ви тай, магьи-жегьан139, 
Ви стхайри, акьрабайри140 
Вун масадаз гана гил ман. 
Гьич вуна кьабул ийимир, 
Са легьзеда ччанни къурбан. 
Яр, ви гъамар гьатна хиве, 
Етим Эмин кьуразава. 
 

Суна, за ваз лугьун са чIал 
 
Суна, за ваз лугьун са чIал 
Базардаллай чар я Зуьгьре. 
Гьа ваз туьквей тIвар ала вал, 
Ажеб масан тIвар я Зуьгьре. 
 
Зи рикI я хьи гзаф чIулав, 
Ширин ччандив къекъвез ялав. 
Акъваз тавун вун зи къвалав 
Ажеб чIуру кар я, Зуьгьре. 
 
Сад аллагьди гана ваз пай, 
Куьре мегьалда141 жеч ви тай. 
Фирдавут женнетда авай 
Гьуьруьдиз ухшар я Зуьгьре. 
 
Гила заз гьикIдатIан чидач, 
Заз тайин хабар жигъидач, 
Зи медедда142 касни кьадач, 
Зун мягьтел серсер я, Зуьгьре. 
 

                                                 
137 Инал: бахтсузбур. 
138 Хкакь тийиз – дуьньядин варз. 
139 Магьи-жегьан – дуьньядин варз. 
140 Акьарабайри – мирес-виресди, мукьва-кьилийри. 
141 Мегьал – инал округ. 
142 Медедда – къайгъуда. 
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Гьуруьдиз ухшар акуна 
 
Рехъди винел фидайла зун, 
Са къудратдин кар акуна. 
Гьуьруьни гъилмандиз143 ухшар, 
Лап тенг144 барабар акуна. 
 
Ашкъидалди ккамар вигьез, 
Килигайла сивни хъуьрез, 
Ажеб ширин рахада мез, 
Юкьва-ваз камар акуна. 
 
Вичел алай таза либас, 
ХупI ажайиб вун я сарас. 
Жагъай касдиз мунасиб145 яз 
Гьуьруьдиз ухшар акуна. 
 
Гуьзел яр, вун шем-чирагъ я, 
Битмиш хьайи таза багъ я. 
Зуьлейхадин146 буй-бухах я, 
Заз гьар рушан тIвар акуна. 
 
Гуьлебатун я ярдин тIвар, 
Пелен юкъва самаркъанд чар147, 
Ви гьалдикай хьана хабар, 
Эминаз ахвар акуна. 
 

Гуьзел яр 
 
Гуьзел яр, зун дертэгьли ийимир на, 
Дердиник кьий вун рекьяй акъудайди. 
ШейтIанвална тушир рекье вун ттуна, 
Дугъри рекьяй, гуьзел, вун акъудайди. 
 
Алагуьзли, ша хамир на зи гьава, 
Рекъибдин148 мецел жемир вун ява. 
Айиб вид туш, зи кар чIурайди ава, 
Нубатлу гъам я фелекди гудайди. 
 
Вуч авуртIан вав зи кар авач, азиз. 
Ваз агь ийиз зи мецелай къвеч, азиз, 
Ша, мийир на, вазни хъсан жеч, азиз, 
Ам шейтIан я, ваз и крар чирайди. 
                                                 
143 Гьуьруьни гъилмандиз – инал женнетдин иесийриз. 
144 Тенг – дуьз. 
145 Мунасиб яз – кутугнаваз. 
146 Зуьлейха – «Юсуф ва Зуьлейха» тIвар алай кьисадик квай, гзаф гуьрчег гада тир Юсуфал 
ашукь хьайи везирдин папан тIвар. 
147 Пелен юкьва самаркъанд чар – пелен юкь чар хьиз лацу я. 
148 Рекъиб – са дишегьли кIанз акъажунар ийизвай итимрикай ва я са итим кIанз акъажунра авай 
дишегьлирикай сад. 
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Шак авач, захъ ашкъи-гьава галукьна. 
Ваз кIан жемир зун гъам чIугваз амукьна. 
Етим Эмин гзаф хъел кваз ацукьна, 
Фагьумда за гила вун тухудайди. 

 
Назлу дилбер 

 
Вун паталди, назлу дилбер, 
Зи сефил рикI тIар хьана хьи, 
Зи шад гуьгьуьл фена бада149, 
Ачух дуьнья дар хьана хьи. 
 
Султанбеги – зи ярдин тIвар. 
РикIел гъайла, зи рикI я дар. 
Кьве вилелай атай накъвар – 
Ирид ччиле кьар хьана хьи. 
 
Я иллагьи, ахьтин ви кар, 
Етим Эминан рикI я дар. 
Дуьньяд мурад – севдуьгуьм яр 
РикIяй къат тир150 кар хьана хьи. 

 
Ваз зи гьалдикай хабар авачни? 

 
Яр, зи винел гъам, хажалат атана. 
Бес ваз зи гьалдикай хабар авачни? 
Гьижран чIугваз назик зи рикI атIана, 
Пашман я зун, бес ви рикIел-ламачни? 
 
Я эллер, заз са гьакъикъат яр хьнач. 
Авач лугьуз вил атIудай кар хьанач. 
Я заз сагьигь151, саламат са тIвар хьанач. 
Алагуьзли, бес вун цел кьван къведачни? 
 
Яр, вуна даим рикIиз гьижран гумир, 
Эхир инсаф хъсан затI я, ччан кумир, 
Наз маса гуз икьван на инсан кумир. 
Залум, вахъ кIус, зерре инсаф авачни? 
 
Даим зи мурад я гуьзел хьунухь сагъ, 
Гьар межлисда дамах саз яз, кефи чагъ. 
Дуьзмишайла хурал на женнетдин багъ, 
Къерехда авайдаз са емиш гудачни? 
 
Дуьнья ачух я, гуьлуьшан рагъ аваз, 
                                                 
149 Бада – инал манасуз, метлебсуз. 
150 Къат тир – акъат тийир. 
151 Сагьигь – дуьз тир, керчек. 
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Куьз шеда, яр, чапла виле нагъв аваз? 
Фекъир Эмин вич декьена сагъ амаз, 
Садра ширин эхтилат кьван хъидачни? 
 

Заз булахдал яр акуна 
 
Агь, къе заз зи яр акуна булахдал, 
Са тегьер вич акъвазнавай дамахдал, 
Женнет либас алукIнавай бухахдал152 
Амукьна зун чIугваз фикир, гуьзел яр. 
 
Фикирна за: яраб ам зи яр я жал? 
Эгер дуьшуьш хьанайтIа са кас анал, 
Жузачир за а касдивай ярдин гьал, 
Гуьруь ятIа, жейран ятIа гуьзел яр? 
 
Заз чир хьана садлагьана ярдин гьал, 
Акъвазнавай вични гьевиздин кьилел. 
Завди рахаз вичин шекердин мецел, 
Женнет билбил хьиз рахадай гуьзел яр. 
 
Кьилихъ галай яргъи сачах пекдин шал. 
Пелен юкьва аквазавай нурдин хал. 
Женнетдин анарарни алай хурал. 
Бедназар тахьуй ви жесед153, гуьзел яр. 
 
Эминаз мад хажалатар жеда жал? 
Заз акурди чIехи кар я – ярдин тIал. 
Зи гьалдикай ярдиз хабар авач жал, 
Юсуф Зуьлейхадиз ухшар, гуьзел яр. 
 

Кьил хураваз фимир вун 
 

Агь, ширин мез, гуьрчег къамат, килиг заз! 
Яб телягьиз, уьркуьтмиш жез фимир вун. 
Гьар рангунин лала хьиз жесед акваз, 
Элкъуьгъ чахъди, кьил хураваз фимир вун. 
 
Вун яр ятIа, ви дил-жаваб ая заз, 
РикIин хиял лагь, вуна гьич имир наз, 
Ирид йис я зун ви дердина кьураз, 
Икьван ви гъам зи ччанда-маз фимир вун. 
 
Етим Эмин ваз лугьуда: эй яр, 
Яб телягьиз мийир вуна зи рикI тIар, 
Вун паталди чIулав авур табагъ чар. 
КIел тавуна, рахаз-рахаз фимир вун. 

                                                 
152 Бухахдал – буйдал. 
153 Жесед – беден. 
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Ярдин тариф 

 
Марал я дагъдин, 
Ранг я ви агъдин, 
Нур я чирагъдин, 
Ччинни гуьзел, яр. 
 
Вун шем я дагъдин, 
Къизилгуьл багъдин. 
Вахт я ви чагъдин, 
КIани гуьзел яр. 
 
Яр, ви сифет-нур, 
Ажеб такабур. 
Акурла ви хур, 
Жеда хьи зун чIур. 
ЧIалахъ гъейрибур 
Жедач, гуьзел яр. 
 
Ви тай дуьньяда 
Жеч, мелекзада. 
Ругарин арада 
Цуьк хьиз аквада. 
Яр, ваз мескенда154 
Ширин зи ччанда. 
КIанда хевлетда 
Кьведни, гуьзел яр. 
 
Яр, ви дамах, наз 
Жедач ччарадаз. 
Ви рекье ччан гуз 
Къимиш къведа заз. 
Къекъверла зурзаз, 
Гьакьван я таза! 
Ттаб ийидач ваз, 
КIани гуьзел яр. 
 
Заз якъин чида, 
Яр, ви хуй-гьунар. 
Къамат я чинар, 
Сифет я мармар. 
Эминан чIалар 
Гьич жеч тапарар. 
Юкь къизил камар, 
Эй, зи гуьзел яр! 
 

                                                 
154 Мескенда – чка ийида. 
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Гуьзел Тамум 
 
Гуьзел Тамум, 
Ая фагьум, 
Зи ччанда гум 
Къекъвезава. 
 
Вилин накъвар 
Хьана селлер, 
Сефил рикI зи 
Ишезава. 
 
Хьайла яргъал, 
Зи дерди-гьал 
За нив, гуьзел, 
Ийин гила? 
 
Залан ппарар 
Хьана гъамар. 
Сабур-кьарар 
Тежезава. 
 
Аман я ваз, 
Гумир на наз. 
Зи ччан кьураз 
ЦIразава. 
 
Гуьзел живан, 
Мийир пашман. 
Зи рикI юкьван 
Кьуразава. 
 
Ашукьдин дерт 
Я хьи зегьмет. 
Зи ччан, гьелбет, 
ЦIразава. 
 
Гуьзел, за гьикI 
Ийин? Зи рикI 
Акъатункай 
КичIезава. 
 
ЧIур хьана гьал, 
РикI хьана сал, 
Са затI мецел 
Текъвезава. 
 
Авур икьрар, 
ЧIур мийир, яр. 
Зал душманар 
Хъуьрезава. 
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Рекъиб155 шейтIан 
Я хьи душман. 
Гьич са чIалахъ 
Жемир адан. 
 
Эмин фекъир 
На икI тамир. 
Хийир-шийир 
Фагьумзава. 
 
Геже-гуьндуьз 
Заз, Етимдиз, 
Вун къакъатиз 
КичIезава. 
 

Алагуьзли севдуьгуьм яр 
 
Алагуьзли севдуьгуьм яр 
ХупI масадаз гьат хьана хьи, 
Мад на зи рикI авуна дар. 
Зав ви гъам агат хьана хьи. 
 
Пис касди заз кьуна фендер. 
Заз чидачир ихьтин гьенгер. 
Икьван гагьди хьайи дердер 
РикIелай алат хьана хьи. 
 
РикI гъафил я, вун такурла, 
Гьал сефил я, вун тахьайла. 
Я садаллагь, на зун кайла, 
Зи ччанда цIа гьат хьана хьи. 
На зи шад рикI ттуна дарда. 
Гьич ихтибар гъимир ярдал. 
На Эминаз авур кардал 
Вири аламат хьана хьи. 
 

Ярдин дерт 
 
Зав рахамир, яр, зи дердер пара я: 
Зи дердиниз дава-дарман жедай туш. 
Гьаким156 ятIа, вуна заз са чара я, 
Рекьидалди и дерт ччандай фидайд туш. 
 
Зав гвайди тек са ашкъидин савда157 я, 
Аман, зи рикI жигердивай ччара я. 
Минет хьуй ваз и дердиникай ада я158 
                                                 
155 Рекъиб – килига 146 лагьай ссылкадиз.  
156 Гьаким – духтур. 
157 Ашкъидин савда – инал ашкъидин агьузар я. 
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Такур касдиз вуч кар ятIа чидай туш. 
 
Ярдин дерт такурай гьич са бендедиз – 
И дердини кьена Магьсумни Ифриз159, 
Зунни вунни хьана, гьелбетда, ажиз, 
Эхир, яр, ви азарди160 зун тадай туш. 
 

Вун хвашгелди, сафагелди 
 
Вун хвашгелди, сафагелди, 
Ччан женнетдин цуьк севдуьгуьм. 
Зун рекье финиф я валди, 
Вун хьайла вилик, севдуьгуьм161. 
 
Ччан дагъда-вай хаму жейран, 
Ухшар я ваз якъут, маржан. 
Къурбанд хьуй ваз зи ширин ччан, 
Ала вал зи рикI, севдуьгуьм. 
 
АтIлас, дере хупI хас я ваз, 
Цел фида вун къугъваз-къугъваз, 
Къекъведа вун дамахар гваз, 
Авач хьи ваз тай, севдуьгуьм. 
 
Къизилгуьлдай хур ацIурна, 
Дурнади хьиз гардан кьуна, 
Хъуькъверив зилфер162 гутуна, - 
Зи ярдиз килиг, севдуьгуьм. 
 
Вав зи къалмакъал авач, яр. 
Мад ваз лугьур чIал авач, яр, 
Я ваз тагур мал авач, яр, 
Ччанда чка кьур севдуьгуьм. 
 
Зи ярдиз за лагьана чIал. 
Зардин камар кутугда вал, 
Дере, хара алукIда вал, 
Эмин ажуз туш, севдуьгуьм. 
 

Вун авачир женнетни кIандач163 
 

Вун хвашгелди, сафагелди, 
КIан туш заз зун хьана ялгъуз. 
Гьамиша за ви гъам чIугваз. 
                                                                                                                                            
158 Ада я – инал азад ая. 
159 Магьсумни Ифриз – Лейлини Мажнун, Эслини Керем хьиз чеб чпиз кIан хьайи, амма садаз 
кьисмет тахьай жегьилар. 
160 Азарди – инал ашкъиди. 
161 Севдуьгуьм – кIани яр. 
162 Зилфер – чIарар, кифер. 
163 Эхиримжи бенд малум туш. 
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Зи жигерар кана ялгъуз. 
 
Аман-минет, зи рикI мир дар, 
Ччан зи рикIиз кIани тавар. 
На алукIна харани зар, 
Къаршидал датIана ялгъуз. 
 
Бегьер битмиш хур авай яр, 
Гьам къамат, абур авай яр, 
Лацу пеле нур авай яр, 
Илиф захъ вахтуна ялгъуз. 
 
АлукIна либасар вири, 
ТIарамдиз къваз, гьуьруьпери. 
Яр авач заз, валай гъейри, 
За вун заз яр кьуна ялгъуз. 
 
Азимушан, шукур хьуй ваз, 
Бахтавардив хупI гвачни назI 
Вун акъвазна пенжердаваз, 
Зи са вил хкIуна ялгъуз. 
 

Ялгъуз 
 
Гьич зи ччанда кьарар кьадач 
Яр галачиз хьана ялгъуз, 
Ашкъидикай ваз дад авач – 
Кабаб хьана кана ялгъуз. 
 
Ашкъи-гьава бед азар я, 
Зи гьал сефил, рикIни дар я. 
Яр такуна хейлин къар я, 
Гуьзел сердиз фена ялгъуз. 
 
Зи сефил рик1 жечни бес дар, 
Тамам ая: гуьзел тавар, 
Хара-диба алукIна, зар 
И тегьерда фена ялгъуз. 
 
За ийир са минет ава: 
Гьам ферз, гьам суьрнет ава, 
Гьар гуьзелдин адет ава 
Даим жеч хьи датIана ялгъуз. 
 
Етим Эмин я бейчара, 
Гуьзел, ви гъам чIугваз пара, 
Хьайиди бес хьуй йикъара 
Зун ина, вуна ана ялгъуз. 
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Ярдиз  
 
Я стхаяр, зун хьанва лап ажуз 
Геже гуьндуьз зи рикI сефил язава. 
Зун авай гьалдикай хабар авачиз, 
Севдуьгуьм яр-ашна гъафил язава. 
 
Зун я са дердер авай дели Мажнум. 
Зи мурад-метлеб я ярдив рахун, 
Сафаяр суьрмишиз, девренар гьалун, 
Ярдин иетлеб анкай тIимил язава. 
 
Яр, ви гьалар заз са тегьер аквада, 
Наз маса гайтIа, на зи кефи хада. 
Нагагь такабур хьайтIа вун авай фанада, 
Вун аллагьдин патав зелил язава. 
 
Заз чир авун ви метлебар рикIивай 
Гьар са чIавуз вал ферз я ви хивевай, 
Вун яр хьана лугьуз тIвар чи хуьревай 
Са пара инсанар пехил язава. 

 
Назани  

 
Фимир, назлу, зун къвезава, 
Дердинин дарман Назани. 
Зун дели-диван жезава, 
Зи дерт чидай ччан Назани. 
 
Къизилгуьлдиз ухшарава, 
Жасад якъут къашарава, 
Уьмуьр цIувад яшарава, 
Дуьньядилай масан Назани. 
 
Юкьва гимиш камар ава, 
Ви тарифдин гафар ава, 
Къизил ичер хурар ава, 
Ви къаст зун кьин ян, Назани. 
 
Шумуд руьгьди чIугвада агь, 
Яр, ваз жеда закай панагь. 
Заз, Эминаз, кIан я, валлагь, 
Ттаб ваъ, гьахъ-диван, Назани. 
 

Алагуьзлидиз 
 
Инсаф ая тIун, кая хьи зу ччан, алагуьзли. 
Минет я ваз аман, ччан суна, мержан, алагуьзли. 
Йиф-югъ гьарагъиз, жедани ваз ван, алагуьзли? 
Кумир вуна ви азиз яр икьван, алагуьзли. 
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Элкъвез вилика ччанда цIаяр тваз фида вун зин, 
Гьейран туна, акъудна акьул гваз фида вун зин, 
Аквар кьван чкадиз вилер алаз фида вун зин, 
Рахан тейиз зун туна пашман, алагуьзли. 
 
КъведатIа вун, къведа лугьуз заз вуна яб це, 
Вад югъ фана дуьнья я ими, заз кили яб це. 
Элкъуьгъ, кили, за вуч лугьудатIа, на са жаваб це 
Заз лагь вуна ин дердинин дарман, алагуьзли? 
 
Малаик яни, вун вуч ятIа, на заз лагь, 
Инсан жедани икьван иер?! Им вуч я, пагь-пагь, 
Ам вуна заз кьисмет ая, аман аллагь, 
Амин, вуна лагь кьабул авурай, ччан алагуьзли. 
 
Заз вун чизвач, вун вуч ятIа, лагь вуна якъин 
ТIавус яни вун, кард яни вун, къвед яни тайин, 
Зуьгьре яни, ам варз яни, ам гъед яни якъин 
Виниз ая, тамам къала гардан, алагуьзли. 
 
Етим Эминан вил вахъа атIуч, вун фирамид 
Ферд ийиз гъейри вуна фикирармир 
Гваз фин чун дерт дуьньядила, аман масадаз чирмир 
Белки, ана чун чаз хьана акван, ччан алагуьзли. 
 

Дилбераз 
 
Вун паталди, назлу дилбер, 
Зин сефил рикI дар хьана хьин. 
Зи шад гуьгьуьл хьана бада; 
Ачух дуьнья дар хьана хьин. 
 
Зи дердиниз хьанач дарман, 
ХарапIа хьуй ихьтин заман, 
Я ччан играми азиз мугьман, 
Вун гъейридан яр хьана хьин. 
 
Султанбиги – зи ярдин тIвар, 
РикIел тай кьван жеда рикI дар, 
Кьве вилелай атай накъвар 
Ирид ччиле кьар хьана хьин. 
 
Етим Эминан рикI я дар, 
Я иллагьи я видин кар 
Дуьньяд дердер, севдуьгуьм, дар 
РикIяй-къат тир кар хьана хьин. 
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Аман яр 
 
Аман яр, зи хажалатар гзаф я. 
Икьван гагьди тахьай шадвал жедани? 
Куьз фагьумдач? Чи уьмуьрар физава. 
Несиб-къисмет хьайтIа, вун заз къведани? 
ХупI четин я, кIан хьайила, тагайтIа, 
Ракъибарни амалдалди рахайтIа, 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
Терг авуна хьайи икьрар арада, 
Четин тушни вун тухвайтIа чарада, 
Етимдин кьил гьатна четин арада 
Гуьл хана пашман хьана жедани? 
 
Шумуд йис я ганач на заз са жаваб, 
Къар гьисабиз кузава зин кьуд кIараб, 
КIарабдикай шиш хьана зи, рикI кабаб, - 
Дердиникай хабар кьадач садани. 
 
Айиб мийир: гьал сефил я, зайиф я, 
Вун жегьил туш, гьар са куьнин ариф я. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
КIеве гьатайла, гъарибдин гъил кьадачни? 
 
Вун тахьайтIа, ччан куда зи зулалди, 
Эслини Керем кьведни кана са цIалди, 
Вуч тIурфан акъатна Эминан кьилелди 
Инсаф авуртIа, бес ви гъиляй къведачни? 
 
Гьикьван лагьайтIа ваз гаф авач кIевела, 
Рахай гафар гумач хьи вав эвела, 
Пашман хьана минет ида на вала 
Ахпа, кефи хайла, за вун гъидани? 
 

КIани ярдиз 
 
Фагьумна за, ин дуьньяда 
Ажеб камил я суна вин, 
Ихьтин шадвал ийидайдаз 
Таза къелем мубарак хьуй. 
 
Дуьньядинди вад къан гьуьрмет, 
Шак авачиз фида, гьелбет, 
Ихьтин шадвал ийидайдаз 
Таза къелем мубарак хьуй. 
 
Ин дуьнья са фана багъ я, 
А кьегьалдаз вуч гаф ава, 
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Душманариз такIан хьайтIа, 
Дустариз на аш ганава. 
 
Илми изади кхьей къелем, 
безетмишна гьам хьанава. 
Агакьайла вин цIийи свас 
Хъуьрез-къугъваз, мубарак хьуй. 
 
Гьар са касдиз гьа югъ хьуй ман 
Сив ахъайна хъуьредай. 
Са кIвал ава женнет багъда 
Безетмишна араснавай. 
 
Сандух ава, мес-кьил ава, 
Безетмишна аквадай. 
Куьлуьз-куьлуьз эхтилатиз... 
Гьуьруьпери мубарак хьуй. 
 
Эдеб, камал марифат я, 
Вун Ашикъ Къариб я, 
Ам ви Шагь-Селем я. 
Агакьайла гьар са касдиз 
Ишлемишиз мубарак хьуй. 
 
КIвалин къенез хъифейлахъди  
КIвалин къене са затI ава. 
Женетдин либас алукIна, 
Безетмишна вуч раснава. 
 
Къелемдивди чIугур вилер 
Наврузбегдиз килигзава. 
Кьил метIеллаз ихтилатиз 
Хуралайбур мубарак хьуй. 
 
Етим Эмин дуьньядикай 
РикIин шадвал жагъайди туш. 
Ични чуьхвер ширин затI я 
Са емишни жагъай затI туш. 
Вичин акьул тамам ийиз 
Чидай касдал алукьайд туш. 
Бухав алаз кIевирнавай 
Таза сандух мубарак хьуй. 
 

Алдатмишай ярдиз 
 
Заз хабар авачиз, душман, 
Ви ччанда са хъел авай кьван. 
Хьайи кардал хьана пашман, 
Вахъ чIуру хиял авай кьван. 
 
Къайтан лугьуз вуна зардиз, 
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Мягьтел я зун хьайи кардиз, 
Залай башкъа маса ярдиз  
Ви ахьтин шел-хвал авай кьван. 
 
Дишегьли жен камалэгьли, 
Инанмиш хьайид я дели, 
Заз чин тийиз эвел фасли164 
Ваз маса яа яр авай кьван. 
 
Ваз зун икьван куьз такIанда, 
Пата-патаз жез кухунда, 
Заз ччин тийиз лап ви ччанда 
ХупI чIуру амал авай кьван. 
 
Эхтилатар ийиз завди, 
Душманар шад хьана вири. 
Етим Эминалай гъейри, 
Ваз мад маса яр авай кьван. 
 

Серминазахъ галаз суьгьбет 
 

- Эхир вуна чIугваз тада зав азар, 
Аман, кумир вуна зи ччан, серминаз. 
Ви ашкъиди авуна зи рикI бизар, 
Вун шем я, зун первана я, Серминаз. 
 
- Ччанди кьарар кьадач вун заз такуна, 
 
Дуьньядилай кIан я вун заз, Невжеван165, 
Ваз минет хьуй кьамир вуна гъейри яр, 
Намус-гъейрат авачни ваз, невжеван? 
 
- Элдин сивера твамир на чи тIварар, 
Белки, хъсан хьайитIа кьисмет-кьадар. 
Амач заз йикъан кьарар, йифен ахвар, 
Вакай жеда ччандиз дарман, Серминаз. 
 
- Гуьзел яр, на куьз чIугвада агьузар, 
Вун акваз чи ччанда гьатнава азар. 
Лацу хурал битмиш хьай таза анар 
Гьар са чIавуз ваз къурбанд я, невжеван. 
 
- Гила бес хьуй, ая вуна са гьуьрмет 
Къалур ая на заз ви гьуьсни суьфет. 
Ви зилфериз авайди туш гьич къимет, 
Аман кумир вуна зи ччан, Серминаз! 
 
- Айиб ая, ви гьуьрмет за хайитIа, 
                                                 
164 Эвел фасли – виликдай. 
165 Невжеван инал жегьил, цIийиз агалкьнавай гада. 
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Вун терг-уна маса касдиз фейитIа, 
Гужуналди зун бубади гайитIа, 
Ахпа ам я эхир-дуван, Невжеван166. 
 

Ханум  
 

Бедназар тахьуй вин суьрет, 
Бажит кушун агъ я ханум. 
Инсаф ая, ша ваз мирвет, 
Сурагьи бухах я ханум. 
 
Хамвилиз я вун жейран, 
Вун хьайидаз я сад девран, 
Ви либасдал я зун гьейран, 
Асул женнет багъ я ханум. 
 
Ша хуьх вуна зун, аман ваз дад, 
А ви гардан ая азад, 
ЧIулаввилиз лагьайтIа мад, 
Гатун чими рагъ я ханум. 
 
Ажеб тават я вун, азиз, 
Эрзиман я эхтилатиз, 
Гьайиф, уьмуьр икI бада физ, - 
Межлисдин чирагъ я ханум. 
Етим Эмин, вун кьурада, 
ярди атлас зар храда, 
Таяр-туьшерин арада 
Къизилдин пайдах я ханум. 

 
Севдуьгуьм 

 
Я стхаяр, заз са гуьзел яр ава. 
Нига ятIа хъел хьанава севдуьгуьм. 
Эвел кьиляй яр я лугьуз кIан хьана, 
Нига ятIа яргъаз хьана севдуьгуьм. 
 
Хъсан яр хьунухь дуьньядин сад вафа я, 
Чир тахьайла, ччан гунуг хупI жафа я, 
Дуьньядинди вад къан гьафа-сафа я, 
Эхир са къуз рекьирвал я, севдуьгуьм. 
 
Яр, фида ву ин факъирдин виликай, 
Хабар кьадач вуна зи кай рикIикай, 
Нагагь бирдан хъуьреда вун кIаникай, 
Гьамни заз са дерт акуна, севдуьгуьм. 

                                                 
166 Эхиримжи бенд авач. 
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Етим Эмина лугьуда ваз: назани сархуш, 
Вун акурла къведа зи ччандиз нуш, 
Гуьзеларик назвилерни жерид туш, 
Бес хьуй на чIугур гьуьжет, севдуьгуьм. 
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КЪЕЙДЕР 
 

Шиирар 
 
«Туькезбан». КIватIал туькIуьрдайла, чун шиирар сад-садан 
гуьгъуьна, абур кхьей вахтариз килигна, эцигиз жезмай 
кьван алахъна. Ахтармишунриз, гьакIни Етим Эминан хтул 
Ярагьмедов Ярагьмедан делилриз килигна, шаир Кьеандал 
Агъамирзе-эфендидин медресада кIелдай вахтунда и касдин 
рушал ашукь хьанай. И рушан тIвар Туькезбан тир. Ярдиз 
лагьанвай и шиир чаз виридилайни фад туькIуьрайди яз 
жгъизва. Тарихдин рекьяй къачурла, ам тахминан 1860 
лагьай йисуз кхьена. 
 
Шиирда Эмина вичин яр «ширин вирт я, хуш нямет я» 
лугьузва. Шшаирдив адан «гъам-хифет» агатнава. 
 
Шиирди чи фикир желб ийидай чкайрикай сад ам я хьи, ина 
гьеле «Эмин» лагьай вичин тIварцIихъ «Етим» лагьай лакIаб 
гилигнавач. Туькезбанакай шиир сифте яз 1957 лагьай йисуз 
акъатай ктабда ганвай. Амма ана ам «Кьил хураваз фимир 
вун» т1вар алаз акъуднавай. 
 
Шиир Исламов Рустама гайи кIватIалдай къачунва. 
 
«Фитнекар къарийриз». Халкьдин сивера авай эхтилатриз 
килигна, Кьеан хуьруьн дишегьлияр эмина и хуьряй кьил 
къачунал нарази хьана. «Къарийри кьецI гана кардиз, 
шикаятна залай ярдиз». Шаирди хиве кьазва хьи, 
«шикаятрихъ ава гьунар». Амма вири и шикаятар бинесуз 
буьгьтанар тир. 
 
1957 лагьай йисуз ва адалай вилик акъатай кIватIалра 
кьвед лагаьй куплетдин эхиримжи цIар икI кхьенва: «Авурай 
азад къарияр». 
 
«Къарийриз». Шаир къарийрикай пис рахунал пашман хьана. 
Ада абурувай, вичивай са «жегьилвал» хьана лагьана гъил 
къачун тIалабна. 
 
Шиир адалди тафаватлу я хьи, ина ада вичин уьмуьрдикай 
метлеблу малумат гузва: «Диде-буба авачир сад я». ИкI 
хьайила, ам гьеле медресада кIелзавай вахтунда етим 
хьанвай. Белки, лугьуз жеда, адан диде-буба медресада 
кIелзавай вахтунда кечмиш хьаннай. И кардиз Эминан шиирри 
шагьидвал ийизва. «Туькезбан», «Фитнекар къарийриз» 
шиирра шаирдин тек са тIвар – «Эмин» ава. «Къарийриз» 
шиирда сифте яз «Етим Эмин» пайда жезва. 
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«Ккез вуч ярашугъ я». Ихьтин тIвар алай шиирар лезгийрин 
поэзияда гзаф ава. Эминалай гуьгъуьниз Ахцегь Гьажидини, 
СтIал Суьлейманани, Хуьруьг Тагьирани туькIуьрнай. 
 
Шиир Исламов Рустаман кIватIалдай къачунва. Сифте яз 1957 
лагьай йисан кIватIалда акъуднава. 
 
«Вирт квахьайдаз». Шиир арадал атунин агьвалатрикай сифте 
яз Мегьамед Гьажиева халкьдин сиверай малуматар 
кIватIнай. 1947 лагьай йисуз акъатай Етим Эминан 
кIватIалда гьакъикъат ихьтинди я лугьузва. Малум я хьи, 
Эмин гьамиша азарлу инсан яз хьана. Адак рикI тадай хесет 
кваз акуна, бязи жерягьри адаз ичIи рикIелай хам вирт 
туьн меслят къалурнай кьван. Эмина, вичин къунши Гьажи 
Тагьираз вирт авай чIал чиз, са тIимил пулни вугана, адан 
кIвализ вирт къачуз, ракъурда. Гьажи тагьираз Эминавай 
пул къачуз утанмиш жеда, амма гьавайда гузни кIан жедач. 
Ада атай касдиз: «Вирт амач», - лагьана жаваб гуда. И кас 
хъфейла, Гьажи Тагьира вичин папаз лугьуда: «мад Эминаз 
гун хьанач, къала, паб вирт авай гетIе гъваш, чна са кIус 
виртни нен, а къапунани вуч аматIа акван». Папа фена 
гъуьр яни, къуьл яни авай кандудикай вирт авай гетIе 
хкудда, гетIе гъилиз кьезил къведа. КилигайтIа, гетIеда 
вирт амач. И вирт авай чка Гьажи Тагьиран лежбердиз 
(батракдиз) чир хьана, ада яваш-явашдиз чинеба и вирт 
тIуьна куьтягьнай кьван. 
 
Маса эхтилатдиз килигна, Эмина вичин кIвализ мугьманар 
атайла, вирт кIанз пулни гваз ракъурна. Гьжи Тагьира 
ганач. Ахпа и ван хьайила, хуьруьн бязи жегьилри вирт 
чуьнуьхна тIуьна лугьуда. 
 
Гьар гьикI ятIани, и кьиса Эмина гьакI тунач. Ада и чIал 
туькIуьрна. Гьажи Тагьир вични судья яз, угъридилай 
суддиз арзе авурла, а чIавуз хуьруьн судда къазивилин 
везифаяр кьиле тухузвай Эмина судьяйриз лугьуда кьван: 
«Гьажи Тагьиран кардин дуван за атIанва, куьне яб це, за 
кIелин». Гьак1 лагьана Эмина и чIал кIелнай лугьуда. 
 
Етим Эминан хтул Ярагьмедов Ярагьмеда «Вирт квахьайдаз» 
шиирдин гьакъиндай са тIимил маса хьтин баян гузва. Ада 
кхьизва хьи, Гьажи тагьиран папа вирт авай гетIе 
вирибурукай чинеба яз гатIа авай къуьлуьк кутуна. И гетIе 
батIрак асланаз акуна. БатIракдини са юкъуз, кьве юкъуз, 
са вацIра, кьве вацIра тIимил-тIимил нез, михьиз 
куьтягьнай. 
 
«Вирт квахьайдаз» шиирда Эминан чIаларикай сифте яз урус 
гаф («судья») ишлемишнава. Судьяйри Дагъустанда сифте яз 
1868 лагьай йисалай кIвалахиз башламишнай. ИкI хьайила, и 
шиир 1868 лагьай йисалай фад тушиз туькIуьрнай. 



www.lezgichal.ru

 93

 
«Гачал гьей!» сифте яз 1931 лагьай йисан кIватIалда 
акъуднава. М.Гьажиева, халкьдин сивера авай рахунрал амал 
ийиз, шиир арадал атуникай 1947 лагьай йисан кIватIалда 
ихьтин къейд ганва. Хуьре са кесиб нехирбан аваз, ам са 
агьвал, девлет авай касдин рушал ашукь жеда кьван. 
Нехирбандивай, гьелбетда, ам вичиз гъуник умуд кутаз, 
адан патахъай гаф лугьуз жуьрэт жедачир, амма идан 
ашкъидикай а рушан юлдаш рушариз хабар хьана, и 
нехирбандал хъуьрез кIан жеда кьван. Рушари нехирбандиз а 
рушан патай разивал авай хьтин къалурна, гьадаз гуда 
лугьуз нехирбандивай савкьатар (кишмиш, къенфет ва 
масабур) къачуз хьана. Эхир абуру нехирбандиз гаф гана, 
ам рушав гуьруьшмишдайвал жеда: «Бес пака ам чахъ галаз 
эчIелажеда, вунни гьаниз ша, жуван эхтилатар ая», - 
лугьуда. Пака юкъуз рушан патав фена рахаз башламишайла, 
гададивай гаф акъудиз жедач. Руша адаз экъуьгъда, сеперар 
гуда, идакди ам мадни перт жеда. Ам кьилел гьал атана ярх 
жеда. Нехирбандин дидедиз и кардикай хабар жеда, ада 
Эминан патав чукурда, гададиз питик (запаб) кхьин тавакъу 
ийида. Питикдин еринда шаирди гьа и «Гачал гьей!» 
лугьудай чIал туькIуьрна, са тIуб чарчел гьадан са бенд 
кхьена гуда. 
Етим Эминан хтул Ярагьмедов Ярагьмедан рахунриз килигна, 
«Гачал гьей!» шиир икI хьана кхьейди я. А вахтунда 
Ялцугъа Алимердан тIвар алай са кесиб авай. Адаз 
девлетлуйри «гачал» лугьудай. Са юкъуз Алимердан «Къванер 
кьил» тIвар алай чкадал чуьлдиз фена. Къацар авай никIери 
шагьвардалди лепе гузвай. Девлетлуйрин рушари кеф-
кефиятдик манияр ягъизвай. Алимерданаз «умуд» квай Шагъа 
тIвар алай рушахъ галаз рахаз кIан хьана. Руша адаз: 
«Кьей вун гачал», - лагьана. Кесиб касдиз гзаф такIан 
хьана. И кардикай са ни ятIани Эминаз хабар гана. 
 
«ТIварун стхадиз». Диндиз, шариатдиз акси шиир я. Шаир 
итимриз гзаф папар гъуниз аксина экъечIзава. 
 
Шиир туькIуьр авунин себебрикай сифте гафуна лагьанва. 
 
«Кьве паб». 1954 лагьай йисан кIватIалда и шиир тIвар 
алачиз акъуднавай. Сифте яз «Кьве паб» тIвар алаз 1957 
лагьай йисан кIватIалда акъудна. 
 
Исламов Рустаман, Б. Исмаилован кIватIалра шиир 
дегишвилер кваз гьатнава. Месэла, сифте куплетдин 
эхиримжи кьве цIар икI кхьенва: 
 
РикIин шадвал жигъич адаз дуьньядал, 
Дуьнья адаз вич амай кьван дар жеди. 
 
Кьуд лагьай куплетдин эхиримжи цIар: 
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Эвел гъай паб гъуьлелайни ар жеди. 
 
Эхиримжи куплетдин вилик ихьтин са куплет мад ква: 
 
Гаф лагьайла ваз терсеба килигда, 
Къайи са гаф ви гафунал эцигда, 
Гьич ван тахьай тегьнени вахъ гилигда, - 
Къегьбедилайни вун беябур жеди. 
 
«Герек туш». 1954 лагьай йисан кIватIалда и шиир «Кьве 
паб» тIвар алаз акъатнавай. 
 
Шиирдин маса вариантда эхиримжи цIар икI кIелзава: 
 
Гъуцари гайи кас садазни герек туш. 
 
«Гуьгьуьлдиз». Шиир куьрелди акъуднава. 1957 лагьай йисан 
кIватIалда Етим Эминан тIвар авай куплет шиирдин юкьва 
аваз акъуднавай. Чна ам эхирдиз хканва. 
 
Шиир Мегьамед Гьажиеван архивдай къачурди я. 
 
«Дуьнья гьей». 1957 лагьай йисан кIватIалда сифте 
куплетдин эхиримжи цIарцIе «девран» гафунин чкадал 
«гьижран» кхьенвай. Им гъалатI тирди Исламов Рустаман 
кIватIалдай малум жезва. 
 
Кьвед лагьай куплетдин эхиримжи цIарцIе, аксина яз, 
«гьижран» гафунин чкадал «девран» кхьенвай. 
 
Са маса вариантда эхиримжи куплетдин сифте цIарцIе 
«фугъара» гафунин чкадал «аси лукI я» кхьенва.  Исламов 
Рустаман кIватIалда алава яз кьве куплет мад ава: 
 
Бязибуру валди ийида шадвал, 
Бязибуруз я вун гьамиша шел-хвал, 
Бязибуруз я вун девлет, ажеб мал, 
Бязибуруз я вун душман, дуьнья гьей? 
 
Бязибурал вун хупI жеда гьавалат, 
Бязибуруз вуна гуда хажалат... 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Бязибуруз я вун игьсан, дуьнья гьей! 
 
«Фана дуьнья». Мегьамед Гьажиева кIватIай шииррикай 
хкягъайди я. Куьрелди сифте яз акъудзава. 
 
«Бахтсузвал». Шиир сифте яз 1954 лагьай йисан кIватIалдиз 
акъуднава. Бязи юлдашри шиир маса шаирдинди ятIа 
лугьузва. 
 



www.lezgichal.ru

 95

Виликдай акъатай кIватIалра ругуд лагьай куплетдин сифте 
цIарцIе «керекуьлни» гафунин чкадал «хъуьруьнарни» 
кхьенва. 
 
«Заз сабур гуз...». Са-са юлдашри шиир маса шаирдинди я 
лугьузва. 
 
«Чуьхвер». Етим Эмин начагъзавай вахтунда дустари адаз 
чуьхверар ракъурнай. Эмина шадвал малумарзава. Маса 
рахунриз килигайтIа, «дабан атIудай» дустари, Етим Эминал 
хъуьруьн патал, адаз гзаф куьлуь ва усал чуьхверар 
аркъурна лугьуда. Шаирдини айгьамралди чуьхверрин тариф 
авуна. 
 
«Нехирбан». Сифте яз акъудзава. 1956 лагьай йисуз Агъаев 
Агьеда Исламов Рустамавай кхьена. Шиир туькIуьр хъувунва. 
 
«Дуст Ягьиядиз». Сифте яз акъудзава. 
 
«Стхаяр». Сифте яз акъудзава. Хуьруьг Тагьиравай Агъаев 
Агьеда кхьейди я. 
 
Шиирдин эхир малум туш. 
 
«Ашукь жемир явадал». Шиир яргъиди я, кхьей касди пад-
къерех лап чIурна кхьенва. 
 
«Гьая тийижир паб». Сифте яз акъудзава. 
 
«КафтIар къаридиз». Сифте яз акъудзава. Мегьамед Гьажиева 
жугъурайди я.  
 
«БалкIандин тариф». Куьрелди акъудзава. 
 
«Къавумдиз». И шиирдин гьакъиндай Ярагьмедов Ярагьмеда 
икI лугьузва: «Етим Эминан кьилив адан чIехи руш – 
къизханум кIанз Эхнигар лугьудай хуьряй Алимердан тIвар 
алай кас атана. А вахтунда рушар къиметдихъ гун адет 
хьанвайтIани, Етим Эмина рушахъ са кепекни къачунач, 
анжах рушаз парталар авун тIалабна». 
 
«Къазанфараз». Виликдай акъатай вири кIватIалра и шиир 
«Дустуниз» тIвар алаз акъатнавай. Кьасум-хуьруьн райондин 
векьелар тIвар алай хуьряй тир Гьажиев Сейфеддиназ 
Къазанфара и шиирдиз жаваб яз рахкурай шиир гьатна. 1871 
лагьай йисуз кхьей адан шиир ихьтинди тир. 
 

Етим Эминаз жаваб 
 
Аферин хьуй ваз, вун хьуй сагъ, эй азиз. 
Ваз несиб хьуй женнетдин багъ, эй азиз. 
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Агакьайла а ви чар захъ, хьана зун 
Дустарин кьилив уьзуьагъ, эй азиз. 
 
Валлагь, вуна а ви кагъазда авай, 
Маргьабади зи дамах чагъ, эй азиз. 
Чир хьана ваз, гьич чир жедач ахмакьариз 
Дуст я дустунин далудал дагъ, эй азиз. 
 
Валлагь, авач гьич са касдиз вун хьтин дуст, 
Гьар са дустуниз вун я варз, рагъ, эй азиз. 
Зун я мазур, ша Хутаргъиз вун къе физ, 
Ви дердерихъ зун я муштагъ, эй азиз. 
 
Хьуй чи дуствал эбеди, на заз чIалар, 
Гьар са вахтунда кхьиз ягъ, эй азиз. 
На куькIуьрна, стха, вун аллагьди хуьй, 
Дели-виранадиз чирагъ, эй азиз. 
 
«Дустариз». И шиир халкьдин сивера кьве жуьре гьатнава. И 
кьве жуьредин арада авай тафават, - эгер бязи цIарар 
чIурунар ва мсб. гьисабдиз къачун тавуртIа – анжах ам я 
хьи, са жуьреда, инал чна ганвайвал, шаирди вичин дерди-
гьал дустариз малум ийизва, кьвед лагьай жуьреда ам 
Мислимаз тайинарнава: «Хабар кьуртIа зи гьалдикай 
дустари, шукур-аллагь хъсан я лагь Мислимаз...» 
 
Кьепирви Мислим Етим Эминан дуст яз, вични къуллугъэгьли 
яз хьана. Асулдай шиир Эмина гьадаз вичин патай шикаят яз 
кхьейди я, амма гуьгъуьнлай вичи ва я халкьди «Мислиман» 
чкадал «дустар» эцигна. ГьакI ятIани, чаз инал чна гузвай 
жуьре меслят яз акуна. 
 
«Азиз дустар, килигдачни зи гьалдиз?». Маса вариантда 
кьвед лагьай куплетдин пуд лагьай цIар: 
 
Аллагь шукур, авачиз туш – ацIана. 
 
Пуд лагьай куплетдин сифте цIар виликан кIватIалда икI 
кхьенвай: 
 
Бес зун хьтин фугъара кас хьайила. 
 
«Дустар». Сифте яз акъудзава. 
 
«Гьинава?». 1877 лагьай йисан бунтарикай кхьенвайди я. 
Сифте яз акъудзава. 
 
«Наиб Гьасаназ».  Векьеларви Гьажиев Сейфеддинавай 
къачурди я. Гьасан – им Алкьвадар Гьасан-эфенди я. 
 
«Нефсиниз». Сифте яз акъудзава. 
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«Алкьвадар Гьасан-эфендидин цIийи кIвалериз». Исламов 
Рустамавай агъаев агьеда кхьейди я, сифте яз акъудзава. 
 
«Дуванбегдиз».  Сифте яз акъудзава. Шиирда Эмина вич стха 
мелика гьикI тарашнатIа, гьадакай эхтилат ийизва. 
 
«Билбил». Ялцугърин жемятдин рикIел хкунриз килигна, и 
шиир Эмина пис начагъзавай вахтунда кхьейди я. Гатфарихъ 
дакIар ахъа авур береда адаз ичин ттарце ацукьна «агъзур 
нагъма» кIелзавай билбилдин ван хьана. Шиирда билбилдин 
бахтлувал шаирдин бахтсузвилин къаншарда эцигнава. 
 
«Духтурханадай чар». Б. Исмаилован кIватIалдай къачурди 
я. Са-са тестикьунриз килигна, и чIал Эмина Дербентдин 
духтурханада къатканвай вахтунда Туькезбаназ рахкурай 
кагъаз я. 
 
Шиир сифте яз акъудзава. 
 
«Эмина, вич рекьидайла, лагьай чIал» Б. Исмаилован 
кIватIалдай сифте яз акъудзава. 
 
«Веси». Шиир кхьиниз вуч себеб хьанайтIа, сифте гафуна 
лагьанва. 
 
«Къудратдин кар». Сифте яз акъудзава. 
 
«Зи азиз». Сифте яз акъудзава. 
 
«Алагуьзли». Виликан кIватIалра эхиримжи куплет авачир. 
 
«Эй, зи гуьзел». Сифте куплетдин кIуьд лагьа цIар маса 
вариантда: 
 
Агь, гьайиф зи эвел чагъар. 
 
Кьвед лагьай куплетдин ругуд лагьай цIар: 
 
Ваз зи гъам аквачир, гуьзел. 
 
«Ялгъуз». Сифте яз акъудзавайди я. 
 
«Ярдиз». Б. Исмаилован кIватIалдай. сифте яз акъудзава. 
 
«Назани». Шиир кьве чIалал – лезги ва азербайжан чIалал 
кхьенва. Сифте яз акъудзава. 
 
«Алагуьзлидиз». Сифте яз акъудзава. 
 
«Дилбераз». Сифте яз акъудзава. 
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«Аман яр». Сифте яз акъудзава. 
 
«КIани ярдиз». Сифте яз акъудзава. 
 
«Ханум». Сифте яз акъудзава. 
 
«Севдуьгуьм». Сифте яз акъудзава. 


