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Муслим Магомаеван парк

Украинадин кьилин шегьер тир Киевда вири 
дуьньядиз сейли манидар ва композитор, СССР-дин 
халкьдин артист Муслим Магомаеван тIварунихъ 
галай парк ачухардай мярекат кьиле фена.

Мярекатда Азербайжандин ва Украинадин 
медениятдин министрар тир Эбуьльфес Къараева ва 
Евгений Нищука, Азербайжандин диаспорадихъ галаз 
крар тухузвай Гьукуматдин Комитетдин кьил Фуад 

Мурадова, Бакудин Музыкадин Академиядин ректор, 
СССР-дин халкьдин артист Фаргьад Беделбейлиди, 
прессадин векилри ва масабуру иштиракна.

Парк Украинада авай Азербайжандин 
посольстводин регьбервилик кваз «ALKE» 
компаниди арадал гъанвайди я. И кар Азербайжан 
Республикадин Президент Илгьам Алиеван Муслим 
Магомаеван 75 йисан юбилей тухунихъ галаз алакъалу 
тир серенжемдив кьадайвал кьилиз акъуднава.

Рехъ гуьнгуьна хутада

Азербайжан Республикадин Президент 
Илгьам Алиева Баку-Россиядин сергьят шегь-
редин 6-18 километрдин рехъ туькIуьр хъувун 
патал серенжемдиз къул чIугунва. И кардихъ 
кьилиз акъудун патал автомобилдин рекьерин 
Гьукуматдин Агенстводиз 7,1 миллион манат 
пулунин такьатар вугуда. Рехъ дуьньядин 
стандартрив кьадайвал гуьнгуьна хтун патал 
герек тир техника ва вини дережадин пешекарар 
чара авунва. Крар куьруь вахтунда кьилиз 

акъудна кIанзава.
Алай вахтунда 6-18 километрдин 

рехъ туькIуьр хъувун патал герек тир 
вири къуватар ва техника кардик кутунва. 
Рехъ гилан замандин кIвенкIвечи 

технологиядив кьадайвал 
гуьнгуьна хутазва.
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Виликай къвезмай 2019-йисуз мил лион-
ралди инсанрин рикIера гел тур, 1934-йисуз 
Максим Горькийди вичиз ХХ виш йисан 
Гомер хьтин тIвар гайи лезгийрин чIехи 
шаир СтIал Сулейманан 150 йисан юбилей 
къейд ийида. Гьеле чан аламаз адан тIвар 
вири СССР-дин эдебиятдин пайдахдиз 

элкъвенай. Шаирдин эсерар цIудралди 
къецепатан чIалариз элкъуьрнай, ам вири 
дуьньядиз сейли хьанай.

Шаирди вичин дуьнья дегишарайдалай 
кьулухъ адан тIвар рикIера амукьдайвал 
авун патал гьикьван крар кьилиз акъуд-
най. Магьачкъалада СтIал Сулейманан 

тIва рунихъ галай багъда адан бюст эциг-
на. 1957-йисуз Бакудин киностудияди 
СтIал Сулейманан уьмуьрдин рекьиз ва 
ярат мишунриз талукьарнавай, «Ма ни икI 
арадал къвезва» тIвар ганвай ху до жест-
венный фильм чIугуна. 1969-йисуз адан 
тIварцIе СССР-дин почтадин марка чап-
дай акъудна. «Комунизм» проектдик кваз 
шаирдин шииррикайни адан чIалариз туь-
кIуьрнавай манийрикай ибарат тир альбом 
гьазурна. Дагъустанда СтIал Су лейманан 
тIвар алай са район ава. 

Эдебиятдин рекьяй чIехи агалкьунар 
къазанмишай дагъустанвийриз рес пуб ли -
кадин СтIал Сулейманан тIварунихъ га лай 
гьукуматдин премия гузва. Адан тIварцIе 
Гьукуматдин Лезги Драмтеатр, шумудни 
са куьчеяр ава. Идалай гъейри Ростов-
Дон, Киев, Омск, Донецк, Тула, Элиста, 
Шостке, Волгоград, Новороссийск, Алма-
Ата хьтин шегьерра куьчейриз шаирдин 
тIвар ганва. Астраханда адан тIвар алай 
гими ава. Са гафуналди, шаир рикIера 
амукьдайвал авун патал гзаф крар кьиле 
тухванва ва мадни тухузва.

ПЕХЪРЕНИ ВИЧ КАТРАЙ КЬАДА

Бязи гьайван вич вичелай 
Фида, я сабур тийижиз;
Алатна залпан тIишелай, 
Итимвал, абур тийижиз.

Чил вегьида кьуру гьуьлуьз,
Са затI текъвез вичин гъилиз. 
Марфадин яд атай хулиз 
Гуьргенни, Санбур тийижиз.

Гьар ахмакьдихъ жеда са хух, –
- ГьикI рахада - адав рахух!
Даим вичиз нагъварни мух 
Кутадай ахур тийижиз.

Вичин крар хьайла дуьзмиш, 
Гъейрибур тежез бегенмиш,
Пин жунгав хьиз хьана къизмиш, 
Вичиз тфенг, тур тийижиз.

Гафунал кIан, я кIукI текъвер, 
Сивяй чикIиз гьар патахъ гъер, 
РикIиз кIанда виртни дуьдгъвер, 
Вичин хуьрек шур тийижиз.

Я гьахъ, гьисаб, мизан терез 
Течиз, гъейрибурал хъуьрез. 
Иеси кьей кьуртIи вечрез 
Вич ацукьдай кьур тийижиз.

Гьар са пехъ вич хьана лачин, 
Тежер гъуьрчез хьана кIвачин. 
ПIузарар къазунда вичин,
Сивиз кьадар тIур тийижиз.

КIантIа зарар, кIантIа хийир – 
Чидач вичин ийир-тийир.
Гьарда санлай ийиз гьиргьир, 
Ахтани айгъур тийижиз.

Дуьнья хьана алаш-булаш,
Сулейманан гьалар яваш,
Юхсулвили ийиз саваш,
Я гьуьрмет, хатур тийижиз.

ДУЬНЬЯ АЛАШ-БУЛАШ ХЬАНА

Иеси кьин тавур дуьнья,
Вун алаш-булаш хьана хьи. 
Зерре кьванни чина гьая 
Амачиз, угъраш хьана хьи.

Гьар са пехърез вичин кака, 
Чизамач ам хадай чка,
ХупI бул хьана и винтовка, 
Ружадикай лаш хьана хьи.

Ширван ягъайтIа са башкIул, 
Агакьайд туш цицIрекай кIул, 
Я иеси кьей керекул,
Вазни патрундаш хьана хьи!

“Кецягъмир зак, зун ахъая”, 
Лугьуз, кьуна гъиле пая,
Ажеб зурба къемеда я,
Им еке тамаш хьана хьи!

Агъзур кIвалин кьадар авай, 
Миллияртдал затIар авай,
Тух я лугьуз тIвар-ван авай 
Тимдик пара каш хьана хьи.

Иеси кьин тавур Къафкъаз!
Пуд йис я вун хьана бугъаз,
Сан кьиле са гурцIулар хаз, – 
Муьжуьд мам квай кач хьана хьи!

Фагьумзамаз крар бязи,
СакIани рикI тежез рази,
Вич вядесуз хьана кьуьзуь 
Сулейманаз яш хьана хьи.

ЛАВГЪА ШАИРДИЗ

Нел ийизва вуна а хъвер, 
УькIуьдни верцIид тийижиз? 
Авар кавха ийиз кьуьлер,
Жув кьве кIвач кьецIид тийижиз.

Вуч герек я акI хьун лавгъа, 
Течирла ваз юртни юргъа.
Жув гьисабиз дуьньяд кавха, 
Эркекни дишид тийижиз.

Ийизва на зурба дамах,
КьатIуз тежез жикIи, къавах. 
Юкь алудмир хкажиз чарх, 
Екедни бицIид тийижиз.

РикIе аваз еке къастар,
Жез кIанз гьар са хирен устIар, 
Гузва жуваз мугьмандин тIвар, 
Ферени кьигъитI тийижиз.

Хабар тушиз, ягъиз къакъра, 
КIан я лув гуз цавай пара. 
Акьурмир жув Шагь дагълара, 
Агъадни винид тийижиз.

Гъафил я вун, яргъал мирес, 
Чара тежез хали, кIерец.
Гъиле кьуна патахъ кIекIецI, 
Кьурудни ицIид тийижиз.

Сулейман, чIугвамир азаб 
Гуз тежердахъ ваз са жаваб, 
КIачI-кIачI xanla, гьерен кабаб, 
Хуьрекдин шит-кIуьд тийижиз.

Максим ГОРЬКИЙ: СтIал Сулеймана 
заз, анжах са заз ваъ, амайбурузни лап 
гьейран ийидай гьайбатлу эсер авуна. И 
кIел-кхьин тийижир, амма акьуллу кьуьзуь 
касди, президиумда ацукьна, вичин 
шиирар туькIуьриз гьикI пIузарар юзуриз 
кушкушзавайтIа, заз акунай. Ахпа ада, ХХ 
виш йисан Гомера, и шиирар инсан гьейран 
жедай тегьерда фасагьатлудиз кIелнай. 
Сулейман хьтин поэзиядин жавагьирар 
яратмишиз алакьунар авай инсанар  
куьне хуьх.

Михаил ШОЛОХОВ: Лезги шиират_
дихъ гелкъвез вайбуру СтIал Сулейманан 
поэзиядин дувулар тайинарун, адан 
шииратдин чIал чирун патал чIехи тир 
кIвалах тухвана кIанзава…

…СтIал Сулейман халкьди вичи 
арадиз гъанвай, Совет гьукуматдин береда 
чIехи гьуьрмет къазанмишнавай халисан 
халкьдин чIехи шаиррикай тир. Хайи 
халкьдин мурадар, адан шадвилерни 
хажалатар шаирди гзаф эсерлу, цIийи 
кIалубдин мани-шиирриз элкъуьрнай.

Расул ГЬАМЗАТОВ: Сулейманалди 
чи дагълар кьакьан, гьуьл дерин хьанва. 
Ада масабур хьиз илимдин университетар 
куьтягьнач, уьмуьрдин университетар 
кIелна. Ам лап хъсан кар чидай лежбер, 
къуьл ва чилин маса няметар гьасилдай 
устIар тир. Шаирвилин алакьунрин чIехи 
устадни хьана. За Сулейманан хайи чилиз 
икрамзава. Чаз Сулейман хьтин инсан гайи 
квез баркалла.
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Qusar Rayon Mərkəzi Kitabxanasının 
təşkilatçılığı, Çiləgir və Urva kənd 
kitabxanalarının yaxından iştirakı ilə 

“Yay məktəbi” layihəsi çərçivəsində “Oxu 
günü” keçirilmişdir. Çiləgir kəndinin isti-
rahət mərkəzində təşkil olunmuş bu təd-
bir çoxsaylı oxucular və kəndin qonaqları 
tərəfi ndən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. 
Kitabların və kitabxanaların təbliğini, o 
cümlədən ailədə mütaliə vərdişlərinin 
yaranmasının vacibliyini önə çəkən bu təd-
birdə açıq havada 10 mövzu üzrə 500-dən 
artıq kitab, jurnal və qəzet oxuculara təqdim 
olunmuşdur. Kitabsevərlər cay süfrəsi arxa-

sında mütaliə ilə məşğul 
olmuşlar. Bütün iştirakçılar 
evdə bişirilmiş şirniyyata 
qonaq edilmişdir. 

Tədbirdə oxucular arasın-
da şeir, rəqs və tapmacalar 
üzrə müsabiqələr, viktorinalar 
keçirilmiş, qaliblərə müx-
təlif hədiyyələr verilmişdir.
Mər kəzi kitabxananın uşaq 
şöbəsinin işçiləri tərəfi ndən 
nağıl saatı təşkil olunmuşdur. 
Burada iştirak edən kənd oxucuları, kənd-
də istirahət edən Bakıdan və Azərbaycanın 

müxtəlif bölgələrindən gəlmiş 
insanlar, xarici ölkələrdən 
olan turistlər “Oxu günü”nü 
böyük maraqla qarşılamışlar. 
Tədbirdə çıxış edən mərkəzi 
kitabxananın direktoru Zahir 
Mustafayev, Xaçmaz Region-
al Mədəniyyət İdarəsinin Qu-
sar rayonu üzrə nümayəndəsi 
David İbramxəlilov, Qusar 
RIH başçısının Urva kəndi 
üzrə nümayəndəsi Sövləd-

din İskəndərov, mərkəzi kitabxananın uşaq 
şöbəsinin müdiri Südabə Baxışova müa-
sir dövrdə elmin, təhsilin və ziyalılığın 
təbliğində kitabxanaların vacib rolunu qeyd 
etmişlər. 

Oxu günü ərzində Çiləgir kənd kitabxa-
nasına 18 nəfər yeni oxucu üzv yazılmışdır. 
Tədbirin təşkil olunmasına Çiləgir Kənd 
Diyarşunaslıq Klubunun rəhbəri Cavid Ta-
hirov yaxından kömək göstərmişdir. Urva 
Kənd Folklor Evinin işçiləri də tədbirdə fəal 
iştirak etmişlər.

Leyla YUNUSOVA,
Qusar rayonu, Çiləgir kəndi

KƏNDDƏ “OXU GÜNÜ”

İyulun 7-də АMEA Fəlsəfə  İnstitutu  
Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti ilə birgə  
institutun aparıcı elmi işçisi, siyasi elm-

lər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Yazıcılar 
və Jurnalistlər  Birliklərinin üzvü, uzun illər 
respublikanın  dövlət orqanlarında calışmış 
Məmmədağa Əhmədkərim oğlu Sərdarovun 
elmi və ədəbi yaradıcılığına həsr edilmiş görüş 
kecirmişdir. Qusar rayonunun Heydər Əliyev 
Mərkəzində təşkil edilmiş tədbirdə Fəlsəfə 
İnstitutunun  bir qrup alimi və rayon ictimai-
yyətının nümayəndələri iştirak etmişlər. Onlar 
ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül 
dəstələri qoymuş, Məmmədağa Sərdarovun 
kitablarının sərgisi ilə tanış olmuşlar. 

Tədbirin əvvəlində  Məmmədağa Sərdaro-
vun həyat və əmək fəaliyyətini əks etdirən 
videocarx nümayiş etdirilmişdir. YAP Siyası 
Şurasının üzvü, Qusar rayon təşkilatının sədri 
David İbramxəlilov, Fəlsəfə İnstitutunun  
elmi işlər üzrə direktor müavini, fəlsəfə üzrə 
fəlsəfə doktoru, dosent Eynulla Mədətli, ümu-
mi işlər üzrə direktor müavini Qabil Camalov,  
institutun şöbə müdiri, fəlsəfə elmləri dokto-
ru professor  Əlikram Tağıyev,  siyasi elmlər 
üzrə fəlsəfə doktoru Sənan Həsənov, fəlsəfə 

üzrə fəlsəfə doktoru, şöbə müdi-
ri Həbib Hüseynov, aparıcı elmi 
işci, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Əli İbrahimov,  Bakı Slavyan 
Universitetinin  dosenti  Ar-
zuman Əmirov, Azər baycan 
Yazıcılar  Bir liyinin şöbə müdiri  
Məlahət Qəmbərova və Qusar 
rayon Heydər Əliyev Mərkəz-
inin direktoru Neva  Abdurəh-
manova cıxış edərək ömrünün 
müdriklik cağını yaşayan ziyalımızın maraqlı 
həyat yolunun gənclər ücün örnək olduğunu 
diqqətə catdırmışlar. 

Çıxışlardan sonra  məktəblilər Məm-

mədağa müəllimin şeirlərindən nümunələri 
əzbərdən söyləmişlər. 

Sonra Məmmədağa Sərdarov institutun 
rəhbərliyinə və Qusar Rayon İcra Hakimiy-
yətinə, habelə tədbirin təşkilində zəhməti olan 
hər bir kəsə təşəkkürünü bildirmiş, kitablarını 
mərkəzə hədiyyə etmiş və söylədiyi şeirləri 
ilə iştirakcılarda xoş ovqat yaratmışdır. Təd-
birin sonunda Heydər Əliyev Mərkəzinə ail-
imlərimizin əsərləri hədiyyə edilmiş, belə 

görüşlərin mütəmadi olaraq kecirilməsinin 
vacibliyi vurğulanmışdır. 

Kamran ŞAHİNOĞLU

QUSARDA GÖRÜŞ

Ýëüçà Èáðàãüèìîâàäèí 
ðóüãüäèç èêðàì àâóíà

2016-йисуз Дербент шегьердин 2-нумрадин 
музыкадин мектебдиз Азербайжандинни Дагъус-
тандин халкьдин артист, сейли композитор Эль-
за Ибрагьимовадин т1вар ганай. И мукьвара 
лагьайт1а, и мектебдин цлал композитордин т1вар 
мадни машгьур авун патал алк1урнавай мемориал 
доска ачухарна.

И кардиз талукьарнавай мярекат гзаф гур -
лудаказ кьиле фена. Инал шегьердин ад ми-
нист рациядин кьилин пешекар Гуьлпери Мир-
зебалаевади Э.Ибрагьимовадин уьмуьрдин 
ре  кьикай, адан яратмишунрикай рахана. Дер-
бент дин СтIал Сулейманан т1варунихъ галай 
Лезгийрин Драмтеатрдин директор Динара Эми-
новади, инин Азербайжан театрдин режиссор 
Якъут Хандадашовади, Дербентдин 2-нумрадин 
музыкадин мектебдин директор Зуьмруьд Тей му-
ровади, композитор Насир Шагьмурадова ч1ехи 
композитордин агалкьунар рик1ел хкана.

Мемориал доска ачухарун Мегьди Алиеваз 
ва Динара Эминовадиз несиб хьана. Дербентдин 
халкьдин инструментрин оркестрди Эльза Иб-
рагьимовадин вири дуьньядиз сейли эсерар 
тамамарна. Доска алай цлан вилик инсанри  
цуьквер туна.

Къубада дегь сурар

Азербайжандин археологри Къуба райондин 
чилерал дегь девиррин сурар винел акъуднава. 
Хиналугъ хуьрьун кьибле-рагъэкъечIдай пата, 
гьуьлуьвай 2300 метр кьван кьакьанда 12 сур ашкара 
авунва. Пешекарри лугьузвайвал, абур тахминан чи 
эрадал къведалди V-III виш йисариз талукьбур я.

Археологриз сурарай инсанрин кIарабрилай 
гъейри гьакIни буьруьнждин ва ракьун яракьар: 
жидаяр, скифрин тайифайриз хас тир хьилерин 
кьилер, безекдин затIар: цамар, хурагьганар, 

ракьун таж, чIарар патал санжахар, хтарар 
жагъанва. Алимри лугьузвайвал, буьруьнж 
девирдин эхирра ва ракьун девирдин эвелра 
Азербайжандин кефер патан чилерал ва 
Кьиблепатан Дагъустанда инсанрин чIехи 

яшайишдин чкаяр хьанва.

ЦIийивилер
www.samurpress.net

Девирдивайни вахтунивай вич 
дегишариз хьанвачир, жегьилвилиз 
хас кьетIенвални рикIин михьивал 

хвенвай инсанар авачиз туш. ДатIана 
ктабар кIелзавай, абурун къагьриманрин 
къенепатан алемдихъ гелкъвезвай ихьтин 
ксарал дуьшуьш хьайила руьгь акатда 
вахъ. Пулдихъ, малдихъ ваъ, мурадрихъ 
ялзавай ихьтин инсанар я дуьнья марагълу 
ийизвайди, лагьана фикирда вуна.

За  вичикай ихтилатзавай касни 
гьабурукай сад я. «Самур» газетдин 
виридалайни хъсан кIелдайди, яргъал 
йисара датIана адак къуьн кутазвай КцIар 
райондин Самур поселокдин азарханадин 
кьилин духтур Нариман Османов.

Кьиляй-кьилиз къенивилин чешне тир 
и инсандиз таб ва къалпвал гзаф такIанда. 
Вич гьахъ кIани, кIвалахал рикI алай инсан 
тир адан уьмуьр гзафбуруз чешне я.

21 йис инлай вилик КцIар райондин 
ТIигьиржал хуьре хьайила заз 
хуьрьунвийри институт цIийиз акьалтIарна 
инин азарханадиз ракъурнавай жегьил 
духтур гьикьван рикI алаз кIвалахзаватIа 
жуван вилералди акунай. Йиф-югъ талана 
инсанрин сагъламвал хвейи ам и кIанивили 
3 йисан чкадал 5 йисуз ина тунай. Ам 
цIийи кIвалахдин чкадиз рекье тваз вири 
хуьр атанай. Вилерал нагъв алачир садни 

авачир.
КIцIар райондин КIуфоба хуьре 

дидедиз хьайи Наримана ина 8-синиф, 
гуьгъуьнлай Ширвановкадин юкьван 
мектеб тафаватлувилелди акьалтIарнай. 
Бакудин 2-нумрадин медтехникум яру 
дипломдалди куьтягьна аскервилиз 
фенай. Кьве йисуз Ширвановкада ва 
Магьачкъалада фельдшервиле кIвалахна 
Дагъустандин Гьукуматдин Медицинадин 
Институтдик экечIай ада яру дипломдалди 
анаг акьалтIарнай. Кьве йисуз Хачмаза, 
гуьгъуьнлай КцIар райондин ТIигьиржал 
хуьре кIвалахнай. Вичин пешедал гзаф рикI 

алай ам Самур поселокдин азарханадиз 
регьбервал гузвай 21 йисан къене инин 
патав гвай хуьрерин агьалийринни рикI 
алай касдиз элкъвенва. Вишералди 
инсанди Нариман гьахълу яз чпин 
хизандин духтур яз гьисабзава. Гьавиляй са 
шумуд йис инлай вилик Нариман Османов 
«Азербайжан Республикадин лайихлу 
духтур» гьуьрметдин тIварцIиз лайихлу 
хьайила вирида сад хьиз, «и тIвар адаз 
дидедин нек хьиз гьалал я» лагьанай.

Вичин къени къилихрикай адан 
веледризни пай ганва. Бубади хьиз 
савадлувилихъ, зегьметдихъ ялзавай 
Перване, Мурад, Аида хъсан пешекарар 
я. КIуьд хтул ава адахъ. 3 лагьай велед 
дуьньядиз атайла Мурада «адакай зи буба 
хьтин кьегьал хва хьурай» лагьана вичин 
хцел Нариманан тIвар эцигна. Идалай 
хъсан алхиш женни?

Нариман Османован 60 яш хьанва 
лагьайла чун чIалахъ хьанач. Чина рагъ 
хъуьрезвай  гегьенш дуьньякьатIунрин, 
кьакьан руьгьдин инсан тир адаз и яш 
гуз жедач. Чна «Самур» газетдин чIехи 
дуст рикIин сидкьидай тебрикзава. Адаз 
шаддаказ, сагъдаказ хайибурун кьула яргъи 
уьмуьр гьалун тIалабзава.

С.КЕРИМОВА

МУРАДРИХЪ ЯЛЗАВА



325.07.2018

ХАЛКЬДИН ДАМАХ ТИР ШАИР

1948-йисан 25-июлдиз Къуба ра-
йондин Дигагь хуьре дидедиз хьайи 
Муьзеффер кьетIен жуьредин аял 

тирди адан диде Эсмера ва буба Низамани 
кьатIанай. 9 аял чIехи жезвай и чIехи 
хизандин вад лагьай аял тир Муьзефферан 
фагьумлувилел, салагъалувилел, чIехи-
гъвечIид чир хьунал, адетдин аялрилай 
тафаватлу яз рухсатсуз са карни тавунал, 
ктаб-дафтардал рикI хьунал хайибур, 
мукьва-кьилияр вири мягьтел тир. Вад йиса 
аваз адаз кIел-кхьин чир хьанай. Вичин 
яшиндилай чIехи тир адан амалар. Аялдин 
алакьунар фикирда кьуна ам Къубадин 
цIийиз кардик кутунвай интернат мектебда 
эцигна адан буба Низам муаллимди.

Муьзеффера сад лагьай йикъалай инин 
муаллимар вичин хци зигьиндивди рамна. 
Аялриз лагьайтIа, датIана ислягьвилихъ 
ялдай и гада пара кIандай. Интернат 
тафаватлувилелди акьалтIарай юкъуз адан 
муаллимри вирида сад хьиз хиве кьунай:

– Чи интернатда кIелунин рекьяй 
Муьзеффер Меликмамедовав къведай кьвед 
лагьай аял хьанач.

Гьа икI, сад лагьайди хьун адан 
уьмуьрдин чешнедиз элкъвена.

Адан мурад журналист хьун тир. Азер-
байжандин Гьукуматдин Универ ситетдин 
журналистикадин факультетдиз кьабул хьун 
патал пуд йисан кIвалахдин стаж герек яз 
акурла, ам КцIар райондин «Къизил Къусар» 
газетдин редакцияда кIвалахал акъвазна. 
Газетдин чинриз мукьвал-мукьвал адан 
лезги чIалал макъалаяр, шиирар акъатзавай. 

Са шумуд вацралай аскервилиз фейи 
жегьилдин алакьунар ина фад винел 
акъатна. Ам Ленинграддин военный 
мухбиррин мектебдиз кIелиз ракъурна. 
1968-1970-йисара «Советский моряк», 
«Красная звезда» ва маса газетра вичин 
гзаф макъалаяр, очеркар, корреспонденцияр 
ва зарисовкаяр чап хьайи М.Меликмамедов 
аскервиляй «Ленинграддин военный ок-
руг дин виридалайнн хъсан мухбир» гьуьр-
метдин тIвар гваз хтана. 

АГьУ-дин журналистикадин факуль-
тетда кIелдайлани ам сад лагьайди хьа-
на. Ж.Жаббарлыдин тIварунихъ галай 
стипендиядиз лайихлу хьана, универ си-
тет яру дипломдалди акьалтIарна. Азер-
байжандин КП-дин ЦК-дин «Совет 
кенди» газетда кIвалахал акъвазай адакай 
республикадин машгьур журналист хьана. 
Хци шиирралди кхьей фельетонри ам 
вириниз сейли авуна. Ина кIвалахай 17 
йисан къене ада журналистикадин рейд 
жанр вилик тухвана. Азербайжандин КП-
дин ЦК-дин 1983-йисан февралдин пле-
нумдал М.Меликмамедова регьбервал 
гуз вай чарарин отделдин кIвалахдикай 
рахана. Им садрани тахьай хьтин кар тир. 
Республикадин вири газетрин редакцийриз 

адан тежриба чирна, кардик кутун меслят 
акунай. 1983-йисуз адан «Газет ва халкьдин 
контроль» ктаб 10 агъзур тираждалди чап 
хьана. 

 «Къизил Къусар», «Советский моряк», 
«Со  вет кенди», «Гьеят», «Берекат», «Ал-
пан» газетрин мухбирвиле, редактордин 
за мес тителвиле, редакторвиле, гьакIни 
«Са мур» газетдин кьилин редактордин за-
местителвиле кIвалахай йисара М.Ме лик-
мамедова 8500-далай гзаф ма къа лаяр, очер-
кар, эссеяр, репортажар, коррес пон денцияр, 
фельетонар, зарисовкаяр чап  дай акъудна. 
Журналистикадин ре кьяй М.Меликмамедов 
2 медалдиз, Азер бай жандин Журналистрин 
Союздин «Къи    зилдин къелем» ва эдебиятдин 
ре кьяй  «Араз» премийриз лайихлу хьана. 

2011-йисуз ада Дагъустан Республикадин 
«Шар вили» премия къачуна.

Азербайжандин гзаф  журналистри 
гьахълу яз адаз чпин устад лугьуда, чеб адан 
шакIуртIар тирди хиве кьада. Муьзеффер 
Меликмамедован гьакъиндай 120-дав агакь-
на макъалаяр чап хьанва, адакай са ктаб 
кхьенва. Шаирдин уьмуьрдин рехъ ва ярат-
мишунар Дагъустан Республикадин юкьван 
мектебрани институтра чирзава.

«Самур» газетди М.Меликмамедован 
уьмуьрда кьетIен чка кьазва. И газетдин 
редактордин заместителвиле кIвалахзавай 
22 йисан къене ада «Архиврин геле аваз», 
«Машгьур лезгийрикай чаз чизвачирбур» 
ва маса рубрикайрик кваз вишералди 
макъалаяр чапдай акъудна. И макъалайрин 
гьар сад са жавагьир яз гьисабиз жеда. 
Вучиз лагьайтIа абур и къелемэгьлидин 
архивра фейи йикъарин, варцарин бегьер яз 
арадиз атанвайбур я. 

VII-XIX виш йисарин лезги-алим-
рикайни шаиррикай Билисандай тир 
Гуьл геран, Абдулрашид ибн Салигь Лез-
гидин, Лезги Гьамдидин, СтIур Ши хи ман, 
Ибрагьим эфендидин, Мегьамед эфен-
дидин, Жаруллагь эфендидин, Эмирали 
ТIи гьир жалвидин, Сулейман эфендидин, 
Ис гьакь эфенди Яргунвидин ва масабурун 
гьа къиндай ада кхьенвай макъалайрин 
гьарма сад са эсер я.

М.Меликмамедова урус чапхунчийрин 

аксина женг чIугур Гьажи Али Аскер 
эфенди, Ханбутай бег Яргунви, ЦIехуьл 
Мелки, кузунви Агъа бег, муругъви Иляс 
бег, хьиливи Ярали, тIигьиржалви Рамазан, 
манкъулидхуьруьнви Абдурагьман, ава-
ран ви Малла Агьмед хьтин кцIарви къагь-
риманрин кьегьалвилер къелемдиз къа-
чуна. Ада 26 йисуз ахтармишунар тух вана 
1918-йисуз эрмени дашнакри ва боль-
шевикри Къуба уезддал вегьейла абурун 
ак сина кьегьалвилелди женг чIугур кцIар-
вийрин къагьриманвилерикай генани ге-
гьеншдиз кхьена. И женгериз регьбервал 
га йи Муьгьуьбали эфенди Кузунви, Гьатем 
агъа ЧIакIарви, Бекер Мегьералиев, Юсуф 
бег Абусаламбегов хьтин кьегьалар винел 
акъудна. 

Гьа са вахтунда тарихдин архиврихъ 
гелкъвена 1810-1840 ва 1918-1930-йисара 
Къуба уездда кьиле фейи вакъиаяр ге-
гьеншдиз ахтармишна, урус пачагьдин ва 
эрмени дашнакрин аксина женг чIугур гзаф 
лезги къагьриманрин тIварар винел акъудна 
къелемэгьлиди. И кIвалахрин нетижа яз 
лезги чIалалди «Къубадин гъулгъула» ва 
азербайжан чIалалди «Къанлу дере» ктабар 
кIелдайбурув агакьарна. 

М.Меликмамедов лезги, азербайжан 
ва урус чIаларалди чапдай акъуднавай 22 
ктабдин автор я. Адан гьар са ктаб лезги 
халкьдин уьмуьрда чIехи са вакъиа я 
лугьуз жеда. Ам вичи кхьей гьар са эсердин 
винел зурзазвай, абур битавди, ацIайди 
хьун патал яргъи йисар серфзавай надир 
къелемэгьлийрикай я.

«Йифен экв», «Хачмази гъалибвилин 
рехъ хуьзва», «Полковникдин кьин» ва 
маса ктабар Азербайжандин кIелдайбуру 
хъсандиз кьабулна. «Лезги тIвар алатIа...» 
ктабдалди ада лезги литературада эссе 
жанрдин бине кутуна. 

1991-йисуз Бакуда басма хьайи «Беневша 
хьиз экъечIда» ктабдалди Муьзеффера 
кIелдайбуруз чи поэзиядиз вичихъ кьетIен 
хатI, цIийи образарни тешпигьар авай 
ялавлу шаир атанвайди баянарна. 

Гуьгъуьнай «КIанидаз кьве виш мани», 
«Касар», «Эрекьистан» ва маса шииратдин 
кIватIалар чапдай акъудай къелемэгьлиди 

лирикадин шиирар хьиз сатирадин эсерарни 
устадвилелди къелемдиз къачузвайди 
кIелдайбуруз субутна. 

Вичин  сатирадин эсерра девирдин тату-
гайвилерни инсанрин ламатIвилер винел 
акъудзавай, усал инсанар гатазвай авторди 
халкьдихъ рехне кутазвай кимивилерихъ 
галаз женг тухун патал халкьдин фасагьатлу 
чIалакай, адан мисалрикай, ибарайрикай, 
ягьанатдин рангарикай устадвилелди мен-
фят къачунва. Шаирдин чи аямдин та-
тугайвилерикай кхьенвай «ЦIийи девран 
ялда им», «Демократия», «КIекIрен мехъер», 
«Цирим-цирим», «ЦIарба» хьтин сатирадин 
поэмайрихъ лезгивал квадарнавай, чи чIал, 
чи адетар чIурзавай, хайи халкь негьзавай 
ксар тербия ийидай чIехи къуват ава. 
Адан гзаф шиирар, гьакIни «Гележег», 
«Эрекьистан» хьтин чпихъ чIехи пафос авай 
поэмаяр вичин ванцелди кхьенвай аудио-
дискар эхиримжи йисара дуьньядин лезгияр 
яшамиш жезвай гзаф уьлквейриз чкIанва ва 
автордиз машгьурвал гъанва.

Вичин шагь эсер тир «Гьажи Давуд» 
ктабдин винел ада 27 йисуз кIвалахнава. 
XVIII виш йисарин кьегьал лезги сердердин 
уьмуьрдикайни ада халкьдин азадвал патал 
тухвай женгерикай ихтилатзавай и ктаб 
арадиз гъун патал М.Меликмамадова 764 
тарихдин чешмедикай, XVIII-XX виш йи-
сарин цIудралди авторрин малуматрикай, 
840 архивдин документрикай менфят 
къачуна. Са шумуд йисан къене «Самур» 
газетдин кIелдайбурув чи къагьримандикай 
гзаф марагълу макъалаяр агакьарай авторди 
эхирни ам ктабдиз элкъуьрна 2012-йисуз 
азербайжан чIалалди Бакуда, 2016-йисуз 
урус чIалалди Магьачкъалада чапдай акъуд-
на. Авайвал лагьайтIа, им тарихдин илимрин 
докторвилин тIвар къачуниз лайихлу ктаб я. 

М.Меликмамедов лезги чIалан илимдин 
месэлайрихъ галазни мукьувай машгъул 
жезва. КIелдайбуруз адан чIалан илимдин 
чара-чара хилериз талукьарнавай 150-
дав агакьна макъалаяр малум я. Идалай 
гъейри ада чи чIалан кьетIен месэлайриз 
талукьарнавай «Лезги чIалар» твар ганвай 
ктабни 2008-йисуз чапдай акъудна. Ктабда 
ономастикадин, лексикадин, этимологиядин 
ва диалектологиядин кьетIен месэлайриз 
талукь макъалаярни очеркар гьатнава. Ав-
торди сифте яз лезги топонимар чирунин 
методика арадал гъизва, къуба наречие пуд 
диалектдикай ибарат тирди субутзава, лезги, 
табасаран, будугъ, къирицI ва хиналугъ 
чIаларин лексика, вишералди лезги гафарин 
диб чирзава. И ктабдай адаз филологиядин 
илимрин докторвилин тIвар къвезва.

Муьзеффер Меликмамедован кьетIенвал 
ам я хьи, квекай кхьейтIани, гьи жанрадиз 
гъил вегьейтIани вич халисан устад тирди 
субутзава. Гьавиляй ам вирида чIехи жур-
налист, ялавлу шаир, зурба тарихчи, хъсан 
чIалан пешекар хьиз кьабулнава. Вичин 
уьмуьр четинвилера, дарвилера фейи, 
гьахъсузвилерал гзафни-гзаф дуьшуьш хьа-
йи, гагь-гагь виче жуванбурун хьилер акьур 
и касдин са кардал гьейран тахьун мумкин 
туш – руьгь гьамиша кьакьанда хуьнал! ИкI 
хьаначиртIа адакай Муьзеффер жедачир. 
Муьзеффер гафунин мана араб чIалал 
«уфтан жедайди», «гъалиб къведайди» я.

«Самур» газетдин коллективдин ва 
кIел дайбурун тIварцIелай за чи чIехи къе-
лемэгьлидиз адан 70 йисан юбилей му-
баракзава. Адаз илгьамдин балкIандаллаз 
100 йисан юбилей къейд авун, яратмишунрин 
женгина садрани галат тавун тIалабзава.

Седакъет КЕРИМОВА

МУЬЗЕФФЕР МЕЛИКМАМЕДОВАН 70 ЙИС
Гьар гъилера къелемдив эге чIайла жуван 43 йисан жур на лист юлдаш 

Муьзеффер Ме ликмамедовакай макъала кхьин регьят хьиз жеда заз.  
Ада халкь паталди акьван крар авунва хьи, са кьиликай гьисабайтIа 
бес я лагьана фикирда. Ингье ви чикай ихтилатзавай кас га фунин 
халисан устад, зурба къе лемэгьли, надир арифдар тирди фагьумайла 
адакай кхьин гзаф четин кар тирди хиве кьада за, гьар са гаф вишра 
алцумна кхьена кIанзавайди кьатIуда. Са кар ава хьи, вичин уьмуьр 
кьи  ляй-кьилди хайи халкьдиз, ди дед чIалаз къуллугъ авуниз, лезги 
поэзия, чи журналистика зурба эсерралди девлетлу авуниз, халкьдин 
тарихдин икьван гагьди малум тушир чинар ачухаруниз серф авунвай 
Муьзеффер Мелик мамедовакай – къелем яракьдиз элкъуьрна датIана 
женгина авай кьегьалдикай кхьин вич са бахт я.
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ДАГЪЛАРИН КЬУЛА

Къебеле райондин, гьакIни Азербай-
жан дин иер ва къадим хуьрерикай тир, 
ЧIе  хи Къафкъаздин дагъларин цIиргъина 
авай къацу дагъларин кьула, гьуьлуьн 
дережадилай 1150 метр кьакьанвиле экIя 
хьанвай Камарвандиз тIебиатди иервилер 
захавилелди ганва.  Рагъ авай йикъара хуь-
ряй Азербайжандин виридалайни кьакьан 
дагъдин кукIуш тир Базардуьзуь (4466 
метр) лап мукьув гвай хьиз аквада. Куьруь 
рекьяй тIуз фейитIа, инай гирведал кьван 20 
километр  я. Руьстембоз (3527 м), Къачал-
къая (2574 м) и хуьруьн чилерал ала. Нежер, 
Эр, Чарх, Венге ва маса са шумуд дагъ инин 
ярашух я. Шуьмер дагъ лагьайтIа, абурукай 
чараз кьилди хкаж хьанва. Картайра адан 
тIвар гъалатI яз Къузгъункъая хьиз гьатнава. 
Къузгъункъая адалай гзаф аскIанда ава. 
Камарвандин агъа кьиле Камра, Ятых ва 
Венге вацIари арадал гъанвай Бум вацI 
авахьзава.  Им Туьрян вацIун чапла хел 
я. Базардуьзуьдин синерай  кьил къачуна 
авахьзавай ятари кьве патахъ пай хьана 
са кьиле Шагьнабат (КцIар) вацI, муькуь 
кьиле Бум вацI арадал гъизва. 1500-2500 
метр кьван кьакьанда авай, виш жуьредин 
цуькверив диганвай Эземет, Гемре хьтин 
яйлахар, дегь чIаварилай лекьер хьиз кичI 
тийижиз кукIушра, рагарал уьмуьр гьализ 
вердиш хьанвай камарванвияр патал тек 
ризкьи къазанмишдай ваъ, гьакIни руьгьдин 
каш алуддай чкаяр я. Дагъ лар, кьвалар, 
сувар, вацIар, булахар га лачиз яшамишиз 
жедач абурувай. 

Камарвандин Чуьмче булах такурдаз 
хуьр акунвач лугьуз жеда. Бум вацIун кьер 
тирвал 5 км кефер патахъ фейила ви вилик 
къацу тул акъатда. Адан вини кьиле авай 
тамув агакьайла агъада, 150-200 метрдин 
аскIанда чандик фул кутадай хьтин  кIам 
ахъа жезва. Адан чапла патай Бум вацI 
авахьзава. ВацIун са пад хенжелдив атIан-
вай хьтин кьакьан кьвал я. Эземет яйлах 
и кьвалан винел экIя хьанва. Анлай анихъ 
дагълар я. Бум вацун эрчIи кьере авай 
хур мегъуьн, пипин, верхьин, ибришин, 
гъулцин ва маса тарарин къадим там я. 300-
500 яшарин, кьакьанвили цав атIудай хьтин 
тарарин гьар сад, на лугьуди, тIебиатдин са 
эсер я. Ихьтин са тарцин кIаникай шур шур 
къачуна авахьзава Чуьмче булах. Шумуд 
виш йисар я ада вичин вилин нагъв хьтин 
михьи, къапкъайи яд захавилелди инсанриз 
гуз. Яйлахриз физ-хквезвайбуру инал ял 
ягъида, и булахдиз пIирез хьиз икрамда.

Са береда инагар къалин тамар тир, 
винина 40 дережадин чимивал авайла и 
кIама чандиз ахвайшвал гъидай серинвал 
жедай. Къебеледин муькуь тамар хьиз 
инагни паркетдин цехер ахъайнавайбурун 
нефсинин къурбанд хьана. Гила и кIаму 
ширзава инсан. Инин там акьван кьери 
хьанва хьи, дагъдин хуран накьваривай 
селлериз таб гуз хъжезмач. Садни аквада 
хьи ваз пагьливан хьтин са тар селди кIаняй 
акъудна вацIун къерехдиз хкадарна. Ихьтин 
ругуд тар акуна заз а юкъуз кьере.

Эхь, селлери къе Камарвандиз инадзава. 
Хуь руьз виридалайни мукьвал дагъ тир  
КьачIал дагъ кьиляй-кьилди тамар тирвиляй 
ада къвайи къвалар вири вичихъ кужумдай. 
А тамар амач лугьуз гила КьачIал дагъ-
дивайни хуьр селлерикай хуьз хъжезмач. 
Кье цIил хьанвай и дагъдиз инсанри гила 
Гачал дагъ лугьузва.

Къвал къвайила инсанри кичI галаз 
Шуьмер дагъдиз килигда. Дегь чIавара анай 
селдин хура аваз шимерни къведай. Гила 

лагьайтIа, селди вичихъ 
галаз неинки шим, гьакI чIехи къванерни 
гъизва. Са шумуд варз инлай вилик къвайи 
селди хуьрьун магьлейриз гайи кьацI акурла 
рикI тIар жедай.

ХУЬРУЬКАЙ БАЯНАР

Камарванвияр зегьметдал рикI алай, 
гьахъ кIани, таб тийижир сая, дуьзена 
инсанар я. Абурун кьегьалвиликай халкьдин 
арада гзаф риваятар ава. И хуьре кьил хуьн, 
тек тIебиатдин ваъ, гьакIи инал вегьей 
патанбурун басрухрин хура акъвазун патал 
кьегьалвал герек тир. А.А.Бакиханова вичин  
«Гуьлуьстани-Ирем» эсерда Камарвандай 
тIуз Базардуьзуьдай Дагъустандин винел 
фи вай Ирандин шагь Надиран кьушундин 
хура акъвазай камарванви Муртузакай ма-
лумат ганва. Къе беледин тIвар-ван авай 
агъсакъал, Лезги Баба тIвар цIелди ши-
ирар, поэмаяр кхьей Баба Бабаева вичин 
«На дир шагь ва Муртузали» поэмада  гьа 

вакъияйрикай гегьеншдиз их тилатнава. 
«Камарван» гафуниз чара-чара ав-

торри жуьреба-жуьре баянар ганва. 
М.Н.Несирлидин 1975-йисуз Бакуда чапдай 
акъуднавай «Азербайжан ССР-дин Шеки-
Загатала зонадин агьалийрин яшайишдин 
кIвалер (этнографиядин кIвалах)» тIвар 
ганвай ктабда Камарван хуьруьн агьалияр 
тахминан XVIII виш йисан эхирра 
Дагъустандай куьч хьанвайбур я лагьана 
кхьенва. Хуьре авай юкьван виш йисариз 
талукь сурарикай гуя камарванвийрихъ 
чирвилер авач. Са береда и чилер Бум 
хуьрьунбур тир кьван. Дагъустандай куьч 
хьана Камарванда бине кутур дагъвияр 
къелечияр тир. Чилерин винел бумвийринни 
камарванвийрин арада къал гьатна акур 
Комаров тIвар алай са урус генералди и 
чилер дагъвийриз пишкеш яз вугана ва 
хуьруьн тIварни гьа чIавалай а касдиз 
гьуьрметдин лишан яз «Камарван» хьана 
кьван.

М.С.Няметан 2001-йисуз Бакуда чап 
хьанвай «Корпус эпиграфических памят-
ников Азербайджана» ктабдин 2 лагьай 
жилдина  Къебеле райондин уьлкве чирдай 
музейда Камарвандин чкIанвай мискIиндин 
цлакай жагъанвай са къванцикай ихтилат 
физва. Алимди малумат гузвайвал, гьа 
къванцел араб гьарфаралди кхьенва: «И 
Къемериййе тIвар алай хуьр 1875-йисуз 
генерал Комарова кутунва ва адан 
гьуьрметдай хуьруьз «Къемериййе» тIвар 
гана. МискIин 1878-йисуз эцигнава. Адан 
устIар нухави Салам я. Къванцел кхьен-
вайди къемериййеви Абдулкерим я».

И алимди ва маса авторри къейд авурвал, 
«Къемериййе» гафуни йисар алатунивай 

«Камарван» форма 
къачунва кьван. 

Хуьруьн кьуьзуь бу ру, гьакIни савад-
лу кса ри и малумат гьакъикъатдив кьаз-
вачирди, а къван лагьайтIа,  къалпди я лу-
гьузва. Абуру фагьумзавайвал,  цлакай 
кхьи  нар алай къван жагъун  ихтилатзавай 
чка дал, вацIун кье ре хуьруьн мискIин 
хьана ла гьай чIал туш. Лезги хуьрера 
мискIинар хуь руьн вини кьи ле, кьакьандал 
эцигдай адет ава. Агъана сурар кутада. 
Камарвандин къадим мискIинни хуьруьн 
юкьвал, Челеби лугьудай магьледа хьанва. 
Адан амукьаяр къени ама. Ина медресани 
кардик квай. Вичикай ихтилат физвай 
винел кхьинар алай къван алай са гьавадин 
кIвал лагьайтIа, сурарин кьула авай, адакай 
тазиятдин мярекатра менфят къачузвай. 
Камарван гьинай, Къемериййе гьинай? 
Мецел гъиз четин и гаф и хуьрел илитIун 
яраб нин акьулдиз атанатIа? Ко марован, я 
тахьайтIа маса урусрин? Белки фарсарин, 
я тахьайтIа арабрин? Гьайиф къведай 

кар ам я хьи, бязи авторри и малумат 
гьакъикъат яз кьабулнава. Мисал яз  вич 
Камарван хуьряй тир, ина яргъал йисара 
муаллимвиле кIвалахай Бейлер Асланован 
азербайжан чIалал кхьенвай «Камарван ва 
камарванвияр» (Баку, 2009) тIвар алай ктаб 
къалуриз жеда. И ктабда авторди Камарван 
хуьруьн тарихар алаз-алачиз тIимиларзава. 
Гьа ктабдиз жаваб яз арадал атанвай Абыл 
Гамарванжуван «Камарван, лекьерин пак 
макан» ктабда хуьруьн тарихдиз, этног-
рафиядиз, топонимриз талукь марагълу 
малуматар гьатнаваа.

КIАМАРИН  ВАН

И мукьвара за Е.И.Козубскийдин 
1895-йисуз басма хьанвай «Памятная книж-
ка Дагестанской области» ктабдай кIе-
лайвал, Камарван хуьр 1894-йисалди Самур 
округдик акатзавай. А чIавуз хуьре 189 
кIвал авай, ина  1087 кас яшамиш жезвай. 
Абурукай 580 итимар, 507 дишегьлияр тир. 
Ктабда кхьенвайвал, 1894-йисуз санлай 
ругуд хуьр ˗˗ Баш Дашагъыл, Агъалух, 
Къарабулах, Юзбашеван, Комарован ва 
Мы чых хуьрер Елизаветпол губерниядик 
кутунай. 

Аквазвайвал, «Камарван» гаф урус чIа-
лав кьадайвал кхьенва. Инай мад са месэла 
ашкара жезва: А чIавуз Камарван хуьр авай 
хьи, ам муькуь вад хуьруьхъ галаз санал са 
губерниядикай хкудна муькуьдак кутунай. 
Комаров лугьудай генералдал гьалтайла, 
а береда гьакъикъатдани кьве стхади – 
Алек сандр ва Виктор Висса рионович Ко-
ма ровар лугьудай кьве урус генералди 
Дагъустан вилаятда къул лугъзавай. Къаф-

къаздин дяведин иш тиракчи хьайи генерал 
Александр Кома ров Дагъустан вилаятдин 
кьушундин штаб дин, гуьгъуьнлай Де-
бент дин ва Кьиб ле Дагъустандин военный 
штабдин кьил хьанай. Адан гъвечIи стха 
Виктор Ко маров лагьайтIа, 1880-йисуз Самур 
ок ругдин кьил тир. Аквазвайвал, «урус 
генералди дагъвийриз хуьр багъишна ва 
идан гьуьрметдай хуьрунбуру чпин хуьруьз 
Комарован ва я Къемериййе тIвар гана» 
лагьай малумат гьакъикъатдив кьадайди туш. 

Гьар са топонимдиз кутугай баян 
кIвенкI ве гьа чкада уьмуьр гьалзавай 
халкьдин чIала жагъурна кIанзава. Гьавиляй 
ка марванвийрини и гафуниз чпин диде-
бубайрин малуматрал бинеламиш хьана 
«кIамарин ван», «ван авай кIам» хьтин баян 
ганва. Кьиляй-кьилди кIамар, тIулар, дереяр 
тир и макандив и тIварцIи акьван хъсандиз 
кьазва хьи.

Камарвандин алатай  виш йисара До-
къузпара азад жемиятдихъ ва Кьвед лагьай 
Ах тыпара хуьруьн жемиятдихъ галаз гьам 
майишатдин, гьамни мукьвавилин алакъаяр 
хьайиди садазни сир туш. И кар Камарванда 
гьалтзавай Икъирар, Къурушар, КIаркIарар, 
Лгар, Мацар, Мискисар, Филискъар, Хра-
хар, Чеперар, Чикъискъар, Ялцугъар 
хьтин тухумрини субутзава. А береда ка-
марванвийри Базардуьзуьдин синерал кьван 
кацайрив акъуднавай рекьерин,  базардин 
чкайрин, чатухъанрин кумайрин, гьакIни 
шуь мягълухрин амукьаяр къедалди ама.  
Инин базарра камарванвийри кIуртар, 
гье беяр, сумагар, хенжелар, майишатдин 
ала тар маса гудай. Гьа и карди и хуьре 
хи пехъанвал хьиз сеняткарвални вилик 
фенвайди къалурзава.

ДЕГЬ ГЕЛЕР

Гьар са чкадин халисан тарихар винел 
акъудиз анин дегь сурари куьмек гуда. Ка-
марван хуьрьун ирид чкадал ирид жуь-
редин дегь сурар ала. Гьакъикъатда абур 
генани гзаф я. Ина мусурманар кучуднавай 
(кьил кьибледихъ элкъуьрна) накьвадин 
сурар хьиз, юкьван виш йисариз талукь 
тир куьшуьдин сурар, катакомбаяр, къван-
цин кьватIияр гзаф ава. Бязи сурарай 
хуьруьнбуруз безекдин затIар, пулар, 
яракьар, алатар жагъанва. Са шумуд йис 
инлай вилик къвайи юргъарилай кьулухъ 
Бум вацIун кьере винел акъатай кьуд 
мертебадин сурари и хуьруьхъ чIехи тарихар 
авайди къалурзава. Ихьтин сурар заз сад 
лагьай гъилера КцIар райондин ТIигьиржал 
хуьре, ТIигьиржал вацIун эрчIи кьере 
1995-йисуз акунай. Кьуд несилдин тарихар 
хвенвай и пак чка гурлу селди чукIурнавай. 
Пешекарри гьа сурарал бинеламиш хьана 
хуьруьн яшар 3 агъзур йисалай виниз тирди 
баян авунай.

Камарванда гьа ихьтин сурар ашкара 
хьун дуьшуьшдин кар туш. И лезги хуьр 
Къафкъаздин Албаниядин къадим меркез 
тир Кьвепеледивай вирини-вири 15 ки-
лометр кьван яргъа ава. 

ТIебиатдин вакъиаяр, иллаки селлер 
се беб яз хуьруь са шумудра вичин чка 
дегишарнава. Эхиримжи куьч хуьруьн яшлу 
инсанри чпин диде-бубайрин ихтилатрай 
рикIел хвенва.  Адан винелай вишни яхцIур- 
ни цIуд йисалай гзаф вахтар алатнава. А чIа- 
вуз инай вацI авахьзавачир. Хуьр Бум вацIун 
гилан кьер алай чкадал кутунвай. ВацIу 
тухвай и хуьруьн магьлейра амай кIвалерин 
амукьайри са береда инра кьве гьавадин 
фирягь кIвалер хьайидан шагьидвалваза.  

(Гуьгъ газетдин 8-чина) 

КАМАРВАН
Чи хуьрер
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Совершив пять лет назад ве лопоход 
на территории Кусарского района, 
мы решили повторить его и в этом 

году. На выбор маршрута повлияла статья 
Седагет Керимовой, опубликованная 
в одном из номеров газеты «Самур», 
где рассказывалось о печальной судьбе 
отдаленных деревень Кусарского района, 
находящихся на грани исчезновения. 
Решили поближе ознакомиться с этой 
проблемой.

9 июля, рано утром, мы – кар дио-
ревматолог Фируддин Абдуллаев из Вол-
гограда, его сын - челюстно-лицевой хирург 
из Москвы Кямиль Абдуллаев, ангиохирург 
из Баку Чингиз Абдуллаев, инструктор 
по лыжному спорту и горный проводник 
Мовлюд Азизов из села Лаза стартовали 
из Кусаров в сторону Лазы, или Лацар, как 
называют его сами лезгины.

Проехав на велосипедах и пройдя 
часть маршрута по крутым подъёмам про-
тяженностью 36 км, любуясь прек асными 
видами природы, достигли села Лаза, 
находящегося на высоте 1600 метров над 
уровнем моря. Остановились у Мовлюда, 
организовавшего наш прекрасный тур. Как 
же приятно было беседовать у мангала, пить 
чай из самовара, наблюдать за чарующей 
своей первозданной красотой природой.

Я обратил внимание на такой факт. В 
связи с тем, что туристические маршруты 
проходят через Лазу, село словно ожило, 
теперь отсюда не только не уезжают люди, 
а наоборот, строятся новые дома, отдельные 
домики для туристов. Вырос спрос к 
местным продуктам питания: меду, сыру, 
горным приправам, таким образом, заметно 
пополняется бюджет местного населения.

Далее мы получили согласие погра-
ничников на маршрут второго дня похода, 
который оказался наиболее трудным. 
Стар товав с высоты 1600 метров мы под-
нялись до 2280 метров над уровнем моря. В 

Силибире местный житель Натик любезно 
организовал нам обед.

Силибир - небольшое село, распо-
ло женное в живописном уголке посреди 
гор. Он входит в так называемые «штаты 
Су дура». Всего таких небольших насе-
ленных пунктов 12, помимо самого Судура. 
В Силибире в настоящее время живут 
всего 7 семей, и только 2 из них остаются 
здесь постоянно, остальные же уезжают 
на зиму, перегоняя домашнюю скотину. В 
другом «штате Судура» – Арчане, нас ждал 
местный житель Бахадур. Он рассказал нам, 
что в настоящее время в Арчане проживает 
8 семей, и лишь 3 из них постоянно.

С его слов, аналогичная ситуация во всех 
остальных «штатах» и в самом Судуре. Нет 
магазинов, нет медиков. В качестве топлива 
используют кизяк, другого нет. Условия 
про живания очень тяжелые. Приходится 
ежед невно от зари до зари заниматься тя-
желым физическим трудом.

Практически каждый день на несколько 
часов отключается свет, газа здесь тоже нет, 
как и интернета. Много пустующих домов, 
видно, что годами в эти дома не ступала 

нога человека.
Даже понимание того, что это есть 

последствия урбанизации, и никуда 
от этого деться, на душе все равно 
становится грустно. Ведь здесь каждый 
камень, каждый холм, каждый дом дышит 
историей. Здесь веками кипела жизнь, 
люди рождались, играли свадьбы, ходили 
друг к другу на мел, дружно оборонялись 
от врагов. Народ веками бережно хранил 
и передавал следующим поколениям 
обычаи, язык, культуру, уклад жизни. По 
моему убеждению, именно такие села 
являются островками нашей лезгинской 
цивилизации, где в наиболее неизменном 
виде она сохранилась.

Как же спасти эти “островки”? На мой 
взгляд одним из способов является ор га-
низация туристических маршрутов, про-
легающих через такие заброшенные се-
ла, привлечение иностранного капитала 
и местных бизнесменов, развитие инфра-
структуры, дорог, энергоснабжения. Мож-
но организовать в каждом из таких сел 
небольшие исторические музеи, прив-
лекательные для туристов, тем более, что 

материала для этого более чем достаточно. 
Можно организовать конные туристические 
походы. Конечно, нужно изучать историю 
этих сел, подготавливать гра мотных 
экскурсоводов, проводников. Все это 
приведет к улучшению условий жизни 
местного населения, к большей прив-
лекательности этих мест для постоянного 
жительства.

Лезгины придают домашнему очагу 
большое символическое значение. У нас есть 
глубочайшее по своему смыслу вы ражение 
благодарности «Ви къула цIай курай!» 
(Чтобы у тебя в очаге горел огонь). Очень 
хочется, чтобы над заброшенными домами 
в этих местах вновь заструился дым очагов.

На третий день, стартовав с утра из 
Арчана, проехав в общей сложности около 
100 км, вечером мы добрались до Набрани. 
Продвигались медленно, любуясь природой 
родного края. По пути, в Ширвановке, к 
нам присоединились ЛОР- врач из Кусаров 
Низами Рустамов (наш командор), врач-
хирург Рафик Мадатов, врач-анестезолог 
Рафик Ханкишив и строительный мастер 
Заур Салимов из Хачмаза.

В Набрани наш друг, полковник Шаир 
Рамалданов организовал нам прекрасный 
отдых на базе отдыха “Фламинго”, где мы 
смогли насладиться купанием в теплых 
водах Каспия. Утром следующего дня 
мы отправились в обратный путь, и уже к 
вечеру достигли Кусаров. За четыре дня, 
проехав на велосипеде в общей сложности 
более 200 км, мы совершили небольшое 
«кругосветное путешествие» по территории 
Кусарского и Хачмазского районов.

Смертельно уставшие, но бесконечно 
счастливые мы разошлись, полные надежд 
на совершение новых походов.

Чингиз АБДУЛЛАЕВ,
врач-ангиохирург,

г.Баку

ПО СЛЕДАМ ПРЕДКОВ

Манкъулидхуьряй чIехи къул лугъ-
рал вуж эцигайтIани, хуьруьн ма-
йишатдин крарихъ вуж гел къвей-
тIани, райондин меркезда къул-

лугърал вуж алаз хьайитIани, абур вири 
ме дениятдихъ ялдайбур, харусенятдиз къи-
мет гуз алакьдайбур, са гафуналди, ярат-
мишунрал рикI алайбур жеда. Аял чIавуз 
жуваз ван хьайи: «Наруллагьан рикI куда 
хуьруьнвийрихъ. Хуьруьн юкьвал гьихьтин 
медениятдин дарамат эцигиз тунватIа аку…», 
«Рзабега нагьакьан крариз рехъ гу дач, хуьре 
къайда-къанун ава, ацукьун-къарагъун ава, 
чIехиди-гъвечIиди ава…», – лугьудай гафар 
зи рикIел къедалди алама. Алай вахтунда 
райондин крар кьилиз акъудзавай органдин 
векил тир Абдурагьман Манатилованни гзаф 
рикI ала медениятдал. Вичизни халкьдин 
манийяр, баядар пара кIанда. Гьа икI, чи хуьре 
медениятдиз къимет гуда элди. Зи ихтилатни 
хайи хуьруьн медениятдин кIваликай я.

Совет гьукумат туькIуьр жедалди чи 
хуьре мискIин авайди тир. Болшевикар 
атайдалай кьулухъ адакай клуб хьана. Гзаф 
йисара ина концертар, ижласар, театрдин 
тамашаяр, маса мярекатар кьиле фена, кинояр 
къалурна, сечкияр тешкилна. И дарамат 
уьцIуьзвайвиляй, 60-70-йисара хуьре цIийи 
медениятдин кIвал эцигун а вахтунда хуьруьн 
Азизбегован тIварунихъ галай совхоздин ди-
ректор хьайи Наруллагь Къадимова хиве 
кьуна. Касди лагьайвални авуна. Адан регь -
бервилик кваз хуьре гзаф эцигунар кьи-
лиз акъуднай. Н.Къадимова эцигиз тур 
гьамбарханаяр, идарадин дараматар, гьа-
мамар, фермаяр, хуьруьн майишатдихъ галаз 

алакъалу эцигунар мисал яз къалуриз жеда. 
А касди акьван кIвалахар кьилиз акъуднай 
хьи, гилани адан тIвар хуьруьнбуру чIехи 
гьуьрметдивди кьазва. 

Совет гьукумат чикIайдалай къулухъ са 
кьадар эцигунар терг хьана. Ингье хуьруьн 
юквьал алай медениятдин кIвалин иер дарамат 
манкъулидхуьруьнвийрин дамах яз амукьна. 
Гзаф хуьрерин даим дапIар алай клубрилай 
тафаватлу яз чи хуьруьн медениятдин кIвал 
са юкъузни агалайди туш. Суварин йикъариз 
ина концертар, тамашаяр кьиле тухуда.

Медениятдин кIвалин сифте регьберрикай 
сад хьайи Нурбала Эбиеван девирдани гьар 
вацра шад мярекатар тухудай ина. Са суварни 
кон церт галачиз, сувариз талукьарнавай мя   -
рекат галачиз кьиле фидачир. Ман къу лид-
хуьруьнвийри Самед Вургъунан «Ва къиф» 
драма ахьтин шанкьунивди сегьнедал эциг-
най хьи, исятдани кимел, межлисрал ада кай 
рахазва.

Нурбала Эбиевахъ галаз санал мад са 

кас ди кIвалахзавай ина. Ам медениятдин 
крарин кьиле авай Гьейбет Уружов тир. И кьве 
касди кIвалахзавай вахтунда медениятдин 
кIвале «Дуствал» тIвар алай эстрададин 
ансамбль арадал атанай. Ансамблдин ре-
гьбер Гьабибулла Сеферова кларнетдал, 
На зим Манатилова гитарадал, Шагьбаз 
Гьа жимурадова аккордеондал, Багьаддин 
Магьсимова чIехи далдамрал, Сердер Жаб -
раилова синтезатордал тамамарзавай ма-
кьамри маса хуьрерин агьалиярни чпихъ 
ялнай. Ан самблдин репертуарда авайди хайи 
чIалал туь кIуьрнавай, халкьдин руьгьдив 
къвезвай манияр тир. Алай вахтунда вичин 
гурлу ванцелди Манкъулидхуьруьн мел-
меж лисар рекье гузвай Вуькъар Султановни 
«Дуст вал» ансамблдик квай.

Са шумуд йис инлай вилик Бакудавай 
«Сувар» Лезги Манийринни Кьуьлерин Ан-
самбль илифнай Манкъулидхуьруьз. АцIан-
вай залда кьиляй-кьилди гурлу ка паралди 
кьиле фенай концерт. Эхирдай ансамблдин 

регьбер, чи тIвар-ван авай кхьираг Седакъет 
Керимовадиз гаф гайила ада лагьанай: – За 
и концерт вини дережада кьиле финиф, куь 
хуьруьн же мятдин харусенятдал икьван рикI 
хьунухь авсиятда куь медениятдин кIвализ 
цIийи пердеяр къачуда.

Са тIимил вахтар алатайла С.Ке римовади 
хуьруьз пердейрин комплектар ракъурнай. 
Алай вахтунда и пердейри ме дениятдин кIва-
лин сегьнедиз ва кабинетриз кутугай иервал 
гузва.

И вакъиайрилай гзаф вахтар алатнава… 
Нурбала Эбиева дуьнья дегишарнава, Гьейбет 
Уружов пенсиядиз экъечIнава. Меденият кIва-
лин коллектив дегиш хьанва. Адаз алакьунар 
авай, рикI мурадрив ацIанвай са жегьилди – 
Элвин Мегьамедгьасанова регьбервал гузва. 
Фад-фад хуьруьн жегьилрихъ, мектебдин 
аялрихъ галаз санал лезги чIалал гъвечIи 
тамашаяр, КВН-ар, концертар тешкилзава 
Элвина. Вичелай алакьдайвал чи меденият, чи 
чIал хуьз алахъзава ам. И карда адаз меденият 
кIвалин кIвалахдарар тир Фейзуллагь Ха-
метова, Рагьман Меликмамедова, Серия 
Ярметовади ва Къизтамам Ярметовадини 
мукьувай куьмекар гузва.

Хайи хуьр… За дамахзава валди. Вучиз 
лагьайтIа вун шаирар тир Кесиб Абдуллагьан, 
Забит Ризванован, Медет Эрзиманован, 
Шихзада Веледован, манидар Физеммед Ку-
ругълиеван, Дагъустандин лайихлу чIугвар 
Сейфеддин Сейфеддинован ватан я. Ништа, 
и хуьряй мад гьикьван кьегьал рухваяр 
акъатдатIа!

Роза ГЬАЖИМУРАДОВА

ЧИ МЕДЕНИЯТДИН КIВАЛ



6 25.07.2018

47 йисуз гьуьлерал алаз 20 йисуз 
са шумуд гимидин капитанви-
ле кIвалахай аваранви Алимурад 

Аллагьвердиевахъ баядар туькIуьрдай 
алакьунарни авай. Хуьруьнбуру лугьу-
звайвал, адан аял чIавалай гьуьлерал рикI 
алай. Садра муаллимди ни гьин пеше хкя-
датIа чирун патал синифда жузун-качузун 
кьиле тухванай. Жуьреба-жуьре пешеяр 
хкягънай аялри. Тек са Алимурад чуькь 
тавуна секиндиз акъвазнай. Эхирни муал-
лимди ви гьин пешедал рикI ала лагьана 
жузурла, Алимурада хияллудаказ жаваб 
ганай: «Заз гьуьлерал кIвалахиз кIан я. Зун 
гимидин капитан жеда.»

КцIар райондин Вурварин хуьруьн 
юкьван мектеб акьалтIарай чIавуз адан 
рикIе мад са эрзиман мурад авай. Вич 
дидедиз хьайи Аваран хуьряй са рушал 
рикI ацукьнавай гададин. Иер, акьуллу ва 
камаллу Фирузади адан кьарай атIанвай. 
Вири жегьилар хьиз, муьгьуьббатдин лу-
вараллай Алимурад. Акьван бахтавар тир 
хьи. Гьар гъилера Фируза акурла, адахъ 
галаз гафарайла вири дуьнья вичиз гайиди 
хьиз жедай жегьилдиз. КIанивили лугьуз 
тежедай хьтин къуват ганвай адаз. Вичин 
мураддив агакьун патал кьваларни падиз 
гьазур тир. Муьгьуьббатди инсандиз гуда 
кьван гуж вуч я?

Ингье мураддив агакьун патал гуж-къ-
уват тIимил я. Бахтни кIанда. Хайибуруз 
чпин веледдин рикIин сир чир хьайила, 
чна ваз а руш къачудач лагьана бубади. 
Вучиз? Гзаф йисара жавабсуз амукьна и 
суал. «Техникумдик экечIна кIелин, бел-
ки кIелна куьтягьдалди хъуьтуьл жеди 
буба», – лагьана гадади. Гьа икI, са шумуд 
йис алатна, амма адан буба Элдар вичин 
гафунилай элячIнач. Хайибуру жегьилдиз 
патал хуьряй свас гъана...

Гзаф йисар алатнатIани, гададин рикIе 
сифте муьгьуьббатдин цIелхемар туьхве-
нач. 1937-йисуз дидедиз хьана, Ватандин 
ЧIехи дяведин йисара мектебда кIелай, гъ-
вечIизамаз чIехи азиятар акур Алимурад 
уьмуьрди лигимарзавай. Са кап фак тамар-
зу хьайи, йикъаралди гишила амукьай чIа-
вар рикIел хкиз вичи-вичиз теселли гудай: 
«Рекьидалди сифте муьгьуьббат зи рикIе-
лай алатдач. За жуван кIанивилин риваят 
гьуьлериз ахъайда. Абур зи гъавурда акьун 
тавуна жеч.» 

Гьа икI, Бакуда талукь техникум ва 
курсар акьалтIарна гимида кIвалахиз 
эгечIна гада. Сифте яз 1958-йисуз «То-
вуз» тIвар ганвай балугъар кьадай гимида 
кIвалахал акъвазна. Гададин викIегьвал, 
алакьунар, гьуьлуьн крарай хъсандиз кьил 
акъудун акурла идарадин чIехибуру ам 
кьилди балугъар кьадай гимидин капитан-
виле тайинарун къарардиз къачуна.

Вичел ихтибар авур цIийи везифади 
Алимурадан жавабдарвал генани артухар-
на. Дуьз 20 йисуз ада «Вычегда», «ЖМЗ» 
ва «Интул» тIварар ганвай гимийрин ка-
питанвиле кIвалахна. Идарадин чIехибуру 
адан кIвалахдикай гьамиша разивал авуна. 
Шумудни са тарифдин грамотаяр къачуна 
Алимурада. 2003-йисуз пенсиядиз экъечI-
на, 2005-йисалди кIвалахай капитандин са 
къилихдикай инсанар къедалди разиви-
лелди рахада. «Ам жуванбурал рикI алай 
кьегьал тир», – лугьуда.

Ада гьин гимида капитанвал авуртIа, 
гьадаз «лезгийрин гими» лугьудай, вучиз 
лагьайтIа ина гзаф лезгийри кIвалахдай. 
Адан гъвечIи стхади, кьве хцин буба, умун 
къилихрин инсан тир Акиф Алимурадова, 
тIигьирвияр тир Къудрата, Керима, Сер-
гея, хачмазви Эмира ва маса лезгийри гзаф 
йисара Алимурадахъ галаз санал кIвалах-
на. Лезгияр авай коллективди лагьайтIа, 
гьамиша ва вирина агалкьунар къазан-
мишда. Абур зегьметдал гзаф рикI алай 
инсанар я.

Вичихъ са хвани кьве руш авай Али-
мурада неинки гьабурун, гьакI вичин вири 
мукьва-кьилийрин, хуьруьнбурун къай-
гъуни чIугвадай. Вирибуруз куьмекдин 
гъил яргъи ийидай ада. Сивяй акъатай га-
фунин иеси тир кас. Гьавиляй 2006-йисуз 

вичин дуьнья дегишарайла инсанри адан 
гьайиф чIугунай. «Гзаф кьегьал кас ква-
дарна чна», – лагьанай.

Са аваранви дустуни заз Алимурадан 
са алакьуникай ихтилатна: «Вичин сифте 
муьгьуьббатди адаз акьван эсер авунай 
хьи, касдивай Фируза сакIани рикIелай 
алу диз жезвачир. Гьуьлел ял ягъидай чIа-
вара ада Фируза рикIел алаз баядар тес-
нифдай. Гагь-гагь гимидин кьилел май-
дандал акъвазна вичин баядар Каспи 
гьуьлуьз кIелдай. Гзаф хъсан чIалар авай 
адахъ.

Алимурада вичин баядар чIехи са даф-
тарда кхьидай. Дафтардин винел пуд гаф 
кхьенвай: «Гьуьлел кхьей баядар». Гуь-
гъуьнлай а дафтар вутI хьанатIа заз чидач. 
Амма ада туькIуьрай бендерикай са шумуд 
зи рикIел алама.»

А баядрикай са шумуд хуралай кIелун 
тIалабна за дустунивай. КIелна ада. ХупI  
хъсан чIалар тир:

Вили гьуьл хьиз юзазва рикI,
Секин тежер лепе ала.
Заз кIаниди несиб хьанач,
ГьикI акъудин уьмуьр гила?
 * * *
Вили гьуьлуьн лепе аку,
Зи гимидихъ юзазавай.
Гьинва ви яр лугьуз завай,
КIаниди, вун жузазава.
 * * *
Аваранви Алимурад –
Гьуьлел алаз ашкъид кайи.
Ваз вуч лугьун, кьатIна мурад
Чаравилиз муьтIуьгъ хьайи.

Дустуни хуралай и баядар кIелайла зун 
шерзум хьана. Дерин гьуьлуьзни пехъи ле-
пейриз муьтIуьгъ тахьай дагъ хьтин лезги 
чаравилиз гьикI муьтIуьгъ хьанатIа лугьуз 
фагьумна за. Ингье рикIи гъалаб къачуна: 
«Ваъ, ам муьтIуьгъ хьанач. Ада уьмуьрдин 
эхирдалди сифте муьгьуьббат вичин рикIе 
хвена. Вичин дердер куз-хъукъуз гьуьлуьз 
ахъайна, дафтардиз куьчарна. КIанивилин 
гьиссериз вафалу яз амукьна кьегьал лезги. 
Гьавиляй садрани инсанрин рикIелай алат-
дач капитан Алимурад Аллагьвердиев. Га-
фар пара чидай, шаирдин рикI авай аваран-
вийрикай тир ада гьуьлерал кхьей баядарни 
халкьдин меце гьатда.»

Муьзеффер МЕЛИКМАМЕДОВ

ГЬУЬЛЕЛ КХЬЕЙ БАЯДАР 

И йикъара Бакудин «Азербайжан» 
чапханади тIвар-ван авай ша-
ир, журналист, тарихчи ва чIа лан 

пешекар Муьзеффер Мелик мамедован 
«Аваран – кьегьалрин ма   кан» тIвар ганвай 
ктаб чапдай акъуд нава. Ранглуз, цIалцIам 
чараралди туь кIуьрнавай, гьасятда 
кIелдайбур вичихъ ял дай и кIватIал 
автордин 22 лагьай ктаб я. Ктабдин 
редактор Седакъет Керимова я.

Хуьрерикай кьилди ктабар кхьин са 
акьван регьят кар туш. Гьар са хуьруьхъ 
вичин тарихар, вичин кьетIенвилер 
аватIани, абур винел акъудун, архиврай 
герек тир кьван материалар жагъурун 
четин я. КIелдайбур вичихъ ялдай 
марагълу ктаб кхьин патал лагьайтIа, 
тарихдин делилрихъ гелкъвена кIанзава. 
Ингье гьикьван четин ятIани, чи 
хуьрерикай кьилди ктабар кхьин важиблу 
я. Вучиз лагьайтIа гзаф лезги хуьрерихъ 
виш йисарин, гьатта агъзур йисарин 
тарихар ава. 

Арабрин географ Йакъут ибн Аб-
дуллагь ар-Руми ал-Гьамавиди (1179-1229) 
вичин «Муджам ал-Булдан» («Уьлквейрин 
алфавитдалди сиягь») тIвар ганвай 
географиядин гафарганда лезги хуьрерин 
тIварарни кьунва. Ада лугьузвай чIехи ва 
къадим хуьрерикай сад Аваран тир. Гила 

ам алай чкадал 
кьведра хуьр 
эциг най ва а 
хуьрерихъ виш 
йисарин та-
рихар авай. 
М . Ме  л и к м а -
ме дова гьам и 
делилар, гьам-
ни аваранви 
в а  т а н п е р е с , 
кье гьал карчи 
Ф е  т у л л а г ь 
Али мурадован 
тIа лабун фи-
кир да кьуна и хуьруькай кьилди ктаб кхьин 
къетIна. Ирид йисуз архиврихъ гелкъвена 
гзаф тарихар, шумудни са аваранви 
къагь риманар, алимар ва шаирар винел 
акъуд на. Абурун арада XIV виш йисара 
чап хунчийрихъ галаз женг чIугур Лезги 
Гьамди, XVIII йисара Надир шагьдин 
къефле кукIварай Абдуллагь, чIехи 
кIеретIрин кьиле аваз Имам Шамилаз 
куьмек гайи Сулейман эфенди, Малла 
Агьмед, XX виш йисарин эвелра урус 
чапхунчийрихъ галаз женг чIугур машгьур 
къачагъ Абдулманаф Абдулкеримов, 
1918-йисуз эрмени дашнакарни боль-
ше викар кукIварай Гьажи Шейда хьтин 

къагьриманар, XVIII виш йисарин зурба 
алимар Малла Къурбан Аварани, Фетали 
хандин кьилин меслятчи ва везир хьайи 
машгьур шаир ва алим Абдулкерим эфенди 
ва маса сейли камалэгьлияр ава.

Юкьван виш йисара, Лезгистан жен-
герин майдандиз элкъвей вахтунда чи 
гзаф алимар ва шаирар гъиле яракь кьаз 
маж бур хьанай. Месела, Къизил Ордадин 
меркез тир Сарай-Беркеда алим ва шаир 
хьиз сейли хьайи Лезги Гьамдиди лезгияр 
агудна гагь хулагийрин, гагьни монголрин 
кьушунрихъ галаз женг чIугунай. Ватан 
гьар са кьуьнилай вине кьур аваранви 
шаирар ва алимар чIехи ватанпересар тир. 
Гьавиляй Абдулкерим эфендиди Туьркияда 
кIелдай вахтунда Гьелеб шегьердин 
къазивиле кIвалахзавай стIурви Ибрагьим 
эфендидиз ракъурай чарче кхьенай:

Девирар залан я, уьмуьрар куьруь,
Лугьумир хайибур зи рикIел алач.
Гъурбатдин диганвай женнетар вири,
Ватандин чкIанвай са къванцихъ галач.

Ихьтин ватанпересрикай кхьенвай и 
ктаб мукьуфдивди кIела. Бубайри хвейи 
ватандин чкIанвай къванерни, пайи-паяр 
хьанвай накьвар хуьникай фагьумиз тада 
ада вав, кIелдайди!

Гуьлхар ГУЬЛИЕВА

ФАГЬУМИЗ ТАДАЙ КТАБ 

ЧIАТI 
Профессор Л.И.Жиркова им асул лезги гаф 

я лагьанва. Адан халис мана «фу» я. Гьайванриз 
гун патал гъуьруьн кIанеркай, паларикай чрай фаз 
«чIатI» лугьуда.

Бязи чIалан алимри тестиктарзавайвал, лезгий-
ри дегь чIавара фаз «чIатI» лугьудай. Гуьгъуьнлай 
менфят къачузвай «фу» фарс чIалай атанвайди я. 
Чна и гаф лугьуз гатIунайла Дагъустандин халкьа-
ри «чIатI» гафуникай менфят къачуна. Исятда авар-
ри фаз «чед», лаквийри «ччатI» лугьузва.

ЧIЕБРЕКЬАН
Чин дуьз чIехи къванциз «чIебрекьан» лугьу-

да. Профессор Р.И.Гьайдарова кхьизвайвал, им чи 
чIалан лап дегь гафарикай сад я. Делилар: а) къ-
дин чкадал кь хьунухь. Им чи чIалаз туьрк чIала-
рин таъсир жедалди авай кар тир. Къ лезги чIалаз 
туьрк чIалай атайди я; б) «чIеб хьун», «чеб хьун» 
ва я «чIепрун» виликдай «кьин» гафунин синоним 
тир. (Агь, вун чIапIрай! Яни вун кьирай лагьай чIал 
тир).

ЧIебрекьанар мейит кучуддайла герек тир. 
Абур сур туькIуьрдай материал тир; гила абуруз 
сурун къванер лугьузва.

ЧIИКЬ
Чи чIалан алим Р.И.Гьайдарова и гафунихъ кьве 

мана авай лагьана кхьенва: «а) кIарас, мегъуьн таз 
гатана-гатана кьурурна, ахпа чирагъ хьиз менфят 
къачудай затI; б) парча, ших, шал кукIвар жедай-
ла ери амачиз кьери хьун, гьалдай фин, гъал-гъал 
хьун (Адан шалвардин метIер чIикь хьанвай).»

Алимдин фикирдалди, лампа, иллаки электрик 
эквер акъатайдалай гуьгъуьниз, гзаф маса гафар 
хьиз (писис, муртI, пурч ва мсб.), «чIикь» гафуни-
кайни менфят къачузмач. Халкьдин сиве хьун ла-
гьайтIа, гаф вич чIала амукьунин кьилин шартI я.

ЦIЕКЬ
Лезги чIала «цIекь-цIемекI», «цIекь-цIверекI», 

«цIекь-кьецIила» хьтин гафар ава. Са бязи чIалан 
пешекарри ибур дегиш хьанвай тавтологиядин 
ибараяр я лугьузва. Гьа къикъатда акI туш. «ЦIекь» 
гафунихъ лезги чIала кьилди мана ава: «лап». ИкI 
тирди чи машгьур алим профессор Р.И.Гьайдаро-
вани 2005-йисуз Магьачкъалада чапдай акъудай 
вичин «Лезги чIалан этимологиядиз гьахьун» 
ктабда «цекь-кьецIила» гафуниз баянар гудайла те-
стикьарзава. «ЦIекь-кьецIила» – яни лап кьецIил.

Муькуь кьве гафунизни ихьтин баян гуз жеда. 
«ЦIемекI» лезгидалди «куьлуь къум» лагьай чIал я. 
«ЦIекь-цIемекI» – «лап куьлуь къум». «ЦIверекI» 
гьавадиз акъатдай цIун куьлуь кIус я. «ЦIекь-цIве-
рекI» гафуни «лап куьлуь цIун кIус» хьтин мана 
гузва.

«Лап» лезги чIалаз гуьгъуьнлай атанвай гаф 
я. Вилик вахтара чна «цIекь» гафуникай кьилди 
менфят къачузвай. И гаф чи чIалай авар чIалазни 
фенва. Алай вахтунда и чIала авай «цекъ» гафуни 
«лап» хьтин мана гузва.

ЧИ ГАФАР

РЕДАКЦИЯДИН
 МУГЬМАНАР

Са  шумуд йисуз «Самур» газетдин редакция-
да компьютердин крар кьиле тухвай, гила Дубайда 
чIехи са компанида кIвалахзавай Рашид Алимура-
дов вичин хизанни галаз и мукьвара чи редакциядиз 
илифна.
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“САМУРДИН” МЕКТЕБ

Садра са  кас вичин  лам маса 
гун патал базардиз фена. Са 
сят алатна, кьве сят алатна, 

югъ няни хьана, лам къачудайди хьа-
нач. Са герендилай касдив къуьнел къ-
ацу хурлинкI алай са кьуьзек агатна:

– Гьикьван чIав я за вун вилив хуьз. 
И лам вавай садани къачудайди туш, 
ша вуна ам заз багъиша. 

– Лам маса гана кьве шешел гъуьр 
кьачуз кIанзавай заз. КIвале сарак ку-
тадай  затIни авач.

– Ви гъилера гуж, чанда такьат ава. 
Вуна жуваз са чара аквада.  Зун ла-
гьайтIа, кьуьзуь я, физвай рехъни яр-
гъал. Вуна лам заз га-
найтIа за пар  ялдачир, 
адан далудал эцигдай.

Язух атана касдиз 
кьуьзекан. Вичин лам  
адаз гана лагьана:

– Ламраз хъсандиз иесивал ая. Ам 
ви бакарда акьада. 

Кас хъфидайла, кьуьзека ам акъва-
зарна:

– Вун къени инсан я, тийижир са-
дан чIалахъ хьана адаз хъсанвал авуна. 
Гьавиляй са хъсанвални за ваз ийин. Зи 
къуьнеллайди адетдин хурлинкI туш.  
Гьида таб рахайтIа, ада ваз хабар гуда. 
Яхъ ам жуван къуьнел, хъвач кIвализ. 
Амай кIвалахар дуьз жедайди я. 

Касди кьуьзуьда лагьайвал авуна. 
Йиф алукьнавай. Яргъи къуз кIвачел 
хьайи кас гишила гъилерай фенвай. 
Вичин са хванахвадин кIвалин пата-
вай алатдайла рад ртал элкъвезвай 
касди кIвалин рак гатана. 

– Вуж  я и чIавуз атанвайди? – жу-
зуна к1валин иесиди.

– Я хванахва, ваз зун чир хьанач-
ни?  Рехъ фена галатнава зун. Са ге-
ренда ял ягъиз  кIанзава.  

Хванахвади рак ахъайна. 
– Вуна хурлинкI вучиз къуьнел 

кьунва? – жузуна кIвалин иесиди.
– Ам адетдин хурлинкI туш, таб 

рахазвайбурун къалум я. 
 Адан гафарин чIалахъ тахьай кIва-

лин иеси ван алаз хъуьрена. 
Каша касдиз тади гузвай. Вичиз 

ина недай затI тагудайдан гъавурда 
акьурла ада регъуьвал рикIелай алуд-
на лагьана:

– Са кап фуни са гъвел ниси хьа-
найта недай за. 

– Эхь, хъсан жедай. Ингье чи хьра 
фу чразмач, калини нек гузмач. Гиши-
ла ахварай нисинихъ къарагъзвайди я 
чун. 

И гафар ван хьайила хурлинкIди 
вичин шуькIуь тум юзурна касдин 
япал са вуч ятIани кушкушна. 

– Вуна таб рахазва гьа, хванахва! 

Ада зи япал лагьана хьи, куь кIваляй 
цикIендин ни къвезва. 

КIвалин иесидиз гьекь акъатна:
– Чна къе цикIен чранвай, ингье 

тIуьна куьтягна. 
ХурлинкIди касдиз мад вуч ятIани  

лагьана. 
– ХурлинкIди шкьакьвал мийир, 

хьран къене чуьнуьхарнавай цикIен-
дикай са кIус це лугьузва. 

И гафар ван хьайи  кIвалин иеси-
дин  рангар атIана. Ада цикIен гъана 
суфрадал эцигна. Са кIус тIуьна кефи-

яр къумбар хьайи касди лагьана:
– Я хванахва, вун чиниз илифай-

ла зи къариди чаз чрай афарар рикIел 
аламани? Гьабурукай кIандай исятда, 
патавни къайи тугъ. 

– Эхь, хьанайтIа зани недай.
ХурлинкIди  мадни касдин япал 

кушкушна. КIвалин иесидиз килигна 
касди лагьана: 

– Вун вучиз таб рахазва? Афарар 
дакIардал, синийрин кьулухъ чуьнуь-
харнава лугьузва хурлинкIди.  

Гила абурун вилик афарарни къ-
айи тугъ атана. КичIела лугьудай гаф 
жагъин тийиз амай кIвалин иеси мугь-

манар мус хъфидатIа 
лугьуз кIвач  алтадиз 
авай. 

Т I у ь н а - х ъ в а -
на кефияр къумбар 
хьайила кас хъфиз 

гьазур хьана.  Им акур кIвалин иесиди 
хвешила лагьана: 

– Са верч кьванни авач хьи, рекье 
недайвал вав вугун. 

ХурлинкIди мад касдин япал куш-
кушна. Касди вичин шкьакь хванахва-
диз килигна лагьана:

– ХурлинкIди   заз лугьузва хьи, 
вуна къуншидин салай чуьнуьхай 
верч чрана тунва. Ада фена вичи къун-
шидиз хабар гуда лугьузва. 

Къуншиди вичиз дуван кьуникай 
кичIе хьайи кIвалин иесиди касдиз 
минетна:

– Вуч кIандатIани ая, анжах къун-
шидиз хабар гумир. За ваз кьве шешел 
гъуьрни гуда, абур ялдай са ламни. 

– Вуна лагьайвал хьурай, хванахва. 
Пара кьван сагърай вун. Чи патариз 
атайтIа чи к1вализни илиф, – лагьа-
на шешелар ламран далудал вегьена 
хъфе на кас вичин кIвализ. 

Гьа икI, ада кьуьзуьдаз авур хъсан-
вал вичихъ  хтана. Шкьакь хванахвади 
лагьайтIа, гьа йикъалай таб рахунилай 
гъил къачуна.

АЗИЗРИН Севда

Къафкъаздин виридалайни дегь 
шегьеррикай тир Дербентдал тарих-
да шумудни са тIвар хьана. Мугьам-
мад Аваби Акташиди XVI-XVII 
виш йисара IХ-Х йисарин араб ва 
фарс тарихчийрин эсеррикай, гьакI-
ни а девирдин хроникайрикай мен-
фят къачуна кхьенвай вичин «Дер-
бентнаме» эсерда къа лурнавайвал, 
Дербентдиз Дагъус тандин халкьари 
чпин тIварар ганай. Аварри ва дар-
гийри адаз Чулли, Чурул, лезги чIа-
лан группадик акатзавай халкьари 
Цали лагьанай. Эхиримжиди «цал» 
хьтин мана гузвай гаф я.

Лезгийри Дербентдиз Кьвевар-
дилай гъейри Цални лугьузвай. Чи 
бубайри шегьердал Цал тIвар Дер-
бентдин кIеледихъ галай, Къаф-
къазда вичелай чIехиди авачир цал 
фикирда кьуна эцигнай.

Чи чIалан  группадик акатзавай 
табасаран чIал диде чIал тир лезги 
чIалакай арадиз атанвайди са бязи 
хуьрерин тIварарини субутзава. Ме-
села: а) ЦIелегуьн (лезги хуьр) ва 
ЦIелегуьн (табасаран хуьр); б) Бах-
цугъ, Ахниг (лезги хуьрер) ва Бах-
нигъ, Ахнигъ (табасаран хуьрер); 
в) КIутIул (лезги хуьр) ва КIутIул 
(табасаран хуьр); г) Хипеж (лезги 
хуьр) ва Хилипенджак (табасаран 
хуьр); д) ЦIинитI (лезги хуьр), Ти-
нитI (табасаран хуьр) ва мсб.

Мад са делил. Археологри лу-
гьузвайвал, сад хьтин тIварар алай 
лезги хуьрер табасаран хуьрери-
лай къадим я. Маса чкайра цIийи 
хуьрерин бине кутадайла куьгьне 
хуьруьн тIвар эхцигун лезгийрин 
адет тир. Гьавиляй чахъ тIварар сад 
хьтин гзаф хуьрер ава. 

КВЕЗ ЧИДАНИ?

ЛАМ ГАЙИ КЬИСА
МАХ

ДЕРБЕНТДИН ДЕГЬ ТIВАРАР

ТIВАРАР САД ХЬТИН ХУЬРЕР

Лакзандин (Лезгистандин) кьилин 
шегьерда чIехи везир Низам ал-Мулк 
ал-Гьасан ибн Али Исгьакьа эцигиз тур 
вириниз сейли медресада мударрисар 
(муаллимар) ва факигьар (къанундин 
тарсар гузвайбур) ава. Ина абуру аялриз 
лезги чIалаз элкъуьрнавай ал-Музанидин 
«Мухтасар» ктабдай ва имам аш-Шафиидин 
ктабдай тарсар гузва…

И медресада аялри шариатдин 
къанунар, ахлакьдин къайдаяр, гьакIни 
Къуръан хуралай кIелиз чирзава. Идалай 

гъейри абуруз тарихдин, географиядин ва 
математикадин илимрикайни чирвилер 
гузва. Хъсан кIелзавай аялар кIелун 
давамарун патал халифатдин кьилин 
шегьерриз ракъурзава.

ХIII виш йисарин араб космограф 
Зекерия ал-Къазвинидин «Уьлквейрин 

гуьмбетар» ктабдай.

Кузуниз атайла зун пагь атIана амукьна. 
И чIехи дагъдин хуьре вишелай гзаф 
кIвалер ава. КIвалер са жергеда эцигнава, 
куьчеяр дуьзбур я. Хуьре мискIин, мектеб 
ва са шумуд цин регъв ава. Зун мектебдихъ 
галаз марагълу хьана. Ина тарс гузвай 
лезги эфендиди (Муьгьуьбали эфендиди) 
зун хъсандиз кьабулна. Ам акунар авай 
гзаф савадлу кас я. Адаз са шумуд чIал - 
татар (азербайжан), араб, фарс, туьрк ва 
урус чIалар чизвай.

Мектебдин чилиз халичаяр экIянавай. 

Цлал кьве шикил алай. Шамилан урусрихъ 
галаз женг ва урусринни туьркверин дяве 
къалурзавай шикилар. Эфендидиз аялрин 
арада чIехи гьуьрмет авайди гьасятда 
чир жеда. Ада диндин тарсарилай гъейри 
математикадин, географиядин, логикадин, 
араб ва урус чIаларин тарсарни гузвай. Аялри 
и предметар ва чIалар гьевесдалди чирзавай. 
Абур кIелунал гзаф рикI алайбур тир.

Курсант Бедел Гьажиеван къейдерай.  
«Ежегодник» №2, Баку, 1902. Ч.75

ЧИ АЯЛРИ ГЬИКI КIЕЛНАЙ?
ТАРИХДИН ЧИНРАЙ

“Сувар” Лезги Халкьдин Маний ринни 
Кьуьлерин Ансамблдин гъвечIи маничи 
Омар Над жафова студияда цIийи мани 
кхьизва.
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Къебеле райондин  
Камарван хуьруьн нугъатдай

ЦIуьдруьяр  – пурнияр
Мет   – гъвечIи тIул, тала
Кан   – пун
Хине фу  – шакIукIа
ТIилих  – тIили фу
Син сувар  – сив хуьнин сувар
ГьачI   – эчI
СтIам   – рагъалаг, гъаргъалаг
Жебел   – гуьжет
Хуьруьнжув  – хуьрэгьли
Чыры   – гзаф рагъул (яд)
КьачI   – балдургъандин гевде
Пек-пачур  – куьгьне пекер
Арчан   – ёлка
ХиритIил  – нуькI
ЦIегьрибан  – лилибан
Гугуртан  – мере
ШикIикI  – жикIи
Хая   – диде
Дыдаш  – буба
Къадгъанун  – бахтлу хьун
Мичер   – хъчар
Ав   – ун, эхь
Свасдиде  – имид паб
Мете   – рухсат
Паъ   – пуна, алачух
КьалтIы  – са тIимил чIехи хьанвай  
     гада аял
Ругул кьилер  – итимар
Негь девир  – дегь девир

ГАФАРГАН
8 25.07.2018

САМУР

КцIарвийрин, гьакIни иниз илифзавай мугь-
манрин рикI алай чка я «Хидир» тIвар алай ре-
сторан. Ина Хидиран хизанди инсанриз рикIин 
сидкьидай къуллугъ ийида, абуруз лезгийрин 
цIун кIвалин тIуьнрин аламатар къалурда. Или-
файбуруз хайибуруз хьиз мез-гъвел авун, ре-
сторанда кIвалахзавай жегьилри викIегьвал 
акурла, иниз садра атайбуруз мад гъилера хквез  
кIан жеда.

(Эвел газетдин 4-чина)

«Агъа хуьр» лугьузвай и чкада ичин, 
шабалтдин, кIерецдин багъларин гелер 
гилани ама. «Вини хуьр» лагьайтIа,   хуь-
руьвай  2 км кефер пата, вацIун эрчIи пата 
авай.

Гилан Камарван хуьруьн Челеби лу-
гьудай магьледа мискIин-медреса авай. 
Агьмед юзбашидин кьакьан кIвалер  
парабурун рикIел алама. Абур эцигдайла 
Шеки, Гуьйчай ва маса чкайрай 10 араба 
какаяр гъана абурун къиб киреждик 
какадарна менфят къачунай лугьуз 
ихтилатда хуьруьнбуру. Ина гзаф агьа-
лияр яшамиш хьайиди, абурун арада 
кIелай инсанар гзаф хьа йиди хуьруьн 
кьуьзуьбуру фад-фад мецел гъида.

КОММУНИЗМДИН ХУЬР

Камарвандин цуьк акъудай вахтар 
советрин девир – инин «Баки фегьлеси» 
колхоздиз Социализмдин Зегьметдин 
Игит Эшреф Алимирзоева регьбервал 
гайи 1954-1967-йисар тир.  13 йисан 
къене Камарванда тухвай эцигунар, ана 
кьиле фейи абадвилер вири республикада 
тай авачирбур тир. Ина эцигай кьве мер-

тебадин мектебдихъ биологиядин, хи-
миядин, фи зикадин лабораторияр авай. 
И мек теб 1991-йисуз цIай куна кайила 
ви ридаз кIевелай эсернай. Камарвандин 
ше гьердив къведай азарханада вири 
пешейрин духтурри кIвалахзавай. Хуь-
ре хкажнавай 500 чкадин зал авай 
ме  дениятдин кIвалив къведайди 
рес   публикада авачир. Ана фад-фад Азер-
бай жандин, гьакIни Дагъустандин сейли 
ар тистрин концертар кьиле фидай. Ина 
гьамам кардик кутунвай, канализация 
чIугунвай,  рекьериз асфальт ягъанвай. 
Колхоздин идарадин, почтадин акунри 
рикI ахъайзавай. Абурун къвалав парк 
кутунвай.

Бакуда ХХ виш йисан эвелра буругъра 
нафтIади фонтан авурла Камарванда 
къавариз киреж ягъанвай кIвалер 
майдандиз атанай. И кар фикирда кьуна 
Э.Алимирзоева хуьре киреждин цех кар-
дик кутунай. Са тIимил вахтундилай ина 
къавуз киреж ягъанвачир са  кIвални 
ама чир. Гьа и карди Камарвандиз лугьуз 
тежедай хьтин  иервал гузвай.

Камарванда республикадин са 
райондани авачир хьтин «Алимрин кIвал» 
тIвар алай мугьманхана хкажнавай. 
Ана республикадин тIвар-ван авай 

алимри, кхьирагри ял ягъидай. Абурукай 
садни иниз фад-фад илифдай Мирзе 
Ибрагьимов тир. Адан «ЧIехи даях» 
эсерда авай колхоздин седри Руьстеман 
образдин прототип Эшреф тир лугьуда. 
А йисара ина хуьруьн майишат, иллаки 
малдарвал вилик фенвай, инсанрин 
дуланажагъ хъсан хьанвай. Миллионер 
колхоз хьиз Камарван тек Азербайжандиз 
ваъ, вири СССР-диз машгьур тир.

Камарванвийри ихтилатзавайвал, 
эци гун рихъ, абадвилерихъ, цIийиви-
ле рихъ ялзавай Эшреф Алимирзоев 
1967-йисуз кIвалахалай алудайдалай кьу-
лухъ хуьруьн вилик финни акъваз хьана. 
Гила хуьруьнбуру фад-фад  а чIавар 
ри кIел хкиз «Чаз коммунизмдин хуьр  
вилералди акурд я» лугьузва.

Алай вахтунда камарванвияр Къе-
беле райондин меркезда, инин Ше фил-
ли, Эмили, Чархана, Гьажаллы, Мых-
лыкъовах, Мирзебейли, Чухур Къебеле, 
Овчуллу, Шамлы, Ниж, Имамлы  хуьрера, 
Агъдаш, Гуьйчай, Куьрдемир, Зердаб 
районра, Генже, Мингечевир, Сумгаит ва 
Баку шегьерра яшамиш жезва. Россиядин 
гзаф шегьерра камарванвийри кьилди 
магьлеяр кутунва.

Седакъет КЕРИМОВА

Туьркиядин Килис аялатдай тир, Сириядин сер гьятдин 
муькьув яшамиш жезвай Фетуллагьа вичин мехъерик 
Туьркиядиз катиз мажбур хьанвай 4 агъзур сириявидиз 
теклифна. Чамран буба Алиди вичин хцин фикир хъсандиз 
кьабулна. Фетуллагьан свас Эсра пагь атIана амай. Адаз 
чамран регьимлувиликай гзаф хуш атана. Абуру кьведани 
катиз мажбур хьайибуруз, иллаки аялриз кьилди къуллугъ 
авуна.

Аламатдин мехъерик атанвайбуруз тIуьн-хъун 
ага кьарун патал кьилди инсанар кьуна. ТIуьнар 
пайзавайбуруз чамрани суса чпи регьбервал гана. 

Им рикIелай тефир мехъер хьана. Фетуллагьа ва 
Эсради вири дуьньядиз регьимлувилин чешне къалурна.

ХЪСАН ХАБАРАР
АЛАМАТДИН МЕХЪЕР

Кьурагьвили Гьин-
дис тандин хуьруьн ма -
йи  шатдик гзаф за рар 
хкIурзава. Яд ава чир -
виляй гъвечIи хуьрерин 
агьалийривай бегьер къачуз 
жезвач. И татугайвал 
арадай акъу дун паталди 
яргъал хуьрерикай сада 
яшамиш жезвай Раджендра 
Сингха вичин уьмуьрдин 
20 йис серфна. Ада дегь 
девирра Гьиндистандин 
агьалийри марфарин 
ятар гьикI хуьзвайтIа ва абурукай гьикI 
менфят къачузвайтIа чирна.

Вичин проектда Сингха марфадин 

ятар кIватIдай гилан технологиядикай 
менфят къачунва. Накьвадин кьантIарикай 
бандар кьуна махсус жуьредин цин 

гьамбарханаяр арадал 
гъайи ада, 1500 йис инлай 
виликан тежриба кардик 
кутунва. И тежрибади 
адаз марфадин ятарикай 
хуьруьн майишатда ге-
гьеншдиз менфят къачудай 
мумкинвал гузва.

Алатай 20 йисан 
къе не Сингха вичин 
алахъунралди 1000 хуьруьз 
яд вахканва. Сингхан 
про ектдив кьадайвал, 
1985-2007-йисара 1068 

хуьре 8600 цин махсус гьамбарханаяр 
арадал гъан ва. Журналистри адаз 
«Гьиндистандин цин кас» тIвар ганва.

АГЪЗУР ХУЬРУЬЗ ЯД

Вичин 19 йис тир китайви студент 
Се Сюй гила вири дуьньядиз сейли 
хьанва. 3 йис я ада органар зайиф 
хьуникай азият чIугвазвай, вичивай 
къекъвез тежезвай Чжан Чиназ 
лугьуз тежедай хьтин куьмекар гуз. 
Куьмекар лагьайтIа, садни кьвед 
туш: начагъ дуст институтдиз тухуз-
хкин, тарсар чириз куьмек гун, адаз 
хуьрек гьазурун, адан пекер чуьхуьн 
ва мсб. 

Пуд йис я Седи вичин заланвал 
70 кило тир Чжан кIулал кьуна 
кIваляй институтдиз тухуз. Седи 
гьафтеда 12 гъилера, са йисан къене 
200 юкъуз и кIвалах кьилиз акъудзава.

Институтда авай чIавузни Се Сюй Чжан Чинан куьмекдив 
агакьзава, ам кабинетдай кабинетдиз, ктабханадиз, хуьрекханадиз 
тухузва. Седин куьмек гун себеб яз Чжана садрани тарсар ахъайзавач, 
ам кIвенкIвечи я, тарсарай вадар къачузва.

Гила кьве дустунилай маса студентрини чешне къачузва. Абурукай 
вири дуьньядин сайтари ва газетри кхьизва.

ДУЬНЬЯДИЗ СЕЙЛИ ХЬАНВА

КАМАРВАН


