
Юбилей кьиле тухуда
2018-йисан январдин вацра Азербайжандин 

тIвар-ван авай манияр туькIуьрдайди, Халкь-
дин артист, Харусенятдин лайихлу деятель, 
лезги тават Ибрагьимова Эльза Имамеддинан 
руш дидедиз хьайи 80 йис тамам жезва.

Элза Ибрагьимовади жуьреба-жуьре жан-
райра инсанрин рикIериз кIевелай эсердай ви_
шералди вини дережадин, дерин метлебдин 
эсерар теснифна. Адан тIвар-ван авай мани-
чийрин репертуарда чIехи тир чка кьур манияр 
Азербайжандин музыкадин къизил фондуна 
гьатнава.

Алай йисан 22-декабрдиз Азербайжан 
Рес   публикадин Президент Илгьам Алие ва 
виликай къвезмай йисуз Элза Ибра гьи мо-
вадин 80 йисан юбилей къейд авун патал 
кьил ди серенжем кьабулна. Азербайжан Рес-
публикадин Министррин Кабинетдиз и се-
ренжемда къалурнавай месэлаяр гьял авун 
патал тапшуругъ ганва.

2018-éèñàí ñóâàðèí éèêúàð
Виликай къвезмай йисуз чи республикада 

агъадихъ галай суварар къейд ийида ва абур 
кIвалахдай йикъар яз гьисабдач: 1, 2-январь – 
ЦIийи йисан сувар; 8-март – Дишегьлийрин 
югъ; 20, 21, 22, 23, 24-март – Яран сувар; 9-май 
– Гъалибвилин югъ; 28-май – Республикадин 
югъ; 15-июнь – Азербайжан халкьдин мил-
ли азад хьунин югъ; 15, 16-июнь – Ра ма-

зан сувар; 26-июнь – Азербайжан Рес-
публикадин яракьлу къуватрин югъ; 22, 
23-август – Къурбан сувар; 9-ноябрь – 
Азербайжан Республикадин гьу куматдин 
пайдахдин югъ; 31-декабрь – Дуьньядин 
азербайжанвийрин рейсадвилин югъ.

 № 11(316) 2017-йисан 29-декабрь
 1992-йисан январдилай акъатзава   

ЦIийивилер
www.samurpress.net

2018 Áàõòëóâèëèí éèñ õüóðàé !
Äèäåä ÷ àëàí éèñ õüóðàé!

2017-йис чи халкьдин уьмуьрда

Алай йисуз лезги халкьди вичин рикI алай «Самур» газетдин 
25 йисан юбилей гзаф гурлудаказ къейд авуна. Халкьдиз хайи 
чIал, тарих, меденият, харусенят, ацукьун-къарагъун чирунин 
карда чешне къалурзавай «Самур» газетдин редакциядин 
кIвалахдарар ва кIелдайбур дуьньядин 20 уьлкведай 500-дав 
агакьна кIелдайбуру тебрикна.

Аямди гьикьван кIевера туртIани, вичихъ жегьилвилинни 
викIегьвилин къуват-такьат авай, гележегдихъ умудар кваз 
датIана вилик камар къачузвай «Самурдиз» Азербайжандин, 
Дагъустандин, Россиядин, Белорусиядин, Туьркиядин, Гер-
ма ниядин, Англиядин, Америкадин Садхьанвай Штатрин, 
Уьзбекистандин, Къиргъизистандин, Къазахстандин, Фран-
циядин, Литвадин ва маса уьлквейрин цIудралди кIелдайбуру 
чарар ракъурна виш йисарин уьмуьрар ва цIийи агалкьунар 
тIалабна.

«Самурдин» 25 йис

Квез и чIаван хийирар, 
чан жуванбур! 2017-йис 
тарихдиз элкъвезвай хьиз, 

виликай къвезмай 2018-йисани 
чахъ умудар кутазва. Чи халкьдин 
гьалар мадни хъсанарун, чи чIал, 
меденият, ацукьун-къарагъун мад-
ни хъсандиз хуьн патал чна ви-
ри да датIана алахъунар авуна 
кIанзава. Жуван къени краралди 
чун Шарвилидин, Гьажи Давудан, 
Етим Эминан, СтIал Сулейманан 
хтулар тирди субутна кIанзава.

Играми ватанэгьлияр! Ша чна 
виликай къвезмай йис чи халкь 
патал, дуьньядин лезгияр па-
тал дидед чIал хуьнин, адаз ик-
рам авунин йисаз элкъуьрин! 
2018-йисуз чун лезги чIалав генани 
кIа нивилелди, таъсиб чIугуналди, 
къа дирлудаказ, хайи дидедив эгечI-
дайвал эгечIин. Адан вилик жу ван 
жавабдарвал рикIелай ракъур ти-

йин. Чи кваз такьунар себеб яз гъи-
лерай физвай лезги чIал чIур хьуниз 
рехъ тагун. Лезги чIал багьаз кьаз, 
адал дамахиз чирин чна. Аявалин 
дидед чIалаз! Чакай чун ийизвайди, 
чахъ лезгивилин руьгь кутазвайди, 
чаз жуввал бахшзавайди чи чIал 
тирди хъсандиз рикIел хуьн. ЧIа-
ла кай чIал ийизвайди тек чан-
рикI авунар туш, ам хуьн паталди 
кье тIен крарни кьиле тухун герек 
я. СтIал Сулейманан районда  и 
рекьяй тухузвай къени крар чаз 
виридаз чешне я. Районда дидед 
чIал чирун ва гегьеншарун патал 
кьилди программа кардик кутунва. 
И программадив кьадайвал, гила 
бахчайра, мектебра, идарайра вири 
мярекатар дидед чIалал тухузва. 
Районди лезги чIал хуьниз эвер 
гузвай баннеррикай гегьеншдиз 
менфят къачузва. Гьайиф хьи, 
чи муькуь лезги районри ихьтин 

крарилай чешне къачузвач. ЦIи йи 
йисуз дидед чIал хуьнин жаваб-
дарвал чIехи къуллугърал алай чи 
ватанэгьлийрилай гатIунна гьар 
са лезгидин мефтIеда гьатун тIа-
лабзава чна. 

Чан жуванбур! Квез цIийи йис 
му барак хьурай! Алукьзавай йис 
куьн паталди гьакъисагъвилелди 
зегь мет чIугунин, чIехи агал кьун-
рин, кIанивилин, мел-ме хъеррин, 
бахтлувилин йис хьурай! Куь 
кIвалериз, хизанриз шадвилер, 
бахт лувилер илифрай!

ЦIийи йис - цIийи мурадар, 
цIийи агалкьунар лагьай чIал я. 
Куь мурадрин шив садрани галат 
тавурай! Куьн хайибурун, кIани 
дустарин кьула аваз хьурай! Квез 
чандин сагъвал, рикIин шадвал, 
руьгь дин кьакьанвал тIалабзава 
чна. Кутуграй квез цIийи йис!

“САМУР”

2017-йис чи халкьдин уьмуьрда

ЦIинин йисан тарихдиз элкъвей вакъиайрикай сад 
1994-йисуз КцIар райондин Яргун хуьре дидедиз хьайи 
Чингиз Салманан хва Къурбанова Къарабагъда эрменийрин 
нубатдин вагьшивилерин вилик пад кьадай чIавуз къалурай 
къагьриманвилериз Азербайжандин вири халкьди гайи чIехи 
къимет хьана.

Кьегьалвилелди гьелек хьайи, вичин кIвачел вири 
уьлкве къарагъай Чингиз Къурбанован КцIарин шегьидрин 
хиябанда кьиле фейи тазиятда военнийри, Милли Межлисдин 
депутатри, вишералди ватанэгьлийри иштиракна. Азербайжан 
Республикадин Президент Илгьам Алиеван серенжемдалди 
кьегьал лезги Ч.Къурбановаз «Азербайжандин Милли 
Къагьриман» тIвар гана.

ТIвар гана
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Гьар гъилера «Русско-лез-
гинский словарь» ктаб гъиле 
кьурла кIанз-тIакIанз зи мецел 

«Ваз Аллагьди рагьмет авурай, 
Мегьамед Гьажиев!» - лагьай гафар 
къведа. Са уьмуьр кьван я и кар 
гьар юкъуз давам жез. Эхь, датIана 
а ктабдикай менфят къачуда за. Зун 
хьтинбур ништа, гьикьван аватIа…

35 агъзур гафуникай туькIуьрнавай 
964 чарчин и зурба гафарган са ин-
сандин камалдини зегьметди арадиз 
гъанвайди акьулдивай кьатIуз жедай 
кар туш. Ингье им гьакъикъат я. 
Элкъуьрдалди вичин чарар гъилерай 
фенвай, жилдиниз шумудни са пине 
ягъанвай и ктаб тек заз ваъ, «Самур» 
газетдин вири кIвалахдарриз гзафни-
гзаф багьа я. Зун лагьайтIа, и ктабдив 
чан алайдав хьиз агатда, адав ван 
алаз рахада: «Ви рикIе лезги чIалаз, 
хайи халкьдиз авай кIанивал и 
ктабди къалурзава, устад», – лугьуда 
за. Заз гафаргандин девирди хъипи 
авунвай чарарай и зурба лезгидин 
экуь къамат аквада. Дарвилера, 
кIевера гьатайла и инсандин уьмуьр-
дин рехъ, адан алакьунар рикIел 
хкиз, рикIиз секинвал къведа зи. 
И кьегьал касди хайи чIал патал 
чIугунвай женгиникай фикирайла 
руьгь акатда захъ. Зи уьмуьрдиз экв 
хъичирда ада. Зун хьтинбур гзаф ава.

Дагъустандин филологиядин 
илим   рин ахьтин хел авач хьи, ана 
Ме  гьамед Гьажиеван хатI, адан гел 
та хьурай. Мегьамед Мегьамедан хва 
Гьа жиев 1887-йисан 10-декабрдиз 
Куьре округдин Мегьарамдхуьре 
дидедиз хьана. Сифтегьан чир-
ви лер ада инин мискIинда ви-
чин бубадивай къачуна. Хци зи-
гьиндалди тафаватлу тир и 5 яша рин  
аял са йисалай Алкьвадар хуь руьн 
мектебдиз ракъурна. Гуьгъуьнлай 
ам Кьа сумхуьруьн мектебдик экечI-
на. Инаг акьалтIарай жегьилди 
Ме гьа рамдхуьре кхьи нардай къул-
лугьчивиле кIвалахна. 

Лезги, табасаран, къирицI чIала-
рилай гьейри урус, араб чIаларни 
хъсандиз чидай Мегьамедан са-
вадлувилел, адан алакьунрал, къени 
къилихрал вири гьейран тир. Ингье 
Къуръан хуралай чизвай, араб 
чIалал ктабар кIелзавай и жегьилдиз 
большевикри мискIинар чукIуриз, 
араб гьарфаралди кхьенвай ктабар 
цIуз вегьиз акурла, и гьахъсузви-
лер эхиз тахьай ам кIвалахдилай 
элячIна. Кьве йисуз хуьряй санизни 
акъат тавуна рикIин тIалар ктабар 
кIелунив аладарна ада.

Гьа икI, ктабрин суьгьуьрда гьатай 
Мегьамед 1920-йисуз Дербентда му-
ал лимвилин курсарик экечIна. Анаг 
акьалтIарна Мегьарамдхуьре, гуь-
гъуьн лай Кьасумхуьре муаллимвал 
аву на. 1924-йисуз Къубада муал-
лимвилин кур сара кIелдайла ада 
азербайжан чIал ни хъсандиз чир-
на. Вичихъ чIалар чир дай зурба 
алакьун авай жегьилди Дер бентда 
муаллимвиле ва ликбездин инс-
пекторвиле кIвалахдайла немс чIал-
ни дериндай чирна. 

1931-йисалай гатIунна М.Гьажиева 
вичин уьмуьр лезги чIалан илим диз 
серф авуна. Дагъустандин Педаго-
гикадин Институт акьалтIарна, 
Моск вада аспирантурада кIелна. 

Ина ада Къафкъаздин чIаларин пе-
шекар, зурба алим Л.И.Жиркован 
регьбервилик кваз лезги чIалан син-
таксисдиз талукь илимдин кIвалах 
кхьена кандидатвилин диссертация 
хвена. Гуьгъуьнлай ада синтаксисдай 
вичин илимдин кIвалахар деринарна, 
кьве монография кхьена чапдай 
акъудна. 1939-1960-йисара алимди 
синтаксисдай юкьван мектебар патал 
цIудралди учеб никар туькIуьрна.

1946-1951-йи са ра М.Гьажиева 
Да гъус  тандин Та рих дин, ЧIалан 
ва Лите ратурадин Инс титутда Да-
гъус тан дин чIаларин сек тордиз 
регьбервал гана,  гьа са вах тун да 
Да гъус тандин Гьу куматдин Педа-
го гикадин Инс ти тутдани кIвалахна. 
Ада гзаф али мар кIва чел акьалдарна. 
Абу рукай У.А.Мей лановадин, 
З.Г.Аб    дуллаеван, Б.Г.Хан   мегьа-
ме дован,З.М.Мегьа мед бе го ва-
дин, Т.Е.Гудавадин, А.А.Мага-
ме   тован, О.И.Кахадзедин, Е.Ф. 
Джей  ранашвилидин ва масабурун 
тIва рар кьаз жеда. Гзаф жегьилар 
илим дин шегьредиз акъудай, йиф-
югъ талана лезги чIалан илимдин 
ре кье женг чIугур, а девирдин гзаф 
илимрин докторри датIана вичивай 
меслятар къачур М.Гьажиева вичин 
докторвилин дис сертация дуьнья 
дегишардайдалай са шумуд варз 
вилик хвена.

1958-йисан 20-мартдиз 71 йиса 
аваз рагьметдиз фейи алимди ви-
челай гуьгъуьниз са чIехи ин-
сти тутди тадай хьтин ирс туна. 
1950-йисуз басмадай акъуднавай, 35 
агьзур гафуникай ибарат тир - «Урус 
чIаланни лезги чIалан словарь» ада 
чи чIалаз хкажнавай виридалайни 
чIехи гуьмбет я. Идалай гъейри ада 
«Лезги чIалан терминрин словарь», 
«Лезги чIалан орфографиядин сло-
варь», «Орфографиядин къайдаяр», 
«Русско-лезгинский школьный 
словарь» ва маса ктабар туькIуьрна, 
лезги чIалан фонетикадин, морфо-
логиядин, синтаксисдин гзаф месэ-
лаяр тупIалай авуна. Лексиколог ва 
лексикограф хьиз адав къведайди 
авачир. Кавказоведри М.Гьажиев 
Дагьустандин алимрин арада 
виридалайни зурбади яз гьисабзавай.

Лезги шаиррикай Етим Эминан, 
СтIал Сулейманан, Хуьруьг Та-
гьиран эсерар чапдиз гьазурна, 

абу рун гьакъиндай макъалаяр 
кхьей М. Гьажиев вични хъсан  
ша ир тир. Филологиядин илимрин 
доктор Фаида Гъаниевади 
адан шаирвиликай икI лугьуда: 
«Мегьамед Гьажиев зурба шаир 
тирди къенин аямдин несилриз ерли 
чидач. Амма чна чи аял вахтара 
сифтегьан синифрин учебникрай 
Мегьамед Гьажиеван хейлин шиирар 
хуралай чирдай».

М.Гьажиеван поэзиядин чIал 
михьи вилелди, рифмайринни 
метафорайрин девлетлувилелди 
тафаватлу жезва. Ада гьакIни 
А.С.Пушкинан, И.С.Тур-
геневан, Л.Н.Толстоян, 
А.П.Чехован, А.М.Горькийдин, 
В . В . М а я к о в с к и й д и н , 
М.А.Шолохован эсерар урус 
чIалай лезги чIалаз элкъуьрнай. 
М.Гьажиеван тIвар 20 йисан къене 
Дагьустандин юкьван мектебрин 
вири синифар патал текдаказ 
учебникар туькIуьрай зурба кас 
хьиз Дагъустандин педагогикадин 
илимдин тарихда гьатнава.

Алимди вичин уьмуьрдин 
эхиримжи йисар Къуба диалект 
чируниз серф авунай. ТIазвай 
кIвачер гужуналди ялиз-ялиз, ам 
КцIарин, Къубадин, Ху датин хуьрера 
къекъведай. Адан «Лез ги чIалан 
къуба диалект» ктаб гзаф къиметлу 
илимдин кIвалах я. И эсердалди 
М.Гьажиева, санлай къачурла, 
лезги диалектологиядин илимдин 
би не кутунва. И ктаб 1997-йисуз 
фило логиядин илимрин доктор, 
профессор А.Г.Гуьлмегьамедова 
чапдай акъудна.

М.Гьажиев рагьметдиз фейила адан 
архивдай «Лезгийрин махар», «Лез-
гий рин хкетар», «Къуба диалектдиз 
та лукь материалар», «Лезги чIалан 
пунк  туациядин къайдаяр» тIварар 
алай гзаф къиметлу материалар 
жагъанай. Алим дин чIехи мурад 
«ЧIалан битав словарь» акъудун тир, 
анжах ажалди адаз гьиле кьур и кар 
кьилиз акъуддай мумкинвал ганач.

Мегьамед Гьажиева вичин 
уьмуьр кьиляй-кьилди дидед чIалаз 
къуллугъ авуниз серфнай. Ада вичин 
хизандив, кьуд хцив сад кьадай лезги 
чIал. Адахъ галаз санал кIвалахай 
ксари ихтилатдай хьи, алимди гзаф 
чIавуз юкъуз фу недачир, адаз фу 
недай вахт жедачир. Лезги чIалан 
бязи алимар сад-садахъ галаз урус 
чIалал, яни лезги чIалак урус чIалан 
гафар кутуна  рахаз акурла адавай 
эхиз жедачир. Лезги чIалан таъсиб 
чIугун вичин руьгьдин эвер тир 
Мегьамед Гьажиев дидед чIалал 
акьван иердиз, акьван фасагьатдиз 
рахадай хьи, яб акалайбурун пагь 
атIудай. Гьа икI жаваб гудай ада чIал 
чIурзавайбуруз. 

«Вичин халкьдизни вичин чIалаз 
гьуьрмет тийизвай касди патан 
халкьариз ва патан чIаларизни 
гьуьрмет ийидач. ЧIаларин арада 
дидед чIал сад лагьай чкадал ала. 
КIвенкIве жуван чIал хъсандиз чира, 
ахпа патан чIаларив эгечI». Мегьамед 
Гьажиева дуьнья дегишардайдалай 
са шумуд югъ вилик лагьай и гафар 
чун патал рикIелай тефир веси я. 

Седакъет КЕРИМОВА

ЧIАЛАЗ ГУЬМБЕТ ХКАЖНА
МЕГЬАМЕД ГЬАЖИЕВ - 120

2017-йис чи халкьдин уьмуьрда

Чи зарийрин 2017-йисуз чапдай акъатай бязи ктабар 
чIехи вакъиадиз элкъвена. Туьркияда Седакъет Керимовадин 
«Лезгия» тIвар ганвай ктаб туьрк чIалал басма хьана. Бакуда 
ада гзаф йисара зегьмет чIугуна кIватIай чи манийрин кьве ктаб 
- Азербайжандин Милли Илимрин Академиядин Фольклордин 
Институтди «Кьадардал гьалтайла тIимил халкьарин 
фольклор» сериядай яз, «Азербайжан» чапханади лагьайтIа, 
«Зи зари халкь» тIвар алаз чапдай акъудна. Дагъустандини 
Гьукуматдин Университетдин профессор Гьажи Гашарова 
кхьенвайвал, и ктабар кIелдайбурухъ дамах кутадайбур хьанва.

Алай йисуз Дагъустандин СтIал Сулейманан райондин 
«Куьредин ярар» меркезди чапдай акъуднавай, XVII виш 
йисарилай инихъ шиирар теснифай 100-дав агакьна шаиррин 
эсерар гьатнавай «Лезги чIалан аламатар: хайи чIалакай 
шаиррин эсерар» ктабни кIелдайбуру гзаф хушдиз кьабулна.

Вакъиадиз элкъвей ктабар

XIX-XX виш йисара чи хуьрерин кьилел чIехи 
мусибатар атана. Совет гьукуматди «гележег авачир  
хуьрер» тIвар гана 1928-1970-йисара лезгийрин 
80-далай гзаф дагъдин хуьрер арандиз куьчарна. Анжах 
Кьиблепатан Дагъустандин СтIал Сулейманан райондай 
25 хуьр, Мегьарамдхуьруьн райондай 5 хуьр, Ахцегь 
райондай 11 хуьр, Докъузпара райондай 13 хуьр, Хив 
райондай 9 хуьр, Рутул райондай 5 хуьр арандиз акъудна. 
Чи бубайри бине кутур къадим хуьрер харапIайриз 
элкъвена.

1966-йисан 20-апрелдиз Кьиблепатан Дагъустанда 
хьайи залзалади чи 26 хуьр чукIурна. 18 агъзурдалай 
гзаф инсанар дуьзенлухдиз куьч хьана.

Къебеле райондин ХХ асирдин 50-йисара гадарай 
хуьрерин сиягьдик Севреван (адаз Севреганни 
лугьудай), Сармаших, Мершер, Дуружа хьтин лезги 
хуьрер акатзава. Севреван хуьр Камарвандин кефер 
пата, Туьрян вацIун кьиле, Дагъустандин сергьятдал 
алай. Фин-хтун гьикьван четин тиртIани, Севреванда 
300-дав агакьна кIвалер авай. Са береда и хуьрел вегьей 
Надир шагьдин кьушун рехъ жагъун тавуна кьулухъ 
элкъвенай. Хуьруьн кьилив гвай тамара ва кIамара 
вагьши гьайванрикай север генани пара жедай ва абурун 
ванер вириниз чикIидай. Гьавиляй хуьруьз «Севреван» 
тIвар ганай.

Адалай алатайла Мершер хуьр къвезвай. Аниз 
фин генани четин тир. ГьакI ятIани ина 100-далай гзаф 
кIвалер авай.  Мершер лезгийрин хьел-чемерукIар, 

турар, жидаяр ва маса яракьар расзавай хуьрерикай тир. 
Мершервийри чпин яракьар Дагъустанда ва Ширванда 
маса гудай.

ХIХ виш йисан эхирра Къебеледа КIамархуьр, 
Кьакьанхуьр, Пеленхуьр, КIеле, КIелепад, Цацанхуьр, 
Силибир, Дегьне хьтин хуьрер квахьна. ХХ асирда, 
яни са виш йисан къене тек са КцIар районда Дабур, 
2-Яргун, Куьрел, КIеледхуьр, Хуьруьнхуьр, Гурсан, 
Магьмудхуьр, ЦIурухев, Рутар, Пеленхуьр, Кучумахуьр, 
Легар, ЧIаракIар, Юсуфахуьр тIварар алай 14 хуьр 
арадай акъатна.

1837-йисуз Къубадин гъулгъула къаткурдайла урус 
генералри лезгийрин цIудралди хуьрер чукIурнай. 
1840-йисан гатуз генерал-адъютант Граббеди лезгийриз 
ачухдиз лагьанай:

«…Гьеле хьи, геж туш, муьтIуьгъ хьухь. ТахьайтIа 
чи кьушунри куь вири хуьрер чукIурда, куьн дуьзенлух 
чилерикай магьрумарда». (ЦГВИА, ф. ВУА, д. 6388, л. 
178). А чIавуз урус кьушунрин чапхунчивилер себеб яз 
Къуба уездда КIуф, Тагъар, Уьзден, Маши, Харах хьтин 
хуьрерин гелер квахьна.

М.МЕЛИКМАМЕДОВ

КВАХЬАЙ ХУЬРЕР
КВЕЗ ЧИДАНИ?
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Эхиримжи йисара лезги эдебиятда чIехи 
вакъиадиз элкъвенвай ктабрикай сад тIвар-ван 
авай журналист, шаир, чIалан пешекар, тарихчи 
Муьзеффер Меликмамедован Магьачкъаладин 
«Лотос» чапханади урус чIалал чапдай акъудай 
«Гьажи Давуд» ктаб я. 

Лезги халкьдин чIехи къагьримандикай 27 
йисуз материалар кIватIай авторди и гзаф мас 
авай ктабда 764 тарихдин чешмедикай, XVIII-
XX виш йисарин тарихчийрин малуматрикай, 
840 архивдин документдикай менфят къачунва. 
Ада Гьажи Давудан къагьриманвилерикай 
кхьидайла чIехи сердердиз мукьувай куьмек 
гайи, икьван гагьди чаз тийижир Сулейман бег, 
Али Султан, Къанлу Шабан, Мулла Абдуллагь, 
Хуьруьг Али, бутхуьруьнви Къурбан хьтин лезги 
къагьриманарни винел акъуднава. Ктабда гьакIни 
чепиви Навруза Гьажи Давудакай кхьей поэма 
ва халкьди туькIуьрай 100 къагьриманвилин 
мани гьатнава. Ихьтин делилар фикирда кьуртIа, 
«Гьажи Давуд» ктаб чи сейли къагьримандиз 
хкажнавай зурба гуьмбет я лугьуз жеда.

И йикъара Муьзеффер Меликмамедов 
Кьасумхуьрел мугьман хьана. Ам райондин кьил 
Нариман Адбулмуталибова шад гьалара кьабулна. 
Гуьгъуьнлай Кьасумхуьруьн телевиденидин 
студияда «Гьажи Давуд» ктабдин презентация 
кьиле фена. Ктабдикай веревирдер ийидай 
мярекатда РФ-дин Журналистрин Союздик квай, 
Лезги Писателрин Союздин райондин хилен кьил 
шаир Абидин Камилова ва и кIватIалдин секретарь, 
къелемэгьли Хазран Кьасумова иштиракна.

Мярекатдал М.Меликмамедова ктабдин 
кьетIенвилерикай рахунар авуна, ам чапдай 
акъудиз куьмек гунай халкьдин кьегьал хва 
Имам Яралиеваз разивал къалурна. Ктабдикай 
веревирдер авуна хуш гафар лагьай А.Камилова 
ва Х.Кьасумова ихьтин метлеблу ктаб акъудунай 
автордиз чухсагъул лагьана. СтIал Сулейманан 
райондин мектебриз 100 «Гьажи Давуд» ктаб 
ганва.

Лена САИДОВА,
Дагъустан Республикадин
СтIал Сулейманан район

29.12.2017

(Эвел газетдин 2017-йисан 25-ноябр-
дин тилитда)

Архивдин материалрай малум 
жезвайвал, Россиядин резидент-
ри – И.Калушкина ва В.Брати-
щева Надир шагь Лезгистандихъ 

ва Дагъустандихъ галаз дяведи Ирандиз 
чIехи зиян гуда лагьана виликамаз хабар-
дар авунай. (Килиг: Виликан чешме). 
Ингье вилерал кIвенкIвер алай пехъи 
шагь ди абурун гафар кваз кьуначир ва 
эхирдай вичин крарикай гзаф азият чIу-
гунай. 

И.Калушкина марагълу са эпизод 
ачухарзава. Абдуллагь эфенди кьаз кIанз 
шагьди адан хуьруьз кьве кIеретI ракъур-
да кьван. Вилик квай кIеретIда 1000 аскер 
ва кьулухъай къвезвай, чинеба рехъ атIа-
на акъвазнавай кIеретIда 7000 аскер авай. 
И чIавуз Абдуллагь эфенди хуьре авачир. 
Ам вичин кIеретни галаз чапхунчийрихъ 
галаз женг чIугвазвай къунши хуьрерин 
агьалийриз куьмек гуз фенвай. Хуьре ди-
шегьлийрини галаз гъиле яракь кьунвай 
600 инсан амай. Аваранвийри сад лагьай 
кIеретI акI кукIварна хьи, кьвед лагьай 
кIеретI кичIела чуьнуьх хьанвай чкадай 
акъатнач. Муькуь юкъуз аваранвийри та-
марай тIуз фена кьвед лагьай чIехи кIе-
ретIдиз басрух гана.

Аскерриз лезгийри чеб элкъуьрна 
юкьва тунвай хьиз хьана ва абуру кьу-
лухъ чIугун къетI авуна. Аваранвийри 
чап хунчийрин геле гьатна мадни цIу-
дралди аскерар яна кьена. Гьа и чIавуз 
Абдуллагь эфендидин ва Самур дередин 
хуьрерин кIеретIар кукIварда лагьана 
женгерив эгечIай Гьайдар хандин ва 
Жалал бегдин кьушунризни лезгийри 
дуьнья сал авуна. Пуд юкъуз кьиле фейи 
дяведа Гьайдар хандин 4000 аскердикай 
500 кас, Жалал бегдин 6000 аскердикай 
анжах 600 кас сагъдиз амукьна. Фарсар 
чпин лагердив агакьдалди лезгийри душ-
мандин геле гьатна абурун са паярни яна 
кьена. И.Калушкина и вакъиадихъ ав-
сиятда кхьенай: «Ибур акур гьукумдар 
(Надир шагь - М.М.) эхиз тахана шехь-
най». (Килиг: ЦГВИА ф.420, оп. 1/47, 
ед.хр.10, л.84).

И авторди къейд авурвал, Лезгистан-
дизни Дагъустандиз басрух гун Надир 
шагьдиз багьа ацукьна. Кьве йисан къене 
адан кьушундин 100 агъзур аскердикай 
анжах 25-27 агъзур кас сагъдиз амукь-
на. Шагьди гьакIни 33 агъзур балкIанар, 
79 туп, агъзурралди тфенгар, патрумар, 
мурз алай яракьар квадарна. Вичин кьи-
лел ихьтин крар атанатIани, 1741-йисан 
сентябрдиз Аваристанда магълуб хьана 
11 агъзур аскерар квадарай, октябрдин 
эвелра кьил хураваз Дербентдиз хтай На-
дир шагьдик гьиргьирдал алаз тIурутIум 
кткана.

Гьиргьирдал  
алайдан тIурутIум
Русвагьвилелди магълуб хьана пер 

ханватIани, шагьдиз вичин чIулав ни-
ятрилай гъил къачуз кIан хьанач. Адан 
гевилар кьаз алахъзавай сердерри ва ми-
нистрри гьакимдихъ иллаки тIурутIум 
кутазвай. «Лезгийри басрухар гана чи 
аскерар кукIварна, кьушунар гъилерай 
фена, гьавиляй чун аварризни магълуб 
хьана. Ша чна лезгийрикай кьисас къах-
чун», – лугьузвай гъилибанри. «Лезгияр! 
Лезгияр! – лугьуз цIугъна шагьди, – куь-
не зи 66 агъзур аскер авай кьушундал 
эхир эцигна, гила за вири лезгийрал эхир 
эцигда. Эхир эцигда! Эхир эцигда!» Хер 
алай вакIа хьиз датIана цIугъзавай шагь-
диз гъилибанри вич кьве кьил кутIунна 
къуйдиз вегьизвайдакай хабар авачир. 
Я адаз кичIела везирдивайни са акьуллу 
меслят гуз жезвачир.

Эхирни дяведик цIай кутазвайбуру 
лагьайвал хьана. Шагьди лезгийрихъ га-
лаз дяведиз гьазур хьун патал эмир гана. 
Сагъдиз амай 25 агъзур аскер кIвачIел ах-

кьалдарун патал абуруз са кьадар вахтун-
да хъсандиз къуллугъ авуна кIанзавай. 
Гьавиляй Надир шагьди вичин аскеррив 
Дербентдин патарив гвай хуьрерин агьа-
лийрин мал-къара, техил, недай суьрсе-
тар, тухуз жедай вири эменни тарашиз 
туна. И.Калушкина кхьизвайвал, шагь-
дин аскеррин тарашчивилин и кьил, а 
кьил авачир. «Абуру чкадин агьалийриз 
ахьтин гьелягьар кьазвай, ахьтин вагь-
шивилер ийизвай хьи, и крар къелемдиз 
къачун гзаф четин тир». (Килиг: АВПР, 
ф.77, 1741, д.4, л.349).

А чIавуз Надир шагьдин дявейрикай 
кхьей бязи биографри малумат гайивал, и 
гьакимди са вилаятда тахсир квай са шу-
муд кас жагъайла, санлай вири вилаятдин 
агьалияр тахсирлу яз гьисабдай, абуруз 
гьахъсуз жазаяр гудай, и береда вири сер-
гьятрилай элячIдай, са куьлуь-шуьлуьди-
лайни жемятдин эменни тарашиз тадай, 
гьатта вичиз муьтуьгъ тахьай, вичихъ га-
лаз женг чIугур инсанар гъиле гьатайла 
абурун вилер акъуддай, кьилерикай мина-
раяр туькIуьруьз тадай. Гьа иниз килигна 
шагьдин аксина женг чIугвазвай агьалий-
рин кьадар къвердавай пара жезвай.

1741-йисан декабрдин эхирра Надир 
шагьди вичин вири къуватар кIватIна 
Табасарандал вегьена. Адан ниятдикай 
хабар кьур табасаранвийри виликамаз са 
кьадар гьазурвилер акунвай. Кьиблепа-
тан Табасарандин  майсум Мегьамедан 
хва Муртузалиди Зиль, Калук, Жарагъ, 
Хучни, Дарвагъ, Руькел ва маса хуьрерай 
10 агъзур кьван табасаранвияр кIватIна 
Рубас вацIун къерехда, къулай чкадал 
чинеба фарсарин рехъ хвена. Шагьди 
вичин кьушун кьве чкадал пайна. 12 агъ-
зур аскерар Табасарандиз ва 15 агъзур 
аскерар Лезгистандиз рекье туна. Таба-
саранвийри вад юкъуз кьиле фейи дяведа 
шагьдин 9 агъзур кьван аскерар телефна. 
Абуру сагъ амай фарсарикай са агъзур 
кьван аскерар катзавайбурун геле гьатна 
кукIварна. Дербентдиз 2 агъзурдалайни 
тIимил аскерар хтана.

Лезгийрихъ галаз генани чIехи женг 
кьиле фена ва ина шагьдин кьушундин 
кьилел лугьуз тежедай хьтин мусибат 
атана.

ЧIехи женг
Абдуллагь эфендидин ва ахцегьви 

Мегьамедан кIеретIарни душман кукIва-
риз гьазур хьанвай. Санлай Къубадин ва 
Самур дередин хуьрерай 12 агъзур касди 
яракьар кьуна чапхунчийрин рехъ хуьз-
вай. Абур эхирдалди кукIварун патал 
Абдуллагьа хъсан план туькIуьрнавай. И 
пландиз «Пуд фур» тIвар ганвай. Им акI 
лагьай чIал тир хьи, душмандин кьушун-
диз пуд чкадлай кIун ягъана ам пуд чка-
дал пайна кIанзавай. Гьар пай чара-чара 
кукIварун къарардиз къачунвай.

Шагьдин кьушун пуд чкадал паюн 
патал адаз пудра кьве къвалахъай бас-
рух гун фикирда кьунвай. Кьушунди-
кай атIанвай гьар са пай фад элкъуьрна 
цIарцIе тун герек тир. ЦIарцIе тунвай 
паярин – «фурарин» арада са верс ара 
хьана кIанзавай. Абдуллагьан фикирдал-
ди «фурарай» са аскерни сагъдиз акъатна 
кIанзавачир. Сад лагьай «фур» арадал 
гъун патал кьегьал аваранвиди Самур 
вацIун къерехда душманди гадарна кат-
навай са туп кардик кутуна. ЦIиргъина 
аваз къвезвай кьушун садлагьана тупу-
най гайи цIу чаш туна. Тупунин гуьллей-
ри са кьадар аскерар кьушундикай атIана 
кьулухъ чIугваз мажбур авурла лезгийри 
кьве патахъай абурал вегьена. Фарсари 
чеб элкъуьрна цIарцIе тунвай лезгийрихъ 
галаз кичIез-кичIез женг чIугвазвай. И 
гьал кьатIай Абдуллагьан атлуяр генани 
къетIидаказ абур кукIвариз эгечIна.

Са версинилай лезгийри шагьдин 
кьушундин мад са пай атIана. И пайни 
фад элкъуьрна юкьва туна. Самурдин 
къе рехда ахцегьви Мегьамеда гъуьлягъ-

дин кьил – кьушундин кIвенкIвечи десте 
элкъуьрна цIарцIе туна. Инани фарсари-
вай герек тирвал женг чIугваз жезвачир. 
Абуруз Лезгистандин вири агьалийри 
чпел вегьенвай хьиз хьанвай.

Абдуллагьани Мегьамеда чпин «фу-
рара» гьатнавай чапхунчийрин кьилиз 
къван чимайдалай кьулухъ юкьван «фу-
руз» куьмек гана кIанзавай. План фад 
кьилиз акъудун патал Абдуллагьа тфен-
гар гвай лап хъсан нишанчияр кIвенкIве 
тунвай. Абуру гуьлле гана душмандин 
жергеяр са кьадар кьери авурдалай кьу-
лухъ атлуйри басрух гана фарсар турунай 
акъуддайвал тир. Душмандин вилик пад 
ахьтин чкадал кьунвай хьи, адаз чуьнуьх 
жедай мумкинвал авачир. Капун юкьвал 
алай аскерар нишанчийри са-сад тварар 
хьиз юхдиз акъудзавай.

Абдуллагьа няналди шагьдин кьу-
шун жезмай кьван лап пара кьери авуна 
«фурар» агудун патал эмир гана. Са шу-
муд сятда кьиле фейи дяведа лезгийри 
душмандин кьушундин чIехи пай юх-
диз акъудна. Эхирни абуру басрух гуз 
пуд «фурни» агудна ва са гьалкъа арадиз 
гъана. И гьалкъада душмандин 6 агъзур-
далай гзаф аскерар амай. Лезгийри чеб 
элкъуьрна цIарцIе тунвайвиляй абурувай 
я инай акъатиз жезвачир, яни къерехдай 
куьмекар атун мумкин тушир.

Экуьн яралай Абдуллагьа: «Гуьлягъ 
хер алаз ахъайна виже къведач, адан 
кьил шупIна кIанда», – лагьана. Им ада 
вичин кIеретIда авайбуруз гайи ишара 
тир, яни инай са аскерни сагъдиз акъатна 
кIанзавачир. План кьилиз акъудун патал 
Абдуллагьа кIвенкIве туп кардик кутуна. 
Са патахъайни куьмек авачиз дуьздал 
аламай аскерар тупунин гуьллейрикай 
тIветIвер хьиз къирмиш жезвай. Тупунай 
цIай гайидалай кьулухъ лезгийрин ат-
луйри абурал вегьена. Фарсар акатайвал 
инихъ-анихъ катдамаз атлуйри турарив 
абурун кьилер серкIвер хьиз атIуз гадар-
на. Абдуллагьан ва Мегьамедан кIеретIри 
шагьдин кьушундиз ахьтин дуван кьуна 
хьи, инай са аскердивайни сагъдиз акъа-
тиз хьанач. Фарсарин 15 агъзур аскер 
гуьлле акIайди хьиз юхдиз акъатайдалай 
кьулухъ Абдуллагьа Дербентда ацукь-
навай шагьдал хабар ракъурна: «Итим 
ятIа кIеледа чуьнуьх тахьана майдандиз 
экъечI, чна ви амай кьушунринни пемпе 
цавуз акъудин».

15 агъзур аскердикай са касни сагъ 
амачиз акур Надир шагьдин чанда кичI 
гьатна. Ада жезмай кьван фад инай ка-
тун къарардиз къачуна. Араяр са кьадар 
секин хьайи кумазни ам чинеба Иран-
диз хъфена. И.Калушкина кхьейвал, 
«1741-йисан эхирра ва 1742-йисан эвелра 
табасаранвийри ва лезгийри шагьдин 
кьушунар акI кукIварна хьи, четин хьи, 
ада кьвед лагьай гъилера темягь туна 
абурун чилериз басрух гун». (Килиг: 
АВПР, ф.77, 1741, д.4, л.349, 352).

Гьа и женгерилай кьулухъ халкь-
ди Надир шагьдал «Ирандихъай атай 
гавур», «Пехъи кицIин вилер авайди», 
«Къаралмиш», «Гьаргьар Надир» хьтин 
лакIабар эцигна ва сифте яз женгиниз 
эвердай бендер туькIуьрна:

Лезги, яхул, кърагъ виниз!
Дидейрин мам квез гьалал хьуй!
Вегьа кемен, галчIур душман,
Бес им чаз вучтин завал хьуй?
Халкьди аваранви Абдуллагь ва ах-

цегьви Мегьамед хьтин кьегьал рухвай-
рикайни цIудралди манияр туькIуьрнава. 
И къагьриманвилин манияр къедалди си-
вяй-сивиз физва:

Мегьамедан Ахцегь кьушун
Къвез рекьева Фиярикай.
Хуьда лугьуз лезги эллер,
Надир шагьдин цIаярикай.

Лацу шивдал алай гада,
Хци гапур къвалал хьурай.
Къаралмишрин кьил кукIварай 
Абдуллагьаз гьалал хьурай!

Муьзеффер МЕЛИКМАМЕДОВ

КЪЕФЛЕ КУКIВАРАЙ АБДУЛЛАГЬ

“ГЬАЖИ ДАВУД” 
КТАБДИКАЙ ВЕРЕВИРДЕР

2017-йис чи халкьдин уьмуьрда

Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан райондин 
Вини СтIалрин хуьре чи чIехи шаир, ХХ виш йисарин Гомер 
СтIал Сулейманан кIвал-музей цIай кьуна канай. Райондин 
вири музейриз куьмек гузвай, 2009-йисуз вичин такьатралди 
Алкьвадар хуьре чIехи дарамат эцигиз туна Алкьвадар Гьасан 
эфендидин музей кардик кутур халкьдин кьегьал хва Имам 
Яралиева шаирдин музей гуьнгуьна хтун хиве кьунай.

Алай йисан 18-майдиз ада вичин гаф кьилиз акъудна. Гьа 
юкъуз цIийиз эхциг хъувунвай музей ачухуниз талукьарнавай 
чIехи мярекат кьиле фена. Мярекатда Дагъустандин Халкьдин 
Межлисдин депутатри, Кьиблепатан Дагъустандин районрин 
кьилери, ичтимаи ва сияси векилри, машгьур алимри, 
кхьирагри иштиракна.

Музей кардик кухтуна
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ЛЕЗГИ ФОЛЬКЛОРДИН НЯНИ
Алай йисан 23-декабрдиз Бакудин 
Россиядин Информациядинни Меде-
ният дин  Меркезда «Лезги фольклор-
дин няни» кьиле фена. Кхьираг 

Седакъет Кери мовадин «Зи зари халкь» ктаб 
чапдай акъатуниз талукьарнавай мярекат 
кьиляй-кьилди чи фольк лордин руьгьда 
туькIуьрнавай. Лезги интеллигенциядин 
векилри рикI алаз иштирак авур и нянидиз 
атанвай дишегьлийри вирида сад хьиз 
къуьнерик шалар, шарфар, яйлухар вегьенвай. 
И карди мярекатдин халкьдинвални 
метлеблувал генани артухарнавай.

Мугьманар патал туькIуьрнавай чIехи 
ёлкади мярекатдиз суварин гьава гъанвай. 
Цуькверин кIунчIар гваз атанвай мугьманрин 
кьула жегьилар гзаф хьуни рикIиз шад 
гьиссер кужумзавай.

«Самур» газетдин редакцияди ва 
«Сувар» ансамблдин коллективди 
санал арадиз гъанвай няни Россиядин 
Информациядинни Медениятдин Меркездин 
жавабдар къуллугъчи Елена Шишкаловади 
ачухарна. Ктабдин кьетIенвилерикай рахун 
патал гаф тIвар-ван авай къелемэгьли, 
«Самур» газетдин редактордин заместитель 
Муьзеффер Меликмамедоваз гана. Ам 
авторди ктаб арадиз гъун патал чIугур 
зегьметдикай, икьван гагьди акъатнавай 
лезги баядрин ктабрилай С.Керимовадин 
ктаб квелди тафаватлу ятIа рахана. 
Биологиядин илимрин кандидат Самира 
Бабалиевади, КцIар райондин Мучугъ 
хуьруьн юкьван мектебдин муаллим Незифе 
Къафлановади, жегьил химик Зекера 
Захарова, Бакудин тIвар-ван авай муаллим 
Реване Даньяловади ва масабуру цIийиз 
басма хьанвай ктабдикай, ам арадал гъун 
патал авторди чIугунвай зегьметдикай авур 
рахунар марагълубур хьана.

Идалай кьулухъ мярекат Седакъет 
Керимовади гъиле кьуна ва ада кIватI 
хьанвайбур чи халкьдин поэзиядин – 

баядрин алемдиз тухвана. И карда адаз залда 
ацукьнавай чи ватанэгьлийри мукьувай 
куьмек гана. РикI ахъайдай кар ам тир хьи, 
мярекатдиз кIватI хьанвай вирибурун лезги 
баядрал рикI алай. Сифте микрофондив 
эгечIай «Самур» Лезги Милли Меркездин кьил 
Имран Рзаева ва жегьил къелемэгьли, вичин 
махар мукьвал-мукьвал «Самур» газетдиз 
акъатзавай Азизрин Севдади межлисдал 
чан гъана. Абурун гуьгъуьна аваз Эльмара 
Гьажикеримовади, Эльшен Талибова, Жавид 
Алисманова, Ансият Мурсаловади, Альбина 
Сафаровади ва масабуру лезги баядар хуралай 
лагьана. Бакудин Серебровск посёлокдай 
атай Гуьлжагьан Малалиева вичин кьакьан, 

иер ванцелди «Перизадаяр» лугьуз эгечIайла 
виридаз рикIяй хвеши хьана. 

Мад са кьетIенвал ам тир хьи, мярекатдиз 
КцIар, Къебеле, Хачмаз ва Огъуз районрайни 
мугьманар атанвай. Абурукай кцIарви 
муаллимар Шеркъие Челебовади ва Гьуьруьят 
Рустамовади баядар, Менсуре Хийировади 
хъуьтуьл ванцелди халкьдин «На зи дердер 
деринарна» мани лагьайла вири гьейран хьана.

Ахпа гаф межлисдин багьа мугьманриз – 
Дагъустандай кьилди и межлисдиз атанвай 
чи тIвар-ван авай шаир, композитор, «Лезги 
газетдин» мухбир Къагьриман Ибрагьимоваз 
ва адан уьмуьрдин юлдаш, шаир Гъулангерек 
Ибрагьимовадиз гана. Абурун рахунриз 
межлисда авайбуру гурлуз капар яна. 
Гъулангерека вичин шиир кIелайдалай 
кьулухъ Къагьримана чи лезги халкьдин рикI 
алай манийрикай тир «Загъадурзагъа» лугьуз 
эгечIна ва залда авайбуру вирида сад хьиз 
адахъ галаз ван-ванце туна.

Лезги фольклордин мярекатдив жегьилар 
мукьувай эгечIуни рикI генани шадарзавай. 
Абуру баядар лагьайла яшлубуруз лугьуз 
тежедай кьван хвеши жезвай. Иллаки «Сувар» 
ансамблдин кьуьлдайбур Гуьлнара ва Минара 
Къарахановайри, Мирвари Шиховади лагьай 
кьуд цIарари залда авайбуруз хуш легьзеяр 
бахшна. 

«Сувар» ансамблдин концертмейстер, 
лезги халкьдин манияр кларнетдал, кфилдал, 
зуьрнедал чIехи шанкьунивди ягъизвай зурба 
сеняткар Заур Мусаева чи дегь макьамрал 
илигайла кIватI хьанвайбурун кIвачерик 
звер акатна. Ансамблдин виридалайни хъсан 
кьуьлдайди, вичин зурба алакьунралди сейли 
тир Бейлер Дадашова вич гьакIни хъсан 
далдимчи тирди субутна.

Виридалайни верцIи легьзеяр Роза 
Гьажимурадовадини Эльвина Гьейдаровади 
бахшна. Абуру халкьдин манийрал акьван 
устадвилелди илигна хьи, залда авайбуру 
датIана гурлу капар яна. Эмил Исмаилова 

гитарадал ягъиз, «Магьи дилбер чан» мани 
лагьайла садбурун вилерал накъвар акьалтна.

Нянидин иервални верцIивал «Сувар» 
ансамблдин коллективди артухарна. 
Ансамблдин цIийи регьбер Завир Нежефов 
кьиле аваз кьуьлдайбуру межлисдиз 
жегьилвилин, шадвилин гьава гъана.

Мярекат акьван рикIиз чимиди тир хьи, 
ам кьилиз акъатайдалай кьулухъ садазни 
хъфиз кIанзавачир. Чайдин суфрадихъ къени 
ихтилатрал илигай чи ватанэгьлийри вирида 
сад хьиз чеб ихьтин мярекатрик цIигел тирди 
мецел гъизвай.

«САМУР»

РS. Мярекатдин хъсан суракьар яр гъа
риз акъатна. Адакай цIудралди сай та ри 
кхьена. Чи халкьдин фольклордиз талу
кьарнавай и нянидикай рикI алаз кхьей 
Рос сотрудничестводин, ФЛНКАдин сай
та рин, Azerinform ва SİA информациядин 
агент ствойрин, «LezGiYar» порталдин,  
«Etnoglobus», «GumilevSenter.az», «AZpress.AZ»  
ва маса сайтарин коллективриз рикIин 
сидкьидай сагърай лугьузва чна.
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В далеком 1997 году, на 
севере на шей страны, 
в живописном краю – 
Кусарах, начала функ-

цио нировать одна из самых первых 
частных медицинских клиник 
Азербайджана – «ОКИ». В те го-
ды Малик Керимов – известный 
хи рург с многолетним стажем, 
нес колько  лет проработавший 
глав врачом центральной район-
ной больницы, понимал всю не-
об хо димость организации качест-
венно нового, современного 
ме ди цинского сервиса, так как ви-
дел все проблемы медицины того 
времени изнутри. 

Кроме того, будучи ранее 
депу татом республиканского пар-
ламента у него была возможность 
познакомиться ближе с опытом 
не которых наиболее развитых 
в плане частного медицинского 
сервиса стран. Прекрасно осоз-
навая всю ответственность при-
нимаемого решения,  он твердо 
и уверенно взялся за воплощение 
идеи об идеальной клинике в 
жизнь.

М.Керимов вспоминает: 
«Идея создания частной клиники 
поя   вилась в 1996 году. Ее сразу 
же поддержали доктор Низами 
Рус  тамов и доктор Жанна 
Амир бекова. Идея была, но не 
бы ло закона, позволяющего 
пре доставлять частные 
медицинские услуги, и подходящего 

помеще-ния. Единственным 
человеком, который согласился 
предоставить нам помещение 
под клинику была покойная 
Клара Нуралиева. В то время 
она работала директором 
промкомбината. Она поддержала 
эту рисковую идею и потом еще 
долгие годы про работала вместе 
с нами. 

В июле 1997 года был издан 
долгожданный указ президента 
республики о  частной медицине. 
Уже  через месяц собралась ини-
циативная группа, в которую 
входили Низами Рустамов, Жан-
на Амирбекова, Ханым Наг да-
лиева, Клара Нуралиева, Сим нара 
Ибрагимова, Гатам Али султанов 
и я. Мы приняли ре -
шение об открытии 
частной кли ни ки в 
Кусарах. В то время 
это было поистине 
р е в о л ю ц и о н н о е 
реше ние. Не было 
ни мебели, ни обо-
рудования, ни ка ко-
го-либо ин вен таря».

О б о р уд о в а т ь 
кли нику бы ло ре-
ше но в зда нии 
быв шего пром  ком-
би ната, нахо див-
ше  гося в самом 
цент  ре города. На-
ча    ли с ремонта 
этого старого, пост-
роен ного еще в 
на чале прошлого 
ве ка здания, вос ста-
новили его пер воначальный вид, 
создали уют.

С первых же дней клиника 
стала привлекать к себе вни ма-
ние новым подходом к ра бо те, 
высокой культурой меди цинского 
обс луживания: свер кающая 
чис   тота, предельная вни ма-
тель   ность персонала, оплата 
иск лючительно через кассу, и 
мно гие другие факторы сыграли 

свою решающую роль в выборе 
населением для себя и своих 
близ ких в качестве медицинского 
уч реждения которому можно до-
верять, именно клиники «ОКИ».

Совсем скоро клиника 
«ОКИ» смогла собрать вокруг 
себя талантливых и успешных 
специалистов со всего ре гиона.  
Кли ни ка  росла не по дням, а по 
ча сам. Набирала вес, ста но вилась 
больше и успешнее. В скором 
вре мени «ОКИ» смогла заво е вать 
доверие жи телей всего север ного 
региона. Каждый обратившийся 
сюда за помощью мог быть уверен  
в качественной диагностике и 
лечении.

На сегодняшний день «ОКИ»– 

ос на щенная современным о бо-
ру дованием, работающая по 
прин ципу доказательной меди-
цины, отвечающая миро вым 
стандартам клиника. К врачам 
здесь предъявляются самые 
строгие требования, соот вет-
ство вать которым под силу не 
каждому. Здесь работают иск лю-
чительно профессионалы свое го 
дела, которые  делают дос тупной 

качественную меди цинскую 
помощь благодаря чуткому и 
внимательному от ношению к 

каждому пациенту.  
В клинике ежегод-
но про водятся сот-
ни слож ней ших, 
зачастую уникаль-
ных операций, 
сюда при езжают 
ино ст ранные спе -
циалисты с ми ро-
вым именем, здесь 
в з р а щ и в а ю т с я 
новые высо кок ва-
ли фици рованные 
кадры. Часто про-
во дящиеся «Дни 
отк рытых дверей» 
в клинике «ОКИ» 
уже много лет дарят 
возможность нуж-
дающимся в ме-
дицинской помощи 
людям получать ее 

совершенно бес платно.
«ОКИ» – это результат колос-

сального труда всего коллектива: 
врачей, медсестер, санитарок. 
Каждую заработанную копейку 
мы инвестировали в клинику. 
Этот процесс продолжается и 
по сей день. У нас свои внутренние 
законы, устав, свой дресс-код. Мы 
строго соблюдаем медицинские 
стандарты, принципы гуманизма. 

С нами работают десятки 
лучших специалистов из ведущих  
клиник Баку. За эти годы более 20 
немецких специалистов работали 
в нашей клинике, оказывали 
помощь населению региона. Уже 
более 10 лет мы плодотворно 
сотрудничаем с династией 
Кузановых – именитыми плас-
тическими хирургами из Грузии. 
Мы лучшие по многим позициям, 
и тем не менее, говорить о своих 
достижениях в СМИ мы не 
любим. Реклама чужда нашим 
принципам, гораздо важнее 
оценка пациентов их благодарные 
слова», – говорит создатель 
и бессменный руководитель 
клиники М.Керимов. 

Ни для кого не секрет, что 
клиника «ОКИ» на сегодняшний 
день уже является брендом.  ОКИ 
- это большая дружная семья, 
состоящая из людей умеющих 
и желающих помогать другим. 
Коллектив клиники, который уже 
насчитывает более 90 человек, 
гордится тем, что является 
частицей такого успешного, а 
главное уважаемого и любимого в 
народе медицинского учреждения. 

С праздником вас, дорогие 
друзья! С 20-летием! Желаем 
всему коллективу клиники «ОКИ» 
процветания во благо  нашей страны!

«САМУР»

С 20-ЛЕТИЕМ, “ОКИ”!

Врач – философ: ведь нет большой разницы 
между мудростью и медициной. 

Гиппократ

Врач должен обладать взглядом сокола, 
руками девушки, мудростью змеи и сердцем 
льва. Авиценна

Врачи властвуют над жизнью и смертью 
и являются чуть ли не главными 
представителями Бога на земле. 

Стиг Ларссон

Врач, впервые приступая к лечению своего 
пациента, должен делать это изящно, весело 
и с приятностью для больного. И никогда 
хмурый врач не преуспеет в своем ремесле. 

Монтень Мишель
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Xalq arasında adı hörmətlə 
çəkilən ziyalılardan söz 
dü şəndə Rauf Pirmət oğlu 

Məmmədzadənin adı da yada düşür. 
Nəcib və xeyirxah əməlləri ilə tanınan 
bu el ağsaqqalının keçdiyi şərəfli həyat 
yolu gənc nəslə örnəkdir.

Hələ XIX əsrdə Quba qəzasında və 
Dağıstanda məşhurlaşmış Pirmətovlar 
nəslinin yetirməsi olan Rauf müəllim 
xeyirxahlıqda babasına çəkib. Onun 
babası Balamət Pirmətov Qusar na-
hiyəsinin Xürel kəndində iri torpaq 
və mülk sahibi idi. Həmişə kasıblara 
yardım edər, kəndin abadlığı qayğısına 
qalardı. O,1918-ci ildə erməni daşnak-
larına qarşı döyüşən Qubanın Digah 
kəndindəki dəstələrə köməyə gəlmiş 
xürellilərdən ibarət dəstəni yaratmış 
və silahlandırmışdı. Həmin döyüşlərdə 
yaxından iştirak edən B.Pirmətov həlak 
olmuş həmkəndlilərinin ailələrinə 
maddi yardım göstərmiş, xeyli torpaq 
vermişdi.

Rauf Məmmədzadə Qusar şəhər 1 
saylı orta məktəbini bitirdikdən sonra 

Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 
inşaat fakültəsinə daxil olur. Buranı 
bitirib Bakıdakı 8 saylı dəmir-be-
ton məmulatları zavodunda sex rəisi, 
baş mühəndis, direktor müavini vəzi-
fələrində çalışır.

1979-cu ildə təşkilatçılıq bacarığını 
nəzərə alıb onu Azərbaycan Respub-
likası Daxili İşlər Nazirliyinin tabeli-
yindəki sənaye kombinatına direktor 
təyin edirlər. Uzun illər həmin vəzifədə 
çalışan R.Məmmədzadənin təşəbbüsü 
ilə əvvəllər kiçik bir müəssisə olan 
kombinat zavoda çevrilir. Burada yeni 
istehsalat sahələri yaradılır. Rauf müəl-
limin xidmətlərindən biri də o olur ki, 
vaxtilə ölkədə baş verən dağıdıcılıq 
prosesi zamanı zavodu qoruyub sax-
layır. Onun həmçinin «Azərbaycan» 
istirahət evinin tikintisində böyük 
əməyi vardır. Rauf müəllim əməyinə 
görə dəfələrlə DİN-nin fəxri fərman-
larına layiq görülüb.

R.Məmmədzadənin gördüyü yad-
daqalan işlərdən biri də doğma yur-
dunda – Qusarın Xürel kəndində öz 

vəsaiti hesabına böyük məscid binasını 
tikdirməsidir. Belə xeyirxah əməlləri 
ilə tanınan el ağsaqqalının bu günlərdə 
75 yaşı tamam olur. Rauf müəllimi 
səmimi qəlbdən təbrik edir, ona uzun 
ömür və cansağlığı arzulayırıq.

«SAMUR»

EL  AĞSAQQALI
2017-йис чи халкьдин уьмуьрда

14-сентябрдиз Дагъустан Республикадин меркез тир Магьачкъала 
шегьерда кьиле фейи ватанэгьлийрин форум рикIелай тефирди хьана. Вичин 
макьсад лезгияр, аварар, даргияр, Дагъустандин маса халкьар кIватIна сад 
авун тир и мярекатдиз Россиядай, Азербайжандай, Туьркиядай, Сириядай, 
Иракдай, Иорданиядай, Германиядай, Франциядай, Израилдай, Украинадай, 
Белорусиядай, Эстониядай, Къазахстандай цIудралди чи ватанэгьлияр атанвай.

Форумдал лагьайвал, алай вахтунда дуьньядин 40 уьлкведа Дагъустандай 
тир 3 миллиондилай гзаф чи ватанэгьлияр яшамиш жезва. Виридалайни чIехи 
диаспора Туьркияда ава. Ина чи ватанэгьлийрин кьадар 500 агъзур кас я.

Мярекатдал Дагъустан Республикадин кьил Рамазан Абдуллатипова 
«Самур» газет марагълуз акъатзавайди, ада халкьарин арада дуствал 
мягькемарзавайди кьилди къейд авуна. Эхирдай Дагъустандин маса 
уьлквейрихъ галаз алакъаяр мягькемарзавай ватанэгьлийриз, гьабурукай яз 
С.Керимовадиз «Хайи чил кIанивилин» медаль гана.

Хайи чIалални медениятдал рикI алай чи ватанэгьлияр шадардай мад са 
кардик кьил кутунва. ТIвар-ван авай къелемэгьли Седакъет Керимовадиз 
виликай къвезмай йисуз вичин Азербайжанда ва Туьркияда чап хьанвай 
«Къайи рагъ» пьесадин бинедал алаз лезги чIалал художественный фильм 
чIугваз кIанзава. И кар патал герек тир гьазурвилерни акунва.

Кьве жегьилдин бахтсуз муьгьуьббатдикай - Ватандин ЧIехи дяве себеб яз 
гъурбатдиз акъатай, Туьркияда вичиз кIвал-югъ авур Ярметанни, уьмуьрдин 
эхирдалди хайи хуьре адан рехъ хвейи Яргунатан кьадар-кьисметдикай 
рахазвай фильмда чи халкьдин ацукьун-къарагъун къалурзавай адетрикай, 
этнографиядин ва фольклордин элементрикай гегьеншдиз менфят къачуда.

Ватанэгьлийрин мярекат

Лезги чIалал фильм

Son zamanlar mətbuat səhi-
fələrində tarixə və tarixi had-
isələrə dair tarixi faktlara və 

mənbələrə söykənməyən, əsaslandırıl-
mamış yazılara tez-tez rast gəlirik. 
Yasayış məntəqəsinin yerləşdiyi yeri 
dəqiq-dürüst bilməyən “qələm sahib-
ləri” ortaliğa atılıb at oynadanda fikir-
ləşirsən: axi bu yağışdan sonra çıxan 
göbələklərə oxşayan “tarixcilərin” istə-
yi, məqsədi nədir?

Bizə məlum olduğu kimi, tarix 
elmi dəqiqliyi sevir, faktlara əsaslanır. 
Uzun zamanlar toponimlərimizə, hid-
ronimlərimizə, oykonim və oronim-
lərimizə bəslənilən ögey munasibət 
əsl tarixçiləri çətin vəziyyətə salmış, 
üzdəniraq tarixcilərə isə meydan su-
lamaga imkan yaratmışdır. Dedikləri-
min doğru-dürüstlüyünü oz doğma 
kəndim olan Zindan-Muruğun tim-
salında sübut etməyə çalışacağam. 
Yaxşı bilirik ki, tari xi özündə əks 
etdirən mənbələr rəsmi sənədlərdən 
sonra, xalqin dilində olan bayatılar, 
toxuduğu sumaq və xalçalar, tarixi 
abidələr, qazıntılar zamanı tapılan 
artefaktlardır. Kəndimizin adının nə 
vaxtdan Zindan-Muruq oldugunu bilən 
yoxdur. 

Zaman-zaman bu kəndin adı 
Maruk, Maruq, Murux, Muruxъ 
olmuşdur. Bu ada “Zindan” sözünün 
nə vaxt və nədən ötrü əlavə edildiyi 

məlum de yildir. Ona gorə ki, rayon 
ərazisində Muruq adlı daha bir kənd 
var. Heç kim Muruq toponiminin 
hansı məna verdiyini  deyə bilmir. 
1902-ci ildə Zindan-Muruq kəndinin 
plan-xəritəsini çəkmiş yer quruluşçu-
su knyaz Vaçnadze kəndimizin adını 
Muruxъ kimi qeyd edib. Bəyəm knyaz 
o qədər savadsız idi ki, kəndin adını 
düzgün  qeyd etməsin? Bu azmış 
kimi bəzi “tarixçilər” kəndin adını 
Şindan-Muruq etməyə çalışır və onu 
Dağistan, Talışıstan ilə əlaqələndirirlər.

Kəndin dəqiq hansı tarixdə 
salındığı haqqında dürüst məlumat 
olmasa da (bu məlumatlar XX əsrin 
30-cu illərində bolşeviklər tərəfind-
ən dini kitablar adı altında məhv 
edil mişdir), qazıntılar zamanı üzə 

çıxan təkzibolunmaz artefaktlar bu 
yaşayış məntəqəsinin çoxdan movcud 
oldu ğunu sübüt edir. Bunlara misal 
olaraq aşağıdakı tapıntıları göstərmək 
olar:

1)  1960-ci ildə tapılmış tunc balta, 
nizə ucluğu və adlarını bilmədiyimiz 
bir neçə tunc əşya.

2)  1995-ci ildə Aladaşın “Xan bu-
lağı” ərazisindən tapılmış insan başına 
oxşayan heykəl-daş və meteoritlərə ox-
şayan müxtəlif fiqurlu daşlar.

3) Kənd qəbiristanlığı ərazisində 
olan üstü muəmmalı naxışlı qəbir dası. 

4) Aladaşın “Menaxür” bulağı əra-
zisində torpaq qazıntıları zamanı üzə 
çıxan və sonradan nədənsə üstü örtülən 
tarixi qəbiristanlıq. 

5) 2012-ci ildə qazıntılar zamanı 
Aladaşın Bərək yoxuşu (Берекан 
хуш) ərazisindən tapılmış, üzərində 
alban heraldik nişanları olan dəbilqə 
ucluğunu xatırladan tunc əşyalar bu 
kəndin və digər yaşayış məntəqələrinin 
qədim tarixə malik olduğunu bir daha 
sübut edir.   

Ləzgi BƏHLUL,
Qusar rayonu Zindan-Muruq 

kənd orta məktəbinin müəllimi, şair

TARİXİ SAXTALAŞDIRMAQ OLMAZ

TƏBRİK EDİRİK!

16 декабря в Дербенте, в зале Лезгинского Государ-
ственного Театра имени Сулеймана Стальского, состо-
ялся концерт с участием вокалистов ансамбля «Сувар». 
Концерт был посвящен песенному творчеству Седагет 
Керимовой. Вечер вели уже давно завоевавшие симпатии 
зрителей молодой талантливый поэт Владик Батманов 

и его очаровательная однокурсница Марина Ибрагимо-
ва. На протяжении всего вечера они рассказывали о 20- 
летнем пути известного Лезгинского Ансамбля Песни 
и Танца «Сувар», о творчестве его создателя.  Соловьи 
«Сувар»а Решад Ибрагимов, Джавахир Абдулова, Джа-
миля Залова, Эльвина Гейдарова, воспитанник ансамбля, 
ныне заслуженный артист республики Дагестан Руслан 
Пирвердиев исполнили авторские песни С. Керимовой, 
ставшие в последние годы лезгинскими хитами. 

Гостей из Баку поздравили народная артистка Даге-
стана, неотразимая Фаризат Зейналова и молодая, талант-
ливая актриса театра Жасмина Габибуллаева, которая 
после тяжелого ДТП пока еще вынуждена передвигаться 
в коляске. Но это нисколько не помешало ей прекрасно 
исполнить на сцене песню. Директор театра - Динара 
Эминова, также тепло поприветствовала гостей вечера.

Зрители, которыми был полон Дербентский театраль-
ный зал, долго аплодировали солистам «Сувар»а за яр-
кое, профессиональное выступление.

ВЕЧЕР ЛЕЗГИНСКОЙ ПЕСНИ
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“САМУРДИН” МЕКТЕБ

САД ХЬИЗ МЕНФЯТ КЪАЧУЗВАЙ ГАФАР
   Лезги чIала   Хиналугъ чIала 

авадан 
агъзур
акьул 
алават 
аси 
афар 
бажагьат 
базламач 
бижекI
булама
булушка 
валчагъ
варз 
ваъ 
велед 
ви 
гада 
газар  
гардан
гебе 

авадан
азыр
акьыл
хIалават
хIаси
алфар
баьджаьхIат
базламач
бижег
булама
былышка
валчагъ
варз
ваъ
велаьд
ви
гада
газар
гардан
гаьбаь

гена
генг 
гирве 
гунгачI
гургур
гуьмбе 
гъулгъула 
гъуцар
далда 
даркал
дем 
дидар
диде 
дугур
жалгъа 
жида 
икрагь
икрам
ими 
йис 

гена
генг
гирва
гунгач
гургур
гумба
гъулгъула
гъуцар
далда
даркал
дем
дидар
даьдаь
дугур
джалгъа
джида
икрагь
икрам
эми
уьс

кабач
кайвани
кач 
курквачI
кушкуш
къадакь
къажгъан
къайтагъ
къафун
къени
къураба
къурум
кьурагь
кьушкьун 
кIаз 
кIалуб
кIамаш
кIан 
кIеле
лак 

кабач
кайваны
кач
кIуркIаж
кушкуш
къадагъ
къажгъан
къайтагъ
къафын
къини
къураба
къурум
къурагь
кьушкьун
кIаз
кIалыб
кьамаш
кIан
кIала
лак

Масдар глаголдин тIварцIин фор ма я. Ам глаголди 
къалурзавай гьерекатдин, кардин, гьалдин тIвар я.

Масдарди вуч авун? вуч хьун? суалриз жаваб гуда. 
Ам арадиз гъидай суффиксар -и, -ин, -ун, уьн я. Дегиш 
хьунин жигьетдай масдар существительнидиз ух шар я: 
адаз гьамиша кьадардин ва падеждин категория хас я ва 
ам гьабуруз дегиш жеда.

Муьжуьд сая глаголдиз ма на жигьетдай масдардиз мукь-
ва къуша формаярни ава: гу нуг, гъунугъ, кьиникь, финиф, 
ху нух, хъунухъ, хуьнуьх, хьунухь. Ихьтин фор маяр са 
кьадар куьгьне хьан  ва, абурукай къвердавай тIи  мил менфят 
къачузва. Мас дардинни и формайрин ара да кар алай тафават 
ава: и формайрихъ инкарвилин жуьре авач. И кьетIенвили 
абур су щес твительнийриз генани мукьва ийизва.

Кхьинра масдардикай ва адаз мукьва къуша 
формайрикай сад хьиз менфят къачуда. Мес: Адан мурад 
кIелна духтур хьун я. Адан мурад кIелна духтур хьунухь 
я. Гададиз кIанзавайди мехъерик фин тир. Гададиз 
кIанзавайди мехъерик финиф тир. 

МАСДАРДИЗ 
МУКЬВА ГАФАР

Хьана кьван, хьанач 
кьван, са къарини кьуь-
зек. Кьуьзек кагьул, кар 

алакьдачир сад тир. Къа ридивай 
адан квелинвал эхиз жедачир, 
датIана  гъуьнтl гудай ада вичин 
итимдиз. 

Садра  къариди кьуьзеказ 
хьран кIвалин  ханвай ракIар гуь-
нгуьна хтур лагьана, фена кlва-
лин кlвалахар ийиз. Итимди рак 
хкудна, тарцин 
кlаник эциг-
на. Садлагьана 
квелин хьайи 
ам гьанал ахва-
риз фена.  Къ-
аридиз хтайла 
акуна хьи, я хьран кIвалик рак 
кумач, я ана авай хъуьтIуьн 
раж. Къариди вичин  чан 
туьтуьниз гъайи  кьуьзек 
кIваляй чукурна. 

Кьуьзек квелинз-кве-
линз там галайнихъ  фена. 
Йиф алукьайла касдиз 
мукьув гвай тарцин кlаник 
ярх хьана са вил ахвар ийиз 
кlан хьана. Ам тарцихъ 
агалтун кумазни тама чанда кичI 
твадай са ван гьатна. На лугьу-
мир, инал сев ксанвай кьван. 
Касди севрелай, севре касдилай 
кlевиз гьарайзавай. Севрез ви-
чикай кичlе хьанвайди кьатIайла  
кьуьзек  мягьтел хьана.

-  Севрезни инсандикай кичIе
женни? - лагьана жузуна ада.

- Зун вуна лугьудай севери-
кай туш. Заз гьар са куьникай 
кичlезвайди я.

- Инсанрикай кичlедай вун
гьихьтин сев я?   

- Жувни гъавурда акьазвач.
«Вун хьтин кичехъан зи вилериз 
тахкурай» лагьана папа зун ку-
мадай чукурнавайди я.

- Вунни зун хьиз ава хьи, - ла-
гьана хъуьрена кьуьзек. - Вучда 
чна гила?

- Кlвенкlве руфун тухарна
кIанда, - жаваб гана севре.

Кьуьзека севрез тарцин хъал-
хъамда авай чIижерин куьнуь 
къалурна. Севрен къуьнерал 
ахьахна ада гъил куьнуьдиз сух-
на. Ингье чIижериз чпин вирт 
масадаз гудай фикир авачир. 
Куьнуьда авай кьван чlижер гьа-
валат хьана и кьведан чандал. 
Акъалдиз, къарагъ хъийиз кат-
на севни кьуьзек инай. Чинар 
дакlванвай  абур са гужуналди  

вацlухъ фена циз гьахьна.  ЧIи-
жер алатайла гишила рад-ртал 
элкъвезвай, куьцlена чандивай 
хьанвай касни сев кьил-кьиле 
туна чилел ярх хьана.  Гила гъед 
кьаз кlан хьана и кьведаз. Севре 
лагьана:

- Вун зи кlвачерикай гал-
кIукI, за кьил вацIа тван, гъед 
вич зи сарарик акатдайди я. 

Севрен кьил цив галукьун-
ни и кьвед вацlуз  аватун сад 
хьана. Гугрумдив авахьзавай ва-
цlун ятари абур яргъаз  тухвана. 
Эхирни абур са гужуналди цяй 
экъечIна. 

Чпиз рагъ гузвай касдизни 
севрез  тарцин хилел якlа-чlарчlе 
авай са пехъ акуна. 

- Ша чна и пехъ кьуна цlал
хъухъвана нен, - лагьана касди. 
Кьуна гьарда са чlехи къван, 
алахъна пехъ ягъаз кlанз. Вегьей 

къванерикай сад нагагьдай кас-
дин кьиле акьурла пехъ хъуьрена: 

- Икьван гагьди заз куьн
хьтин ферсузар акурди тушир, 
са-сад хупI хъсандиз жагъанва 
квез!  

Гишила шерзум хьана, далу 
далудив агудна ацукьна касни 
сев. Садлагьна севрен кьилиз са 
фикир атана. 

- Ша чна ви къари нен. Зи ру-

фун тух жеда, ви япар динж. 
Кас рази хьана. Гьатна 

абур рекье. Касдин кlвалив 
агакьайла севре лагьана:

- Вун валара чуьнуьх хьухь,
за эверайла анай экъечI. 

ГьакIни авуна абуру. Сев 
кlвализ гьахьайла ана ахьтин 
са цlугъдин ван гьатна хьи, 
чилер зурзуна. Валара чуь-
нуьх хьанвай касдиз садлагьа-

на вичин къаридин язух атана. 
Ам вичи кьур кардал пашман 
хьана. Тадиз фена къари сев-
ревай къакъудиз. «Рекьида за 
вун,  сев, алат зи къаридин чан-
дилай!» - лагьана, севрехъ галаз 
кьуршахар кьаз гьазур хьана ам. 

КIвализ гьахьай касдиз вуч 
акуртIа хъсан я? Къариди севрен 
япарикай кьуна акъажзава, севре 
лагьайта, як атlайди хьиз гьа-
райзaва. Къаридиз кьуьзек ви-
чиз куьмек гуз атанвайди акур-
ла гзаф хвеши хьана. Итимдин 
кагьулвал вилериз ахквазмачир 
адан. Гила адаз вичин кьуьзек 
пагьливан хьиз аквазвай. Ам 
къа чуна эцигдай чка жагъизма-
чир къаридиз. Кас лагьайтIа, вич 
къаридиз икьван кlанарай севре-
лай гзафни-гзаф рази тир. 

 АЗИЗРИН Севда

КЬВЕ КАГЬУЛДИ
МАХ

2017-йис чи халкьдин уьмуьрда
12-22-майдиз Бакуда кьиле фейи Исламиададин рейсадвилин IV Къугъунар чIехи 

вакъиадиз элкъвена. И акъажунра Азербайжандин жегьилар 75 къизил медалдиз, 50 
гимиш ва 37 буьруьнж медалриз лайихлу хьана ва чи уьлкведи сад лагьай чка кьуна.

Исламиадада лезги спортсменар иллаки тафаватлу хьана. Абурукай са шумуда 
- тхэквондодай олимпиядин, дуьньядин, Европадин, I Европадин Къугъунрин 
чемпион тир Радик Исаева, 100 метрдиз зверинай Нурлан Ибрагьимова, 
Азербайжандин хкягъай футболдин командадик квай Теллур Муталлимова 
къизил медалар, чи машгьур дишегьли таэквондист, дуьньядин ва Европадин 
чемпион Фарида Азизовади гимиш медаль, хкадарунар авур Зейнидин Билалова 
буьруьнж медаль къачуна

Алай йисан 6-августдиз Туьркияда лезги халкьдин меденият ва адетар 
теблигъзавай Балыкесир шегьердин «Дагъустан» кIватIалди Кирне (цIийи тIвар 
Ортажа я) хуьре «Лезги гъед» тIвар гана кьиле тухвай суварин суракьар вириниз 
чIкана. КIватIалдиз регьбервал гузвай кьегьал лезгияр Яшар Сабри Дуьндера ва 
Рамазан Кора арадал гъайи и мярекатда Бурса, Измир, Балыкесир шегьеррай, 
Туьркиядин лезги хуьрерай атай вишералди инсанри иштиракна.

Суварин юкъуз «Lezgi Yıldızı» («Лезги гъед») кьуьлерунин ансамблди 
тамашачийриз лезгийрин шумудни са кьуьл ийидай макьамар къалурна. Эхирдай 
вирида лезги гамарин ярашух тир лезги гъетер алай халичайрин патав шикилар 
ягъана.

Исламиададин чемпионар

ЧIехи сувар

   Лезги чIала   Хиналугъ чIала   Хиналугъ чIала    Лезги чIала 
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Бати   – фагьум авачир
БатI   – чIурун къаз
БатIа   – гъвечIи гурцIул
Бицил   – чугундин къажгъан
Бурдукь  – дакIурвал квай
Гиргьав  – цуьк
Гурт   – жерге
Гуьгьуьгь  – маналувал
ДандакI  – тум куьруь
Дунп ягъун  – туьгьмет авун
Жилавар  – жабры
Лакъа   – балугъдин са жуьре
Лелеш   – чинал тариф ийидайди
Ригай   – карий
Тепкеш  – къат
ТIапIас  – горлица
ТIвакI   – рюмка
Хурдул  – акахьай затI
Хурух   – къужах
ЦIумачI  – таран бебелук
Чандар  – лацу къавах
Чуквар  – къундах
Шиле   – къумаш (парча)
Шаламкъал  – акьулдиз заиф
Шимехъан  – гзаф шим квай чка
ШуькIвец – кьелечI якIарин инсан
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САМУР

Алай йисан 18-декабрдиз 
ван хьайи залан хабарди чи 
рикIер къарсурна. Алай аямдин 

прикладной ва монументальный 
живописдин зурба сеняткаррикай сад, 
вичин эсерриз гьиссерин деринвал, 
фикиррин азадвал, философиядин 
фагьумар хас тир Дарвин Велибегов 
чавай къакъатна. Чи чIехи камалэгьли, 
зурба ватанперес, къени къилихрин 
инсан гьахъ дуьньядиз рекье гьатна. 
«Самур» газетдин кIвалахдарриз и 
къакъатуни иллаки кIевелай таъсирна. 
Вучиз лагьайтIа абуру газетдин чинриз 
чи художникдикай шумудни са очеркар 
акъуднай, и зегьметдал рикI алай, вичихъ 
чIехи агалкьунар авай касдикай вири 
халкьдиз гегьеншдиз чирвилер ганай.  

Дарвин Гьажибеган хва Велибегов 
1941-йисан 12-январдиз Дагъустандин 
Ахцегь райондин Чепер хуьре 
дидедиз хьана. I0 йисуз ина, 3 йисуз 
Новочеркасскда, 10 йисуз Грозныйда, 
10 йисуз Ленинградда, 4 йисуз 
Магьачкъалада яшамиш хьайи сеняткарди 
В.Мухинадин тIварунихъ галай вини 
дережадин мектеб (гилан академия) 
акьалтIарна. 1976-йисуз Дагьустандин 
ва СССР-дин Художникрин Союзрик 
экечIай ам гьа йисуз Бакудиз куьч 
хьанай ва 1980-йисалай Азербайжандин 

Художникрин Союздик квай.
 Вичин эсерар Азербайжандин, 

Россиядин, Украинадин, АСШ-дин, 
Туьркиядин, Германиядин, Франциядин, 
Австриядин, Израилдин, Норвегиядин, 
Япониядин, Италиядин, Англиядин, 
Польшадин, Словениядин ва маса 
уьлквейрин музейра тунвай, гьакIни чара-
чара ксари чпин коллекцийра хуьзвай 
Дарвин 1000-далай гзаф эсеррин автор я. 
Адан «Лацу дурнаяр» монументальный 
гуьмбетди 1984-йисуз Дагьустан 
Республикадин гьукуматди кьиле тухвай 
конкурсда сад лагьай чка кьуна. 1989-йисуз 
виридуьньядин ктабрин ярмаркада сад 
лагьай чка кьур «Азербайжандин Яру 
ктаб»да Д.Велибегова чIугунвай 150 
шикил гьатнава. 

Адан пейзажрай Азербайжандинни 
Дагъустандин цуькверив диганвай 
яйлахар, кьилел жив алай дагълар, 

кьакьан чарчарар чиниз хъуьреда. 
Эхиримжи йисара Дарвина 

лингвистди хьиз лезги чIалан  месэлайрин 
винелни кIвалахнай. Адан илимдин 
макъалаяр мукьвал-мукьвал газетринни 
журналрин чинриз акъатнай. Лезги чIал 
дуьньядин дегь чIаларикай тирди субутун 
патал чи камалэгьлиди Къафкъаздин 
расадин халкьарин чIаларин чирвилерин 
сиягь туькIуьрнай. И кардиз ада зурба 
зегьметар, вичин уьмуьрдин са шумуд 
йис серф авунай. Ина 1700 халкьдин 
тIварар гьатнава. 

Дарвинакай Азербайжандин ва 
Гуржистандин телевиденийри кьилди 
фильмар чIугунай. Ам «Къафкъаз-
Греция. Медениятрин умумивал» ва « 
Къафкъаз-Скандинавия. Медениятрин 
умумивал» ктабрин автор я.

Дарвин Велибегов лугьуз тежедай 
хьтин заха инсан тир. Вичин эсерар 
коллекционерри багьа къиметдай 
къачузвай и касди чи халкьдин 
интеллигенциядин векилриз абур рикIин 
сидкьидай багъишдай.  Вичиз Аллагьди 
чIехи алакьунар хьиз умунвал, саявални 
ганвай, вичин халкьдал кьару тир, датIана 
адал дамахдай и инсандин экуь къамат 
ам чидайбурун рикIера гьамишалух яз 
амукьда. Аллагьди рагьмет авурай! 

“САМУР” газетдин коллектив

Чи республикадин виридалай-
ни иер районрикай тир Къуба 
йис-сандивай авадан жезва. Инин 
зегьметдал рикI алай инсанри 
хайи райондин абадвилер патал 
вири жуьредин алахъунар ийизва. 
Гьа и кар себеб яз Къуба вилик 
физва, ада гекъигиз тежер хьтин 
иервилерихъ ялзава. Ина агьалий-
рин гьалар хъсанарун патал герек 
тир къулайвилер арадал гъизва.

Алай йисан 7-декабрдиз кьиле 
фейи вакъиаяр лагьайтIа, къуба-
вияр патал сувариз элкъвена. Гьа 
юкъуз Азербайжан Республикадин 
Президент Илгьам Алиева ва сад 
лагьай ханум Мегьрибан Алиевади 
цIийи карханаяр кардик кутадай 
мярекатра иштиракна.

Кардик кутуна
ЦIийи йисан вилик гьукуматдин 

патай къубавийриз къалурай къай-
гъударвилин чешнейрикай сад ина 
«ASAN həyat» комплекс кардик ку-
тун хьана. И карханади Къубадин ва 
къунши КцIар, Хачмаз ва Шабран 
районрин 500 агъзур кьван агьалий-
риз къуллугъда. Ина 170 кIвалахдай 
чкаяр арадал гъанва. Гьа са вахтунда 
45 кьван гуьгьуьллуяр и кардиз желб 

авунва. Карханада агьалийриз 32 
жуьредин къуллугъар ийида.

Комплекс 4 гьавадин идарадин 
дараматдикай ва 6 тIуьнар-хъунардай 
кIвалерикай ибарат я. Ина «ASAN» ва 
«ABAD» меркезар ва «ABAD» мек-
теб арадал гъанва. Къубадин «ASAN 
xidmət» меркез Президентди кардик 
кутуна. 

«ABAD» мектебда халичачивилин, 
харусенятдин ва теориядин курсар 
тешкилнава. Виликай къвезмай йисуз 
ина хизанрин майишатар патал биз-
несдин, маркетингдин, бухгалтерия-
дин рекьяйни курсар арадал гъида.

Гамарин кархана
Къубадин гамар дегь чIаварилай 

вириниз сейли я. РагъэкъечIдай патан 
уьлквейрин, Урусатдин, Европадин 
савдагарри Къубадин халичаяр рикI 
алаз къачудай. Исятда районда гамар 
храдай са шумуд кархана ава. Абурун 
сиягьдиз мад са кархана – «Azərxalça» 
ASC-дин филиални алава хъхьанва.

ЦIийи филиал кардик кутадай мя-
рекатдал Азербайжан Республикадин 
Президент Илгьам Алиева лагьайвал, 
Къуба гьамиша халичачивилин мер-
кезрикай сад хьанвайди я. Ина и сенят 
гзаф вилик фенва. ЦIийи филиалди 
къубавийриз мадни чIехи агалкьунар 

къазанмишдай мумкинвал гуда.
Филиалда гамар хразвай 150 ди-

шегьлиди ва 12 идарадин къуллугъ-
чиди кIвалахда. Ина шикилар чIугва-
дай ва сагъламвал хуьдай кIвалер, 
гьамбархана, хуьрекхана, гамар маса 
гудай зални кардик кутунва. 43 гамар 
храдай тарарал Къуба, КцIар, Хачмаз 
ва Сиязан районрин хуьрериз талукь 
тарихдин ва са куьнивни гекъигиз те-
жедай хьтин чкадин гиширрин гамар 
храда.

ТIаратIдин музей
Алай йисан мартдилай гатIунна 

эцигай музейдин дарамат вижевай-
ди хьанва. Ина чIехи зал, идара ва 
куьмекчи кIвалер ава. Зал 6 хилекай 
туькIуьрнава. Ина Азербайжандин 
ханлухрин девирриз талукь картаяр, 
абурун тIаратIар, юкьван виш йиса-
рин женгчияр къалурдай манекенар, 
XIX виш йисарин Азербайжандин 
шегьеррин гербер, дегь чIавара акъ-
уднавай ракьун ва кагъаздин пулар 
къалурзава.

Музейда гьакIни Азербайжандин 
Халкьдин Жуьмгьуриятдиз талукь 
документар, Азербайжандин СС-
СР-дин чIавуз ва аслу тушир аямда 
кьабулнавай конституцияяр, гербер, 
тIаратIар, почтадин маркаяр, орден ва 
медаларни кIватIнава. И кархана Къ-
убадин ТIаратIдин Майданда кардик 
кутунва. Кьил акъуддай ксари лугьу-
звайвал, музейди агьалияр ватанпере-
свилин руьгьда тербия авунин карда 
чIехи тир роль къугъвада.

Гуьлхар Гуьлиева

КЪУБА АВАДАН ЖЕЗВА

ЧIЕХИ  КАМАЛЭГЬЛИ ЧИ АРАДА АМАЧ
ЭПИТАФИЯ

Turistləri 
sürprizlər gözləyir

2017-сi ilin son, yeni ilin isə ilk 
günlərini Qu sarda keçirmək üçün 
müraciət edən yerli və əc nə bi turistlərin 
sa yı kifayət qədər çox dur. Qarşıdan gələn 
bayramlar ərəfəsində rayon dakı otel və 
istirahət mərkəzlərindəki yerlərin 90 
faizi əvvəlcədən sifariş olunub. Əcnəbi 
turistlərin müraciətləri arasında ərəb 
ölkələrindən, Rusiya, Türkiyə və İrandan 
olanlar çoxluq təşkil edir. Bununla 
əlaqədar istirahət mərkəzlərində qonaqlara 
ənənəvi milli mətbəxlə yanaşı, xarici ölkə 
yeməkləri də təqdim olunacaq.

Qarşıdan gələn bayramlarla əlaqədar 
istirahət mərkəzləri tərəfindən qonaqlar 
üçün müxtəlif turizm paketləri hazırlanıb. 
Rayondakı mədəniyyət ocaqları da bayram 
günlərində qonaqları yüksək səviyyədə 
qarşılamağa hazırlaşır.

Bayram günlərində Qusar Tarix-
Diyarşünaslıq Muzeyi də gücləndirilmiş 
iş rejimində çalışacaq. «Şahdağ» Turizm 
Mərkəzinə və digər istirahət obyektlərinə 
üz tutan əcnəbi qonaqlar rayonun 
əsrarəngiz təbiəti ilə yanaşı, tarixinə də 
maraq göstərirlər. 


