
 

СТ1АЛ МУСАЙИБ 

(1914-1943) 

 Кьегьал шаир Ст1ал Мусайиб 1914-йисуз Куьре округдин (гилан Сулейман-Стальский 

район) Агъа Ст1алрин хуьре Гьасанбеков Сулейманан хзанда дидедиа хьана. Советрин 

властди Мусайибаз к1елдай мумкинвал гана. Ада сифтедай хайи хуьруьн школада, 

гуьгъуьнай Дербентдин педтехникумдани Дагъустандин пединститутдин филологиядин 

факультетда к1елна. 

Мусайиба Сулейман-Стальский райондин культурадин к1валин инспекторвиле, Ст1ал 

Сулейманан секретарвиле, КПСС-дин Кьасумхуьруьн райкомдин пропагандиствиле 

к1валахна. 

Ватандин Ч1ехи дяве башламишайла ам, муькуь кьве стха хьиз, гуьгьуьллувилелди 

фронтдиэ фена ва Сталинградда хьайи къизгъин женгера 1943 йисуз игит хьиз телеф 

хьана. 

Мусайиба шиирар 30-йисара кхьиз башламишнай. Адан всерар «Колхоздин пайдах» ва 

«Дагъустандин правда» газетриз акъатнай. Кьилдин ктаб 1940-йисуз чапнай. Мусайибан 

эсеррай абурун автор ялавлу ватанперес ва гьакъикъи интернационалист тирди малум 

жезва. Шаир 1938-йисуз Коммунистрин партиядиз гьахьна. Гьа йисуз ам СССР-дин 

писателрин Союздин членвилизни кьабулнай. Ам РСФСР-дин Верховный Советдин 

депутатни хьана.  



 

ЧИ ИГРАМИ СТАЛИНАЗ 

 

Гана на чаз виридалай, 

И бахтлу уьмуьр, Сталин.  

Чи буба тир Ленинав гвай  

Хвена на гьа сир, Сталин. 

 

Социализмадин лепеди  

Нур гузава чи уьлкведи  

Ихьтин мертеба екеди  

Вид хьана тадбир, Сталин. 

 

Конституцид ц1ийи гафар,  

Кткана чак йигин лувар,  

Хъуьт1уькай чаз авун гатфар,  

Вид хьана фикир, Сталин. 

 

Дуьньядавай кесибарин  

Рик1из вун я пара ширин,  

Къанди къавай пара дерин  

Вири крар чир, Сталин. 

 

Азад нефес къачуз михьи,  

Къе бахтлу я чун лап вири,  

Ваз чи патай салам чими,  

К1ани буба тир, Сталин. 

 

Чаз виридлай играми яз,  

Дуьньядин нур Сталиназ, 

Чи сад лугьур депутат яз,  

Хьунал хуш я чун, Сталин. 

 

Чи халкьарин виридан сес,  

Ваз гуналди рик1 яз гьевес,  

Ви рекье чи вири нефес,  

Гьазур я лап гун, Сталин. 

 

Заз вири метлебар гана, 

Ам са к1валах заз мад к1ама,  

Гьа гьанихъ зи вил галама,  

Мукьувай акун, Сталин. 

 

Чун чаз акван, за ваз лугьун,  

Ви рекье гьа за зи чан гун,  

Виридалай багьа яз вун, 

Ви гардан за кьун, Сталин. 

 

Зун Ст1ал Сулейманан хва, 

Лап зи рик1 я гьа вав мукьва,  

Виш агъзур йис -  уьмуьр яргъа - 

Яшамишрай вун, Сталин.  

 

РСФСР дин ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТДИН 

СЕССИЯДИЗ, ЧИ ИГРАМИ 

СТАЛИНАЗ 

 



Дагъустандин халкьар патай  

Чими салам ваз, Сталин, 

Вун пара лап виридалай, 

Играми я чаз, Сталин. 

 

Халкьдин патай чеб хкудай,  

Кьегьалар къе иниз атай,  

Рик1ин салам квез зи патай,  

Гузва за вирдаз, Сталин. 

 

Зи жегьил тир уьмуьрд къене,  

Заз авунвай довери къе,  

Кьегьалди хьиз тухуз кьиле, 

Лап шадлу я заз, Сталин. 

 

Заз вири метлебар ганай, 

Ам гьа гьанихъ вил галамай,  

Рахана вав лап мукьувай, 

Ви гардан за кьаз, Сталин. 

 

Зи уьмуьр за эхирдал кьван,  

Герек хьай къуз эцигиз чан,  

Терг авуниз гьар са душман,  

Гаф гузва за ваз, Сталин. 

 

Са ст1ал ви чак кумай кьван  

Хуьз социалист Совет ватан,  

Гаф гьам я лап чи виридан,  

Лап фикир сад яз, Сталин. 

 

Ви ишигьдин нурдин к1аник,  

Йикъалай къуз физ чун вилик,  

Халкьар шад яз, вирдан сивик,  

Ктканава хъвер, Сталин. 

 

Зегьметчияр балаяри,  

Мектебра гьахьна вири  

Къачуз кьилин чирвал илми 

Шадлу я эллер, Сталин. 

 

Гаф сад яз миллетар вири,  

Стха-вах ва эркек-диши, 

Лап мягькем яз гьа садвал чи,  

Сад я чи рик1ер, Сталин. 

 

Вилик авай туьрезд ери,  

Гила кьуна комбайнерри,  

Трактордал цанар вири,  

Цазава чилер, Сталин 

 

Тагудай чирагъ кайи,  

Куьгьне девир фена мич1и,  

Электрик гила ц1ийи, 

Хьана чаз эквер, Сталин. 

 

Рик1ер шадлу, мецер дири,  

Язва вирдан ватанда чи,  



Сталинан Конституцид  

Ганава бегьер, Сталин. 

 

Амачиз а кьефес к1еви,  

Азад нефес къачуз михьи,  

СССР-дин халкьар вири,  

Азад я мецер, Сталин. 

 

Ирид-муьжуьд миллиард пуд,  

Чи уьлкеди къачуз дохуд,  

Гьа ви лозунг кьилиз акъуд,  

Къачузва бегьер, Сталин. 

 

Кьуру къумлух чуьллера къе,  

Власть хьайла фялед гъиле,  

Завод, фабрик гигант еке, 

Ац1ана чуьллер, Сталин. 

 

Куьгьне, эски къазмад ери,  

Тергна а къайдаяр вири,  

К1валер жергедаваз ц1ийи,  

Хьана шегьер, хуьрер, Сталин. 

 

Чи ватандин гьар са пата,  

Душманариз къарши къвазна,  

Аэроплан, танк, броневик, бомба,  

Ава чаз аскер, Сталин. 

 

Зун Ст1ал Сулейманан хва,  

Лап шадлу яз гьар са йикъа,  

Лап сагъурай вун, чи буба, 

Шад авур рик1ер, Сталин. 

 

ШАДЛУ КЪАР 

 

Фяле-лежбер, зегьметчийри,  

Ибур сесер гайи къар я, 

Гьа кьегьалар тестикь хьайи,  

Им чи халкьдин хвеши къар я. 

 

Чаз виридлай играми яз,  

Дуьньядин нур Сталиназ, 

Чи сад лугьур депутат яз,  

Вири сесер гайи къар я. 

 

Хуш бахтлу тир СССР-диз 

Верховный Совет хкягъиз, 

Им зегьметчи эллериз  

Лап гуьзел тир чими къар я. 

 

Душманариз залай къведай,  

Гьа и к1валах чна тухвай,  

Дуьньяд тарихда вуч гьатай,  

Рик1из лап хуш к1ани къар я. 

 

Радиодай къведай сесер,  

Гьуррадин шад лугьур ванер,  



Мадни ачух ийиз рик1ер,  

Им чи пара хци къар я. 

 

Чи Верховный Советдиз, 

Игит кьегьалар хкягъиз,  

Гьа кар тухуз чна кьилиз,  

Чун гьевеслу хьайи къар я. 

 

Дуьньяда гьич садран тахьай,  

Сталин юлдаш вич рахай,  

Конституци кьиле тухвай  

Чи гьа ибур ц1ийи къар я. 

 

Яшамишрай гьурра лугьуз  

Сталиназ вири сес гуз, 

Чи душманар амукьдай куз,  

Зегьметчийрин экуь къар я. 

 

Стальский Мусайибаз, 

Вири хизанарни галаз, 

И к1валахар рик1из хуш яз,  

Ибур халкьдин дири къар я. 

 

5 ДЕКАБРДИЗ 

 

Конституцияди ишигъ вичин,  

Къе чаз гьада гайи югъ я,  

Рик1ер ачух им чи халкьдин,  

Къе рагъ авай чими  югъ я. 

 

5 лугьудай декабрдиз, 

Чи зегьметчи юлдашариз  

Закон дибдин акур вилиз,  

Чи халкьар къе хци югъ я 

 

Чаз гафунин ва басмадин, 

Азадвал собранийрин,  

Сталина авур тайин,  

Я дустар, къе и чи югъ я. 

 

Вичи гьада фикир гана, 

Чи регьбер дуст Сталина,  

Гьа и к1валах гъиле кьуна, 

Гьада вугай экуь югъ я. 

 

Вири дуьньяд шардин кьиле  

Яру пайдахд гузва лепе, 

Им чи азад ватанд гъиле,  

Гьатнавай гьа ц1ийи югъ я. 

 

Гьа и юкъуз, 5 лугьур къуз,  

Чи шадвилин сувар тухуз,  

Чи агалкьунар мадни къалуз  

Гьа гьабуруз мич1и югъ я. 

 

Сталинан багъдин емиш, 

Мягькем закон тежер дегиш,  



Артух ийиз чи яшайиш, 

Чун ик1 вилик фейи югъ я. 

 

Чи уьлкедин агалкьунар,  

Акурлахди и чи гьунар,  

Душманар, а киц1ер-ламар,  

Гьабрун рик1ер кайи югъ я. 

 

Уьлкве чид я, чун уьлкведин,  

Пайдах гъиле на яхъ къе вин,  

Закон тестикь хьайи гьа чин,  

Мад гьа йисан гьа и югъ я. 

 

Къизил гьарфун гафаралди,  

Сталинан гафаралди, 

Закон ц1ийи Конституци, 

Чи гъиле гьам гайи югъ я. 

 

К1ани тир играми буба,  

Сталин юлдашдин багъда,  

Мусайиб кефда - дамахда, 

Къе зун аваз хвеши югъ 

 

ЗИ ИЗБИРАТЕЛРИЗ 

 

Зун къаршиламишиз куьне, 

Авур вири луьк1уьн сагърай. 

Зи вилик куьн шадлу тир къе,  

Куь ачух тир гьа чин сагърай. 

 

Жергедаваз тим, дишегьли, 

Гьам паб, аял, куьлуь - ири, 

Зи вилик гьа экъеч1ай куь,  

Юлдашар, куь къекъуьн сагърай. 

 

Куьн зал пара ашкъилу яз, 

Михьи фикир гатуна аваз, 

Квез зун к1ан хьай депутат яз,  

Куь гьа фикир рик1ин сагърай. 

 

Куьн зал шадлу яз ачух тир,  

Икьван пара зи гьуьрмет хуьр  

Гьа гьан к1валах хьана заз чир,  

Зи юлдашар, гьа куьн сагърай. 

 

Пайдахаривди куьн вири  

Экъеч1навай къе вилик зи,  

Вири санлай куьлуь, ири, 

Лап юлдашар, буьтуьн сагърай. 

 

Чаз и бахтлу уьмуьр гайи,  

Лап виридлай вич играми,  

Зегьметчийрин буба тир чи,  

Гьа Сталин лап чин сагърай. 

 

Вили-вилик йикъалай-къуз, 

Ихьтин агалкьунар тухуз, 



Душманд чандиз гуьллед ц1ай гуз,  

И виликди куьн фин сагърай. 

 

Са ст1ал ви зак кумай кьван,  

Зегьметчийрин рекье зи чан,  

Эцигниз гаф гуз за жуван  

Зи халкьарин чанар сагърай. 

 

И довери кьилиз тухуз, 

Къе куь вилик за гаф вугуз,  

Гьазур я зун гьар са ч1авуз.  

И девир шадвилин сагърай. 

 

Стальский Мусайибаз  

Рик1из хуш я, къе куьн акваз,  

Къе ик1 акур вири чун чаз,  

Стхавилин туьк1уьн сагърай. 

 

СЕЧКИЙРА ХЪСАНДАКАЗ  ИШТАРАК  АЯ 

 

Чи сечкияр тухудай къан  

Тайин хьана чаз, юлдашар.  

Атун пара артух яз к1ан,  

Михьи фикир гваз, юлдашар. 

 

Сталинчи кьегьалрикай  

Депутатар ийиз хкяй, 

Гьазур жен чун вири санлай,  

Гьа тарихдин къаз, юлдашар. 

 

Июндин къанни ругуда, 

Вири сесер чна гуда, 

Лап хъсан кьегьалар хкудда,  

Рик1 гьевеслу яз, юлдашар. 

 

РСФСР ва ДАССР -дин 

Верховный гьа Советриз чин,  

Лап игитар хкя ийин, 

Бурж я гьам вирдаз, юлдашар. 

 

Гьазур хьухь юлдашар вири,  

Тушиз гьа къуз садни кими,  

Гьа сечкияр тухур къуз чи,  

Хьухь гьанал алаз, юлдашар. 

 

Сад тир фикир эхирдал кьван,  

Хуьз социализмадин ватан,  

Гьар са юкъуз эцигдай чан,  

Алахъ гьам кутаз, юлдашар. 

 

Гьич са патахъ тагудай ян,  

Ленинчи тир гьа игитдан,  

Кандидатур чи гьа инсан,  

Бюллетенда таз, юлдашар. 

 

Лап дуьз кьегьалар хкудиз,  

Кар гъиле яхъ тухуз кьилиз, 



Гьа игитар акъуд виниз,  

Тагъуй гьич гъараз, юлдашар. 

 

Тим, дишегьли - вири сад хьиз,  

Чи сечкияр тухуз кьилиз,  

Положение хъсан чириз, 

Алахъ фад амаз, юлдашар. 

 

Июнд къанни ругуд лур къуз  

Ст1ал Мусайиба сес гуз,  

Гьазур жеда зун гьа ч1авуз,  

Виридахъ галаз, юлдашар. 

 

ЯРУ МОСКВАДИЗ 

 

Им сад лугьур сеферда яз,  

Заз Москов шегьер акуна.  

Гвел алаз гьак1 Москов ргаз, 

Заз гьа гьан тегьер акуна. 

 

Шегьерд винел, чилин к1аник  

Эквер авай электирик, 

Метро курла и зи сивик, 

Кткана лап хъвер акуна. 

 

Зун фейила сиягьатдиз,  

Чилин к1аник машинар физ, 

Станцияр аваз михьиз, 

Заз машинд рекьер акуна 

 

Пуд-пуд шийи вегьена за,  

Инсан вичин я а пата,  

Билет гьатиз гьанай гъута,  

Заз гьахьтин шегьер акуна, 

 

Сталин чи сессидаваз,  

Атана гьам акунамаз,  

Шадвиливди гьак1 зал ргаз, 

Заз гьарай-эвер акуна. 

 

Дуьньяд зегьметчияр вири   

Килигзавай, а Кремли,  

Ван къачуна башнияри,  

Заз гьанин сятер  акуна. 

 

Ц1емуьжуьд лур мертеба яз,  

Там кьве хуьр кьван чка гваз,  

Гьар са патахъ пландик кваз, 

Заз гьахьтин к1валер акуна. 

 

ЛЕНИНАН КОМСОМОЛДИЗ 

 

Чи Ленинан играми т1вар  

Комсомолди хвена к1анда.  

Гьар са кардал вич яз уст1ар,  

Партиядиз гьак1 фена к1анда. 

 



Чи цуькведин багъдиз ч1уруз,  

Кьве фикир гваз къведайбуруз  

Гьахьтинбурухъ дяве тухуз,  

Туьтер кьаз чуькьвена к1анда. 

 

Сталинан теори гваз  

Гьамиша гьак1 хци тур яз,  

Душман терг ийиз гьазур яз,  

Уьткем яз къекъвена к1анда. 

 

Чи партиядиз так1ан къведай,  

Чавди фикир вич такьадай,  

Гьахьтин инсан чи арадай  

Акъудна гьак1 кьена к1анда. 

 

Комсомолдин гъвеч1и стха,  

Куьмекчи тир гьар са йикъа, 

Пионеррихъ яз алакъа,  

Дуьз тербия гана к1анда. 

 

Ч1уру теблигъат тухудай,  

Камар пата аваз фидай,  

Акъуд а кас чи арадай, 

Ахьтин фикир кана к1анда. 

 

Социализмад гьяркьуь рекье,  

Чун, жегьилар, бахтлу я къе, 

Йикъалай къуз кар тваз вине,  

Чун вилик югъвана к1анда. 

 

Зун, Ст1ал Сулейманан хва,  

Партиядив яз фикир мукьва,  

К1валах винел гьар са йикъа,  

Гьа гьак1 гьазур хьана к1анда. 

 

КОМСОМОЛДИН 20 ЙИС ТАМАМ ХЬАЙИ ЮБИЛЕЙДИЗ 

 

Къе тамам яз ви тарихар, 

Къад я ваз йисар, комсомол.  

Кьиляй кьилиз гуьзел вахтар  

Хьана лап шад къар, комсомол. 

 

Чи буба Ленина къалай,  

Экьеч1нач вун гьадан рекьяй, 

Чаз багьа тир виридалай  

Квадарнач на т1вар, комсомол. 

 

Ленинан багъдин яз къелем вун,  

Гьар са кардал на хийир гун,  

Емиш гъидай бегьерлу чун, 

Я гьа багъдин тар, комсомол. 

 

Социализмад ватандин багъ,  

Дуьньяд юкьван экуь чирагъ,  

Гьадан гьулданд парудин тагъ,  

Душмандиз жед пар, комсомол 

 



Гьи фурунтда кар ргана, 

Гьа гьана на вун къалана,  

Гьар са кардин мастер хьана,  

Яз к1венк1ве уст1ар, комсомол 

 

Шахтар къене, станкайрал  

Ви к1валахиз гьич авач ч1ал,  

На Стаханован методдал,  

Кьилиз тухуз кар, комсомол. 

 

Зегьметчияр балаяри,  

Ашкъилу яз къвез чеб вири,  

Миллионралд жергеяр ви,  

Артух я санбар, комсомол. 

 

Социализмад эцигнара,  

Партияд регьбервал гваз вуна,  

К1валах винел фурунтара, 

Я игит халкьар, комсомол. 

 

Летчикарни са шумуд виш,  

Кьегьалар тир чеб гьак1 вердиш,  

Цава, чиле кардал битмиш, 

Я гьахьтин картар, комсомол. 

 

Гьам пароход, гьам паровуз,  

Гьам трактор, гьам автобуз,  

Гьанин къенен кардал къалуз  

Язва арифдар, комсомол. 

 

И бегьерлу ватанд чилер,  

Кьуна ваха-стхад гъилер,  

Къачуз къакьан магьсул бегьер,  

Я к1венк1вечияр, комсомол. 

 

Социалист чуьллерин къене, 

Комбайнид роль кьуна гъиле,  

Лап къаст яз гьам аваз рик1е,  

Техил пучтиз твар, комсомол. 

 

Азад уьлквед ватанд къене,  

Вуч ават1а на ви хиве,  

Кьегьалди хьиз тухуз кьиле,  

Тамам я къад сар, комсомол. 

 

Михьиз ватанд к1валахарик,  

Яз гьелбетда мукьвал шерик,  

Гьар са к1валах тухуз вилик,  

Ава агалкьнар, комсомол. 

 

Лап эхирдин нефесдал кьван, 

Партияд рекье эцигиз чан, 

Гьар са жегьил, гьар са жаван,  

Гьазур я лап чун, комсомол. 

 

Чаз бахтлу тир экуь дуьне, 

Гана гьатна им чи гъиле, 



Партияд рехъ гваз гьатна к1венк1ве,  

Мажбур я гьак! хьун, комсомол. 

 

Чаз гуьзел тир рекьер къалай,  

Чи играми партия сагърай,  

Чунни фена гьадан геляй,  

Гьа рехъ кьурди я, комсомол. 

 

Ви гъвеч1и тир несил арха, 

Пионер вах ва гъвеч1и стха,  

Тербия гуз коммунизма, 

На ийизва гъун, комсомол. 

 

И къад йисан юбилейдиз 

Ст1ал Мусайиба чимиз, 

Саламралди тебрик ийиз, 

Гьазур я къе зун, комсомол. 

 

1-МАЙ 

 

Вири дуьньяд зегьметчияр,  

Сад яз сувар, мубаракрай.  

Гьам виридан гафар, ч1алар,  

Галаз сувар мубаракрай. 

 

Чаз виридлай вич играми,  

Дуьньядин нур, рик1из чими,  

Сталин вич, буба тир чи,  

Гьадаз сувар мубаракрай. 

 

Къецин тарих и сад майдин,  

Лап ачух тир рик1ер и чин,  

Вири зегьметчи эллерин,  

Йикъаз сувар, мубаракрай. 

 

Дуьньядин тарихдив а чир,  

Северный полюс авур чир,  

Айроплан чи гьаниз фир, 

Гьам чаз сувар, мубаракрай. 

 

К1уьд вацра полюсдин къене  

Акъудай гьа крар кьиле,  

Папанинан игит жерге,  

Гьабруз сувар мубаракрай. 

 

Гьар са душман алай чка,  

Тун паталди гуьллед хура,  

Мукъаятвал хуьз гьак1 пара,  

Акваз сувар мубаракрай. 

 

Фяле-лежбер, Красни арми, 

Вири дуьньяд чи зегьметчи, 

Тим, руш, гада, гьам дишегьли,  

Вахаз сувар мубаракрай. 

 

Къе къацу жез вуч гьазур тир,  

Цуькведивди ни гуз атир, 



Чи ватандин къузад квачир,  

Тараз сувар мубаракрай. 

 

Цуьквед юкьвай дири яз къвер,  

Билбиларин ширин сесер, 

Ачух ийир шадлу рик1ер, 

Гьаваз сувар мубаракрай. 

 

Са стха, вах, вири сад хьиз, 

Рехъ аваз гьак1 рик1яй рик1из,  

Чи гьакъикъи гьа садвилиз,  

Параз сувар мубаракрай. 

 

Мецер ачух, рик1ер хци, 

Им социалист ватан я чи, 

Гила гьар сад юлдашар куь,  

Рахаз сувар  мубаракрай. 

 

Ирид-муьжуьд миллиард пуд,  

Техил чна къачуз доход,  

Кьилиз гьа кар ийиз акъуд,  

Тум цаз сувар мубаракрай. 

 

Ц1и пуд лугьур и вад йисан,  

Гьим кьуна чна план,  

Йикъалай къуз теори хъсан,  

Йисуз сувар  мубаракрай. 

 

Чна Верховный Советриз   

Депутатар хкя ийиз,  

Акъуднавай гьа кар кьилиз,  

Вирдаз сувар мубаракрай. 

 

Къе гьам вири юлдашариз, 

За зи патай тебрик ийиз,  

Йикъалай къуз виликди физ, 

Югъваз, сувар мубаракрай. 

 

Ст1ал Мусайибан патай, 

Гаф гьам я квез за лугьудай,  

Ц1ийи гьарфар гила къатай,  

Гьам квез сувар мубаракрай  

 

ДЕПУТАТВИЛИН КИНИЖКА КЪАЧУРЛА 

 

И аманат куьне гайи, 

За ийида къачун, халкьар, 

Куь рекье гьа жендек за зи, 

Гьазур я зун лап гун, халкьар. 

 

Зун депутат лайихлу яз, 

Квез гьа гьак1а акунамаз, 

Зи рик1 шад я мадни ц1раз, 

Зи т1вар куьне ик1 кьун, халкьар. 

 

Зи гъиле гьа и аманат багьа тир, 

Зи вал къимет акъакь тийир, 



Им зи уьмуьрд лап сифте тир, 

Шадлу югъ я лап зун, халкьар. 

 

Чаз к1ани вич ва играми, 

Лап чи рик1из пара чими, 

Сталинан уьмуьр яргъи, 

Лап к1ан я заз гьак1 хьун, халкьар.  

 

Ст1ал Мусайиба квез къе, 

Къачунамаз и зат1 гъиле, 

Куь вилик за кьазва хиве, 

Лап гьа зи рик1 квехъ кун, халкьар. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Азадвилин диб-бине тир,  

Куьквер, сувар мубаракрай,  

Бахтлу рекье азад яз фир,  

Гьелер, сувар мубаракрай. 

 

Сталиназ къецин йикъуз,  

Вирдан патай саламар гуз,  

Яшамишрай, гьурра лугьуз,  

Сесер сувар, мубаракрай. 

 

Вили-вилик камар вегьир,  

Агалкьунар къазалмишир,  

К1валах ийиз галат тийир,  

Гъилер сувар  мубаракрай. 

 

Чаз экуь рагъ куьне гайи,  

И октябрь бине хьайи, 

И суварин ишигъ гайи,  

Экъвер сувар мубаракрай. 

 

Ленинизмад гъалибвилиз,  

Игитвилалд камар вегьиз,  

Йикъалай къуз виликди физ,  

Эквер сувар  мубаракрай. 

 

Чи вождарин шикилар гваз,  

Яру пайдах кьилел алаз, 

Диде, буба, стха, вахаз  

Къекъвер сувар мубаракрай. 

 

Ирид -муьжуьд миллиард пуд,  

Техил къачуз гьар суз дохуд,  

Ийиз авай кьилиз акъуд,  

Лежбер сувар мубаракрай. 

 

Мектебда к1елиз вичи, 

Гьа отличник аялар чи, 

Гьам руш, гада, михьиз гъвеч1и,  

Пионер сувар мубаракрай. 

 

Ашкъилу яз халкьар вири,  

Хъсанариз к1валах ери, 



Сада садаз куьне гайи, 

Эвер сувар мубаракрай. 

 

Чи Ворошилов кьиле аваз,  

Военнияр вири галаз, 

Чи маршал тир Буденоваз,  

Аскер сувар мубаракрай. 

 

Залумариз гана гьак1 к1ур,  

Гьич ажузвал хиве такьур,  

И азадвал гъиле къачур,  

Тегьер сувар, мубаракрай. 

 

Фяле класс аваз к1венк1ве,  

Фикир тухвай чпин кьиле,  

И свобод гьатай гъиле,  

Бегьер сувар мубаракрай. 

 

Зегьметчийри ягъай гуьлле,  

Акьуна душмандин рик1е,  

Ви экъич1на къачур гъиле,  

Эллер сувар, мубаракрай. 

 

Ст1ал Мусайиба вирдаз,  

Диде-буба, стха-вахаз,  

Вирдан фикир хиял сад яз,  

Рик1ер сувар, мубаракрай.  

 

 

МАРТДИН СУВАР МУБАРАКРАЙ 

 

Чи уьлкведин зегьметчи паб,  

Шад къар сувар мубаракрай,  

Октябирди авур азад, 

Папар сувар мубаракрай. 

 

Мектебравай чи юлдашар,  

Социализмад багъд емишар,  

Тарсар чириз отличникар,  

Рушар сувар мубаракрай. 

 

Сад тир ихтиярдин мес, 

Гьар са кардал хуш тир гьевес,  

Социализмад ватанд иес, 

Вахар сувар мубаракрай. 

 

Сад са садав юлдаш хьайи, 

Вири сад яз эркек, диши. 

Дуьз фикирар гьар садан чи, 

Икьрар сувар мубаракрай. 

 

Рабочияр, колхозникар,  

Стахановка тир вахар, 

Гьар к1валахдал игит ксар,  

Сусар сувар мубаракрай. 

 

Бахтлу тир чи шад уьмуьрдин,  



Сталинан и девирдин, 

Гьар патахъди ачух рик1ин  

Гьалар сувар мубаракрай. 

 

Гьар са куьнкай хьана секин,  

Амачиз гьич са кар четин,  

Йифиз къведай гьа квез ширин,  

Ахвар сувар мубаракрай. 

 

И тарихдин гуьзел вахтар, 

Гъалиб хьайи чи фикирар, 

Авай еке агалкьунар, 

Йисар сувар мубаракрай. 

 

Конституция яратмишай,  

Вич гьа инсан яшамишрай, 

Куь патахъай статья авай, 

Гафар сувар мубаракрай. 

 

Чаз бахтлу тир рехъ гай инсан,  

Яшамишрай виш агъзур сан,  

Ишигълу тир йикъалай къан,  

Фонар сувар мубаракрай. 

 

БАКУДИЗ 

 

Заз Бакудин буругъарин,  

Нафт гудай гьалар  акуна,  

Фяле юлдаш зегьметчийрин  

Рик1ин хиялар акуна. 

 

Зирек тир юлдашар вири,  

Гьак1 к1валахал пара дири,  

Чеб молодой, рик1ер - хци,  

Гьахьтин жегьилар акуна. 

 

Гьазур хьайи буругъариз,  

Гьич са касни акъваз тийиз,  

К1валах ийиз чпи чпиз, 

Заз гьа гур нафт1ар акуна. 

 

Михьиз кеспи машинарал,  

Гьич са кеспин тийиз гъилал,  

Ашкъилу яз, тушиз кагьал,  

Заз игит халкьар акуна. 

 

Михьиз Баку ишигълу яз,  

Электрик эквер аваз, 

Нур гузавай гьар са патаз, 

Заз гьа къаз фонар акуна. 

 

Заз са к1валин къецихъ галай,  

Ирид мертебадин кук1вай,  

Безетмишна туьк1уьрнавай, 

Гьа гьа айванар  акуна. 

 

Са къайдада жергедаваз, 



Сад садан гуьгъуьналлаз, 

Чеб чпивди пландик кваз, 

Ц1ийи эцигунар акуна. 

 

Гьар са куьнив ац1анавай,  

Фабрик-заводдин шейэрай, 

Вуч к1ан хьайт1ан, гьам жегъидай,  

Заз гьа туьквенар акуна. 

 

Тим, рущ, гада, гьам дишегьли,  

Гьар са кардал чеб ашкъили,  

Шадлу гьевес пара дири, 

Заз Бакуд халкьар акуна, 

 

Кьуд патахъди куьчеяриз,  

Йифди-югъди акъваз тийиз,  

Электрик худдалди физ, 

Заз трамваяр акуна. 

  

Душманар гьак1 ийиз зурзур,  

Ватан хуьниз чеб гьак1 гьазур,  

Тупни тфенг, чпив гвай тур,  

Заз военнияр акуна. 

 

Им Бакудиз лап сифте яз 

Вич фейила, Мусайибаз, 

Гьа гьанавай циркинаваз, 

Гьич такур зат1ар, акуна. 

 

ПАРИЖ КОММУНАДИН 68 ЙИСАЗ 

 

Пудкъан муьжуьд йис тамам къе,  

Хьана Париж Коммунадин. 

Фялейри къачур гъиле 

Сифте тарих азадвилин. 

 

К1ват1 хьухь лугьуз вири санал,  

Азадвал к1анз хьана хиял, 

Къарагъ дяведиз к1вачал,  

Иштираквал хьанай чпин. 

 

И практикадал тухвай, 

Дуьньядин тарихда гьатай, 

Иниз къимет лап дериндай, 

Гана Карл Маркса вичин. 

 

Пудкъан ц1икьвед йикъан къене,  

Зегьметчияр хьана кьиле,  

Диктатура аваз гъиле, 

Иес хьанай ихтиярдин. 

 

Париждин фялейрин патай, 

Чка гьам я сад лугьудай. 

Лап сифтедай шикил къалай,  

Гьа и чи азад тир  рекьин. 

 

Азадвилин рекье чан гуз, 



К1ан хьайибур власть къачуз,  

Девлетлуйри кьена гьа ч1авуз,  

Шумудни сад игитар чин. 

 

Авач лугьуз гьабур кьиле, 

Сад хьанавай партид жерге,  

Власть хуьнуьх чпин гъиле,  

Зегьметчийриз хьанай четин. 

 

Эй, советрин азад халкьар,  

Рик1ел хкваш куьне гьа къар,  

Мадни мягькем лап жергеяр,  

Артух ая к1валахар куьн. 

 

Стальский Мусайиба, 

Вичин патай гьар са йикъа, 

Гьа жергейриз куьмек гуда,  

Лап хушлу яз патай за зин. 

 

АЗЕРБАЙДЖАН СОЮЗ СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛРИН ПЛЕНУМДАЛ ЛАГЬАЙ ШИИР 

 

Дагъустандин халкьар патай, 

За квез салам гваз атана.  

Писателар, куьн мукьувай  

Таниш жез, акваз, атана. 

 

Куьне теклиф авурла чаз,  

Ахундов юлдашдин йикъаз,  

Гьар са юлдаш чун хушдаказ,  

Чун пара шад яз атана. 

 

Дагъустандин къунши стха  

Азербайджан и чи арха, 

Вилик фенвай гьар са чка,  

Таниш жез, акваз атана.  

 

Пленумда иштиракиз, 

Квехъ галаз лап хуш яз рик1из,  

Квев рик1 сад яз мукьувай дуьз  

Квев луьк1вез-рахаз атана. 

 

Пленумда писателрин,  

К1валахарихъ юлдашар куьн,   

Гьар садан куьн рахун, луьк1уьн  

Гьам акваз, жузаз атана. 

 

Искусствадин ч1ехи уст1ар, 

Вирдаз машгьур арифдар 

Ахундов юлдашдин гьа т1вар, 

Гьа гьам рик1еллаз атана. 

 

Чи играми Сталиназ, 

Виш агъзур йис уьмуьр - гьадаз, 

Гьа гьак1 хьунухь лап к1ан яз заз  

Зун гьак1 шаддаказ, атана.  

 

Квез, юлдашар, писателриз 



Ст1ал Мусайиба чимиз, 

Куьн пленум мубаракиз, 

Салам гуз вирдаз атана. 

 

ЗИ БУБАДИН ДУСТ КАЗАХСТАНДИН ШАИР ДЖАМБУЛАЗ 

 

Ленинан т1варц1ин а къизилдин  

Мубарак наград, Джамбул.  

Казахстанд билбил акин,  

Машгьур я ви ад, Джамбул. 

 

Дагъустандин писателри,  

Мубаракиз орденар ви, 

Рик1яй дерин салам чими, 

Гуз я пара шад. Джамбул. 

 

Гьар патахъди уьлквед къене, 

Вун виридаз багьа я къе, 

Ви хци сес гьатна сиве, 

Ава ширин, дад, Джамбул. 

 

Ву дуст, к1ани зи бубадин,  

Дерин салам гун ваз за зин, 

Са шумуд ц1уд уьмуьр вин, 

Яшамиш хьуй мад, Джамбул. 

 

Калининан вун патав гваз, 

Газетда ви шикил аваз, 

Гьа газетар са шумуд заз, 

Акуна ц1уд-къад, Джамбул. 

 

Гьам Дагъустан, Казахстан, 

Виринара чид я ватан, 

Къузадкай а куьгьне таран 

Хьана чун азад, Джамбул. 

 

И цуькведин багъдиз вуч къвер, 

Терг ийид а пехъи киц1ер, 

Алуд ийиз гьабур т1ишер, 

Гьазур жед чун фад, Джамбул. 

 

И ватан хуьз, цуьквед ватан, 

Нефес, гьил, рик1, гаф виридан, 

Гьа рекье гуд вирида чан, 

Амай кьван чун сад, Джамбул. 

 

Ви дуст тир гьа-гьа зи буба, 

Зун, Мусайиб, гьа гьадан хва, 

Гьадан рехъ, гел, гьадан чка  

За, алахъна, кьад, Джамбул. 

 

АЗИЗ ЮЛДАШ КИРОВ ГАЛАЧИЗ 3 ЙИС 

 

Вун амачиз чи арада, 

Пуд йис тамам хьана, Киров, 

Гьар зегьметчи гьа гьар сада,  

Мад вун рик1ел гъана, Киров. 



 

Вал гъил кадрай фикир ч1уруз,  

А ламар чеб фена фуруз,  

Пехъи-вагьши а киц1еруз,  

Гуьллед ц1а яз кана, Киров. 

 

Зегьметчийрин вун дуст к1ани,  

Ван атайла чаз вун кьейи,  

А туькьуьл тир а хабарди, 

Чи кефияр хана, Киров. 

 

Азиз юлдаш, чаз играми, 

Вун ик1 чавай чара хьайи,  

Декабирд сад хьана мич1и, 

Чаз гьа югъ лап къана, Киров. 

 

Вун  игит яз чи уьлкведин,  

Дерин кьегьал, фикир дерин,  

Гьич рик1елай фидач вун чин,  

Гьамиша дат1ана, Киров. 

 

Ви гьар са гаф, гьар са луьк1уьн,  

Гъиле авай яракь я чин, 

Ви яракьдалд душманарин  

Гарданар ат1ана, Киров. 

 

Стальский Мусайибаз, 

Пара гьайиф хьана вун заз,  

Душманар гьич садни ттаз, 

Къе ваз чи гаф гана., Киров. 

 

СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ ГАЛАЧИЗ СА ЙИС 

 

Партиядин вири халкьдин,  

Рик1ер пашман хьана, Серго.  

Арадай вун акъатна чи, 

Чаз лап гьайиф хьана, Серго. 

 

Эхир вичин нефесдал кьван  

Партияд рекье эцигна чан,  

Вун вафалу кьегьал инсан, 

Яз халкьдихъ рик1 кана, Серго. 

 

Ц1емуьжуьд лугьудай февраль – 

Дин, къайи тел агакьнай чал,  

Чими ишигълу тир йикъал,  

Ч1улав цифер гъана, Серго. 

 

Ирид йисан къене вуна, 

Залан санайи мягькемна,  

Дуьньяда сад чка кьуна, 

На ви бегьер гана, Серго.  

 

Дидед хайи гьа йикъалай, 

Чи шадвилин патахъ ялай, 

Гьар к1валахал вуч дуьз къалай,  

Гьахьтин игит хьана, Серго. 



 

Вич гъвеч1и яз, лап яш амаз,  

Фена большевикарин патаз, 

Чи Ленинан тербия кьаз, 

Хейлин ашкъи аваз, Серго. 

 

Вич партияда гьак1 гьахьнамаз,  

Сталинан эрч1и гъил яз, 

Ялна зегьметчияр патаз, 

Душман тергиз таз, Серго. 

 

Гьич ажузвал такьаз хиве,  

Душманарихъ тухуз дяве, 

Чан эцигна азад рекье, 

Хьана ярашугъ ваз, Серго. 

 

Кьиляй кьилиз дяве кар яз,  

Фяле-лежберд патал алаз, 

Нече шумуд орденар ваз, 

Хьана хурал алаз, Серго. 

 

Стальский Мусайиба,  

Тапшурмишай крар вуна, 

Кьиле тухун хиве кьуна, 

Къе гаф гана за ваз, Серго. 

 

СТАЛИНАН 60 ЙИС ТАМАМ ХЬУНИЗ  

 

1 

 

Пудкъад йис тамам я ви къе  

Хайи тарих сан, Сталин  

Азадвал гуз халкьди гъиле, 

Эцигайд я чан, Сталин. 

 

Дуьньяд садвал кьуна гъапа. 

Кремлида авай буба,  

Зегьметчийриз гзаф пара, 

Виридлай я к1ан, Сталин. 

 

Ручка кьуна кхьир гъилиз, 

Советарин писателриз, 

Ачухдаказ фикир кхьиз, 

Гайид я майдан, Сталин. 

 

А Лениназ вуна кьур кьин, 

Гьам рик1елай тефена вин, 

Чи къеле тир цуьквед тарцин,  

Ац1урурд я тан, Сталин. 

 

Ви садвилин а сиясат,  

Дуьньяда ам хьанава гьат, 

Гьич ви фикир к1аник акат  

Ийидай туш ан, Сталин, 

 

Вун виридан хиял рик1ин, 

Гьам буба я - гьам стха чин, 



Чи мукьва дуст зегьметчийрин,  

Я юлдашар гьан, Сталин. 

 

Ви ишигъдин а ви нурдик,  

Кутаз-кутаз душман к1аник, 

Чи гьар са кам физва вилик,  

Йикъалай-къуз – къан - Сталин. 

 

Къад лугьур суз вун тай ери,  

На автономия чаз гайи, 

Шадлу я ви халкьар вири,  

Михьиз Дагъустан, Сталин. 

 

2 

 

Азадвилиз авун акъуд, 

Михьиз дуьньядин вак  ква муд  

Азадвал гуз ийидай суд, 

Гьам вич я уст1ар, Сталин. 

 

Чпиз эхир азадвал гун,  

Дуьньядани и садвал тун,  

Умуд квайди гьа гьам я вун,  

Дуьньядин халкьар, Сталин. 

 

Туна коммунизмад рекье, 

Вуч командир хьана к1венк1ве , 

Вич къегьял яз, тушир кич1е,  

Чидайд я вуч кар, Сталин. 

 

Там гъалиб социализма, 

Чи уьлкведа хьана гьама,  

Экуьвурди гьар са чка, 

Вид я гьан фонар, Сталин 

 

ВИРИСОЮЗДИН ХУЬРУЬН ХОЗЯЙСТВОДИН ВЫСТАВКАДИЗ 

 

Хуьруьн майшатдин выставка,  

Заз авай чка акуна, 

А чи юлдаш Молотова 

Ахъагъур гьа къа акуна. 

 

Кьве виш гектардилай виниз,  

Тешкилнавай шегьер ц1ийиз,  

Павильонар гуьрчеквилиз,  

Заз такур форма акуна. 

 

Трактордал цан цайила,  

Комбайнидал ген гвейила,  

Агалкьунар хьайи гила, 

Заз гзаф пара  акуна. 

 

Пудкъад агъзурдалай виниз,  

Са гъилди гьа какаяр физ,  

Циц1ибари ц1ив-ц1ив ийиз, 

Заз ахъар чка акуна. 

 



Чи социалист чуьллер гайи,  

Мухни памбаг ва гьам дуьгуь,  

Заз кьакьан магьсулар вири,  

Къуьл, нвех, гьажик1а  акуна. 

 

Чи колхозрин багъдин бегьер,  

П1ини, к1ерец, машмаш, чуьхвер,  

Са шумуд жуьр, шумуд бегьер,  

Авай выставка акуна. 

 

Чи колхозар агьваллувур,  

Дуьньяд ишигъ, экуь тир нур,  

Чи к1валахар вилик кутур, 

Заз Сталин буба акуна. 

 

Гъиле аваз са ч1ехи ич, 

Чи рик1елай тефидай гьич,  

Мичуринан, а шикил вич, 

Заз вичин багъда акуна. 

 

Ихьтин куьруь ч1аларалди,  

Я сивяй лур гафаралди, 

Къачуз мумкин тушиз вири, 

Заз гзаф зурба  акуна. 

 

Гьарма сад-сад хьана уст1ар, 

Гьа гьаниз фин хьана къастар,  

Хъсан к1валах авун дустар, 

Заз меслят гьа-гьа акуна. 

 

Аку, юлдаш, за ваз лугьун,  

Хъсан к1валах иес яз вун, 

Гьа жергеда жуван т1вар тун,  

Зид меслят гьа—а акуна. 

 

Стальский Мусайибаз,  

Акунат1ан ам кьве къуз заз,  

Мад акунихъ зи вил галаз,  

Им пуд сеферда  акуна. 

 

ГАД К1ВАТ1УНИЗ ГЬАЗУР ХЬУХЬ 

 

Мягькем хьана алахъа вун, 

А на цайи гатал, дуст. 

Лап жери кьван жафа ч1угу, 

Пуч тежервал са кьал, дуст. 

 

Эвер гана са мад - вахаз, 

Гъиле хци мукалар кьаз, 

Эй, зи юлдаш, гьам чир хьухь ваз,  

Гад хьанва мукьвал, дуст. 

 

Ремонт уна, а комбайни, 

Гад к1ват1ун алатар вири, 

Гана чархар, на куьнуь, 

Гьазура на мукал, дуст. 

 



А юг гатар молот илха, 

Тадиз гъилик ая гъам на, 

Туьк1уьрна гьам, гьар са чка,  

Хукваш жуван рат1рал, дуст. 

 

Агъакьнамаз гатун макъам,  

Вирида вегь гьанихъди кам,  

К1валах ригар гьа и аям,  

Ракъурмир на яргъал, дуст. 

 

Мукалд ийиз ник1е гелер, 

Араба гваз рекье лежбер,  

Машинарал гатаз къуьлер, 

Тваз гьазура чувал, дуст. 

 

Стальский Мусайибаз 

Гад мукьвал хьун гьалар акваз,  

Хабар гун я им виридаз, 

За лагьана и ч1ал, дуст. 

 

ВИРИ КОЛХОЗНИКРИЗ 

 

Эй юлдашар, колхозникар,  

Гьуьрметлу стхаяр, вахар, 

Гила къатай ц1ийи гьарфар,  

Гьабур хъсан чириз  алахъ. 

 

Социализмад ватанд халкьар,  

Шад уьмуьрдин бахтлу ксар,  

Гьак1 ракъурмир куьне вахтар,  

Гьамиша гьак1 кхьиз алахъ. 

 

Са декьикьан буш ракъурмир,  

За лугьур гьал я квез хийир,  

Лап рик1ивай к1ел-кхьин чир,  

Къачуз гьама гъилиз алахъ. 

 

Ц1ийи гьарфар кьуна гъиле,  

Гьам курсуна ва гьак1 к1вале,  

Йикъалай-къуз геле-геле,  

Чирвал артух ийиз алахъ. 

 

Рус гьарфарин бинедаллаз,  

Дагъустандин гьар са ч1алаз,  

Гьа метлебдихъ агакьнамаз,  

Гила юкъуз-йифиз алахъ. 

 

И бахтлу тир гуьзел йисар, 

Чаз хьанавай ц1ийи тарсар,  

Азиз юлдаш—колхозникар,  

Гьада хийир куь чиз алахъ. 

 

За и квез гила къалай,  

Хъуьт1уьн к1валах т1имил авай,  

Вахтунда илмидиз гьарай, 

Куь курсариз лап физ алахъ. 

 



Чун метлебдихъ агакьарай,  

Партия чи вич сагъурай, 

Ч1ехи-гъвеч1и к1вачел къарай,  

Ашкъилу яз чириз  алахъ. 

 

Стальский Мусайибан, 

Гафар квез гьич жемир так1ан,  

За лагьай гъал я квез хъсан,  

Гьа гьак1 куьне ийиз алахъ. 

 

 

ГАТФАРИН ГУЬЗЕЛ ГЬАВАДИЗ 

 

Кьацу багъдин михьи гьава,  

Чандиз жеда дарман, дуст,  

Гьам галукьум лал яз дава, 

Ачух жеда инсан, дуст. 

 

Сталинан и девирдин 

Цуьквед багъ, вич ачух рик1ин,  

Им гатфарин гуьзел цик1ин,  

Хъсан вахт я йисан, дуст. 

 

Экуьн кьиляй пенжердихъай,  

Къацу багъдин цуьквед юкьвай,  

Билбилари ийиз гьарай, 

Къведа ширин гьа ван, дуст. 

 

Тарар къацу цуькведивди,  

Багълар михьиз векьедивди, 

Гуз гьар патахъ атирдин ни,  

Им гатфар я хъсан, дуст. 

 

Амачиз я к1еви кьефес, 

Инсанд къачуз азад нефес,  

Йикъалай къуз жери гьевес, 

Им я азад ватан, дуст. 

 

Жуьрбе-жуьре къушар, нуьк1вер,  

Ч1игъич1игъдин ванер-эвер,  

П1инийрин ни галай цуьквер  

Вахт я гьа гьа таран, дуст. 

 

Вич са багъда ацукьнаваз,  

Стальский Мусайибаз, 

Безетмиш тир багълар акваз,  

Рахана зун жуван, дуст. 

 

СССР-ДИН КУРОРТ СОЧИДИЗ 

 

Къацу хьана хъуьт1уьн цик1из, 

Безетмиш тир гатфариз хьиз,  

Билбилари гьарай ийиз,  

Заз Сочид багълар акуна. 

 

Билбиларин ширин ванци  

Рик1ер пара ийиз хци,  



Нече шумуд Сочидин ци  

Сагърай инсанар акуна.  

 

Гъар уьзуьрдиз жедай дарман,  

Азарлуяр ийиз хъсан,  

Гьамиша физ гьахьдай инсан,  

Заз Сочид ятар акуна. 

 

Инсандихъ гьак1 лап рик1 кудай,  

Хъсан пара къадир чидай,  

Юлдашарин  хатур хуьдай,  

Заз гьа докторар акуна.  

 

Къекъвез тежер вуч гьич ерли,  

Сагъ авуна гьам, Сочид ци,  

Хъсан игит хьана дири  

Заз гьадан гьунар акуна. 

 

Цуькведивди безетмиш тир,  

Кьуд патахъди ни къвез атир,  

Сердиз къекъвез инсанар фир  

Заз гьанин халкьар акуна. 

 

Гада, руш, итим, дишегьли  

Шадлу гьевес пара хци,  

Зун фейила Сочидиз ц1и,  

Заз гьанин халкьар акуна. 

 

Сочи шегьердин гьавадал 

Гьар гьи касди ягъайт1а ял, 

Сагъ хьунухьиз лап адан т1ал,  

Заз гьанин халкьар акуна. 

 

А Сочидин курортара  

Къанни ц1ерид лугьур йиса  

Виш агъзур касдилай пара  

Инсанар аваз акуна. 

 

Чи и бахтар гъилиз атун, 

Зегьметчийриз ик1 ял ягъун, 

Йикъалай къуз чун гужлу хьун, 

Им заз гьунар яз акуна. 

 

К1валах  курортарин вири  

Кьиле тухуз дишегьлийри,  

Зирек, шадлу, пара дири,  

Заз папар аваз, акуна. 

 

Стха хьтин юлдашар галаз, 

Сочи шегьер, Мусайибаз  

Йикъалай къуз гьак1 хъсан яз,  

Заз гьак1 гьана  кваз акуна. 

 

КОЛХОЗНИКРИН ФИКИРДИЗ 

 

Гатфар къвезва, ахъая  вил. 

Эй, колхозник, лежбер юлдаш.  



Гьазур ая, жервал техил, 

Кьук вегьена, ник1ер, юлдаш. 

 

Ирид-муьжуьд миллиард пуд,  

Техил къачун патал дохуд,  

Алахъ гьама кьилиз акъуд,  

Къачуз мухар, къуьлер, юлдаш.  

 

Гатфар магьсуларин патал, 

Са зерре кьван тежез кегьал, 

Югъугъ, игит, къарагъ к1вачал,  

Гьазур ая кьуьгъвер, юлдаш. 

 

Къведай йисан гьа гьан зулуз, .  

Кьакьан магьсул гъиле къачуз,  

Гьазур хьухь куь къемаз гатуз,  

Вахчуз гьахьтин бегьер, юлдаш.  

 

Ц1уд килодлай виниз техил  

Гьалтайт1а гьак1 са кьилди кьил,  

Ачух жеда мадни гевил, 

Колхозникрин рик1ер, юлдаш. 

 

Гьамиша квез герек къведай,  

Араба гваз физ хуькведай, 

Гатфар вахтунда къекъведай  

Расна к1анда рекьер, юлдаш.  

 

Куь физ авай рекьел алай 

Гьар са касдиз герек къведай,  

Хъуьт1уьз кьежер хьана чк1ай  

Туьк1уьра гьа муькъвер, юлдаш.  

 

Дугун патал ник1ер, чилер, 

Багълар, салар ва куь векьер, 

Гьазур ая яд фир рекьер, 

Ремонта гьа хуьлер, юлдаш. 

 

Малдарвилин к1валах куьне, 

Артух ийиз яхъ гьам гъиле,  

Йикъалай къуз геле-геле, 

Пара жервал хипер, юлдаш. 

 

Лап хъуьт1емаз ремонт ийиз, 

Алахъ лазим шейэр михьиз, 

Рик1елай алатна ваз течиз, 

Амукь турай гьа пер, юлдаш. 

 

Агъа Ст1аларин колхоз 

Гьазур хьана йифиз-юкъуз, 

Гьар са кардал чеб гьак1 къалуз,  

Гузава квез эвер, юлдаш.  

 

Стальский Мусайибан, 

Рик1ин метлеб гьам я гьадан, 

Вири к1валах тухун хъсан, 

Пара артух иер, юлраш. 



 

 

ГАТФАР 

 

Хъуьт1уькай чун хьана азад,  

Амач къайи живер, гатфар. 

Дагъда мурк1ар ц1рана яд, 

Физва гурлу селлер, гатфар. 

 

Са шумуд жуьре мугьманар яз  

Чаз хкведа нуьк1вер, гатфар. 

Гьар са жуьре ширин аваз, 

Ц1ийи манид ванер, гатфар. 

 

Билбилдин сес ширин тир ван,  

Чаз къведа а сесер, гатфар.  

Хъуьт1уьз чуплах тир а таран  

Ачух хьана пешер, гатфар. 

 

Вил вегьена килигна зун: 

Хуп1 гуьрчег я  чуьллер, гатфар.  

Гьар са патаз къацу-яру  

Акъатнава цуьквер, гатфар. 

 

Вун атайла и чи гевил  

Ачух жеда рик1ер, гатфар.  

Хъуьт1уьн къаю авур сефил,  

Вири къушар, ч1ижер, гатфар. 

 

Пакамахъай фад яз ярар, 

Куьруь жеда йифер, гатфар.  

Ширин я хуп1 йифен ахвар,  

Билбил рахаз сегьер, гатфар. 

 

Гуьзгуь хьтин михьи я цав,  

Аламачиз цифер, гатфар.  

Пакамахъай чуьлда къирав  

Алаз жеда векьер, гатфар. 

 

Гъиле аваз кьуькни дегьре,  

Багъда жеда лежбер, гатфар.  

Жегьил рушар жерге-жерге 

К1ват1из кьалар  пешер, гатфар. 

 

ХЪУЬТ1УЬЗ ЧУЬЛ 

 

Лацу яргьан алук1на чуьл  

Ийиз жеда ахвар, кьуьд. 

Авуна на михьиз сефил, 

Вири нуьк1вер, къушар, кьуьд. 

 

Чуьллер жеда пара пелеш,  

Амачиз векь-кьалар, кьуьд,  

Вилиз такваз къацу тир пеш,  

Чуплах хьана тарар, кьуьд. 

 

Мажбурда на ийиз к1евер  



Михьиз рак1ар, дак1ар, кьуьд.  

Мет1яй ягъиз жеда живер, 

Вун алукьай йикъар, кьуьд. 

 

Серф гьатайла а ви гъиле, 

На къалуда гьунар, кьуд.  

Мурк1ад кьуна дере-тепе,  

Михьиз гьуьлер, вац1ар, кьуьд. 

 

Ст1ал шаир Мусайибаз  

Вакай хьана хабар, кьуьд. 

Ви гьайбатар акурла заз,  

Лагьана и ч1алар, кьуьд. 

 

ВАТАН ХУЬЗ ГЬАЗУР Я ЧУН 

 

Ватандин т1вар рик1е аваз, 

Чун дяведиз физ гьазур я.  

Фикирар сад халкьар галаз  

Совет уьлкве хуьз гьазур я. 

 

К1ант1а пака, к1андат1а къе,  

Чан эцигиз азад рекье, 

Вири санлай Совет уьлкве  

Душман терг ийиз гьазур я. 

 

Вич пехъи тир а фашист лам,  

Чи Ватандиз вегьейла кам,  

Дуьньядайни терг ийиз ам  

Чун вири, сад хьиз, гьазур я. 

 

Фашизм - а мич1и тир сур,  

Алахънавай дуьнья из ч1ур, 

Пехъи киц1ин гардандиз тур  

Гьамиша вегьез гьазур я. 

 

Чи азад тир бахтлу Ватан,  

Гьам гаф я чи лап виридан,  

Ленинизмдин рекье гуз чан  

Юлдашар михьиз гьазур я. 

 

Душманарин хура къвазиз,  

Гьабрун винел гъалибвал гъиз,  

Мягькем хьана техникадиз,  

Чун вири гьак1 чиз гьазур я. 

 

Диде Ватан патал дяве, 

Авун кьазва чна хиве, 

Гьич са касдин кам чи чиле  

Тутаз чун къуз-физ гьазур я. 

 

 

ГЬАЗУР ХЬУХЬ ВИРИ 

 

Юлдашар ама,  

Буьркьуь фашизма,  

Терг ийиз гьа-гьам,  



Гатут лап тамам. 

 

Хьанва фикир сад,  

Ватан хуьз азад, 

Гьазур хьухь вири,  

Гьам куьлуь-ири. 

 

Фашизм ая дар, 

Ая ам кук1вар, 

Терг ийиз гьа-гьам,  

Гатут лап тамам. 

 

Михьиз паб-аял  

Ватан хуьз хиял,  

Гьазур хьухь вири,  

Гьам куьлуь-ири. 

 

Тутур чун секин, 

Кьил ат1ун киц1ин, 

Терг ийиз гьа-гьам,  

Гатут лап тамам. 

 

Дяведиз къарагъай,  

Душмандиз ягъ ц1ай,  

Гьазур хьухь вири, 

Гьам куьлуь-ири. 

 

Бурж я гьар садан,  

Хуьнуьхин Ватан,  

Гьазур хьухь вири  

Гьам куьлуь-ири. 

 

Нефес вич къайи, 

А фашист пехъи, 

Терг ийиз гьа-гьам  

Гатут лап тамам. 

 

Гьарнихъ вегьез вил,  

Ат1уз душманд кьил,  

Гьазур хьухь вири,  

Гьам куьлуь-ири. 

 

Бахтлу уьмуьр хуьз,  

Гьам юкъуз-йифиз,  

Гьазур хьухь вири  

Гьам куьлуь-ири. 

 

Фашизм(а) я каш,  

Вегь адаз лап1аш,  

Терг ийиз гьа-гьам  

Гатут лап тамам. 

 

Мукални гуьлле,  

Эцягъиз пеле, 

Терг ийиз гьа-гьам,  

Гатут лап тамам. 

 



Чи азад уьлкве,  

Душман тваз к1еве,  

Гьазур хьухь вири 

Гьам куьлуь-ири. 

 

ЧАВАЙ УЬМУЬРЛУХ КЪАКЪАТАЙ ЗИ ИГРАМИ БУБА СУЛЕЙМАНАЗ 

 

I 

 

Къе вун хайи тарих йикъан,  

За гьам рик1ел гъана буба. 

Ви яшайишдин гьалдикай, 

Зун рахана инал буба! 

 

Акъатдалди дуьньядиз вун,  

Диден буба хьана тахкун, 

Малумарна чеб чара хьун,  

Диде ви рахкана, буба! 

 

Ц1ек1уьд лугьур гьа асрида,  

Пудкъанни кьуд лугьур йиса,  

Вад лугьур гьа майдин йикъа  

Халуд к1вале хана, буба! 

 

Дагъустандин кьибле кьиле  

И Агъа Ст1алрин хуьре  

Лап кесиб тир хизанд къене,  

Гьа гьана вун хьана, буба! 

 

Дидеди вун хайи гъилди, 

Нек вилериз аквадалди, 

Элкъуьрна вун бубадалди, 

Гьадав вун  вахкана, буба! 

 

Са кесибди къуншидаллаз,  

Минетуна гьа гьан папаз, 

Гунуг патал гьада нек ваз,  

Эминатав гана, буба! 

 

А кьегьал тир игит папа, 

Ви язухвал рик1е кьуна, 

Ирид йисахъ агакьарна,  

Вун гьа гьада хвена, буба! 

 

Лап гьа кьиляй гъвеч1иди яз, 

Хайи диде авачиз ваз, 

Уьмуьр ви лап тазаз амаз,  

Азиятдик фена, буба! 

 

Ирид йисахъ агакьнамаз, 

Гьа къуншидин гьаятдаваз,  

Вахчуна вун вичин патаз  

Ви бубади гена, буба! 

 

Кьвед лугьур паб гъанваз гьадаз,  

Гьа тахайди лап писди яз,  

Гьажик1ад фу гьич тагуз ваз, 



К1андачир вун рик1из, буба! 

 

Хуьрек недай гьа гьан ч1авуз,  

К1асиз жедай, мумкин тагуз,  

«Дулмад к1усар са пай тур», луз,  

Алахъдай вал йифиз, буба! 

 

Вун гьа ц1усад йисавайла,  

Ч1ур жедай хесет кткана,  

Буба ви гьа йиса кьена,  

Амукьна вун ялгъуз, буба! 

 

Бад аялни валай гъвеч1и,  

Ц1усад савайд ву яз ч1ехи,  

Тахай диден хьайла пехъи,  

Фидай батраквилиз, буба! 

 

Чантада фу мухан ич1из,  

Туна къуншид маларив физ,  

Йиф хьайила т1уна къаткиз,  

Хабар жечир месиз, буба! 

 

Ц1укьуд саваз дулалмишиз  

Фена гьа Дербент шегьердиз.  

Хьайит1ани к1валах ийиз,  

Жибин хьанай ич1из, буба! 

 

Кьуд йиса вун батраквиле  

Дербентда са кулакд к1вале.  

Са зат1ни гьат тийиз гъиле,  

Мад хтана хуьруьз, буба! 

 

Хтанамаз инай хуьруьз,  

Девлетлу тир къуншийриз  

Хьана, гьана батраквализ  

Кьве йисалай виниз, буба! 

 

Хуьряй къуч1на ву, Генжедиз,  

Фикир хьанай, гьа гьаниз физ,  

Гьа гьана вун дулалмишиз  

Фена фялевилиз, буба! 

 

Кьве йис хьана к1валах ийиз,  

Килиг садра эхир кьилиз: 

Са копекни амукь тийиз,  

Рахкъуз хьанач к1вализ, буба! 

 

Бахъуд зангар кутаз, гъидай  

Хуьрек т1уьна харчевнидай...  

Гьа гьанизни бурж вахкудай,  

Пул хьаначир михьиз, буба! 

 

Жибиндиз вун килигнамаз,  

Артух тежез йисалай саз, 

Ви к1валахдин гьакъияр ваз  

Сак1ан текъвез гъилиз, буба! 

 



А къамишлух тир чуьллерин,  

Куьч хьана вун гьаниз четин.  

Кьил гана ваз мад ц1аярин,  

Хьана азарлу яз, буба! 

 

Ина гьак1а гьаларив кьаз,  

Катна Самаркъандди патаз.  

Пуд суз гьана рабочий яз,  

Мад алук1на эскиз, буба! 

 

Сырь-Дарьядин ракьун рекьел,  

К1валах кьуна гьана муькъвел,  

Кьве йисни са шумуд вазрал  

Хьана гьанал алаз, буба! 

 

Гьич санални фу батракдиз  

Бегьем такваз сак1ан вилиз,  

Килигнамаз мад жибиндиз, 

Мад хьана гьак1 ич1из, буба! 

 

Шумуд йисар, шумуд варцар,  

К1валах ийиз йифер-йикъар... 

Гьар жуьредин азиятар  

Акунай ваз гьач1уз, буба!  

 

Я жибинда пул хьаначир вин, 

Бес гьинихъди гила вун фин. 

Язух гьалар хьанай гьа вин,  

К1валах къимет тагуз, буба! 

 

Зегьметдалди гьа Бакудиз  

Хиял хьана ви гьаниз физ.  

Т1алабна, са буругъчидиз  

К1валахна на пуд суз, буба! 

 

Генже, Баку сад тир михьиз,  

К1валахд гьакъи текъвез гъилиз.  

Батракд гафар ише тефиз, 

Фена вахтар мич1из, буба! 

 

Къанни ц1уд йис уьмуьрдалди  

К1валах ийиз кьве гъилалди,  

Мад элкъвена вун хуьруьхъди,  

Пулни бегьем гвачиз, буба! 

 

Акъатайлахди гьаятдиз,  

Хтайлахди гьанай к1вализ,  

Башламишна эвлалмишиз,  

Са юлдаш ваз на гъиз, буба! 

 

Хуьряй, к1валер маса гана,  

Къерехда са биц1и чума  

Эцигна гьам вичин папа,  

Хъфенай куьн гьанал, буба! 

 

Гъилелди гьа чпин кьведан  

Башламишна гьам цаз бустан.  



Къаравулвал гьам хуьз йикъан,  

Юлдаш жедай салал, буба! 

 

Масадбурвай на генар кьаз, 

Гьа вахтунда вун генаваз, 

Техил къачуз чарайиз жуваз,  

Гъиле аваз мукал, буба! 

 

Хтайлахд садра фу нез к1вализ,  

Килигайт1а ву куьчедиз,  

Жемятар к1ват1 хьанваз михьиз,  

Алаз хьана кимел, буба! 

 

Сад атана лугьуз гьанал, 

Тафт кьунаваз вичин хурал, 

Башламишна билбилдин ч1ал  

Лугьуз гьада инал, буба! 

 

Фикир ийиз вуна гьак1 ваз, 

Лап яб гана дикъетдаказ. 

Ви акьулдик и к1валах кваз, 

Жагъанай ваз гьа гьал, буба! 

 

Звел бине инлай рик1из  

Ваз к1ан хьайд тир башламишиз.  

Лап сифте гьа-гьа билбилдиз  

Лагьана на ви ч1ал, ,буба! 

 

Къанни ц1икьвед хьайла йисар,  

Аваз талантдикай хабар, 

Гъиле кьуниз гьа-гьа ч1уз кар,  

Хьана гьак1а хиял, буба! 

 

Вуна туьк1уьрай сифтегьан ч1ал  

Фена лагьайлахди патал, 

Дегиш хьана гьабур хиял, 

Кткана лап гъак1 къал, буба! 

 

«Бадракдивай я ихьтин гьал  

Лугьуз жедай туш. Ву «пашел».  

«Гьинай чуьнуьхна, - лугьуз, - ч1ал», 

Вал ийичир амал, буба! 

 

Кесибдикай хьунухь шаир,  

Девлетлуйриз лап залан тир. 

Вун хьтин зегьметдик квай фекъир  

Эзмишун тир хиял, буба! 

 

Хипеж Къурбан, Султан хьтин  

Вилик кутаз «шаирар» чпин. 

Гьабур хьанай пара эркин, 

Гаф гьалтдачир я вал, буба! 

 

Фекьияри гьа гьан ч1авуз, 

Хпеж Къурбан хьитинбуруз  

Гьар патахъди ачух рехъ гуз,  

Гьабур жедай к1венк1вал, буба! 



 

Ви гафариз къимет тагуз, 

«Вакай шаир жедач»,- лугьуз, 

Гьар патахъай гьак1 ваз къургъ гуз,  

Акьалтдачир винал, буба! 

 

Гьа гьабурун дак1анвилиз, 

Килиг тийиз гьич са куьниз, 

Хьана к1валах тухуз кьилиз,  

Тхвена ви шаирвал, буба! 

 

Зегьметчийрин патал алаз,  

Ругьанийрихъ дяве ч1угваз, 

Ви ч1аларалд гьабур гатаз,  

Жедай акъваз тийиз, буба! 

 

Кьве зулумдин зиллетдик квай,  

Азиятдик, хифетдик квай,  

Батрак юлдашрин патай  

Алахъна вун к1евиз, буба! 

 

Гьелбетда, юлдашар, адаз.  

Чидачир лап дериндаказ, 

Бязи крар, вилелди акваз,  

Чир хьана ви рик1из, буба! 

 

Фекьияриз, судияриз, 

Пачагьдин кт1ай законариз,  

Ви ч1аларалди «протест» гуз,  

Жедай кич1е тушиз, буба! 

 

Жедай ахьтин кич1е вахтар:  

Акурла ви бязи ч1алар, 

Табдил  хьана  гьабрун гьалар,  

К1ан жедай вун рекьиз, буба! 

 

Ажузвал на гьич ви патаз  

Са вахтундан хиве такьаз,  

Зегьметдик квай гьалар акваз,  

Алахъна къуз, йифиз, буба! 

 

Залумарин а залумар, 

Хт1ундай зегьметчид хамар,  

Рекьидай гьа фекъир чанар,  

Хьана акваз вичиз, буба! 

 

Вири зегьметчийрин векил  

Яз, гьабурал хьана ви гъил:  

Гьабур авай зегьмет шикил  

Хьана вуна къалаз, буба! 

 

Са рекьера булахд кьилал,  

Гьалтна гьанал са молладал,  

Лагьайлахди «фекьийрин» ч1ал,  

Къвез хьана лап хъилер, буба! 

 

Инсанар к1ват1 хьанаваз кимал,  



Лагьайла на судийрин ч1ал,  

Зегьметчийрин чпин хиял  

Хьанай ачух рик1ер, буба! 

 

Кавхадиз ван хьана и гьал,  

Кткана гьак1 вичик лап хъел,  

Ахтармишиз хьана ви гел, 

Вун къекъведай рекьер, буба! 

 

Векьелар молла Рамазан, 

Кт1ай гьажик1а лап гур масан,  

Гьар патахъай гьелер гьадан  

Гъавурда тваз зллер, буба! 

 

Самовардин гьа алакъа  

Нихъ жедайт1а пара мукьва, 

Къалаз хьана гьа гьам вуна,  

Попов чайни шекер, буба! 

 

«Инсафсуз» т1вар алай къавум,  

Веревирдна уна фагьум, 

Тенкъид ийиз на гьа зулум, 

Рушахъ къачур вад гьер, буба! 

 

Ихьтин нече шумудни сад  

Ч1алар туьк1уьрна вуна мад. 

Кьиляй кьилиз батракар мад  

Яз хьана гьа тегьер, буба! 

 

А вахтунда батракариз, 

Мектебдин къен такваз вилиз, 

Къулни ч1угваз хьанач я чиз,  

Ви зегьметдин гъилиз, буба! 

 

Низ жегъидай к1елун, тарсар.  

Гьабур тирки илмид дустар, 

Ни жибиндик хьанайт1а пар, 

Жедай гьабур к1елиз, буба! 

 

Ахчуз тежер гьич садавай, 

Ваз са хурун дафтар авай.  

Михьиз гафар, вуна лагьай, 

Хьана гьана кхьиз, буба! 

 

Гуд лугьуз ваз малар сада,  

Пудкъанни ц1уд араба на  

Кулакд ник1яй к1анч1ар къудна,  

Хьанай гьахьтин гьелер, буба! 

 

Хуьруьн къерех, са салал  

Ирид йиса хьана гьанал,  

Дулалмишвал тежез гьадал,  

Гьанлай хьанай лежбер, буба! 

 

А заманда ваз чиликай 

Авачиз гьич са зерре пай, 

Тен паюнлай вуна кьадай  



Арендда масад ник1ер, буба! 

 

Ник1ин иесид сивик хъвер кваз,  

Юг вегьена куьтягьнамаз, 

Михьи гьазур къуьл тваз, 

Гваз къведай гьам чувал, буба! 

 

Пакамалай вилиз такваз,  

Нянихди, югъ серин хьанмаз, 

Ахпа хабар жез а патаз,  

Алаз жедай рат1рал, буба! 
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Гьа гьан ч1улав  йикъаз къарши,  

Совет власть атана чи. 

Мич1и дуьнья хьана экуь, 

Гана ишигъ, эквер, буба! 

 

Ачухна рехъ гьар патахъди,  

Гьич санихъни тушиз к1еви.  

Ц1ийи хьана батракди ви, 

Ачух хьана рик1ер, буба! 

 

Башламишна колхоз бине  

Хьайилахъди гьа чи хуьре,  

Какахьна вун эвел к1венк1ве, 

Гуз хьана на эвер, буба! 

 

На ви уьмуьр, эхирдал кьван,  

Гьич са патахъ тагана ян, 

Партид рекье эцигна чан.  

Хьайид я гьа тегьер, буба! 

 

Гьар са йикъан к1валахарин  

Тир вун шерик чи ватандин. 

Вири агалкьунар на чин  

Хьана къалуз иер, буба! 

 

Советарин бахтлу рекье, 

Гьазур яз вун гьадан геле,  

Эхирдал кьван фикир рик1е  

Авай дуьз тир гьелер, буба! 

 

Партиядин регьбервал гваз,  

Фяле-лежбер гьалар сад яз, 

Вахъ гьа большевикар галаз, 

Сад тир крар-ч1алар, буба! 

 

Гьелбет, Ленин ва Сталин.  

Кьилеваз регьберар гьа чин, 

Гьа гьабурун дуьз тир луьк1уьн,  

Хуьз хьайид тир икьрар, буба! 

 

Гьа граждандин дявейра,  

Кьегьалариз куьмек гуз на, 

Гьа гьабурухъ яз алакъа,   



Кьунай мягькем на кар, буба! 

 

Кулакар терг авун карда,  

Большевикрихъ галаз вуна,  

Рик1ивай гьа к1валах кьуна, 

Тир, дугъридан, шерик буба! 

 

Вири женгчи кьегьаларин  

Гила метлеб-гъалиб я кин, 

Нур гуз совет ватандин чин,  

Физава чун вилик, буба! 

 

Гьа Сталин юлдашди вичи  

Яратмишна Конституци, 

Гъалибвилер акурла чи, 

Кткана хъвер сивик, буба! 

 

Социализмад нур чк1ана, 

Гьар са карда гъалиб хьана.  

Гила хьана ц1ийи гьава, 

Зарб кткана рик1ик, буба! 

 

Женгчи кьилди тушир са чин,  

Гьа гьак1 михьиз яз дуьньядин,  

Испанидизни ч1алар вин  

Ква-гьа ви шииррик, буба! 

 

Сад садав хьана са стха, 

Рик1 рикГ1ивди хьана мукьва,  

Михьиз дуьнья хьунухь гьак1а—  

Ваз к1андай азадвилер, буба! 

 

Партияди, гьукуматди,   

Къимет гана к1валахиз ви: 

Гьар патахъди гьяркьуь уьлчуь,  

Ачухна ваз рекьер, буба! 

 

Гьа Совет власть хьана себеб,  

Туьк1вена чи ик1 крар эжеб; 

Гьар патахъди рик1ин метлеб  

Ачух хьана мецер, буба! 

 

Дагцик-дин ва писателрин  

Яз вун фадлай член тайин, 

 Иштраквал ийиз на вин, 

Жедай йикъар, йифер, буба! 

 

Таниш хьана съезддал куьн,  

Максим Горькид патай вичин  

«Къад лугьудай виш йисарин,  

Гана т1вар ваз «Гомер», буба! 

 

Уьмуьрлухдин яшайишдин  

Авуна ваз пенси тайин.  

Йикъалай-къуз мадни гьа вин  

Гуз хьанай на бегьер, буба! 

 



Съездара, собранийра  

Иштраквал гьар са йикъа, 

Зегьметчийрихъ яз алакъа, 

Жедай вун гьа тегьер, буба!  

 

Лай гъвеч1и тир аялзамаз, 

На чаз дуьз тир рекьер къалаз,  

Гьамиша ви гъил чал алаз, 

Гудай на чаз тербет, буба! 

 

-Гьидахъ хьайт1ан юлдаш жемир,  

Жуван дустни душман хьухь чир,  

Душмандин гьич рекьяй фимир,-  

Луз, идай на суьгьбет, буба! 

 

-Гьич нубатсуз чарадалай  

Фитне ийимир гьич садалай,- 

На гьамиша гьак1 лугьудай,  

Дугъриданни гьелбет, буба! 

 

Ву кефсуз тир эхир къара, 

Ви тапшуругъ мадни пара. 

Дуьз рекье тваз, чаз лагьана  

Гафар на ви сивин, буба! 

 

-Вафалу хьухь чи ватандиз, 

Гьар са кардал куь хьухь хциз,  

Чан эцига партид рекьиз,- 

На лугьудай якъин, буба! 

 

Шумудни са ч1аларалди 

Акъатнавай ктабар ви. 

Газетарни, журналарни  

Дад ама вин мецин, буба! 

 

Са гьунар ваз мадни авай:  

Вири зат1ар, на туьк1уьрай,  

Чидай гьабур ваз хуралай,  

Авачиз ваз кхьин, буба! 

 

Ч1алар туьк1уьр ийидайла,  

Гзафни хуш тир гьа ви чка- 

Ацукьна са къацу багъда,  

Жедай тарцик серин, буба! 

 

Гьамиша ви ч1ал туьк1уьрнин,  

Лап гзаф тир вини кьилин,  

Вахт жедай тир вад минутдин,  

Гьа гьак1 жедай якъин, буба! 

 

Кьуьзуьвал я ва кефсузвал,  

Акьалт тийиз гьабур рик1ал, 

Галатун гьич тушир хиял  

Ви хци тир рик1ин, буба! 

 

Ленинан орден ганаваз ваз, 

Гьа гьама ви хурал алаз,  



Багъиш авурд М-1 яз, 

Ваз хьана гьа машин, буба! 

 

Гьукуматди вичин патай, 

Яхц1ур агьзур манатдик квай, 

Са к1валер хъсан безетмишай,  

Гана артух кьилин, буба! 

 

Дербентдин сечкид округдай  

Эллерини вун чпин патай,  

Верховный Советдиз фидай, 

Тир депутат вун чи, буба! 

 

Вахт амаз са ц1ек1уьд къанди,  

Сес гудалди ви халкьари, 

Нефес куьтягь хьана гьа ви, 

Эй, играми тир я зин, буба! 

 

Гьа пустунин винел алаз  

Рекьидалди пуд югъ амаз,  

Сечкийрин ч1ал лагьана чаз  

Эхиримжи на ви, буба! 

 

Къанни ц1ерид лугьур йиса,  

Ноябрдин къанни пуд къа, 

Сят ц1уд яхц1урни вад декьикьа   

Акъвазна ви луьк1уьн, буба! 

 

Чи СССР-дин халкьариз, 

Вири ч1ехи - гъвеч1идаз чиз, 

Вун кьейила, гьабур рик1из  

Хьанай пара серин, буба! 

 

Эхиримжи гьа йикъалди, 

На вак квай ви акъваздалди,  

К1валах вуна гьа ви рик1и  

Чи партиядин ц1арц1из, буба! 

 

Гила къатхьухь вун архайин,  

Миллионралд жегьиларин  

Патай гаф гуз гьазур я чин, 

Ви гелеваз чун физ, буба! 

 

Вуна къалай пример кьадай,  

Сталинан чи цуьквед багъдай,  

Къелемар, чеб бегьер гудай, 

Жез туш гьабур кимиз, буба! 

 

Ви к1валахдин ери - бине  

Кьунава гьам за зи гъиле.  

Алахъда зун геле-геле  

Акъудиз лап кьилиз, буба! 

 

Партиядиз на вун къалай,  

Игитвилин к1валах тухвай,  

Экъеч1дач зун гьа ви геляй, 

Гаф гуда за гьам хуьз, буба! 



 

Ви гада тир Мусайибан,  

Ч1алахъ агъугъ вун гьа гьадан,  

Гьич са патахъ тагана ян, 

Хуьда гьам за гьак1 дуьз, буба! 


