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1992-йисан январдилай акъатзава

ЧIЕХИ СЕД BÖYÜK FACİƏ

И ЧИЛ ХАЙИ ДИГЕ Я

Туькьуьл я и дерт пара,
Ви тIалар хьанва хара.
Ни авурай ваз чара?
Лайлай, Хожалы, лайлай.
Dərdin kimi acı yox,
Ağrı var, əlacı yox.
Ağlamağa bacı yox,
Laylay, Xocalım laylay.
Катна ви суварин дад,
Къарсурна вун, кьуна гьад
ХъжедатIа рикIер шад?
Лайлай, Хожалы, лайлай.
Qaçdı Novruzun tamı,
Kimdi yandıran şamı?
Yas elədin bayramı,
Laylay, Xocalım laylay.

Къагьримандин
хизандиз къайгъу

Азербайжан Республикадин Президент
Илгьам Алиеван талукь серенжемдив кьадайвал,
Азербайжандин Милли Къагьриман Чингиз
Къурбанован хизандиз мад гъилера къайгъу
къалурнава. И хизандиз КцIара са гьавадин,
кьуд утагъдин кIвал ганва. 230 квадратметрдин
и кIвал гилан замандин къайдадив чими ийизва.
Лезги кьегьал Чингиз Къурбанов 2016-йисан
29-декабрдиз Эрменистандин Яракьлу Къу
ватрин разведчикриз чи сергьятдилай эля
чIиз кIан хьайила абурун хура акъвазнай
ва женгина гьелек хьанай. Эрменийри адан
мейит дуьньядин са шумуд тешкилат кIва
чел къарагъайдалай кьулухъ, 2017-йисан
5-февралдиз вахканай. Гьа йисан 7-февралдиз
Президент Илгьам Алиеван серенжемдалди
Чингиз Къурбановаз Азербайжандин Милли
Къагьриман тIвар ганай.

РУЬГЬ КВАХЬАЙТIА ВУЧДА?

Cа карди кьарай атIанва зи.
СакIани иливариз жезвач завай
адан тIал. Гьикьван чIав я суалри
зун къарсуриз. Суалар лагьайтIа, садникьвед туш.
Эхиримжи
йисара
чимиханадин
лезгияр арадал атанва.
Халисанди
тушир, тIебиивал кумачир, жуввал,
кьетIенвал квадарнавай и лезгийрикай
гагь-гагь Китайди акъудзавай бязи
затIарин ухшарар къведа заз. Хайи чIалал
рахазмачир, руьгь квадарнавай ихьтин чи
ватанэгьлийрин кьадар къвердавай пара
жезва. Са куьнинни таъсиб чIугвазвачир,
анжах хукунинни тандин къайгъу
аквазвай ихьтин инсанрихъ чпин кьилдин
дуьнья ава – часпарра тунвай гуьтIуь
дуьнья. И дуьньядин тIвар хизан я. Ана
гьич мукьва-кьилийриз, ярар-дустаризни
чка авач. Ихьтин ксар патал хайи чилин,
дидед чIалан, гьакIни руьгьдин месэлаяр
авачирдай я.
Чи жегьилар, чи аялар лезги чIалал
кьериз-цIаруз рахуни абурук къалабулух
кутазвач. Чи хуьрер ичIи хьунухьи,
гзафбур хайи чилер, бубад кIвалер гадарна
са кьиликай шегьерриз куьч хьуни абурун
кьарай атIузвач. Лезгийри чпин аялрал
урус, немец ва маса халкьарин тIварар
эцигуни абурун пер хазвач.
Вири халкьдиз талукь тир тIаларни
дердер агуд тавуна, вуч кIандатIани хьурай
лагьана чпин гуьтIуь дуьньядай акъатиз
кIанзавачир ихьтин ксарал дуьшуьш
хьайила, виш йисара кьегьалвилелди
уьмуьр гьалай, чпин къени къилихралди,
элдихъ рикI куналди вириниз сейли хьайи
чи бубаярни дидеяр рикIел хкведа зи.
Гила лагьайтIа, садбуру чеб лезги тирди
хиве кьазмач, чпиз къуллугъдал хкаж
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хьунин карда лезгивили манийвалзава
лугьузва. Са бязибурун усалвилерин
себеб лагьайтIа, абурун савадсузвал я.
Зал чи халкьдин тарихдикай, адет
рикай чирвал авачир, чпин пун-кьил чиз
вачирбур ва чириз кIанзавачирбур фадфад гьалтда. Абур гьикI гъавурда тван хьи,
жуван халкьдалди дамахиз тахьун чIехи
татугайвал я. Ихьтин инсанар пулунин,
мал-девлетдин къене аваз хьайитIани,
абурун уьмуьр ацIайди жедач. Дувулар
галачир тарар хьиз я ихьтин инсанар – гар
галукьун кумазни чилел ярх жедай тарар.
Жуван халкьдин тарихар чирун садавайни
къадагъа ийиз жедайди туш. Гила тарихар
чирун патал эвелан хьиз ктабханайриз
фин герекзамач. Интернетдай кIамай
кьван малуматар гъилик ийиз жеда.
Вуч кар ятIани, чи вилик-кьилик
квай, чIехи къуллугърал алай бязи ксариз
маса миллетрин векилриз чеб лезги
тирди чир хьана кIанзавач. Чир хьайитIа,
чпиз басрухар гудай хьиз жеда абуруз.
Иллаки лезги чIалаз къуллугъзавай чи
ватанэгьлияр аквадай вилер авач а ксариз.
«Самур» газетдикай лагьайтIа, цIукайни
вацIукай хьиз кичIеда, адан тIвар кьаз
кIандач. Бакуда лезги газет акъатзавайди,
ина кIвалахзавай журналистри дидед
чIал вилик тухун, чи тарихар, халкьдин
адетар,
ацукьун-къарагъун, меденият
хуьн патал къелемдив женг чIугвазвайди
гьич япалайни ийидач. Чпихъ чIехи
мумкинвилер авай и ксари са газет
кьванни кхьидач. Гьайиф къведа абуруз и
пулунин.
Авайвал лагьайтIа, им тапан кичIевал я.

Зун ахьтин инсанрин чIалахъ туш. Абуруз
са куьникайни тахьанвайбур лугьуз жеда.
Вучиз лагьайтIа, чи редакция алай чка
абуруз къуллугъдилай алатайла, кIвалах
квадарайла, яни пенсиядиз экъечIайла
гьасятда къажгъида. Чеб лезги тирди гьа
чIавуз абурун рикIел хкведа. Эхь, ихьтин
акьван инсанрал дуьшуьш хьана хьи чун
эхиримжи 20 йисан къене. Ингье «жуван
газет», «чи халкьдин къелемэгьлияр» ла
гьана мукьувай чав агатнайтIа, и карди
халкьдин арада абурун гьуьрмет хкаждай,
чи редакциядин гьаларни икьван четин
жедачир. Маса халкьари чпинбурал эциг
завай къимет акурла рикI тIар жеда чи.
Чеб лезги тирди хиве кьаз кичIезвай
инсанар яраб чи чилерин бегьер я жал?
«КичI» гафуни лезгивилив кьазвач эхир.
Инсанвилин сад лагьай шартI жув кьилди
са миллетдин векил тирди кьабулна,
жуван халкьдиз лайихлу жез алахъун
тушни? Жув кьилди са этносдин векил
тирди Аллагьдин пай яз гьисаб авун,
жуван къилихрани крара ам субут ийиз
алахъун чIехи алакьун я. Кьадардилай
аслу тушиз дуьньядин гзаф халкьари и
кьетIенвал хвенва. Чна лагьайтIа, гзаф
затIар хьиз, и багьа ивирни квадарзава.
Гьайиф! Виш йисара чи бубайривай хуьз
хьайи кьетIенвилер вучиз гарув вугузва
чна? Им чи фикир-фагьумди кьабулдай
кар туш. И гафариз субут яз гьакIни чи
гзаф ватанэгьлийри таъсибвал квадарун
мисал яз къалуриз жеда. Таъсибвал
– им вини дережадин гьисс я. Жуван
халкьдалди, хайи чIалалди дамах авун,
абурук рикI кун, абур кIеве гьатайла
гьарайдив агакьун, абур яцIарай акъудун
патал галайвал авун руьгь авайбурулай
алакьда. Бес руьгь квахьайтIа вучда?!
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Qəzetimizin 28 noyabr və 19 dekabr 2018-ci il tarixli
saylarında dərc olunmuş “Bir xalqın iki əlifbası?”,
“Metodikadan kənar kitab” və “Ləzgi əlifbası tarixindən”
məqalələri geniş əks-səda doğurmuşdur. Yüzlərlə oxucu
1938-ci ildə kiril qrafikası əsasında yaradılmış müasir
ləzgi əlifbasının latın qrafikasına keçirilməsi məsələsinə
öz münasibətini açıqlayaraq narazılığını bildirmiş,
bunu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında ana
dilinin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi ilə
əlaqədar azsaylı xalqlara verilmiş hüquqların pozulması
adlandırmışdır.
“Samur” Ləzgi Milli Mərkəzi “Bir xalqın iki əlifbası?”
və “Metodikadan kənar kitab” məqalələri ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri cənab Ceyhun
Bayramovdan bu məsələyə münasibətini bildirməsini
xahiş etmişdir. Bir neçə gündən sonra təhsil nazirliyinin
tədris resursları şöbəsinin müdiri Elvin Rüstəmovun
imzası ilə cavab məktubu aldıq. O yazır: “Sizin ləzgi
dilində dərsliklərin latın qrafikalı əlifbada çap edilməsi ilə
əlaqədar 05.12.2018-ci il tarixli 07 nömrəli müraciətinizə
Nazir müavini Məhəbbət Vəliyeva və şöbə
müdirləri münayəndə heyətinin hər bir üzvünü
təmkinlə dinlədikdən sonra öz fikirlərini
bildirdilər. “Samur” Ləzgi Milli Mərkəzi idarə
heyətinin sədri İmran Rzayev qəbula və diqqətə
görə nazirliyin rəhbərliyinə minnətdarlığını
bildirərək, qaldırılan məsələlərlə əlaqədar
danışmaq üçün sözü “Samur” qəzetinin baş
redaktoru Sədaqət Kərimovaya verdi.
Sədaqət Kərimova: – Mövcud ləzgi əlif
basının latın qrafikasına keçirilməsi məsələsi
ləzgi ictimaiyyətində böyük narahatlıq
doğurub. Bununla əlaqədar “Samur” qəzeti
redaksiyasına çoxlu müraciətlər daxil
olur. Ona görə də ləzgi əlifbası və ləzgicə
dərsliklərin çapı ilə bağlı fikirlərimi
tezislər şəklində nəzərinizə çatdırmaq
istəyirəm:
1. Hazırda Dağıstan respublikasının
10 rayonunda yığcam halda 540 minədək
ləzgi yaşayır. Həm bu respublikada, həm
də Rusiyada, Qazaxıstanda, Özbəkistanda,
Qırğızıstanda
yaşayan
ləzgilər
kiril
qrafikasından istifadə edirlər. Azərbaycanda
ləzgilər latın əlifbasına keçsələr, xalqın böyük
əksəriyyəti bu əlifba ilə yazılmış ədəbiyyatı
oxuya bilməyəcək. Respublikamızda yaşayan
ləzgilərin gələcək nəsilləri son 80 il ərzində
kiril qrafikası ilə nəşr olunmuş ədəbiyyatı,
minlərlə kitabı, onlarla qəzet və jurnalı
oxumaqdan məhrum olacaq.
2. Ləzgi dili Dağıstan Respublikasının
dövlət dilidir. Onun indiki əlifbası 1938-ci
ildə Ümumittifaq Yeni Əlifba Komitəsinin
tövsiyəsi və Dağıstan Əlifba Komitəsinin
qərarı ilə qəbul edilib.
3. 1928-1938-ci illərdə latın qrafikalı
əlifbadan istifadə olunub, lakin bu əlifba
özünü doğrultmayıb. Ona görə də kiril
qrafikalı əlifbaya keçilib. Latın əlifbası ilə
müqayisədə bu əlifbanın bir sıra üstünlükləri
var. Latın əlifbası ləzgi dilinin 17 fonemini
və 300-dək ən çox işlənən sözlərini aradan
çıxarır. Halbuki kiril əlifbası ilə cəmi 12 səs
itirilir və onunla bütün sözləri ifadə etmək
mümkündür. Bununla yanaşı, latın qrafikası
ləzgi dilindəki cingiltili partlayıcı samitləri və
nəfəssiz fonemləri ifadə edə bilmir. Həmçinin
bu qrafika başqa dillərdən alınmış sözləri
olduğu kimi yazmağa imkan vermir.
4. Azərbaycan Respublikasının Konsti
tusiyasında və 1991-ci ildən sonra qəbul
edilmiş qərar və qanunlarda, Prezidentin
fərmanlarında, “Milli azlıqların müdafiəsi
haqqında Çərçivə Konvensiyası”na qoşulmaq
barədə
Azərbaycan
Respublikasının
Qanununda azsaylı xalqların əlifbalarını
dəyişdirmək haqqında heç bir göstəriş
yoxdur. Əksinə, hər bir xalqa öz dilindən və
əlifbasından istifadə etmək, onu qoruyub
saxlamaq və inkişaf etdirmək hüququ verilir.
5. Respublikamızda ləzgi dili dərsliklərinin
çapı bərbad vəziyyətdədir. Son 42 il ərzində
ləzgicə I və II siniflər üçün cəmi 2 dərslik nəşr
edilib. Onlar da həddindən artıq qüsurludur.
Dərsliklərin və metodik vəsaitlərin hazır

Təhsil Nazirliyində baxılmışdır.
Birdiririk ki, məktubunuzda “Bir xalqın iki əlifbası?”
və “Metodikadan kənar kitab” məqalələrində adı çəkilən
“Azərbaycanın ləzgi dili tədris olunan məktəblərinin 1-ci
sinifləri üçün latın qrafikası ilə “Əlifba” kitabının siqnal
nüsxəsi çap olunmuşdur” məlumatı reallığı əks etdirmir.
Belə ki, qeyd etdiyiniz “siqnal nüsxə” əslində azsaylı
xalqların dilləri fənni üzrə dərslik və metodik vəsaitdən
ibarət olan 1-ci sinif “Ləzgi dili” dərslik komplektinin
hələ tərtib mərhələsində olan əlyazmasıdır. Tərtib
mərhələsi yekunlaşdıqdan sonra mövcud prosedurlara
uyğun olaraq, dərslik komplektinin layihəsinin məzmunu
seçilmiş ekspertlər tərəfindən ekspertiza ediləcək və rəylər
nəzərə alındıqdan sonra həmin dərslik komplektinin
nəşrqabağı təkmilləşdirilməsi məqsədilə ona dair ictimai
rəy öyrəniləcəkdir. İctimai rəyin öyrənilməsi prosesində
daxil olan bütün rəy və təkliflər təhlil edildikdən və
məqbul hesab edilən düzəlişlər aparıldıqdan sonra
dərslik komplektinin siqnal nüsxəsi çap olunacaqdır.
Məktubunuzda qaldırdığınız “ləzgi dilində dərsliklərin

lanması dili mükəmməl bilməyən, kifayət
qədər pedaqoji təcrübəsi olmayan təsadüfi
adamlara tapşırılıb. Bu məsələ ilə əlaqədar
təkcə son 4 il ərzində “Samur” qəzetində
16 məqalə dərc edilib, əlaqədar təşkilatlara
müraciətlər olunub. Lakin məqalələrin və
müraciətlərin hamısı cavabsız qalıb.
6. Əvvəllər respublikamızın məktəblə
rində ləzgi dilinin tədrisinə həftədə 2 saat
vaxt ayrılmışdı. Əslində bu, kifayət etmirdi.
Saatların sayı artırılmaq əvəzinə, 2017-2018ci dərs ilində həmin vaxt azaldılaraq 1 saata
endirilib. Bu, əhalidə haqlı narazılıq doğurub.

kiril əlifbası ilə çapının təmin edilməsi” məsələsi ilə
bağlı bildiririk ki, bu, dilçilik elminə aid olduğu üçün
ləzgi dilində dərslik komplektlərinin əlyazmaları
hazırlanarkən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
rəyi rəhbər tutulmuşdur. Həmin rəydə ölkə ərazisində
yaşayan azsaylı xalqların dili fənni üzrə “Ləzgi dili”
dərslik komplektlərinin, digər azsaylı xalqlarda olduğu
kimi, latın qrafikalı əlifba ilə çap edilməsi məqsədəuyğun
hesab edilmişdir”.
Cavab qənaətbəxş olmadığına görə nazirlə görüşməyi
qərara aldıq. Bu ilin yanvarın 10-da təhsil nazirinin
müavini Məhəbbət Vəliyeva təhsil nazirliyinin aparat
rəhbəri Muxtar Məmmədov, tədris resursları şöbəsinin
müdiri Elvin Rüstəmov və daxili nəzarət şöbəsi müdirinin
müavini Elvin İsmayılovla birlikdə münayəndə heyətimizi
– “Samur” Ləzgi Milli Mərkəzi idarə heyətinin sədri
İmran Rzayevi, “Samur” qəzetinin baş redaktoru Sədaqət
Kərimovanı və qəzetin redaktor müavini Müzəffər
Məlikməmmədovu qəbul etdi. Aşağıda həmin qəbuldan
qeydləri veririk.

etdik və nazirliyin əlaqədar şöbəsi ilə əlaqə
saxladıq. Bildirdik ki, əslində respublikamızın
372 kənd məktəbində ləzgi dili tədris
olunmalıdır. Bəs niyə məktəblərin cəmi üçdə
birində bu fənn keçilir? Dedilər ki, kadr
çatışmır, tədricən bu məsələ həll olunacaq.
15 il ötdü. Gözləmək olardı ki, bu müd
dətdə kadr hazırlığına qayğı göstəriləcək, ləzgi
dili tədris olunan məktəblərin sayı artacaq.
Lakin əksinə oldu. 2018-ci ilin məlumatına
görə ləzgi dili cəmi 108 məktəbdə tədris
olunur.
Ləzgi dili dərslərinin keyfiyyəti də lazımi

ancaq bu rəyə əsaslanıb latın qrafikası ilə ləzgi
dilində dərslik çap etmək düzgündürmü?
Konkret cavab almadıq.
İmran Rzayev: – Bu məsələ ilə bağlı
komissiya yaradılmalıdır, onun rəyindən sonra
ictimai rəy öyrənilməlidir, qanun olmalıdır.
Qanunda keçid mərhələsi nəzərə alınmalıdır.
Bütün bunlar olmadan latın qrafikası ilə ləzgi
əlifbasını necə çap etmək olar?
Məhəbbət Vəliyeva: – Belə əlifba hələ
çap olunmayıb.
Sədaqət Kərimova: – Kitab çap olunub.
Özü də onu qeyri-peşəkarlar, dili mükəmməl
bilməyənlər hazırlayıb.
Məhəbbət
Vəliyeva:
–
Sədaqət xanım, bilmirəm o kitab
sizin əlinizə necə keçib. O hələ
hazırlanır, düzəlişlər edilir, onu
ekspertlər qiymətləndirəcək. Ona
rəylər veriləcək. Bu rəylər məqbuldursa
nəzərə alınacaq. Nə bilirsiniz, bəlkə o kitab
əvvəlkindən də pis vəziyyətə düşəcək və
yaxud daha yaxşı olacaq. Kitab çap olunandan
sonra ictimai rəyə verilməli və bu məsələyə
baxılmalıdır. Bu, hələ layihədir. Kitab çap
olunmaya da bilər. Qoy tədris resursları
şöbəsinin müdiri Elvin müəllim məsələni şərh
etsin.
Elvin Rüstəmov: – Əlifba məsələsi
ilə bağlı bizə müraciət olmuşdu. Cavab da
vermişik. Təhsil Nazirliyi qrafika, əlifba
dəyişdirən deyil. Bu işlə məşğul olmur. İstinad
mənbəyi Milli Elmlər Akademiyasıdır. Latın
qrafikası ilə əlaqədar akademiyanın mövqeyi
rəhbər tutulub.
Dərsliklər məsələsinə gəldikdə onu deyə
bilərəm ki, respublikamızda çap olunan bütün
dərsliklərdə qüsurlar var. Dərsliklərdən hamı
razı qala bilməz. Biz daxili məmurlarıq,
qanunvericiliyə əməl edirik. Müəlliflərin
seçilməsinə gəldikdə isə, bu, nəşriyyatın işidir.
“Nəşriyyat işi haqqında” qanunda da belə
yazılıb. Son qərar da müəllifindir. Düzəlişləri
o edə bilər.
Sədaqət Kərimova: – Amma müəlliflərin
nəşriyyat tərəfindən seçilməsi o demək deyildir
ki, dərsliklərin hazırlanmasını qeyri-peşəkar,
dili mükəmməl bilməyən, təcrübəsiz adamlara
tapşırmaq olar.
Muxtar Məmmədov: – Son dörd ildə
dərslik siyasəti əvvəlki illərlə müqayisədə
xeyli fərqlənir. Dərsliklər daha keyfiyyətli
hazırlanır, ictimai müzakirəyə verilir. Ayrı-ayrı
dillərdə dərsliklər çap edilərkən ayrı-seçkiliyə
yol verilmir. Bütün dərsliklərin keyfiyyətli çap
olunmasına nəzarət edilir. Kitab hazırlanarkən
ekspertlərin rəyi və ictimayi rəy nəzərə alınır.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİNDƏ
KEÇIRİLMIŞ QƏBULDAN QEYDLƏR
Həmin məsələ ilə əlaqədar “Samur” qəzeti”
redaksiyasına Quba, Qusar, Xaçmaz, Qəbələ
və İsmayıllı rayonlarından yüzlərlə vətəndaş
müraciət edib. Bəzi müraciətlər qəzetdə dərc
edilib. Bu məsələ ilə əlaqədar “Əks nümunə”
(3 sentyabr 2017-ci il) adlı məqaləmizə Təhsil
Nazirliyindən aldığımız cavab da qənaətbəxş
olmadı. Dərs saatları bərpa edilmədi. Bu
məsələ həll olunmalıdır.
7. Son 50 il ərzində respublikamızda
ləzgi dilini və ədəbiyyatını tədris edən ali
təhsilli müəllim kadrları hazırlanmayıb.
İbtidai siniflər üçün kadr hazırlığından ötrü
vaxtilə M.Ə.Sabir adına Pedaqoji Texnikumun
Qusarda açılmış filialı da bağlanıb. Ali təhsilli
müəllim kadrlarının hazırlanmasından ötrü
respublikamızın
institutlarından
birində
müvafiq kafedra yaradılması vacibdir.
Sonra “Samur qəzetinin redaktor müavini
Müzəffər Məlikməmmədova söz verildi.
Müzəffər Məlikməmmədov: – Biz əsrlər
boyu yanaşı yaşayan dost xalqlarıq və bu
dostluğu həmişə uca tuturuq. Qəzetimiz də
respublikamızda xalqlar dostluğunun daha
da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Hazırda
Azərbaycanın 20-dən çox rayonunda ləzgilər
yaşayır. Quba, Qusar, Xaçmaz, Qəbələ,
İsmayıllı, Oğuz rayonlarında ləzgi əhalisi
yığcam haldadır.
Xalqımızın nümayəndələri hər bir sahədə
azərbaycanlılarla və digər xalqlarla çiyinçiyinə çalışırlar. İstər vətənin müdafiəsində,
istər dövlətçiliyin qorunmasında ləzgilər
həmişə fərqlənmişlər. Ulu öndər Heydər
Əliyev 1998-ci ilin oktyabrın 3-də Qusar
rayonunun seçiciləri ilə görüşü zamanı bunu
xüsusilə qeyd etmişdir. Demək istəyirəm ki,
biz həmişə bir yerdəyik və ona görə də ləzgi
xalqı, onun dili və əlifbası ilə bağlı məsələlərə
qayğı ilə yanaşılmalıdır.
Təəssüf ki, bəzən belə olmur. 2003-cü
ildə Respublika Təhsil Nazirliyinin verdiyi
rəsmi məlumatda göstərilirdi ki, Azərbaycanın
Quba, Qusar, Xaçmaz, İsmayıllı, Qəbələ və
Oğuz rayonlarının 126 məktəbində ləzgi dili
və ədəbiyyatı dərsləri keçilir və 24670 uşaq bu
dili öyrənir. Həmin məlumatı qəzetimizdə dərc

səviyyədə deyil. Əvvəllər nazirlik qarşısında
məsələ qaldırmışdıq ki, dərslərin keyfiyyətinə
nəzarət etməkdən ötrü inspektor ştatı
yaradılsın. Dedilər məsələyə baxılacaq. Lakin
baxılmadı. Əgər pullu ştat yaratmaq mümkün
deyilsə, heç olmasa ştatdankənar inspektor
təyin etmək olmazmı?
Sualların heç birinə konkret cavab
almadıq.
Məhəbbət Vəliyeva: – Bildiyiniz kimi,
biz fəaliyyətimizdə “Təhsil haqqında qanun”u
əsas tuturuq. Hazırda respublikamızın
məktəblərində bir million şagird təhsil alır.
Onların təlim-tərbiyəsi ilə 145 min müəllim
məşğul olur. Ölkəmizdə təhsilin səviyyəsi
getdikcə daha da yüksəlir. Bu sahəyə hamımız
qayğı göstərməliyik. Bu məsələ ilə bağlı sizin
fikirlərinizlə razıyam. Sizin narahatlığınızı
yaxşı başa düşürəm. Siz öz xalqınızı sevən
mütərəqqi insanlarsınız və ona görə də buraya
gəlmisiniz.
Qaldırdığınız məsələlərlə bağlı onu
deyə bilərəm ki, Təhsil Nazirliyi əlifbanın
dəyişdirilməsi ilə əlaqədar qərar vermir. Biz
icraedici orqanıq. Bu sual bizə aid deyil. Biz
Milli Elmlər Akademiyasının rəyini əsas
götürürük. Bu işi dövlət siyasətinə uyğun
həyata keçiririk. Diğər azsaylı xalqlar latın
əlifbasına keçib və onların dili bu əlifba ilə
tədris olunur. Ləzgi dilini də digər dillərdən
ayırmamışıq. Biz özümüz də xalq olaraq bu
əlifbaya keçmişik. Əlbəttə, bu, asan olmadı.
Latın əlifbasına keçəndə nə qədər çətinliklərlə
üzləşdik. Amma biz bu çətinlikləri aradan
qaldıra bildik. Unutmayaq ki, latın əlifbasından
bütün dünyada getdikcə daha geniş istifadə
olunur.
İmran Rzayev: – Rəyi Milli Elmlər Aka
demiyasının hansı institutu verib? Həmin rəylə
tanış ola bilərikmi?
Suala konkret cavab almadıq.
Müzəffər Məlikməmmədov: – Məhəbbət
xanım, deyirsiniz ki, bu işi dövlət siyasətinə
uyğun həyata keçirirsiniz. Axı, Milli Elmlər
Akademiyası dövlət siyasətini müəyyən edən
orqan deyil, onun rəyi də nazirlik üçün qanun
ola bilməz. Heç bir hüquqi sənəd olmadan,

Azərbaycan
Respublikası
Təhsil
Nazirliyində keçirilən görüş bir saat
yarım davam etdi. Səmimi qəbula görə
minnətdarlığımızı bildirdik. Amma heyf
ki, ləzgi əlifbasının dəyişdirilməsi ilə bağlı
düyün açılmadı...
Sədaqət KƏRİMOVA,
Müzəffər MƏLİKMƏMMƏDOV
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ЧУН ГЬИКI МУЬТIУЬГЪАРЗАВАЙ?

(Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь
тилитда)
Урус тарихчийрикай Н.А.Сотаво
ван, П.С.Буткован эсерра, инги
лисрин тарихчи С.Жонсонан «Надир
шагьдин тарих» (Лондон, 1770) ктабда,
АВПР-дин материалра ва маса чешмейра
къалурзавайвал, Надир шагьди вичин
аксина къати женгер чIугвазвай лезгийриз
генани гзаф зулум авунай. 1743-йисан зулуз
шагьди бунт къарагъарай Ширвандин ва
Куьредин лезгийриз дуван кьуна. КьепIир
хуьруьн патав фарсари бунтчияр кукIварна.
12 хуьруьн агьалияр санал кIватIна, чан
аламаз абурун вилер акъудиз тур Надир
шагьди
Ширвандин
ва
Мугъандин
лезгийриз кичIерарун патал абуруз 14
батман (лезгийрин са батман 6 кило я)
акъуднавай вилер ракъурна. Хуьрер кьиляйкьилиз цIай яна кана. ГьакI ятIани лезгийри
чапхунчийрихъ галаз женг
чIугунилай гъил къачунач.
Гзаф йисара Дагъустанда
къуллугъ авур, ина кьиле фейи
вакъиайрин геле аваз марагълу
делилар кIватIай, лезгийри
Къафкъаздин тарихда къу
гъвай роль ачухарай ге
нерал-майор Александр Не
веровскийди кхьенай: «Лез
гийрихъ галаз дявейра фарсар
датIана магълуб жезвай ва
кIевера акIизвай. Гьавиляй
Иранда ихьтин мисал арадиз
атанвай: «Шагь акьулсуз ятIа,
лезгийрихъ галаз дяведиз
фирай».
(Неверовский
А.А. Краткий исторический взгляд
на Северный и Средний Дагестан до
уничтожения влияния лезгинов на
Закавказье. СПб., 1848. С. 9-10).
Гьеле Надир шагьдал къведалди
Дербентдин султанди 60 йисалай гзаф
вахтунда Дагъустанда сефевийрин сиясат
кьиле тухванай. И.Г.Гербера кхьенвайвал,
«султандиз неинки Дербент, гьакIни
Муьшкьур, Низабад, Шабран, Рустов ва
Бармак уездар идара ийидай ихтияр ганвай…
Султанди Къубадин ва Табасарандин
агьалийризни гьакимвал ийизвай». (Килиг:
Гербер И.Г. Известия о находящихся с
Западной стороны Каспийского моря,
между Астраханью и рекою Куром,
народах и землях и о их состоянии в 1728
г. СПб., 1760. С. 201-202). Султанди гьар
йисуз налог хьиз гьар хизандивай къуьлуьн
цIудакай са пай, ипекдин вадакай са пай,
малар хуьдай чIуран пул, жазадин паталай
жерме къачузвай. (Килиг: Бутков П.Г.
Материалы для новой истории Кавказа
с 1722 по 1803 год. Ч. I. СПб., 1869. С. 95).
Султанди и налогар гуникай кьил къакъудай
пуд лезги хуьр дагълариз акъуднай.
Тарихчийри
кхьизвайвал,
«и
налогрилай гъейри гзафни-гзаф лезгияр
яшамиш жезвай Табасарандин ва Къуба
вилаятдин агьалийрин хиве аскервилин
мажбурвални авай. Шагьдин сердерриз
Ирандин гарнизонрикай далда кьуна Самур
дередин лезгияр муьтIуьгъариз кIанзавай».
(Килиг: Сотавов Н.А. Северный Кавказ
в русско-иранских и русско турецких
отношениях в XVIII в. М., 1991. С. 43).
«Самур дередин лезгияр муьтIуьгъарун
патал Дербентдай фад-фад чIехи командаяр
ракъурзавай, амма абур гьар гъилера
магълуб хьана кьулухъ элкъвезвай».
(Гербер И.Г. Известия о находящихся с
Западной стороны Каспийского моря,
между Астраханью и рекою Куром,
народах и землях и о их состоянии в 1728
г. СПб., 1760. С. 78).
Шагьди садлагьана налогар артухарайла
сифте яз лезгийри наразивилер къалурна.
Бязи хуьрерин агьалияр гъиле яракь кьуна
душмандин хура акъвазна. Гьавиляй шагьди
цIийи жуьредин жазаяр кардик кутуна. И
вакъайрин шагьид хьайи Мегьамед Казима

Тарих авайвал

малумат гайивал, «дивандиз чилин налогар
ва маса харжар гузвачирбур вилерикайни
мецикай магьрумарзавай, жемят кIвачел
къарагъарна гъулгъула тваз кIанзавайбурун
япар, нер ва мез атIузвай ва абурун вири
эменни тулкI ийизвай». (Акты собранные
Кавказской археографической комис
сией (АКАК), Тифлис, 1868. Т. II, С.
1077). Гьа и кар себеб яз са шумуд хуьруьн
агьалияр арандай дагълар галайнихъ куьч
хьанай.
1735-йисан
декабрдиз
Надираз
Кьиблепатан Дагъустанда чка кьуна
акъвазиз кIан хьана. Ада вичин кьушунри
са шартIуналди Къайтагъдал вегьедач
лагьана. Адан шартI ихьтинди тир:
«Докъузпарадин лезгийри 1000 балкIан
гурай ва чпин хизанар залук яз адан кьилив

ракъуррай». Лезгийри и шартI кьабулнач
ва Надира вичихъ галаз женг чIугур
Докъузпарадин агьалийриз жаза гана.
(Килиг: Сотавов Н.А. Северный Кавказ
в русско-иранских и русско-турецких
отношениях в XVIII в. М., 1991. С. 95).
Идалай
кьулухъ
Табасарандин
старшинаяр Надираз муьтIуьгъ хьана. Ада
Акушадин кIеретIар кукIварна, даргийрин
гзаф хуьрер чукIурна, Къайтагъдиз басрух
гана, уцмий Агьмед хан муьтIуьгъарна.
Уцмийдин «рагъэкъечIдай патан сад лагьай
тават» тIвар ганвай руш Патимат ханум
вичиз кайванивилиз къачуна, Дербентда
чIехи яракьлу къуватар туна 1736-йисан
мартдиз вич Ирандин шагь яз малумарун
патал Мугъандиз хъфена.
1741-йисан августдиз Къазикъумухдин
гьаким Сурхай ва Къайтагъдин уцмий
Агьмед хан муьтIуьгъарайдалай кьулухъ
Надир шагьди абурувай аскер хьиз
къуллугъ авун патал Дагъустандай
Ирандиз 20 агъзур кас ракъурун тIалабна.
(Килиг: АВПР. Ф. 77, 1741, д. 4, л. 304).
Са вахтунда лезгийрин куьмекдалди чIехи
чилер кьур лакви Сурхая абуруз хиянат
авуна ва вичин гьукумдик квай чилерай
– Къубадайни Куьредай са шумуд агъзур
лезгияр Хорасандиз куьчарна ва абурун
хуьрериз Ирандай 900 хизан гъана. (Килиг:
Сотавов Н.А. Северный Кавказ в русскоиранских и русско-турецких отношениях
в XVIII в. М., 1991. С. 103).
Гьа са вахтунда чапхунчийри лезгийрин
кьилел лугьуз тежедай хьтин мусибатар
гъизвай. Урусрин резидент И.Калушкина
кхьизвайвал,
«шагьдин
гъилибанри
Дагъустандин Куьре, Рутул, Табасаран
вилаятрин агьалийриз ахьтин азабар гузвай
хьи, гафаралди лугьун гзаф четин я».
(Килиг: ЦГИА Груз. ССР. Ф. 1453, оп. 1, д.
21, л. 1; д. 23, л. 1). Гьа и авторди лагьайвал,
Надир шагьди гьикьван зулумар авунатIани,
адавай лезгияр муьтIуьгъариз хьанач. Ада
кхьенай: «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).
И. Калушкина 1742-йисан эвелра урус

пачагьдиз ихьтин малуматни ракъурнай:
«Шагьдин кьушун вири патарихъай
игьтияждин къене ава… гьавиляй адахъ
гьатта лагердивай са версинин яргъа авай
хуьрни чукIурдай гуж авач… Лезгийрал
вегьиналди ада (шагьди – М.М.) гзаф залан
кардик кьил кутуна ва гьавиляй Ирандин
сузаяр атIузвач». (Килиг: ЦГВИА. Ф. 20.
1/47, ед.хр. 10, л. 84).
Россиядин маса резидент В.Братищева
малумат гайивал, Дербентдив агакьиз 15
верс амаз туькIуьрнавай лагерда 12 агъзур
фарс аскерар гишила ва мекьила авай.
Лагердин кьуд пад кьиляй-кьилди кьенвай
инсанрин мейитривни гьайванрин лешерив
ацIанвай. Садани мейитар кучукзавачир.
ХъуьтIуьни аскерриз тади гузвай. Абур
гишила ва азарлу жез рекьизвай. Абурун
командирри В.Братищеваз хиве кьурвал,
аскерри чпив гвай барут чкадин агьалийри
гузвай фак дегишарзавай.
10 фарс аскердивай са
лезгидин
хура
акъвазиз
жезвачир. Ихьтин гьалар акур
резидентди кхьенай: «Кьве
йисан къене Дагъустан пата
адавай (шагьдивай – М.М.)
са агалкьунни къазанмишиз
хьанач, акси яз, вичин гьукумат
чикIидай гьалдиз гъана, халкь
гьалдай ракъурна, кьушун
квадарна, вири такьатдай
вегьена…» (Килиг: Соловьев
С.М. История России. Кн. 11,
т. 21, М., 1963, с. 197).
Арабрилайни фарсарилай
алатайла урус пачагьри чи
халкь муьтIуьгъарун патал Лезгистандиз
датIана басрухар ганай. Вучиз лагьайтIа
Къавкъаз гъилик кутаз алахъзавай абурухъ
галаз виридалайни гзаф женг чIугвазвайди
лезгияр тир. Урус пачагьриз и халкь
муьтIуьгъар тавунмаз Къафкъаз кьаз
тежедайди хъсандиз чизвай .
Тарихдин чешмейрай урус чапхунчийри
сифте яз ХI виш йисара чи чилерал
вегьенвайди малум жезва. Новгороддин
IV летописда кхьенвайвал, 1032-йисуз
урусри, аланри ва сарирри (Кеферпатан
Дагъустандин халкьарикай сад) чIехи
кьушун туькIуьрна лезгийриз басрух
ганай. Ягъ-ягъунрин чIавуз чапхунчийри
чи са кьадар агьалияр кукIварнай ва
цIудралди хуьрер чукIурнай. ГьакI ятIани
душманрилай эхирдал кьван женг чIугур
лезгияр муьтIуьгъариз алакьначир.
ХVIII виш йисарин эвелрилай урус
пачагьрин кьушунри акъваз тавуна чи
чилерал вегьена. Къафкъаз гъилик кутаз
кIанзавай император I Петра лезгийри
Шамахи сефевийрин кьушунрикай азад
авурла чпин гафунилай элячIай урус
савдагарривай гьахълу яз вахчур 4 миллион
манатдин малар ва Урусатдин дуст тир
Ирандихъ зарар хкIун багьнадай кьуна
Гьажи Давудан аслу тушир гьукуматдал
вегьин къетI авуна. 1722-йисан 23-августдиз
ам 274 гимидикай ибарат донанмадин кьиле
аваз Дербентдиз атана. Адан кьушунда 106
агъзур аскер авай. Урусриз куьмек гун патал
VI Вахтанг кьиле аваз 24 агъзурдин гуржи
кьушунни атана кIанзавай. ГьикI ятIани
гуржияр атанач.
I Петра гьеле Дербентдиз къведалди
лезгияр урусрин душманар я лагьанай.
Ада 1722-йисан 9-апрелдиз чпин резидент
И.И.Неплюевал ракъурай чарче кхьенай:
« Эгер Портади (Туьркияди – М.М.) эбеди
ислягьвилин эвезда лезгияр, чи ачух-ашкара
душманар вичин къаюмвилик кутуртIа…
чнани Портадиз муьтIуьгъ тушир Каспи
гьуьлуьн къерехда авай халкьар чи
къаюмвилик кутада». (Килиг: Соловьев
С.М. История России с древнейших
времен. М., 1993. Кн. IХ. Т. 17-18, с. 398).
Муьзеффер МЕЛИКМАМЕДОВ
(Гуьгъ ама)
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Prezident İlham Əliyev
əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi sahəsində
əlavə tədbirlər haqqında
sərəncam imzalayıb

Sərəncamda qeyd olunur ki, əhalinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində tədbirləri
davam etdirmək və bu tədbirlərin əhatə dairəsini
daha da genişləndirmək məqsədilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi aşağıdakılarla bağlı
normativ hüquqi aktların layihələrini 15 gün müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin:
1.1. yaşa görə sosial müavinətin məbləğinin 130
manata çatdırılması;
1.2. sosial müavinətin məbləğinin I qrup əlilliyə
görə 150 manata, II qrup əlilliyə görə 130 manata,
III qrup əlilliyə görə isə 110 manata çatdırılması;
1.3. sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək
uşaqlara sosial müavinətin məbləğinin 150 manata
çatdırılması;
1.4. ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin məbləğinin 80 manata çatdırılması;
1.5. valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına (himayəçilərinə) sosial müavinətin məbləğinin
100 manata çatdırılması;
1.6. müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının uşaqlarına sosial müavinətin məbləğinin 100
manata çatdırılması;
1.7. beşdən çox uşağı olan qadınlara sosial
müavinətin məbləğinin hər uşaq üçün 55 manata
çatdırılması;
1.8. uşağın anadan olmasına görə sosial
müavinətin məbləğinin 200 manata çatdırılması;
1.9. dəfn üçün ödənilən sosial müavinətin
məbləğinin 300 manata çatdırılması;
1.10. I qrup əlillərə və ya sağlamlıq imkanları
məhdud 18 yaşınadək şəxslərə qulluq üçün əmək
pensiyasının sığorta hissəsinə əlavə əvəzinə I qrup
əlilliyi olan şəxslərə qulluq edənlərə və sağlamlıq
imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara qulluq
edənlərə 50 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi;
1.11. müharibə veteranlarına kommunal, nəq
liyyat və digər xidmətlərə görə sosial müavinət,
habelə döyüşən ordunun tərkibində xidmət etmiş
müharibə iştirakçılarının əmək pensiyasının sığorta
hissəsinə əlavə əvəzinə 80 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi;
1.12. müharibə əlillərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləğinin I qrup
əlilliyə görə 250 manata, II qrup əlilliyə görə 230
manata, III qrup əlilliyə görə 210 manata çatdırılması;
1.13. əlillik ümumi xəstəlik, hərbi xidmət
dövründə xəstələnmə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla
əlaqədar, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar səbəblərdən baş verdikdə I qrup əlilliyə görə
sosial müavinət alanlara Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təqaüdünün əmək pensiyası almaq
hüququ olan I qrup əlillərə (gözdən əlillər istisna olmaqla) şamil olunması və məbləğinin 100 manata
çatdırılması;
1.14. 1941 – 1945-ci illər Böyük Vətən
müharibəsi iştirakçılarına, İkinci Dünya müharibəsi
dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı
şəhərin müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında
işləmiş və “Leninqradın müdafiəsinə görə” medalı,
“Leninqrad mühasirəsində yaşayan” döş nişanı
ilə təltif edilmiş şəxslərə (müharibə əlilləri istisna
olmaqla) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
təqaüdünün məbləğinin 150 manata çatdırılması.
Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn
digər məsələləri həll etmək tapşırılıb.
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СПАСЁМ ПЛАНЕТУ

12 лет до мировой катастрофы. Именно столько имеет человечество, чтобы
остановить глобальное потепление, считают ученые из ООН, занимающиеся
вопросами климата. Действовать ученые призывают немедленно, ведь уже
к 2030 году уровень выбросов углекислого газа в атмосферу может достичь
критической отметки. А повышение температуры будет иметь необратимые

последствия: привычным явлением могут стать лесные пожары, засуха, жара,
ураганы, наводнения, и, как следствие, голод. Деревья являются важнейшим
ресурсом в борьбе с изменением климата.
Стремясь уменьшить количество углекислого газа в воздухе, страны мира
сажают деревья.

НУЖЕН НОВЫЙ ЗАКОН

Самые яркие воспоминания
моего детства и молодости
связаны с весной, точнее,
днем общенародного суббот
ника, который по традиции про
водился каждый год 22 апреля.
В Азербайджане, в его городах,
районных центрах и селах это
мероприятие проходило с боль
шим размахом, превращалось в
народный праздник. Посадка де
ревьев и кустов, возведение садов
и парков приобретало большие
масштабы. В школьные годы в
Кусарах, а в студенческие годы
в Баку, мне посчастливилось
принимать активное участие в
субботниках, где мы вместе с
педагогами подключались к это
му благородному делу. Наряду с
озеленением, коллективы забо
тились и о чистоте окружающей
среды, занимались уборкой му
сора. Не могу передать, насколько
приятно видеть, что на проспекте
Метбуат по сей день красуется
когда-то посаженный моими
руками тополь.
Да, все население республики
активно принимало участие в этой
безвозмездной акции, которая
сближала людей, воспитывала
чувство коллективной ответствен
ности. После субботника все ухо

ПИСЬМО В МИЛЛИ МЕДЖЛИС
дили домой веселые, довольные
проделанной работой.
В 90-е годы эта традиция в
Азербайджане
возобновилась.
Появились новые парки и са
ды, которые по праву стали
украшением жилых квар
талов, излюбленными мес
тами отдыха населения.
Но, к сожалению, в пос
ледние годы не посадка, а
именно вырубка деревьев
стала нормой во многих
уголках нашей родины, в
особенности там, где ведется
строительство
жилищных
домов или общественных
зданий. Мы становимся
свидетелями
варварского
отношения отдельных людей,
уничтожающих ценные деревья,
которые,
без
преувеличения,
жизненно важны для нашего
здоровья.
Ни для кого не секрет, что
геноцид против деревьев и зе
леных массивов в районах осу
ществляется в еще больших мас
штабах. А бесхозяйственность
ответственных лиц и безразличное
отношение людей привели к

тому, что тысячи гектаров наших
ценных лесов сейчас находятся
на грани исчезновения. Мы ста
новимся свидетелями того, что
лесные участки, являющиеся
народным достоянием, продаются

отдельным людям, раздаются
под земельные участки, а сотни
гектаров лесных массивов прев
ращаются в мусорные свалки.
Чтобы любоваться красотами
природы местные жители и ту
ристы вынуждены часами искать
незагрязненные участки.
Надо отметить, что во мно
гих районах местные власти пре
пятствуют волонтерам, пытаю
щимся проводить добровольные

субботники для очистки лесов,
всячески стараются придать этому
общественному движению по
литическую окраску.
Как же спасти леса – наше
национальное богатство? Ведь
лесной массив занимает
всего 11,8 процентов
всей территории Азер
байджана. Общий лесной
фонд республики состав
ляет 1213,7 тысячи гек
таров. Как сберечь это
сокровище для будущих
поколений? Как предот
вратить катастрофу, к
которой может привести
безответственное
отно
шение? Природа каждый
день посылает нам сигналы
бедствия.
Сегодня объём вырубки леса
в несколько раз превышает объём
его естественного восстановления.
В связи с этим в цивилизованных
странах уделяется много вни
мания воспроизводству леса, как
путём лесопосадок, так и пол
ного запрещения в некоторых
лесах любой хозяйственной дея
тельности. Благодаря этому в этих

районах обеспечивается естест
венное воспроизводство лесов, а
в некоторых странах существуют
в небольшом количестве лесные
участки, где никогда не имело
места вмешательство человека в
жизнь леса.
Все это говорит о том, что
нам необходим тщательно про
думанный закон, нужна грамотная
стратегия охраны природы, в
частности лесов. Ограждением,
возведением заборов отдельных
лесных участков, что стало модным
в нашей республике, невозможно
спасти леса. Действующие адми
нистративно-правовые указания
устарели. Нужен новый подход к
данной проблеме.
Отрадно, что сейчас в борьбу
с глобальным потеплением на
планете подключились многие
страны, и на первом месте стоит
задача спасения лесов от бе
зответственного отношения. По
садка деревьев входит в госу
дарственную программу многих
стран.
Поэтому новый закон
касающийся вопросов охраны
природы должен быть грамотным,
отвечающим европейским стан
дартам, опираться на мировую
практику.
Седагет КЕРИМОВА

АВСТРАЛИЯ ПОСАДИТ МИЛЛИАРД ДЕРЕВЬЕВ ПРИМЕР ШВЕЦИИ
Правительство Австралии в рамках
программы борьбы с изменениями
климата готово выделить средства на
посадку одного миллиарда деревьев.
Проект рассчитан на 30 лет – до 2050
года. В случае реализации он сократит
ежегодные выбросы парниковых газов
в атмосферу Земли на 18 млрд тонн.
Данная новость подтверждается
исследованиями Университета науки,
технологий, инженерии и математики
в Цюрихе: кампания по посадке
деревьев такого масштаба может
кардинально изменить экологическую
ситуацию на планете. По словам

одного из исследователей Томаса Кроутера,
деревья являются «нашим самым мощным

оружием в борьбе с изменением климата».
Миллиард деревьев – это безусловно
внушительная цифра, однако зна
чительно меньше того, что необ
ходимо – триллиона деревьев, ко
торые, по подсчетам Кроутера и его
коллег, необходимы для полного
оздоровления Земли. Однако это
хороший старт, и, если инициатива
Австралии
будет
поддержана
другими странами – она позволит
переломить тяжелую экологическую
ситуацию, которая складывается на
планете сейчас.

ОСОБЫЙ ДЕНЬ В КИТАЕ
Весенний праздник - День посадки
деревьев – официальный праздник в
Китае. Ежегодно 12 марта, в день смерти
выдающегося
революционера
Сунь
Ятсена, в стране проводятся массовые
посадки зеленых насаждений. Сунь
Ятсен выступил с инициативой
массовых посадок деревьев, в
которых и сегодня принимают
личное участие руководители партии
и государства.
В 1981 году на четвертой
сессии
Пятого
национального
народного конгресса Китая была
принята Резолюция по проведению
общенациональной добровольной
кампании по посадке деревьев,
в которой было установлено
проведение в стране Дня посадки

деревьев.
В резолюции также говорилось, что
каждый дееспособный гражданин в
возрасте от 11 до 60 лет должен посадить
и вырастить от трех до пяти деревьев в

год. Если посадить дерево по каким-либо
причинам не удается, то необходимо
выполнить работы эквивалентного объема
– сеяние, культивация, прополка, обрезка
деревьев и другие подобные виды работ.
Эта инициатива руководства
страны была активно под
держана населением Китая. И
хотя сегодня в ней принимают
участие не все поголовно, но
размах и того, что делается,
огромен. Ежегодно в Днях
посадки девевьев участвуют
около 500 миллионов китайцев,
а с момента появления этого
праздника по 2008 год в стране
волонтёрами было посажено
более 50 миллиардов саженцев.

Более 70% территории Швеции покрыто
лесами, и менее чем за 100 лет его лесные активы
удвоились. Тем не менее, вырубка деревьев в
Швеции – это бизнес. Страна обеспечивает 10%
пиломатериалов, целлюлозы и бумаги, которые
продаются на мировом рынке.
Шведская модель лесного хозяйства очень
проста: в стране выращивается больше деревьев,
чем вырубается.
Ежегодный прирост составляет около 120
миллионов кубических метров леса, и каждый
год добывается около 90 миллионов кубических
метров леса.
В 1903 году был принят первый Закон о
лесном хозяйстве. С тех пор вместо каждого
срубленного дерева нужно было сажать другое,
новое.
В лесной промышленности занято более 60
тысяч человек. В 1993 году Швеция сделала свои
леса «национальным ресурсом», убедившись
в том, что эта отрасль является экономически,
социально и экологически устойчивой.
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UNUDULMAZ GECƏ ЖУВАНБУР АГУДЗАВАЙДИ
2019-cu il fevralın 8-də Bakının R.
Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında qələbəlik idi. İlk dəfə iki tanınmış
ziyalı birgə yubiley keçirirdi. Tanınmış
şair Ramiz Qusarçaylının 60 və respublikanın əməkdar artisti, bədii qiraət ustası
Ağalar Bayramovun 65 illik yubileyi
ilə bağlı tədbirə Azərbaycanın müxtəlif guşələrindən hər iki sənətkarın çoxlu
pərəstişkarları gəlmişdi.
Zalda Azərbaycan ziyalılarının tanınmış nümayəndələri çox idi. Onların
arasında respublikanın xalq artistləri
Alim Qasımov, Zümrüd Məmmədova və
başqaları var idi. Oturmağa yer tapmayıb
qayıdanlar da var idi. Amma onlarca insan məclisi ayaq üstə seyr etdi. Bu, onların yubilyarlara olan ehtiramlarının
ifadəsi idi. Yubilyarlarla yaxın təmasda
olmaq, onların ifasında şeirlər dinləmək

Красноярск вилаятдин Норильск шегьерда
яшамиш жезвай лезгияр паталди инин
Халкьарин Дуствилин КIвал жуванбур агуддай,
ярар-дустарикай хабар кьадай, рикI аладардай
чка я. Азербайжандин ва Дагъустандин чарачара шегьеррайни хуьрерай иниз атанвай чи
ватанэгьлийри ина сад-садалай марагълу мярекатар
кьиле тухузва. Абурун жергеда Гьидаят Меликовни
ава. 1962-йисуз Азербайжан Республикадин
Исмаиллы райондин Къалажугъ хуьре дидедиз
хьайи Гьидаят
хайи хуьре юкьван мектеб
акьалтIарна Сумгаитдиз атанай. Инай ам 1979-йисуз
аскервилиз тухванай.
1986-йисуз кьисметди и жегьил Красноярск
вилаятдин Норильск шегьердиз акъудна. Гьа
чIавалай вичин хизандихъ галаз и шегьерда яшамиш

xoş idi.
Tədbirdə hər iki sənətkarın ya
radıcılığı barədə səmimi
çıxışlar oldu. Milli Məclisin mədəniyyət komis
siyasının sədri, Əməkdar
elm xadimi, akademik
Nizami Cəfərov, Milli Məclisin sosial siyasət
komissiyasının sədr müavini, şair Musa Urud
(Quliyev), millət vəkili
Qənirə Paşayeva, Azərbaycan Respublikası Prezident
Aparatınının məsul işçisi
İsrafil Qurbanov, şair-dramaturq Əjdər Ol, tarix elmləri doktoru, professor,
şair-tərcüməçi Şahin Fazil,
respublikanın xalq artisti,
əməkdar incəsənət xadimi,
rejissor Əbdül Mahmudov,
filologiya elmləri doktoru,
professor Buludxan Xəlilov
və başqaları hər iki sənətkar haqqında ürək sözlərini

dedilər. Respublikanın əməkdar artistləri
Nuriyyə Hüseynova və Elnur Zeynalov,
Vl Muğam müsabiqəsinin qalibi Pərviz
Qasımov, aşıq Ədalət Dəlidağlı, müğənnilər Ülviyyə Sədaqət və İsmayıl Rəcəbov
və onları müşayət edən mahir sənətkarlar zövq oxşayan gözəl ifaları ilə məclisə
yaraşıq verdilər.
Rəssam Nəvai Mətinin yağlı boya
ilə çəkdiyi portreti Ramiz Qusarçaylıya
təqdim etməsi, Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələrinin öz müəllimləri Ağalar
Bayramova həsr edilmiş şeirləri ifa etmələri məclisin gözəlliyini artırdı.
Bütün yaradıcılığı vətən sevgisi,
vətənpərvərlik ruhu ilə zəngin olan iki
sənətkarın – iki dostun birgə yubileyi
maraqlı və ürəkaçan anlarla yaddaşlara
həkk olundu. Üç saatdan çox çəkən musiqili-ədəbi gecə hiss olunmadan başa
çatdı. Əsl söz, sənət, musiqi məclisi üçün
darıxmış ziyalılar teatr binasını mənən
zənginləşmiş halda tərk etdilər.

жезвай Гьидаята Красноярскдин
монтаждин
техникум, гуьгъуьнлай
Политехник Институт
акьалтIарна. Вич хъсан технолог хьиз сейли тир ада
алай вахтунда талукь лабораторияда кIвалахзава.
Гила Гьидаят Красноярск шегьердиз куьч
жез гьазур хьанва. Хайи халкьдал рикI алай чи
ватанэгьлидин фикир ана лезги диаспорадив агатун,
адаз дидед чIал, чи адетар, чи меденият хуьн патал
вичелай алакьдай куьмекар гун я.

“SAMUR”

“САМУР”

КНЯЗДИН САВКЬВАТ

1877-йисуз Кьиблепатан Да
гъустанда лезгийри урус
пачагьдин
аксина
бунт
къарагъарайла чи машгьур алим ва
шаир Гьасан Алкьвадарви Кьиб
лепатан Табасарандин наиб тир.
Вич тахсирсуз ятIани, бунтдихъ
авсиятда ам кIвалахдилай алуднай
ва Урусатдиз суьргуьн авунай.
Суьргуьндиз алим вичин хизанни
галаз ракъурнай. А чIавуз Гьасан
эфендидин кайвани Салигьатан
36 яшар тир. Гь.Алкьвадарвидин
къейдерай чир жезвайвал, абуруз
11 аял хьанай. Виридалайни
гъвечIиди суьргуьнда дуьньядиз
атанай. Мукьва-кьилийри шаир
вичин хизанни галаз къариблухриз
рекье твадайла адан 45 йис тир.
Суьргуьндин йисара Гьасан
Алкьвадарви Астрахань, Цари
цын, Козлов, Харьков, Орел, Там
бов ва Спасск шегьерра хьанай.
Кьуд йисан къене Урусатда вич
шагьид
хьайи
вакъиайрикай
алимди араб чIалал къелемдиз
къачунвай «Диван ал-Мамнун»
ктабда гегьеншдиз кхьенва. И
ктаб Гь.Алкьвадарвиди вичин
дуьнья дегишарайдалай кьулухъ,
1913-йисуз
Темир-Хан-Шурада

Гьасан Алкьвадарви
чап хьанай.
Алимди кхьизвайвал, гзаф
чкайра урусрин чIехибуру адаз
ва адан юлдашриз гьуьрметар
авунай. Астраханда дустагъдин
чIехиди тир полковник Вучетич
абурун кьилив атана. И кас
виликан вахтара Ахцегьин ко
мендант хьанай. Лезгийри вичиз
авур хъсанвилер рикIелай ракъур
тавур ада Гьасан Алкьвадарви ва
адан юлдашар дустагъдин къайи
ва мичIи камерайрай акъудна
къулай шартIар авай кIвалера
секинарна. Ахпа ада лезгийриз
вичин кIвализ мугьманвилиз
эверна. Полковникдин кайваниди

мугьманриз
лезги
хинкIар
чрана. Суфрадал гьакIни маса
хуьрекар ва хъсан чехир гъана.
Ички
агудзавачир
Гьасан
Алкьвадарвиди чарасуз и чIехи
межлисдин хатурдай са тIимил
чехирни
хъвана.
Дустагъар
Астрахандай Царицындиз тухуз
атайла полковник Вучетича абур
гзаф
недай-хъвадай
затIарив
таъминарна рекье туна.
Царицындин дустагъда Гьасан
эфенди Ширвандай тир лезги
ашукь Манафахъ галаз таниш
хьана. Вичихъ гзаф алакьунар авай
и ашукьди алим гьейранарнай.
Манафан тIалабуналди Гь.Ал
кьвадарвиди адаз са манидин чIа
ларни теснифнай. И дустагъдани
алимдив ва адан юлдашрив
гьуьрметдалди эгечIнай.
Са кьадар вахтундилай лезгияр
инай Орелдин дустагъдиз, анайни
Харьковдиз тухвана. Орелдиз
фидай рекье вад юкъуз Козлов
шегьердин дустагъда амукьай
лезгийриз гзаф гьуьрметар авунай.
Харьковда дустагърин кефияр
генани къумбар хьана. А чIавуз
инин генерал-губернатор граф
Лорис-Меликов тир. И касди

1860-1863-йисара
Кьиблепатан
Дагъустандин
начальниквиле
кIвалахнай ва ахпа ам Дербентдин
кьил хьанай. Графдини лезгийри
вичиз авур гьуьрметар рикIелай
ракъурнач.
Ада
дустагъдин
кьиле авайдаз ихьтин эмир гана:
«Лезгияр куьлег ягъай чкада
хуьмир, абур чпиз кIан хьайила
базардиз ва шегьердиз килигиз
экъечIрай. И дустагъриз хаталу
ксариз хьиз килигмир, абурун
хатурдик хкIурмир». Бахтунай
хьиз, а чIавуз урус пачагь II
Александр Харьковдиз атанай.
Лорис-Меликован
куьмекдалди
Гьасан Алкьвадарвиди вич ва
юлдашар гьахъсуздаказ дустагъда
тунвайди субутдай чар кхьена
пачагьдив агакьарнай.
Спасск шегьердин дустагъ
дани Гьасан эфендидиз гзаф
гьуьрметар ийизвай. Ада и
гъвечIи шегьердин патарив гвай
татар хуьрера диндин суьгьбетар
ийидай, чкадин мусурманрин
суалриз жавабар гудай. ГьикI
ятIани
и
камалэгьлидикай
княз
Абдулгьаким
Янгиева
хабар кьуна. Ада пайгъамбар
дидедиз хьайи юкъуз Гьасан

Алкьвадарвидиз
мугьманвилиз
эверна. Абдулгьалим жемятдин
арада гзаф нуфуз авай кас тир.
Гьасан эфендиди вичин «Диван
ал-Мамнун» ктабда икI кхьенва:
«…Ада заз жув лайих тирдалай
артух гьуьрметар авуна».
Князди гьа юкъуз, яни
1883-йисан 10-февралдиз вичин
мукьва-кьилийриз ва дустаризни
эвернай. Межлис акьван хъсанди,
рикIин сидкьидай тирди хьанай
хьи, Гьасан эфендиди анал вичин
са шиир кIелнай ва мугьманриз
адан мана ачухарнай. Княздиз
шиирдикай гзафни-гзаф хуш
атанай. Ада и шиир яцIу, цIалцIам
кагъаздал куьчарна шуьше галай
рамкада туна ва вичин кIвалин
цлакай куьрсарнай. Ахпа князди
вичин разивал къалурна Гьасан
Алкьвадарвидиз Казанда басма
хьанвай, къизилдин ранг ягъанвай
Къуръан багъишнай.
Ихьтин делилри Гьасан Ал
кьвадарви гзаф зурба камалэгьли
тирди мад гъилера тестикьарзава.
Ам вичин камаллувилелди, къени
къилихралди маса уьлквейриз,
маса халкьаризни сейли хьанай.
Гуьлхар ГУЬЛИЕВА
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Виридан тIалабун

Лезгийрин тIвар-ван авай камалэгьли,
Дагъустандин халкьдин шаир, ХХ асирдин
Гомер СтIал Сулейманан 150 йисан
юбилей мукьвал жезва. И кардихъ авсиятда
журналист Алик Абдулгьамидова Дагъустан
Республикадин кьил В.А.Васильеваз чар
ракъурнава. Ада вичин чарче 1937-йисуз
шаир рагьметдиз фейи кумазни Дагъустандин
Педагогикадин
Институтдиз
(гилан
Дагъустандин Гьукуматдин Университетдиз)
СтIал Сулейманан тIвар гайиди рикIел хкизва.
1957-йисуз институт цIийикIа туькIуьр
хъийидайла вучиз ятIани адалай шаирдин
тIвар алуднай.

Журналистди кхьизва: «СтIал Сулейман
Дагъустандин поэзиядин виридалайни зурба
талантрикай я. Ам тек сад тир шаир я хьи, вич
сагъ тирла адакай Луи Арагон, Борис Пастернак,
Михаил Шолохов, Николай Тихонов, Алексей
Сурков хьтин чIехи къелемэгьлийри кхьенай.
Ам вири СССР-диз сейли тир. Адан шиирар
гзафни-гзаф чIалариз элкъуьрнава. СтIал
Сулейман неинки Дагъустандин сад лагьай
халкьдин шаир, гьакIни вичикай сифте яз вири
дуьнья рахай алакьунрин иеси я.
Вири ихьтин делилар, гьакIни шаирдин
яратмишунрин жемиятдиз талукь метлеблувал
фикирда
кьуна
юбилей
алукьдалди
университетдал СтIал Сулейманан тIвар
эхциг хъувун тIалабзава. Чи респубдикадин
медениятдин ва эдебиятдин векилри, ичтимаи
тешкилатри, агьалийри фадлай ихьтин теклиф
ганвайди я. Им Дагъустандин вири халкьарин
тIалабун я. Им юбилейдиз виридалайни хъсан
савкьат жедай».

Вилик физ куьмекда

Дагъустандин кьил Владимир Васильева
и республикадин векилри 2019-йисуз Сочида
кьиле фейи Россиядин инвестициядин форумда
иштирак авунин нетижайрикай баянар гана.
Ада лагьайвал, дагъустанвийри и мярекатдал
гзаф кар алай икьрарар кутIунна. И икьраррив
кьадайвал, Таганрогдин авиациядин илимдинни
техникадин комплексди Дагъустандин са
найидин карханайрихъ галаз санал кIвалахда.
Агьалийрин фин-хтун регьятарун патал
«Азимут» авиакомпаниди Дагъустандай Мин
воддизни Краснодардиз цIийи маршрутар кардик
кутада. Россиядин ракьун рекьерин ми
нистерстводини Дагъустандиз са бязи
куьмекар гуда. Мукьвал вахтара БакуДербент-Магьачкъала маршрут ачухарда.
ЦIийиз кутIуннавай икьрарри туризм
вилик тухудай мумкин
вилерни гуда.
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YENİ ABUNƏÇİLƏRİMİZ

İsmayıllı rayonunun Sumağallı kəndində fəaliyyət göstərən «Arzu” Qadın İnkişaf Qrupunun
xoş sorağı respublikamızın hər yerinə yayılmışdır.
Həmin qrup doğma kəndin abadlığı, burada yeni iş
yerlərinin açılması, işgüzar mühitin yaradılması
sahəsində böyük işlər görür. Tanınmış müəllim
Arzu Mirzəyevanın rəhbərliyi ilə qrupun həyata
keçirdiyi layihələr ürək açır.
Bu günlərdə həmin qrupun bütün üzvləri “Samur” qəzetinə abunə yazılmışlar.

QİYMƏTLİ TƏDQİQAT ƏSƏRİ

Qusar rayonunun Mucuğ
kəndində anadan olmuş, uzun
illər Bakı Dövlət Universitetində çalışmış tanınmış alim, tarix
elmləri doktoru, professor Abdulla Orucovun ötən ilin sonunda işıq üzü görmüş “Şimal-şərqi

Azərbaycan ilk orta əsrlərdə”
kitabı elmi ictimaiyyət və oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Alimin 1995-ci
ildə müdafiə etdiyi bu doktorluq
işinə akademik Ziya Bünyadov,
tarix üzrə elmlər doktorları
A.H.Mustafayev, T.M.Dostiyev
və N.C.Əzimov tərəfindən rəy
verilmişdir.
2001-ci ildə dünyasını dəyişən alim bu əsərini kitab kimi
çap etdirə bilməmişdi. Oğlu
Elçin başda olmaqla Orucovlar
ailəsi mərhum elm fədaisinin
arzusunu həyata keçirmişdir.
Onun elmi işi tanınmış alimlərin
verdikləri rəylərlə birlikdə çap

olunmuşdur.
Kitabda müəllifin iştirakı və
rəhbərliyi ilə respublikamızın
Quba, Qusar, Xaçmaz və digər
rayonlarında aparılan elmi eks
pedisiyalar zamanı əldə olunmuş arxeoloji materialların
təhlilinə geniş yer ayrılmışdır.
Burada arxeoloji qazıntıların bir
sıra nümunələrinin şəkilləri və
onların izahı da verilmişdir.
Akademik Ziya Bünyado
vun verdiyi rəydə göstərildiyi
kimi, A.Orucovun əsas məqsədi
mövcud yazılı mənbələrə, maddi-mədəniyyət
nümunələrinə
əsasən ilk orta əsrlərdə Azərbaycanın şimal-şərq hissəsində-

ki əhalinin həyatında baş vermiş mühüm tarixi hadisələri
araşdırmaq, bölgənin ilk orta
əsr abidələrini şərh edərək, onları arxeoloji materiallara əsasən
tədqiq edib, həmin ərazinin tari
xi haqqında yeni ümumiləşdirici nəticələr çıxarmaq olmuşdur.
Alim bu işin öhdəsindən la
yiqincə gəlmişdir.
Oxuculara nəfis tərtibatda
təqdim olunmuş yeni kitabın tər
tibçi-redaktoru siyasi elmlər üzrə
fəlsəfə doktoru Məmmədağa
Sərdarov, elmi məsləhətçisi ta
rix üzrə elmlər doktoru, professor Şahin Fazildir.
“SAMUR”

МОЗАИКА ЯЗЫКОВЫХ КУЛЬТУР
16 февраля 2019 года в зрительном
зале Союза театральных деятелей
Азербайджана состоялся фести
валь «Мозаика языковых культур», приу
роченный к объявленному Организацией
Объединённых Наций Международному
году языков коренных народов. Он был
организован Российским информационнокультурным центром в Баку - Предста
вительством Россотрудничества в Азер
байджане при поддержке Министерства
культуры Азербайджанской Республики,
представительств Республики Татарстан и
Республики Дагестан в Азербайджане.
На сцене выступили представители
Русской общины Азербайджана, общест
венного объединения солидарности на
родов Азербайджана «Содружество»,
Землячества
казаков
Азербайджана,
общественного объединения татарской
культуры «Туган Тел», общественного
объединения «Татарстан», центра та

тарской молодежи в Азербайджане
«Яшьлек», лезгинского национальнокультурного центра «Самур», аварского
общества.
В программу фестиваля вошли му
зыкальные, танцевальные и литера
турные произведения народов, про
живающих в Азербайджане: авар
ские, азербайджанские, лезгинские,
русские, татарские... На сцене выс
тупили лауреат международных
конкурсов Аслан Азимзаде, Му
талиб Бороев, Шамиль Хироев,

Джавахир Абдулова, Ульяна и
Сергей Касиковы, лезгинский
народный ансамбль песни и
танца «Сувар» (руководитель
Завир Наджафов), детский ан
самбль студии «Ровесник» (ру
ководитель Хайям Калантар
лы), танцевальный ансамбль

университета «Хазар», танцевальный кол
лектив «Дяджяль Гызлар» (руководитель
народная артистка Азербайджана Джамиля
Байрамова), танцевальный ансамбль «Мех
рибан» (руководитель Сабина Наджафова).

Детский театр-студия «Гюнай»
(руководитель Лариса Тарусова)
представил постановку по мотивам
поэмы Габдуллы Тукая «Шурале».
Режиссер-постановщик
фес
тиваля - Гюльнар Гаджиева, веду
щий - студент Азербайджанского
государственного
университета
культуры и искусств Александр
Гаджиевский.
Представительство Россотрудничества
в Азербайджане выражает слова приз
нательности руководству Союза теат
ральных деятелей Азербайджана за ор
ганизационную поддержку фестиваля.
Айнур НОВРУЗБЕКОВА
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“САМУРДИН” МЕКТЕБ
Хьана, хьанач са пачагь. Ам
гьикьван гужлу тиртIа, гьа
кьванни залум тир. И залумвилин суракьар яргъариз чкlанвай. Пачагьдихъ хъел акатун патал са гъвечlи
гъалатl бес тир. Садавайни, са куьнивайни пачагьдин рикl хъуьтуьлариз,
адан хъел аладариз жедачир.
Инсанриз чпин
пачагьдикай гзаф
кичlедай, вучиз ла
гьайтlа адак квекай
хъел акатдатlа, тахсиркарриз гьихьтин жазаяр гудатlа
садан акьулдизни къведачир.
Адахъ галаз садани мукьвавал
ийидачир. Пачагьдиз инсанар вичин
кьиникь кlанзвайбур хьиз жедай, гьавиляй вирибур душмандай кьадай.
Пачагьди гъилибанарни фад-фад дегишардай, гагь-гагь гьабурни рекьиз
тадай. И кар чиз, кичlела садани адан
са гаф кьвед ийидачир.
Жемятдиз пачагь аквадай вил авачиртIани, кичIела садни адакай пис
рахадачир. Инсанри гьич хизандин
къене, агалнавай кIвалени адан тIвар
кьадачир. Къвердавай пачагь генани
пехъи жезвай.
Гьар йифиз ада чими къулав
ацукьна вичин хъендихъ галаз ихтилатдай. Вичи авур кьван залумвилерикай рахадай. Гьа и карди пачагьдин рикlиз секинвал гъидай. Хъен
лагьайтlа, кисна акъваздай. Адаз
вичин иеси такlандай. Чlал ахъайна
рахаз хьанайтlа, пачагьдиз ахьтин
гафар лугьудай хьи ада… Ахмуррив
адан чан къачудай. Ингье ам виридалайни гужлу инсандин хъен тиртlани, гьарайиз, гьуьжетиз, кикlиз тежез
ажуз тир.

Хъендиз вич пачагьдин виридалайни рикI алайди тирди чизвачир.
Адан авайни авачир са дуст гьам тир.
Са гьадаз ахъайдай ада вичин рикl.
Садра са капаш мух чуьнуьхай
нехирчи азабар гана кьейи пачагь
адет тирвал къулав ацукьнавай. Къула цlай кузвай. Ингье цлал алай хъен

рак ахъайна катна. Адаз иеси рикlел
хквен тийидай яргъа са чкадиз физ
кIанзавай.
Пачагьдин ял атlанвай. Адавай
гафни лугьуз хъжезмачир.
Экуьнахъ пачагьдин гъилибанриз
аламатдин кар акуна. Адалай гъейри
виридахъ хъен авай. «Нисин туш хьи,
хъен квахьдайвал.
Квахьнайтlа виридан хъенер квахьдай
ман», - лугьуз абуру
кушкушзавай.
Са
герендилай «пачагьдихъ хъен амач»,
«ам эсиллагь пачагь туш» лагьай хабарар вириниз чкlана.
Пачагь лагьайтlа, вич-вичел аламачир. Хъендихъ галаз санал адан
кьарайни квахьнавай. Кьил квадарнавай ам датIана хъендик гелкъвезвай.
Инсанар им вучтин сир ятIа чирун патал пачагьдин имаратдин
вилик кIватI хьана. «Хъен авачир
пачагь жеч гьа! Аквар гьаларай, им
инсандин кlалубда гьатнавай кускафтар я. Гьавиляй ада чи кьилел икьван
зулумар гъизвай кьван» лугьуз рахаз
вай абур.
Пачагьдин имаратдин варар ахъа
хьайила абуруз эвелан пагьливандин акунар авай жегьил касдин
чкадал гужуналди кам вегьизвай,
кичlела рангар атIанвай, вилера диливилин цlаяр къугъвазвай са кьуьзек акуна.
Шумуд йисара чпин чанда кичl кутурди, вишералди инсанрин чан къачурди и ажуз кьуьзек тирдан гъавурда
акьурла инсанри пачагь чукурна.
Хъен катай пачагь дили хьана
чуьллера гьатна.

КВАХЬАЙ ХЪЕН
МАХ

и гъилера секинзвачир, са вуч ятlани
лугьуз кlанз юзазвай.
Пачагьдиз цlа гар акьазвайди хьиз
хьана. Тадиз къарагъна дакlарризни
ракIарриз килигна ада. Гар къведай
чка авачир. ЯтIани хъен сакlани секин жезвачир. Вичин хъенди чlалаз
килигзамачирди акур пачагьдик хъел
акатна, адаз ван алаз ахмурарна. И
чlавуз хъен садлагьана пачагьдин
винел атана. Пачагьдай ахьтин гьарай акъатна хьи, адан ван кьуд патаз
чкlана. Чан туьтуьниз кlватl хьанвай,
иесидин крариз эхи хъжезмачир хъен

АЗИЗРИН Севда

ЧИ ГАФАР
Арбабаш

И гафуникай чи эдебиятда «кар алакьдай викIегь
дишегьли» лугьудай манада менфят къачузва. Филологиядин
илимрин доктор, профессор Р.И.Гьайдарован фикирдалди,
им араб чIалан «арбаби» гафунихъ галаз алакъалу я. Араб
чIала и гафунихъ «кьилдин касдин ихтиярда авай чил, мулк»
мана ава. Алимди кхьизвайвал, сифтедай «арбабаш» гафунин
мана вичихъ «мулкар, никIер, уьруьшар ва мсб. авай варлу
дишегьли» тир.

Буьркьуь

ЧIалан алимри и гаф гила лезги чIала менфят къачузмачир
«беркь» гафунихъ галаз алакъалу иийзва. «Вил» мана авай и
гаф чи чIалай Дагъустандин маса чIаларизни фенва. Месела,
авар чIалан са бязи нугъатра «бер» ва «баьркь» гафар «вил»
лагьай чIал я.
Чи мягькем ибарайра гьалтзавай пуьркь//буьркь гафни
буьркьуь гаф чеб-чпиз муькьва, са дувулдин гафар я.
Гекъигайла икI тирди генани хъсандиз чир жезва: Ада гзаф
пулар пуьркь авуна, яни тIуьна, тахьайвал авуна, тахквадайвал
авуна.

Гатфар

Им йисан вахт, хъуьтIуьнни гатун арада авай пуд варз я.
Профессор Р.И.Гьайдарован фикирдалди, и кьве гьижадин
гаф манаяр сад хьтин кьве келимадикай арадиз атанва. Ада
кхьизва: «1) гIад (лезги гаф) ва 2) фарфар (фарс чIалан гаф).
Абурун кьведан манаяри сад я: «гатфар»
ГIад гаф мукьва чIалара саки са дегишвални тахьана

амазма: хьад (табасаран чIала), хьад (рутул чIала). Маса
чIалара а гаф сесерин жигьетдай дегиш хьанва: хьид//хьхьид
(агъул чIала).
Сад хьтин манаяр авай кьве гафунин бинедал са гаф
арадиз атун, гафунин сад хьтин кьве паюникай (дибдикай
ва я фонестемадикай) сад гадар хьун гзаф чIалара дуьшуьш
жезвай кар я». (Р.И.Гьайдаров. Лезги чIалан этимологиядиз
гьахьун. Магьачкъала, 2005. Ч.13).

Хурсан

Къуба нугъатра чилин гьалар къалурзавай «хурх» (жими
кьар) гаф хьиз, «хурс» гафни ава. И гафуни «мублагь» хьтин
мана гузва. Мублагь чилиз «хурсан» лугьуда.
Академик В.Ф.Минорскийди вичин 1963-йисуз Москвада
урус чIалал чап хьанвай «Ширвандин ва Дербентдин Х-ХI виш
йисарин тарих» ктабда кхьенвайвал, Х асирда Ширваншагьдик
акатзавай пуд лезги вилаятдикай садан тIвар Хурсан тир. Адан
фикирдалди и вилаят Шабрандинни Муьшкуьрдин арада авай.
Чахъ «Хурсан» тIвар алай халичани ава.

Гъуьл

И лезги гаф чи вири нугъатра сад хьиз лугьудач. Фиярин
ва гелхенрин нугъатра и гафунин эвел кьиле авай гъ-дин
чкадал х сес лугьуда. Сесерин и дегишвал чпик гъ сес квай
маса гафарани гьалтда. Месела, ихьтин гафара: гъал, гъул,
гъил, гъун, гъур ва мсб.
Гъуьлуьз фин маса ва я цIийи кIвализ фин лагьай чIал
я. Табасаран чIала кIвализ хуьл лугьуда. «Гъач хуьлез»
«вач (ахлад) кIвализ» лагьай чIал я. Сесерин и талукьвилер
фикирда кьуртIа, ихьтин гиман ийиз жеда: гъуьл ва хуьл са
дувулдин гафар я.

РИКIЕЛ ХУЬХ!

Ачух тушир сесиналди куьтягь жезвай
са гьижадин существительнияр гзафвилин
кьадарда агъадихъ галайвал кхьида:
а) дувулда ачух [a], [о], [у] сесерикай сад
аваз хьайитIа, эхирда -ар кхьида. Месела: салсалар, къвал-къвалар, тIвал-тIвалар, кул-кулар
ва мсб. Ихьтин гафарикай лап са тIимилбурун
эхирда -ер кхьида. Месела: кIвалер, къванер,
кацер. Цал существительнидин дувулда авай
а амукьдач: цлар.
б) [э], [и], [уь], [я] сесерикай сад аваз
хьайитIа, эхирда -ер кхьида. Месела: рибрипер, гъед-гъетер, цуьк-цуьквер, къуьлкъуьлер, сят-сятер ва мсб.
Къейд: Чеб падежриз ва я кьадарриз дегиш
хьайила, ударение чпин дибдал аламукьдай са
гьижадин бязи гафарин дибдин ачух сес [е],
[и] ятIани, эхирда -ар аваз кхьида. Месела:
нер-нерар, чин-чинар.

***

Глаголдин, прилагательнидин ва мсб.
дувулрикай, куьмекчи глаголрикай, -арун
акал хьана, туькIуьр жедай муракаб глаголар
вири формайра р-дилай вилик а гьарф
хвена кхьида. Месела: хъсанарун-хъсанара,
хъсанариз, хъсанарна, хъсанарда; ацукьарунацукьара, ацукьариз, ацукьарна, ацукьарда.

КВЕЗ ЧИДАНИ?

КIЕЛЕ ХУЬРЕР

Дегь чIавара Къубадин чилерал Сад лагьай
КIеле, Кьвед лагьай КIеле, Пуд лагьай КIеле
хьтин хуьрер хьанай. Сад лагьай КIеле чи
эрадал къведалди I агъзур йисан сад лагьай
паюна, Кьвед лагьай КIеле чи эрадин эвел
кьилера, Пуд лагьай КIеле чи эрадин ХIII виш
йисара арадал атанай. (Килиг: Дж.А.Халилов,
К.О.Кошкарлы, Р.Б.Аразова. Археологические
памятники Северо-восточного Азербайджана.
Баку, 1991. ч. 35-37).
Юкьван виш йисара Къубада КIелет хуьрни
хьанай. Археологри адан амукьаяр 1980-йисуз
винел акъудна. Гьа йисуз абуру гилан Хъимил
хуьруьвай са километр кьван яргъа тир «Сад
лагьай Гаргар КIеле» тIвар ганвай чкадани
хуьр хьайиди ашкара авуна. Дагъдин ценерив,
чIехи тIулал бине кутунвай Сад лагьай Гаргар
КIеледихъ чIехи чилер авай. VI-VII виш йисара
и хуьр шегьердиз элкъвенай. Археологиядин
амукьайрини и кар субутзава. И макандин
юкьни-юкьвал а девирдин шегьерриз хас
кIеледин имарат алай. Тек са кIеледи 2000
квадратметр кьван чка кьазвай. (Килиг:
Винидихъ къалурнавай чешме, ч. 39).
Кьвед лагьай Гаргар КIелени Хъимилиз
мукьвал тир. И хуьруьн бине Кьудял вацIун
къерехда, алгъай чкадал кутунвайди малум
жезва. Археологриз инай къадим лезги
гиширарни гьайванрин шикилар алай кутарар,
хъенчIин
къапар,
кишпирдин
цамарни
япагьанар, экуь шабалт рангунин хтарар ва маса
затIар жагъанва. Цамарин са кьил гъуьлягъдиз
ухшар я. Алимри и хуьр чи эрадин V виш
йисарин эвелра арадал атанвайди къалурнава.

ИМУЧА-МУЧАЙРИН ЖАВАБАР
Газетдин 2019-йисан 25-январдин тил
итдиз акъудай имуча-мучайрин жавабар
агъадихъ галай гафар я:
Рак, турп, кака, лампа, кIвачин къапар,
чубарук, кьуьгъуьр, кIек, вацIни муьгъ,
пIузарар, туп, карандаш, доска.
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ÖMÜR NECƏ VƏFASIZMIŞ...

O, həyatdan qəfil köçdü. Özü də ad
günü ərəfəsində, ömrünün 66-cı baharını
qeyd etməyə hazırlaşdığı vaxtda. Bir dəfə ən
yaxşı dostlarından birinin vaxtsız dünyasını
dəyişməsindən çox kədərlənərək “Ömür necə
vəfasızmiş...” adlı şerini yazmışdı. Doğrudan
da ömür vəfasızmış. Onu doğmalarından,
dostlarından, şagirdlərindən tez ayırdı.
İstedadlı müəllim və qələm sahibi Sami
Aydəmir oğlu Aydəmirov yaradıcılığının
dolğun çağında dünyadan köçdü.
1953-cü ilin fevralın 14-də Quba
rayonunun Digah kəndində anadan olmuş Sami
Aydəmirov burada orta məktəbi bitirdikdən
sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin
filologiya fakultəsinə daxil olub. Universiteti
bitirdikdən sonra uzun müddət doğma
kəndində müəllim işləyib. Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı müəllimi kimi savadı və pedaqoji
təcrübəsi ilə seçilən Sami Aydəmirov bir neçə
dəfə Bakı məktəblərindən iş təklifi almişdı.
Lakin doğma kəndindən ayrıla bilmirdi.
Nəhayət, Bakıda işləmək, eyni zamanda elmi
işini davam etdirmək məqsədilə paytaxta
köçür. Burada müxtəlif məktəblərdə çalışan
Sami müəllim həm pedaqoji kollektivin, həm

də şagirdlərin hörmətini qazanır. Adı ən yaxşı
müəllimlər sırasında çəkilir.
Bakının Yasamal rayonunun 150 saylı orta
məktəbində çalışdığı illərdə S.Aydəmirovun
uğurları daha da artır. 2007-ci ilin iyununda
Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və
Yenidənhazırlanma İnstitutunda keçirilən
beynəlxalq konfransda onun “Yeni pedaqoji
innovasiyalar” mövzusunda etdiyi çıxış
böyük marağa səbəb olur və qazandığı

təcrübə öyrənilir. Həmin ilin noyabrında
o, Tiflis şəhərində keçirilmiş beynəlxalq
konfransda “Abdulla Şaiqin pedaqoji irsi və
yeni pedaqoji təfəkkür” mövzusunda məruzə
edərək sertifikat alır. Bundan sonra Sami
Aydəmirov Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə
keçirilən “İlin ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi
və ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsində iştirak
edir. Müasir təlim texnologiyalarından
istifadə bacarığına, şagirdlərinin yüksək
göstəricilərinə görə respublika müsabiqəsinin
qalibi olur, pul mükafatına və sertifikata layiq
görülür. Onun dərs dediyi şagirdlər hər il inşa
yazı müsabiqələrində və olimpiadalarda fəxri
yerlər tuturlar.
Bacarıqlı
müəllim,
istedadlı
şair
S.Aydəmirov “Samur” qəzetinin də yaxın
dostu idi. Qəzetimizdə onun bir-birindən
maraqlı məqalələri və şeirləri dərc olunub.
Sami Aydəmirovun işiqlı xatirəsi onu
tanıyanların qəlbində əbədi yaşayacaq. Allah
rəhmət eləsin!
“SAMUR” QƏZETİ
REDAKSİYASININ KOLLEKTİVİ

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ
С 1-го марта 2019-го года в городе Кусары
открывается школа танцев «Лезгинка». Руководителем школы является талантливый музыковед, выпускница Бакинской Музыкальной Академии, одна из лучших солисток Лезгинского
Народного Ансамбля Песни и Танца «Сувар»
Айсель Рустамова. Чтобы научить детей азам
кавказских танцев А.Рустамова разработала
свою стратегию и программу. Она не скрывает,
что в дальнейшем самые талантливые танцоры
станут солистами детского ансамбля песни и
танца, который она намерена создать в родном
городе. Ведь Кусары - это уникальный этнографический край, славящийся своими танцевальными и песенными
традициями. Возродить эти традиции – ее мечта.
В школу принимаются дети с 6 лет.
Для подробной информации можно обратиться по номеру:
055 602 02 28

Дорогие поклонники лезгинских песен!
15 марта 2019 года в 19:00 в Бакинском Театре Юного Зрителя
вас ждет прекрасный вечер. Впервые c сольным концертом выступит
очаровательная солистка Лезгинского Народного Ансамбля «Сувар»
Эльвина Гейдарова. Не пропустите!

МУЬГЪ КАРДИК КУТАДА

Алай йисан ноябрдиз Самур вацIал
эцигзавай цIийи муьгъ кардик акатда. И
муьгъ 2017-йисан октябрдилай эцигиз

СА М У Р
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Sədaqət KƏRİMOVA

гатIумнай. Урусатдинни Азербайжандин
гьукуматри кутIунай икьрардив кьадайвал,
муькъуьн яргъивал 325 метр, гьяркьуьвал
18 метр жеда. Ина кьве зулунин гьерекат
кьиле фида, герек хьайила пуд лагьай
зулуникайни менфят къачуда. ГьакIни
яхди физвайбур элячIдай чка чара ийида.
Проектдин къимет 1,2 миллиард рубль я.
Гьар гьукуматди 50 процентдин такьатар
серфда.
И мукьвара эцигунар гьикI кьиле
физватIа килигун патал Урусатдин ва
Азербайжандин
талукь
министрар,
гьакIни Дагъустандин кьил Владимир
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Васильев Самурдал хьанва. Ина крарин 60
процент кьилиз акъуднава. ЦIийи муькъуь
Ирандай-Туьркиядай ва Азербайжандай
Урусатдиз, гьакIни инай гьа уьлквейриз
пар тухунин мумкинвилер са шумудра
артухарда.
Муькъуь Азербайжандин ва Да
гъустандин алишвериш вилик тухудай
мумкинвал гуда. Дагъустандин талукь
министрди лагьайвал, гьар йисуз Азер
байжандай иниз цIуд тоннайралди хуь
руьн майишатдин магьсулар гъизва.
Азербайжан лагьайтIа, Дагъустандай гзаф
недай суьрсетар тухузвай уьлкве я.

Hеsab nömrəsi:
26233080000
“Kapital bank”ın 1 saylı
Yasamal filialı
kod 200037
VÖEN 130024708

ГАФАРГАН
КАМАРВАНВИЙРИН НУГЪАТ

Мичер 		
Нагъ 		
Цурумелер
Син варз
Свасдиде
КIалтIы
		
Ругул кьилер
Ав 		
Мете 		
ФечIи 		
ЦIуьдруь
Мет 		
Тап 		
Эзет 		
Кап 		
Хине фу
ТIилих 		
Кешкел
Пурнух 		
Жебел 		
Хуьруьнжув
СтIам 		
Чыры 		
Ругъу хьанва
КьачI 		
Пек-пачур
ХиритIил
ЦIегьрибан
Гугуртан
ШикIикI
Къадгъанва
КиркитI
Хая 		
Дыдаш 		

– хъчар
– чадур, алачух
– цурун пешер
– рамазан
– имид паб
– са тIимил чIехи хьанвай
гада аял
– итимар
– ун
– рухсат
– экуь вили
– пурни
– тIул (гъвечIи)
– чIехи тIул
– эхиримжи
– санбар
– шакIукIа
– тIили
– вацIун хел
– хурма
– гьуьжет
– хуьрэгьли
– рагъалаг
– гзаф рагъул
– алахьнава
– балдургъандин тан
– цIуру пекер
– нуькI
– лилибан
– мере
– жикIи
– бахтлу хьанва
– надинж
– диде
– буба

C 12-го по 17-е апреля 2019-го года в клини
ке ОКИ эксперт по офтальмологии из Германии,
доктор медицинских наук Герхард Пюльхорн
будет консультировать пациентов офталь
мологического профиля.
В течении недели один день будет объявлен
Днем открытых дверей для малообеспеченных
пациентов.
Предварительная регистрация обязательна!
e-mail: okiclinic@gmail.com
+994 23 385 29 15; +994 23 385-58-61
+994 70 546 45 18 (WhatsApp)
г.Кусары, ул. Ф. Мусаева 27

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В районах республики на газету
“Самур”
можно подписаться коллективно
и индивидуально в любое время.
Годовая подписка составляет
15 манатов.
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“Azəbaycan” nəşriyyatında çap olunmuşdur.

