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1992-йисан январдилай акъатзава
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Лайихлу къимет
Алай йисан
21-январдиз
Швейцариядин
Лозанна шегьерда
Европадин
Олимпиядин
Ко м и т е т д и н
крар
кьилиз
акъудзавай комитетдин нубатдин ижлас
кьиле фена. Ина «Баку-2015» I Европадин Къугъунрин Тешкилатдин Комитетдин кьил, Азербайжандин сад лагьай ханум Мегьрибан Алиевадиз Европадин Олимпиядин Комитетдин вини дережадин
премия тир Кьилин Орден гана. Икьван гагьди дуьньядин дережадив къведай шумудни са спортдин
мярекатриз регьбервал гайи Мегьрибан Алиевадиз
виликан йисара Франциядин, Пакистандин, Сербиядин ва Польшадин президентрини гьукуматдин
премияр гана. Ам гьакIни дуьньядин маса тешкилатрин премийриз лайихлу хьана.
Вичиз орден гунай талукь тешкилатрин чIехибуруз разивал къалурай Мегьрибан Алиевади эхиримжи йисара Азербайжандин спортсменри къазанмишай агалкьунрикай, виликай къвезмай йисуз спортдин рекьяй Бакуда тухвана кIанзавай мярекатрикай
ихтилатна. Ада лагьайвал, 2017-йисуз чи республикадин кьилин шегьерда IV Исламдин Рейсадвилин
Къугъунар кьиле фида. Исятда и мярекат патал гегьеншдиз гьазурвилер аквазва.

Мурад Кажлаеван 85 йис
Азербайжан
Ре спубликадин
Президент Илгьам Алиева чи
девирдин чIехи
манидар, СССР
-дин
халкьдин
артист,
дагъустанвийрин дамах тир Мурад
Кажлаеваз Азербайжандин меденият, гьакIни музыкадин рекьяй Азербайжандинни Россиядин алакъаяр вилик тухунай «Достлукъ» орден гана.
Вичин 85 йис хьанвай юбилярдив орден вугун
патал Азербайжандин Россияда авай посол Полад
Буьлбуьлогълу Магьачкъаладиз фена. М.Кажлаева
вичиз орден гунай Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиеваз разивал къалурна.
Гуьруьшда иштирак авур Дагъустан Республикадин кьил Рамазан Абдулатипова кьве республикадин арада алакъаяр къвердавай мадни мягькем
жезвайди кьилди къейд авуна. Ада лагьайвал, Магьачкъалада Азиз Алиеваз гуьмбет эцигзава. Гьа са
вахтунда ина адан тIвар алай майданни жеда.
Р.Абдулатипова Дербентдин 2000 йисан юбилей
диз гьазурвилер кьиле тухудайла Азербайжанди
гайи куьмекар рикIел хкана. Чи гьукуматдин куьмекдалди ина Гьейдар Алиеван тIварунихъ галай
куьче кьиляй-кьилди гуьнгуьна хтуна. Алай вахтунда Дербентда абадвилерин крар давамарзава.
Дагъустандин гьукуматди ина Олимпиядин
къугъунрин меркез, гьакIни Азербайжан драмтеатр паталди цIийи дарамат эцигун къарардиз
къачунва. Республикадин маса шегьеррани
чIехи проектар кьилиз акъудзава. И карди Дагъустан йигин камаралди вилик физвайди субутзава.

И ЧИЛ ХАЙИ ДИГЕ Я

Редактордин гаф

ЖУВВАЛ ХУЬН!

ЦIийи йисан рикI ахъайдай
хабаррикай сад Азербайжан
Республикадин Президент
Илгьам Алиева 2016-йис мультикультурализмдин йис тирди малумарун хьана. Им акI лагьай чIал я
хьи, чи республикадин кьадардиз
тIимил халкьар, чара-чара динрин,
тарикъатрин векилар генани кваз
кьада, абурун месэлаяр гьялун патал галайвалда, чпин чIал, меденият, адетар хуьн паталди абуру
ийизвай алахъунрик гьукуматдини
къуьн кутада.
ХупI хъсандиз атанвачни йис!
Эхь, им умудрин йис я, кутуграй ам
чаз! Вини кьиле авай, чпив гьукум
гвай ксари чахъ яб акалрай, чаз крар
гуьнгуьна кутаз куьмек гурай. Лезгийрин крар лагьайтIа, вири дидед
чIалахъ, медениятдихъ ялзавайбур я.
Са йисалай вичин 25 йис тамам
жезвай, 1997-йисалай, яни и гафарин авторди газетдиз регьбервал гуз
эгечIай йикъалай гьукуматдин патай са куьмекни авачиз акъатзавай
«Самур» газет кIевера гьатнавайди
мад гъилера рикIел хкиз кIанзава
заз. Пулунин такьатар авачирвиляй эхиримжи йисара вацра садра
чап жезвай газетдин гьалар хъсанзавач. Азербайжандин лезгийрин
уьмуьрда кьетIен вакъиадиз элкъвенвай, лезги чIалан женгчи хьиз
сейли хьанвай, Азербайжандин
лезгияр гзаф яшамиш жезвай районрин, хуьрерин мектебра вичикай
лезги чIалан чирвалаг хьиз менфят
къачузвай «Самур» акъудун гзафни-гзаф четин хьанва. Адаз гьукуматди къайгъударвал къалурнайтIа
хупI хъсан жедай.
Чи Кьулан вацIун тIвар алай,
чи халкьдин чIал, тарих, меденият,
адетар хуьзвай «Самур» газет 24

йисуз куьне хвена, играми кIелдайбур! Куьне ам кхьеначиртIа, куьне
чахъ руьгь кутуначиртIа, чавай ам
акъудиз жедачир. Республикада
кьиле физвай вакъиаяр, девальвация, пул къиметдай аватун, чапдин
харжияр хкаж хьун ва масабур себеб яз Бакуда цIудралди газетар
акъатзамач. Ингье Азербайжандин
авайни-авачир са лезги газетдиз чна
санал аявал тавуртIа, кIев жеда ам.
Чи руьгьдин ивирар хуьзвай, дидед
чIалан таъсиб чIугвазвай «Самур»
газет чап авуниз куьмек гун алай
аямда чи халкьдин намусдин месэладиз элкъвенва.
Мультикультурализмдин
йис
кьадардиз тIимил халкьар, абурукай
яз лезгияр патал са хабардарвал я:
чи пун-кьил вуч ятIа, чун вужар ятIа
чи рикIел хкизва, жуван тарихар,
дидед чIал, дегь адетар хуьн, жуван
медениятдал дамахун чи кьетIен
везифа тирди чав кьатIуз тазва,
жуван милли къанажагъ, руьгьдин
кьакьанвал хвена кIанзавайди, халкь паталди
кьегьалвилелди,
къени крарихъ гелкъуьн чи буржи тирди
чирзава ада чаз.
И дуьньяда инсанрин кьилел къвезвай
вири татугайвилерин
бинеда
савадсузвал
ава. Газет, ктаб кIелзавачир, вичин чирвилер
артухарзавачир инсандиз бегьемди лугьуз
жедач. Гьайиф хьи,
къе чи халкьдин арада лезги чIал негьзавайбур, дидед чIалал
акъатзавай
газетар,
журналар, ктабар кваз

кьазвачирбурни гзаф ава. Халкь паталди алахъзавай, адан рикIе экв
куькIуьриз кIанзавай женгчийрал
къимет эцигиз гьелени чир хьанвач
садбуруз.
ЦIинин йис четинвилералди
алукьнава. Анжах ада чаз Азербайжандин авай-авачир са лезги газет
акъвазардай гьахъ гузвач. Четинвилери инсанар кIевера туртIани,
рекьерни къалурда. Ада къенятдиз
вердишарда. Ингье гьар вуч къенят
авуртIани, руьгьдин каш алудзавай
затIар хуьн. Гьар са халкьдин сад
лагьай дамах адан чIалал акъатзавай
газет тирди рикIелай ракъур тийин.
ЦIи чи республикада мультикультурализмдин йис я. Им чун
хьтин халкьар патал са имтигьан я.
Чаз жуввал чир хъийидай, жуванбурал къимет эцигиз, жуванбурун
алакьунрал дамахиз тадай имтигьан. Акван чавай и имтигьандай
экъечIиз жедатIа…

Халкьдин кардик
къуьн кутун
кьегьалвал я.
Лезги халкьдин мисал
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20 Yanvar sınağı

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təş
kilatçılığı ilə “20 Yanvar sınağı: azərbaycançılıq nümunəsi” adlı dəyirmi masa keçirilib.Tədbirin mode
ratoru Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin
İcraçı direktoru Azad Məmmədov Azərbaycan xalqının
tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 1990cu ilin 20 Yanvar hadisələrini həmin gün Azərbaycan
xalqına qarşı sovet imperiyası rəhbərliyinin həyata
keçirdiyi hərbi təcavüz, insanlığa qarşı törədilmiş ən
ağır cinayətlərdən biri kimi xarakterizə edib.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
İdarəçilik Akademiyasının prorektoru Əlikram Abdullayev, Prezident Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər, tolerantlıq və multikulturalizm məsələləri
üzrə müşavirliyinin baş məsləhətçisi Etibar Nəcəfov,
Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Səyyad Salahlı, millət vəkilləri Aydın Mirzəzadə,
Cavanşir Paşazadə, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin
sədr müavini Qəmərxanım Cavadzadə, Rus pravoslav
kilsəsi yeparxiyası nümayəndəsi Konstantin Ata, Avropa yəhudiləri icmasının rəhbəri Gennadiy Zelmanoviç,
“Samur” qəzetinin redaktoru Sədaqət Kərimova və
başqaları çıxış edərək mövzu ətrafında fikirlərini
bölüşüblər.

Yeni planet tapılıb

ABŞ Milli Aerokosmik Agentliyi (NASA) Günəş sistemində Yer kürəsinə oxşar yeni bir planetin kəşfi ilə
bağlı bəyanatla çıxış edib.
Bu yeniliyi agentliyə 2009-cu ildən bəri kosmosda
digər həyatın mövcudluğunu araşdıran “Keppler” səma
teleskopu ötürüb.
Mətbuat konfransı zamanı xəbər barədə məlumat
verən NASA alimləri hələ ki, kəşfə dair heç bir dəlil
göstərməyiblər. İstənilən halda, ekspertlər Yer kürəsinin oxşarının mövcudluğuna əmindirlər. Brifinqdə
bildirilib ki, Aerokosmik Agentlik insanlığın min illərlə
xəyal etdiyi və həyatın olduğu yeni bir kəşfin astanasındadır.
Alimlər Yer kürəsindən 500 işıq ili aralı
məsafədə yerləşən sözügedən planetə xüsusi
hazırlanmış sputnik vasitəsilə çatmağı planlaşdırırlar. Hazırda NASA astronomları yeni
kəşfə dair ətraflı tədqiqat aparırlar.

Azərbaycanda yaşayan
xalqlar respublikamızın
milli sərvətidir
Heydər Əliyev

РИКIЕЛАЙ ТЕФИР ЮГЪ
1990-йисан 20-январдиз Совет
империядин кьиле авайбуру Азербайжан халкьдиз авур жинаятдилай
26 йис алатнава. Тарихда рикIелай
тефир югъ хьиз гьатнавай 20-январь чи республикада алай йисузни
гегьеншдиз къейд авуна. Халкьди
азадвал патал женгина гьелек хьайи
вичин веледар рикIел хкана.
20-январь чи уьлкведин агьалияр паталди гьам хажалатдин,
гьамни дамахдин югъ я. И юкъуз
вичин шумудни са кьегьал рухваярни рушар квадарай халкьди гьам
гъам чIугзава, гьамни дамахзава.
Азадвал паталди чан гайи инсанри
чахъ дамах кутазва. Абурун тIварар
садрани чи рикIелай фидач.
СССР-дин
кьиле
авайбуру
азадвилин гьерекатдин вилик пад
кьан паталди Бакудиз 40 агъзур
аскер, танкар ракъурнай. Советдин

аскерри гуьлле гана кьейи инсанрин арада вад миллетдин векилар,
20-далай гзаф дишегьлиярни аялар
авай. 20-январдиз адетдин тушир
гьал малумарайдалай кьулухъни
21 инсан яна кьенай. А юкъуз вири
дуьньядиз сейли сиясатчи Гьейдар
Алиева Азербайжандин Москвада
авай векилханада пресс-конференция тухвана Бакуда халкьдиз дуван
кьур Советдин регьберар русвагьна. 1993-йисуз халкьдин тIалабуналди кьвед лагьай гъилера уьлкве
идара ийиз эгечIай Гь.Алиева сифте
яз 20-январдиз кьиле фейи вакъиайриз сиясатдин рекьяй къимет
гана. И югъ гьар йисуз вири халкьди
къейд авун герек тирди тестикьарна.
Гьа икI, гьар 20-январдин юкъуз
агъзурралди агьалийри Шегьидрин
багъдиз атана ватан паталди чанар
гайи инсанрин сурарал цуьквер таз

ва. Вири уьлкведа жуьреба-жуьре
мярекатар кьиле тухвана шегьидар
рикIел хкизва. Абур рикIелай алуд
завач. Азербайжан Республикадин
Президент Илгьам Алиева лагьайвал, «Азербайжан халкьди и югъ
садрани рикIелай ракъурдач ва гележегдани гьар йисуз къейд ийида.»
«САМУР»

ЦIИЙИ ТАРИХДИН ВАД ЙИС
Ада чи халкьдиз гьикI кьецI гана?
Виш йисарин имтигьандай акъатай, кьегьалвилелди чапхунчийрин
хура акъвазна вичин чил, чIал ва
тIвар хвейи лезги халкьдин цIийи
тарихни лацу лекеяр авачиз туш.
СССР чкIидай чIавуз ва гьадалай
гуьгъуьниз маса халкьарин хьиз,
чи халкьдин кьилелни чIехи мусибатар атана. А девирда миллетрин
алакъайра татугайвилер, акьунар
хьуни лезгийрихъни лугьуз тежедай кьван зарар хкIурна.
Дагъустандин тIвар-ван авай
демограф, экономикадин илимрин
кандидат Вера Алиевади тухвай
ахтармишунрай аквазвайвал, Совет уьлкве чкIидалди лезгияр Дагъустанда ва Азербайжанда хьиз,
гьакIни СССР-дин вири республикайра, Россиядин 16 автономный
республикада, 49 вилаятда, Москва
ва Ленинград хьтин чIехи шегьерра яшамиш жезвай. РСФСР-дин
са бязи вилаятра абурун кьадар са
шумуд агъзурдав агакьзавай. Месела, 1989-йисуз Ставрополда 5375,
Саратов вилаятда 4952, Тюмень
вилаятда 4088, Краснодарда 4076,
Ростов вилаятда 3960, Москва ва
Волгоград вилаятрин гьарада 3
агъзурдалай гзаф лезгияр яшамиш
жезвай.

СССР-дин са бязи республикайрани чи халкьдин векилрин
кьадар тIимил тушир. 1990-йисан
делилрив гекъигайла Къазахстанда
14 агъзурдалай, Туьркменистанда
12 агъзурдалай, Къиргъизистанда 6
агъзурдалай, Украинада 5 агъзурдалай, Уьзбекистанда 4 агъзурдалай
гзаф лезгияр авай.
СССР чукIунихъ галаз алакъалу
яз миллетрин алакъайра татугайвилер, акьунар арадал атана. Къазахстандин Гурьев вилаятда, ЦIийи
Узенда, Шевченкода, Юкьван Азиядин маса чкайра шегьерар эцигай
лезгийрин кьилел лугьуз тежедай
хьтин мусибатар гъана. Гьа ихьтин
вакъиаяр себеб яз вад йисан къене
– 1990-1995-йисара анжах Къазахстандин Гурьев вилаятдай 10300,
Россиядин вилаятрай 10913, Азербайжандай 2610, Туьркменистандай 2306, Украинадай 800, Уьзбекистандай 600-далай гзаф лезгияр
Дагъустандиз хтана. Маса чкайрайни 7 агъзурдав агакьна лезгияр
катиз мажбур хьана. Са гафуналди,
35 агъзурдав агакьна чи ватанэгьлияр кIваливай-къавай хьана. Вад
йисан къене республикадиз икьван
лезгияр хтанатIани, Дагъустандин
1998-йисан статистикадиз талукь

гьахъ-гьисабдин документра абурун кьадар къалурнавач. И йисара
Дагъустандай 8560 лезги маса чкайриз куьч хьайиди фикирда кьуртIа,
Дагъустандин халкь сиягьдиз къачунин документра 26 агъзурдалай
гзаф лезги агьалийрин кьадар къалурнавач. И гьал къедалди давам
жезва. Ина лезгийрин кьадар тIимиларна къалурун адетдиз элкъвенва. Гьукуматдин тIварцIихъай
туькIуьрнавай документрив гекъигайтIа, алай вахтунда Магьачкъала
шегьердин агьалийрин 11, Дербентдин агьалийрин 33, Дагестанские
Огни шегьердин агьалийрин 25,
Каспийск шегьердин агьалийрин
22 процент лезгияр я. Авайвал лагьайтIа, и рекъемарни тIимиларна
къалурнава. Санлай къачурла, исятда чи ватанэгьлияр республикадин
вири районра ва шегьерра ава. Дагъустандилайни Азербайжандилай
алатайла постсовет маканда лезгияр виридалайни гзаф РФ-дин винидихъ тIварар кьунвай вилаятра,
Къазахстан, Туьркменистан, Уьзбекистан, Къиргъизистан, Украина ва
Белорусь республикайра яшамиш
жезва.
М.МЕЛИКМАМЕДОВ

MÜASİR AFORİZMLƏR
Hazırkı dövrdə insan elektromaqnit
dalğalarından toxunmuş hörümçək
toruna düşüb çabalayan ariya bənzəyir.
Hörümçək yavaş-yavaş öz qurbanına
yaxınlaşmaqdadır...
***
Görəsən M.Ə.Sabirin əsərlərinin
qəhrəmanları neçənci əsrə kimi
bizimlə yanaşı olacaqlar?! (bu əsr
artıq məlumdur - bir addım da birbirimizdən aralanmamışıq).
***
Manatın məzənnəsinin dəyiş
məsindən onu başa düşdüm ki, bu pul
sandıqlarda yığılmaq üçün deyil, yalnız
gündəlik təlabatı ödəmək üçündür.
***
Lap yaxşı oldu ərzağın qiyməti
qalxdı. Biz nə vaxtacan ucuz ərzaq
yeyəcəyik?
***
Hamı qocalır, lakin ləyaqətlə
qocalmağı az adam bacarır.
***
Son zamanlar bir çox insanlar
talelərindən şikayətlənməyə başla
yıblar. Əslində isə talelər onlardan
şikayətlənməlidir - zəifliklərinə və
passivliklərinə görə.

***
Məncə, indiki zamanda ən
axmaq sual - xoşbəxtsənmi? – deyə
soruşmaqdır. Bilə-bilə ki, bu dünyada
xoşbəxtllik yoxdur.
***
İnformasiya - yediyimiz çörək
kimidir. Fərqi bundadır ki, artıq
informasiya beynimizi, çörək isə
bədənimizi korlayır.
***
Məndən soruşdular: hansı cihazın
kəşfinə sevinərdin? İnsanların içindəki
«zəhəri» soran cihazın, - deyə cavab
verdim.
***
Yaşadığımız cəmiyyətdə gen
der bərabərsizliyi yox, vətəndaş
bərabərsizliyi problemi var.
***
Ailə əks cinslərin vəhdətidir,
atomda elektronla proton arasında
olduğu kimi. Buna görə də bu birlik
atomdakı kimi gərək möhkəm və
daimi olsun.
***
Zəmanəmizdə ağıllı olmaq o qədər
də vacib deyil. Kifayətdir ki, özünü
ağıllı göstərməyi bacarasan.

***
İnsan həyatında ən böyük nailiyyət
özünü sona kimi dərk etməkdir.
***
Xoşbəxt o kəs deyil ki, dövləti,
malı çox olsun. Xoşbəxt o kəsdir ki,
olanı ilə kifayətlənib şən və qayğısız
yaşasın.
***
Bu dünyada hər şeyi axtarıb
tapmaq olar, sevgi və ölümdən başqa.
Vaxtı çatanda bunlar özləri gəlir.
***
Mənim qatı düşmənim - zamandır.
O, dalımca böyük sürətlə qaçaraq
mənə çatmağa can atır.
***
Görəsən dünyadakı haqsızlıqları
ölçmək üçün hansı ağırlıqda çəki
daşları lazım olar?!
***
İnsanın
«çəkisi»
bədəninin
çəkisiylə yox, beyninin çəkisiylə
ölçülür.
Benyaməddin DAVUD,
fizika-riyaziyyat elmləri
namızədi, dosent.
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Майдин йикъан чав
1918-йисан 4-май алахьна, ракъинин чими нурарив ахцIанвай гуьлуьшан югъ тир. Тамар, багълар, тIулар
цуькверивди дигана тIебиатди цIийи
суса хьиз дамахнавай. Гьавадихъ алванрин атир какахьнавай. Гатфарин
кIвалахар яцIа гьатнавайвиляй вирибур чпин кеспидихъ гелкъвезвай. Садбуру лежбервалзавай, садбуру саларин
къайгъу аквазвай. Са чIавуз нисини
жез-тежез цIийиз штIум хьанвай рехъди кияр шив чукурзавай са гадади гьарайна: «Эрменияр къвезва!» И гафар
ван хьайи кумазни рекьин хиве кимел
кIватI хьанвай ксар гьасятда тфенгар
гъилик авун патал чпин кIвалер галайнихъ зверна. Салара авайбурукни
зарб акатна. Дашнакрин хура акъвазун
патал яракьар кьуна кIанзавай. Ингье
гзафбур гъенел аламаз балкIанраллай
вишелай гзаф яракьлу эрмени хуьруьз
гьахьна. Абуру са кьиликай жемятриз
гуьлле гана, кIвалериз цIай яна.
Тфенгар гъилик ийиз алакьай са
шумуд касди дашнакрихъ галаз женг
чIугваз гатIунайла, эрменийри абуруз
жаваб гана. Ингье са гъвечIи геренда
чпикай са шумуд кас телеф хьайиди
акурла, мад кьве кIвализ цIай яна арадай акъатна.
Гуьгъуьнлай 21-декабрдиз Азербайжан Республикадин патав гвай
кьетIен метлеб патал тайинарнавай
гьукуматдин силисдин комиссияди
силис кьур вахтунда майдин вацра
ЦIалагур къишлах хуьре кьиле фейи
и вакъиадикай Аваран хуьруьн кавха
Гьажи Шейдади икI лагьанай: «… Ава-
ран кIватIалдик кьуд хуьр акатзава. Абурукай сад ракьун рекьивай 3
версинин мензилда авай ЦIалагур я.
Алай йисан гатфариз и хуьруьз Амазаспан
кьушундай тир эрменийри бас
рух гана. Эрменийри хуьр
барбатIна: 13
кIвал цIай яна
кана, кIвалера
авай шейэр тарашна, са инсан яна кьена.
МискIиндиз
цIай янач…»
(Килиг: Азербайжан Рес
публикадин Гьукуматдин Архив, ф.
1061, с.1, д.98, ч.2).
МискIиндик эрменийри диндиз
гьуьрметдин лишан яз ваъ, маса себеб аваз ктадначир. Амазаспа вичин гъилибанриз кIвенкIве ракьун
рекьин патарив гвай хуьрериз басрух
гун эмирнай. И эмир кьилиз акъудай дашнакривай мискIиндив агатиз
хьаначир. Ам тфенгар гвай са шумуд
касди хуьзвай ва абуру эрменийрихъ
галаз дяведик кьил кутунай. Лезгийри
мискIин кIевиз хуьз акур эрменийривай абурухъ галаз эхирдалди женг
чIугваз хьаначир.
Дашнакрин вагьшивилерикай ха
бар кьур Аварандин кавха Гьажи
Шейда вичин кIеретIдин кьиле аваз
ЦIалагур къишлахдиз атайла кар-кардай фенвай. Хуьр барбатIай вагьшияр
ина амачир. Кана чIух хьанвай кIвалер, кьенвай ва чпел залан хирер хьанвай инсанар акуна рикI тIар хьайи
Гьажи Шейдади хъел кваз лагьана:
«За а фасикьриз фир-тефир чка сал
ийида. Жуван стхайрин кьисас вахчуда за абурулай.»

сибриз гъил кьур Шейда куьруь вахтунда хуьруьнбурун патай чIехи гьурметдив агакьна. 40 йиса аваз ада Меккедиз фин къетI авуна. Инай хтайдалай
кьулухъ жемятди ам хуьруьн кавхавиле хкяна ва и аваранви Къуба уезддиз
Гьажи Шейда хьиз сейли хьана.
Гьеле 1917-йисуз эрмени дашнак
рин сифте кIеретIар Къубадиз атайла
Гьажи Шейдади хуьр хуьн патал 60 касдикай ибарат кIеретI туькIуьрна абур
яракьрив таъминарнай. 1918-йисан
майдиз лезгийри Дигагь хуьруьн гила
«Къанлу дере» лугьузвай кIама дашнак
рихъ галаз дяве ийидайла Аварандин
кавха аниз 100 яракьлу гваз атанай.
ЦIалагур къишлах барбатI авур
эрменияр жагъурун патал Гьажи
Шейдади вичин са шумуд амадаг
къунши хуьрериз ракъурна. Абурукай сада эрмени аскерар Худатин
станциядал кIватI жезва лагьана хабар гана. Гьакъикъатда абур аскерар
тушир, Амазаспаз куьмек гун патал
туькIуьрзавай кIеретI тир. Амазасп
вич лагьайтIа, 1-майдиз 2 агъзурдалай
гзаф дашнакрин кьиле аваз Къубадиз
гьахьнавай ва ада ина динж агьалийриз дуван кьазвай. (Килиг: АРГьА,
ф.1061, с.1, д.96, ч. 35-36). Ада Бакудай Къубадиз къвезвай рехъ тирвал
ракьун рекьин патав гвай хуьрерин
агьалийриз лугьуз тежедай кьван зулум авунай. Эрменийрин чIехидан
вагьшивал къалурун патал тек са делил гъун бес я. Дашнакар Девечидив
агакьайла Эмирханлы хуьруьн кавха
Мирземамед Дадашан хва ва адан
хуьруьнви Гуьлгьуьсейн Мегьараман
хва динж агьалияр къиргъиндикай
хуьн паталди Амазаспан кьилив фена.
И кардикай хъел атай вагьшиди кьве
касни яна кьена. Ахпа вичин аскерар
хуьруьз ракъурна. Са шумуд жегьил-

Душмандиз пуд патахъай басрух гун
фикирда аваз, чинеба рехъ атIана
акъваздай чкаяр туькIуьрна. Гьар чкада 40 кас ацукьарна. Абурув кIамай
кьван патрумарни гвай. Са гафуналди,
душмандихъ галаз эхирдалди женг
чIугун патал хъсан къулайвилер арадал гъанвай.
Душмандин къастар чирзавай касди Гьажи Шейдадиз хабар гайивал,
эрменияр экуьн яралай рекье гьатна
кIанзавай. Лезгийри са югъ виликамаз
гьазурвал акунвай. Дашнакар рекьин
хивев агакьайла чуьлда цавари гуг
румай хьтин ванер гьатна. Лезгийри
пуд патахъай гуьлле гайила цIудралди
дашнакар пун хкатай тарар хьиз чилел
ярх хьана. Эрменийриз кьулухъ элкъвез кIан хьана, амма кьулухъ падни
кьунвай. Дашнакри лезгийрин цIар
кIарна фин паталди пулемёт кардик
кутуна. Са легьзеда са шумуд лезги
телеф хьана. Гьажи Шейдади балкIанраллай цIуд касдихъ галаз цIар кIарна
пулемётдал вегьена. Ада гапур акъудунни пулемётдихъ галай дашнакдин
кьил атIун сад хьана. Гьажи Шейда
агакьдалди эрменийрин са пай кьулухъ элкъвенвай. Гьавиляй кавхади
юкьвал аламай дашнакар кукIварун
къетI авуна. Кьуд сятдилай гзаф давам
хьайи ягъ-ягъунра вишдалай гзаф эрмени кьена. Лезгийри мадни сихдаказ
басрух гайила, сагъ амай дашнакри
яракьар чилел туна. Есирда кьунвай
40-далай гзаф чапхунчийрикай са шумудаз катиз кIан хьайила, абур гуьлле
гана кьена.
Гьажи Шейдади сагъ амай эрменийрикай менфят къачун паталди абурун чIехидаз лагьана: «Худатиз хъфена
жуван командирдиз лагь, эгер яракьар
вугана муьтIуьгъ хьайитIа, чна квекай
са касни рекьидач. Ингье и шартI кьабул тавуна дяведик
кьил кухтуртIа, са
касни саламатдиз
ахъайдач.»
Худатай жаваб
хтайла Гьажи Шейда есирда кьунвайбур вилик кутуна
станциядал хтана.
Ана
кьудкъадав
агакьна эрмениди
чпин яракьар кавхадив вугана. Адани
вичи гаф гайивал,
теслим хьайибурук
ктаднач. «Вач, дяведик кьил кутун тавуна, ислягьвилелди кьил хуьх,» - лагьана.
Амазаспа и месэладикай хабар
кьурла геж тир. Адавай Худатиз вичин кIеретI ракъуриз хьанач. Вучиз
лагьайтIа ам Гьатем агъа ЧIакIарвидин, Муьгьуьбали эфендидин ва Алибег Зизикскидин кIеретIрихъ галаз
дяведиз гьазур жезвай. Адаз лезгияр
женг чIугун тавуна муьтIуьгъ тежедайди хъсандиз чизвай. И жаллатIди
аваранвийрилай кьисас къахчуникайни фагьумзавай. Аваранвийри лагьайтIа, душмандин хура акъвазун патал
яракьар гъилик авуна Гьажи Шейдадин кIеретI къалинарзавай. И чIавуз
Хуьрелрин фекьи Рагьимханани хуьр
чапхунчийрикай хуьн патал яракьар
гвай кIеретI туькIуьрзавай. Адан кIеретIда 40 кас авай. Абур хъсандиз
лишан ядай жегьилар тир. Гуьгъунлай хуьрелвияр аваранвийрихъ галаз сад хьана. Маса кьве хуьрелвиди
– Рагьима ва Гьазирхана и кIеретIар
яракьривни балкIанрив таъминарзавай. Архивдин материалрай акваз
вайвал, 1918-йисан майдиз Аваран
кIватIалдик акатзавай кьуд хуьряй
150-далай гзаф инсан яракь кьуна гуьгьуьллудаказ дашнакрихъ галаз женг
чIугваз гьазур хьанвай.
КIеретI къалин хьайила Гьажи
Шейдадиз мад гъилера ЦIалагур
къишлахдин кьисас къахчуз кIан хьана. Адан ният Хачмазин эрменийрал
вегьин тир. Ингье араяр акахьнавай.
Большевикри дашнакриз куьмек гун
патал Дагъустандай Григорий Попов
кьиле аваз кьушун ракъурнавай. Къизилбурундай атай Абрам Енунтсан кьушунди Хачмаз куьнвай. Ихьтин чIавуз
чпив гзаф яракьар, пулемётар гвай агъзурдалай гзаф дашнакрихъ галаз женг
чIугун фад тир. Къубадиз фена Амазас
паз куьмек гуз кIанзавай дашнакрин
рехъ масакIа кьун герек тир.

КЬЕГЬАЛ КАВХА

Ада дашнакрин басрухрикай пуд хуьр хвенай

Гьажи Шейдадин кьисас

Вич 55 йиса авай Гьажи Шейда
вири Къуба уезддиз сейли сихилдай
тир. Адан бубади Туьркияда кIелнай.
И алакьунар авай касди лезги ва туьрк
чIаларал гзаф шиирар теснифнай. Ада
гьакIни хуьруьн са шумуд жегьилдив
Къубадин медресада кIелиз тунай. И
машгьур касдин тIвар архивдин документра гъалатI яз Нежефали хьиз
гьатнава. (Килиг: АРГьА, ф.1061,с.1,
док.№122, ч.2). Гьакъикъатда адан
тIвар Незерали я.
Незералиди Къубадин медреса
акьалтIарай вичин хва Шейда кIелун
давамарун патал Истанбулдиз ракъур
най. Ина са шумуд йисуз кIелай жегьил хайи хуьруьз хтайла адан буба
рагьметдиз фенвай. Бубадилай амай
мал-девлет терг тавуна артухарай, ке-

диз яракьар кьуна хуьр душмандикай
хуьз кIан хьайила, эрменийри абур
вири пулемётрай цIай гана тергна.
Санлай дашнакри и хуьруьн 600-далай гзаф инсанар яна кьена. Ахпа
абуру хуьруьз цIай яна. Катиз кIанзавай 50-далай гзаф инсанар эшелондин кьулухъ кутIунна, рельсерилай
галчIурна. И кар тIимил хьиз хьана,
инсанрин кьилер атIана ва ракьун
рехъ тирвал дуьзмишна.
Хачмазиз агакьиз вад верс амаз вич
асул Дагъустандин Мискиска хуьряй
тир хачмазви Лезги Мегьамедан 200
касдикай туькIуьрнавай кIеретIди садлагьана дашнакрин кьушундал вегьена. Абуру эрменийрин 150-далай гзаф
аскерар яна кьена. Лезгийрикай 30 кас
терг хьана. Са шумуд лезги залан хирер алаз дашнакрин гъиле гьатна. Амазаспа абур Хачмазиз гъана жемятдин
вилик и кьегьал ксарин кьилер атIана.
Ахпа атIанвай кьилерик кьуьл гелягъна лагьана: «Зи аскеррал вегьизвай
вири мусурманрин кьилер за икI атIуда.» Ахпа ада Къубадиз физвай рекье
гьалтзавай хуьрериз цIай ягъиз туна.
Вишералди инсанар гуьлле гана кьена.
Амазаспа вичин са шумуд гъилибан цIийи кIеретI кIватIун патал Худатиз ракъурна. Ина абуру 200 кьван
эрмени санал кIватIна, вирибурув
яракьар гана. Дашнакрив са пулемётни гвай. Пуд йикъалай эрменийрин
кIеретI генани къалин хьана ва 300
кьван яракьлу дашнакди Къубадиз
фин къетI авуна. И чIавуз цIалагурви
Юнус кьиле аваз 50 лезги Гьажи Шейдадиз куьмек гуз атана. Гила адан кIеретIда 120 кьван кас авай.
Гьажи Шейдадиз дашнакрин вилик пад тамай тIуз физвай рекьин
хиве кьаз кIанзавай. Эрменияр тамуз
гьахь тавунмаз абуруз гуьлле ганайтIа
хъсан тир. ИкI авунайтIа, абурувай я
вилик, яни кьулухъ физ жедачир. Гьажи Шейдади вичин план кьилиз акъу
дун патал хъсандиз гьазурвал акуна.

Муьзеффер МЕЛИКМАМЕДОВ
(Гуьгъ ама)

Кьегьалдин руьгь
рекьиз жедач.
Лезги халкьдин мисал

ЦIийивилер
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Шекидин тарих хуьда
Азербайжан Республикадин Президент
И л г ь а м
А л и е в а
Шеки шегьердин
тарихдин
чкаяр
хуьнин
гьа
къиндай серенжем
кьабулна. И серен
жемда къалурна
вайвал,
вичихъ
виш
йисарин
тарихар
авай
Шекидин къадим
чкаяр галкIурзавай гьукуматдин тарихдинни
архитектурадин къурух тир «Юхари Башдин»
чилерал гзаф мискIинар, минараяр, карвансараяр,
музеяр, сеняткарвилин карханаяр, тарихдин
метлеб авай эцигунар ала. Ина тарихдинни
медениятдин гуьмбетар гуьнгуьна хутада. Къурух
паталди офисдин дарамат эцигда. Гележегда гилан
къурухдиз милли къурухдин статус гуда.

Кьве шаирдин йис
И йикъара Азербайжандин медениятдин ва ту
ризмдин
ми
нистр Эбуьлфес
Къараева лагьай
вал, ЮНЕСКО-ди
2016-йис
Азер
байжандин эде
биятдин классикар
тир Имадеддин
Несимидин
ва
Молла
Панагь
Вакъифан
йис
хьиз малумарда. Им чи уьлкве паталди чIехи
вакъиадиз элкъведа.
Э.Къараева малумат гайивал, ЮНЕСКО-ди
гьакIни немцер Азербайжандиз куьч хьайи йис къейд
ийида. Мукьвал вахтара ЮНЕСКО-ди и теклифриз
килигна талукь къарарар кьабулна кIанзава.

Израилда эцигда
Са шумуд югъ
инлай
вилик
Россиядин
Ч у в у д р и н
Конгре ссдин
вице-пре
зидент Герман
Захаряев
М о с к в а д а
Израилдин
Акко шегьердин мэр Шимон Ланкридихъ ва Аккода
авай Азербайжандин Чувудрин Обществодин кьил
Ширин Мехамия Михаелидихъ галаз гуьруьшмиш
хьана. Абуру къейд авурвал, алай йисуз Израилда
«Азербайжандин кIвал» кардик кутада. Гьейдар
Алиеван тIварунихъ галай и кIвале регьбердин ирс,
Азербайжандин агалкьунар гегьеншдиз чирда. Ина
гьакIни Азербайжандин тарих, чIал, меденият, адетар
теблигъда. Гележегда «Азербайжандин кIвал» чIехи
комплексдиз элкъуьрдай ният ава.

Ял ягъидай йикъар
Азербайжандин Министррин Кабинетди
алай йисан яран сувариз ял ягъидай йикъар
малумарнава. 20, 21, 22, 23, 24 -март суварихъ
галаз алакъалу ял ягъидай йикъар я. 20-март
гьяддин югъ тирвиляй 25-мартни кIвалах
тийидай югъ жеда. Гьа икI, 26
ва 27-мартдизни кIвалахдач.
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Лезги театр - 110 йис

АСИРДИЛАЙ ЯРГЪИ РЕХЪ
Ватандин ЧІехи дяведин
йисар Лезги театр паталди гзаф заланбур хьана. Са кьадар артистри
гуьгьуьллудаказ фронтдиз фена
дяведин сифтегьан йикъарилай
эхирдалди вири женгера иштиракна. Театрда кІвалахиз амукьай
яшлу итимарни дишегьлияр агьалийрин медениятдин игьтияжар
кьилиз акъудиз эгечІна.
Дяведин кьуд йисан вахтунда театрди гужлу авунвай кІвалахдин режимда аваз кIвалахна,
хуьрера, шегьерра тамашаяр къа
лурна, концертар гана ва анай
хьайи пулунин чІехи пай Оборонадин фондуниз куьчарна.
Лезги театрди Кьиблепатан
Дагъустандин кІуьд райондилай
гъейри, Азербайжандин лезгияр
ва лезги чІалан группадик акатзавай халкьар яшамишзавай кеферпатан районрин агьалийризни медениятдин рекьяй къуллугъ авуна.
1943-йисуз, 16 яшни бегьем
тахьанмаз Лезги театрдиз атай
ва 1946-йисалди ина кІвалахай
Кьасум Бабаева а вахтарикай икІ
къейднава: «Дяведин йисара театрдин коллектив дагъдин хуьрериз кІвачи-кІвачи фидай. Анжах
кьве хуьруьз – Къурушдални
Хинез фидайла чав балкІанар
вугудай. Бязи концертра Дагъустандин халкьдин шаир Хуьруьг
Тагьирани иштиракдай. Жемятдин арада еке гьуьрмет авай ада
вичин шиирар пара таъсирлудаказ кІелдай».
Дяведин йисара лезги драматургрикай Зияудин Эфендиева
«Гъалиб хьун патал», Къияс Межидова «ЧІехи бубаяр» ва «Партизандин хизан» пьесаяр кхьенай
ва театрдин коллективди абур

сегьнедал эцигнай. Дяведиз талукь тамашайрин чІехи паюнин
режиссер Жалал Межидов (Къияс Межидован стха) тир. Адалай
и тамашайра дяведин туькьуьл
гьакъикъат къалуриз алакьнай.
Лезги театрдин актеррикай
Мурадхан Къухмазов, Къумбай
Рамазанов, Шамсутдин Мирзоев,
Нисред Агьмедов, Алибег Алибегов, гьакІни художник Ражаб
Тагъиев гуьгьуьллудаказ фронтдиз фенай, дяведилай кьулухъ
элкъвена театрдиз хтанай. Театрдин директор И. Манафов ва актер З.Тагьирбегов дяведа гьелек
хьанай. Лезги театр арадал гъайи
чІехи ватанперес Идрис Шамхалован пуд хци – Абдуразакьа, Жалила ва Шамхала дяведа иштиракнай. Абурукай анжах Жалилаз
сагъ-саламатдиз хтун несиб хьанай. 1944-йисуз Абдуразакьакайни Шамхалакай «чІулав» хабар
агакьайла, 67 йиса авай И. Шамхалован рикІ акъвазнай.
1949-йисуз Лезги театр Ахцегьай Дербентдиз куьчарнай ва
ина театр паталди хъсан шартIар
арадал атанай. Ингье ина кIвалахзавайбур вири сегьнедин рекьяй
чирвилер авачир ксар тир. Гьавиляй 1950-йисуз театрди са группа
лезги жегьилар Москвадин театрдин институтдиз – ГИТИС-диз
рекье тунай. 1955-йисуз институт
акьалтIарна, хайи театрдиз хтай
гьа жегьилрикай са бязибур Дагъустанда ва Урусатда машгьур
хьанай. Мисал яз, РФ-дин лайихлу артистар Абдурашид Махсудов, Абдулкъадир Сайдумов,
Расми Жабраилов, Дагъустандин
лайихлу артистар Аллагькъулу
Аллагькъулиев, Аминат Алиева
ва масабур къалуриз жеда.

II макъала

Театрдин тарихда ахьтин девирар хьана хьи, дишегьли артис
тар авачирвиляй, абурун роларни
итимри тамамарзавай. Абуруз
мисал яз Сефербег Агъабалаевни Ражабали Гьажиев къалуриз
жеда. Амма гуьгъуьнай сегьнедиз
Сафият Аскерова, Саяд Аскерова, Рагьимат Гьажиева, Гуьлпери Эфендиева, Часият Гьажиева,
Гуьлпери Салманова, Марьям
Гьажиева, Паки Агьмедова, Гуьлханум Аллагьвердиева, Зуьгьре
Рамазанова, Зулейха Давудова,
Шемсижагьан Къухмазова хьтин
актрисаяр атанай. Ингье абуру
садани театрдин рекьяй чирвилер
къачунвачир. И карди театрдин
кIвалахдиз кьецІ гузвай. Алатай
асирдин 50-йисарилай кьулухъ
Лезги театрдиз харусенятдин
рекьяй чирвилер къачунвай акт
рисаяр къвез гатIунна. И рекьяй
сифтегьан чубарукар 1955-йисуз
ГИТИС акьалтІарай Ася Исрафилова, Аминат Алиева ва Къизил
Гьажимурадова (Аллагькъулиева)
хьанай.
1960-йисуз Москвада Дагъус
тандин литературадин ва харусенятдин декада кьиле фенай. Декададин вахтунда Лезги театрди
къалурай «Ашукь Саид» ва «Сулак шагьид я» тамашаяр Москвадин тамашачийри гзаф хушдиз
кьабулнай. Театрдин критикри
абуруз чIехи къимет ганай.
Лезги театрдин тарихда Россиядин лайихлу артист Багъиш
Айдаева кIвалахай йисар гзаф
бегьерлубур хьанай. 1955-йисуз
ГИТИС-дин актервилин факультет акьалтІарайдалай кьулухъ
актервал авур Б. Айдаева, гуь-

гъуьнай Москвада режиссервилин курсар акьалтІарна, вичин
уьмуьрдин эхирдалди кьилин
режиссервиле кІвалахнай. Хъсан тешкилатчи тир Б. Айдаева
театрдиз гзаф жегьилар желбнай. 1960-йисуз, вич театрдин
директор тир вахтунда, ада са
группа лезги жегьилар Бакудин
харусенятдин институтдин актервилин факультетдиз ракъурнай. Абуру СССР-дин халкьдин
артист, профессор Мегьди Мамедован гъилик чирвилер къачунай.
Гьа группадикай алай вахтунда
Лезги театрда кьве касди – Эдуард Багъишева и Шихабдуллагь
Закаряева кIвалахзама.
1968-йисуз Б.Айдаева Бакуда
тешкилай лезги актеррин студияда Мирзебег Мирзебегова, Бесира Ибрагьимовади, Къурбан
Пирвелиева, Агъалар Къурбанова, Агъахан Агъаханова ва масабуру кІелнай. Пуд лагьай сеферда ада Гуржистандин театрдин
институтда лезги студия ахъайиз
туна, актервилин пешедал рикІ
алай лезги жегьилар гьаниз ра
къурнай. Зарифа Къухмазовади,
Минаят Саидовади, Кевсер Назаралиевади, Раисат Чубановади,
Ярагьмед Ярагьмедова, Шафудин
Саруева, Пирмет Байрамова, Айдунбег Мирзеханова гьа студияда
кІелнай.
Багъиш Айдаева театрдин
гележегдикайни фикирдай. Ам
вилик фин паталди пешекарар
герек тирди чизвайвиляй ада Эмруллагь Гьажиназаров Еревандин
театрдин институтдин режиссервилин факультетдиз ракъурнай.
1964-йисуз институт акьалтІарна,
театрдиз хтай Э. Гьажиназарова
Лезги театрда кІуьд тамаша эциг-

най ва абур тамашачийри гзаф
хушвилелди кьабулнай. Алатай
асирдин 70-йисарин эвелралди
Лезги театрда режиссервиле кІвалахай и кас начагъвилиз килигна,
театрдай акъатнай. Гьа чІавуз Б.
Айдаева режиссервилин пеше чирун патал кІелиз маса са жегьил
– Мегьамед-Гьанифа Рамазанов
ракъурнай. Гьамни Лезги театрдин тарихда са режиссер хьиз
амукьнай. Ада са бязи тамашаяр
Б. Айдаевахъ галаз санал эцигнай.
Амма гьайиф хьи, Багъиш
Айдаев хьтин чІехи режиссердиз
яргъи уьмуьр кьисмет хьанач. Ам
1979-йисан 20-апрелдиз рагьметдиз фена. Гзафбурувай виш йисуз
тежедай кIвалахар ада вичин 47
йисан уьмуьрда авуна.
Алай девирда Лезги театр базардин мадаратдин залан
шартІариз килигна, кІевера гьатнаватІани, ада Идрис Шамхалов,
Сефербег Агъабалаев, Багъиш
Айдаев, Эмрулла Гьажиназаров
хьтин устадрин рехъ давамариз
алахъзава.
Азиз МИРЗЕБЕГОВ,
филологиядин
илимрин кандидат

ОТКРЫЛСЯ ДОM ДРУЖБЫ
Ассамблея народа Ка
захстана
родилась
в сложном и судьбо
носном 1995 году, когда мало
кто верил, что она будет
играть важную роль в разви
тии страны, станет одним
из главных общественных
институтов. Сегодня Ас
самблея народа Казахстана
известна во всем мире, как
институт народной дипло
матии, ее называют «мини
ООН». Многие государства
изучают и перенимают
опыт Казахстана в сфере
межэтнической политики.

23 декабря в городе Актау состоялась 19-я сессия Ассамблеи
народа Казахстана Мангистауской
области. В работе сессии приняли участие аким - глава Мангистауской области, председатель
Ассамблеи народа Казахстана
Мангистауской области Алик Айдарбаев, депутаты Сената Парламента Республики Казахстан,
руководители предприятий и организаций, общественные деятели.
На данный момент в состав
Ассамблеи Народа Казахстана
Мангистауской области входит
97 человек различных национальностей, в том числе лезгины.
На сессии были рассмотрены
вопросы реализации задач, поставленных главой государства,
председателем Ассамблеи народа

Председатель Этнокультурного Объединения «Самур»
Гаджимагамед Селимов
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также национальный план
«100 шагов» по реализации пяти
институциональных реформ главы государства.
В этот же день
состоялось открытие
Дома дружбы в городе Актау. Было отмечено, что в прошлом
году постановлением
руководства области
была начата работа
по его созданию. На
открытии принимали
участие глава Мангистауской области
Алик
Айдарбаев,
общественные деятели, руководители
официальных органов, этнокультурных

объединений. Среди присутствовавших были также председатель
Этнокультурного
Объединения
«Самур» Гаджимагамед Селимов,
а также помощник председателя
по молодежной политике при культурном центре «Самур» Александр
Алескеров.
В Доме дружбы есть концертный зал, кабинеты для всех этнокультурных объединений Мангистауской области и воскресных
школ, центр медиации, музей
Ассамблеи народа Казахстана,
костюмерная. Кроме ЭКО здесь
будут базироваться объединение
«Общественное согласие» и молодежная организация «Жас Канат».
 - Сегодня в нашей области
одной большой дружной семьей
проживают представители более

50 этносов. Мы открываем Дом
дружбы в канун 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. Думаю,
что с появлением у Ассамблеи
своего дома, активизируется работа по укреплению сплоченности между различными этносами

и народностями нашего региона,
– отметил руководитель Мангистауской области Алик Айдарбаев на церемонии открытия Дома
дружбы.
Затем он вручил награды активным членам областной Ассамблеи за особый вклад в укрепление
межэтнического и межконфессионального согласия. Среди награж
денных руководитель культурного
центра «Самур» Гаджимагамед
Селимов, представитель лезгинской диаспоры, директор средней школы No23 Зарифа Казиева,
которая создала первую детскую
ассамблею, представитель лезгинской диаспоры и многие другие.
Сессия Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области завершилась праздничным концертом.
Александр АЛЕСКЕРОВ,
г. Актау, Казахстанская
Республика.
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САНАЛ МАНИ ЛУГЬУН
«Сувар» ансамбль паталди хордин
коллектив туькIуьрдайла зун са
ихьтин кардал дуьшуьш хьанай.
Рушари, сусари зи теклиф хвешила кьабулнайтIани, ксарини жегьил гадайри кичIела яни, я тахьайтIа кваз такьаз зи
теклиф негьнай. Вучиз ятIани чпихъ рикIиз
хуш ванер авайбурни агатначир чахъ. Садбуру чпивай кьилди мани лугьуз жезвайди я лагьана хордик экечIун чпиз лайих акуначир.
Гьа икI, хор туькIуьрун патал зи алахъунри
бегьер ганач. Гьайифар хьана заз. Вучиз лагьайтIа абурун и кар чи дегь адетрикай сад
негьун лагьай чIал я. Лезгияр вири Къафкъазда вичин харусенятдалди сейли тирди,
чахъ вишералди халкьдин маниярни кьуьлер
авайди рикIелай ракъурна кIанзавач.
Лезги халкьдин ацукьун-къарагъун, адан
тарихдин гелер, жуввал хвенвай адетрик санал мани лугьунни акатзава. Чпихъ агъзур
йисарин тарихар авай «Сифте ргал», «Сиф
те цуьл», «Пешапай», «Цуькверин сувар»,
«ПIинийрин сувар» хьтин элдин мярекатар
манияр галачиз кьиле фидачир. ЧIимелвилер
алудун патал дишегьлийри «Алапехъ» хьтин
халкьдин къугъун арадал гъанай. Ана санал
лугьудай манийри кьетIен чка кьазвай.
Цан цадайла, гвен гуьдайла ксари лагьай
манийрин ванер чуьллера гьатдай. Шад манийрини кьуьлери Яран суварик кьетIен дад
кутадай. Дегь чIавара «Яран йифер» тIвар
алай манийрин мярекатар лезгийрин вири
хуьрера гзаф гурлудиз кьиле фидай. Яран
йиф чIичIиз эл кIватI жедай. Ина дишегьлийрини итимри санал манияр лугьудай.
Сада кьил кутадай, амайбуруни ван-ванце
туна давамардай.
Ãàòôàðèí öàíàð öàäàéëà ëåçãèéðè
Ñèôòå ðãàë cуварäàé. Гúèëèê áåðåêàò êâàé
õóüðóüí агъсакъалäè âè÷èí òóüðåç íèêIèç
àêúóääàé. Àäà âèêèíèê ìàëàð êóòóíà
ñèôòå öIàð òóõóäàé. ÍèêIèí è êüèëÿé à
êüèëèç ôåíà õòóíèç ñà ðãàë ëóãüóäàé. È
ñèôòå ðãàëäèëàé êüóëóõú аäà âè÷èí òóüðåç
æåãüèëðèâ âóãóäàé. Дàëäàìäèííè çóüðíåäèí
âàí õêàæ æåäàé, ëåæáåððè êóüòåíàð ãüàëèçãüàëèç ìàíèéðèç - ãüàâàðриз ãóæ ãóäàé:
Íèê àöIóäàé êúóüë õüóðàé,
ÖIèíèí ðèçêüè áóë õüóðàé,

Êüåãüàë ÿöàð ãàðà õüóé,
Ðèçêüè, ðèçêüè ïàðà õüóé.
Ðàò àöIóðàé êúóüëåðèâ,
Êàð òóüêIóüäà÷ õúèëåðèâ.
Êúàäèì ëåçãè ìàíèéðèí àðàäà «Ïå
øàïàéðè» êüåòIåí ÷êà êüàçâàй. Ìóáëàãüâàë,
áå
ðåêàò êIàíäàé èíñàíðè ÿðãúàëäè êüóðàãü
õüà
éèëà ìàðôàäèõú öIèãåë ÿç êóü÷åéðèç
àêúàò
íà ãúóöàðèâàé êúâàë ðàêúóðóí òIà
ëàáäàé. Èì êñàðèí òàìàøà òèð. Ñà èòèìäàë,
ÿíè ãàäàäàë öIâåëèí, ÿíè êúàâàõäèí õè
ëåðèêàé ðàñíàâàé «ïåê» àëóêIàðäàé.
Àì âèëèê, æåìÿò êüóëóõú êâàç õóüðóüí
êóü÷åéðàé ôèç ìàðô òIàëàáäàé ìàíèÿð
ëóãüóäàé:

ри рикI хъуьтуьлардай. Йифен кьуларалди
хуьруьз инсанрин шад ванер чкIидай.
Лезги мехъерар чешнелу ийизвайди ина
манийринни кьуьлерин межлисар чараз,
кьилди кьиле фин тир. Мехъерин гьар са мярекатдихъ вичин манияр авай. Сусаз жиреяр
тухудайла ксари кьилди манияр лугьудай.
Хинедиз фидай дишегьлийрин манияр чарабур жедай. Свас акъуддайла лугьудай манийрив къведайди авайни? Енгедизни кваз
гафар туькIуьрнавай лезгийри. Свас чамран
кIвализ авуддайла лугьудай шад манийри
тIал-квал рикIелай ракъурдай инсанрин.
Чамран межлисдихъни кьилди манияр авай.
Дустари чам юкьва туна манийрал илигдай.

Чи халкьдин адетар
Èìèð, èìèð, èìèð ìàðô,
Òåôåé ÷êà òàìèð ìàðô...
Ìàðô êúóüëåðèç,
Êúóüë êIàòIàðèç...
Санал манияр лугьудай адет иллаки
мелера винел акъатдай. Хуьре са низ ятIани кIвал эцигун патал эл са шумудра кIватI
жедай. ХандакI ядайла, кирпичар атIудайла,
цлар хкаждайла, къав кIевирдайла хуьруьн
ксар гуьгьуьллудаказ кIвалахдив эгечIдай.
Дишегьлийри тIаратIар кьуна, манияр лугьуз-лугьуз кIвалин иесидиз цIийи кIвал
мубаракдай. Ахпа абур кIвалахзавай ксариз тIуьнар гьазурунив эгечIдай. Нисинихъ
сад-садан патавай хьиз кьве суфра экIяйдай: садахъ ксар, муькуьдахъ дишегьлияр
ацукьдай. ТIуьнар кьилиз акъатайла абуру
чпин юргъунвал манийралди алуддай. Иер
ван авай ксарини дишегьлийри элдин рикI
алай манияр лугьудай, муькуьбуру хордалди
гуьгъ кутадай. Гьа икI, ял яна кIвалахдив эхгечIдай хуьруьнвияр.
Рагъданихъ, кIвалах кьилиз акъудайла
мадни санал ацукь хъийидай мелез атайбур.
И гъилера фу, ниси, мукаш, къатух жедай
суфрадал. Каш алудна, гилани манийрин мелез экъечIдай эл. «Загъадурзагъа», «Рушан
рикIе мурад ава», «Шагьсенем», «Жанисат»,
«Яд къубудин дегьнедава» хьтин маний-

Халкьдин рикI алай мани тир «Пейкер
бахадиз» фикир гун. Адахъ вирида санал лугьудай чка ава:
Уф, чан аман,
Дердин дарман аман?
Бес мус къведа
Вун чаз мугьман?
«Пейкер баха» ксари лугьудай, ахпа
вири санал хордив эгечIдай.
Ксари хордал лугьудай манийрихъ «Иервал вучани» акатзава. Адет яз адак сада кьил
кутада, ксарин хорди давамарда.
Иер, иервал вуча?
Ярдин иервал вуча?
Вилер цIару къвед хьтин,
Ярдин иервал вуча?
И мани рушариз талукьарнавайди я ва
ам ксари лугьун кутугзава.
Рушани гадади санал лугьудай манийрик
«Бидирханар», «Суна чан», «Лезгид руш»,
«Суваллай яр» ва масабур акатзава.
Чна «Сувар ансамблдихъ галаз санал
эхиримжи йисара цIудралди халкьдин манияр туьхкIуьр хъувуна. Мисал яз «Перизада», «Магьи дилбер чан», «Дарман»,
«Кай дилбер», «Яд къубудин дегьнедава»,
«Сир гьикI гуда», «Адахлу», «Эсли-Керем»,
«Шамил атана», «Дагълар», «Шарвилидин
мехъер», «Рушан рикIе мурад ава» ва маса-

бур къалуриз жеда. И манияр санал лагьайла
акваз-такваз руьгь акатда инсандихъ, шадвилин гьиссерив ацIуда адан рикI, гъам-хажалат цIрада. Манидин гужни гьа ина ава.
Чахъ ксари ва дишегьлийри кьилди,
гьакIни абуру санал лугьун патал теснифнавай акьван иер манияр авай хьи! Къафкъазда
маса халкьариз хордин манияр авачир береда лезгийрин шад мярекатрик цIудралди
ихьтин манийри дад кутадай. Гьайиф къведай кар ам я хьи, гила чавай санал кIватI
хьайила манияр лугьуз жезмач. Абурун гафар чизвач лугьуз кIевера гьатзава чун. Руьгьдик каш кумаз, экIяй хьанваз хквезва чун
шад межлисрай. Бес вучиз рикIелай ракъурнава чна и иер адет? Вучиз ам кваз кьазмач?
И тапан регъуьвал гьинай атанватIа чаз?
Регъуь маса затIарикай хьана кIанзава: кIвалах тийиз къар маса гуникай, дишегьлидал
гъил хкажуникай, эрекь хъвана абур маса
гуникай, дидедин чIал квадаруникай, ватан
гадарна яргъариз катуникай. Ажузвилерни
усалвилер гъизвайди ихьтин крар я. Манияр
лугьун лагьайтIа, гьунар я. Ам жуван халкьдин медениятдиз икрам авун, адал дамахун
я. И гьисс авачир инсан бегьемди туш. Санал мани лугьуни руьгь кутада инсандихъ.
Адахъ эл агуддай, яргъалбур мукьвалардай,
хъелбур дустардай, жувандахъ ялиз тадай
гуж ава. Хорди инсандин рикIе ватанперес
вилин гьиссер куькIуьрда.
Къе дуьньядин гзаф халкьари этнографиядихъ, милли эменнийрихъ, жуввилик
ялзава. Кьил акъуддай ксари лугьузвайвал,
абурухъ кьегьалвал, гужлувал, садвални
шадвал ава. Са береда чпи квадарай руьгь
дин ивирар цIийи кьилелай гъилик ийиз
алахъзава инсанар. Алай аямдин татугайвилерин кьилин себеб милли адетар, хасвилер, жуввал квадарун тирди кьатIай акьуллу
халкьар чпин дегь гелерихъ гелкъвезва. И
рекьяй гзаф алахъунар ийизва абуру. Чпин
чIални меденият, адетарни къилихар къени
авун патал сад-садав агатзава, хъсан крарик
къуьн кутазва. Ша чнани гьа икI ийин!
Седакъет КЕРИМОВА

БАКУДА ЛЕЗГИ КАРАОКЕ
Алай йисан 15-январдиз
Бакудин Прессадин Меркезда сифте яз лезги караокедин мярекат кьиле фена.
Седакъет Керимовадин «Лезги
чIал хуьн» девиздик кваз туькIуьрнавай и махсус проект кьилиз

акъудун патал автордиз жегьил
программист Нуьреддин Алхасова
ва «Самур» газетдин кIвалахдар
Айнур Байбулатовади куьмекар
гана. Лезги чIалал гзафни-гзаф
рикI алай и пуд касдин алакьунар
себеб яз и зурба проект инсанрив

агакьна. Лезги халкьдин манийрикай ва С.Керимовади теснифна мецера гьатнавай манийрикай
арадал гъанвай караоке аямдив
кьадайди хьуни виридан фикир
желбна. Меркездин чIехи проекторди шикилар регьятдиз аквадай,
манияр хъсандиз ван
къведай мумкинвал
гана.
Сад лагьай гъи
лера кьиле тухвай
мярекатдиз 100-дав
агакьна инсанар атана. Абурун арада жегьилар генани гзаф
авай. Санал манияр
лугьунал рикI алай и
ксар чи вилик-кьилик
квайбур тир. «Самур»
газетдин кIвалахдаррини «Сувар» ансамблдин маничийри мукьувай иштирак авур
караокеди сифте манидилай вирибурук руьгь кутуна. Адет яз ижласар кьиле физвай Прессадин Меркездин чIехи зал сифте яз лезги
манийрин гурлу ванерив ацIана.

Са герендилай Меркездин кIвалахдарривайни
акъвазиз хьанач, абурни
мярекатдив эгечIна.
Мярекат
ачухарай
Седакъет Керимовади
дидед чIал, халкьдин
меденият, чи адетар, бубайрилай чаз эменни яз
амай руьгьдин амарат
хуьн гьар са лезгидин
буржи тирди малумарна.
Ада чи къени адетрик санал мани лугьунни акатзавайди рикIел хкана ва
гаф манидиз гана. Сифте
манидилай зурба са хор
арадал атана. Кьве сят
гьикI атана алатнатIани
чир хьанач.
Караокедиз атанвайбуруз «Сувардин» сейли маничияр тир Решад
Ибрагьимов, Жавагьир
Абдулова, Жемила Залова, Роза Гьажимурадова ва Элвина Гьейдаровадихъ галаз таниш
жедай, абурун жанлу ванерихъ

мукьувай яб гудай мумкинвал хьана. Абурун аккапеллойри лагьайтIа, межлисдик дад кутуна. Маничийрин гуьгъуьна аваз Эмиль
Исмаилова,
Самая Кер и м о ва д и ,
Азизрин
Севдади ва
мас абуру
чпин гьунар къалурна. Абуру
манийрик
кьил кутун

кумазни залди хордалди гуьгъ давамарна.
Са гафуналди, руьгь кутуна караокеди инсанрик. КцIарай
кьилди мярекатдиз атай Тамилла
Казимовади, «Сувар» ансамблдин
кьуьлдайди Гуьлнара Къарахановади, «Самур» газетдин редактордин заместитель, чи сейли кхьираг Муьзеффер Меликмамедова
ва масабуру ихьтин мярекатдин
важиблувал къейдна, и караокеди
чпиз халисан сувар бахшна лагьана.
Айнур БАЙБУЛАТОВА
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РИКIЕРИЗ ЭКВ ЧУКIУРЗАВАЙДИ
ЦIуд йис я Дагъустандин гьукумат
дин телевиденидин «Вахтар ва инса
нар» тIвар алай лезги гунугди дуьнья
дин лезгияр сад-садав агудиз. ЦIуд йис
я эфирдай дидед чIалан иер тIям, адан
верцIи дад чав агакьиз. И рикIиз чими
гунуг арадиз гъанвайди, ам къени, фа

За квез вичикай ихтилатзавай
Исамудин Мирземегьамедан хва
1956-йисан 15-майдиз Дагъустан
Республикадин Кьурагь райондин Урсун хуьре дидедиз хьана. Аял чIавалай
чи халкьдин макьамрал рикI алай ам
Шимихуьруьн мектебда 8-синиф акьалтIарна вичин мурадрин гуьгъуьнаваз
Дербентдиз рекье гьатна. Ина музыкадин училищеда чIагъандин синифда
чирвилер къачуна Кьурагьин музыкадин
мектебда муаллимвал авуна, аскервиляй
хтайла СтIал Сулейманан тIварунихъ
галай Лезги Театрда кIвалахна. Вичихъ
чIехи алакьунар авай жегьил гуьгъуьнай Дербент шегьердин медениятдин
кIвалин директорвиле тайинарна. Ингье гьина кIвалахайтIани, вичин рикI
алай сенят – чIагъандал ягъун рикIелай
ракъурзавачир. Ада шанкьунив, халкьдин руьгьдин ивиррал рикI алаз ягъизвай гьаваяр инсанрин дегьне гьиссер
юзурдайбур тир. Ингье сеняткардиз гегьенш майдан кIанзавай.

1983-йисуз Магьачкъаладиз куьч хьайи Исамудин
Республикадин медениятдин училищеда кIвалахал
акъвазна. Ара датIана чирвилерихъ ялзавай ам Дагъустандин Гьукуматдин Университетдин филологиядин
факультетдик экечIна, ина заочныдаказ
кIелна.
ЧIагъандай суьгьуьрлу ванер акъуд
завай пешекар сеняткар хьиз вири Дагъустандиз сейли хьайи Исамудин
1990-йисуз Дагъустандин Гьукуматдин
Телерадиодин кьилевайбурун тIалабуналди инин халкьдин инструментрин
ансамблдин регьбервиле тайинарна.
1993-йисуз И.Агьмедоваз музыкадин
программайрин редакторвал теклифна.
Яргъал йисара чи халкьдин сейли манидар Асеф Мегьмана регьбервал гайи и
программа ам пенсиядиз экъечIунихъди
акъвазнавай.
1995-йисуз И.Агьмедоваз «Дагъустан Республикадин лайихлу артист»
тIвар гайила и шад хабарди адан сенятдал рикI алай вирибуруз хвеши авуна.
2000-йисуз Россиядин Иваново шегьерда «Ягъ, чIагъан» тIвар алаз кьиле
фейи Вирироссиядин конкурсда сад
лагьай чка кьур лезгидин - Исамудин

сагьатлу чIалалди эфирдай инсанрал
агакьарзавайди Исамудин Агьмедов я.
Шумудни са йисара чIагъандал ягъиз,
лезги халкьдин гьавайралди инсанрин
гьиссерал звал гъайи и касди вичихъ жур
налистикадин рекьяйни алакьунар авай
ди виридаз субутна.

Агьмедован суракьар вириниз чкIана.
РФ-дин сад лагьай каналдай адан чIагъандал ягъун акур ватанэгьлийрин
хвешивилин и кьил-а кьил авачир. Россиядин цIудралди пешекарри Исамудин
зурба сеняткар тирди хиве кьунай.
2002-йисуз И.Агьмедоваз «Дагъус
тан Республикадин халкьдин артист»
гьуьрметдин тIвар гана. Ада вич и тIварцIиз лайих тирди гьа йисуз Россиядин
Новосибирск шегьерда кьиле фейи гармонистрин, аккордионистрин ва баянистрин виридуьньядин конкурсда мад
гъилера субутна. Дуьньядин чара-чара
пипIерай атай вишералди макьамчийрин арада сад лагьай чкадиз лайих хьун
и гъилерани чи ватанэгьлидиз несиб
хьана. Ингье и гъалибвал регьятдиз
арадиз атаначир. Ам сеняткарди йифдиюгъди чIугур зегьметрин нетижа тир.
Исамудин Агьмедов мукьувай чизвай
ксари ихтилатзавайвал, адан тупIар чIагъандин мецерал акьван устадвилелди
къекъведа, анай акьван иер ванер
акъудда хьи, пагь атIуда ви. Иллаки халкьдин манияр ядайла кьиляй-кьилди
абурун есирда жеда ам. Дагъустандин
музыкадин къизилдин фондуна ада солодал ягъай цIудралди гьаваяр хуьзва.
Абурухъ сеняткарди вичи теснифнавай
«Уружар», «Музанар» хьтин кьуьлдай

гьаваярни ава. Вичин хуьруьз бахшнавай «Урсун» гьавадихъ яб акалайла кIарабра звал гьатда.
2006-йисалай Исамудин Агьмедова вичин алакьунар журналистикадин
рекьяйни къалуриз эгечIна. Дагъустандин телевиденидиз цIийи нефес гъайи
ам чи халкьдин гьалар, адан ацукьункъарагъун килигзавайбурув агакьариз
алахъна. Къе интернет себеб яз «Вахтар
ва инсанар» гунуг дуьньядин чара-чара
уьлквейра яшамиш жезвай лезгийрин
кIвалерин рикI алай мугьмандиз элкъвенва. Гунугдин кьетIенвилерикай сад
ам арадал гъизвай кас вич сеняткар хьунухь я. Ихьтин ксарихъ дуьнья иер рангаринди, инсанар къени къилихринди яз
аквадай алакьун жеда.
Вичихъ иер суй авай и кьакьан буйдин, тIарам тандин, экуь вилерин касдихъ авай виридалайни чIехи алакьун
лагьайтIа, хъсан ихтилатар авун я. Адалай инсанар рахурун хьиз, абурухъ яб
акалунни алакьда. Гьавиляй «Вахтар ва
инсанар» виливди хуьда гзафбуру. Ихьтинбурун арада адан хизан – уьмуьрдин
юлдаш, хвани, рушни ава. Вучиз лагьайтIа и гунугдай рикIериз экв чкIида.
Алай йисуз вичин 60 яшар жезвай
Исамудин Агьмедоваз чна мадни чIехи
агалкьунар тIалабзава.
С. КЪАЙИНБЕГАН РУШ

ЗУН ГЪУРБАТДИЗ АКЪАТНА
Хайи чилел мугиз тахьай
Зун гъурбатдиз акъатнава.
Лезги кьуьлна ругиз тахьай
Ватандивай къакъатнава.
И цIарар вичихъ алакьунар авай
жегьил шаир Вадим Цициквидинбур я.
Интернетда кьериз-цIаруз гьалтзавай адан шииррай Вадимахъ кьетIен
илгьам ва вичин хатI авайди кьатIуз
жеда.
Адилрин
Вадим
1985-йисан
19-апрелдиз Стlал Сулейманан райондин Цицикрин хуьре къванцин устlар
Абдулазизан хизанда дидедиз хьана.
Шиир кхьидай руьгь адак чIехи бубади

Акунайтlа
Акунайтlа вилериз югъ шад хьайи Са чкlанвай рикlин кlусар кlватl хьайи,
Хайи чилел зи лезги халкь сад хьайи,
Куьч хъжедай цаварал зун лиф хьана.
Акунайтlа кьегьалдиз югъ - кlвал хьайи,
Сихилд мецел пак тир дидед чlал хьайи,
Куь рикlера, зи рикlе хьиз, тlал хьайи,
Хкаж жедай цавариз зун циф хьана.
Акунайтlа лайихдаз югъ тахт хьайи,
Диге патал серф ийидай вахт хьайи,
Гьар дидедиз вичиз дигай бахт хьайи,
Хкахьрай зун, йикъакай хьиз, йиф хьана.

Нацl хьтин руш
Акуна заз тават хуьруьн,
Иер чина аваз хъуьруьн.
Мез рахадай ширин-ширин,
Ширширд ванцел вацl хьтин руш Шумал буйдин нацl хьтин руш.

– Дашдемир Адилова кутуна. Ада хъсан
шиирар кхьидай. Касдал чан аламаз,
2010-йисуз Кьасумхуьрел кардик квай
«Куьредин ярар» медениятдин меркезди Дашдемир Адилован «Кузва зи
рикl, ялав галаз» тIвар ганвай шииррин
кIватIал басма авунай.
2002- йисуз хайи хуьре юкьван мектеб
акьалтlарай Вадим Дагъустандин Гьукуматдин Педагогикадин Университетдин
Дагъустандин филологиядин факультетдик экечlна. Ина кlелай йисара адан
шиирарни макъалаяр «Лезги газетда»
чап хьана.
2007-йисуз университет акьалтlаЧуькьвезва рикl - жезвач секин,
Гьаларни кваз хьанва серин.
Гуя таж я им цуькверин,
Зи ашкъидин яцl хьтин руш Шумал буйдин нацl хьтин руш.
Рикlеваз вун акъудиз йиф,
Аман амач - хьанва зайиф.
Хьанач жузаз тlвар кьван, гьайиф,
Зи чандавай кьацl хьтин руш Шумал буйдин нацl хьтин руш.

Хайи вацl
Кукlушрай на къачур бине,
Виридлай заз язва вине.
Акl я хьи заз дидед гине
Авайди хьиз куьгьне пине,
Гъуцари чаз гайи вацl,
Зи хайи чил, хайи вацl.
Садзамач хьи, Къуба, Куьре,
Чlал амач хьи, лезги хуьре.
Ягъийрин кlуф хьанва гъуьре,

рай жегьилдивай дидед чlаланни литературадин муаллимвиле кIвалахиз
хьанач. Кьисметди ам яргъариз - Хабаровск шегьердиз акъудна. 2007- 2009 йисара ана къенепатан крарин органра
къуллугъна.
2009-йисуз хизан туькIуьрай Вадим
са йисалай Ватандиз мукьвал тир Ростов шегьердиз куьч хьана. Алай чlавуз
ада Ростовда вичин свас - лезги руш
Маинадихъ, кьве хцихъ - Мегьамедахъ
ва Абдулазизахъ галаз санал уьмуьрзава.
Шиирар кхьин адан рикI алай машгъулат я. Агъадихъ чна Вадим Адилован
(Цициквидин) шиирар гузва.
Къилихар гвай шумуд жуьре,
Рикlериз тlал гъайи вацl,
Зи хайи чил хайи вацl.
Кьулан вацlув - чун кьулаба,
Пайиз туна хуьрни уба.
Авай кlус фу нез кьураба,
Бинеди гьикl хуьй къураба?
Лезги эл хьиз кайи вацl,
Зи хайи чил, хайи вацl.
Чи жаллатlри бахт кьурурай,
Халкьдин кьисмет бес гьикl хьурай?
Жаваб це заз квахьай кьарай,
Им язва зи руьгьдин гьарай.
Рикlе дердер цайи вацl,
Зи хайи чил, хайи вацl.
Атанва зун мад ви кьерел,
Ифин алаз чандин хирел,
Ацукь хьана зун кьве метlел,
Рикlин гафар къвезва мецел,
Халкь кьве патан хьайи вацl,
Зи хайи чил, хайи вацl.

ВАДИМ ЦИЦИКВИ

Вил гала зи
Вил гала зи хайи чилин накьварихъ,
Диде акур зи шадвилин накъварихъ,
Аял чlавуз рагал авур ахварихъ,
Хайи хуьруьхъ, бубад сурухъ вил гала.
Вил гала зи «Периздадихъ», мехъерихъ,
Чил юзурдай чи туьнт лезги кьуьлерихъ,
Суван синел чарх язавай лекьерихъ,
Рикlер ачух кьегьалрихъ зи вил гала.
Вил гала зи бубайрин ирс-адетрихъ,
Чи эллерин къени, мили хесетрихъ,
Булахдал физ рекье авай кlеретlрихъ,
Дагъви рушан дамахдихъ зи вил гала.
Зи вил гала лезги чилин таватрихъ,
Агъузна кьил рехъди физвай къаматрихъ,
Мехъерик жер дуьгуьрдихъни тIаратlрихъ,
Зи Цуькверан вилерихъ зи вил гала.
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“САМУРДИН” МЕКТЕБ

Са береда чи тIвар-ван авай
шаир Лезги Нямета лагьанай:
«Шаирар рекьидач.» ГьакIни я.
Хъсан шаирри чпин дуьнья дегишарайдалай кьулухъни абурун тIварарни цIарар мецел къ-

веда. Лезги Няметни гьа ихьтин
рикIелай тефир къелемэгьлийрикай я.
И йикъара Бакудин «Азербайжан»
чапханади
адан
«Хкягъай эсерар» тIвар ганвай
ктабдин I жилд чап авун шаир
рикIелай ракъур тавунин лишан
я. Ктабдин редактор Камран
Аламви, ам туькIуьрна сифте
гаф кхьейди филологиядин
илимрин кандидат, шаир Азиз
Мирзебегов я. Вич сагъ амаз
Лезги Няметан Бакуда «Дагълара» (1964), «БембецI» (1966),
«Зегьметдикай баядар» (1975),
«Зи хиялар» (1984) тIварар
ганвай кьуд ктаб чап хьанай.
Рагьметдиз фейидалай кьулухъ
Магьачкъалада шаирдин «Шиирар» (1992) ктаб басма хьана.
Вичин уьмуьр халкьдин че-

Хьана хьанач мугьманар илифарунал гзаф рикl алай са кас. Абурухъ галаз нез-хъваз, лугьузхъуьрез
рекье гудай касди йикъар. И касдихъ са кац авай. Якlа-чlарчlе авай
адан лакlабни гьа вичиз кутугайди
тир: «Кьантlа». Иесиди хьиз мугьманрини кациз гъери кIвахьзавай
якIун кIусар вегьидай. Гьавиляй кац
къвердавай яцlу жезвай. Мугьманар
хъфейдалай кьулухъ лагьайтlа, кьифери кефердай. Тух яз чилел ярх
хьана хамуниз мез гузвай кацикай
кIусни кичlедачир абуруз. Квелинвиляй вичин чкадилайни юзадачир
кац, кьиферик галтугун адан рикIелай алатдай.
Экуьнахъ, кlвалин
иеси ахварай аватайла, тавдин кlвале кьифер ргадай. Кьиферин
кьула ахвариз фенвай
Кьантlа акурла касдик
хъел акатдай. Ингье чукуриз жезвачир адавай
и ферсуз гьайван.
Садра йифиз касдин цlугъ
дин ванци хуьр ахварай авудна.
Кьифери адан месел акьахна,
яргъандин винел кьинцlавар
ийизвай кьван. Чан туьтуьниз
кlватl хьайи касди Кьантlадин
кьамукай кьуна лагьана:
- Ваз тlуьнилайни ксунилай
гъейри маса кеспи чидачни?
Килиг садра, сала авай фур
кьиферив ацlур тавуртIа, ваз
яван фуни ахквадач.
Касди лагьайвални авуна. Эвелан хьиз тlуьнар амачир гила. Кацни, гьадахъ галаз кьиферни гишила авай.
Кьифер кьун патал галтугна
кlанзвайди чизвай адаз, ингье
пиди тIушуннавай тан юзуриз жезвачир Кьантlадивай.
Шерзум хьайи кац ишена. Язух
атана кьифериз чпиз икьван
хъсанвилер авур кацин:
- Чна иесидихъ галаз ви
араяр хъсанарайтIа вуна жуван
тlуьнрин са пай чаз гудани?
- Гуда, - лагьана каци.
Муькуь юкъуз экуьнахъ ахварай
аватай кас кацикай хабар кьан патал
тавдин кlвализ гьахьайла пагь атIана амукьна. Кlвалин юкьвал сарарив
кьиф кьунвай кац акъвазнавай. Кац

тин кьисмет кьезил авуниз, адан
милли къанажагъ ва ватанпересвилин руьгь хкажуниз серф
авур Лезги Нямет женгчи шаир
тир. 1959-йисуз КцIар шегьерда
чи машгьур шаир ва камалэгьли
Забит Ризванов кьиле аваз арадал атай «РикIин гаф» эдебиятдин кIватIалдик кваз ада халкь
паталди чIугур кьван зегьметар
садрани рикIелай фидач. Девирдин залан шартIаризни вичиз
гузвай басрухриз килиг тавуна
ада 1976-йисалай «РикIин гаф»
кIватIалдиз регьбервал ганай.
Са шумуд йисан къене кIватIалдиз цIийи къуватар – жегьил
шаирарни кхьирагар желбнай.
Районда поэзиядин нянияр
тухванай, лезги чIал, эдебият,
меденият теблигънай. Гьавиляй коммунист режимди вичиз

ракlарай экъечIна сал галайнихъ
фена. Касни адан гуьгъуьна гьатна.
Фурув агьакьайла каци кьиф гьаниз
гадарна. Фура кьенвай ругуд кьиф
мад авай. Хвешила касди вичин кац
къужахда кьуна кlвализ хутахна,
адан вилик са бади къаймах, ргунвай верч эцигна, кацин кьилелай кап
аладарна.
Каш галаз тlуьнрал гьавалат
хьайи кацин рикIел садлагьана кьифер хтана. Ада тlуьнрин са пай туна.
Йифиз, кlвалинвияр ксайла, кьифери атана чпин пай тlуьна.
Муькуь юкъузни касдиз аквадайвал кьиф фуруз вегьена, шаддаказ кlвализ хтана кац. Касдини заха-

басрухар
ганай. Гьа
и кар себеб
яз
начагъ
хьайи шаирди 1986-йисан 9-январдиз вичин
дуьнья дегишарнай.
Ктабда шаирдин алатай
асирдин 50-80-йисара кхьенвай
шиирар гьатнава. Ибур сиясатдин, сатирадин ва лирикадин
чIалар я. Шаирди хайи ватандиз,
тIебиатдиз,
муьгьуьббатдиз,
дустариз бахшнавай шиирар
рикIелай тефидайбур я. Ктабда
гьатнавай «Дагълара» поэмади
ва манияр патал кхьенвай шииррини кIелдайбур чпихъ ялзава.
Нямета
вичин
Лезги

жезмач».
Садра йифиз яд хъун патал месикай къарагъна тавдин кlвализ
фейи касдиз вилералди вуч акуртIа
хъсан я? Пад жедалди тlуьнвай кац
кlвалин юкьвал ярх хьанвай, адан
руфунал кьифери кьуьлерзавай. Вич
алцур хьанвайдан гъавурда акьуна
касдиз и кlвалахдин эхир чириз кlан
хьана.
Экуьнахъ ам кац тавдин кlвализ
гъана адан вилик тlуьнар эцигайдалай кьулухъ фура авай кьифер гьисабиз фена. Ингье ана са кьифни
авачир.
«Абур и дерин фурай гьикl
акъатзватIа?» - фикирна касди. Фуруз эвичlайла адаз цлан
къене чIехи са тlвек акуна. «Вагь, ина лап чIехи
тунел ава хьи», - пагь
атlана касдин. Няни
хьайила ам чинеба тавдин кlвализ атана дакlа,
пердедин кьулухъ чуьнуьх
хьана.
Йифиз къулан патавай
ванер атайла касдиз Кьантlади заланз чкадилай къарагъна, тапацрив цлай са керпич
акъудиз акуна. Ахъа хьайи
тlеквендай кlвализ кьиферин кIеретI гьахьна. Кьифер
гьалават хьана тlуьнал. Кац
лагьайтlа, тlуьрбур иливриз
чилел ярх хьанвай.
Хъел акатай кас гъиле гьатай кулунив кьифер
рекьиз алахъна. Чанда кичl
гьатай кьифер тадиз цла
авай тIеквенда гьахь хъу
вуна. Кичlела вучдатlа тийижиз кацизни кьифер гьахьай
тlеквенда чуьнуьх жез кlан
хьана. Ингье кьил тlеквенда
гьатайтlани яцlу тан къецик
кумай гьайвандин. Касди кулунив кациз галамаз-галамаз
вегьейдалай кьулухъ ам кIваляй чукурна. Тунелдин сив
кIевирай касди гила вичиз цlийи,
яхун, кьифер кьаз алакьдай кац къачуна.
Касдин кlвалелай гила кьифер
ваъ, мугьманар алахьзавай.

КЬАНТIА
МАХ

даказ вичин
Къантlадиз тlуьн гана. Гьа икl,
са кьадар вахтар алатна. Касди фикирна: «Куьк хкатай кьифер ава
кьван аку тIун! Язух хьана зи кацин,
абур куьтягь жедач хьи! Регъуьла
завай кlвализ мугьманризни эвериз

АЗИЗРИН Севда

1971-йисуз къелемдиз къачур
«Шаирар фад рекьида» шиирда
кхьенай:
Шаирар фад рекьида.
Дагъ рекьидач. Ваъ.
Шаирар фад рекьида.
Рагъ рекъидач. Ваъ.
Шаирар фад рекьида,
Ваъ! Рекьидач шаирар.
Чилни, цавни рекъида,
Гьич садрани рекьидач
Эл паталди абуру кхьей
Даим дири шиирар!..
Гьакъикъатдани,
Лезги
Нямет хьтин чIехи шаирар
рекьидач. Абуру эл паталди
кхьей шиирар гьамиша дири яз
амукьда. Абурун чIалари халкьдик руьгь кутада. Абурун шиирралди халкьди дамахда.
«САМУР»

«ТАПАН ДЕРБЕНТНАМЕ»
1862-йисуз Н.В.Ханыкова «Азиатский журналдиз» Дагъустанда ислам пайда хьуникай ихтилатзавай, автордин тIвар къалур тавунвай са эсер акъуднай.
Гуьгъуьнлай и эсердиз «Абу Муслиман тарих» тIвар
ганай. Машгьур урус тарихчи В.Ф.Минорскийди лагьайтIа, и ктабдиз «Тапан Дербентнаме» тIвар гана
кхьенай: «Ханыкован «Тапан Дербентнаме» «Ахтынамедай» къачунвай кIус хьунухь мумкин я.»
«Абу Муслиман тарихдин» 8 сиягьдикай ибарат
тир текстер винел акъатнава. Абурукай гзафбур лезги
хуьрерай жагъанвайбур я. Са текст сифте яз 1957-йисуз
машгьур лезги алим, тарихдин илимрин доктор, профессор А.Р.Шихсаидова винел акъудна куьчарнава.
Н.В.Ханыкова чапдай акъуднавай текстинай аквазвайвал, XVI виш йисан кьвед лагьай паюна кхьенвай
и ктабда лезгийрин тарихдикай гегьеншдиз малуматар
ганва. Ина Абу Муслима Ширванда ва Кьиблепатан
Дагъустанда, Шалбуз дагъдин патарив лезгийрихъ
галаз тухвай дявейрикайни кхьенва. Ктабда къалурнавайвал, Ширвандин вири эмирар кукIварна вичиз
муьтIуьгъарай Абу Муслима Лезгистандин Кьурагь
вилаятдин агьалийрив ислам дин кьабулиз тун патал
7 йисуз абурухъ галаз женг чIугунай. ГьакI ятIани адавай лезгияр эхирдалди муьтIуьгъариз хьаначир. Гуьгъуьнлай ада Рича хуьрел ва Дербентдал вегьенай.
Ктабда гьакIни Абу Муслима Кара Куьре хуьре,
Ахцегьа гьикI мискIинар эцигиз тунатIа кхьенва. Адан
хва Сейфеддин Микрагъа Самсаман кьушундиз гьикI
уфтан хьанатIа къалурнава. Гьа са вахтунда Къуруш,
Хнов, Рутул, Шиназ, ЦIахур, Тала, Гелхен хьтин хуьрерикай, Къуба ва Кьурагь шегьеррикай ганвай малуматрини чпихъ ялзава.
«Абу Муслиман тарихда» гьакIни ислам теблигъ
авун патал лезги хуьрериз фейи Абу Муслиман хва
Санджабан рухвайрикай кхьенва. Абурукай Юсуфа
Къурушдал, Несреддина ва Рамадана Хнов ва Рутул
хуьрера, Мегьамеда Шиназ хуьре, Жамала Къуба вилаятда, Абдуллагьа Кьурагьдал, Гьемзеди Рича, Али
Бархута Макьа хуьрера чпиз кIвал-югъ авунай. Юсуфан 4 хцикай Агъажан Штулдал, амайбур Къурушдал
яшамиш хьанай. Абурун сихилдай тир Сейфеддина
Къубада, Рамадана Дигагьдал, Юсуфа Мучугъа, Жамала Муругъа, Умара ва Мегьамеда Ахцегьа, Рамалдана Уьнуьгъа бине кутунай.
Ктабда лезгийрин тарихдиз талукь маса делиларни гьатнава. Чара-чара хуьрера арабрихъ галаз кьиле
фейи женгерикай марагълу малуматар ганва.
Гуьлхар ГУЬЛИЕВА

8

28.01.2016

Чи барка

СЕЙЛИ АКАДЕМИК
И мукьвара информатикадин
илимдин рекьяй вири дуьньядиз сейли тир Камил Айдазадедин 65 йис
хьана. Нафт ва газ гьасилдай технологиядин процессар идара авунин
системаяр чирунин рекьяй гзаф зурба алим, 2015-йисуз Азербайжан Республикадин Илимрин Академиядин
академиквиле хкягъай, физикадинни математикадин илимрин доктор,
профессор Камил Режебан хва Айдазаде 1950-йисуз КцIара дидедиз
хьана. Азербайжандин Гьукуматдин
Университет акьалтIарай ада АГУдин Гьисабар Тухудай Меркезда, Кибернетикадин Институтда секторриз
регьбервал гана.
1979-1994-йисара алимди “Нефт
-газавтомат” тIвар ганвай илимдинни
гьасил авунин сад хьанвай тешкилатда сектордиз ва отделдиз регьбервал
гана, директордин заместителвиле
кIвалахна, 2004-йисал къведалди
Кибернетикадин Институтда отделдин чIехиди хьана. Гзаф йисара АГУ-да муаллимвиле кIвалахай,
2004-2015-йисара
Азербайжандин
Гьукуматдин НафтIадин Академияда
практикадин метлеб авай математикадин кафедрадиз регьбервал гайи
К.Айдазаде савадлу ва гьахъ вине
кьадай намуслу инсан хьиз виридаз
пара кIандай. Адан регьбервилик
кваз и коллективди 10-далай виниз
конкурсра ва грантра иштиракна, сад
лагьай чка кьуна.
Лезги алимди нафт ва газ гьасилдай технологиядин процессар идара
авунин системаяр чирунин рекьяй
кьунвай илимдин нетижаяр Ямбург

ятахда кардик кутуна. 1981-1989-йисара ЦIийи Уренгой идара авунин система арадал гьуниз регьбервал гана.
1988-йисуз ада яратмишай газконденсатдин ятахар фад ва дуьз идара
авунин системади Москвадин, Киевдин, Краснодардин ва Саратовдин
илимдин ахтармишунрин институтри
иштирак авур конкурсда сад лагьай
чка кьуна. Нетижада Ямбургда лезги
алимдин система кардик кутуна. Къедалди ЦIийи Уренгойда ва Ямбургда
К.Айдазадедин кадрийри кIвалахзава
ва абур ина кьилин пешекарар яз гьисабзава.
Алимди нафт акъуддай насосдин
станцийрин операторар ва диспетчерар патал математикадин кутугай
программа арадал гъана. Гьисабар
кIалубда туна тухунин теориядай
ва технологиядин процессар идара

авунин системадай зурба агалкьунар
къазанмишай адан чилин кIаник гидрогазодинамикадин месэлайриз талукьарнавай илимдин кIвалахар тай
авачирбур я.
К.Айдазадедин графрин теориядикай менфят къачуна арадал гъайи
математикадин моделди практикада
гзаф месэлаяр гьялдай мумкинвал
гана. Ада “Союз-Аполлон” акахьай
гьалкъадин кинематикадинни динамикадин анализар, аппаратди лув
гузвай траектория дуьздаказ тайинардай гъисабар тухвана. Алимди кьунвай илимдин нетижайрикай Азербайжандин, гьакIни виликан СССР-дин
халкьдин майишатди гегьеншдиз
менфят къачуна. Ам 2000-йисуз чи
республикада компьютердин куьмекдалди сечкияр тухунин система яратмишай ксарикай сад я.
2010-йисуз «Азербайжан Республикадин лайихлу муаллим» гьуьрметдин тIварцIиз лайихлу хьайи
К.Айдазаде 400-дав агакьна илимдин
кIвалахрин автор я. Адан 230 илимдин кIвалах къецепетан уьлквейра
чапдай акъуднава. Лезги алимдин
регьбервилик кваз 2 касди докторвилин, 20 касди кандидатвилин диссертацияр хвена.
Чна вичихъ илимдин рекьяй
зурба агалкьунар авай и къени кас,
«Самур» газетдин чIехи дуст Камил
Айдазаде 65-йисан юбилейдихъ авсиятда барка ийизва, адаз генани чIехи
агалкьунар, чандин сагъвал, рикIин
шадвал тIалабзава.
«САМУР»

ГЕНИЙ ИЗ КУСАРОВ
Дайджест

«Микеланджело в ортопедии»
- так вся западная пресса называла
величайшего советского хирурга-ортопеда, доктора медицинских наук,
лауреата Ленинской премии, Героя
Социалистического Труда Гавриила
Абрамовича Илизарова.
Еще в советские времена специально «под него» был создан целый
институт - Всесоюзный Курганский
научный центр «Восстановительная
травматология и ортопедия» с головным учреждением в Кургане и филиалами в разных городах.
Знаменитый хирург родился в
Кусарском районе Азербайджанской Республики 15 июня 1921 года.
Окончил Симферопольский медицинский институт, работал врачом
сельской больницы, стал заведующим хирургическим отделением
Курганского областного госпиталя

СА М У Р
Baş redaktor
Sədaqət KƏRIMOVA

для инвалидов войны.
Именно тогда, анализируя повреждения костей у солдат, прошедших войну, Гавриил Абрамович и
пришел к своему знаменитому изобретению. Он видел, что при сложных переломах костей традиционные методы лечения практических
результатов не дают, и предложил
принципиально новый метод сращивания костной ткани - при помощи
изобретенного им аппарата.
Эта конструкция представляет
собой металлические кольца, соединенные стержнями, по-зволяющими
менять положение колец относительно друг-друга. От самих колец отходят спицы, которые проходят сквозь
костную ткань поврежденной конечности. Таким образом, они фиксируют положение обломков костей. Возможность колец менять положение
позволяет костям фиксироваться и
сращиваться в нужном положении.
При этом хирург сделал универсальный набор для аппарата,
наподобие конструктора «Лего». В
зависимости от того, какую именно
кость или сустав в человеческом организме нужно вылечить, собирается
уникальная конструкция. При этом
никаких новых приспособлений изготавливать не надо.
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ГАФАЛАГ
Къасават
Къурс
		
Кьеч
Кьечепай
КIалум
КIанацI 		
КIвана 		
КIураш 		
КIуьрт 		
Лагавти 		
Лакан 		
Мек 			
Мерф 		
Мешкъа 		
Мичер 		
Нанахар 		
Пил 		
ЧIаб 		
ЧIугъ 		
Экераг 		
Эхъерар 		

•
•
•
•
•
•
•
•

– азият
– хирел алай кьурай
чкал
– чепедикай раснавай
чIем авай чIехи гетIе
– гъуц
– куьшуь
– такабурвал авачирди
– аскIан буйдин итим
– масадбурулай аслу кас
– кIунтI, гьамбар
– недай хъчарин сорт
– цIил
– агуднавай кьве капаш
– туьрездин кьил
– гьарай-эвер
– недай хъчар
– нен тийидай хъчар
– недай хъчарин сорт
– хаин
– гьава
– арсуз
– шадвилер

Фад лугьунар

Тlямлу тlуьнар тlуьна тlигьирви тlанурчиди тlакlа
тlуьрлуьярзавай.
Хъипи хъалхъасди хъуьрез-хъуьрез хъамадиз
хъархъарин хъиреяр хъичена хъфена.
Чlимел чlавуз чlафара чlакьракьарзавай чlалитl чlехи чlулав чlухлумпlдал чlагана.

Успех аппарата Илизарова был
настолько оглушителен, что врачу в
1968 году присвоили сразу степень
доктора медицинских наук, минуя
кандидатскую ступеньку.
Его открытие позволило не только
удлинять конечности или исправлять
кривизну ног, но даже восстанавливать недостающие части конечностей,
включая стопу, пальцы кисти.
В 1982 году весь мир признал советскую ортопедию лучшей. Первыми оценили возможности аппарата
итальянцы. Они же добились монопольного права на производство чудо-конструкции в Западной Европе.
В Италии же появилась организация АSАМI (Ассоциация по изучению аппарата и метода Илизарова),
открывшая международные курсы
по обучению этому методу лечения.
Директором ассоциации стал сам
Гавриил Абрамович.
Вплоть до своей смерти (а умер
Илизаров от острой сердечной недостаточности 24 июля 1992 года в Кургане) Гавриил Абрамович возглавлял
свой Курганский научный центр. И
если человек туда попадал, обратно
он возвращался здоровым.
Аппарат гения из Кусаров до сих
пор возвращает возможность полноценной жизни миллионам людей.

Ведется активная работа по написанию сценария юбилейного концерта, который состоится
в конце марта 2016 года в одном из лучших концертных залов города Баку.
Просьба ко всем «суваровцам», которые когда-либо имели отношение к ансамблю, срочно связаться с оргкомитетом!

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ
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