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КIвалер гана

И ЧИЛ ХАЙИ ДИГЕ Я

Азербайжан
Республикадин
Президент
Илгьам Алиева
Къарабагъдин
д я в е д и н
шегьидрин
ва
набутрин хизан
риз датIана къ
айгъу къалурзава. И йикъара ихьтин 60 хизандиз
цIийи кIвалер гана.
Уьлкведин чIехидан къайгъударвилин нетижа
яз алатай йисуз дяведин набутриз фикирда
кьунвайдалай пудра гзаф, яни 626 кIвалер гана.
Санлай икьван гагьди и сиягьдик акатзавай хизанри
6714 кIвал къачунва. Алай йисуз шегьидрин ва
набутрин хизанриз 800 кIвал гуда.
Набут ксар автомобилрив таъминарунин крарни
вилик тухузва. Алатай йисуз абуруз 265 машин
ганай. ЦIи дяведин набутриз пудра гзаф – 600
машин гун къарардиз къачунва. Икьван гагьди
дяведин набутриз гьукуматдин патай 6300 машин
ганва.

Пенсиячияр патал
Виликай къвезмай
йисан 1-январдилай га
тIунна
Азербайжанда
вири жуьредин пенсияр
– агьалийриз гзаф йисара
кIвалах авуниз, набут
хьуниз,
кьуьзуьвилиз
килигна
вацрандивацра гудай пулар 15
процентдин артухарда.
Санлай
къачурла
алай вахтунда кьиле тухузвай пенсиядин
реформа
пенсия
къачузвайбурун
60
процентдиз – 750 агъзур касдиз талукьарда.
Ингье амай 40 процентдин пенсиярни
артухарда. Агьалийривай артухарнавай
пенсияр 2020-йисан февралдин вацран
эхирра къахчуз жеда.

ТIВАР АМУКЬДА
Азербайжан
дин журналис
тикадиз
чIехи
зиян хьана. Рес
патал
публика
ж у р н а л и с т а р
гьазурунин кар
да чIехи тир роль
къугъвай, гзаф
йисара Азербай
жандин Гьуку
матдин Универ
ситетдин (гилан
БГьУ-дин) журналистика факультетдиз регьбервал
гайи зурба алим Ширмамед Гьуьсейнова 95 йиса
аваз вичин дуьнья дегишарна.
1924-йисан 17-декабрдиз Шеки шегьерда
дидедиз
хьайи
Ш.Гуьсейнов
цIудралди
монографийрин ва илимдин макъалайрин автор
я. Азербайжандин журналистикадик зурба пай
кутур алим «Шереф» ордендиз лайихлу хьана.
Адан экуь тIвар халкьдин рикIе гьамишалугъ яз
амукьда.

Ахцегь шегьер

ЛЕЗГИ ЧIАЛАН ЮГЪ

Алай йисан 17-июндиз Дагъустан
Республикадин СтIал Сулейманан
райондин
депутатрин
Собранидин
21
лагьай
сессия
кьиле
фена.
Мярекатда райондин кьил Нариман
Абдулмуталибова, адан заместителри,
талукь идарайрин кьиле авайбуру,
ичтимаиятдин ва информация гудай
такьатрин
векилри
иштиракна.
Инал гзаф кар алай са месэладикай
веревирдер авуна. Райондин ичтимаи
тешкилатри, Хайи ЧIалан Муаллимрин
Ассоциацияди, Дагъустандин Зарийрин
КIватIалдин чкадин отделди, «Куьредин
ярар» медениятдин меркезди, гьакIни
юкьван
мектебрин
директорри
администрациядиз гьар йисуз «Лезги
чIалан югъ» тIвар алай сувар тайинарун

патал теклиф ганва.
Теклифдихъ
авсиятда
райондин
медениятдин
идарадин
кьил,
Дагъустандин халкьдин шаир Майрудин
Бабаханов рахана. Ада лагьана: «ЧIал

халкь хуьзвай кьилин такьат я. ЧIал
квахьайтIа, халкьни квахьда, ватанни.
Гьавиляй хайи чIал хуьн ва вилик
тухун чи виридан буржи я. Ганвай
теклифдинни гьа и кардиз къуллугъзава.
Ша чна талукь къарар кьабулна ганвай
теклиф кьилиз акъудин.»
Сессиядал депутатри вирида сад
хьиз сес гана цIийи сувар – Лезги чIалан
югъ тайинарна. И сувар гьар йисан
10-октябрдиз кьиле тухуда. Мярекатдин
иштиракчийри маса лезги районризни
ихьтин сувар тухун теклифна.
Тамилла БЕКЕРОВА,
Дагъустан Республикадин
Дербент шегьер,
муаллим

ШАРВИЛИДИ ЭВЕРДА

Алай йисан 29-июндиз мад гъилера
къадим Ахцегьа лезгийрин женг
чивилин руьгь кваз теснифнавай
«Шарвили» эпосдин сувар гурлуз кьиле
фида. 2000-йисалай инихъ къейд ийизвай
и мярекат цIинин йисузни виниз тир

тешкиллувал, гзаф кьадар мугьманрин
иштираквал аваз тухуда.
Мярекатдин юкъуз пакаман сятдин
иридаз КIелез хивяй, Шарвилидиз
ротонда эцигнавай кукIушдилай кьа
валри лезги авазрик ван кутада. И ванер
Самур ва Ахцегь вацIарин дереяр тирвал
чикIида. Китин дагъдин кьилелай абур
къадим Гиярдивни агакьда.
Суварин кьилин мярекатар, гьамиша
хьиз, гилани Советрин Союздин
Игит Валентин Эмирован тIварунихъ
галай багъда кьиле фида. Виликан
йисарилай тафаватлу яз ина маничияр
ва мугьманар патал сегьнедин ва залдин
майданар генани хъсандиз туькIуьрнава.

Марф къвайитIа, кьилелай таж чIугуна
кIевирнавай ина ракъиникай хуьдай
мумкинвал хьанва.
Иниз къведалди мугьманар и ва маса
майданрал кардик кутазвай халкьдин
яратмишунрин, сеняткарвилин выстав
кайрихъ, харусенятдин ва уьлкве чирдай
музейрин экспонатрихъ галаз таниш жеда.
РикI шадардай кIвалах ам я хьи,
«Шарвили» эпосдин сувар къвердавай
вичин халисан кIалубда гьатзава, адан
метлеб артух жезва ва Дагъустандин вири
халкьарин рикI алай сувариз элкъвезва.
Айтекин БАБАЕВА,
Къебеле район
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MƏTBUATIMIZIN ƏLİ ŞAMİLİ
DOST HAQQINDA SÖZ

Peşə yoldaşlarımdan - jurnalist
lərdən söz düşəndə gözlərim önünə
gələnlərdən biri Əli Şamil olur. Bu,
təsadüfi deyil. Onunla eyni fakültədə
oxumuşuq. Tələbə yoldaşlığı ailəvi dostluğa
çevrilib - 50 illik dostluğa.
1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Univer
sitetinin jurnalistika fakültəsinə daxil olanda
ilk dəfə onu görüb elə bilmişdim müəllim
dir. Yaşda bizdən böyük idi. Fakültəmizdə
tələbələrin sayı az olduğundan əlaçıları, ic
timai işlərdə fəallıq göstərənləri, mətbuatda
çıxış edənləri hamı yaxşı tanıyırdı. Mən onun
1948-ci ildə qədim Göyçə mahalının (indiki
Ermənistan Respublikasının) Basarkeçər ray
onunun İnəkdağ kəndində anadan olduğunu,
gecələr Sumqayıtda fəhlə işlədiyini bilirdim.
Aramızda fikir mübadiləsinə müəllim
lərimiz də qatılırdı. 1920-30-cu illərdən
söhbət düşəndə Əli daha fəal olurdu. Bəzən
mənə elə gəlirdi ki, repressiya illəri haqqın
da müəllimlərimizin bir çoxundan Əlinin
məlumatı çoxdur. Həm də mövzunu bilmək
hələ hər şey deyildi, onu dilə gətirməyin özü
bir cəsarət tələb edirdi. Əli bizdən bir kurs
yuxarıda oxuduğundan kitabxanaları, arxiv
ləri yaxşı tanıyırdı. Bəzən seminara hazır
laşmaq üçün kitabxanaya gedəndə orada
lazım gələn kitabın bəzi səhifələrinin cırılıb
aparıldığını görüb qanımız qaralırdı. Ax
tardığımız kitabın sağlam nüsxəsini harada
tapıb oxumağı ondan xəbər alırdıq. O, səbirlə
bizə məsləhətlər verirdi.
Mətbuat tarixinə maraq göstərdiyinə,
bu yöndə tədqiqatlara önəm verdiyinə görə
o, fakültə tələbə elmi cəmiyyətinə rəhbər
seçilmişdi. Buna görə də onu çox vaxt zarafat
la “TEC Əli” deyə çağırırdıq. O illərdə bizim
fakültədə tez-tez tələbələrin elmi konfransları
keçirilir, məruzələri bəyənilən gənclər Moskvanın, Leninqradın, Lvovun, Kiyevin,
Novosibirskin və başqa şəhərlərin univer
sitetlərində keçirilən elmi konfranslara
göndərilirdi. Əlinin Nəriman Nərimanovun
Krımda çap olunan “Tərcuman” qəzetindəki
fəaliyyəti, Məhəmmədağa Şahtaxtlının jur
nalistlik fəaliyyəti, 40 yaşı tamam olmamış
güllələnən şair, ədəbiyyatşünas, folklorçu
Əmin Abid Mütəllim oğlu Əhmədov haqqın
dakı məruzələri yalnız tələbələrin deyil,
müləllimlərimizin də marağına səbəb olurdu.
İlk dəfə Əlidən eşitmişdim ki, Əmin
Abid 1928-ci ildə tamamladığı “Türk xalq
ədəbiyyatında mani növü və Azərbaycan
bayatılarının xüsusiyyəti (Beş bin bayatı-mani
üzərində yapilmış bir tətəbnamə)” əsəri üçün
Qusardan olan tələbə Mustafa Əzəmətza
dədən ləzgi bayatıları toplayıb. Bunu bilən
Əli bir neçə il Mustafa Əzəmətzadənin ax
tarışında olmuş, lakin onu tapmaq cəhdləri
baş tutmamışdı.
Əli Azərbaycandan kənardakı elmi

konfranslara getməklə qətiyyən qürurlan
mırdı, tələbə yoldaşlarımızı da həvəsləndirib
göndərir, maddi sıxıntı çəkməsin deyə rəh
bərliklə danışıb ezamiyyə alır, bəzən сiblərinə
xərclik də təşkil edirdi.
Birinci kursda oxuyanda aramızda müba
hisə düşdü. Rus dilini daha yaxşı öyrənməyə
çalışıdığımı görən Əli bir dəfə məndən ləz
gi dilinin qrammatikasını mükəmməl bilib
bilmədiyimi xəbər aldı. Mənim cavabım onu
qane etmədi. “Öz ana dilinin incəliklərini
bilməyən birisi dünyanın məşhur dillərində
yazıb oxumağı bacarsa belə mən onu yüksək
dəyərli insan saymaram” dedi. O, bu sözləri
deyəndə ətrafımızda Azərbaycanda yaşayan
müxtəlif xalqların övladları vardı. Onları
deyə bilmərəm, amma şəxsən mənə Əlinin
bu sözləri çox təsir etdi, sanki məni silkələdi,
dünyagörüşümdə bir dəyişiklik etdi.
Tələbələrin əksəriyyəti adətən təcrübəni
doğulduqları rayonun qəzet redaksiyasın
da keçirəndə Əli Azərbaycanın bölgələrinə
yollanmağa üstünlük verirdi. 1970-ci ildə
o, Qusar rayonundakı “Qızıl Qusar” qəzeti
nin redaksiyasında təcürbə keçmişdi. Bir il
sonra mən də həmin redaksiyaya təcrübəyə
gedəndə onun haqqında o qədər maraqlı söh
bətlər eşitmişdim ki, Bakıya qayıdanda bun
ları qürurla tələbə yoldaşlarıma çatdırmışdım.
Növbəti illər Zaqatala və Astara qəzetlərinə o,
qrup yoldaşlarını da həvəsləndirib aparmışdı.
Onun Azərbaycanın bölgələrini gəzib folklor
materiallarını topladığını hamımız bilir, onda
kı bu həvəsə qibtə edirdik.
Sovet repressiyasının qurbanları Əlinin
ən çox diqqət yetirdiyi mövzu idi. Onların
mübarizələr və məhrumiyyətlər içində keçən
həyatından bizə maraqlı hadisələr danışardı. O
dövrün ictimai-siyasi vəziyyəti belə adamları
tanıtdırmaqda maneələr yaratsa da, insanlar
da onların həyatını öyrənməyə mənəvi aclıq
var idi. Bunu bildiklərindən Əli kimi insan
lar vətən sevgisi, vətəndaş yanğısı ilə, inadla
öz maarifçilik ideyalarını cəmiyyət arasında
yayırdılar. Hamımız bilirdik ki, o, bu mövzuda
dissertasiya müdafiə etməyə hazırlaşır.
Bizə elə gəlirdi ki, əla qiymətlərlə oxu
yan Əli Şamilovu fakültədə müəllim kimi
saxlayacaqlar. Əslində belə də olmalı idi.
Gələcək jurnalistlər ondan çox şey öyrənə
bilərdilər. 1973-cü ildə universiteti bitirəndə
onu məqsədli aspiranturaya deyil, təyinatla
Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin orqanı
olan “Şərq qapısı” qəzetinə işləməyə göndər
dilər. 5-6 ay sonra ailə qurduğu tələbə yoldaşı
Əzizə Hüseynova da Naxçıvana gedərək ra
dioda işləməyə başladı.
Təhsilimi başa vurandan sonra mən
“Sovet kəndi” qəzetində işə başladım. Ayrıayrı şəhərlərdə yaşasaq da əlaqələrimiz
kəsilmədi. Əli muxtar respublikada folk
lor nümunələrini toplamağa, onları çap et
dirməyə həvəs göstərirdi. Lakin qəzetimizin
Naxçıvanda zona müxbiri olmadığına görə
ehtiyac duyanda ondan qəzetimizin müxbiri
kimi istifadə edirdik. Naxçıvana ezamiyyətə
gedən jurnalistlər mehmanxanaya deyil, on
ların evinə yollanardı. Burada maraqlı söh
bətlər gecə yarısına kimi davam edərdi. Bu
söhbətlər yazacağımız mövzunu dərindən
öyrənməkdə yardımçımız olurdu.
“Şərq qapısı” partiya qəzeti olsa da,
Əli partiya-sovet mövzusunda yazmağa o
qədər meyilli deyildi. Onun böyük həvəslə
yazdıqlarını qəzetlər nəşr etmək istəmirdi,
qəzetlərin istədiyi mövzular isə onu cəlb et
mirdi. Bizim qəzetə də gah bölgədəki göllər
və su anbarları, gah kəhrizələr haqqında
yazardı. Bir dəfə ona üzüm yığımı haqqında
reportaj yazmağı tapşırmışdıq. Reportajın üç
səhifəsi Naxçıvanda üzümçülüyün tarixindən

bəhs edirdi.
O dövrdə yerli qəzetlər bölgədən kənar
yazıları əsasən SİTA və XMA vasitəsilə
alırdı. 1986-cı ildən sonra Sovet rejimində
yumşalma başlayan kimi, Əli işlədiyi “Sovet
Naxçıvanı” qəzetinin SSRİ-dəki muxtar res
publikalarda çap olunan qəzetlərlə birbaşa
əlaqəsini qura bildi. Səhifə mübadiləsi et
məyə başladı. Lakin bu, nə qəzetdə işləyən
mühafizəkar jurnalistlər, nə də bürokrat par
tiya-sovet məmurları tərəfindən yaxşı qa
rşılanmırdı. Əli köhnə qəliblərdən çıxmağa
can atdığına görə tez-tez cəza alsa da, inadla
başladığı işi davam etdirirdi. Deyirdi: “Nədən
yaxın qonşumuz olan Dağıstan haqqında böl
gəni o qədər də yaxşı tanımayan Rusiya jur
nalistlərinin yazdıqlarını çap etməliyik? Bun
dansa Dağıstanla birbaşa əlaqə qurub oradakı
jurnalistlərin hazırladığı məqalələri, səhifələri
çap etmək lazımdır”.
1988-ci ildən Əli fəaliyyətini meydanlara,
mitinqlərə, sonralar isə döyüş bölgələrinə
yönəldir. Bakıda “Odlar yurdu” qəzeti nəşrə
başlayanda Əli Şamilovun imzası bu qəzetdə
daha çox görünməyə başladı. 1990-cı ildən
sonra isə onun təşəbbüsü ilə Naxçıvanda leqal
və qeyri leqal “Ağrıdağ”, “Varlıq”, “İstiqlal”,
“Güney”, “Oyanış” və başqa qəzetlər nəşr
olunmağa başladı. 1991-1993-cü illərdə o,
“Azadlıq” qəzetinin zona müxbiri işləyir..
1992-ci ildə Əli Türkiyəyə gedib gələndən
sonra mənə bir hadisə danışdı. Dedi ki, Kay
seri şəhəri yaxınlığındakı Zilə kəndində
olarkən orada dörd ailə ilə tanış olub. İkin
ci Dünya Savaşında almanlara əsir düşmüş
dörd azərbaycanlı müharibədən sonra çox
çətinliklə Türkiyəyə gəlib. Sovet təqibindən
qurtulmaq üçün soyadlarını dəyişiblər. Zilə
kəndində yerləşib orada ailə qurublar. On
lardan biri vəfat etdikdən sonra onun oğlu
atalarının Azərbaycanın hansı bölgəsindən
olduğunu öyrənmək fikrinə düşür. Atasının
Zilədə doğulan ilk övladına Ləzgiyə adını
qoymasından bu qənaətə gəlir ki, o, milli
yətcə ləzgi ola bilər. Əli Bakıya döndükdən
sonra yazdığı “Ziləli azərbaycanlılar” məqa
ləsini mətbuatda çap etdirir. Məndən də xahiş
edir ki, bu mövzuda ləzgicə bir məqalə yazıb
“Samur” qəzetində çap etdirim. Elə də etdim.
Məqaləm çap olunandan sonra həmin adamın
qohumları Qusardan səsimizə hay verdilər.
Biz qohumlar arasında körpü yaratdıq. On
ların Ziləyə getməsinə şərait yaratdıq. Həmin
hadisələrin təsiri altında tezliklə “Soyuq
günəş” adlı pyesimi yazdım. Bu əsər oxucu
lar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı.
İllər boyu türk dünyasının məşhur in
sanları, türk xalqlarının folkloru haqqında
sanballı tədqiqatlar aparan, 17 kitabı, 200dən çox elmi məqaləsi işıq üzü görmüş Əli
ni səciyyələndirən keyfiyyətlərdən biri onun
insanlara olan sevgisidir. Tələbəlik illərindən
onun sıx ünsiyyətdə olduğu dostları arasında
ləzgi, avar, tat, ingiloy və başqa xalqların
övladları var. Onların dostluqları bu gün də
davam edir.
1993-cü ilin qarışıqlığından sonra Bakıya
köçən Əli SSRİ-nin müxtəlif respublika
larından Azərbaycan Dövlət Universitetində
oxumağa gəlmiş tələbələrin bir sıra problem
lərini həll etməyi üzərinə götürdü. Əli həmin
tələbələri bayramlarda jurnalist qonşularım
olan qrup yoldaşları Akif Cabbarın, Əlipənah
Bayramovun evlərinə də gətirirdi.
Tələbə yoldaşımız İsmayıl Vəliyev Əli
Şamilovu Azərbaycan Enskilopediyasında
işə götürmüşdü. O, maaşının azlığından şi
kayət etmədən yarımçıq qalmış “Uşaq En
skilopediyası”nın üçüncü cildi üzərində işə
başladı, onun yeni sözlüyünü hazırlayıb
çox çətinliklə qəbul etdirə bildi. Onun təkli

fi ilə uşaq ensiklopediyasına Azərbaycanda
yaşayan xalqlar, tarixi şəxsiyyətlər haqqında,
din və başqa mövzularda məqalələr salındı.
Ona görə də son cild əvvəlkilərdən kəskin
fərqləndi.
Əli AMEA Folklor İnstitunda işləməyə
başlayanda orada Azərbaycanda yaşayan
xalqların folklorunu toplayıb nəşr edəcək
şöbənin açılmasına çox can atırdı. Bu mövzu
da mənimlə də dəfələrlə məsləhətləşmişdi. Nə
hayət, 2012-ci ildə belə bir şöbə açıldı. Məlum
oldu ki, ləzgi, avar, talış, saxur və başqa dilləri
bilən folklorçular yoxdur. Kənar müəllifləri bu
işə cəlb etməyə başladılar. Məndən də onlara
kömək etməyi xahiş etdilər. Mən də öz növ
bəmdə ləzgi folkloru, etnoqrafiyası, musiqisi
ilə bağlı illərlə topladığım materialları kitab
halına saldım. 2017-ci ildə Folklor İnstitutu
Elmi Şurasının qərarı ilə “Mənim şair xalqım”
adlı 316 səhifəlik kitabım çap olundu.
Əli həmin kitabın tanıdılmasına, təbliğinə
də çox can atdı. Qusar, Quba, Xaçmaz və
başqa rayonların İcra hakimiyyətlərinə, müx
təlif təşkilatlara AMEA Folklor İnstitunun
adından rəsmi məktublar göndərtdirərək ki
tabın təqdimatını keçirməkdə onlara icazə
verilməsini xahiş etdi. Heyf ki, istədiyinə nail
ola bilmədi. Lakin bu, onu ruhdan salmadı.
Folklor İnstitutundakı “Azsaylı xalqların
folkloru” şöbəsində işləməsə də dostlarını,
tanışlarını, həmin xalqların ziyalılarını folklor
toplamağa həvəsləndirməkdə davam edir.
Özünün yubiley tədbirlərinin keçirilməsi
ürəyincə olmasa da, dostlarının təkidi ilə bu
ilin mayın 24-də Bakının Beynəlxalq Mət
buat Mərkəzində Ahıl Jurnalistlər Təşkilatı
onun üçün bir toplantı keçirdi. Əli Şamil
oraya dəvət olunanların stolunun üstünə qoy
duğu mətndə yazılmışdı: “Xahiş edirik yubi
lyar haqqında deyil, “Dissident sorağında”
kitabı haqqında danışasınız”.
Bu kitabın hazırlanmasından xəbərim
vardı. 1998-1999-cu illərdə Əli Şamil xanımı
Əzizə ilə Polşada çap olunacaq “Dissident
sözlüyü” Ensiklopediyasına məqalələr hazır
layırdı. Onda Əli məndən də xahiş etmişdi ki,
ləzgi dissidentləri haqqında material topla
maqda onlara kömək edim. Milliyyətcə ləzgi
olan siyasi məhbus, yazıçı, ictimai xadim, fi
losof və riyaziyyatçı Vazif Meylanov haqqın
da ilk dəfə ondan eşitmişəm. Bu barədə geniş
məqaləm qəzetimizin növbəti sayında işıq
üzü görəcək.
Bəzilərinin millətçi kimi qələmə vermək
istədikləri Azərbaycan sevdalı, demokratik
fikirli ziyalı həmkarımız Əli Şamilovun nə
cür mütərəqqi düşüncəli ziyalı olduğunu onu
tanıyanlar yaxşı bilirlər. Respublikamızın az
saylı xalqlarının dillərinin, mədəniyyətləri
nin qorunmasına və inkişafına hörmətlə
yanaşması, şəxsi nümunəsi ilə bu sahədə
müəyyən addımlar atması onun yüksək
mədəniyyətini və fəal vətəndaş möyqeyini
göstərir. Rüşvətxorluğa, ikiüzlülüyə, saxta
karlığa qarşı çıxan bu saf qəlbli qələm sahibi
nə deputat olub, nə də yüksək vəzifə sahibi.
Amma 1992-ci ildə imzalanmış “Azərbay
can Respublikasında yaşayan milli azlıq,
azsaylı xalq və etnik qrupların hüquq və aza
dlıqlarının qorunması, dil və mədəniyyətləri
nin inkişafı üçün dövlət yardımı haqqında”
fərmanın onu necə fərəhləndirdiyi indiyə kimi
xatirimdədir. Onun 2002-ci ildə İsveçrədə çap
etdirdiyi “Azərbaycan və azərbaycanlılar”
məqaləsi də Azərbaycanda yaşayan xalqlara
baxışını çox gözəl əks etdirir.
Toplantıda mənə də söz verildi. Vaxt
darlığından düşündüklərimin hamısını din
ləyicilərə çatdıra bilmədim. Ona görə də
fikirlərimi oxucularla bölüşməyi qərara aldım.
Sədaqət KƏRİMOVA
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(Эвел газетдин 2019-йисан
25-январь, 28-февраль, 30-март ва
25-май тилитра)
ЧIехи къуватрин хура акъвазун
мумкин туширди акур лезгийри
цIийи кIеретIар туькIуьрун патал
кьулухъ чIугуна. Идакай менфят къачур
генерал Головина ва генерал Фезиди
Куьре пата лезгийрин 12 хуьр чукIурна.
Са шумуд хуьруьн агъсакъалар ягъягъунар акъвазарун патал Головинан
кьилив
фена.
Генералди
абурун
тIалабуниз килигна женг акьвазарна,
гьар хуьрел 1000 лапаг харж эцигна.
Гьа икI, кIекрез леэн ядай чкаярни
гъилик авур генералди ирид цавараллаз
кхьенай: «…Гзаф йисара неинки
Кьиблепатан Дагъустандихъ, гьакIни
къунши аялатрихъ къалабулух кутур
Самурдин
жемиятар
Аллагьдин
куьмекдалди муьтIуьгъарун мумкин
хьана…» (Килиг: Запись генерала
Головина о военных действиях
главного отряда против горцев
Самурской долины с 27 мая по 12
июня 1839 г. ЦГВИА, ф. ВУА, д 6342).
Ингье
генералдин
хвешивал
яргъалди фенач. Гагь Самурдин и пата,
гагь а пата пайда жезвай лезги кIеретIри
кенефдин кьил квадарнавай
Головиназ фир-тефир чка сал
авуна. (Килиг: ЦГВИА, ф.
ВУА, д. 6210, л. 15). Генералдиз
къунши аялатарни кIвачел
къарагъуникай
кичIезвай.
Эхирни
ада
сердердивай
цIийи куьмекар къачуна тадиз
лезгийрал вегьена. Головинан
ниятрикай виликамаз хабар
кьур лезгийри Самурдин
къерехда авай тIула гьазурвал
акуна, аскерар иниз атай
кумазни абур элкъуьрна цIарце
туна. Гьавиляй пачагьдин
кьушунривай герек тирвал
женг чIугваз жезвачир. «За
лезгийрин
кьван-къванцел
тадач» лагьай, цIув къугъвай,
кIашунинни кIавуздин арада амай
генерал Головинан аскерри марсдин
майданда гъетре хьиз мурк гатазвай. Пуд
юкъуз кьиле фейи женгина агъзурдалай
гзаф аскерар ва ругуд виш кьван лезгияр
гьелек хьана. Магълуб хьайи Головинан
кьил хура гьатна.
Эхиримжи
вакъиадикай
хабар
кьурла вичик хъел акьатай Къафкъаздин
сердерди лезгияр муьтIуьгъарун патал
Дагъустандай Къуба патаз 10 агъзурдин
кьушун, гьакIни са шумуд батарея гъун
къарардиз къачуна. ЦIуд йикъалай
кьиле фейи ягъ-ягъунар ругуд юкъуз
давам хьана. Урус пачагьдин аскерар
кьадардиз лезгийрилай са шумудра пара
тир ва гьавиляй и гъилера абур уфтан
хьана. И женгерин вахтунда генерал
Головина Къуба пата 8 хуьр чукIуриз
туна. (Килиг: ЦГВИА, ф. ВУА, д. 6342,
л. 74).
Вилералди ихьтин вагьшивилер
акур лезгияр кисна акъвазнач. Абуруз
хер алай гъуьлягъди женгерик кьил
кухтадайди хъсандиз чизвай. Гьавиляй
гъуьлягъдиз вич гъилиз къачудай
мумкинвал гана кIанзавачир. Пачагьдин
кьушундик виридалайни гзаф хьиливи
Яралидин ва ахцегьви Шейх Мулладин
кIеретIри зарар хкIурзавай. Мартдин
эхирдалди цIийи къуватар кIватIна гуж
мадни артухарай абуру Къуба ва Куьре
пата са шумуд хуьр чапхунчийрикай
азадна. Гьа и кардикай руьгьламиш
хьайи са бязи хуьрерин агьалияр
гуьгьуллудаказ цIийи женгерик экечIна.
Урус генералди дагъвияр муьтIуьгъарун
патал 20 агъзурдин чIехи кьушун кIвачел
ахкьалдарна. Чапхунчийри гьикьван гуж
къалурна басрух ганатIани, лезгийриз

Тарих авайвал

кичIе хьанач ва абуру пачагьдин
кьушунрин аксина кьегьалвилелди,
эхирдалди женг чIугуна. Ягъ-ягъунар
яргъалди давам хьана.
1842-йисан гатуз кьиле фейи женгера
лезгийрин кьегьалвилер акур бязи урус
генералри абурухъ дяве тухудай чIехи
агалкьунар авайди хиве кьунай. Шейх
Шамила вичиз «игит генерал» тIвар
гайи Фезиди хьиливи Ярали, рутулви
Агъабег ва ахцегьви Шейх Мулла чпихъ
гзаф алакьунар авай, военный рекьяй
лезгийриз вижеваз регьбервал гузвай
ксар я лагьанай. (Килиг: ЦГВИА, ф.
ВУА, д. 6342, л. 74).
Са генералди вичин рапортда
Яралидикай
икI
кхьенай:
«…И
хьиливиди лекьре вичин гъуьрчез
гьелягьар кьадай саягъда чи кьушунрихъ
зарар хкIурзава. ВикIегь, военный
крарай хъсандиз кьил акъудзавай Ярали
есирда кьун патал пулунин пишкешарни
тайинарна, ингье чавай ам сакIани кьаз
хьанач. Яралиди гагь ина, гагь ана,
садани байих тийир чкайра гъафилдай
пайда жез чахъ къалабулух кутазва.
(Килиг: Мад гьана).

Гьа инал лугьун хьи, урус генералри
бязи вахтара чпин рапортра чи халкьдин
кьилел гъайи мусибатарни къалурзавай.
Месела, генерал-лейтенант Фезиди
1839-йисан
эхирра
Къафкъаздин
сердердал ракъурай рапортда кхьенай:
«…1839-йисан 29-майдиз за жуван
кьушундив Яргунай акьатна Кьилагь
ва Хуьлухъ хуьрериз басрух гана.
Кьилагьрин агьалияр бунтчийрин патаз
элячIнавайвиляй хуьре касни амачир.
Хуьлуьхъвийри лагьайтIа, гьасятда чахъ
галаз чин-чинал женг чIугваз гатIунна.
Абурувай яргъалди чи хурук таб гуз
хьанач. Чна гуж гана абурув Тигьиржал
хуьр галайнихъ кьулухъ чIугваз туна.
Зи кьегьал аскерри тигьиржалвиярни
кьулухъ гадарна Вини Калунхуьрел
вегьена. Куьруь женгерилай кьулухъ чун
ЦIехуьлрин муькъуьв агакьна. ТIварар
кьунвай хуьрер вири къиляй-кьилиз цIай
яна кайидалай кьулухъ чун Самурдин
чапла патаз элячIна ва Ахцегьар
муьтIуьгъариз фена. За ЭчIехуьр ва Кара
Куьре хуьрерни кана чиливди сад авуна.
(Килиг: ЦГВИА, ф. ВУА, д. 6342, л. 74).
К.И.Прушановский, А.Комаров, Н.
А.Волконский хьтин урус тарихчийри
кхьизвайвал, 1810-1842-йисара гьикь
ван басрухар ганатIани, пачагьдин кьу
шунривай лезгияр кьиляй-кьилди муь
тIуьгъариз хьанач. Гьавиляй абуру и кар
ХIХ виш йисарин кьвед лагьай паюнани
июндилай
давамарна.
1858-йисан
сентябрдин эхирдалди Имаматдин Лезги
ЦIар хвейи чи кьегьал рухваяр тек са
генарал Врангелан кьушундихъ галаз 26
гъилера женг чIугваз мажбур хьанай. И
женгера урусри 20 офицерни 900 аскер,
лезгийри 1630 кас квадарна. Чпихъ

чIехи къуватар, гьар жуьредин яракьар
авайтIани, залан тупар гвайтIани урусри
Лезги ЦIар кукIварун патал 70 югъ
серфнай. И ягъунрин вахтунда генерал
Врангела лезгийрин 14 хуьр чиливди сад
авуна. (Килиг: ЦГВИА, ф. 846. ВУА, д.
6544).
Лезгийри къарагъарай 1877-йисан
бунтуни пачагьдик генани гзаф хъел
кутуна. Кьиблепатан Дагъустанда ва
Азербайжандин кеферпата кьиле фейи
ягъ-ягъунра агьалийри пачагьдин кьу
шунриз гьелягьар кьуна. Эхирни и
бунт гзаф четинвилелди къаткурна.
Пачагьдин гъилибанри цIудралди лез
гияр гуьлле гана кьена. Вишералди чи
кьегьал рухваяр Урусатдиз суьргуьн
авуна. И вакъиайрин вахтунда урус
генералри чи 20 кьван хуьрер чукIурна.
Абурукай бязибур тамамвилелди арадай
акъатна. Агьалияр маса чкайриз куьч
хьана.
Лезгияр муьтIуьгъарунин кIвалах ХХ
виш йисарин эвелра генерал Деникина
давамарна. Дагъустандин гзаф районар
кьур адан кьушунар Кьасумхуьрел ва
Ахцегьал кьван атанай. И рекье абуру
чи цIудралди хуьрер цIай яна канай.
(Килиг: Шихсаидов А.Р. Рассказы
по
истории
Дагестана.
Махачкала 1981. С.56).
Деникинан аскерри са
кьиликай вири агьалийризаялриз,
дишегьлийриз,
кьуьзуьбуруз гуьлле ганай,
никериз цIай яна абур те
хилдикай
магьрумарнай.
вагьшивилер
Душмандин
акур лезгийри партизанвилин
гьерекатдик кьил кутунай.
Дагъустанда
Кьиблепатан
абуру Деникинан кьушундиз
генани гужлуз басрухар гуз
вай. Кьасумхуьрел лезгийри
Деникинан чIехи кIеретIар
кукIварна 1800 тфенг, са
шумуд пулемёт, кьве миллион
патронар гъилик авуна. (Ки
лиг: Мад гьана, ч. 57).
И.Разгона,
А.Мельчина
чпин
«Борьба за власть Советов в Дагестане»
ктабда чкадин агьалийри генерал
Деникинан кьушундихъ галаз тухвай
женгеникай
гегьеншдиз
кхьенва.
Ягъ-ягъунра дагъвийрин аялри ва ди
шегьлийрини иштирак авурди къа
лурнава. Дагъустандин маса районра
хьиз, лезги районрани, гьабурукай яз
Ахцегьа кьиле фейи женгера цIийиз
агакьнавай гадайри ва рушарини гъиле
яракь кьунай. Ина са руша Деникинан
вад аскер яна кьенай. Душманри юкьва
туна кьаз акурла ада вичин рикIин кьиле
гапур сухнай. Рушан и кьегьалвили
женг чIугвазвайбурук руьгь кутунай ва
абуру са шумуд йикъалай Деникинан
акскерар Ахцегь туна катиз мажбурнай.
Дербентдиз хъфидай рекье аскерри
6 лезги хуьр цIай яна кана. Инсанриз
гуьлле гана. КIвалера авай къиметлу
эменнияр тухвана.
Тарихдин чешмейрай ва архивдин
материалрай малум жезвайвал, санлай
къачурла 1722-1920-йисара, яни кьве
йиш йисан къене анжах урус кьушунри
чи халкь муьтIуьгъарун патал 118
кьван хуьрер чукIурна. 1918-йисуз
большевикри ва эрмени дашнакри
Къуба уездда цIай яна арадай акъудай
ва гила амачир ругуд лезги хуьрни
фикирда кьуртIа, чна 1920-йисалди 124
хуьр квадарна. Адалай кьулухъ Совет
гьукуматди дагъдин хуьрер куьчарун
патал къарар акъудна чи цIудралди
хуьрер
иесуз
туна
харапIайриз
элкъуьрна.
Муьзеффер МЕЛИКМАМЕДОВ
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МУЬТIУЬГЪ ТАХЬАЙ
КАРД ШЕГЬЕР
Юкьван виш йисарин лезги хуьрерикайни
шегьеррикай малумат гузвай чешмейра Кард
кIеледин тIварни ава. Гьа девирра яшамиш
хьайи тарихчийрикай Магьмуд Хиналугъвиди
вичин «ХIV-ХV виш йисара Дагъустанда ва
Ширванда кьиле фейи вакъиаяр» ктабда Кард ва
Къуруш хьтин кьве шегьердикай малумат ганва.
Ада кхизвайвал, и шегьеррихъ мягькем кIелеяр,
яракьар гьазурдай карханаяр, гьатта чпин кьушунар
авай. И шегьеррин Юкьван Азиядин уьлквейрихъ галаз алишверишдин рекьяй алакъаярни гегьенш тир.
Кард шегьердикай чи аямдин тарихчийрини
куьруь малуматар ганва. Тарихдин илимрин
докторар тир Р.М.Магомедова «Легенды и факты
о Дагестане» ва А.Р.Шихсаидова 1981-йисуз
чапдай акъудай «Рассказы по истории Дагестана»
ктабра и шегьердикай бязи делилар гъанва. Абуру
кхьизвайвал, Кард шегьер гилан СтIал Сулейманан
райондин Юкьван СтIал хуьруьн мукьув хьиз
кутунвай, сенгерар яна мягькемарнавай яшайишдин
чка тир. И кIеле иранвийриз муьтIуьгъ жезвачир.
Надир шагьдин кьушунривай кьведра басрух
ганатIани Кард кьаз хьаначир.

Пуд лагьай гъилера шегьердал вегьез кIанзавай
Надир шагьди гьикI ятIани вичин фикир дегишарна
аниз пуд илчи ракъурна. Абуру шегьердин чIехидав
шагьди ракъурай чар агакьарна. Чар кIелна вичик
хъел акатай чIехида куьмекчийрихъ галаз меслятна.
Шагьди лезгийриз кичIерарна шегьер кьурла за куь
кьилер атIана кIеледин цларал эцигда лагьанвай
кьван. Шагьдиз жаваб яз лезгийрин чIехида
илчийрин кьилер атIана кIеледин цларал эцигиз
туна. Идакай вичик гзаф хъел акатай Надир шагьди
гьасятда шегьердал вегьенатIани, адавай мад Кард
кьаз хьанач.
Са кьадар вахтар алатайла шагьди пудра артух
къуватрив лезгийриз басрух гана. Кьве вацра кьиле
фейи ягъ-ягъунрилай кьулухъ эхирни иранвийри
шегьер кьуна. Пехъи хьанвай Надир шагьди
лезгийрилай кьисас къахчун патал шегьердин
майдандал чIехи мярекат туькIуьрна. Хайибурун
вилик аялрин гъилерни кIвачер кутIунна, абурун
кьилелай балкIанар гьализ туна. Идалай кьулухъ
вири шегьервияр тарагъаждай кудна. Шегьер
лагьайтIа, цIийи кьилелай эхциг тежедайвал цIай
яна куз туна. Гьа идалди Кард чилин винелай
квахьна.
Лезгийриз гьикьван зулумар авунатIани,
шагь вичин мураддив агакьнач. Урус тарихчийри
кхьизвайвал, эхирни лезгийри Надир шагьдин
кьушунар кукIварна адан гьукумат чкIидай гьалдиз
гъана.
Гуьлхар ГУЬЛИЕВА.
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CEKLƏ R

Azərbaycan
Respublikasının
şimalında, Böyük Qafqaz sıra
dağlarının ətəklərində, dəniz sə
viyyəsindən 2000 metr yüksəklik
də, təbiətin sərt qoynunda əsrlər boyu öz etnik
xüsusiyyətlərini, dillərini, adət-ənənələrini
qoruyub saxlayan bir sıra xalqlar yaşayır.
Quba rayonunun Əlik, Buduq, Cek, Haput,
Qrız, və Xınalıq kəndlərində məskən salan
və müvafiq olaraq həmin kəndlərin adları ilə
adlandırılan , ləzgi dil qrupuna daxil olan bu
xalqları bəzi alimlər Şahdağ qrupu xalqları
kimi səciyyələndirirlər.
Qafqaz Albani
yasının varislərindən sayılan bu xalqların
dilləri dünya linqvistlərinin maraqlı təd
qiqatlarının obyektidir.
Onların aracında ceklərin özünəməx
sus yeri var. Bu xalqın tarixi vətəni sayılan
Cek kəndinə, Quba şəhərindən 35 kilo
metr cənub-qərbdə,
Qudyalçayın sahil
ində, təbiətin əsrarəngiz qoynunda yerləşən
gözəl məkana yolum bu ilin may ayının əv
vəllərində düşdü . Şahdağın yamaclarında,
alp çəmənliklərinin qoynunda, Qrız, Əlik,
Yergüc və Qalayxudat kəndlərinin əhatəsində
yerləşən bu kəndin ərazisində çiçək açmamış
bircə qarış yer tapmadım.
Füsunkar
mənzərələr məni heyran etdi.
Tarixi mənbələrdə göstərildiyi kimi,
orta əsrlərdə bu ərazi Şamaxı xanlığının,
XVIII əsrin sonlarından isə Quba xanlığının
tərkibində olmuşdur. XIX əsrin əvvəllərində
Rusiya imperiyasının təbəəliyinə keçən Cek
əhalisi çətin güzəran, ağır həyat şəraiti uc
batından dağdan arana köçmək məcburiyyəti
qarşısında qalmışdır. Oktyabr inqilabından
sonra bu hərəkat daha da geniş vüsət almışdır.
Şahdağ xalqları haqqında ilk yazılı
məlumatlar alman mənşəli rus zabiti, 17221723-ci illərdə I Pyotrun İran yürüşündə
iştirak etmiş İ.Gerberə məxsusdur. XIX
əsrin ortalarında isə məşhur rus etnoqrafı
N.K.Zeydlits tərəfindən bu xalqlar haqqında

bir sira etnoqrafik materiallar toplanaraq çap
olunmuşdur.
XIX əsrin 80-ci illərinə aid bir məlumat
da ceklərin sayının 1277 nəfər olduğu qeyd
edilmişdir. 1926-cı ilin Ümumittifaq siyahiya
alınmasına görə Quba qəzasında 607 nəfər
cekli qeydə alınmışdır. Halbuki qəzada cek
dilini ana dili hesab edənlərin sayı qat-qat
çox idi. Məlumatlardan birində qeyd olun
duğu kimi, həmin il Cek kəndindən kənarda
764 nəfər Quba qəzasının Əniğ dairəsində,
1267 nəfər Qonaqkənd dairəsində, 492
nəfər Xaşmaz dairəsində, 652 nəfər Xu
dat dairəsində, 1 nəfər isə Qusar dairəsində
yaşayırdı. Bundan başqa həmin il Nuxa
qəzasının Vartaşen dairəsində də 590 cek
qeydə alınmışdır.
XIX əsrin sonlarında, XX əsrin əv
vəllərində nəşr olunmuş F.A.Brokqauzun və
İ.A. Efronun ensiklopedik lüğətində ceklərin
xınalıqlılar, qrızlar və haputlarla birlikdə
Quba qəzasında məskunlaşmış xalqlardan
olduğu ğöstərilir. Rəsmi məlumatlara görə
ceklər həmin dörd xalq arasında ən çoxsaylı
hesab olunurdu və qəza əhalisinin 4,2 faiz
ini təşkil edirdi. Lakin bu, yanlış məlumat
idi. O dövrün bəzi tədqiqatçıları qrızları və

buduqları da cek kimi qələmə verərək, onların
sayını çox göstərmişdilər. XIX əsrin sonları
na aid bəzi mənbələrdə ceklərin buduqlarla
birlikdə Quba qəzasından başqa Nuxa, Ərəş
və Göyçay qəzalarında da yaşadığı göstərilib.
Bu qəzalarda ceklərin sayının 2027 nəfər,
Quba qəzasında 4899 nəfər olduğu qeyd
edilib.(Сборник сведений о Кавказе,
т.VII. Тифлис, 1880.,с.24).
N.K.Zeydlitsin 1873-cü ildə verdiyi
məlumata görə o vaxt Cek kəndində 309
ev var idi və burada 1100 kişi, 1061 qadın
yaşayırdı. 1886-cı ilin statistika məlumatın
da Cek kəndində 7403 nəfərin yaşadığı
göstərilib. Azərbaycan tarixçisi Məhəm
mədhəsən Vəlili Oktyabr inqilabınadək cek
lərin sayının 5 min nəfər olduğunu qeyd edib
(Məhəmmədhəsən Vəlili. Azərbaycan.
Bakı, 1993, səh 29).
Bəzi müəlliflər cek dilini Qafqaz dilləri
nin Şərqi-Dağıstan qrupuna aid edirlər. Cek
lərin, qrızların və buduqluların ləzgi dilinin
şivələrində danışdıqlarını ehtimal edən təd
qiqatçılar da az deyil. Cek dilini qrız dilinin
dialekti hesab edənlər də var.
Alman etnoqrafı R.Erkert Qafqaz dilləri
nin müqayisəli sözlüyündə ilk dəfə olaraq cek
dilini qrız dilinin dialekti kimi tədqiq etmiş,
335 cek sözünü və 60 ifadəni misal gətirərək,
bu dilin qrammatik xarakteristikasını ver
mişdir. Dağıstan etnoqrafı V.Q.Hacıyev cek
dilinə ikili yanaşma olduğunu qeyd edir. O,
bir sıra dilçilərin cek dilini qrız dilinin dia
lekti kimi qəbul etdiklərini, digərlərinin isə
onun müstəqil dil olduğunu iddia etdiklərini
yazır. Filologiya elmləri doktoru Şəmsəddin
Sədiyev Quba rayonunun Qrız, Haput, Cek
və Əlik kəndlərinin əhalisinin qrız dilində
danışdığını qeyd etmişdir.
Hələ 1930-cu ildə məşhur qafqazşünas
N.Marr cek dilinin müstəqil dil olduğunu
yazmış, onun nax-dağıstan dillərinin ləz
gi qrupuna aid olduğunu qeyd etmişdir.
N.Marr özünün “Yafət dilləri” məqa
ləsində
Şimali Qafqaz dillərinin Şərqi

Dağıstan qolu olan ləzgi dillərindən bəhs
edərkən oraya aşağıdakı 12 dili aid etmişdir:
küre (ləzgi), tabasaran, ağul, arçi, rutul və ya
mıxad, saxur, xınalıq, cek, haput, buduq, qrız,
udin (Большая советская энциклопедия.
1-е изд., т. 65. Москва: 1931. Том 46. С.
841).
Bir sıra tarixi mənbələrdə bu xalqın adı
müxtəlif cür göstərilir: “ceklər”, “ceqlər”,
“ceglər”. Onların nümayəndələri hazırda
Qubanın digər kəndlərində, eləcə də Xaçmaz
da, Qusarda, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində
məskunlaşmışlar.
“Cek” toponiminin etimologiyası haqqın
da dəqiq məlumat yoxdur. Amma onun ləzgi
və cek dillərindəki “çka”, “cika” sözündən
yaranıb “yer”, “ərazi” mənalarını verdiyi
ehtimal olunur. Bəzi ləzgi və Dağıstan tarix
çiləri bu xalqın adının Qafqaz Albaniyasının
ləzgi tayfalarından olan “чIекь» tayfasının
adı ilə bağlı olduğunu qeyd edirlər. Cek dili
yazısız dil olub, məişət səviyyəsində işlənir.
Şahdağ qrupuna daxil olan digər xalqlar
kimi ceklər də əsrlər boyu köçəri həyat
tərzi keçirmiş, heyvandarlıqla, əsasən də
qoyunçuluqla məşğul olmuşlar. Burada
qismən əkinçilik də yayılmışdır. Qadınların
əsas məşğuliyyətlərindən biri toxuculuq
olmuşdur. Xalça, palaz, kilim, corab, şal
toxuma sərt iqlim şəraitində yaşayan ceklər
üçün az qala həyati əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Quba-Şirvan xalçaçılıq məktəbinin gözəl
nümunələrindən olan, sorağı XIX əsrin əv
vəllərinə gedib çıxan məşhur “Cek” xalça
çeşnisinin yaradıcıları ceklərdir. Maraqlıdır
ki, ceklər ancaq onlara məxsus olan MirXan domino oyununun da yaradıcılarıdır. Üç
və ya dörd oyunçu arasında oynanılan Cek
dominosu və ya Mir-Xan dominosu adlanan
bu oyun ceklərin milli intellektual oyunudur.
Kənd ərazisində çoxlu sayda ziyarətgah
var. Onlardan biri atəşpərəstlik dövrünün
yadigarı olan “Atəşgah” sayılır. Buradakı Abu
Müslim məscidinin yaşının min ildən çox old
uğu ehtimal edilir. Sovet hakimiyyəti illərində
taxıl anbarı kimi istifadə olunan həmin məs
cid binası 1988-ci ildə kənd ağsaqqalı Şıxəli
Muradovun təşəbbüsü və kənd sakinlərinin
köməyi ilə qismən bərpa edilmişdir.
2006-cı ilin oktyabrın 7-də uzunluğu
57 kilometr olan Quba-Xınalıq avtomobil
yolunun istifadəyə verilməsi ilə bu ərazidə
yaşayan xalqların, o cümlədən ceklərin həyat
şəraiti xeyli yaxşılaşmışdır. Сek kəndi hazır
da Əlik, Haput, Qrız və Qrızdəhnə kəndləri
ilə birlikdə Əlik bələdiyyəsinin tərkibindədir.
Hazırda Cek kəndinin əhalisi 350 nəfərdir.
Onlar öz ana dillərindən başqa ləzgi və Azər
baycan dillərində də sərbəst danışırlar.
Sədaqət KƏRİMOVA

Сeklər. 1880-ci ildə çəkilmiş şəkillər

TARİXİ MƏXƏZLƏR LƏZGİLƏR HAQQINDA

Xrisrtian erasının V əsrində, ərəblərin qəbilələr halında
yaşadığı, islam dininin yaranmasına hələ 100 ildən çox vaxt qal
dığı bir dövrdə ləzgilərin əcdadları milli yazıdan istifadə edir
dilər... Son vaxtlarda oxunan beşinci və sonraki əsrlərə aid ləzgi
əlyazmaları göstərdi ki, həmin dövrdən ləzgi dili müasir dillə
müqayisədə fonetik, leksik, morfoloji və sintaktik eyniyyətini bu
günə kimi qoruyub saxlayıb.
Агаев А.Г. Магoмед Ярагский. Мусульманский
философ. Поборник веры, свободы, нравственности.
Махачкала, 1996. С. 30-31

***

...Şah tərəfindən vəzifə verilmiş adamlardan biri əslən ləz
gi olan saxur bəyi Əli Sultan yuxarıda adları çəkilmiş ləzgilərlə
(Qanlı Şabanla və Molla Abdullahla) birləşməyə nail olandan
sonra nüfuzlu şəxslərdən birinə çevrildi. Xatırlanan Tiflis xanı,
düz yoldan sapmış Vaxtanq və ... gürcülər uzun müddət tab
gətirə bilməyəcəklərini [ləzgilərin qarşısında] başa düşərək və
müzakirə edərək [bu məsələni] yuxarıda xatırlanan xalqdan aman

dilədilər. Adı çəkilən xalq isə “əfv etmək qələbənin zəkatıdır”
düşüncəsinə [kəlamına] rəğmən onları bağışladı. Uğurlu il
(1135/1722) gələnə kimi onların arasında sakitlik, təhlükəsiz
lik hökm sürdü. Hətta hər il onlar (gürcülər) ləzgi bəylərini və
onların köməkçilərini qonaq dəvət edərək onlara böyük hörmət
və ehtiram göstərir, parça və mallar, qiymətli məmulatlar, çox
qəşəng paltarlar bağışlayır, səmimi dost münasibətləri yaratmaq
üçün təntənəli mərasimlər keçirirdilər.
“Kaимe” Бедреддинзаде Aли бея. Известия
Академии Наук Азербайжанской ССР. Серия истории,
философии и права, 1988, №3, с. 71.

***

Çox heyrətləndirici olsa da, ləzgi kişiləri ilə yanaşı qadınlar
da silaha sarılıb farslara hücüm çəkir, yüzlərlə əsgəri məhv edir
və ağır yaralayırdılar. Qadınlar da kişilər kimi, axıradək döyüşür,
təslim olmurdular.
АВПР, ф. 77, 1741, д. 4, л. 392.

1722-ci ilin sonunda Tiflisin erməni yepiskopu rus impera
toruna məktub göndərərək bildirmişdir ki, yüz min silahlı er
məni imperatorun ayaqlarına düşməyə hazırdır, qoy rus ordusu
ləngimədən Şamaxıya gəlsin. Əgər qoşun 1923-cü ilin martı
na kimi gəlməsə, ermənilər ləzgilər tərəfindən tamamilə məhv
ediləcəklər.
Соловьев С.М. История Росии с древнейших времен.
В 18 кн. М.,1993. Кн. I. Т. 17-18, с. 390.

***

1735-ci ilin dekabrında Cənubi Dağıstanda möhkəmlənmək
istəyən Nadir şah belə bir şayiə yaydı ki, güya qışın gəlməsi
ilə əlaqədər usmiyə qarşı hücumu təxirə salır. Lakin hücumun
həyata keçməməsindən ötrü Doquzpara vilayətinin ləzgiləri
1000 döyüş atı verməli və bir neçə ailəni girov kimi onun yanı
na göndərməlidir. Şaha tabe olmayan ləzgilər etirazlarını bildirib
silaha sarıldılar.
Lochart L. The Fali ol the Safavi Dinasty and Afghan
Occupation of Persia. Cambridge, 1958. C. 95.
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EL ADAMI

Vüqarlı Şahdağın ətəyində yerləşən
səfalı Zindanmuruq kəndinə çatan
da qarşımıza çıxan enlikürək, uca
boy, qartal baxışlı oğlandan Aladaş
məhəlləsini xəbər aldıq. Üzündə ani sevinc
cilvələndi, sonra “yəqin ki, el şənliyinə
gəlmisiniz”, – dedi.
– El şənliyi haradadır? – deyə təəccüblə
soruşduq.
Oğlan gülümsündü:
– Elə sizin xəbər aldığınız Aladaş
məhəlləsində. Sabir müəllimin ad günüdür.
60 yaşı tamam olub. Neçə gündür camaat
oraya axışır. Onu təbrik etmək üçün hər
yerdən gəlirlər. Gedək, mən də oraya tələ
sirəm.
Hündür təpənin üstündə qərar tutmuş
üçmərtəbəli, yaraşıqlı binanın qarşısın
da çoxlu maşın var idi. Gözoxşayan geniş,
yaşıl həyət insanlarla dolu idi. Ətrafa dalğadalğa musiqi sədaları yayılırdı. Sanki böyük
bir toy məclisinə düşmüşdük. Burada qar
şılaşdığımız Zindanmuruq kənd orta məktə
binin direktoru Sudya Mançarov sevinc və
heyrətimizi görüb dedi:
– Sabir müəllim el adamıdır. Ona görə də
60 illik yubileyi xalis el şənliyinə çevrilib.
Həqiqətən də belə idi. Onu təbrik et
mək üçün respublikamızın iyirmidən çox
rayonundan, həmçinin Bakı, Sumqayıt,
Gəncə, Qusar, Quba, Xaçmaz şəhərlərindən
və digər yerlərdən çoxlu qonaqlar gəlmiş
di. Azərbaycanın xalq artistləri Gülyanaq
və Gülyaz Məmmədova bacıları, müğənni
Məhərrəm Novruzov, Qusarın və Dağıstanın
musiqi kollektivləri bu gözəl məclisi xüsusilə
rövnəqləndirirdi. Moskvadan, Dağıstandan
və başqa yerlərdən daxil olan təbriklərin ar
dı-arası kəsilmirdi.
Sabir müəllimin doğmalarının – həyat
yoldaşı Tənzilə xanımın, oğlanları Raminin
və Ramikin, gəlinlərinin, nəvələrinin sevinci
elin sevincinə qarışmışdı. Kəndin ağsaqqalı,
yaşı 90-ı haqlamış Xanqulu Eyvazovun dedi
yi kimi, doğma elin qayğısını çəkən insanı el
də əziz tutar...

Həyata göz açdığı el-obası ilə fəxr edən,
sonsuz qürur hissi duyan, “hər dəfə Şahdağa
boylananda bir boy ucalıram” deyən, həmişə
onun kimi uca və məğrur görünən Sabir
Təvəl oğlu Fərzəliyevi hamı nurlu insan kimi
tanıyır. Çünki nəcib və xeyirxah əməlləri ilə
insanların həyatına nur saçır. Zəhmətkeşliyi,
fədakarlığı ilə seçilən bu adamın həyata öz
baxışları var. İnsan öncə yaxşı ailə başçısı,
vəfalı dost, nümunəvi vətəndaş olmalıdır
deyir. Bu və digər yüksək insani keyfiy
yətlərinə görə onu sevirlər, hörmət edirlər,
adını fəxrlə çəkirlər.
Sabir Fərzəliyev 1959-cu ilin iyunun 20də Qusar rayonunun Zindanmuruq kəndində
anadan olub. Uşaqlıq illərindən çətinliklərlə
üzləşib. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən
böyük qardaşını və valideynlərini itirərək öm
rünün ən kədərli anlarını yaşasa da, iradəsini
və təmkinini itirməyib. Özündə güc tapıb
həyatını onlara layiq davam etdirib. Atası
Təvəl Fərzəliyev kolxoz sədri, anası Şahnaz
Camalova kənd sovetinin sədri işləyəndə
əhalinin böyük rəğbətini qazanmışdı. Onların
60-ı haqlamadan həyatdan köçməsi nəinki
zindanmuruqluları, hətta qonşu kəndlərin
əhalisini də çox mütəəssir etmişdi.

Ailənin sonbeşiyi olan, valideynləri
nin bütün yüksək insani keyfiyyətlərini
özündə ehtiva edən Sabir 1977-ci ildə Gəncə
şəhərindəki Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İn
stitutuna daxil olur. Savadı və qabiliyyəti ilə
seçilən gənc burada da yeni sınaqla üzləşir.
Əlaçı olduğuna görə o, Lenin təqaüdü almalı
idi. Lakin ona bu təqaüdü vermirlər. Əvvəl
ki sıxıntılar kimi, bu haqsızlıq da onu ruh
dan sala bilmir. 1982-ci ildə institutu kənd
təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi ixtisası
üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib Qusar ray
onunun təsərrüfatlarında müxtəlif vəzifələrdə
çalışır. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik
qazandıqdan sonra sahibkarlıq fəaliyyətinə
başlayır və tezliklə bacarıqlı iş adamı kimi
tanınır.
Yeni sahədə uğurlara nail olan Sabir
Fərzəliyev xeyriyyəçiliyə meyl göstərir. Özü
də öncə bu işə doğma kəndindən başlayır.
Əvvəlcə Zindanmuruğa, sonra isə qonşu
kəndlərə bir neçə kilometrlik yol çəkdirir.
Eyni zamanda kəndin qəbiristanlığını qay
daya salmağı qərara alır. Buraya yol çək
dirib, ətrafını daş hasara aldırır. Dəfn və
ziyarət vaxtı camaatın yağışdan və qardan
daldalanmasından ötrü böyük talvar tikdi
rir. Əhalinin rahatlığını təmin etmək üçün
daha bir xeyirxah iş görür. Kəndin əkin-biçin
sahəsinə yeni yol çəkdirir. Xeyriyyəçiliyə ara
verməyən Sabir Fərzəliyev Sovet dövründən
qalan köhnə klubu da təmir etdirir. Nəhayət,
din-iman adamlarının ürəyindən keçən bir
məsələni həll edir. Zindanmuruqda 18251829-cu illərdə inşa olunmuş qədim məsci
din memarlıq üslubunu saxlamaqla yeni məs
cid tikdirir. Burada lazımi şərait yaradır.
Həyat Sabir Fərzəliyevin daha bir iste
dadını üzə çıxarıb: maarifçilik istedadını. O,
XIX əsrdə Həzrə kəndində “Maar if” cəmiy
yəti yaratmış, ikimərtəbəli evinin bir neçə
otağını bu cəmiyyətin və kənd məktəbinin
istifadəsinə vermiş İshaq əfəndi, Xuluq kənd
ində öz pulu ilə məktəb inşa etdirmiş Hacı
Cavad kimi məşhur qusarlı maarifçilərin
ənənələrini davam etdirərək, Zindanmuruq

kənd orta məktəbinə himayədarlığı öhdəsinə
götürüb. Burada təhsildə fərqlənən yeni
yetmələrə təqaüd verir, ali məktəblərə daxil
olanlara maddi yardım göstərir. Onun təşəb
büsü ilə kənd məktəbində ali məktəblərə
hazırlıq kursları açılıb.
Sabir Fərzəliyevin fikrincə təhsildə qa
zanılan hər uğur elin sevincidir. Bu sevinc
bayram kimi qeyd edilməlidir. Ona görə də
2017-ci ilin sentyabrın 10-da Zindanmuruq
kəndinin Aladaş məhəlləsində gənclər üçün
böyük şənlik keçirib. Respublikamızın tari
xində ilk dəfə olaraq istedadlı gənc direktor
Sudya Mançarovun rəhbərlik etdiyi kənd
məktəbinin iki şagirdinin – Mustafa Aza
dovun və Salik Ağamuradovun qızıl medala
layiq görülməsi və yüksək balla ali mək
təblərə daxil olması münasibətilə keçirilən bu
şənlikdə o, tələbə adını qazanmış 7 gəncə pul
mükafatı da verib. Belə tədbirləri keçirməklə
“qoy digər gənclər üçün nümunə olsun, sa
vadlı oğlan və qızlarımızın sayı artsın” deyir.
Bu genişqəlbli mesenatın bir xeyirxah
işi də var. Ədəbiyyat vurğunu olduğu üçün
qələm sahiblərinin əsərlərinin nəşrinə kömək
göstərir. Neçə-neçə müəllifin kitablarının
çapına yardım edib. Bu işi yenə davam etdi
rir. Tanınmış şairimiz Ramiz Qusarçaylının
yazdığı kimi, “Sabir Fərzəliyev istedadlı
yazarların əsərlərinin nəşrinə, təbliğinə və
savadlı, qabiliyyətli gənclərin mükəmməl
təhsil alıb dünyəvi biliklərə yiyələnməsinə
çalışan, doğma el-obasının məğrur və layiqli
insanlarının məclislərinə ürək açan, işıq tutan
insandır”.
Ziyalılığı və xeyirxahlığı ilə seçilən Sabir
Fərzəliyev “Samur” qəzetinin də yaxın dos
tudur. Hər il doğma Zindanmuruq kəndində
maddi imkanı olmayan, amma “Samur”u
oxumaq istəyən onlarca adamı öz hesabı
na qəzetə abunə yazdırır. Redaksiyamızın
kollektivi tanınmış iş adamı Sabir Fərzəli
yevi anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə
təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı və
əmək fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayır.
Müzəffər MƏLİKMƏMMƏDOV

САМЫЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ
В индийском штате Раджастан, в
жаркой пустыне Тар, живут самые
добрые люди на земле – племя
бишнои. Если буддизм и считается оплотом
доброты и толерантности в этом мире,
то бишнои – это буддизм, помноженный
на сотню. Дело в том, что название
этого племени созвучно с самой первой
экологической наукой, которая зародилась
в XV веке. Духовный наставник, гуру
Джамбхешвар, стал свидетелем небывалой
засухи, которая длилась несколько лет
подряд, а люди стали превращаться в
сумасшедших. Они с остервенением рубили
деревья, убивали животных для того,
чтобы выжить. 33–летний Джамбхешвару
призвал своих соплеменников следовать
29 предписаниям, иначе, если люди не
прекратят уничтожение всего живого
вокруг, их ожидает смерть. В 21 веке
насчитывается 600 тысяч последователей
Джамбхешвара, которые называют себя
«бишнои» («биш» – 20, «нои» – 9).
У представителей этого племени
принято отдавать не менее 10% своего
урожая диким животным, особенно если
на дворе стоит засуха. Дикие животные
становятся для них членами семьи, а
если у детеныша газели погибает мать,
его кормят из бутылочки. Если же малыш
отказывается от бутылочки и тогда
женщины выкармливают его грудью.
Кстати, это единственный народ в Индии,
который отказался от обряда кремации,

чтобы не тратить древесину. Для отопления
они используют только те деревья, которые
«умерли своей смертью», то есть засохшие
под палящим солнцем или сломанные
бурей. Защищая животных от браконьеров,
многие представители этого племени
погибают.
В XVIII веке махараджа Джодпура
повелел солдатам заготовить стволы
хеджли для строительства нового дворца.
Бешнои обнимали деревья, чтобы спасти
их. Солдаты стали рубить деревья вместе
с людьми. Так за несколько дней, защищая
священные хеджли, погибли триста
пятьдесят человек.
Рана Рам – представитель народа
бишнои, за 38 лет посадил больше 22 тысяч
деревьев по всей пустыне, ухаживая за
каждым из них. «Я буду делить с ним свою
воду в течение двух следующих лет. Это
дерево как мое дитя», – говорит Рана Рам.
Его называют другом деревьев.
29 заповедей бишнои:
1. Необходимо дать матери и новорожденному уединение на 30 дней после родов.
2. Освобождать женщину от всякой работы
в течение пяти дней от начала менструации.
3. Каждый день ранним утром совершать
омовение.
4. Поддерживать внешнюю чистоту тела
и внутреннюю чистоту духа.
5. Медитировать дважды в день, на
рассвете и на закате.
6. Петь гимны во славу бога и пре

возносить его добродетели каждый вечер.
7. Совершать ежедневные жертвопри
ношения священному огню, с сердцем, на
полненным чувством благостности ко всем
живым существам, любовью к природе и все
му миру и благоговением к богу.
8. Использовать фильтрованную воду,
тщательно очищать молоко и дрова (чтобы
избежать случайного убийства или сожжения
насекомых).
9. Быть внимательным и сознательным в
своих словах.
10. Уметь прощать.
11. Уметь сочувствовать.

12. Не воровать.
13. Не злословить за чьей-либо спиной.
14. Не лгать.
15. Не судить ближнего.
16. Ночью в новолуние медитировать и
держать пост.
17. Повторять священное имя Вишну.
18. Сочувствовать всем живым су
ществам.
19. Не уничтожать зеленые (то есть

живые) деревья.
20. Усмирять в себе жадность, разд
ражение, скупость, стяжательство.
21. Готовить еду себе самому и не
принимать нечистой пищи (например, мяса).
22. Предоставлять состарившимся козам
и овцам общее укрытие, чтобы не отправлять
их на скотобойню.
23. Не кастрировать быков.
24. Не употреблять и не выращивать
опиум.
25. Не употреблять и не выращивать
табак.
26. Не употреблять и не выращивать
коноплю.
27. Не употреблять алкоголь.
28. Не есть мяса, защищать и кормить
диких животных.
29. Не носить одежду, окрашенную в
синий цвет (в древней Индии синий краситель
получали из дерева индиго, а кроме того, это
цвет смерти).
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ПАМЯТИ ПОЭТА

АГАЛКЬУН
Вич Дагъустан Республикадин Ахцегь
райондай тир Марина Ибрагьимовади и
йикъара «Зи уьлкве – зи Россия» тIвар
ганвай Вирироссиядин ХVI конкурсда сад
лагьай чка кьуна. Конкурсдин лауреатриз
савкьватар гудай мярекат Петербургда
кьиле фена. Савкьватар РФ-дин Прези
дентдин администрациядин кьилин за
меститель Мегьамедсалам Мегьамедова
вугана. Лауреатри къизил медалдихъ
галаз санал 100 агъзур манатдин пуларни
къачуна.
2017-йисуз Дагъустандин Гьукуматдин
Университетдин филологиядин факультет
акьалтIарай Марина алай вахтунда
ДГьУ-дин филфакдин магистрант я.
2018-йисуз М.Ибрагьимовади «Зи хайи
чIал» номинациядай тир «Хайи чIалал
аудиоктабар» проект кьилиз акъудна.
Алай йисуз кьиле фейи конкурсдиз
Россиядин вири чкайрай 34604 проект
ракъурнавай. Абурукай 405 проект
виридалайни хъсанбур яз гьисабна.
Икьван чIехи конкурсда сад лагьай чка
кьун са акьван регьят кар тушир. Ингье
лезги тават вичин номинациядай гъалиб
атай 4 жегьилдикай сад хьана.
Экспертри Маринадин проектдиз
чIехи тир къимет гана. Вучиз лагьайтIа
им хайи чIал хуьз ва вилик тухуз куьмек
гузвай проект я. М.Ибрагьимовадихъ
виликай
къвезмай
йисара
лезги
жегьилриз хайи чIал ва эдебият генани
мукьувай кIанардай цIийи проектар
кьилиз акъуддай ният ава. И карда адаз
«Кьиблепатан Дагъустандин Жегьилрин
Союздини» куьмек гуда.
«САМУР»

18 мая 2019 года в городе Новороссийск Краснодарского
края было организовано мероприятие, посвященное 150-ле
тию со дня рождения великого дагестанского поэта Сулей
мана Стальского.
На мероприятии приняла участие делегация из г.
Краснодар во главе с заместителем председателя Крас
нодарской общественной организации, нашим земляком
Нежмуддином Веледдиновичем Муртузаевым. Специально
приглашенный гость, известный лезгинский канатоходец,
финалист конкурса телевизионной программы «Минута
славы» - Эдуард Мустафаев своим присутствием украсил
это мероприятие.
Торжество, посвященное 150-летию Сулеймана Сталь
ского было проведено при непосредственном и активном
участии лезгин, проживающих в городе Новороссийск: Гад
жиева Марата Магомет-Керимовича, Мансурова Джафара
Алиевича, Асланова Эльмудина Эминовича, Дамирова
Малика Мейведдиновича, Аббасова Камиля Агамерза оглы
и других активистов лезгинской диаспоры города.
На данном мероприятии также было анонсировано
создание в городе Новороссийск Общественной Организации
Лезгин Черноморского Побережья. Инициатором создания ор
ганизации и его председателем является Дамиров Малик Мей
веддинович. Организация создана с целью сохранения языка,
традиций, образования, национальной культуры лезгин.
Тофик ШАФИЕВ,
г. Новороссийск

И йикъара Дагъустандин За
рийрин КIватIалди лезгийрин тIварван авай шаир, цIудралди шиират
динни гьикаятдин ктабрин автор,
филологиядин илимрин доктор Фей
зудин Нагъиеван «Абулейсан марф»
ктаб Дагъустандин Гьукуматдин
премия гун патал къалурнава.
Фейзудин Нагъиев хъсан шаир
хьиз, хъсан алимни я. Чара-чара чап
ханайри адан шумудни са моног
рафияр ва илимдин макъалаяр басма
авунва. Адан яратмишунар Дагъус
тандин юкьван мектебра ва институтра
чирзава. Шаирдин эсеррикай са шумуд
диссертацияни кхьенва.
Дагъустан Республикадин меде
ниятдин лайихлу кIалахдар тир
Фейзудин Нагъиева хайи халкьдиз
гьакъисагъвилелди къуллугъ авунай
«Шарвили» премия къачунва. Ам
гьакIни «Къизил лекь» ва машгьур
чIалан алим Мегьамед Гьажиеван
тIварунихъ галай премийриз лайих
лу хьанва. 2012-йисуз Россиядин
Артиададин
Комитетди
талукь
министерствойрихъ галаз санал
Ф.Нагъиеваз къизил медаль ва «Ро
ссиядин халкьарин Артиададин лау

реат» гьуьрметдин тIвар гана.
Ф.Нагъиева лезги эдебиятдик
хьиз, лезги чIалан илимдикни чIехи
пай кутунва.
«Самур» газетдин коллективди
ва кIелдайбуру чи тIвар-ван авай
камалэгьли Фейзудин Нагьиеваз
агалкьунар тIалабзава. Чун ада
Дагъустандин Гьукуматдин премия
къачудайдан, шаир вичин мураддив
агакьдайдан чIалахъ я.
«САМУР» газетдин
редакциядин коллектив

УКРАИНСКИЙ ЛЕЗГИН

В последние годы государственный
телеканал Украины транслирует инте
ресные передачи для представителей ма
лочисленных народов страны, что дает
возможность людям обращаться к своим
соотечественникам на их родных языках.
Такие передачи готовятся и на лезгинском
языке. Ведь в Украине проживает немало
наших соотечественников. Данная иници
атива была позитивно встречена много
миллионным населением этой страны. Такие
передачи стали здесь уже традиционными.
В претворении в жизнь этой идеи
сыграла немаловажную роль и лезгинская
диаспора в Украине во главе с председателем
Лезгинского культурного общества «Самур»
Агаверди Адиловым.
В дни празднования «Яран сувар» по
телевидению выступил один из активных
участников лезгинской диаспоры в Украине
Амирбеков,
Геннадий
Джамалдинович
который на лезгинском языке поздравил
своих земляков с национальным праздником
и пожелал им успехов.
Г. Амирбеков родился в городе Баку, в
многодетной семье нефтяника. До 10 класса

ЦIИЙИ КIВАТIАЛ

Лезги халкьдин зурба шаир, вичи
Дагъустанни
Къафкъаз
вири
дуьньядиз чирай, Максим Горькийди вичиз ХХ виш йисарин Гомер тIвар
гайи СтIал Сулейманан 150 йисан юбилей
кьиле фейи йикъара адан яратмишунрал
рикI алай ксари Кьасумхуьрел шаирдин
камаллу
гафарикай
туькIуьрнавай
«СтIал Сулейманан афоризмаяр» тIвар
ганвай ктабни чапдай акъудна. Ктабда
гьатнавай афоризмаяр гьа Сулеймана
вичи кхьейвал, «гьар гафуниз вичин ери
аваз лагьайбур я вири».
Ктабда ганвай гзаф афоризмаяр

МУРАДДИВ АГАКЬРАЙ

алатай асирдин 20-йисара чи тIварван авай алим, фолософ, шаир ва
камалэгьли Алкьвадар Гьасан эфен
дидин хтул Алискендер Алкадарс
кийди СтIал Сулейманавай кхьен
вайбур я. Темирхан-Шурадин ва
Бакудин реальный мектебар акьал
тIарна Петербургдин политехнический
институтда
кIелай
Алискендера
1920-1924-йисара Куьре округдин ин
къилабдин комитетдин секретарвиле ва
седривиле, гуьгъуьнлай округдин ис
полкомдин сифтегьан седривиле ва маса
жавабдар къуллугърал кIвалахнай. Ада
вичин вири къуватар, дерин чирвилер
хайи халкь мичIивиляй экуьвилихъ,
цIийи уьмуьрдихъ акъудунин, халкьдин
савадлувилин дережа хкажунин кардал
желбнай.
Ктабда Алискендер Алкадарскийди
Сулейманан мецелай кхьей камаллу
гафарилай гъейри, кIватIал туькIуь
райда шаирдин чIаларай къачур афо
ризмаяр ва насигьатарни гьатнава.
Ктаб туькIуьрайди Дагъустандин
халкьдин шаир Майрудин Бабаханов,
редактор Гьажи Ильясов я.
Aйнур НОВРУЗБЕКОВА

учился в школе № 5 города Баку, а 10 класс
окончил уже в Ахтынском районе Дагестана.
Получать высшее образование он ре
шил в Украине. Здесь же начал трудовую
деятельность разнорабочим в строительномонтажном управлении. Затем были 2 года
срочной службы в спец подразделении МВД
Украины.
После службы в армии он вернулся в го
род Харьков, где поступил на вечернее от
деление исторического факультета ХГУ им.
Горького и параллельно работал на разных
должностях на заводе им. В. Малышева.
В 1982 г. после окончания университета
начал свою педагогическую деятельность
в системе профтехобразования, прошел
путь от преподавателя до директора Госу
дарственного учебного заведения «Реги
ональный центр профессионального об
разования строительных технологий Харь
ковской области». Он является отличником
образования Украины.
Недавно у Геннадия Джамалдиновича
была интересная поездка в Канаду в соста
ве группы руководящих работников Минис
терства образования и науки Украины, в ко

торой он был
единственным
директором
учебного заве
дения. Для него
- представителя
малочисленного
народа,
это
была высокая
честь и предмет
гордости за свой
народ.
Ге н н а д и й
Джамалдинович выделяется активной жиз
ненной позицией. Честный, принципи

альный, ответственный – он является ав
торитетом в среде украинской и лезгинской
интеллигенции.
О себе он говорит словами известного
турецкого
поэта
Назима
Хикмета:
«Счастливый человек – это тот, кто утром
с радостью идёт на работу, а вечером с
радостью возвращается домой».
Феликс НАГИЕВ,
г. Харьков

HƏYATDA İZ QOYAN ZİYALI
O, vətəninə, doğma xalqına, ana dilinə
sevgisi ilə seçilən nəcib və xeyirxah
ziyalılardan idi. Yaxşı alim, sabitqədəm və
dəyanətli insan, nümunəvi vətəndaş idi. Hə
sənağa Sərdarovu tanıyanlar onu həmişə belə
xatırlayır.
1943-cü ilin dekabrın 12-də Qusar rayo
nunun Gədəzeyxur kəndində müəllim ailəsində
həyata göz açmış, 2018-ci ilin mart ayında
dünyasını dəyişmiş Həsənağa Əhmədkərim
oğlu Sərdarov uzun illər Bakı Politexnik
Texnikumunda, Texniki Universitetdə, Da
ğıstan Respublikasının Dərbənd şəhərindəki
universitetlərdə müəllim işləmişdi. Bakıda ol
duğu kimi, Dərbənddə də elmi axtarışlarını da
vam etdirən H.Sərdarov burada böyük nüfüz
qazanmışdı. Qonşu respublikada onun iki
dərsliyi və beş monoqrafiyası işıq üzü gördü.
O, ilk dəfə olaraq, ləzgi və rus dillərində
texniki terminlərdən ibarət lüğət tərtib edərək
çapdan buraxdırdı.
Doğma dilin təəssübkeşi olan Həsənağa
müəllim “Nəslimizin tarixi” və ləzgicə-rusca
“Ləzgi xalqının misalları” adlı kitabları da
özündən yadigar qoydu.
Beş oğul atası olan Həsənağa müəllimin

övladları da vətənə
sədaqətlə xidmət
edir. Böyük oğlu
Kərim
Sərdarov
polkovnik rütbə
sinədək yüksəlib.
Hazırda Azərbay
can Respublikası
Nazirli
Müdafiə
yinin Hərbi Dəniz
Qüvvələrinin Tibb
Xidmət rəisi və
zifəsində
çalışır.
Onun kiçik qardaşı,
Dağlıq Qarabağda
gedən döyüşlərdə fərqlənən Rəhim 1992-ci ildə
Ağdərə vuruşmasında ağır yaralanıb.
Bu günlərdə Bakıda alimin doğma
larının, dostlarının, tanınmış elm adam
larının ürək sözlərindən ibarət “Həsənağa
Sərdarov haqqında xatirələr” kitabı çapdan
buraxılıb. Kitabın məsləhətçisi AMEA Fəlsəfə
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, siyasi elmlər
üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədağa Sərdarov,
redaktoru elmi işçi Xanım Rzazadədir.
«SAMUR»
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“САМУРДИН” МЕКТЕБ
Иер лацу каруди цава цIиргъина авай вичин дуст кIеверай акъудуникай фагьумзавай.
цифериз килигзавай. Адаз и циферихъ
Югъ цIийиз ахъа хьанвай. Каруди дакIарди
акахьиз, ракъини хъичIирзавай нура лай вил алудзавачир. Фадлай атана кIанзавай
рихъ галаз санал тамаринни вирерин кьилел пехърекай са хабар авачир. Югъ няни хьунивай
лув гуз кIанзавай. Ингье мад ихьтин кефер гъи карудихъ къалабулух акатзавай. «Са бахтсуз
ле гьат хъийидатIа лугьуз хияларзавай ада. Ам кару ава лугьуз пехъре вучрай? Гьикьван къвез
инсанди къефесда тунвай. Азадвилихъ галаз хъфирай? Эгь, авай са дустунини зун атIайтIа
санал адан уьмуьрдин дадни квахьнавай. Кару вучда?» Гьа ихьтин фикирри секинвал гузвачир
дин йикъар гьа икI, сугъул яз алатзавай. Адан карудиз.
дакIардин вилик чIулав пехъ ацукьдалди…
Садлагьана карудиз дакIардай чIулав циф
Пехъ акур карудиз кIвенкIве кичIе хьана. акуна. Им адетдин циф тушир. Вичел нуькIер,
Пехърени ви
пехъер,
лер атIумар
каруяр, ке
на ам авай
р е кул а р ,
къефесдиз
типIер
килигзавай.
алай ци
МАХ
- Вун вучиз кIеве
федин и кьил а кьил
тунвайди я? – жузуна
аквазвачир. Абуру кару
пехре.
авай кIвалин дакIардин
- Инсандин заха
вилик лув гуз гатIун
вилел алцур хьана са
на. Cадбур лагьай
капаш
къулуьнихъ
тIа, дакIардай къенез
азадвал квадарна за
гьахьна. Карудиз абу
жуван.
рун арада вичин дуст
- Завай ваз вучтин
пехъни аваз акуна хве
куьмек гуз жеда?
ши хьана:
- Цавухъ гъарикI
- Заз вун мад хкве
хьанва зун. Заз ада
дачир хьиз хьанай, кай ихтилат ая ман.
лагьана вилерал хъвер
Гьикьван чIав я заз цавар такваз.
акьалтай каруди.
Карудин язух атай пехъре вичиз акурбурухъ
- Дуст кIевера аваз рикIивай эхиз женни? Та
такурбурни гилигна адаз ихтилатна. Вилер мун нуькIер вири кIватIдалди югъ няни хьана.
мичIна пехърехъ яб акалзавай карудиз вичи ца
Садлагьана гьатай ванерикай кичIе хьайи
вара лув гуз, цифера сирнавзавай хьиз жезвай.
кIвалин иеси кару авай кIвализ гьахьна. Ала
Пехърехъ лагьайтIа, вичин таб алай ван матдин кар акур касдин пагь атIана.
цихъ яб акалзавайди авайвиляй генани гьевес
ТипIерни пехъер чпин тапацрив ракьун къе
акатзавай.
фес ахъайиз алахъзавай. КIвалин иеси абур чу
Вахт акьван фад алатна хьи, югъ мус няни куриз алахъна. И чIавуз пехърен кIеретI касдин
хьанатIани байихнач абуру. Пехъ кIвачин хьана. чандал гьавалат хьана. Адани гъиле вуч гьатай
Карудиз ам хъфена кIанзавачир. Гьавиляй пехъ тIа цIакулар алайбурал гьалчзавай. Вегьедай
ре вич пака мад хкведа лагьана гаф гана.
затIар куьтягь хьайила касдин гъиле къефес
Гьа икI, пехъре гьар юкъуз карудин кьилив гьатна. Цла акьур къефесдин кIан хкатна, кару
физ вичиз акурбурукай рахаз хьана. Вич къун ди анай лув гана. Къушариз кIанзавайдини гьа
шидин гадади ягъай кьисадикай, вичи кицIин и кар тир. Вил мичIна ахъайдалди абур вири сад
сивяй кIараб къакъудна катуникай, лекьре са хьиз нуькIни цIуьк хьана квахьна. Кару лув гана
кIел кьуна рагал алай вичин шарагриз тухуни кьакьанриз акъатна. Ам цаварикай, гьавадикай,
кай гафарна пехъре карудиз. Пехъ рахунивай вилериз аквазвай иервилерикай тух жезвачир.
карудин кефияр чIур жезвай. Адаз и крар вичин
Карудиз цIийи кьилелай азадвилин верцIи
вилералди акваз кIанзавай. Ингье им кьилиз те вал чир хъжезвай. Адаз и азадвал бахш авурди
фир мурад тир...
пехъ тир. Садазни кIани тушир, вирида вичикай
Шумудни садра пехъ кару къефесдай акъудиз ягъанатзавай чIулав пехъ. На лугьумир, ам ви
алахънай. Ингье ракьун тIвалар сад-садавай къа ридалайни хъсан дуст я кьван.
къудиз жезвачир. ГьакI ятIани, пехъре датIана
АЗИЗРИН Севда

ХЪСАН ДУСТ

ХАЙИ ЧIАЛ КIАНАРНА

20-йисуз КцIар
райондин Кичан хуь
руьн мектебда лезги
чIалан муаллимвиле
кIвалахай
Юсиф
Саидова аялриз да
тIана хайи чIал кIа
нарна. Абурув ги
лан аямдин лезги
зарийрин
эсерар
кIелиз туна. Са га
фуналди, мектебда
кIелзавайбуруз ха
йи чIал хъсандиз
чир хьун паталди
вири жуьредин ала
хъунар авуна.

РИКIЕЛ ХУЬХ!

1. Тикрар жезвай гафаралди арадиз атанвай наречияр арада
дефис аваз кхьида. Месела: куз-куз, хъуьрез-хъуьрез, галазгалаз, фад-фад; кIвачи-кIвачи, кIвалба-кIвал, цIийи-цкIелай ва
мсб.
2. Хьиз, ман, жал, де, кван, тIун, хьи кIусар вири дуьшуьшра
маса гафарихъай чараз кхьида. Месела: алмасди хьиз нур гузва;
вун ша тIун; де лагь ман; къачу кван ва мсб.
3. ТIуз послелог гьамиша вичелай вилик квай гафуникай
чараз кхьида. Месела: багъдай тIуз, никIяй тIуз, тамувай тIуз.

Вичихъ чIехи ала
кьунар авай, вирибуруз
чешне къалурзавай, ма
са лезги аялриз хайи
чIал кIанарзавай Из
зет Алмасова Къуба ра
йондин Куьснет Къаз
маяр хуьруьн юкьван
мектебдин IX синифда
кIелзава. Ам тарсунин
кIвенкIвечи я.

ЧIАЛАН КЪАТАР
Гийин
Чи чIалан лап куьгьне къатариз талукь «гийин» гафунихъ
«мурад» лугьудай мана ава. КцIар райондин ЦIуру Худат хуьре
Гийин пIир ава. Марф кIандайла инсанри адан къванерал яд
иличда. Рагъ кIан хьайила гьа къванерал цIайда. Им чаз гъуц
диндилай амай адет я. Гийин тарциз «мурад тарни» лугьуда.
Чахъ «Гийин гаф – кьилин гаф» хьтин бубайрин мисални ава.

Жида
Им кIвенкI алай дяведин яракь я. Гьам туьрк, гьамни
азербайжан чIалара адаз süngü («суьнгуь») лугьуда. Жида асул
лезги гаф я. Чи бязи нугъатра и гаф «чIитIа» хьиз гьатнава.

Цел
И гафунин ери-бине «цIегь» гафунихъ галаз алакъалу я.
Цел, адет яз, цIегьрен хамуникай кутIунда. Хипен хъицихъ
и карда виже къведач. И гаф чи чIалай Дагъустандин маса
нугъатризни фенва. Месела: анцух нугъатда цIегьрез цIел
лугьуда. Хамуникай менфят къачузвай гьайванрин тIвар адакай
ийизвай затIунал акьалтIун тIебии кар я.
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ГАФАРГАН

2019-cu ilin iyulun 5-də Bakının Rəşid
Behbudov adına Mahnı Teatrında tanınmış
şair-jurnalist Müzəffər Məlikməmmədovun
anadan olmasının 70 illiyi ilə əlaqədar ləzgi mu
siqisi və poeziyası gecəsi keçiriləcək.
Minlərlə pərəstişkarı olan şairin poeziyasını
öz ifasında dinləyəcək, “Suvar” ansamblının
solistlərinin ifasında onun sözlərinə yazılmış
mahnılara qulaq asacaqsınız.
Vaxtınızı şən və mənalı keçirmək, sözün
əsl mənasında istirahət etmək imkanını əldən
verməyin.
Gecə saat 18:00 başlanır. Giriş azaddır.
Təşkilat komitəsi

ДЕМИНИ ВИРИ АГУДНА
Алай йисан 4-майдиз Бакудин «Ай ишыгъы» ресторанда
кьиле фейи деминин суракьар вириниз чкIана. «Сувар» Лезги
Манийринни Кьуьлерин Халкьдин Ансамблди кьиле тухвай и
мярекат гзаф гурлуди хьана. Санлай 440 касди иштирак авур дем
марагълуди хьун паталди Завир Нежефов кьиле аваз «Сувар»
ансамблди гзаф алахъунар авуна.
Мярекатдин кьетIенвилерикай сад ам тир хьи, иниз деминал
рикI алай вирибур - жегьилар, кьуьзуьбур, аялар атанвай.
Кьуьлердайбурун акъажунрин конкурс виридан рикIяй хьана.
Чубандин бармак маса гунин аукционди лагьайтIа, кIватI
хьанвайбуруз гзаф шад легьзеяр бахшна. РикI ахъайдай кар ам
тир хьи, чи халкьдин харусенятдин уьмуьрда вичин лайихлу
чка кьунвай «Сувар» коллективдин макьамчийри, маничийри ва
кьуьлдайбуру вирида сад хьиз деминик къуьн кутунвай.
«Сувар»ин кьуьлдай аялри иниз цIийи гьава гъана. 44 аялдилай
чпин алакьунралди вири мягьтелариз алакьна. Ансамблдин
куьмекдалди хореографвилив агакьнавай Турал Самедовавай,
Сабина Давидовадивай, Суна Султановадивай ва Гьажи
Гьажиевавай тарс къачузвай гъвечIи солистрин викIегьвилиз гаф
авачир.
Мярекатдал маничийри – Руслан Пирвердиева, Жавагьир
Абдуловади, Жемила Заловади, Роза Гьажимурадовади ва
Эльвина Гьейдаровади абур гъанвай. Дагъустан Республикадин
лайихлу артист, са береда «Сувари» шегьредиз акъудай Руслан
Пирвердиевани лезги манидин устад Жавагьир Абдуловади лезги,
азербайжан ва урус чIаларал межлис акьван хъсандиз тухвана хьи,
атайбуруз вахт мус акъатнатIани чир хьанач.
Дагъустандай атанвай макьамчийрини чпин сеняткарвал
къалурна. Абурухъ машгьур «Лезгинка» ансанмблдин ветеран
Назир Идрисовни квай. Жюридик квайбур лагьайтIа, чи тIварван авай алим Афер Алифов ва «Сувар» ансамбль арадиз гъана 20
йисуз адаз регьбервал гайи Седакъет Керимова тир. С.Керимовади
мярекатдал чпихъ алакьунар авай цIудралди аялриз вичин ктабар
савкьват яз гана.

Инсанар деминай руьгь акатнаваз хъфена. Чара жерла виридан
мецяй гьа са гафар акъатзавай: «Ихьтин мярекатар мукьвалмукьвал тухун герек я».
«САМУР»

Чьвекь
		
Шиле 		
		
ЦIумач		
Парах 		
Ругъ 		

– жувакай хабар авачир
гьал
– къумаш (туьнт яру памбаг парча)
– тарцин бебелук
– малар хъиядай кар
– акахьай векьер-кьалар
экъечIнавай чка
ЖукIум
– мускул
Чандар
– лацу къавах
Лемкье
– жидкость
ЦIуьлуьк
– недай хъач
ТIварун стха – адаш
Хкьукьдайди – къалмакъалчи
Тумухъан
– ялтах
Пкавул		
– сагъдыш, солдыш
КьанцIархъан – вижесуз
Гул 		
– дирек
Шелгъариб
– алаз-алачиз шел-хвал
ийидайди
Егъи 		
– тIимил рахадайди
ТIапIахъан
– ашпаз
Рипераг
– можжевельник
ТIафал
– гзаф харждайди
Ихлас 		
– асул
Жагъал
– якIун пIаркIв
Жакьан
– дере
Дун 		
– ухшарвал
Гугуц 		
– гьаясуз, абурсуз
ГугланчI
– парчадикай раснавай
цуьк
Гьадри
– якIун бульон
ДатIур 		
– къуьруь чукIул

Требуется домработница с 1 июля.
Требования: расторопность, чистоплотность, пунктуальность, терпение.
Обязанности: вкусная готовка,
уборка, глажка.
График: с 07:30 до 18:30
Рабочие дни: 6-дневка
Оплата: 600 манат
Расположение: г. Баку, вблизи клиник Л. Шихлинской-Нефтяников,
ближе к 147 школе.
Обьём работы: 4х комнатная квартира. 3 детей школьники и 2-е работающих взрослых (взрослые работают).
В доме работают камеры.
Для связи (WhatsApp): 050 225 68 00.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В N-ской воинской части Физулинского района прошел
концерт Лезгинского народного ансамбля песни и танца
«Сувар», посвященный Дню вооруженных сил Азербайджана.
Как сообщает 1news.az, до начала мероприятия коллектив
ансамбля «Сувар» и участники апрельских боев возложили
цветы к могиле общенационального лидера Гейдара
Алиева. Коллектив ансамбля посетил мемориал памяти
погибших в апрельских боях, а также семью шехида
Орхана Гамидова, награжденного посмертно медалью «За
отвагу» за проявленный во время апрельских боев героизм.
Мать шехида рассказала, что скоро будет презентован
документальный фильм «Я иду навстречу», посвященный
боевому пути ее сына.
На открытии концерта прозвучал гимн Азербайджана,
минутой молчания была почтена память шехидов. Затем с
речью выступили исполняющий обязанности командира
N-ской военской части Фирудин Азизов, художественный
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руководитель ансамбля «Сувар» Завир Наджафов и
президент общественного объединения Клуба бразильского
джиу-джитсу, президент Евразийской федерации комбат
джиу-джитсу Агиль Аджалов.
Все они поздравили военнослужащих с Днем
Вооруженных сил.
Концерт украсили песни известных солисток ансамбля
Джавахир Абдуловой и Эльвины Гейдаровой. Зажигательные
танцы «Сувар»овцев сопровождались радостными овациями,
на протяжении всего концерта военнослужащие танцевали
вместе с ансамблем. Завершился концерт песней Мубариза
Тагиева «Qalx, qalx».
После концерта коллектив ансамбля «Сувар» пообедал
вместе с солдатами. Позже все вместе отправились в села
Джоджуг Марджанлы и Алханлы, возложили цветы к месту
гибели маленькой Захры и ее бабушки, побывали в их доме.
Напомним, что в 2011 году Министерством Культуры и
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Спорта Азербайджана ансамблю было присвоено почетное
звание «Народный коллектив». В том же году ансамбль
достойно представил Азербайджан на международном
фестивале в Анкаре. В десятидневной фестивальной
программе один день был посвящен ансамблю «Сувар»,
придавшему фестивалю в Турции кавказский колорит.
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