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Щийи йисан саламар  

Гьам хъуьруьнни, гьам 
шадвал Гьава хьиз чаз 
герек я. Шадвал авай 
вядейра Чун крара зирек я.  

Кьабул, дустар, 
рикЫвай Щийи йисан 
саламар. Буржарни я 
вахкузвай Куьгьне 
писал аламай. 

 

Чи гьарайдиз гьай хьайи  
«Мавел» издательстводин 

сагьибар тир 

МАГЬМУДОВ МЕГЬАМВДАЗ  
ва ВЕЛИЕВ НЕБИДИЗ: 

Эвелрикай эвел я, 
Чайхана чи гуьзел я. 
Лезги чилин дулах хьиз 
Рахазвайди «Мавел» я. 
Аферин чирухвайриз! 
Руьгьдин чIехи 
архайриз! 



Мердат Жалгмов (Мерд Али) I943-йисуз Миграгъа 

дидедиз хъана, ина юкьван школа, Махачкьалада ДГУ -дин 

филфак акьалтМрна Тагьирхуьруьнкъазмаприн 

ваСамурдин юкьван шко-пайра муаллимвиле, А. Тахо-

Годидин тIварунихь галоп Педагоги-кадин uHcmumymda 

илимдин къуллугьчивиле  кIвала.хна. 
I985-йисалай ада «Лезги газемдин» редакцияди 

кIвалахзава: корреспонденшвиле, старший 

корреспонденвиле, отделдин редак-торвиле. Ам 

журмалиствилин кьилин «Дагъустандин къизилдин перо», 

«Къизилдин лекь», Гьажибег Гьажибегован т!варунихь 

налай премийрин лауреат, РД-дин кулътурадин лайихлу 

работник, РФ-дин писателрин ва журналистрин Союзрин 

член я. 
М.Жалилован «Сергьятдал», «Къацукьашар», «Рекье», 

«Фу», «ЧIимчIирдин мани», «Кьенин югъ», «Девирдин 

дуван» ктабар ва цIудралди очеркарни гьикаяяр, 

фелъетонар, репортажар, рекье-рин кьейдер акъатнава. 
Шаирди Дагьустандин ва Урусатдин гзаф авторрин 

эсерар лезги чIалаз таржума авунва, абур мектебрин 

учебникра гьат-нава. 



Автордин   патай 

За и ктаб «Лезги газетдин» 80 йис 
тамам хьу-низ талукьарзава, ам арадал  
атунин асул себеб-карни гьа газет я. Ана 
кIвалахиз, заз Лезги чил, лезги халкь 
генани мукьувай чир жедай мумкин-вал 
хьана. Газетдин редакциядин тапшуругъ-
далди за эхиримжи 5-I0 йисуз, гьар 
йисан эхир-да, алатнавай I2 вацран 
вахтунда чи халкьдин векилрикай, чебни 
асул гьисабдай анжах Дагь-устанда 
яшамиш жезвайбурукай (пата-къерех-да 
авайбурукай чав бес кьадар делилар 
агакь-завач), государстводин чIехи 
наградайриз, гьуь-рметдин тIварариз, 
премийриз лайихлу хьайи-бур чириз, 
абуруз цIийи йисан тебрикар, ду-ствилин 
шаржар ва я тостар кхьиз хьана. Абур 
«Щийи крар-цIийи тIварар», «ЦIийи 
йисан суф-радихъ суварин тостар», «Чи 
тебрикар», «Чи даяхриз-чи дамахриз» ва 
маса рубрикайрик кваз газетдин чинриз 
акъатна. 

За абур санал кIватIна ва ахьтин 
фикирдал атана хьи, и куьруь, амма 
ри,кIин чимивал, руьгьдин дамах, 
гьиссерин ачухвал аваз кхьен-вай 
эсеррай чаз чи халкьдин алай аямдин лап 
камаллу, кесерлу, уьткем, чпин 
тIварарини, кра-рини чи халкьдин 
винизвал, кьетIенвал, къа-димлувал 
санлай лишанламишзавай векилар чир 
жезва. Чаз чи халкьдин къаймах ва дамах 
гьихьтинди ятIа аквазва. Ина 
государстводин ва гьукуматдин вини 
мертебайра кIвалахзавай бажарагълу 
рухваярни рушар, Халкьдин Со-
бранидин ва Госдумадин депутатар, 
ведом-ствойрин ва министерствойрин 
руководителар, карханайринни 
идарайрин сагьибар, жумарт карчи 
рухваяр, алимар, муаллимар, духтурар,  



искусстводин деятелар, писателарни 
шаирар, гьунарлу зегьметчияр ва 
масабур ава. 

Чи зурба векилрин тек са тIварар 
акурлани, чав чи къагьриман халкьдал, 
жуван Ватандал дамах авунин гьиссер 
агакьзава. Жуван вацДун деринвал, 
ширинвал, гуьзелвал, гурлувал чин* 
тийирдаз маса вацДарин лайихарни 
синихар гьинай чир хьурай...  

И ктаб кIелзавайбуруз теклиф 
авуналди, заз чи вацIарин гурлувал ва 
деринвал, чи ятарин ширинвал, чи 
дагъларин кьакьанвал, чи яйлах-рин 
гуьзелвал гьихьтинди ятIа къалуриз 
кIанзава Зи уьткем халкь вафалу 
рухвайралди-ни рушалди садрани кесиб 
хьайиди туш! Адахъ вири девирра чпел 
дамахдай несилар хьана, гилани ава

I
 . 

Са шумуд гаф ктаб туькГуьр 
хьуникай. Ма-териалар чна тахминан 
кьилериз пайнава: «Те-лер», «Тебрикар», 
«Тостар», «Шаржар».  

«Телер» чна государстводин ва 
гьукуматдин вини мертебайра авай лезги 
халкьдин чIехи ве-килриз, 
министерствойра ва ведомствойра авай 
бязи жавабдар ксариз, шегьеррин ва 
районрин администрацийрин кьилериз 
талукьарнава. 

«Тебрикар» чпиз чIехи гьуьрметлу 
тIварар, наградаяр гайи жуьреба-жуьре 
инсанриз (бажа-рагълу юристриз, 
духтурриз, муаллимриз, эци-
гунардайбуруз ва икI мад) талукьарнава.  

«Тостар» чи газет кхьин патал 
куьмекар гуз-вай жумарт ксариз 
бахшнава 

«Шаржар» чи алимриз, шаирриз, 
писателриз, искусстводин устадриз, чи 
журналистриз чIехи тIварар, наградаяр 
гайила ва я абурун юбиле-яр хьайила 
кхьейбур я. Герек материал жагъу-риз 
регьят хьун патал чна инсанрин тIварар, 



абурун пеше, кГвалахзавай чка, къуллугь 
къа-лурна, жезмай кьван алфавитдин 
къайда хвена, ганва.  

Мад са кар ава: са-са ксариз са шумуд 
теб-рик ва я шарж кхьенва. ИкI гьар 
йисуз а ксарин кьисметда хьайи 
цIийивилер къейднава. цIийи 
къуллугърал хкаж хьун, цIийи тIварар 
гун, награда гун ва икI мад 

Санлай и ктабди, чи фикирдалди, ам 
кIелай гьар садан шадвилинни дамахдин 
гьиссер ар-тухарда, абур къанажагъдиз 
къуватлу ийида. ГьикI хьи, инал тIварар 
кьунвайбурулай тIварар кьаз агакь 
тавунвайбурун кьадар са шумуд сеферда 
артух я

I
 

Гьуьлуьн тIям чир хьун патал са 
стIални бес я, лугьуда. Чи халкьдин 
къагьриманвал, бажа-рагьлувал чир хьун 
патални и тIварарал гьакI вил вегьин бес 
жезва. 

И ктаб туькIуьриз, чапдай акъудиз 
куьмек гайи зи хайи «Лезги газетдин» 
редакциядин ва «Мавел» чапханадин 
коллективриз за баркал-ia лугьузва. 
Куьнени лагь. 



РД-дин Госсоветдин член, республикадин 
прокурор, РФ-дин лайихлу юрист, 
Гьуьрметдин орден-дин сагъиб  

ЯР АЛИЕВ ИМАМАЗ:  

Кьакьан дагъдал фад къвада жив, чида 
чаз. Амма жедач са чГавузни усалвал. 
Кьакьанвили рагъни фад-фад гъида чаз-
Жедач дагьдин къилихда гьич 
фашалвал. Яшамишрай дагьлар хьтин 
рухваяр -ТIвар алайбур чпел Халкьдин 
архаяр! 

2002 

* * * 

Валлагь, четин девир я 
Гьалтайди вал имамвал. 
Амма ерли квадардач На 
сабурдихъ инамвал. 
Агакьзава гьавиляй И 
дуьньядив тамамвал. 
АкьалтIдай туш чи патай 
Ваз гьуьрметрин давамвал.  

I999 

* * * 

Хуьрер вири СтIалрин 
Ужагъар я кьегьалрин. 
Сабурни ягь чидайбур, 
Абурни гьахъ хуьдайбур! 
Жедач ерли терезрихъ 
ЧIуру мизан гъерезрин... 

I998 



* * * 

Пуд СМалар рикIе аваз, 
Дережайрихъ физ хьана. 
И тагьсибди ви терездиз 
Заланвални гъиз хьана. 
Инанмиш я, имандихъ 
хьиз, Чун на хуьдай 
закондихъ. Щийи гьетер 
мадни къурай Ви 
мергьяба балхундихъ. 

I995 

РД-дин Гъукуматдин Председателдин 
Садлагь-ай заместитель, Россиядин 
социальный илимрин Академиядин 
гъакъикъи член, академик  

АГЬМЕДОВ БАГЬАДИНАЗ:  

Гьукуматдин къайгьуйрин 
пар Хиве кьуна, таб гузва... 
Мецеризни патахъ рахар, 
Сабурдивди яб гузва. Амма 
сад я макьсад-мидад-
Руьгьдин михьи виждандив 
Меденивал авун абад Жуван 
хайи Ватандин!..  

I995 

* * * 

ВикIегьбур я Гьезерар, 
Авайбур я жигерар. 
Уьзягъдаказ экъечIда 
Имтигьанрай -женгерай. 
Эхь, гьавиляй ачух я 
Чаз гьуьрметрин сенгерар.
 
; 

2002 



РД-дин Халкьдин Собранидин 
Председателдин заместитель  

ГЬАЙДАРОВ НАСИРАЗ:  

Ви крарал рикIивай 
Ийизва къе пехилвал: 
Хуьзва ягьдин хцивал, 
Ийиз халкьдин векилвал. 
Ганвач, валлагь,гьавая 
Спартакан шикил ваз! 

I999 

* * * 

Челегралди гьар жуьре 
Хъвадай затIар лап герек 
Акъудзава каф алаз, Гьич 
саданни гаф алач! 
Рекьизва чи гьарарат, 
Агакьай хьиз я мурад! Ша 
ацIурин бокалар, 
Тебрикиз и кьегьалар! 

I998 

РД-дин милли политикадин, 
информацидин ва къецепатан 
алакъайрин рекъяй министр  

ГУСАЕВ  МЕГЬАМЕДСАЛИГЬАЗ:  

ТIвар Мегьамедсалигь я, 
Вич къизилдин къилих я. 
Сиясатрин сердердин 
Къаст дуьнья сагъ 
хуьнуьх я. 

2002 



РД-дин образованидин министр  

КЪАЗИЕВ НИЗАМИДИЗ: 

Чи саваддин регьбердихъ 
Къилих ава лежбердин. 
Акьул, чирвал пайзава, 
Цуькверилай эмбер хьиз. 

2002 

РД-дин экономикадин министр  

ШИХАГЬМЕДОВ ГЬАМИДАЗ: 

Агьваллувал, варлувал 
Гъиз Дагьларин 
уьлкведиз, Амач, 
валлагь, шаклувал, Хайид 
я вун дидеди! Гьалал 
хьурай, чи хва, ваз! Худа 
хьурай арха ваз!  

I998 

* * * 

Жумарт хва я, кьил ачух, 
Камаллувад - гьуьл ачух. 
Газет патал гьамиша 
Гуьл ачух ва гьил ачух, 
Ашукь тир кьве вил ачух! 
Гзаф хьуй ви такьатар -
Чазни-цIийи савкьватар  

2000 



РД-дин зегьметдин ва социальный 
рекьяй вилик тухунин министр  

ЭФЕНДИЕВ ИСМАИЛАЗ: 

Машгьурбур я Штулар -
Инкъилабдин хтулар! 
Яшайишдал дун гъида, 
ВиртIедиз хьиз чIун 
гъида. 

2002 

РФ-дин соцстрахдин Фондунин РД-дин 
региональный отделенидин 
управляющий 

ЭФЕНДИЕВ ОСМАНАЗ: 

Чи спортдин Олимпда 
Гъед хьайид я виликдай. 
Гила къуллугъ генани 
Кьакьан хьанва билигдай. 
Гьар жуьредин 
шандакьар, Шуькьуьнтар 
хьиз, кIаникда. 

2002 

РД-дин Гьукуматдин   кьвед лагьай 
отделдин начальник 

МЕГЬАМЕДОВ ИСЛАМАЗ: 

ТIварни-михьи, кар-
михьи, Гьар кхьизвай 
цIар-михьи. Гьамиша чаз 
акурай, Чи гьуьлер, 
вацIар михьи. 

2002 



ДЕПУТАТРИЗ-ЧИ ИХТИБАРЛУ 
ВЕКИЛРИЗ 

РФ-дин   Госдумадин   депутат,   ДГУ-
дин проректор 

САФАР АЛИЕВ ГЬАЖИМЕТАЗ:  

Лезги депутат Думадиз успат Хьайи 
вядеда жедачни чун шад! Чидач масакIа 
жедатIа таъсиб, Валлагь, къе зи кьил 
тик хьана кьве чIиб! «ЧIварах галачир 
тар жедач къадим», -Бубайри тунвай 
камал тушни им! Халкь галачизни хва 
жедач заха, Чи садвал я чаз гьамиша 
арха!»-Им Гьажиметан я рикIин эвер, 
Ша алудин чи рекьелай кIевер.  

I999 

РД-дин Халкъдин Собранидин депутат  

АБДУЛЛАЕВ ИМАМАЗ:  

Хъсан крар ийиз кIанз, Эбеди 
яз амукьдай, Са чIавузни 
секин яз Са чкадал ацукьдач. 
Им алхиш я ийизвай. Михьи 
руьгь хьиз галукьдай!  

I999 



РД-дин Халкьдин Собранидин депутат  

АЗИЗОВ ЗАМИРАЗ:  

Хайи хва я КIирида, 
Тарифарда вирида: Тухун 
патал маргъв кьилиз Звал 
алайд я ивидал.  

2002 

РД-дин Халкьдин Собранидин депутат  

АЛЛАГЬКЪУЛИЕВ НАДИРАЗ:  

Рычал булахдин 
Назди, дамахди 
Ашкъи-гьевесдив 
Тада кIвалахиз. 
Хьурай, хва, 
югъур, Рекьера 
агъур Къуват 
хьурай ваз Чи 
чилин абур. 

I999 



РД-дин Халкьдин Собранидин депутат  

АПАЕВ АНАТОЛИЙДИЗ:  

Бубайрилай пай гана, 
Адаз халкьди гьай гана. 
Чатун къула макъуниз 
Лигим жедай цIай гана. 
Гила хкаж къарабас, 
Жуван рикIин май гана...  

I999 

РД-дин Халкьдин Собранидин 

депутат АШУРАЛИЕВ 

РУСЛАНАЗ: 

Дуьньядин пагьливан 
я, Руьгь гьамиша 
жаван я. АкуртIа са 
усал кар, Кьадайди 
мад дуван я. Адаз 
чилер кIанда чи Даим 
алван-алван яз. 

2002 

* * * 

Гьисаб тийин шумудра Игит 
ятIа дуьньядин. Чи виридан 
умуд я-Чи хци, чи балади Чи 
дердияр агудда. Халкьдин 
меле гъиле кьур Маргъвар 
кьилиз акъудда 



Халкьдин хва я, аскер 
я, Женгинавай регьбер 
я! РикIевайди датIана 
Садвал хуьнихъ эвер я.  

I993 

РД-дин Халкьдин Собранидин депутат, 
Сулей-ман-Стальскийрайондин 
администрацидин кьил 

БУТАЕВ НИЗАМИДИЗ: 

РикIин чIехи къастари, 
Ричал, СтIал ятари -Чи 
Куьредин къашари Hyp гуз 
хьурай парпариз, Дуьньяд 
вири патариз.  

2002 

РД-дин Халкъдин Собранидин депутат, 
Мегьа-рамдхуьруьн райондин 
администрацидин кьил 

ВЕЛИМУРАДОВ МУСАФЕНДИДИЗ: 

Дагьни Аран сад хьана, 
Гьар са хуьр абад 
хьана, Акурай чаз 
Лезги чил Эвлед-велед 
шад хьана. 

2002 



РД-дин Халкьдин Собранидин 

депутат ГЬАЖИБАЛАЕВ 

КЪАЙИНБЕГАЗ: 

Чилерал хьиз, ятарал, 
Гьатта гьуьлуьн къатарал 
Саламатвал таъминда, 
Акъвазда вич заминда. 
Ихтибар яз мад пара, 
Вине хьурай ад пара!  

2002 

РД-дин Халкьдин Собранидин 

депутат КЪЕНБЕРОВ 

МАДЕРАЗ: 

Дуьнья ацIай 
дердерай АхцIуриз 
кIанз экверай ЦIийи-
цIийи къуватар Юнда 
твазва Мадера.  

200
2 РД-дин Халкьдин Собранидин депутат  

МЕГЬАМЕДОВ 

ГЬАМИДУЛЛАГЬАЗ: 

Муаллимрикай муаллим 
яз, Майишатар патални 
Дердияр ви къалин я. 
Рекьер-хвалар туькIуьриз, 
Эквер цIийи куькIуьриз... 
Аквар гьалда, гьазурвал 
Аквазва мад сечкийриз.  

2002 



РД-дин Халкьдин Собранидин 

депутат НУРМЕГЬАМЕДОВ 

АЛИКАЗ: 

Белки, Докъузпаради 
Кар авунва пара дуьз: 
Вал ихтибар авуна, 
Акун чпиз чара дуьз.  

2002 

РД-дин Халкьдин Собранидин 

депутат ПИРСАИДОВА 

ГЬУЬРУЬДИЗ: 

Пагьливанрин жергеда 
Hyp ала са цуькведал, 
Атир куьтягь тежедай... 
Вахъ мад чIехи ад 
хьурай, Гьар акурди шад 
хьурай! 

РД-дин Халкьдин Собранидин 

депутат ЯКЬУБОВ 

ЭЙНУЛЛАГЬАЗ: 

Жумартвилин 
тарифда Акурбуру 
вирида: «Крар фена 
кIанзава Адаз вири 
гьеридай!» Инанмиш 
я, и кIвалах Вуна 
шаксуз ийида! 

I999 



PJ-дин налогрин управленидин 

начальник АПАЕВ 

НАЗИМАЗ: 

Хийир гъида, чIижре хьиз, 
Гьукуматдин куьнуьдиз. 
Гьахьзава дуьз, гьижа хьиз, 
Чи тебрикдин манидиз. 
Генани, хва, сересдиз Ачух 
хьурай гьевес ви! 

2002 

РД-дин финансрин министрдин 

заместитель АЗИЗОВ 

ФАЗИЛАЗ: 

Вуч гаф ава акьулдиз! 
Хци хва я, чукIул 
хьиз! Хазинадиз пул 
гъида, Къазанжияр 
бул гъида. 

2002 

РД-дин милли политикадин, 
информацидин ва жъецепатан 
алакъайрин рекьяй министрдин 
еститель 

АРУХОВЗАГЬИРАЗ:  

Зиринг-алмас, нур алай, 
Тадач са затI тIур алаз. 
Чаз чида: чи терефдал 
Шарвилидин тур ала!  

2002 



МВД-дин министрдин заместитель  

ДАДАШЕВ ЖАМАЛДИНАЗ:  

Мягькем хьана къанунар, 
Чиз виридаз законар, 
Къаст я рикIин чи хцин 
Тергун руьгьдин 
бархунар. 

2002 

РД-дин хуъруьн майишатдин 
министрдин заместитель  

НЕФТЯЛИЕВ МАЙИЛАЗ: 

Жегьилрикай жегьил я, 
Давутан хва Майил я. 
Газет кхьин паталди 
Ам виридал къайил я.  

2002 

РД-дин государстводин эменнидин 
министрдин заместитель  

ХИДИРОВ МУРАДАЗ: 

Авай вири такьатрин 
Чида дуьзгуьн къиметар. 
Чазни даим ийида Лап 
кутугай гьуьрметар.  

2002 



РД-дин юстициядин министрдин 
заместитель, суддин кьилин пристав  

ШАГЬПАЗОВ РУСЛАНАЗ:  

Терез-низам дуьзвилин, 
Михьидаказ хуьз, вилик 
ЭкечIда вун, акьраб хьиз, 
Шагьид, шагьад гъиз 
вилик. 

РД-дин чилеринрекьяй госкомитетдин 
председа-телдин заместитель  

АВИЛОВ НАДИРАЗ:  

Къадир чида 
чилерин, Хатур чида 
эллерин. Вичин карда 
рехъ гудач Ерли 
эксиквилериз. 

2002 

РД-дин эцигунрин ва архитектурадин 
крарин рекьяй госкомитетдин 
преоседателдин заместитель  

ИМАМОВ ЭНВЕРАЗ: 

Эцигунрин рекьера, 
Шаксуз кар я, Энвера 
Республика санлай 
чи Акъудзава 
кIеверай. 

2002 



РД-дин тамар хуьнин рекьяй 
госкомитетдин председателдин 
заместитель 

МЕГЬАМЕДОВ КЪАГЬИРАЗ:  

Машгьур хва я, тамар 
хуьз, Чи нефесдин дамар 
хуьз. Мад къуватар гурай 
ваз, Къацувилин гамар 
хуьз! 

РД-da РФ-дин КРУ-дин начальник 

НАЗАРАЛИЕВ АБУМИСЛИМАЗ: 

Къуллугъдин тIвар КРУ 
я, Къайгьуярни аиру я. 
Низам, къайда хуьн 
патал, Валлагь, мягькем 
пару я! 

2002 

РД-дин ФСБ-дин управленидин 
началъникдин заместитель  

ЧЕРКЕСОВ АЗИЗБЕГАЗ: 

Кар я вилиз 
таквадай, Гум 
жагьурун акадай. 
Хатасузвал 
таъминда Фейи 
гьар са чкада.  

2002 



Кеферпатан Кавказдин военный округдин 
Махач-шгьаладин гарнизондин военный 
прокурор 

ШАБАНОВ ХИДИРНЕБИДИЗ:  

Алаш-булаш 
дуьньядихъ Гзаф жеда 
шандакьар. Чи аскерди 
къайдадин Хуьзва адан 
къадакьар. 
Ювалахдайла законри, 
Герек жедач яракьар.  

I999 

РД-дин федеральный казначействодин 
управляю-щийдин I-заместитель 

ЗАКЕРЖАЕВ ДАНИЯЛАЗ:  

Пара крар авуна, Ерли 
бушвал тавуна. Гила 
пулдин гьисабар 
Кьазва, тийиз 
кьасабар. 

2002 

РД-дин чилерин кадастрдин директор  

СЕФИХАНОВ  ШИХСЕФИДИЗ:  

Чилин кьадар-кьисмет 
хуьз, Адаз лайих къимет 
хуьз, Ава даим чи къадим 
Адетризни гьуьрмет хуьз.  

2002 



РД-дин   транспортдин    
департамеш началъникдин 
заместитель 

МЕГЬАМЕДОВ ШАГЬБАНАЗ:  

Гьерекатди 
машинрин Хьурай 
девлет хчиниз, 
Гегьенш, ачух 
рекьери Къуват 
гурай рикIериз. 

РД-дин Госсоветдин член  

КЪАЗИБЕГОВ ИБРАГЬИМАЗ:  

Ахтармишун атомар 
Туширди гьакI 
машгъулат Субутзава 
сердерди, ЧIехи хьайи 
Рутула. Эхь, ава чи 
рухвайрихъ Гьуьлер 
хьтин акьулар! 

РД-дин Госсоветдин член 

МАМЕДОВ РАМАЗАНАЗ: 

Машгьурбур я Щахурар 
Ийиз ч!ехи хатурар. 
8ацIар, лацу некIер хьиз, 
Ширинбур я, виртIер 
хьиз. Дар ятIани дереяр, 
РикIер-гегьенш 
шегьреяр! 

28 



н Госсоветдин кадрийрин 
политикадин : управленидин 
председатель 

РАМАЗАНОВ ШАГЬИДИНАЗ:  

ЭвичIна хва Лакунай, 
Ашукь хьана дугунал. 
Адан гьунар акуна, 
Мад кьакьандиз 
чIугуна. Командир я 
кар алай Гила чIехи 
«полкуна».  

2002 

н Центризбиркомдин 

секретарь МУКАИЛОВА 

НАРГИЗАЗ: 

Бармак хьтин шал 
ала, Вичихъ вичин 
чIал ава! Алудзава 
кашабар Суалрилай 
тIал алай. 

2002 

чт шегьердин 

администрацидин кьил 

КЪАЗИАГЬМЕДОВ 

ФЕЛИКСАЗ: 

Къадим Дербент къеледа 
Бахт, уьлчуь хьиз, къекъведа. 
Къуй чIижерин кул хьурай 
Анин гьар са цуькведал.  

2002 

■70 



Огни шегьероин администрациядин кьил, 
РД-дин Госсоветдин член  

ГЬАЛИМОВ ГЬАЛИМАЗ: 

Дагьустандин Огнида 
Шадвалзава вирида: - 
Сталин чи хтанва, 
Шегьер абад ийидай. 
Чида чи дуст 
Гьалимаз Гьакьван 
чIехи илимар! 

2002 

Докъузпара райондин администрацидин 

кьил АБАСОВ КЕРИМХАНАЗ: 

«Эренлердин сес» галаз, 
Ашкъидин гьевес галаз, 
Яратмиша, къуллугъа, 
ЧIехи Къуруш ГЭС галаз. 

2002 

Къурагъ райондин администрацидин 

кьил ГЬАМИДОВ 

СЕФЕРБЕГАЗ: 

Къуй чи къадим Гиярдиз 
Къуллугърай мерд 
шагьварди. Бахт атурай гьар 
кIвализ Авахьзавай чарчар 
хьиз. 

30 



?\ тул райондин администрацидин 

кьил ИБРАГЬИМОВ 

ИБРАГЬИМАЗ: 

Яшамишрай Рутулар! 
Жигер чIехи ругулар! 
Дерин хьурай генани 
Куь къадимлу 
дувулар! 

2002 

Ахцегь райондин администрацидин 

кьил МУРСАЛОВ 

САФИДИНАЗ: 

Тухузва на кар 
вилик, Хтай хьиз я 
Шарвили! Мад хци 
хьуй еришар, Течиз 
ерли биришар...  

2002 

Хив райондин администрацидин 

кьил МУСТАФАЕВ 

КАМИЛАЗ: 

Халича хьиз хранвай, 
Хазина хьиз ацIанвай, 
Хуьрер вири сагъ хьурай, 
Кьилел даим рагъ хьурай.  

2002 



РЦ-дин Халкьдин Собранидин 
Председателдин :хчестителъ  

БАЛАТОВ ГЬЕСЕНАЗ:  

Къурушдилай игитар 
Акъатнавач садни-кьвед. 
На къачунихъ шартI амач 
Гила хуьруьз къведай гъед.  

I999 

* * * 

Чан гъиз цIийи Законрал, 
Валлагь, кьетГен карзава. 
Гъилни яргьи ийизва, 
Парабуруз дарзавай. 
КIвачел хкиз хуьрер чи, 
ЧкIайвал инкарзава!  

I998 

Законар хуьдай органрин гъуьрметлу 
агъсакъал, руьгъдиз кIубан, жаван тир  

СФИЕВ СФИБУБАДИЗ:  

Къад награда авай тир, 
Мад алава хъхьана! 
А.Ф.Конидин тIварунихъ 
Галай медаль хгана! Им 
себеб я чуьхуьдай -Щийи 
тебрик кхьидай.  

I999 

* * * 

ЯтIа яраб пагьливан, 
Алай мизан - терездал! 
АтIудайла гьахъ-
дуван, Пайгьамбар вич 
звезда! 

ЭЗ 



РД-дин Верховный суддин 
судья, жумарт фияви хва  

СЕДРЕДИНОВ ЗИЯТАЗ:  

Авач са инсан вуна хайи кеф, 
Ийизва на жув гьахълувилиз 
серф. Хуьда зайифдан вуна, кас, 
тереф. Закон михьи яз, къизил 
хьиз серреф. И къилихрай ваз 
рикIин аферин, Ви ачух пелел 
такурай серии...  

I999 

РД-дин лайихлу юрист, прокуратурадин 
Управ-ленидин начальник 

АШУРБЕГОВ ТОФИКАЗ: 

Эй гьуьрметлу хиневи! 
Гьамишанда тагьсиб 
хьурай, Шалбуз дагъ 
хьиз, вине ви! Игит, 
викIегь рухвайринди 
Тушни мегер бине ви! 
Шарвилидин веси хуьзва 
Халкьдин вилик гъиле 
ви... 

34 



РД-дин лайихлу юрист, Махачкъала 
шегъердин Советский райондин 
прокурор 

ОРУЖЕВ МЕГЬАМЕДАЗ: 

Пайдахчи я Садвилин, 
Халкьдин хайи шадвилин. 
Къанунарни хуьзвайд я 
Лап чIехи устадвилив. 

I999 

* * * 

Рехъ давамиз бубадин, 
Таъсиб чIугваз зурба тир, 
Машгьур хьанва хцин 
тIвар Куьредизни 
Къубазиз... 

2002 

РД-дин хуъруьн майишатдин лайихлу 
работник, Сулейман-Стальский 
райондин «Коммуна» совхоздин 
директор 

АБАСОВ ABAC A3: 

КIварчагъ деред дугуна 
Женнетдин багъ кутуна. 
Ракъин нурар кIватIнавай 
Шараб чиляй къачуна. 
Акурбуру и суьгьуьр 
Куьн манийриз чГугуна. 
«Юварчагърин дере, 
Юварчагърин дере, 
Щийи уьмуьр 
туькIуьрзавай 
Къуччагърин дере!..» 

35 



РФ-дин социальный хилен лайихлу 

работник АБДУЛМУТАЛИБОВА 

МАИНАДИЗ: 

Яшайишдин шартIар ийиз, 
МутIлакьвилер кукIвар 
ийиз, Види ажеб алахъун 
я! Бажарагь я, алакьун я! 
Райондин руш, Майна, 
Виридаз хуш, Майна! 
Щийи йисан и цIарарни 
Хьурай вазни нуш, Майна!  

I998 

Яру пайдах къачунвай «Аламишинский» 
совхоз-дин директор  

АГЬМЕДОВ ЖАЛАЛДИНАЗ:  

Куь къаст чIехи успат 
хьана Чи Дагьларин 
уьлкведа. Яру пайдах хкаж 
хьана, Куь совхоздал-
къеледал! 

I99I 

36 



РД-дин хуьруьн майииштдин лайихлу 
работник, 4 хцегь райондин 
администрациядин жавабдар гъуллугъчи  

АГЬМЕДОВ ЮЗБЕГАЗ:  

Чилин чIехи сагьиб я, 
РикIевайди таъсиб я. 
Кьабул жедач гьич акун 
Хайи район кесиб яз. 
Гьавиляй вун мелева, 
Хийир гьидай гелева!  

I998 

РД-дин хуьруьн майииштдин лайихлу 
работник, лгрохимкъуллугъдин чIехи 
къуллугъчи 

АГЪАЛАРОВ САИДАГЬМЕДАЗ:  

Хумайрикай чил хуьдай 
Чида халис дарманар. 
АцIурзава бегьердив Гьам 
никIер, гьам харманар! 
«Чил хуьх!» - лугьуз 
эвериз, Уяхзава замана.  

I998 



Батмиш окезвайбур къутармишунай 
медалдш лайихлу хьайи ахцегьви  

АЗИЗОВ МИРЗЕДИЗ: 

ЭкъечIдайбур яцIарайни, 
КьацIарайни, вацIарайни, 
ЦуьцIелрайни, цацарайни 
Кьегьалар я махарани, 
Гьам рагъ алай йикъарани. 
Хата-завал гьич авур хва! 
Ажал яргъаз куьч авур 
хва! Аферин! 

РД-дин лайихлу муаллим, Хиврин 
юкъван школадинмуаллим  

АЛИСКЕРОВ АЛИСКЕРАЗ:  

Чирвилерин гирведал, 
Авайди хьиз дяведа, 
ВикIегьдаказ 
къвазнава, Фергьаван 
хьиз деведал, 
Къураматар алудиз, 
Чирвилив эл агудиз... 

I998 

38 



РД-дин лайихлу духтур, Кьурагь райондин 
санэпидцентрадин кьилин духтур  

АМИРГЬАМЗАЕВ НАЗИМАЗ:  

Михьивилер хуьн патал 
Хуьлерани хуьрера, ЧIалал 
гъизва гьар са кIвал 
Межлисрани мелера. Къуй 
ви чанни сагъ хьурай, 
Чинал даим рагъ хьурай!  

I998 

РД-дин хуьруън мапишатдин лайихлу 
работник, ятар гудай «Самур-
Гуългеричай» системадин управленидин 
экскаваторщик  

АМАХАНОВ АМАХАНАЗ:  

Къанаврин чил акъашна, 
Чилик миже акажна, 
Махуна хьиз суьгьуьрдин, 
Берекатар хкажна. 
Лугьузва ваз аферин -
Командирдиз чи церин! 

I998 

39 



РД-дин лайихлу эцигунардайди, Ахцегь 
райадми-нистрацидин эцигунрин 
отделдин зеведиш 

АЛЛАГЬВЕРДИЕВ 

ШАРАФЕДИНАЗ: 

Эцигунрал бар гьизва, 
Мертебайрал зар гьизва. 
Четин ятIан райондиз, 
Лап вижевай кар гьизва. 
Чнани ваз рикIивай 
Тебрикрин цIарар гьизва. 

I999 

Дуствилин ордендин сагъиб, 
политехнический колледждин директор  

АСАЛИЕВ ИБРАГЬИМАЗ: 

Чирвилерин гьуьл гуда, 
Куьмек герек чкадал 
Вичин ачух гъил гуда, 
Валлагь, багьри инсанриз 
Гьуьлуьн юкьва чуьл 
гуда! 

I999 

40 



:
Л-дин лайихлу муаллим, ДИПКПК-дин 

доцент,  кандидат  

А СКЕРАЛИЕВ А СКЕРАЛИДИЗ:  

Къизил хьтин къилихдиз 
Къимет ганва лайих тир. 
Гьуьрмет лугьур 
шивцеллаз Чирвилерин 
варцелла! Вири хайи 
мектебриз Гъизва дибар 
эдебрин... 

I998 

PJ-дин лайихлу муаллим, Дербент 
райондин \'азардин юкьван школадин 
директор  

БАБАЕВ МИНАМУДИНАЗ:  

Чи газетдин мирес я, 
Крар пара серее я. 
Аквазва чаз гьар санал 
Ам гафунин иес я. 
РикIевайди гьевес я!  

I999 

* * * 

Еке коллектив, гьакьван векилар, 
Гьар са миллетдин авазва куьна. 
Амма са хизан, гьуьрметлу, 
мягькем, Яратмишнава, къведач 
садан тIем!... Мектеб чешне вири 
магъалда ГьикI дамахдач бес 
ихьтин кьегьалдал!  

I998 



Дуствилин ордендин сагьиб, «Югзащитс 
трестдин управляющий 

БАЛАБЕГОВ ЮНУСАЗ: 

АтIур хва я гафуни, 
Чидайди туш вехрехар. 
Кьазвай хьиз я къакъунив 
Каспий гьуьлуьн 
къерехар. 

«Геджух» совхоздин директор  

БУРЛАКОВА ФЕРОЗАДИЗ:  

Нурарин руш, цуькверин вах, 
Ашукь я вал гъетерин вахт! 
На крара тестикьарна Зегьмет 
тирди виридан бахт. Ви тIвар 
алай цуьквер хьанва, 
Дуствилин генг рекьер 
хьанва. 

I987 

«Дагавтодордин» кьилин инженер, РД-
дин лайихлу эцигунардайди тир  

ГЬАЖИЕВ ТОФИКАЗ: 

Вуна кутур вири рекьер 
Хьурай бахтар гьидайбур. 
Дуствилинбур хьурай 
муькъвер, Садвилин таж 
хуьдайбур! 

I99а 
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ТД-дин лайихлу муаллим, Щийи 
къурушрин ".-нумрадин юкьван 
школадин директор 

ГЬАЖИЕВ ЭЛГЬЯДАЗ:  

Мектеб - чешне къалурна, 
Магьалриз чи машгьурна, 
Чирвилерин гьебеяр 
Хазинайрив ацIурна. Чнани 
ваз и тебрик Шараб цана 
ракъурна. 

I998 

 лайихлу муаллим, Докъузпара 
райондин Къурушрин хуьруьн юкьван 
школадин директор 

ГЬАЖИЕВ ЭМИРАГЬАДИЗ:  

Европадин къавал алай 
Хуьруьн абур ад вуна, .  
Чирвилерин чад яз къулай, 
Хкажнава мад вуна!  

? -дин хуьруьн майишатдин лайихлу 
работник, *Лагъустан» арохимкъул 
лугъдин чIехи векил 

ДАШДЕМИРОВ БАГЬАДИНАЗ:  

Куьмек хьун чи гьар 
йикъан Вун паталди адет я. 
Чи гьуьрметар мад кьакьан 
Ийизвайди газет я! 

I997 
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РД-динлайихлу экономист, РД-да РФ-дин 
ГНИ-дин контролдин управленидин 
начальник  

ДЕВРИШБЕГОВ ФЕЙРОЗАЗ:  

КIватI тавуртIа 
налогар, Гьинай 
къведа алуга? Ийиз 
тадач садавни 
Къазанжийра 
шулугьар. 

I999 

РФ-дин хуъруьн майишатдин лайихлу 
работник, «Курушский» совхоздин 
директор 

ДИЯРХАНОВ САБИРАЗ:  

Майишатдин крар вири Вун 
кьилеваз хьанва дири. Гена 
цIийи сенгеррихъ я На 
къачузвай камар ири. ЦIийи 
Къуруш, уьмуьр чагьдиз, 
Вилик физва гьакъисагъдиз.  

I987 

РД-дин лайихлу юрист, Дербент 
райондин прокурор  

ЖАБРАИЛОВ МЕГЬАМЕДТАГЬИРАЗ:  

Са вахтара мухбирни тир, 
Къуват гудай газетдиз. Ви 
агалкьун хьайила чир, ГьикI 
къваздай чун гуьзетиз?! Ваз - 
чи тебрик еке тир!  

I998 
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PJ-дин лайихлу экономист, ft t 
оарамдхуъруьн хйондин «Фрунзенский» 
совхоздин директор  

ЗАБИТОВ НИСРЕДИНАЗ: 

И дарвиле авай девир 
Ажеб вуна редзава! 
Девлетни хуьз, дебни 
кIеви, Гьар садакай 
кьведзава!  

I998 

РЦ-дин къайдаяр хуьдай органрин лайихлу 
работник, ФСБ-дин инспекциядин 
инспектор  

ЗАГЬИРОВ МУСАИБАЗ:  

Цазни пара агъур я 
Хаинвалдай Ватандиз. 
Ракьар кхьиз гьазур я Гьар 
са шеври шайтIандиз. 

* * * 

Жедач рекьер асант 
тир Ви хурукай 
душмандиз... Аферин 
и къилихдай! Де ваз ни 
вуч синихда!  

I999 
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РД-дин къайдаяр хуьдай органрин 
лайихлу работник, подполковник 

ЗЕРБАЛИЕВ САБИРАЗ: 

ЧIехи хьана Луткуна, 
Дуьньяд крар акуна. 
Ихтиярар хуьн патал 
Сидкьиди вун чIугуна. 

I995 

Гъилер къунай дуъньядин чемпион  

ИБРАГЬИМОВ ИБРАГЬИМАЗ:  

«Гъилер кIанда къизилдин!» -
Лугьузвач кьван гьавайда. 
Субутна ви шикилди Ахьтин 
гъилер авайди! 

I999 

РФ-дин лайихлу автотранспортник, 
Дербентдин учебно-курсовой 
комбинатдин директор 

КЪАЗИАГЬМЕДОВ АБДУЛАЗ:  

Такур жуьре кар 
хьанач, Амма умуд 
кIар хьанач! Машгьур 
я къе виринра 
Пешекаррин кархана! 
ИкI виридаз успатна 
Ви дуьзвилин мурад 
на! 
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lycmeunuH ордендин сагьиб, Дербентдин 
педкол-ледждин директор 

КЪАЗИАГЬМЕДОВ 

ГЬАЖИАГЬМЕДАЗ:  

ЧIехи хьана Тркала, Алаз 
вичел баркалла. Гила 
килиг муаллимдиз -Буба 
хьанвай илимдиз. Къадим 
Дербент шегьерда 
Колледж гъизва бегьердал!  

I998 

РФ-дин лайихлу духтур, «Тади куъмекдин 
меди-мнадин» объединенидин кьилин 
духтур 

КЪУРБАНОВ КЪАЗАНФАРАЗ:  

Мусибатриз, тIурфанриз, 
Уфулризни уфтанриз 
Инадда и «Куьмекди» -
Сагьвал хуьда инсанриз! 
Гьажи Давуд Жебелле 
Хтай хьиз я майдандиз.  

I999 
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РД-дин здравоохраненидин лайихлу 

работник, Ахцегь райондин КьакЫрин 

хуьруьн ФАП-дш зеведиш 

КЪУРБАНАЛИЕВ МАМЕДАЗ:  

Хуьруьн хъсан адетар 

Вуна гена артухна. 

Чнани ваз тебрикрин 

Таза хунча ачухна.  

I998 

РД-дин лайихлу духтур, ракьун рекьин 

Дербент станцидин больницадин 

отделенидин зеведиш 

КЪУРБАНМЕГЬАМЕДОВ МЕГЬАМЕДАЗ:  

Вирибуруз малум я, Азарлу 

хьун зулум я. Куьне гуда 

куьмекар, Гвай хьиз 

руьгьдин куьлегар! 

Дарманрилай меце куь 

Куьмек гузва еке тир...  

I998 



U-дин лайихлу муаллим, Дербент 
райондин IН0-дин кьилин пешекар  

ЛАМЕТОВ ТЕГЬМЕЗАЗ:  

Пагь, шумуд йисар алатнава, физ, 
Вуна мектебриз дуьз чешнеяр гъиз!  
Дуьз методика, хъсан уламар 
Гьикьван чида ваз, ажеб аламат!  

I998 

*Д-дин лайихлу духтур, Дербент 
шегьердин кол-ззрин базардин кьилин 
ветеринарный духтур  

ЛЕТИФОВ ЛЕТИФАЗ: 

Къайгьудава вун базаррин, 
Туьд кьун патал няс азаррин. 
Гьилле-филле чидайди туш Чи 
сагьвилин къайгъударриз.  

I999 

3-дин лайихлу муаллим, кЫриви  

МАНЧАРОВ ЭНВЕРАЗ:  

Тербия гуз аялриз 
Тежрибадай Эседан, Гаф 
авач ви хиялриз -Кьелягъ 
хьиз я цуькведа!  

I995 
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РФ-дин лайихлу землеустроитель, РД-дин 
гот комземдин чIехи къуллугъчи  

МЕГЬАМЕДОВ МЕГЬАМЕДАЗ: 

Ви къаст чIехи - эллер 
хуьн, Несилриз чи чилер 
хуьн! Мидаим яз дуьньяда 
Хъсан крар, мелер хуьн.  

I99 

РФ-дин лайихлу эцигунардайди, 
яшайишди, кIвалеринни инвестицийрин 
рекьяй РД-ди, департаментдин 
генеральный директорди, заместитель  

МИРЗЕХАНОВ ЭЛДЕРАЗ:  

Инвестор я лугьузва 
Эцигунриз пул гъидай. 
ДекIени жен кьегьалар 
Къулайвилер бул гъидай.  

I99 
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"Фч)ин лайихлу агроном, Даг НИИСХ-дин 
чIехи ш* пугъчи.  

МУРСАЛОВ МАЖИДИНАЗ:  

Багъларин сан артухна, 
Цуьквериз чил ачухна. 
Емиш гъана тарари, 
Гьар са йисуз 
кукIрухна. Им вуч сир 
я, Мажидин! Чазни 
чира, Мажидин!  

I998 

'I-дин здравоохраненидин лайихлу 
работник, 'ербент райондин 
санэпиднадзордин центрадин ъуллугъчи  

НАГЪИЕВ МУРАДИНАЗ:  

Михьивал я чIехивал, 
Лугьузва на халкьариз. 
Каспий гьуьлуьн рехивал 
Къачунва къе чIарари. 

I998 
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Кьурагь райондин агьалияр социальный 
рекы хуьдай управленидин начальник, 
агьалияр соц альный рекьяй хуьнин РФ-
дин лайихлу работт  

НАЗАРАЛИЕВ АЛИДИЗ:  

Кьурагь дагьларай атанва хабар 
-Агьалийрин гьал хъсан я 
самбар Ана хва ава - еке 
къайгъудар, Гьар са дердидин 
дарман вугудай. Бубайрилай я и 
къанун-къайда -Гаф лугьудай 
туш ада нафайда, Куьмек 
герекдаз куьмекдин бафта 
Ачухда ада, тавуна хата. 
Ихьтин Алидиз Алидини Мерд 
Лугьудачни бес рикIевай кьве 
бейт! 

I9' 

Мегьарамдхуьруьнви, высший 
категориядин муаллим, аялрин чIехи 
дуст ва зарафатчи  

НЕСРЕДИНОВ ФАХРУДИНАЗ:  

Саламалейк, Фахрудин, 
Гъил яхъ садра 
халудин, Мубаракиз ваз 
сувар Карч кьунва за 
хурудив. Шараб цада 
мед хьтин, Сад 
къалуриз кьвед хьтин. 

I9 



Герейханован ппварунихъ галай I-
нумрадин ющ ван школадин 
муаллим.Н.А.Крупскаяд^ тЫарунихъ 
галай премиядин лауреат  

ОМАРОВА ФИРУЗАДИЗ:  

Диде язни, муаллим 
язни Вахъ лап еке кар 
ава. Камалэгьли 
педагогрин Арада ви 
тIвар ава! 

Ахцегь райондин «Ахтынский» совхозди 
багъманчивилин бригададин бригадир, 
Ленина ордендин сагьиб 

ПАШАЕВ ГЬАЖИМЕГЬАМЕДАЗ:  

Багьманчивал хкажна на Хайи 
чилел кьетIендиз. Мубаракрай! 
Гуьрчег хьаиа Ви хур цIийи 
ордендик.  

I9S 



Ч/бент шегьердин ЦРБ-дин хирург, ДА 
ССР-дин тъдин депутат, ДА ССР-дин 
лайихлу духтур  

РАМАЗАНОВ НАРИМАНАЗ:  

Шумуд касдиз, гьисаб 
жедач, Себеб хьана 
гьилер ви. Инсаният 
саламат хуьз Къадимлу 
хьуй женгер ви.  

I99I 

-дин лайихлу эцигунардапди, 
«Даггражданп-- т» институтдин 
мастерскойдин начальник  

РУСТАМОВ ЖАВИДАЗ 

Эцигунрин шагь хьтин, 
Аквада пачагь хьтин. 
Гьар са тариф лайих я Чи 
халкьдин къуччагъ хциз! 

I999 
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РД-дин лайихлу духтур, Дербентдин ракьун j 
кьин бальницада туьтеринни япарин ва нер 
азаррин духтур 

РУСТАМОВ НОЯБРАЗ: 

Гиппократан неве хьиз Ава 
халкьдин къуллугъда. 
Шараб хъвазва миже хьиз, 
Къе чна ви сагьлугъдай!  

I99 

РД-дин лайихлу энергетик, «Дагэнерго» А О-ди 
кьилин инженер 

САРКАРОВ СЕЙФУЛЛАДИЗ: 

Нагагь вири кIвале аваз, 
КуькIуьнна экв авачтIа, Квез 
а югъ, диде аваз, Баладиз нек 
авачтIа! Къуй эквери чилел 
цавун Гъетер вири эвезрай! 
Экверин хва - я жеди вун! 
МасакГа гьикI эверда! 

I95 

* * * 

Хва я жеди ракъинин -Адан 
руьгьдин жуьстини Дагъни 
аран - алем чи АцДурзава 
экуьнив. 

20< 
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ы-. образованидин отличник, 
Махачкъаладин waduH школадин 
муаллим 

ТЕЙМУРОВА САНИЯТАЗ:  

Къизилдин къилих, 
Авай туш синих. 
Гьар са тарифдиз 
Пара я лайих. 
Тарсунин устад, 
Ажеб я ви ад...  

I999 

'АН лайихлу юрист, республикадин 
прокура-дин отделдин начальник 

ТЕМИРХАНОВ МУСИНАЗ:  

Аллагьди ваз ганвай хьтин 
Къенивални михьивал 
Парабуруз сир я четин, 
Ваз лагьайтIа - чIехивал! 

I998 



РД-дин хуьруьн майишатдин лайихлу 
работы «Дагшелк» управленидин 
начальник 

ШИХАГЬМЕДОВ МЕГЬАМЕДАФИСА  

КГазчивални 
ипекчивал Алатзавай 
рикIелай, Хкаж хъийиз 
герек тирвал Алакьна 
чи хцелай! 

РД-дин лайихлу муаллим, Дербентдин 
педкош жда тарсар гузвай  

ЭСЕДУЛЛАЕВА НАФИСАДИЗ:  

Дербентда на студентриз 
Къалурзава дидевал. 
Гьавиляй ви хатур-
гьуьрмет Гьамишанда 
винева. 

РД-дин физический культурадин 
лайихлу раб* ник, Ахцегь райондин 
физкулътурадинни спо\ дин 
комитетдин председатель  

ЭСКЕНДЕРОВ НАДИР A3:  

Пагьливанрин жергеяр 
Районда мад ахцIуриз, 
Дережаяр еке я, Щийи 
тазар акIуриз. 
Шарвилидин невеяр Мад 
дуьньядиз машгьуриз! 



шн лайихлу духтур, Дербент 
шегьердин ~

]
-дин I-нумрадин 

поликлиникадин духтур  

ЯРМЕТОВ ЭСМЕТУЛЛАГЬАЗ:  

Участокда сагъламвал 
Хуьн паталди 
тамамвал, Акьалтзава 
азабар, Кьаз тежедай 
гьисабар. Вири абур 
алудиз, Карзава на лап 
санбар! Гафни авач 
барамбар!  

I998 



.чкъала шегъердин Советский 
райондин ве-пводинди тушир 
охранадин начальник, ми-дин 
подполковник  

АБДУЛЛАЕВ КЪАДИРАЗ:  

Генералрин хуьряй я, 
Хур гьавиляй фирягь 
я. Газет кхьин 
тавуртГа, Гьисабзава 
гунагь яз. Эхь, 
гьавиляй ам хайи 
КкIалдизни панагь я!  

2000 

* * * 

Къанажагъдин къеле я, 
Руьгь кIевид я -желе я! 
Ви къуьнерал къурай 
хва, Мадни чIехи 
жегьреяр! 

2002 

ихачкъала шегъердин ГНИ-дин 

къуллугъчи АБДУЛЛАЕВ 

АЛЬБЕРТАЗ: 

Абдуллаев Альберта  

Вирибуруз эзберда 
—Хайи чIал хуьх, газет хуьх  
Хуьдай саягь лежбервал!  
Хазина яз агакьда  
Хайи чилин эмбер вал. 



Махачкъаладин троллейбусрин 
управление гражданвилин оборонадин 
штаодин началъ 

АГЬМЕДОВ АБДУСАЛАМАЗ: 

Жумартхци Цуругьай, 
Авачиз са буйругьар, 
Вичин рикIин 
ашкъидив Ийида чаз 
къуллугъар. Вири лезги 
магьалдиз Газет хуьзва 
кьегьалди! 

Махачкъаладин ТЭЦ-дин директор 

АГЬМЕДОВ 

ЭСЕДУЛЛАГЬДИЗ: 

Шегьердиз чим - къул 
хуьда, Агакьай гад, зул 
хуьда, Гьар са йисуз 
газетдиз Кьилдин гьисаб 
- пул хуьда. "Пимилни 
ваъ - гьар садахъ Шумуд 
элкъвей нул хуьда!  

* * * 

Хуьзва чIехи шегьерар 
Къалур тийиз саврухар. 
Газетдизни датIана 
Ийизва мерд къуллугъар  
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Меркездиз чим, экв гуда. 
Йифери чи рекIв гуда. Са 
чIавузни кГвалахда 
Гьиллейризни рехъ 
гудач. Пичерин гум 
аршдава, Гуя гъиле карч 
ава!.. 

I998 

•УМ агьалиириз къуллугъ авунин 
хиленлаиихлу . тник, Махачкъалада 
авай «Къуруш» ханадин директор  

АЗАЕВ ЖАБИРАЗ: 

Селди вацIун нек хъвана, 
Яру дагьдин экв хъвана, 
Къе таъсибда къвазнава 
Хайи халкьдин эрк хьана! 
Аслан хьиз зирек хьана!  

2002 

* * * 

Жумартди я, мерд кас я, 
Лугьузва чаз ви тIвар 
къаз. Мехъер, межлис 
ийирла Ачухда на кIатIар 
чаз, Жуван кIвале 
тежедай Вири герек 
затIар чаз, ГъвечIиди яз 
къиметни, ЧIехиди яз 
гьуьрметни! 

I99
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* * * 

Берекат хьуй 
«Къурушдик», Безме 
жервал карушдик! Кьил 
гьамиша тик хьурай, 
Тавханадин абушдин!  

Махачкъаладин ТЭЦ-дин 
хатасузвилин i лугъдин 
руководитель  

АЙВАЗОВ ФИЗУЛИДИЗ:  

ТЭЦ-да авай лезгийри 
Авунва чаз малумар, Я 
лагьана чеб вири Чи 
газетдин къаюмар.  

Махачкъалада авай «Кристапл» 
mieap ami си карханадин директор 

АЙВАЗОВ ЗУЛЬФИКЪАРАЗ:  

Кицик тара цуькзава-
Гададин кьил тикзава. 
«Лезги газет» 
гьилеваз, Кефи 
къумбар - куькзава. 

64 



шврчкъаладин БТИ-дин отделдин 

начальник АЛЛАГЬВЕРДИЕВ 

ПАШАДИЗ: 

Меркез капун 
юкьваллай КIелда 
вуна кагъаз хьиз. 
Газетдизни мукьвалла 
-Куьмек гузва алаз 
хьиз... 

I999 

пачкъаладай вичин хайиди тир 
Эминхуьре иихаи жезвай ветеранриз 
(I0 касдиз) «Лезги "-»кхьенвай 

АМАХАНОВ ЭМИРБЕГАЗ: 

ТуьхкIуьр хъийиз 
гъалатIар, Ачухнавай 
асирри, Эмирбега са 
къатда Куьмек гузва 
шаирриз... 

I994 



Махачкъаладин   хемиррин заводдин   
вилш инженер 

АТЕМОВ ЗУБАИРАЗ:  

Газет кхьин тавурдаз 
Лап рикIивай 
туыъметда. Тваз 
алахъда гъавурда, 
Акьурбуруз - 
гьуьрметда. 

Махачкъаладин кЫалер эцигдай 
комбинатдг А О- дин профкомдин 
председатель 

АСВАРОВ НИЗАМУДИНАЗ:  

АкIахьдайла кархана 
Хвена, гуя свар 
хьанач! Несилрилай 
несилрал Атай рекьер 
кIар хьанач! 

* * * 

Адет хьанвай кIвалах 
я -Газетдиз чи уртах 
я. Гьар са нумра 
атайла, Жерди вичив 
дамах я. 



ыиагрегат» заводдин отделдин 

начальник АЛИЕВ АЛИДИЗ, 

ЯМУДИНАН ХЦИЗ: 

Дамахзава Алидал Ам 
чидай кьван вирида. 
Галай хва я берекат, 
Гьамиша ква гьерекат  

I999 

* * * 

Завод хуьзва - 
кIудзавач, Садакай вад 
- цГудзава! Газет 
кхьин патални 
КIвенкIвечивал 
мудзава. 

2000 

лхачкъала шегьердин 
администрацидин право-й 
управленидин начальник, полковник  

АСЛАНОВ ШАМИЛАЗ: 

Самурскийд хтул я, 
Авайди вуч акьул я! 
Инсаф ийич 
душманриз-АтIудайла 
- чукIул я! Чи патайни, 
стха, на Чими салам 
кьабула. 



РД-дин сбербанкдин отделдин 

начальник БАБАЕВ 

ДАДАШАЗ: 

Пулдин гьайиф къведайд туш, 
Ваъ лагьай гаф жедайд туш. 
Газет кхьин тавунмаз, Белки, 
фуни недайд туш.  

Махачкъаладин Советский райондин 
ГНИ-отделдш начальник 

БАЛАСИЕВ МИРЗЕДИНАЗ:  

Хвенва гьатта 
алимвал, Хуьз 
налогрин даимвал. 
Газет кхьин патални 
Ава касдихъ итимвал! 



тчкъалада кIвалахзавай карчи 
инсан, тгьви 

БУГАЕВ БУТАЯЗ: 

Дарман гьар са 
азардин Чида адаз 
базардин. Куьмек 
гурла инсанриз, 
Амукьдач вм бизардиз 
-Ачухна гьил 
пайгардиз, Агакьда 
фад дидардиз.  

2002 

ачкъаладин сбербанкдин 
управляющийдин :гпителъ  

ВЕЛИЕВ БЕЙБАЛАДИЗ: 

«АлатIа вал лезги тIвар -
Лезги чилни чIал хуьда!» 
Кьин хьиз я ваз и гафар 
РикIе чилин тIал хуьда. 
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Махачкъала шегьердин Советский 
РОВД-di ведомстводинди тушир 
охранадин кассир  

ВЕЛИБЕГОВА МАДИНАДИЗ:  

Сагьрай ви рикI, Мадина 
вах, Къилих - къизил, 
хазина вах! Газет кхьин 
тийирбуруз Ажеб гуда тади 
на, вах! 

«Дагагропромстрой» объединенидин 

директо} ГЬАБИБОВ 

НАВРУЗБЕГАЗ: 

Эцигунрин кар чида, Гьар 
са нукьтIа, цIар чида. 
Меденивал хуьн патал 
Герек тир цщртIар чида. 
«Лезги газет» кIелзавай 
Вирибуруз тIвар чида! 

* * * 

Агакьзава куьмекдиз 
Гьар чкада зирекдиз. 
Эцигунрин кьилева 
Эркекрикай эркек хьиз! 
Газетдинни къайгъуда 
Ава даим дестек хьиз! 



. стандин сбербанкдин 

управляющий 

ГЬАЖИМУРАДОВ ЯВЕРАЗ: 

Гьар са чIавуз Явераз Ван 
жеда чи эверай. 
Жумартдаказ акъудда 
Вичин дустар кIеверай... 

I999 

юшчкъалада карчивилел машгъул 

кЫриви ГЬАМИДОВ 

ГЬАМИДАЗ: 

Кьегьал хва я кар 
чидай, Парабуруз тIвар 
чида. Куьмек гурла 
гьил ачух, Вичизни 
кьадар чидач.  

2000 

и.сачкъала шегьердин Советский 
райондин на-\SUH инспекциядин отделдин 
начальник 

ГЬАМИДОВ ХАЛИДАЗ: 

Гьуьрметарда Халида 
Вичиз чидай виридаз: 
- Зегьмет чIугур 
инсандин Гъилер жеда 
гьерида. Гьазетни я 
зегьметчи, Къалур 
адаз гьуьрмет чи !  

2000 



Махачкъаладин «Автоваз» 
карханадш иес 
къурушви хва 

ДУЬГУЬШЕВ ФАРГЬАДАЗ: 

Сагьар хъийиз 
машинар. Муьштерияр 
кIвачина! Устадрикай 
устад я, Газетдин дуст 
Фаргьад я! 

РД-дин  МВД-дин   УСБ-дин чIехи 
милициядин майор  

ЖУМАРТОВ ШАКИРАЗ: 

- КIандатIа квез шаирар, 
Лугьузва чаз Шакира,-
«Лезги газет» кIелиз 
хьухь, Тийиз шаклу 
фикирар. Адан гьар са 
нумрада Ава гьихьтин 
шиирар! 



«Олимп» mleap алай спортклубдин 

директо ЗИЯТХАНОВ 

ОМАР A3: 

Чемпионар олимпдиз 
Акъудзава къалиндиз. 
Ухшар я хва къизилдин 
Яд ганавай 
къилинждиз. Ихьтин 
хва я лугьуда Гьар 
межлисда кьилинди. 

Лезги халкьдин агъсакъалрин 
советдин прес датель, генерал  

КЪАГЬРИМАНОВ 

МУЫЪУЬДИНАЗ: 

Дуьньядилай илитIна цIар, 
Гагь цIа хьана, гагьни вацIа. 
Женг чIугун яз даима кар, 
Гена тIимил хьанвач яцIар. 
Къагьриман хва, рикI кьамир 
дар, Багьа я къе халкьдиз ви 
тIвар. 



■ачкъаладин I-нумрадин СИЗО-дин 
началь-юстицидин полковник  

КЪАЗАГЬМЕДОВ АБАСАЗ: 

Жувандаз хатур тежедай, 
Герек чIавуз тур тежедай, 
Къалхан алай хур 
тежедай, Элдин межлис 
гур тежедай, Экв 
квахьайдаз нур тежедай, 
Касдиз ада себ гуда, 
Баладизни деб гудач. 
Жуван тагьсиб хуьдайдаз 
Дуьньядикай кьеб гуда!  

2000 

* * * 

РикГевайди тагьсиб я, 
Кьарай хуьниз кесиб 
я, Элдин патай 
гьавиляй Гьуьрмет 
адаз несиб я. 

I999 

* * * 

Хана, хвена Юеледал! 
Итимвилин къеледал. Къе 
чи руьгьдин ивирриз 
Ийизва мерд веледвал. 

2002 



РД-дин лайихлу юрист, юстицидин 

полковнь МАМАЛИЕВ 

МАМАЛИДИЗ: 

Чи газетдиз 
къуллугъда Адан хайи 
хци хьиз, Закондинни 
къуллугъда Акъвазнава 
гуьзгуь хьиз. 
Гафунини атIузва 
Туруналлай верги 
хьиз! 

Эцигунрин «Яру Дагъ» mieap алой 
ООО-дин ректор, къурушви хва  

МЕГЬМАНДАРОВ НУРАЛИДИЗ:  

ТIварни дагъ я, карни дагъ, 
Кьилел- даим ачух рагъ, 
Кар тухуда гьакъисагь, 
Вични чагъ я, чунни чагъ, 
Гьамишанда уьзуьагъ, 
Газетдизни - Пару-Дагъ, 
Яшамишрай «Яру - Дагъ»! 

Яру Дагъдин шагьвар гваз, 
Лекьрен хци лувар гваз, 
Ава халкьдин къуллугъда, 
Меденивал- сувар гваз, 
Ачух,михьи цавар гваз.  
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«Яру дагъдал» рагъ 
ала. Кьилел живед агъ 
алаз. Чи газетдин 
терефдал И хва 
гьакъисагъ ала.  

2000 

-дин ГНИ-дин кадрийрин отделдин 

начальник МЕГЬАМЕДБЕГОВ 

СЕДРЕДИНАЗ: 

Гьич садани гьуьжетдач, 
Чан гъизвайбур 
бюджетдал Лап 
рикIивай"ашукь я Жуван 
«Лезги газетдал»!  

I997 

Махачкъаладин линейный милициядин 
отделени-шн начальникдин 
заместитель, милициядин юлковник  

МИРЗОЕВ АБДУЛГЬАЛИМАЗ:  

Рекьерин гьерекат, 
РикIерин берекат, 
Хуьн патал садрани 
Жезвач кас ферикъат. 
Газетар кхьизни 
Кутазва мярекат. 
Ихьтин вацI жедани 
Садра кьван 
шуьрекат! 

2002 

77 



*  *  * 

Хъсан шей я ракьун 
рехъ, Виридалай 
гьакьун рехъ. Гайивал я 
Аллагьди Мерд рухваяр 
гакьун, рехъ. Эхь, 
жагъанва чазни ам, 
Авайвал ваз лугьун, 
рехъ. Чи мурад я - 
садрани Чун чаз чара 
тахьун, рехъ.  

* * * 

Хуьз алакьда хатасузвал рекьерин, 
Тирвиляи вун жинсерикаи лекьерин! 
Гьазурди я гьай жез, гьар са эверай 
Кае акъудиз агъзур жуьре кIеверай. 
Чара чигни къун тавурай чIарчIел ви, 
Къуй дамахрай хва-стхади тIварцIел 
ви! 

Махачкъаладин Советский райондин 
ведомств динди тушир охранадин 
начальник 

МУКАИЛОВ МИЗАМУДИНАЗ:  

Ювални хуьда, мални чи, 
Гьар са дерди-гьални чи, 
Куьз лагьайтIа, хуьз чида 
Меденият, чIални чи. 
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* * * 

Мизамудин стха, ваз 
Ганва рикIин захавал. 
Ийиз кIанда датIана 
Чи газетдиз архавал, 
Чи дустариз 
мукьвавал. 

I999 

ахачкъалада авай «Кровтех»-
эцигунрин кар-жанадин начальник 

МУРТУЗАЛИЕВ АБДУЛАЗ: 

Парабуру пул тагуз, 
ТвазватIани кIевера, 
Куьмек жеда гьар 
чIавуз Чна вичиз 
эверай. 

I999 

^ахачкъалада яшамиш жезвай карчи хва, 

текиви МУТАГИЕВ 

КАМАЛАЗ: 

Камалдизни,жамалдиз 
Гужлу хва, я диб авай. 
Куьмек гуда гьалалдин 
Гьар садаз, таъсиб 
авай. 

2000 

•и» 



Ракьун рекьин Махачкъала станцидин 
ДОП дин директор 

НУЬГЬОВ ЭНВЕРАЗ: 

Эй, намуслу филеви, 
Чиди валди дамах я! 
«Лезги газет» кIвале 
ви Абукевсер булах 
я! 

РД-динмилли банкдин чIехикъуллугъчи 

ПИРИСМАИЛОВ МУСАИБАЗ: 

Ви гафунихъ агъада, 
РикIяй михьи 
рахада: - Хайи газет 
кхьейдан Серфе 
гьатдач агъада, 
Вулкан хьана 
югъвада! 

Махачкъала шегьердин Кировский 
райот ГНИ-дин чIехи къуллугъчи  

СУЛЕЙМАНОВ 

СУЛЕЙМАНАЗ: 

Неинки са Куьреда, 
Ахцегь, Къара-Куьреда 
Дустар гзаф ава чаз, 
РикI михьи, чин 
хъуьредай. Ихьтин 
хвайриз аферин! Гьич 
тахьурай квез серии. 

яп 



* * * 

Таъсибчи я крарин, 
Галтуг тийиз 
тIварарихъ. Жери кар 
туш лагьай гаф Кутун 
ада кIурарик. 

2002 

Чахачкъала шегьердин 7-нумрадин  
ПЧ-дин пальник, милициядин майор  

СУЛТАЛИЕВ ЖАМИДИНАЗ:  

Табий тежез цIаяриз, 
"Пурфанризни къаяриз, 
Саламатвал,селливал Ава 
элдиз паяриз. Газет 
руьгьдин куьлег яз, Адаз 
дустар пара (и) йиз.  

2000 

'СК-дин кьилин бухгалтер  

ТАГЬИРБЕГОВА ЛАРИСАДИЗ:  

Кенефдин кьил квадардай 
Гьисабунрин дафтардай 
Жагъурда дуьз рекъемар, 
Гьамиша чун шадардай, 
Рази тежез кьадардал. 


