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Ашукь шаир
Султан

ДУРНА
(шиирар)

ДАГЕСТАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАХАЧКАЛА.
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КТАБ ЧАПДИЗ АКЪУДУН АШУКЬ СУЛТАН ДИДЕДИЗ
ХЬАЙИДАЛАЙ ИНИХЪ 70
ЙИС ТАМАМ ХЬУНИЗ ВА АДАН ВАФАЛУ УЬМУЬРДИН ЮЛДАШ АШУКЬ
КЪЕНДАБАН 60 ЙИС ТАМАМ ХЬУНИЗ ТАЛУКЬАРНАВА.

ШАИР СУЛТАНАН ЕРИ-БИНЕ
Азербайжандин Ашукьрин IV-съезддин иштиракчи, Виридуьньядин фестивалдин лауреат Вургъун
Султан Оглы.
КIватIалда шаир Султанан чIехи буба ашукь Саидан, буба Гьажидин, диде Зулейхадин ва шаир
Султанан хва Вургъунан лап хъсан шиирар гьатнава.
Вичин дувулар тарихдин лап деринра гьатнавай Азербайжандин ашукьрин яратмишунар
Азербайжан ва Лезги халкьарин рикI алай манияр яз амукьзава.
Халкьдин къадим ашукьар тир Къурбан, Аббас,Туфаргъанлы, Хесте Кьасым, Деде Шемшир хьтин
са шумуд чIалан устадар малум я.Азербайжанда, гьакIни Дагъустанда машгьур хьанвай
ашукьрикай садни шаир Султан КIатIрухви я.
Шаирдин яратмишунрин кьил-чешме чIехи бубадилай ва бубадилай амай ирс яз. Шаирди вичин
несилривни агакьарзава. Истамбулдин университетдин профессор Ниижат Диярбекирлидин
лугьунриз килигна шаир Султанан чIехи бубаяр Туьркиядай атана Ширван-шагьрин вилаятдиз
акъатна.
Шаир Султанан чIехи стха Эгьмедагьа Туьркиядин Диярбекир шегьердин патав яшамиш жезва.
Риваятриз килигайла ихьтин са малуматар ава.
Ширваншагьри чпин несил артмиш хьун патал ихьтин са фенд къурмишна.
Шемахида са тIимил яшамиш хьайидалай гуьгъуьниз (Мугъанлы тIвар алай хуьре), Ширвангуьл
тIвар алай са руш КIатIрух лугьудай са гададиз гана, хизан туькIуьрна. Абур Самур вацIун
къерехриз акъатна, ина Буьйуькхана ва Кичикхан лугьудай яйлахра мескан къурмишна. Гьа
вахтари лай инихъ гьа хуьруьн тIвар КIатIрух хьанва.
КIАТIРУХРИН ГУЬЗЕЛАР
Самурдин къерехда, дагъдин ценерив,
КIатIрухрин гуьзелрал дуьшуьш хьана зун
Са жегьил ашкъидин гурлу вахтунда
Муьгьуьбатдин гьуьлуьз ахмиш хьана зун.
Садан хуш суфетди авуна зун бенд
Са рушан хъуьруьни къурмишна заз фенд,
Садав зун рахана гафарик кваз къенд
Гуьзелрин хунчада батмиш хьана зун.
Садан юкь шуькIуь тир, рцIамар назик,
Сад кисна килигна желб ийиз зи рикI
Чуьнгуьрдиз худ гана кьил хкажна тик
Манийрик ван кутаз вердиш хьана зун.
Рутул райондин Агъа КIатIрухрин хуьряй куьч хьана атанвай туьрк чIаларик акатзавай халкь
Мегьарамдхуьруьн райондин ЦIийи хуьре яшамиш жезва. Бубайрин лугьунриз килигна туьрк
чIалан халкь яшамиш жезвай хуьрер: Къырмызы къая, Хараб, Кумуркенд.
Ашукь Султана чIехи хизандин пар текдиз вичи чIугуна. Сейид, Гьажи, Вургъун, Валегь, Салегь—
тIварар алай вад хва, Адиле ва Шадиле тIварар алай кьве руш ава.
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Ктаб чапдиз гьазурун патал чаз лап рикI явай куьмек гайи ЦIийихуьруьнви чIалан ва ва
литературадйн муалим Шерифалиев Давудаз рикIин сидкьидай чугъсагъул лугьуз кIанзава.

ШАИР СУЛТАН.
АШУКЬ ШАИР СУЛТАН
Ашукь Султан 1925-лагьай йисуз Дагъустандин Рутул райондин Агъа КIатIрухрин хуьре дидедиз
хьана. Адан буба Гьажи Дагъустандин ва Азербажандин гзаф районра ва хуьрера тIвар-ван авай
ашукь хьиз машгьур тир. Маса авторрин чIаларилай башкъа ада вичин маниярни са хейлин
яратмишна. Хъсан саз ягъиз ва манияр лугьуз адаз (Султаназ) вичин бубадивай чир хьана.
г
Султана еке гьевесдалди Азербайжан ва лезги чIаларалди манияр туькIуьрна лугьузава. Хуьре
мектеб куьтягьай Султан Бакудин музыкальный училищадиз гьахьна. Училище агалкьунралди
куьтягьай Султана са шумуд чкада культурадин кIвалера кIвалахиз
вичин яратмишунрал
машгъул хьана. Дагъустан республикадин жегьилрин фестивалри, III- ва IV-ашукьрин съездра
Султанан иштираквал екеди хьана.
Москвада тухвай «Чна талантар жагъурзава» килигунра ада лауреатвилин медал къачуна. Ашукь
Султана Къубадин, Къусар дин ва Дербентдин, Девечидин культурадин кIвалера кIвалахна.
Дербент, Девечи, Рутул районра художественный руководитель хьана. Са шумуд сеферда Султана
Дагъустандин ва Азербажандин филармонийрай концертар гана.
Султана чуьнгуьрдал 70-далай виниз Азербайжандин ва Дагъустандин макьамар яда. Ада 7 дастан
ва 400-дав агьакьна шиирар яратмишнава. 1963-йисуз ада кхьей «Султан ва Къендаб», «Дурнаяр»,
«Зи чуьнруьр», «Азербажандин дастанар» тIвар алай ктабдиз акъатнава. Султаназ «Дагъустандин
культурадин лайихлу деятель» лагьай тIвар ганава.
Ашукь Султана вичий устадвал са шумуд уьлкведа Польшада, Чехословакияда, Турци яда ва
Иранда къалурна. Султана вичин устадвал уьмуьрдин юлдаш Къендабаз, рухаяр тир Вургъуназ,
Валегьаз ва Салегьаз чир на. Ада тIвар-ван авай са шумуд ашукьдихъ галаз гьуьжетра иштиракна.
Пенсияда авай ашукь Султан Мегьарамдхуьруьн райондин ЦIийи хуьре яшамиш жезва.
ВУРГЪУН.
ИМАМ ШАМИЛАЗ
(хайи йикъалай 200-йис
тамам хьуниз талукь яз)
Ислам диндин ишигълу нур
Дагъустандиз ийиз чукIур
КIаник балкIан, юкьва гапур
Генг я женгин майдин Шамил
Женгера къанни вад йис на
Душмандал вагьрам элигна,
Николаян ттум илисна
Михьиз хвена, имам Шамил!
Ахульгони, Гимри, Гуниб
Вири халкьдиз хьана тIабиб
Вун са лекь яз, душман яз тIиб
АтIана адан, аман Шамил!
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Мегьамед Ярагъ ви регьбер,
Чирай тарикьатдин рекьер.
Агудна халкьдин уьткем рикIер
Михьи яз ви виждан, Шамил!
Чир хайила ви женгин сир,
Султан ава кихьиз шиир.
Шейх я вун чаз, вун я чи пIир,
Дагъустан ви ватан, Шамил!
ДУРНА
ЭкъечI цавуз хкаж хьухь вун,
Къурбанд я ваз зи чан, дурна.
ИкI дарих яз тамир на зун,
Дагъларихъ вач, аман дурна.
Гьич гаф авач куь жергедиз,
Фида куьн гьар са уьлкведиз.
Зуьлейхадиз-зи дидедиз
Саламар твах, масан дурна.
Дагъустандин КIатIрух хуьруьз
Фена агакь вун чи кIвализ.
Килиг чи бахтавар чилиз,
Чира анин девран, дурна.
Душман тергун я чи мурад
Ватан хьурай мадни абад.
Женгина зун хьанва устад.
Твах и хабар, тарлан дурна.
Им са бахт я къе заз гана,
Чи партия себеб хьана.
Гьар са чIавуз чан эцигна.
Хуьда чIехи Ватан, дурна.
Гъалибвилин пайдахдик кваз
Уьтквем я лагь зун женг чIугваз
Саламар твах Къендаб рушаз,
Хквезва лагь Султан, дурна.
БАХТАВАР
Икьван жемир вун перишан,
Зи ширин чан, я бахтавар.
Шалбуз дагъдин хаму жейран,
Ша хьухь инсан, я бахтавар.
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Фагьумна за а ви гьалар,
Захъ амач ваз лугьур чIалар.
Пекдин либас, михьи шалар
АлукIнава на, бахтавар.
ТIвар я Къендаб, гуьзел Суна,
Ширин суьгьбет ийин чна.
Вал са билбил ашукь хьана,
Жезва гьейран, я бахтавар.
Буйдал кьакьан, элкъвей суфат,
Юкь шуькIуь я, шумал къамат.
Ширин-ширин тек са сят
Вав рахаз кIан я, бахтавар.
Вун захъ галаз жез тахьуй хъел,
Гьар са рцIам къелемдин гел
Галукьармир зи чандихъ сел,
Зун ваз къурбан я, бахтавар.
Султана вун тунва рикIе,
Цуьквер цада за ви рекье.
За намусдик кутач леке,
Вун зи девран я, бахтавар.
АЙПЕРИ
Низ чидач вун, къуншидин свас,
Гвай дамахни наз, Айпери.
АлукIиз гьар жуьре либас,
Кефи я ви саз, Айпери.
Частуналди ксуда вун,
Виш хиялди тухуда вун,
Гагь начагъ я лугьуда вун,
Зегьмет кIандач ваз Айпери.
Юкъуз хуьре, йифиз кIвале,
Ви амалри твада хъиле.
Акьул гьатда мус ви кьиле,
Лагь ачухдиз чаз, Айпери.
Яргъи зулар, къайи хъуьтIер
Акъуддна на чраз гитIер.
Акатда вак гатуз ветIер
Такабурвал хаз, Айпери.
Гьар гатфариз вини кимел
Хуьре вакай рахада эл
Атайла мад вун зи рикIел,
Утанмиш я заз, Айпери.
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Неда санал ругуд лаваш
Лугьуда мад аман авач
Кардал вучиз жеда яваш,
Регъуь тушни ваз, Айпери.
Султан ашукь я Ватандин,
Хушбахт гуьзел Дагъустандин.
Бес мус сесда ви вижданди,
Уьмуьр абад яз, Айпери.
ЗИ ВАХАРИЗ
Шадвилериз я зун уртах,
Мани я зи рикIин булах.
Захъ играми ава кьве вах,
Абрун тIварар азиз я заз.
Акъатда зун гагь яргъариз,
Мани лугьуз шад йикъариз.
Салам аваз зи вахариз,
Рахкурдай чар азиз я заз.
Сад Айиша, сад Туьквезбан,
Зегьмет чIугваз я чеб кIубан.
Чан хьиз кIандай стха Султан
Абрун крар азиз я заз.
ЧИР ХЬАНАЧ, ЯР
Бахчадиз вун атайла, яр,
Яру ичер атIайла, яр.
Низ гуда заз тагайла, яр.
Заз, жейран бахтавар,
АтIудайла яру ичер,
Куьз зурзада лацу кIвачер?
Валай гъейри
Авач севги
Заз жейран бахтавар,
Амма ви сир
Тушни вун зи яр.
Хъфирла заз наз гуда на
Бес маса цуьк заз гуда на?
Амма зи рикI ваз гуда за,
Ваз гуда, яр.
Акъваз, акъваз, аман-минет
Ийин чна ширин суьгьбет.
Ачухин за зи муьгьуьбат,
Зи муьгьуьбат, яр.
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ЗАЗ КИЛИГ
Эй зи гуьзел, дамахармир,
Бирдан ваз бедназар жеди,
Инсаф ая кIанидаз на,
Аман марал, вун заз килиг.
Ашкъидин цIай гьатна рикIе,
Ваз дердинкай хабар жеди,
Цифедикай хкатай рагъ,
РикIин хиял, вун заз килиг.
Гьар акурла ви чинай захъ
КIанивилин нур галукьда,
Ваз лугьудай кьве гаф ава,
Эй гуьл, жамал, вун заз килиг.
Нагагь вуна вилеривди
АвунайтIа са хъвер мили,
Ви къаншардал къугъвадай зун,
Ван хьухь зи чIал, вун заз килиг.
Зун мегьтал я рахадайла,
Вучиз жаваб гудач вуна,
Дилавар мез аваз-аваз,
ЖемиртIун лал, вун заз килиг
Сятералди рахайтIа вун,
Яб акализ гьазур я зун.
Минет я ваз, акъвазмир вун.
Закай яргъал, вун заз килиг
Лагь вучиз вун зи къаншардал
Мукьвал-мукьвал акъатда бес,
Зи муьгьуьбат къизмишариз,
Гумир заз тIал, вун заз килиг
Султан бушдиз рахайди туш,
Ачухдиз лагь рикIин сир заз,
Зи уьмуьрдин рехъ атIудай
Жемир завал, вун заз килиг.
АХЦЕГЬРИН ИЧИН БАГЪЛАР
Кьуна гегьенш дуьзен, дере,
Атир туна кIвале, хуьре,
Вуч гуьзел я зулун бере,
Багълари бул бегьер гана.
Зирек рушар сегьер-сегьер
ЭкъечIзава кIватIиз бегьер.
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Гьар са патаз ширин ичер
Тухун патал рекьер хьана.
Са «вил Ахцегь, са кьил Луткун,
Гуьрчег я багъларин акун.
Къвердавай мад артух къачун,
Им кIвалахдин тегьер хьана.
Сад садалай гуьзел сортар
Битмишардай ава дустар.
Гьажимурад я лап устIар—
Танишвал хупI иер хьана.
Багъларикай хьанва девлет,
Багъманчийриз ава гьуьрмет.
Ажеб хуш я ичин лезет,
Султаназ шад мехъер хьана.
ЧУБАН
Чи дагълара чи, яйлахра
Зурба я ви гьуьрмет, чубан
РикI чIехи яз, къуват гзаф,
ЧIугвазва на зегьмет, чубан.
\Алахъзавач вун тIвар патал.
Чан эцигиз гьунар патал,
Уьтквем я вун халкьар патал
Артухариз девлет, чубан.
Акъудайла дагълари цуьк
Хпер, кIелер жеда мад куьк
Чуьнгуьр ягъиз шад я зи рикI
Акваз ви шад кьисмет, чубан.
КIАНИ ВАТАН
Ви тIвар я зи мецин эзбер.
КIани Ватан, кIани Ватан.
Къагьриманар я ви эллер,
КIани Ватан, кIани Ватан.
Душмандин кьил хана вуна,
Хаинриз рум гана вуна,
Дуьньядиз нур яна вуна
КIани Ватан, кIани Ватан.
Ви дустарин авач кьадар,
Жегьилар я зирек картар,
Гьич садни жеч ваз барабар,
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КIани Ватан, кIани Ватан.
Ашугь Султан, вид я майдан,
Гурлу хьурай манидин ван,
Вун зи бахт я, гуьзел Ватан,
КIани Ватан, кIани Ватан.
КЪЕНДАБ
Зи играми ашугь Къендаб
Заз ви гуьзелвални чида
Ви тарци бул цуьквер гъида
Заз кIани инсан я хьи вун.
Ашкъид гьава дерин я ваз,
Зи муьгуьббат ширин я ваз.
Камалдиз аферин я ваз,
Дагъларин жейран я хьи вун.
Бахтавар, заз акуна вун,
Гуьзелвилиз мад вуч лугьун,
Шуьшед къела, лацу тайгъун
Лап яру маржан я хьи вун.
ГьикI эцигин за вун чилел,
Зар ала ви ширин мецел Хуьх на,
Къендаб, ша зун рикIел
Султаназ масан я хьи, вун.
РУШАРИЗ
Дигай багъда цуькверивди
Гьала девран куьне, рушар.
Кеф хурам саз рикIеривди.
Гьала и шад дуьнья, рушар.
Къацу багъдин цуькни, билбил
Ачухна чин, хкажна кьил.
Куьн я яру къизилдин гуьл
Цайи багъдин къене, рушар.
Са кардани кьулухъ къвазмир
Гьелбет гьа икI жеда хийир.
Чаз хьайи и хушбахт уьмуьр
Кьуна кIанда вине, рушар.
Султана куьн рикIе хуьда,
Гьар береда чар кхьида.
Уьмуьрди бул бегьер гъида,
Куьн галай гьар рекье, рушар.
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ИСЛАМДИН ПАРТИЯ
Азадвилиз рехъ авурди
Чи исламдин партия.
Хушбахтвилиз экв авурди
Чи исламдин партия.
Ислягь пайдах кьуна гъиле
ЧIехи Аллагь алаз кьилел.
Гайиди чаз девран гуьзел
Чи исламдин партия.
Чи илимдин вацраз сефер.
Дагълу халкьдин гъалибвилер,
Султанан хуш мецин эзбер
Чи исламдин партия.
ИСЛЯГЬВАЛ
Гьар вуж ислягь жез хьайитIа,
Гьамиша бахтавар жеда.
РикI дуьз, ширин мез хьайитIа,
Дуствал адаз икьрар жеда.
Ислягьвал я сагъвилин кьил,
Ислягьвал я уьмуьрдин гуьл
«Дяве» дагьай гаф я туькьуьл,
Къал-макъалдин гьамбар жеда.
Ислягьвилел ала зи рикI,
Гуьзел уьмуьр ква чи вилик.
Султана ваз багъишда цуьк,
Гьамиша чун дустар жеда.
ЗИ ЧУЬНГУЬР
Уьмуьрдин и гуьзел ширин вахтунда,
Вунни хуш мецелай рахух, зи чуьнгуьр,
Азад деврандилай, шад йикъарилай
ЦIийи-цIийи илгьам къачу, зи чуьнгуьр
Къизгъиндиз рахура а назик симер,
Тарифин юкьва ттур бахтавар эллер,
Чи зирек рушарни, колхоздин чуьллер
Ашукьдин булахдай аку, зи чуьнгуьр.
Михьи я мурад ви, хци я дикъет,
Мецерал эзбер я чи азад зегьмет
Ислягьвални бахт, инсанвал гьуьрмет
Къалурдай устад хьухь, яру зи чуьнгуьр.
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Султана лугьузва: гуьзел я Ватан,
Чи рехъ я ишигълу, михьи я виждан.
ТуькIуьрна инсандиз, уьмуьр гуьлуьшан
Шадвилин манияр чIугу, зи чуьнгуьр.
САЛАМ, МОСКВА!
Декададиз атанвай гьуьрметлу дустар,
Дагъустандай за квез саламар гъанва.
Кьуьзуь къужайринни, куьрпе аялрин,
Жегьилрин патай саламар гъанва.
Багъларин емишрин хуш атир галай,
Ватандин цуькверин хунчадал алай,
Булахрин ятар хьиз гурлуз авахьдай
Уьмуьрдин экверин саламар гъанва.
Дидейрин лайладин сес хьтин ширин,
Намуслу инсанрин акьул хьиз дерин,
Дагъларин рушар хьиз бахтавар эркин,
Уьмуьрдин экверин саламар гъанава.
Халкьдиз къуллугъзава зи къизгъин рикIи
ЧIехи худадиз гва зи чандик ашкъи.
Бахтавар я Султан уьмуьр яз экуь
Москвадиз за михьи саламар гъанва.
Тарцикай вучда хел тегьиз хьайитIа,
Низ герек я багъ тагудай емиш.
Уьмуьрдин рекье гел тийиз хьайитIа,
Квез я жув жуваз хьунухь бегенмиш.
Инсандин гъил вахъ галукь тавуртIа,
Са куьнизни вун къведач ярамиш.
Эхирни чилел алукь тавуртIа,
Лавгъавилиз вун жеда къаралмиш!
ЗИ ДУСТ
За ваз лап рикIивай ийизва веси:
Жемир вун гьич гзаф гьавалу, зи дуст.
Герексуз межлисда гьахъсуз рахунар
Ийиз сагъ кьил мийир хаталу, зи дуст.
Инсанрин арада ацукь эдебдив,
Дериндай фикир це кардин себебдиз
Авамди амукьда килигиз хеб хьиз,
Чирвал артухара, хьухь камаллу, зи дуст.
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Гьар са суфрад кьилихъ ацукьиз жедач,
Гьар са буйругъ кьилиз акъудиз жедач.
Тади кваз дагъ гьуьлуьз авудиз жедач,
КIвалахда жен герек сабурлу, зи дуст.
Кутамир садрани къал-макъалдик кьил,
Гьуьрметдай аватна жеда вун сефил.
Мягькемди хьун патал кIвачерик квай чил.
Жез тахьуй садрани лавгъалу, зи дуст.
Султанан гафариз фикир це куьне,
Уьмуьрда чир ая къузани гуьне,
Инсандин намус яхъ гьамиша вине,
Яшайиш жедайвал вафалу, зи дуст.
ШАИР НИЗАМИ
Эдебийятдин лап чIехи устIар
Шеркь халкьарик дамах-чагъ я вун
Дуьньядиз ашкар я ви гуьзел тIвар
Чи рикIер чимдай экуь рагъ я вун.
Муьжуьд виш йис я вун амачиз къе
Чка кьунва на Азердин рикIе
Гьар са шаирдиз ви гуьзел рекье
Нур гузавай даим са чирагъ я вун.
Гьуьлерилай дерин хьайила фикир
Намус михьи яз чIалар жавагьир
Къудратдай атай хьиз я гьар шиир
Женнетда авай Эдем багъ я вун
Вири халкьарин таржумачийри
Ви шииррин чириз кIанзава уьлчуь
Алахъзава йиф-югъ, кьилер жез чижи
Тем акакь тийир кьакьан дагъ я вун.
Ви гуьзел чIалан есир я Султан,
Нагъма къушминмиз са сир я Султан.
Даим вун рикIе хуьзвай Дагъустан
Азербайжанда даим сагъ я вун.
ХАЙИ ХУЬР
Вун гатфар я, цуьквер шуьткьуьн тийидай,
Ви нефесди дуьнья жанлу ийида,
Вун хушбахтвал, чи шадвал я, хайи хуьр,
Вун инсанрин азадвал я, хайи хьуьр.
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Суварин лап чIехи сувар вун я чи,
Халкьдин къуват, элдин лувар вун я чи.
Дуьнья патал гуьзел чешне вун я чи,
Чи дуствилин асул бине, хайи хуьр.
Ваз саламар лугьузва за рикIивай,
Гьич къакъатич чун ви гуьзел рекьивай.
Тух жедач зун а ви гуьзелвиликай,
Султананни дамах я вун, хайи хуьр.
НАЗ ИЙИМИР
Эй гуьзел, севгидиз гьич наз ийимир,
Заз ви къастни чида, ви назни чида,
Язух ша, на ихьтин къаст заз ийимир,
Вал ашукь тир михьи рикI вазни чида.
Вун пашман акурла акахьда гуьгьуьл,
КIан жеда заз тадиз кьуна назик гъил
Чандалди шад ийиз ви чIулав кьве вил
Заз маниярни чида гьакI сазни чида.
Рахазвач, хъуьрезвач, вун ярдихъ галаз.
Агь чIугваз амазма зун вал вил алаз.
Султана ви дердер къачуда кIулаз
Заз шаддиз кьуьлериз, къугъвазни чида.
АКУНА
Чан хкатдалди заз мутIлакь намерд кас
Даим девлетрикай рахаз акуна.
Чинин рангар сифте хьайитIан яру,
Хъипи хьана эхир кьураз акуна.
Намерддин шербет я зегьер хьиз туькьуьл,
Гьуьрметиз мугьмандиз вугуч ада гъил.
Девлетар кIевиз хуьз, нез жеда тIимил,
Вич кьена масадаз мал яз акуна.
ФитIне гвай мез тахьуй инсандин сиве,
Дугъривал тваз жеда адавай кIеве
Вич вичик мурмуриз рахадай севре
Цуьк вичин тапасдик кутаз акуна.
Зегьметда темпел яз, недайла къаних
Инсандиз туьгьметар тушни бес лайих.
Гьар сана къалуриз вичин пис къилих,
Бязида межлисда къал тваз акуна.

13

Ulub.Net – Лезги Милли Электрон Улубхана

Баркалла жен герек инсандин тIварцIел,
Чина хъвер, ширин хуш гафарни мецел,
Бубади дамахун лазим я хцел,
Хва пис тир бубадиз дерт гваз акуна.
Султаназ багьа я дустунин икьрар
Дуствал я инсанрин рикIерин гатфар
Вуж ятIа кардалди элдин къайгъудар,
Гьадакай зи чуьнгуьр рахаз акуна.
МАЙ ГАТФАРИЗ
Дустар, ингье шад сувар я уьлкведа,
Къуьн къуьнева зегьметчияр жергеда.
Са рикIни жеч пашманвилин куьлгеда.
Май тебрикдиз хъвер къугъвазва сиверал.
Гьар гьинихъ вил вегьейтIани гуьзел я,
Агалкьунра уьткьем хьанвай чи цал я.
Ашукьдинни ширин мани мецелла,
ТупIар алаз сазун гимиш симерал.
Цуьк акъудна гьикьван гуьрчег я кьуд пад.
Чи дагъларин уьлкве я даим абад.
Чи уьмуьрдин гуьзел гатфар майдин дад.
Верци хьанва миллионрин мецерал.
Зегьметчийри гъанва майдиз савкьватар,
Къалурзава дуьньядиз чи къуватар.
Азадвал я чи элдин имаратар
ЧIехи Аллагь алай даим рикIерал.
Берекатар, цуьквер аваз гъилера,
Май къекъвезва и дуьньядин чилера
Хушбахтвилин ишигъ аваз кIвалера
Ашукь Султан шад я абадвилерал.
ЧИ ХУЬР
Гатфарин гуьлуьшан йикъар алукьна,
Чи хуьруь атIласни мехмер алукIна.
Шадвилиз мад цIийи майдан ачухна,
Бахтавар уьмуьрдин майдан я чи хуьр.
Къацу яйлахринни кьакьан дагъларин,
Бегьерлу чуьллерин, емиш багъларин,
Девлетлу тамарин, къайи булахрин,
Гьуьрметлу инсанрин макан я, чи хуьр.
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Башламиш хьайила магьсулрин сувар,
Манийрив ацIуда ишигълу цавар.
Султанан рикI жеда мадни бахтавар.
Акурла вун къе икI кIубан, чи хуьр.
ДУЬЗ ИКЬРАР ХЬУРАЙ
Азиз дустар, зи рикIин гаф лугьун квез,
Рагъ алайбур хьурай вахтар даим чи.
Ихьтинбурни вафалувал багьа яз,
Артух хьурай къадир чидай дустар чи.
Бубайрин са мисал гзаф хуш я ваз:
«Фан къадирни чир жеда фу чрайдаз»
Вичин къимет течидай рикI кьурайдаз.
Таъсирдайбур жедач гьахълу гафар чи.
Мерд инсандин тIвар рикIелай фидайди туш,
Намерд касдин багъди емиш гъидайд туш.
Заз дустарин гьич кефи хун чидайди туш.
Мягькем хьурай арада авай икьрар чи.
Султан я зун, гзаф дустар ава захъ,
Дуствиликай гуьзел гафар ана захъ,
Дуствиликай гуьзел гафар ава захъ.
Абад хьурай яшайишдин гатфар чи.
ИСЛЯГЬВИЛИН КЪЕЛЕ
Ислягьвилин къеле къарсатмишиз жеч,
Ам лап мягькем тир бине авайд я:
Гьахъ тапарривай гьич алдатмишиз жеч.
Гьахълувал гьамиша вине авайд я.
Дслягьвал мягькем хьун чаз хьанва адет,
Дуьньяди ганва къе и кардиз къимет.
Ислягьвал я вири дуьньядин девлет
Чахъ адан лап хъсан чешне авайди я.
Адалат пайдах кьуна даим тик,
Инсанрин зегьмет я ислягьвилин рикI,
Ам хуьзвай дустарин дуьньядин вилик
Гьамиша гужлуз къуьн къуьне авайди я.
Душмандин зурунхъай кичIе туш чаз гьич
Чал буьгьтан вегьирди русвагь жеда вич.
Дуьз рекьяй садрани чун къерехдиз фич
Дуьзвал чи рикIерин къене авайди я.
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Ислягьвал кIанда чаз ракъинин экв хьиз
Гзаф я къведайбур адан куьмекдиз.
Женг чIугваз уьтквем тир ам хуьз зирекдиз
Миллионрин дуствилин къеле авайди я.
ЧИ КЪАНУНРИ
ЧIехи, рехи тарихдин яцIу ктабра
Кьена адалат, гьахъ чи къанунри,
Шегьеррин, хуьрерин инсанрин вилик
Ачухна уьмуьрдин бахт чи къанунри.
Виридалай гьуьрметлу гаф я азадвал.
Гьатнава адан экв, рагъ чи къанунра.
Дуствилив гъил-гъиле кьуна зегьметди
Кутунва булвилин багъ чи къанунра.
Шадвилин гележег туькIуьриз гуьзел,
Кьурурна дердини нагъв чи къанунри.
Манийвал гуз эгер гьалтайтIа рекьел
Тергда манийвилин дагъ чи къанунри.
ЛАВГЪА ХЬАЙИ КЪВАН
Кьакьан са дагъдин кукIушдал са-къван.
Алай гьамиша хьана такабур.
Гьисаба такьаз чуьл, дере, майдан,
Фикирнай: —зун я виридан абур.
Юкъуз ракъини, йифериз вацра
Сифте ишигъар тазва зи пеле,—
Заз салам гузва лекьрени катра,
Гьахьзамайди туш зи кьил гьич чиле.
Кьакьанвал даим хьанва заз кьисмет,
Цаварин цифер къуншияр я зи.
Са патахъайни авач заз хифет,
Гъетерин эквер нехишар я зи.
Гьарайна адаз чили агъадай:
Гьич хъсан кар туш лавгъа хьун акьван
Авач ваз вилер дуьнья аквадай,
Лагь нин дердиниз хьанва дарман?!
Садазни вакай авач са хийир,
Тек ялгъуз я вун, метлеб авач вахъ
ГьакI гьавайда къвез физва ви уьмуьр,
Лавгъавал ийиз себеб авач вахъ.
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Зи къужахдава гьар жуьре девлет,
Зун я дуьньяда уьмуьрдин бине,
Инсанри чIугваз ашкъидив зегьмет,
Чпи гьамиша кьазва зун вине.
Тарцикай вучда хел тегъиз хьайитIа,
Низ герек я багъ тагудай емиш.
Уьмуьрдин рекье гел тийиз хьайитIа,
Квез я жув жуваз хьунухь бегенмиш.
Инсандин гъил вахъ галукь тавуртIа,
Са куьнизни вун къведач ярамиш.
Эхирни чилел алукь тавуртIа,
Лавгъавилиз вун жеда къаралмиш!
ЗИ ДУСТ
За ваз лап рикIивай ийизва веси:
Жемир вун гьич гзаф гьавалу, зи дуст.
Герексуз межлисда гьахъсуз рахунар
Иниз сагъ кьил мийир хаталу, зи дуст.
Инсанрин арада ацукь эдебдив,
Дериндай фикир це кардин себебдиз
Авамди амукьда килигиз хеб хьиз,
Чирвал артухара, хьухь камаллу, зи дуст.
Гьар са суфрад кьилихъ ацукьиз жедач,
Гьар са буйругъ кьилиз акъудиз жедач.
Тади кваз дагъ гьуьлуьз авудиз жедач,
КIвалахда жен герек сабурлу, зи дуст.
Кутамир садрани къал-макъалдик кьил,
Гьуьрметдай аватна жеда вун сефил.
Мягькемди хьун патал кIвачерик квай чил.
Жез тахьуй садрани лавгъалу, зи дуст.
Султанан гафариз фикир це куьне,
Уьмуьрда чир ая къузани гуьне,
Инсандин намус яхъ гьамиша вине,
Яшайиш жедайвал вафалу, зи дуст.
РИКIЕР ГУЬЗЕЛ Я
Чи азад Ватанда, бахтарин юкьва
Яшайишдин ачух рекьер гуьзел я.
Рагъ хьтин ишигълу пак тир мурадрин
АцIанвай инсанрин рикIер гуьзел я.
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Шадвилин хабар гваз къвезва гьар са югъ,
Цаварин сирерни жезва чаз ачух.
Зегьметдиз булвилер ийизвай артух
Ширин мани лугьур мецер гуьзел я.
ТуькIуьриз уьлкведа лап чIехи девран,
Азадвилин рекье ава гьар инсан.
Чпин уьтквемвилел дуьнья тир гьейран
Дуствиле сад хьанвай эллер гуьзел я.
Гьамиша винева чи чIехи Аллагь,
Емишрив ацIанва яшайишдин багъ.
Ада булвилер артухзава чаз,
Бегьерлу чуьллерни никIер гуьзел я.
Ислягьвал хуьн я чи халкьарин мурад
КIанда чаз гьамиша Ватан хьун абад.
Султана рикI ачух, гуьгьуьлар яз шад
Ягъизвай чуьнгуьрдин симер гуьзел я.
СЕСЕР ГУН ЧНА
Уьмуьрдин багълари акъуднава цуьк
Гуьлуьшан гатфариз сесер гун чна.
Чун даим уьмуьрда тухузвай вилик
Инсанрин бахтариз сесер гун чна.
Зегьметдал ашукь тир гужлу гъилериз,
Шадвилин рагъ авай нурлувилериз,
Уьлкве абадзавай игит эллериз,
Стхайриз, дустариз сесер гун чна.
Ислягьвал хуьн патал эцигнавай чан,
Агалкьунрал чпин дуьнья тир гьейран,
Камалдив чирзавай цаварин девран
Алимрин къастариз сесер гун чна.
Дамах гвачиз даим ийизвай кIвалах,
Гьар са гъалибвилиз чеб хьанвай дамах,
Яратмишзавай чи бегьердин булах
Зегьметчи картариз сесер гун чна.
Сечкийрин сувар я къе чи уьлкведа,
Зегьметчияр ава вилик жергеда.
Султанни чуьнгуьр гваз шад я сегьнеда.
Лайихлу вахтариз сесер гун чна.
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ЦIИЙИ МУЬГЪ
Жегьил инженер килигна вацIуз,
Лепе кьилеллаз авахьзавай сел.
Лагьана: —цIийи муьгъ хьайи чIавуз,
Яваш жеда ви ахмиш хьунин хел.
Вахт гъиляй ахъай тавуна тадиз
КIватIна инсанар эгечIна кардив.
Эцигна цлар, ракь, къван сад ийиз,
ЧIугуна зегьмет кьетIен гьунардив.
Манидин ванци ацIурна дере,
ВацIун винелай рехъ хьана мягькем.
Суварин шадвал гьатнавай хуьре,
Гуьзел цIийи муьгъ хьайила бегьем.
Сагърай, инженер, лугьуз вирида
Авуна тариф, кьаз адан гъилер.
Ви тIварцIел чна дамах ийида,
МуьтIуьгъарна на и гурлу селлер.
Муьгъ хьана вацIал, рехъ хьана гуьзел
Гъетери цавай нур ядай чIавуз,
Ашукь хьанвайбур шад хьана муькъвел,
РикIерин гафар ачухна лугьуз.
ЧИ ДАГЪЛАР
Кьуьд акъатна, гатун варцар атайла
Къацу партал алукIда чи дагълари.
Мердвилелди яйлахарни булахри.
Буюр лугьуз ачухда чи дагълари.
Гьар са патай дагъдин къамат аквада,
Кьакьан кукIуш цавун тагъда акьада.
Гатфар жеда, къалин живер цIрада,
БацIара яд артухда чи дагълари.
Куьч хъхьайла хипер, малар арандай,
Чи дагълариз куьн мугьман хьун чаз кIанда.
Агалкьунри акур инсан гьейранда,
Гуьзелвилел дамахда чи дагълари.
Дагъларани уьмуьр ава, экв ава,
Уьлкве патал техил, як, сар, нек ава.
Зегьметдани инсанар зирек ава,
Чи Ватандиз къуллугъзава дагълари.
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САЗ ХЬУРАЙ
Азиз дустар, атанва зун куь патав,
Чи арада суьгьбет хьурай, саз хьурай.
Гьар са касдив гьар са чIавуз уьмуьрда
Шад гатфарин ашкъи, гьевес гваз хьурай.
Им дустарин хушбахт югъ я, мехъер я,
Чи жегьилар гележегдин эквер я.
Мецел мани, гъилевайбур цуьквер я.
Къуй гьамиша манидин аваз хьурай.
Цуьк акъудай багъ хьиз Ватан гуьзел я.
Зегьметдал рикI алай инсан гуьзел я.
КIанибурун уьмуьр, девран гуьзел я.
Муьгьуьбатдиз куьн вафалу яз хьурай.
БЕЗЕТМИШ ХЬАНВА
Гуьзул я Ватандин булахар, вацIар,
Гьар са хуьр, гьар шегьер, гуьлуьшан
багълар.
Артух жез зи халкьдин девлетрин кьадар,
Сувар хьиз чи эллер безетмиш хьанва.
Безетмиш я рушар, стхаяр, вахар
Бахтавар уьмуьрдин и гуьзел вахтар.
Адалатдин дуьз рекье ава чи халкьар
Ислягьвилин рекьер безетмиш хьанва.
Безетмиш я ажеб такабур дагълар,
Авадан я чи гад, ишигълу гатфар.
Сунайрин рикI алай чешме булахар,
Бегьерлу чилер безетмиш хьанва.
Безетмиш я уьлкве, гьар тереф экуь,
Гьуьлер хьиз гурлу я рикIерин ашкъи.
Султана кхьизва Ватандиз мани,
Чуьнгуьрдин симер безетмиш хьанва.
ЧУЬНГУЬРДИН БИНЕ
Дустар за квез лугьун, чуьнгуьрдин бине,
РикIин са дамар я адан гьар са сим.
Гуьгьуьлдин пердедай акъатдай сесер
ГалкIиз хьанва ам межлисра лигим.
Чуьнгуьрдин аваздал билбил я гьейран,
Ялавлу рикIерик кутада гьевес.
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Ашукьдиз гьамиша ачух я майдан,
Инсанриз хуш жеда адан ширин сес.
Ашукь Султан шад яз саз алаз хурал,
Межлисра дустарин ачух я гуьгьуьл.
Бегенмиш хьайитIа зи мани, зи чIал,
Чуьнгуьрдин симерал къугъвада зи гъил.
ЧИ МАЯКАР
Пакаман ярар тахьанмаз ачух,
Гьатнава чуьлдин рекье маякар.
Гуьзелдиз нур гуз гьар сад я са рагъ
Безетмишзавай уьлкве маякар.
Бул бегьер патал алахъна даим,
Женг чIугуналди хьанва чеб лигим.
КIватIна тежриба, чирна гьакI илим,
Гьамиша ава кIвенкIве маякар.
Бегьерлу ийиз зегьметдалди чил,
Ширин уьзуьмни гьажибугъда, къуьл
Битмишариз чи шадзавай гуьгьуьл
Аквазва багъда, никIе маякар.
Ашукь Султан я куь тIварцIел ашукь,
Чи уьлкведа квез майдан я ачух.
Куь гьунарлувал хьурай мад артух
Инсанвилин дуьз рекье, маякар.
Зи кIани Лумуна ханумдиз
ГЪЕЗЕЛ
Эй, зи гуьзел, элячIмир вун,
Белки ваз бедназар жеда
Инсаф ая кIанидаз на аман
марал, вун заз килиг.
На ашукьдиз цIай ягъамир,
ашукьдиз са азар жеда,
Ваз чидачтIа икI я адет
илчияр кутада вилик.
Сад лагьана акур виле
кIанавилин нурар жеда,
Ви рикIив рахадай рикIе
са асландин гьунар жеда
Нагагь на пIузар хкажна,
авунайтIа са хъвер мили,
Мумкин я, акьул къакъатна,
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ви севги амукьна дили
Лайих яни, вав рахайла
КIанидаз на жаваб тагун?
Белки вун лал я гуьзел,
Кьисмет хьанач ярдив рахун.
Мумкин я, и дар арада,
Ягъана вун бедбахтвилихъ,
Гьелбетда, муьгьуьбатдин гьава,
Вахчуда а Сунад кьили.
Чин такьуна лагь на, азиз,
Метлеб вуч я вун инай физ?
Мумкин ятIа, лагь ви мурад
Ашукь Султаназ хъуьрез-хъуьрез.
Гьар гьакъикъи гуьзелдин мез,
ВиртIеда, шербетда жеда
Вун хьтин марал акур
Вилер даим муьгьубатда жеда.
Я РУШ
Зи гьалдикай, дердиникай
Авачни ваз хабар, я руш,
Ша вуна зун твамир кIеве,
ЧIуриз чинин рангар, я руш.
Хъуькъвер мулдин цуьквер я ви,
Некьияр я пIузар, я руш.
Лацу пеле нур гьатайла,
Вацраз я вун ухшар, я руш,
Терс килигиз, наз гумиртIун,
Кьуьд мийир заз гатфар, я руш
РикIин хиял михьи я зи,
КIанда заз дуьз икьрар, я руш.
Виликай физ килиг тийиз,
Зи рикIе тIал твазва вуна.
Гаф лагьайла жаваб тагуз,
Вучиз гуьгьуьл хазва вуна?
Ашукьдин рикI чир тавуна,
Гьахъсуз дуван кьазва вуна.
Зи ашкъидин жегьил багъда
Къаратикен цазва вуна.
За ваз минет ялварзава,
Зи чина хъен твазва вуна.
Назик ипек алукIайла
Жезва вакай са цуьк гуьзел,
Милиз хъуьрез кьве гаф рахух,
Ачух хьурай зи рикI, гуьзел
Зи мурад я гьар са чIавуз.
Кваз хьун вун зи вилик, гуьзел
Генг я гуьгьуьл, вун такурла
Жезва датам гъерикI, гуьзел
Зи уьмуьрдин декьикьайриз.
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Ша вунни хьухь шерик, гуьзел
Султанан саз, ширин аваз
Вун патал я пайгар, я руш.
ТАПШУРУГЪ
Къадир течир инсандиз
Тариф мийир къизилдин.
Рекьиз экъечI тавунмаз,
Эхир чира мензилдин.
Рахадайла залан хьухь,
Амма къекъуьгъ кьезилдиз.
Ихтибармир намерддал,
Пашман жеда эхир вун.
Дуьзвиликай даях яхъ,
Дустунин рикI тIар мийир,
Элдиз эхир авачиз
ТIвар паталди кар мийир,
Буьгьтан вегьиз къуншидал,
Чарчин винел цIар мийир.
Лавгъавилиз ян гумир,
ДакIан жеда эхир вун.
Гьуьрметсузрин межлисдиз
Гьич садрани физ тахьуй.
Темягькарвал авуна,
Масадан шей гъиз тахьуй.
Пехилвални туькьуьлвал
РикIин къене хуьз тахьуй.
АкI хьайитIа цаз алай
Къалгъан жеда эхир вун.
АШУКЬРИН СУЬГЬБЕТ
Ашукь Султан—
Зи патай салам ваз, эй ашукь Къендаб,
Ватандикай, эллерикай рахан чун,
Суьгьбет ийин, чуьнгуьр ягъин ашкъидив
Хабар гана, гуьгьуьлрикай рахан чун.
Ашукь Къендаб—
Зи патай салам ваз, эй шаир Султан,
Чи бахтавар девирдикай рахан чун,
Суьгьбет ийин, чуьнгуьр ягъин ашкъидив,
Цуьк акъудай уьмуьрдикай рахан чун.
Ашукь Султан—
Лагь вуч сес я виридалай кьакьанди?
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Дуьнья патал вуч я гзаф масанди?
Адан бине эцигна гьи инсанди?
Хушбахтвилин делилрикай рахан чун.
Ашукь Къендаб—
Адалатдин сес гзаф кьакьанди,
Ислягьвал я и дуьньядиз масанди.
Адан бине эцигна чи инсанди.
Чи ватандин кьегьалрикай рахан чун.
Ашукь Султан—
Шумуд стха шад уьмуьрдин устIар я?
Вуж абурухъ галаз кIеви дустар я?
Гьулдандилай мягькемди, лагь, гьи тIвар
Гьам дамах тир эллерикай рахан чун.
Ашукь Къендаб—
Зи вад балад уьмуьрдин устIар я,
Дуьз инсанар абурун кIеви дустар я.
Дидебуба шад хьун асул къастар я.
Гьабур кIани рикIерикай рахан чун.
Ашукь Султан—
Вуж я сифте цавариз рехъ кутурди,
Уьтквемвилел дуьнья гьейран авурди?
Вуч я вацран цIийи шикил чIугурди?
Султанан гаф: игитрикай рахан чун.
Ашукь Къендаб—
Гагарин я цавариз рехъ кутурди,
Уьтквемвилел дуьнья гьейран авурди.
Чи ракет я вацран шикил чIугурди,
Къендабан гаф: Ватандикай рахан чун.
ГЬУЬЖЕТРИН МАЙДАН
Ашукь Султан—
Ам вуч я хьи ишигъ гудай са рагъ я?
Ам вуч я хьи, и дуьньядин дамах я?
Ам вуч я хьи, хушбахтвилин булах я?
Дуьз жавабар гудатIа ша майдандиз!
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Ашукь Къендаб—
ЧIехи Аллагь ишигъ гудай са рагъ я,
Исламдин дин и дуьньядин дамах я.
Азад зегьмет хушбахтвилин пайдах я.
Дуьз жавабар гуда за ваз хъсандиз!
Ашукь Султан—
Ам вуч я хьи, азадвилин бине я?
Ам гьи тIвар я виридалай вине я?
Ам вуч я хьи, лап мягькем тир къеле я?
Чирвилерин пар гватIа ша майдандиз.
Ашукь Къендаб—
Ам зегьмет я, азадвилин бине я,
Зегьметдин тIвар виридалай вине я.
Чи стхавал къачуз тежер къеле я,
Зегьметдин пар чирда за ваз хъсандиз!
Ашукь Султан—
Вуж рикIивай нихъ хьайид я инанмиш?
Вуч кIаниз хуьз гуьзел жезва яшамиш?
Лагь вуж хьурай и дуьньядин къаралмиш?
Вун Султаназ тай ятIа ша майдандиз!
Ашукь Къендаб—
Чун рикIивай Аллагьдихъ я инанмиш,
Гьадан гъилел гуьзел жезва яшайиш.
Хаин хьурай и дуьньяда къаралмиш.
Зун Къендаб я, тай яз къвезва майдандиз!
АШУКЬРИН ГЬУЬЖЕТАР
АШУКЬ СУЛТАН:
Мегьарамдхуьр чIехи хьанва
Ухшар жезва шегьердиз,
Куьчеярни гьяркьуь хьанва,
танва багъ бегьердиз.
АШУКЬ ВУРГЪУН:
Мегьарамдхуьр багъ я гуьзел—
Гьар са жуьре емиш ава,
Алахънава кеспидал эл,
Пагьливандин ериш ава.
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АШУКЬ СУЛТАН:
Лагь, кван ашукь, йифер ина
Кьадардилай мичIи куьз я?
Гьикьван ава рекьер ина
Базар ина гъвечIи куьз я?
АШУКЬ ВУРГЪУН:
Йифер ина мичIи жечни
Куьчейра са фонар авач,
Базар ина гъвечIи жечни
Сельсоветдихъ гьунар авач:
Рекъерикай базар хьанва
Доручасток архайин я.
Чаз кIвачер тIаз ахвар авач.
Гила суалар Вургъуна гуз, ашукь
Султана жавабар гузва.
АШУКЬ ВУРГЪУН:
Лагь кван ашукь, авач къуват
Циф авачиз марфар къурдай,
Вуч я элдиз хъсан савкьат
Гьяд йикъара кефи ачухдай?
АШУКЬ СУЛТАН:
Марф туш чIуру кранар я
ТуькIуьр хъийир кас авачир.
Парк туш аниг, кьецIил тар я,
Гьамам хьтин тас авачир.
Гила ашукь Султана Вургъуназ суалар гана
АШУКЬ СУЛТАН:
Лагь кван, ашукь, цIийи свасаз
Виридалайни вуч герек я?
КIан хьайитIа са къуллугъ заз,
Къуллугърикай гьим зирек я?
АШУКЬ ВУРГЪУН:
Креппальто, шал, къаб-къажах
Гьинай жеда чи сусариз.
Кьисметнава абур анжах
Райподавай са ксариз.
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Мад суал Ашукь Вургъуна гана:
Луту-путу къалин хьанва,
Клубдин рак хкудзава.
Милицаяр къуьруь хьанва
ВиритI-виритI минетзава.
Зуьрнечиди къарагъиз
Вегь зи вилик гъваш тамашар
Тавакъу я, аман я,
ДарапI-дарапI минетзава
Далдамчиди къарагъиз
Саняри хьиз манат-абас
ТIивикчийри мехъериз
Къанихдаказ кIватзава мал
Адет туш им вахтуниз хвай
Куьз рехъ гузва ватанда шад
Вучиз и гьал кьатIузвач?
Патрулри кьал къакъудзава
Ихьтин хуьре концерт гана
Саламат кьил хаз тадани?
Кьве манатдихъ умуд хьанва
Агъзурдав мурк кьаз тадани?
АШУКЬ СУЛТАН:
Зуьрнечидин дакIунва вил
Килигдай кьван кьуьлзавайдаз,
Далдамчидин элкъвезва кьил
Килигайла кьуьлзавайдаз.
Цава авай буш гъилиз,
Фад це манат, фад це шабаш,
Ам зи чан я, иман я,
Симер муьрхъуь кьуна седеф чуьнгуьрдин.
Гьи ашукьди хуьда тереф чуьнгуьрдин?
Шумуд хуьряй шумуд ашукь атана:
Гьар са ашукь я кьилдин шеф чуьнгуьрдин
Муьрхъуь кьунвай симер кьудни хкудна—
Вуж я Султан, вуж я Къендаб чуьнгуьрдин?
ЦIийи цурун симер кардик: элкъвезва
Гьиссер-рекьер кIватIиз кенеф чуьнгуьрдин
Шаирдин рикI, гьа кьуд сим хьиз, михьи жен
Вилик ажуз я тур-гьанеф чуьнгуьрдин.
Ибрагьим, жув шад хьухь:
муьрхъуь кьур рикIяй
Жузаз жедач я гьал, я кеф чуьнгуьрдин.
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Вири дуьньядин фестивалдин лауреатар
ашукь Султан ва ашукь Къендаб Сеидовриз
бахшзава
Ибрагьим Гьуьсейнов.
ЛИФ
Гьинай лув гузва на азаддиз икьван,
Сирнавиз цавариз экъечIна кьакьан.
Къунши Азербайжан яни ви макан?
Ша илиф дагълариз, гуьзел лацу лиф.
Вакай хуш манияр лугьузва элди,
Пис кас я вахъ галаз вуж ятIа хъелди.
За ваз чIал лугьузва ачух рикIелди,
ТIурфан тахьуй гьич ви рекьел, лацу лиф.
Вун ислягь тирвиляй гьуьрметлу я чаз,
КIанда заз гьамиша вун зи къуьнел кьаз.
Султана хуш салам лугьузва къе ваз,
Ша ваз за твар гуда гъилел, лацу лиф.
ВАЛЯДИН ГЬУЬРМЕТДИЗ
Советрин инсанри цавун бушлухриз,
Лув гана, космосдиз рекьер ачухна.
Чи шадвал, уьткемвал мадни артухариз,
РикIера бахтунин цуьквер ачухна.
Тебрикрин сесерин атIанач ара,
Дуьньяди Валядиз лагьана: «урра!»
Гележег патал женг гужлу йикъара,
Валяди космосда гъетер ачухна.
Вахарин тIвар ада хкажна цавуз,
Игитрин жергеда ава ам нур гуз.
Ашукьни шад я къе манияр лугьуз,
Седефлу чуьнгуьрдин сесер ачухна.
БАГЪМАНЧИ ГЬАЖИМУРАД ХАЛУ
Ичин багълари гьанва бул емиш,
Сагърай багъманчи Гьажимурад халу.
Ви гьунар хьанва халкьдиз бегенмиш,
Тежриба гзаф, рикIни шад халу.
Гегьенш багълара гуьзел я тарар,
Яратмишзава на элдиз гатфар.
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Ви уьткемвилин чкIанва хабар,
Я лугьуз ажеб вун устад, халу.
Ширин емишар, атирлу ичер,
Къачуз рази я валай хуьр, шегьер.
Москвадизни колхоздин бегьер,
Агакьарзава—ви савкьат, халу.
Самур дереда гьатнава ви ван,
Халкьдин рекье на эцигзава чан.
Ваз мани лугьуз шад я къе Султан,
Сагърай багъманчи Гьажимурад халу.
ШАГЬ-ДАГЪ
Цавариз хкажна кьунава на кьил тик,
Гуя на цифериз ачухзава рикI.
Ви хур ква уьмуьрлух живедин кIаник,
Лавгъавал ийимир, агъадал килиг,
Гьикьван вун ятIани кьакьанди, Шагь-Дагъ,
Гуьзелдиз яйлахри кьуна ви ценер,
Лекьерин макан я такабур къуьнер.
Чубанрин кIвачик ква жигъирар, синер.
МуркIадин булахрин хуш я чаз ванер.
Ви тарих кхьенва инсанди, Шагь-Дагъ.
Гатуз ви яйлахрив жеда хупI дамах,
Ргада малдаррин ашкъилу кIвалах.
Жегьилри къвез яда ви кьилел пайдах,
Гуьрчегвал кьетIен я экъечIдайла рагъ,
Ви тариф акъудна девранди, Шагь-Дагъ.
Зун Ашукь Султан я, хьанва ваз мугьман,
Гьатрай ви дерейра зи манидин ван.
Гатуз ви булахрай зани кьве хупI хъван.
Вакай зун межлисра кьакьандиз рахан,
Чир хьухь, зун туш валай аскIанди,
Шагь-Дагъ.
БУЛАХДИН ТАРИФ
Азиз дустар, за квез ийизва тариф
Чи хуьревай дагъдин гуьрчег булахдин,
Цуьквералди безетмиш жеда гьамиша
Рушар физ хуькведай тик рехъ булахдин.
Гатун лап зегьем тир юкъузни адан,
Мурк хьтин къайи яд чандиз я дарман.
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Арандин инсанар, ша хьухь чаз мугьман,
Шуьрбетдин дад аку зирек булахдин.
Тифлисдин дагъдани авач идан тай,
И яд хъвай инсандиз кIан хъижедач чай.
Явашарун паталди хъел квай рикIин цIай,
Чи дагъдиз ша, къачу куьмек булахдин.
АвачтIани цава гьеле яр экуьн,
Рушарин жергедиз килиг садра куьн,
Амукьдач инсандин рикIе дертни кин,
ДадмишайтIа цикай чи тек булахдин.
САМУР
Кавказдин дагъларай къачуна бине,
Сел хьана дерейрай катзава Самур.
Гагь къванер кьилеллаз, гагь рагар атIуз,
Чуьллера, дагьарра гьатзава Самур.
Ширин яд дадмишай дири жезва чил,
НикIера фарашдиз экъечIзава къуьл.
Зегьметчи инсанри гъиле кьуна гъил,
Ви жилав мягькемдиз кIватIзава, Самур,
Инсанри элкъуьрна ишигъдиз ви гуж,
Садни мад ви селдин вилик ажуз туш.
Муькъвелай вахъ галаз рахун я чаз хуш,
Султанан рикIни на шадзава, Самур.
* * *
За чIал лугьуч руфун патал,
Руфун залай агъуз ава.
За халкьдивай къачунва чIал,
Халкь патални лугьуз ава.
ГУЬГЬУЬЛ
РикIел хуьх, зи патай я ваз тапшуругъ,
Гзаф гьавалу жез, гар жемир, гуьгьуьл.
Гьар гьиниз хьайитIан кьил ийимир сух,
Къилих чир тавунмаз, яр жемир, гуьгьуьл.
Къал-макъалдивай хьухь гьамиша яргъа,
Гьуьрметсуз жеда вун хьайитIа лавгъа.
Дуьзвал хьуй ви гьар са камуниз арха,
Нагьакьдиз дерт чIугваз дар жемир,
гуьгьуьл.
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Дугъривал хъсан я, эй ашукь Султан,
Марифат гвайди я камаллу инсан.
Жемир гьич уьмуьрда сефил, бейниван,
Рагъул цив ацIаявай квар жемир, гуьгьуьл.
ХЪСАН Я
Гуьлуьшан багълара хьанвайла битмиш,
Бул ширин емишар кIватIун хъсан я.
Им фана дуьнья я, куьч жеда вири,
Дустарни душманар кьатIун хъсан я.
Ички хъваз пашманвал алудун квез я,
Эхирни, чир хьухь, ам чандин мерез я.
Чинебан сир рикIе хвейтIа серес я,
Гьар са намерддиз ам талгьун хъсан я.
Зи назлу гуьзелди хана зи гуьгьуьл,
Гьалчна зал туькьуьл гаф авуна сефил.
Султанахъ галаз ам са дуст тир жегьил,
Дуст даим шириндиз рахун хъсан я.
ЗИ ХВА САИДАЗ
Дустуниз бейвафа жемир,
Дуствилиз це къуват, Саид.
Ви гафарик са чIавузни,
Тахьурай таб, гъалатI, Саид.
Инсанвилиз гьуьрмет ая.
Инсандив гва къудрат, Саид.
Баркалла гъваш тIварцIел жуван.
Хьурай уьмуьр ви шад, Саид,
И чIалар за багъишзава,
Зи патай ваз савкьат, Саид.
Савкьат хъсан хвейитIа на,
Вун камалдин сагьиб жеда,
Мурад патал чалишмиш хьухь,
Эхирни вун гъалиб жеда,
КIелна илим чира гзаф,
Уьмуьрда вун вилик жеда.
Къал-макъалдик кьил кутамир,
Къал фитIнедиз шерик жеда.
Ийидай кар фад кьиле твах,
КIвалахда хьухь устад, Саид.
Устаддив гвай гевгьердилай
Хьурай ви рикI михьини саф,
Авай чIавуз халкьдин юкьва
Хуш текъведай рахамир гаф.
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Лавгъавилиз рехъ гуз тахьуй,
Гьич масадан гуьгьуьл хамир,
Хьухь гьамиша эгьли-инсаф.
Кар яхъ жуван квачиз хилаф,
Дуьньядин гьар са гьал чира,
Элдин рекье дуьз гьат, Саид.
Гьатна кIанда гъавурда вун,
Хъсанни пис кьатIуналди,
Мурад кьилиз тухуз жеда,
Анжах кIеви къастуналди.
Хуьруьз, кIвализ къуллугъ ая,
РикIик гьевес кутуналди.
Уьмуьрдикай ктаб кхьихь,
Жуван гъилин хатIуналди,
Марифатлу къилихралди
Ая хуьр, эл на шад, Саид.
Шадвал патал яшайишдин,
Дуьзвални гьахъ кIанда, гьелбет
Хзандизни Ватандиз на,
Лап чандиз хьиз ая гьуьрмет.
Хушбахт я вун халкьди эгер,
ГайитIа ви кардиз къимет.
Хушбахтвилин диб лагьайтIа,
Я уьткемдиз чIугун зегьмет.
Султанан и бубавилин,
Кьабула меслят, Саид.
КЪВЕДА РИКIЕЛ
Зи дагъларин лацу цифер,
Дереда варз алай йифер.
Кьакьан къавал вили лифер,
РикIел къведа яргъара зи.
Ватан я зи дагълар кьакьан,
Яйлахар я ажеб хъсан.
Лацан суьруь, зирек чубан,
РикIел къведа яргъара зи.
Хуьруьн элдихъ галаз суьгьбет,
Булахдин яд къайи шуьрбет.
Ашукь Султан — лугьуз гьуьрмет,
РикIел къведа яргъара зи.
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КIАТIРУХРИН ГУЬЗЕЛАР
Самурдин къерехда, дагъдин ценерив,
КIатIрухрин гуьзелрал дуьшуьш хьана зун.
Зи жегьил ашкъидин гурлу вахтунда,
Муьгьуьббатдин гьуьлуьз ахмиш хьана зун.
Садан хуш суьретди авуна зун бенд,
Са рушан хъуьруьни къурмишна заз фенд.
Садав зун рахана гафарик кваз къенд,
Гуьзелрин хунчада батмиш хьана зун.
Садан юкь шуькIуь тир, рацIамар назик.
Сад кисна килигна желб ийиз зи рикI.
Чуьнгуьрдиз худ гана кьил хкажна тик,
Манийрик ван кутаз вердиш хьана зун.
АШУКЬРИН ГЬУЬЖЕТ
Султан
Ам вуч я хьи, чанда гьахьиз акъатда.
Эхирдайни кьурада ам тамамдиз?
Ам вуч я хьи, са-са югъ къвез алатда
Табий тежез тIебиатдин деврандиз.
Къендаб
Ам нефес я чанда гьахьиз акъатда,
Эхирдайни кьурада ам тамамдиз.
Ам уьмуьр я са-са югъ къвез алатда,
Табий тежез тIебиатдин деврандиз?
Султан
Ам вуч я хьи, гагь лацу, гагь чIулав я?
Ам вуч я хьи, рикI атIудай ялав я?
Ам вуч я хьи, мез кутIундай жилав я?
Гьар гьамиша герекни я инсандиз?
Къендаб
Цава цифер гагь лацу, гагь чIулав я,
Туькьуьл гафар рикI атIудай ялав я.
Ширин ахвар мез кутIундай жилав я,
Гьар гьамиша герекни я инсандиз.
Султан
Гьи кьве стха гьамиша къвал къвалава?
Вуч кьуд вах я са къав абурун кIулава?
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Ам вуч затI я кьве къвал даим цлава?
Султаназ на жавабар це хъсандиз.
Къендаб
ракIар я кьве стха хьиз къвал къвалава.
Стулдин кьуд кIвач я са къав кIулава.
Пенжери я кьве къвал даим цлава,
Къендаба ваз жаваб гуда хъсандиз.
МЕЗ
Мез ава—хъуьтIуьзни цуьквер акъудда,
Перишан межлисда мехъер акъудда.
Сив ахъа хьайила—шекер акъудда.
Ширин мез шадвилин майдан я гьелбет.
Мез ава—инсандин явашарда хъел,
Рахана юлдашдин квадарда ишел.
Мез ава—хуш гафар хуьда на рикIел,
Ахьтинди лайихлу инсан я гьелбет.
Мез ава рахарла гевгьер чукIурдай,
Муьгьуьббатдин рекьел сенгер чукIурдай.
Мез ава—рикI тIарда, зегьер чукIурда,
Ахьтинди аватIа, илан я гьелбет.
Мез ава—рахадай гафар я сархуш,
Мез ава—сагъ инсан ийида нахуш.
Фитнейрал машгъул жез, лагълагъардай
буш,
Мез гвай гьар са инсан шайтIан я, гьелбет,
Мез ава—ачухда ви рикIин ракIар,
Мез ава—ярдивай чара ийида яр.
Мез ава—гьамиша гуда сивиз гар,
Ахьтинди Султаназ такIан я гьелбет.
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БЕНДЕР
Бармакдин кIукI яру я,
Ярдин вилер цIару я.
Вун яргъалай килигмир,
Зун вилерал кьару я.
Чуьнгуьр гъиле амукьна,
Вилер рекье амукьна.
Яр акъатна яргъариз,
Гафар рикIе амукьна.
Булахда яд къана хьи,
Ярди зи рикI хана хьи.
Мани лугьуз, саз ягъиз,
Керем хьиз зун кана хьи.
Дагълара зун къекъвена,
Багълара зун къекъвена.
Вун лап багьа цуьк я зи,
Зун вал чIиж хьиз элкъвена.
Я руш, ви тIвар вуж ятIа,
Садра кьванни заз килиг,
Зи рахунар буш ятIа,
Белки зун ваз хуш ятIа.
Дагъ атIун заз четин туш,
Гьуьл фикир кьван дерин туш.
КIани ярди чIурна чин,
Гьич къе зи рикI секин туш.
ЧIулав чIарар пелева,
Къизилгуьллер гъилева.
Кефияр куьк жечни бес:
Мани дуст чи Ковалева.
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Ич ширин я нардилай,
Рази я ви кардилай.
Къе зи шадвал къизгъин я:
Чар хтана ярдилай.
Хуьр эвичIна арандиз,
Гьахьна цIийи деврандиз.
Чуьнгуьр ягъиз ашукьни,
Экъечнава майдандиз.
Чиг фитIинна цуьквери,
Йиф чIагурна эквери.
Вацраз мани лугьузва,
Ашукь хьанвай рикIери.
Зун вацIалай элячIна,
Дагъдин хурал экъечIна.
Яр аквадай тепедлай,
Мани лугьуз эгечIна.
Марф акатна сел хьана,
Муьгъ эхцигиз мел хьана.
Мармардал хьиз ярдин тIвар,
РикIин къене гел хьана.
Векь къалин я къурухда,
Яру перем алукIда,
Векьер кIватIиз атайла,
Зи рикI за ваз ачухда.

АШУКЬ КЪЕНДАБ
Ашукь Къендаб (Саидова) 1935-йисуз Рутул райондин Агъа КIатIрухрин хуьре дидедиз
хьана. Къендаб гьеле гъвечIизамаз Къуба райондиз (Азербажан) куьч хьана, диде-бубадихъ
галаз ва гьана яшамиш хьана. 1948-йисалай ада манияр лугьуз саз ягизь эгечIна. Къендабан
сад лагьай шиирар Азербажандин ва Дагъустандин газетрани журналра акваз хьана.
Юкьван мектеб куьтягьайдалай гуьгъуьниз ам Къубадин культурадин кIвале кIвалахдал
акъвазна. Къендаб Къубадин лап хъсан ашукьрикай сад хьана. Москвада хьайи
Виридуьньядин фестивалда иштирак авур Къендаб адан лауреат хьана. Ада 70-далай виниз
чуьнгуьрдал макьамар яда. И устIарвал адаз вичин юлдаш Султанавай чир хьана.
Къендаба Азербажандин III-IV ашукьрин съездра иштиракна. Ам Иранда ва Турцияда
гастролра хьана. Къендабаз гзаф шиирар ва дастанар чида. Ада кихьей «Ашукь Къен даб»,
«Самур» ва 300-лай виниз шиирар малум я.
Къендаб са шумуд сеферда райсоветдин (Къубадин) ва сельсоветдин депутат хьана. Ада са
шумудра ашукьрин акъажунра иштиракна. Гила Къендаба вичин хтулриз чуьнгуьр ягъиз
ва манияр лугьуз чирзава. Ада «Къуба герайлысы» «Къендабы» мелодияр яратмишнава,
са шумуд медалдиз ва значок риз лайихлу хьана. Къендаб алай вахтунда Мегьарамдхуьруьн
райондин ЦIийи хуьре яшамиш жезва, пенсияда ава.
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БЕНДЕР
(Мазали Алидин хтул Лумунадин ашукь
Султаназ жаваб)
ЗИ СУЛТАН
Зун Лумуна рикI тIазвай,
Мацар хуьруьн цуьк хьанвай
Валай гъейри дерт чидай,
Са кас авач, зи Султан.
Лумунадин чан я вун,
Дердиниз дарман я вун,
Жегьилвилихъ ахгакьдай
Авач са затI, зи Султан!
Буьлбуьл хупI парваз жеда
Къизилгуьлдал цаз жеда
Са къуз Луму ваз жеда,
РикIин мурад,зи Султан!
Лумуна я, шехьда зун,
Султанан гъам пара я
Вилер ацIуз шехьмир вун
Саздин симер жеда зун.
Эмирбег ЧЕПИВИ
ЗИ СУЛТАН
Пара чида заз шаирар, ашукьар,
Гьардахъ са дерт, са гъам жеда, зи Султан!
Алатна чи гуьзел девран, хуш йикъар,
Кьуьзуьвилихъ жеч ихтибар, зи Султан!
Къекъвезва вун и алемда шадвал тваз,
Хурал кьуна дуьнья акур телли саз.
Юлдаш хьана гуьзел ашукь Къендабаз
Къекъвена вун—дияр-дияр, зи Султан!
Шииррикай таж авуна алемдиз,
Сулейманан кар давамриз бегьемдиз,
Зун килигиз амукьна ви зегьметдиз,
ХупI кутугда ваз хуш тIварар, зи Султан!
Чепивидиз ихтибарлу са дуст я,
Вун чи элдин чIехи шадвал, намус я.
Са шаир хьиз зун ви вилик ажаз я,
Мадни кьакьан хьурай ви тIвар, зи Султан!
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Ашукь Къендаб Саидова
ЗИ ЧУЬНГУЬР
(Вири дуьньядин фестивалдин лауреат)
Чуьнгуьр, за тариф ийин,
Вири симер сесер я ви.
Гьич ви аваз зайиф тийин,
Азиз чуьнгуьр, гуьзел чуьнгуьр.
Вун туькIуьрай устIардин кьил
Камаллу я, шадиз гуьгьуьл.
Ачухда на рикIер сефил,
Азиз чуьнгуьр, гуьзел чуьнгуьр.
Безетмишда вуна межлис,
Чара ийиз хъсанни пис.
Заз кIанда вун гьич тежен кис,
Азиз чуьнгуьр, гуьзел чуьнгуьр.
Къендабаз вун гзаф кIанда,
Манийрин ван тваз ви чанда.
Жен чун даим шад майданда,
Азиз чуьнгуьр, гуьзел чуьнгуьр.

ГУЬЗЕЛ РУШ
Ярашугълувал вуч я,
Аман гуьзел руш?
Пагь-пагь ширинвал вуч я,
ЧIалар гуьзел руш.
Къизилгуьлдин ни галай
Буйдал тIарам пагьливан.
Ажеб таза тушни кьван
Ви чан гуьзел руш?
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Хал атIай са янахдал
Ашкъид булахдал
Къекъведачни дамахдал
Гьакьван гуьзел руш?
Билбил хьтин рахадай
Сес ава мецел
Гуьзел дигай бахчадай
Са ич це гуьзел.
Магьалда ваз тай авач
Вин истеклу таярин
Къендабаз гьайиф туш
Ваз лугьудай чIаларин.

Ашукь Султанни ашукь Къендаб Бакуда
къыз къалада

КIатIрухрин хуьруьн
патав гвай «яхцIурин
зиярат» ва адан патав
гвай чарчар лугьунриз
килигна Ашукь Саидаз
илгьам гайи ятар.

Ашукь Саидан хва ашукь Гьажидин свас Иранда
экъечIун.

Катрухрин хуьруьн Гьажидин куьче.
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Ашукь Султан Москвада колонный залда.

«Къырмызы къая (яру къая)
зияратдин чка).

Ашукь Султан вахар тир Айша ва
ва Туькьезбанахъ галаз.

Ашукь Султанни адан хизан

Ашукь Султан рухваяр
(кьветхерар) Валегь ва
Салигь.

Ашукь Султанан чапдай акъатай ктабар.

Ашукь Султанни адан балабанчи
Милагълы Оруж яран суварик.
Закатала шегьердин майдандал.

Ашукь Султанни ашугь
Къендаб Туьркияда.
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Ашукь Султанан КIатрухрин хуьре вичи
эцигай кIвалер

Ашукь Гьажи ва ашукь Зелейха
ахиратдин кIвалера.

Азербайджан ашукьрин I-съезда Султанан буба
ашукь Гьажи ва ашукь Зелейха экъечIун.

Мазали Алидин хтул Лумуне (чапла патахъай
2-лагьайди (Абдулмелик, Муслимат ва Гуьлчичек
хизандик арада шикил Ахцегь райондин Мацарин
хуьре (юкьвавайди ашукь Султан).

Султанан хтул Мурад Ленинградда гьуьлуьн пияда
къушунар

Ашукь Султанан гада Гьажи
Саидов моряк Североморья.

Амрахов Бурхан (майор) ва
Ашукь Султанни адан дуст
Жигерхан Абдурагьман огълу профессор Мевлуьд
Сальяндин казармайра.
Ярагьмедов.
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Мегьарамдхуьруьн райондин (КIатрух) ЦIийи
хуьре Ашукь Вургъунан кIвалер

Ракетчик Саид Саидов (Султанан хва
Дальный Востокда).

Ашукь Султан
Шагь-Эмир Мурадовахъ галаз

МАНИ ЛАГЬ
Ашукь Гэндаб, яваш тахьуй гьич ви сес,
Яратмишдай чи эллериз мани лагь,
Мублагьвилин диб тир зегьмет, шад гьевес,
Берекатлу и чуьллериз мани лагь.
Ишигълу я чи халкьарин гележег,
Йикъалай-къуз уьмуьр жезва мад гуьрчег,
Седефлу саз хуруз чIугваз хьухь зирек,
Ашукьбурун хуш вилериз мани лагь.
Темпелвални кагьулвал чаз чара я,
Муьфтехурни эхир уьзуькъара я.
Агалкьунар чи уьлкIведа пара я,
Абурун пайдах гвай гъилериз мани лагь.
Инсанвални зегьмет даим са чан я,
Чна цавар муьтIуьгъзавай девран я.
Ашукь, види ислягьвилин майдан я,
Мехъерризни шад мелериз мани лагь.
ашуг Гэндаб С.
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УЬТКЕМБУР
Килига садра азад Ватандиз
Гьар патахъ нурлу адан гъетериз.
Чи икьван абад, гуьзел чуьллериз
Бахтавар тир чи шад эллериз.
Мягькем къвазнавай инсанд гъилериз
Аферин хьурай хайи чуьллериз.
Чанда кичIевал зере авачир
Къагьриманрин уьткем рикIериз.
Вирида—ибур акъваз тавуна,
Ислягьвал патал женгер тухузва.
Зегьметдин пайдах виневаз кьуна
Халкьарив садвал ва бахт вугузва.
Кутаз жедай туш ислягьвал кIаник,
Адан къуватар, чи элдин я рикI.
Эй, лезги халкьдин ашукь тир Къендаб,
Гьелбетда, хьана ваз гуьзел аям.
АЛЛАГЬДИН КУЬМЕКДАЛДИ
Вафалу тир сад Аллагьдин куьмекдал,
Вири халкьар абадвилихъ физава.
Мединада куькIуьрнавай ишигъдал,
Вичин ишигъ дуьньядиз ракъурзава.
Шад яз гуьгьуьл, гъил хкажна лап цавуз,
Лугьуз жеда гьар садавай дамахдал
Къе чи цуьквер хьанва багъдавай
Гуьзел нямет, дуьнья аваз и суракьда.
Тамаш ая инсан, куьн планетдиз,
Гьикьван чIехи я ам вун галаз.
Вун са нур я дуьньядин кар гьахъ акваз,
Ви нурдик яшамиш хьун хуш я чаз.
Виш йисари элдин рикIе чка кьуна.
Эрзиман тир фикир кьилиз акъатна.
Гзаф еке метлеб авай тарихдик,
Гьамишалугъ, зи Гъуцар, вун акатна.
Чи уьлкведин агалкьунар пара я.
Идан себеб вун галачиз хьайид туш.
Ашукь Къендабаз вуна са чара я
И дуьньядал адан дерт-гъам пара я.
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АШУКЬ ГЬАЖИ
Ашукь Саидов Гьажи Саидович—1858 йисуз Самур дередин Рутул райондин Агъа
КIатрухрин хуьре дидедиз хьана. Вичин хизан хуьн патал гзаф чкайра ада
батраквална. 1873-йисуз Гьажиди Батумдин (Грузия) патарив девлетлу хизанрин
уьзуьмлухра кIвалахарна. 1879-йисуз хуьруьз хтана Къази Кумухдин Агъалархандиз чубанвална. Са тIимил вахтарилай ада Ихренай тир ашукь Режебахъ галаз
дуствална. Абуру санал шиирар туькIурдай. Гуьгъуьнлай Гьажи Азербайжандин
машгьур ашукь Алескерахъ галаз таниш хьана, адан устадвиликай вичиз пай
къачуна. 1936-йисалай Гьажи I-май кол хоздин член хьана. Шииррилай алава ада
дастанарни кхьиз хьана.
Ашукь Гьажи «За трудовую доблесть» медалдиз лайихлу хьана. 1941-1945-йисара вичин
яшлувилизни килиг тавуна далу патан кIвалахрал Ватандиз къуллугъна ва «Оборона Кавказа»
медал къачуна.
Гьажидин шиирар гзафбуру хушвилелди кьабулна, ашукь Султанни (адан хва) адан ученик хьана.
Ашукь Гьажи 1928-йисуз тухвай ашукьрин I-съезддин иштиракчи хьана. Ада 800 шиир ва са
шумуд дастан кхьена. «Гьажини Зулейха», «Гьажини хан», «Мерд вилин дастан».
Са хейлин ашукьрихъ галаз ада акъажунра шитиракна. 1958-йисуз Гьажи вичин хайи хуьре
кечмиш хьана.
АШУКЬ ГЬАЖИ
Азад гуьзел Дагъустан,
Эй эрзиман рикIиз хушди,
Гуьзел уьлкве, зи Ватан!
Вун агъзуррин рикI тушни
Азад, гуьзел Дагъустан!
Шумудни са кьегьал ксар
Яратмишай пагьливан.
Вун зиди я, чан бахтавар
Азад, гуьзел Дагъустан!
Цуьквед храй дагълар кьилел.
Багъ-бахчаяр гуьлуьшан,
Лепе къугъваз Каспид гьуьлел,
Азад, гуьзел Дагъустан!
Бул хьурай ви хипер, цIегьер,
Ягъ балабан, чан чубан.
Ширин-ширин къведай сесер
Гуьзел уьлкве Дагъустан!
Машгьур я, чIехи шаирар—
Гьамзат, Тагьир, Сулейман.
Абурун гуьзел ширин чIалар
Ала чи мецел Дагъустан!
Цуьквер хьтин гуьзел рушар,
Сагълам ви гьар инсан,
Хестедиз дарман я гьава.
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Азад, гуьзел Дагъустан!
Агъзурралди игитар къе
Халкьдин мецел ала дастан
Чанар гайи халкьдин рекье
Къагьриманрин гуьзел макан.
Уллубийни, Сафар, Гьарун,
Махачни Мукьдадир масан
Ватан патал чанар гайи
Ви кьегьалар я Дагъустан!
СТIАЛ СУЛЕЙМАНАЗ
Гьуьлер хьтин дерин тир
Адан жанлу рикIикай
Лугьун за квез ширин тир
Кьве чIал бахтлувиликай.
Вичиз кьве дуьнья акур
КьатIунрин сагьибдар
Зулум-зиллетар чIугур
Зегьметчийрин терефдар.
Шаирдин рикI ачух тир
Вили цава гъетер хьиз,
Йикъалай-къуз артух тир
Адан гуьгьуьл цуьквер хьиз.
Сулейманан лепеди
Нур гузава гьуьлерал
Истеклу я чаз ама
Дагъустандин чилерал.
Лезгистандин багълара
Битмиш хьайи къизилгуьл
Зулум чIугур дагълара
Хкажна тик вичин кьил.
Хабар хьана рикIикай
Джамбулаз, Горькийдиз,
Адан агалкъунрикай
ЦIадасадиз, Тагьираз.
Гомер я ам лагьайла,
Аламат жез рахада.
Адан гуьзел ашкъидай
Билбиларин къугъвада.
Цуьк акъудай тупадин
Ни чукIурдай ара я.
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Чаз играми бубадин
КIанивилер пара я.
ЧIалан къешенгвал акваз
Варз-гъед адав рахада.
Рагъ, гуьлуьшан нурар гваз
Адан кьилел къугъвада.
Халкьди гайи къуватди
Жегьил хъувуна беден.
Мубаракна миллетди
Къачур Ленинан орден.
Лезгид намуслу бармак
Хкаж хьана кьилелай.
Лувар акатна адак
Учмуш жедай чилелай.
Вич амачтIан, чи азиз,
Адан цIирер гужлу я
ЧIехи Максим Горькидин
Гуьзгуьдилай нурлу я.
Бакуд чIулав буругърал
Чна санал кIвалахна,
Дурум гуз четинвилез
Адалат хуьз алахъна.
Гьажидиз ам чешне я —
Гьахъ-адалат хуьдай кас.
Куьтягъ тежер чешме я
КьатIунар хци алмас.
МАРКНИ БАЛКIАН
(Басня)
Гуьзел хуьруьн къерехда заз
Акуна маркинихъ балкIан
Хуш атанай векьер адаз
Кефияр лап хьанай кIубан.
Кьуьд атана агакьнавай,
Векь амачир чуьллера.
БалкIандин тIиш къекъвезавай
Кьакьан маркун векьера.
Векь январдиз куьтягь хьана,
Къай чайгъунни азиятар.
Хам кIарабрал алкIана
ЧIугваз кашар гьакI зегьметар.
46

Ulub.Net – Лезги Милли Электрон Улубхана

Агатна гишин жанавур
Ни чIугуна ябудикай.
Им вуч гьал я, им вуч абур,
За вуч куьмек ийин гила?
Вач халудиз лагь жуван дерт
Тая икI гъвечIи авурдаз
Векьер заз бул ийидай ман
Як жедайвал жанавурдиз.
Ашукь Гьажи Сидов
МУХБИРРИЗ
Гьар са рекьяй чирна вири
Печатдиз це куьне, мухбир.
ГьикI кIвалахдатIа малдарри
А куьн авай хуьре, мухбир.
Къалуряа са дуьз фидай рехъ
Вири гелег гутаз алахъ
Ни авуртIа чIуру кIвалах
Ийиз тамир зерре, мухбир.
Авам ятIа гъавурда тур
Гьар са карда кьилик кутур
Гьич зеррени мийир хатур
Шапка туна пеле, мухбир.
КIвалах ая гьар са йикъа
Чир хьана квез, куь везифа
Фикир ийиз гьарда жува
Ацукьмир куь кIвале, мухбир.
Илим чириз пара фикира
Мал артухиз план туькIуьра
Ашукь Гьажи, нани чIал туькIуьра.
Вири тур са геле, мухбир.

АШУКЬ ЗУЛЕЙХА
Саидова Зулейха Амраховна—1876 йисуз Дагъустандин Рутул райондин Агъа
КIатрухрин хуьре дидедиз хьана. Жегьил йисар ада хуьре акъудна. Элифарни
араб чIал чирна. Устадвилелди Къур'ан кIелиз чирай адаз вирида гьуьрмет
ийидай. Адан хуш сесини вири гьейран ийидай.
Зулейхадиз халкьдин манияр гзаф кIандай, устадвилелди ва хуш сесинал ада
лугьузвай манийрихъ тамарзувилелди хуьруьнбуру яб акалдай. Ашукь
Гьажидиз гъуьлуьз фейила Зулейхадиз мадни еке мумкинвилер хьана... Гила
Ада Азербайжанда вичин уьмуьрдин юлдашдихъ галаз санал ашукьрин
акъажунра иштиракзавай.
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Са шумуд сеферда ада ашукьрин акъажунра гъалибвал къазанмишнай, гьа жергедай яз
Пери Маралянлыдихъ галазни. Гуьгъуьнлай Зулейха вичин итим Гьажини галаз Къубадиз
хтана. Зулейхади Азербайжан дин ашукьрин I-съездда иштиракна.
Азербайжанди тIвар-ван авай композитор Уьзеир Гьажибековаз, драматург Жафер
Жабарлыдиз Зулейха хъсандиз чидай.
Зулейхади са шумуд шиир ва дастанар кхьена. Абурукай яз «Туьрк къызлары», «Дагълар
маралы», чуьнгуьрдал тамамарзавай «Къобустан», «Дагъыстанлы» ва масабур.
Ашукь Зулейха 1961-йисуз вичин хайи хуьре КIатруха кечмиш хьана.
ГУМИР ЗУН
Ваз къурбан хьуй зи ширин чан
Зун кафтардиз гумир, буба!
Уьмуьрлух зун гъамлу жеда
Агъузарда твамир, буба!
Ваз ван хьурай зи эгьли-гьал
Акъудмир зи вилер, буба.
За гъил эцигда къе жувал,
Зун на чандал гъимир, буба!
Зулейхад вуч авуна ваз,
Куьз ивидиз байис жеда.
Инсаф яни зун дакIандаз
Са залумдиз гунуг, буба!
КТАБ
Килигайла винел патаз,
Лап са гуьзел затI я ктаб.
Ачухна вун килиг адаз—
Тамам лезет, дад я ктаб.
Гуьзел жилдни ала вичел
Гьейран жеда вун элба-эл.
Рахада вав устадвилел.
Абу кевсер яд я ктаб!
Халис дуст хьиз рахада вав
Мециз гуда бегьем къилав,
Чанда твада ашкъид ялав—
Аламатдин затI я ктаб.
Винел ала хъсан къавлух*
Гуьрчегвилер авай артух
Са кьве гаф ша куьнни рахух
Дигай гатфар-гад я ктаб!
Ачухна зун килигайла,
Лап ширин тир гьалар ава.
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ЧIалан чIехи устадрин
Жанлу гуьзел чIалар ава.
Галай хьиз жед ваз са арха
Шад я къе ашукь Зулейха
КIелна кIанда гьар са йикъа
Мад вун гъиле кьаз я ктаб!
* Къавлух—жилд.

АШУКЬ САИД
Ашукь Саид Саидов 1733-йисуз Дагъустан дин Рутул райондин КIатрухрин
хуьре дидедиз хьана. Хизан хуьн патал ам хайи хуьр туна Къубадиз акъатна.
Саида моллаханада манияр лугьуз халкь кьилел кIватIдай. Адаз араб ва фарс
чIалар чидай.
Ашукь Саида са шумуд дастан кхьена. Амма чав агакьайбур анжах «Саидни
Гьабибе», «Сефил Мамед» ва са хейлин шиирар я. «Сефил Мамед» дастан
Къубада хаивал ийизвай Фетали-хандикай я.
Вичин хва Гьажидизни ашукь Саида вичин сенят чирна. Къубада яшамиш
жезвайтIани Саида вичин хайи хуьр рикIелай ракъ урзавачир. Вичин 130-йис хьайила хайи
хуь руьз хтай Саид ина регьметдиз фена. Ам хуьре ва пата тIвар-ван авай вичиз еке гьуьр
мет къазанмишай кас я. Гзаф ашукьриз Саид хъсан муалимни меслятчи хьиз таниш тир.
Мегьамед Верхичинский, Талыдай тир Дибро Камал, Молла Жума ва ашукь Бегьбуд
къубави—ибур вири Саидаз таниш ксар тир.
Ашукь Саид Иранда ва Турцияда хьана. Ада яратмишай «Тути Бике», «Къадим Азер бажан»
гилани Азербайжандин ашукьрин арада машгьур я.
Ашукь Саид 1863-йисуз кечмиш хьана. Агъа КIатрухрин хуьре «Саидан булах» лугьудай
булах ава. Хуьруьн патав гвай дагъдин чина шамагъаждин тамани «Саидан тар» тIвар алай
тар ава.
БЯЗИБУР
Заз чидайвал и дуьньядал
Авазава са бязибур
Дуьшуьш хьайила са межлисдал
Жеда пехъи са бязибур.
ЛагьайтIа на гафар шумуд
Ам кьилик кутаз жедай туш.
Акьул кьери, гафар кубут,
ЧIални дуьз рахаз жедай туш.
Хуьре-кIвале силис я ам
Гагь кицI хьана, хуб яда амп
Кьама твада фурс лап тIарам
Лап акьулдивай къакъатда.
Юлдашрив гьич дуьз текъведай,
Жибинда пул аваз жедай,
49

Ulub.Net – Лезги Милли Электрон Улубхана

Намусдикай пай тежедай
Кимид жеда са бязибур.
Мад ийидач са устIарвал
АкI лагьайла къачуда къал,
Юлдаш туна рекьин юкьвал
Хъфиз жеда са бязибур.
ЧIал къекъуьрда идаз, адаз,
Чинеба ви геле къекъвез.
ШейтIанвалда гьар са йикъаз
Иблис жеда са бязибур.
Аферин хьуй гзаф гьадаз
Инсандин къадир чидайдаз
Яхъ вафалу дустар жуваз
Азиз жеда са бязибур.
Илимдикай хийир къачуз,
Чирда вичиз багьа, ужуз
Халкьдин рекье гьунар къадуз
Виниз жеда са бязибур.
Саид даим дуьз рахада
Чуьнгуьр гъилел хуш къугъвада
Вич юкьва жен халкь гьалкъада
Регъуьз жеда са бязибур.

КЪИЗДИРМА
Зи чандикай тIимил чIугу вуна-ваз
Залум къиздирма, эхир бес я вид.
И азият вучиз тада зав чIугваз?
Вуч кIанда ваз гъил къачутIун бес я вид!
Юкьван кIараб, пакван тIвалар хада на
Зилиди хьиз чандин иви хъвада на.
Къуватдикай са верс яргъаз тада на,
Зи язух ша, бедбахт мийир бес я вид.
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Нисинин вахт йифен кьулар чидач ваз
Минет вай-зай, зи агьузар хьидач ваз.
Инсанвилин са кIус фикир жедач ваз
Ша зун цIекIуьд-къадаз гъимир, бес я вид.
Акъатна зи тIиш, пIузарар, сиверни,
Кьил тIар гзаф, дар хьана заз йиферни,
Яхун хьана беден, тупIар, гъилерни...
Инсаф ая, зун икI тамир, бес я вид!
Раб ядай кьван, хинни недай вишерал,
Къабар хьана, мецел, сивел, тIишерал,
Ранг фенавай агъуд таран пиперал
Къугъвамир вун эй зегьримар, бес я вид!
Вилерал чIулав цIарапIар акьалтда.
Къекъвез тежез инихъ-анихъ гакъалдда
Нер кьун хьайитIа чан туьтуьнай акъатда
Аман туртIун захьди вуна, бес я вид!
РикI дарих жез, хкаж жез лап къудгана
Эхир икI зун бизар хьана рахана
ЧIаларалди зурбаз за вун тухвана
Гила лал хьухь рахан хъийимир, бес я вид!

ШАИР ВУРГУН
Ашукь Султанан хва Вургъун Саидов 1965 йисуз Рутул райондин Шатрухрин хуьре дидедиз
хьана. Аялвилин йисар адан Азербайжандин Къуба районда фена. Ина ада юкьван мектеб
акьалтIарна.
1979-йисалай ада ашукьвилин сен'ет вичин буба ашукь Султанавай чирна. 1983-1985йисара Вургъуна Советрин
Армиядин жергейра къуллугъна. Адалай
гуьгъуьниз ада
«Къуба» агрофирмада кIвалахна. Гьа са вахтунда яратмишунрин рекьени хьана.
Вургъун 100-лай виниз шииррин ва рив ятрин автор я. Чуьнгуьрдал 70-далай виниз
макьамар ягъиз чида. Адан яратмишунри «Гуьлуьстан Къуба»,
«Фетали хан»
чуьнгуьрдал ядай макьамар ва дистан «Шейх Шамилни, Гьажи буба» акатзава.
Вургъун Азербажандин ашукьрин Союздин член я.
Алай вахтунда Дагъустан республикадин Мегъарамдхуьруьн райондин ЦIийи хуьре яшамиш жезва. Вургъун Москвада
кьиле фейи Виридуьньядин студентрин ва жегьилрин фестивалдин
иштиракчи яз
Лауреатни хьана.
ИСЛАМДИН РЕХЪ
Къацу пайдах кьуна вине,
Ислам диндин мягькем къеле,
Мусурмандин руьгьдин бине
Югъ—къандавай мягькем хьурай!
Мегьамед пайгьамбардин тIвар
Адалатдин, дуьзвилин кар
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Гьадакай кьан къе чаз лувар
Руьгь сагъардай мелгьем хьурай.
Аллагь рикIе гьар са чIавуз
Ибадатин йифиз-юкъуз
Авуддач вун жегьнемдин цIуз
Дуьз рекье вири алем хьурай.
Жемир гъафил, эй мусурман,
Мягькем яхъ на жуван иман
Къе мад ачух хьанва майдан
Гьар касдиз межлис, дем хьурай!
Вургъун ква къе мад фикирдик,
Умуд кутун я зикирдик
Аллагьдин вичин шуькуьрдик
Руьгь имандал мягькем хьурай.
Имамедин Несимидиз
ШАИР
И дуьньядин дем,
ЦIай тирни, цIелхем.
РикIериз мелгьем
Ганай на, шаир!
Эдебият вуна
Къени авуна
Уьмуьрдиз шадвал
Гъанай на, шаир!
Инсанвилин тум
Кутуна чилик,
Ханариз ажал
Цанай на, шаир!
Гъафил рекьера
Къати женгера,
Азадвилихъ чан
Ганай на, шаир!
Атана макъам
ХутIунва ви хам
Теслим тежез чан
Ганай на, шаир!
Кьена вун, азиз
ТIар хьана рикIиз
Вургъунан вилиз
Зар хьана, шаир!
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ЗЕГЬМЕТЧИ РУШАРИЗ
ХупI гуьзел я гатуз дагълар
Цуьк акъудна бахчади хьиз.
Чун я цуьквер чи чуьллера,
Уьлкедин кьил ийиз виниз.
Бахтлу уьмуьр туькIуьрнава,
НикIериз тум чукIурнава.
Чи мурадар кьиле тухуз,
Чи эллериз яр жезава.
Къуьн-къуьневаз тухуз кIвалах,
Четинвилер ийиз патахъ
Игитвилер къалурзава,
Бул мегьсулар гьазурзава.
Ваз акуна гуьзел инсан,
Вургъун, гьала шад яз девран
Гьикьван иер я чи Ватан,
Ракадин югъ къалурзавай.
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