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И ЧИЛ ХАЙИ ДИГЕ Я
 1992-йисан январдилай акъатзава   

МАЖИБАР ХКАЖНА

Азербайжан Республикадин Президент Илгьам 
Алиева чирвилерин карханайра кIвалахзавай са 
кьадар инсанрин мажибар артухарун паталди 
талукь серенжемдиз къул чIугунва. Гьукуматдин 
умуми чирвилерин карханайра кIвалахзавай, чпин 
чирвилеризни алакьунриз диагностик къимет 
гузвай муаллимрин гьар вацра къачузвай мажибар 
2019-йисан 1-сентябрдилай 20 процентдин 
хкажнава.

Мажибар артухарнавайбурук гьукуматдин 
пешедин чирвилерин карханайра кIвалахзавай, 
чпин чирвилеризни алакьунриз диагностик къимет 
ганвай муаллимарни акатзава. Гьабурун мажибарни 
алай йисан 1-сентябрдилай 20 процентдин хкажнава.

РЕХЪ ТУХУДА

Азербайжан Республикадин Президент Илгьам 
Алиева Къуба-КцIар (9км) – Алпан-Сусай рехъ 
тухунихъ авсиятда талукь серенжем кьабулнава. 
И серенжемдив кьадайвал, 5 агъзур агьалияр 
яшамиш жезвай 5 хуьр галкIурдай рехъ тухун патал 
бюджетдай Гьукуматдин Автомобилдин Рекьерин 
Агентстводиз 13,4 миллион манат пул ахъайда. 
Рехъ гилан девирдин стандартрив кьадайвал тухуда. 
Гьа са вахтунда рекьин хуьрерай тIуз физвай чкаяр 
кьилди абад ийида.

КООПЕРАТИВ ТУЬКIУЬРДА

Европадин Советди пулуналди таъминарзавай 
«Азербайжан Республикадин хуьрер ва регионар 
вилик тухуниз куьмек» программадив кьадайвал, 
Хачмаз районда «Ниязабад Помидор Гьасилдай 
Кооператив» тIвар ганвай кархана кардик кутун 
къарардиз къачунва. И месэладихъ авсиятда Хачмаза 
ижлас кьиле фена. Анал лагьайвал, кооперативди 

помидорар гьасилзавай фермерриз мукьувай 
куьмек гуда. Абурун четинвилер арадай 
акъудун патал герек тир кIвалахар кьиле 
тухуда. Гьа икI, фермерар патал магьсул 
регьятдиз маса гуз жедай шартIарни арадал 
гъида. Эхирдай фермер Жавад Теймуров 

кооперативдин седривиле 
хкяна.
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Дагъустан Республикада 
СтIал Сулейманан райондин 
90 йисан юбилейдиз гегьеншдиз 
гьазурвилер аквазва. И кардихъ ав-
сиятда «Райондин юбилейдиз 90 
хъсан кIвалах» гьерекатдихъ кьил 
кутунва. Гьерекатдин макьсад 
райондин агьалияр гуьгьуьллуда-
каз абадвилин крарив агудун я.

Алай вахтунда райондин мумкин-
вилер авай ксари чпин такьатралди 
ина гзаф хъсан кIвалахар кьилиз акъ-
удзава: инфраструктура вилик туху-
зва, рекьер гуьнгуьна хутаз асфальт 
ягъазва, мектебар, бахчаяр, спортдин 
комплексар, музеяр, гуьмбетар эциг-
зава. Ихьтин хийирлу крарихъ къуьн 
кутазвайбурун кьадар къвердавай 
пара жезва.

Хъсан кIвалахралди чешне къа-
лурзавайбурукай гаф кватайла вири-
да кIвенкIве Яралиеврин хизандин 
тIвар кьада. И хизанди гьакъисагъ-
вилелди чIугур зегьметдин нетижа яз 
гьар йисуз лезги халкьдин «Шарви-
ли» эпосдин югъ къейд авун адетдиз 
элкъвенва. Гила вири республикадиз 
и кар сувар хьиз сейли хьанва. Яра-
лиеврин хизанди чпин такьатралди 
Вини СтIал хуьруьн рехъ ва мискIин 
гуьнгуьна хтуна, ина Алкьвадар Гьа-

сан эфендидин музей эцигна, парк 
кутуна, Кьасумхуьруьн цIийи посе-
локда аллея арадал гъана, Дербент 
шегьерда СтIал Сулейманан гуьмбет 
хкажна. Хизанди гьакIни спортсмен-
риз куьмек гузва ва маса хийирлу 
крар кьилиз акъудзава.

Алай вахтунда Яралиеврин хизан-
ди СтIал Сулейманан райондин КIвар-
чагърин хуьре дуьньядин стандартрив 
кьадай чIехи спортдин комплекс эци-
гзава. Комплекс йисан эхирдалди 
кардик кутада. Исятда ина крар тама-
марзава. «Ричал» минералдин ятарин 
заводди иниз 4 километр кьван яргъай 
гунгарра аваз яд гъанва. И ци гьакI-
ни КIварчагърин хуьр таъминарда. 

Спорткомплексдин проект-сметадин 
къимет 60 миллион манат я.

Эцигунар кьилиз акъатайла ина 
жуьреба-жуьре акъажунар туху-
да. Чкадин агьалийривай адакай 
гегьеншдиз менфят къачуз жеда. 
Авайвал лагьайтIа, 5 агъзур агьа-
лияр яшамиш жезвай КIварчагъ 
дередин 4 мектебдикай 3 чкIидай 

гьалда ава. Мекте-
бра спортзалар авач. 
ЦIийи технологиядив 
эцигзавай комплексди 
и мектебрин аялризни 
къуллугъда. Ина чIехи 
зал, кьуршахар кьадай 
ва бокс къугъвадай за-
лар, кьилди машгъул 
хьун паталди утагъар, 
тренеррин утагъ, пекер 
дегишардай, эхъведай 
чкаяр ва маса утагъар 

ава. Спорткомплексдик футбол ва 
баскетбол къугъвадай майданар, 
катдай рехъ ва спортдин маса хиле-
рив машгъул жедай чкаярни акатза-
ва. Комплексди къунши хуьрерин 
агьалийризни къуллугъда.

Рая АЛЛАГЬВЕРДИЕВА,
Дагъустан Республикадин 
СтIал Сулейманан район

Х Ъ С А Н  К I В А Л А Х А Р
КцIар райондин ЦIийихуьр

ЧЕШНЕ КЪАЧУ!
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Дуьньядин тарихдин 
илимди са чIехи алим ква-
дарна. Дагъустан, лезги 
халкь, гьакIни Кеферпатан 

Къафкъаздин халкьар вириниз сей-
ли авур машгьур арабист, тарих-
дин илимрин доктор, профессор 
Амри Шихсаидова и йикъара 91 
йиса аваз вичин дуьнья дегишарна.

Кхьенвай илимдин кIвалахриз ки-
лигна адаз Дагъустанда ва Урусатда 
“алимрин алим” лугьудай. Са береда 
ихьтин тIвар адан улу буба тир Шейх 
Мегьамед Ярагъвидиз ва чIехи буба 
тир Алкьвадар Гьасан эфендидиз ганай. 
Амри Шихсаидов вичин алакьунралди 
вири Къафкъаздиз, Европадиз, Рагъ-
экъечIдай патан уьлквейриз, Юкьван 
Азиядиз сейли хьанай. 400-елай гзаф 
илимдин кIвалахрин (абурукай 20 чIе-
хи монографияяр я), юкьван мектебар 
патал кхьенвай тарихдин тарсунин 
ктабрин, институтар патал кхьенвай 
ктабрин чара-чара кьилерин автор тир 
профессор А Шихсаидован гзаф илим-
дин кIвалахар Магьачкъалада, Москва-
да, Санкт-Петербургда, Алма-Атада, 
Дашкендда, Лондонда, Парижда, Бер-
линда, Будапештда, Ослода, Монреал-
да, Тел-Авивда, Амманда ва маса ше-
гьерра, санлай къачурла 40-далай гзаф 
уьлквейра чап хьанва. Алимди Дагъу-
стан Республикадин, гьакIни Россиядин 
Федерациядин илимдин лайихлу дея-
тель гьуьрметдин тIварар къачуна. Ам 
РФ-дин гьукуматдин премиядиз, «Хал-
кьарин дуствал» ордендиз, дуьньядин 
халкьариз талукь тир грантриз лайихлу 
хьана.

Амри Шихсаидов 1928-йисуз къа-
дим Дербент шегьерда Дагъустандин 
сад лагьай халкьдин сагъламвал хуьдай 
министр Рза Шихсаидован хизанда ди-
дедиз хьана. 1945-йисуз юкьван мектеб 
акьалтIарна Ленинград университетдин 
РагъэкъечIдай патан уьлквейрин чIа-
лар чирдай факультетдик экечIна. Инаг 
агалкьунралди куьтягьай ада араб чIа-
лалди Дагъустандин ва лезгийрин та-
рихар кхьенвай чешмеяр винел акъудна 
урус чIалаз элкъуьрна.

Гзаф йисара Россиядин Илимрин 
Академиядин Дагъустандин Илимдин 
Меркездин Тарихдин, ЧIалан ва Эде-
биятдин Институтда кIвалахай А.Ших-

саидова 25 йисуз и инсти-
тутдин РагъэкъечIдай патан 
гъилин хатIарин отделдиз, 
35 йисуз тарихдин ва архе-
ологиядин экспедицийриз 
регьбервал авуна, 40 йисуз 
Дагъустандин Гьукуматдин 
Университетда тарсар гана. 
Сифте яз ада Дагъустандин 
агъзур йисан тарихар ва ме-
деният винел акъудна. Ада 
гьам чкадин, гьамни араб 
алимрин Дагъустандин та-
рихдиз талукьарнавай цIу-
дралди эсерар тупIалай аву-
на урус чIалаз элкъуьрна.
Абурун арада «Дагъустан-
дин тарих», «Дербенднаме» 
хьтин гзаф къиметлу ктабар, 
юкьван виш йисарин автор 
Магьмуд ал-Лезги ал-Хина-
лугъидин XIV-XV виш йи-
сара РагъэкъечIдай Къафкъ-
азда кьиле фейи вакъиайриз 
талукьарнавай эсерни ава. 

Алимдин Дагъустан, лезгияр ва Ке-
ферпатан Къафкъаздин халкьар вири 
дуьньядиз чирдай «Дагъустанда ислам 
пайда хьун (VII-XV виш йисар)”, «Да-
гъустан X-XIV виш йисара”, «Дагъ-
устандин эпиграфиядин гуьмбетар», 
«Къванер рахазва», «Дагъустандин та-
рих», «Кеферпатан Къафкъаздин хал-
кьарин тарих (Дегь девиррилай XVIII 
асирдал къведалди)» ктабар дуьньядин 
30-далай гзаф уьлквейрин чIалариз эл-
къуьрнава. Алим гьакIни Х.Х.Рамаза-
новахъ галаз санал кхьей «Кьиблепатан 
Дагъустандин тарихдин очеркар» ва 
М.Къ.Гажиевахъни О.М.Давудовахъ га-
лаз санал кхьей «Дагъустандин тарих 
(Дегь девиррилай XV асирдал къведал-
ди)» ктабрин автор я. Адан Москвада 
чап хьайи «Дагъустандин тарихдин эсе-
рар» ктаб дуьньядин 50 кьван Илимрин 
Академийри гзаф къиметлу чешме хьиз 
кьабулна.

Машгьур алимди хайи халкьдин та-
рихар чирун патални гзаф алахъунар 
авуна. Ада сифте яз чи къадим тарихри-
кай хабар гузвай, чпел XII-XIV виш йи-
сара лезги текстер кхьенвай къванер ва 
археологиядин маса материалар винел 
акъудна. Мад сифте яз ада лезгийрихъ 
гьеле X виш йисарал къведалди эдеби-

ятдин чIал хьайиди субутна. Ада XIII 
виш йисарин араб тарихчийрин эсерар 
урус чIалаз элкъуьрна а вахтунда мед-
ресайра лезгидалди тарсар гайиди ма-
лумарна. Алимди къадим лезги хуьрера 
вишералди эпиграфиядин гуьмбетар ви-
нел акъудна чахъ гзаф къадим тарихар 
авайди вири дуьньядиз субутна.

А.Шихсаидова гьакIни сифте яз 
X-XV виш йисара яшамиш хьайи Гьа-
ким ибн Агъа ал-ы Ахты, Абу-у-Фадл 
Халиф ибн Али Лезги, Абул Фарадж 
ад-Дербенди, Гьаким ибн Ибрагьим 
ал-Лезги ал-Хиналугъи ад-Дербенди, 
Нуриддин ибн Нуруллагь Лезги, Аб-
дулрашид ибн Салигь Лезги, Юсуф 
ал-Лезги ад-Дербенди хьтин Рагъэкъ-
ечIдай уьлквейриз ва Гьиндистандиз 
сейли тир лезги алимар винел акъудна.

Амри Шихсаидова дуьньядин 40 
кьван уьлквейрин университетра лекци-
яр кIелнай. Адахъ Иорданиядай, Мисри-
дай, Иракдай, Юкьван Азиядин уьлквей-
рай цIудралди аспирантар авай. Гьа икI, 
вичин вири уьмуьр тарих илимдиз бахш 
авур, датIана Дагъустандин, лезгийрин 
ва Кеферпатан Къафкъаздин халкьарин 
тарихар винел акъудиз алахъай чIехи 
алим вични тарихдиз элкъвена. Аллагьди 
рагьмет авурай!

«Самур»

ТАРИХДИЗ  ЭЛКЪВЕНА
ШАГЬРУЗАТАН МЕКТЕБ

Алатай виш йисарин сифте кьилера лезги 
маарифчийри кардик кутур чи мектебрин 
арада адан мектеб иллаки тафаватлу 
жезвай. И кьакьан буйдин иер руша вири 
Дагъустандиз чешне къалурнай. Ада сифте яз 
и республикада педагогикадин бине кутунай.

А йисара вириниз сейли хьайи Султанова 
Шагьрузат Агъамирзедин руш машгьур лезги 
алим ва шаир Алкьвадар Гьасан эфендидин 
хтул тир. 1900-йисуз Кьасумхуьре дидедиз 
хьайи Шагьрузат вичин 10 яшар хьайила 
Гьажи Зейналабдин Тагъиева 1901-йисуз 
Бакуда кардик кутур рушарин гимназиядик 
экечIнай. Вич кьабул хьайила ада хвешила 
чIехи бубадиз хабар ганай. А чIавуз вичин 
уьмуьрдин эхиримжи йикъар кьилиз 
акъудзавай Гьасан эфендиди шиирдалди чар 
кхьена хтул тебрикнай. А чарчин сад лагьай 
бенд икI тир:

Эй, къизилцуьк, эй зи пак бала,
Зи кьве вилин нини, азиз Шагьрузат,
Сувар юкъуз агакьна зал а ви кагъаз,
Дуьнья айцIай кьван хьурна на зун шад.
1915-йисуз гимназия акьалтIарна вичин 

хайи хуьруьз хтай Шагьрузата Кьасумхуьрел 
гада ва руш аялри санал кIелдай, диндин 
тушир цIийи жуьредин мектеб кардик кутуна. 
Гзаф дидейри чпин рушар ракъун тийиз 
акурла ада алава яз вичин кIвале рушар патал 4 
синифдин мектеб тешкилна. Са йикъан къене 
иниз 100 руш атана. КIвале вири аялар гьакь 
тийизвайвиляй ада ина 50 аялдиз тарсар гана.

Сифте яз Дагъустанда кьилди рушарин 
мектеб кардик кутур Шагьрузата аялриз 
тIебиатдин илимрихъ галаз санал лезги ва 
урус чIаларни чирзавай. 50 йисуз муаллимвал 
авур, 1976-йисуз вичин дуьнья дегишарай 
Шагьрузат Султанова Ленинан ордендиз 
лайихлу хьанай. Ада тарсар гайи аялрикай 
бязибур генералар ва академикар я.

ХАЙИ ЧIАЛАН ЖЕНГЧИ
Дагъустандин машгьур арабистрикай 

тир чи алим Гъалиб Садыкъиди инкъилабдал 
къведалди ва Совет гьукуматдин сифте 
йисара яшамиш хьайи шумудни са сейли 
лезгияр винел акъуднай. Абурукай садни 
Абдулкъадир Алкъадарски тир. И тIвар-
ван авай педагогди инкъилабдал къведалди 
Петровскдин (гилан Магьачкъаладин) урус-
мусурман мектебдиз регьбервал ганай. 
Гуьгъуьнлай ада Дагъустан Республикадин 
Халкьдин Маарифдин Комиссариатда 
инспекторвиле кIвалахнай.

1931-йисуз гуьгьуьллудаказ къуллугъди-
лай гъил къачуна хайи хуьруьз хтай Абдул-
къадира инин мектебда лезги ва урус чIалан 
тарсар гуз гатIунна. Ада лезги чIалаз кьетIен 
фикир гудай ва аялриз ам хъсандиз чирун патал 
вири жуьредин алахъунар ийидай. И кардихъ 
авсиятда Гъалиб Садыкъиди вичин рикIел 
хкунра икI кхьизва: «1931-йисуз зун А.М.Ал-
къадарскидин шакIурт хьанай. Ада чаз урус 
чIаланни лезги чIалан тарсар гузвай. Авай-
вал лагьайтIа, за хайи чIалаз са акьван фикир 
гузвачир. Шиирарни маса чIалал кхьизвай. 
Садра за жуван шиирар Алкъадарскидиз 
къалурна. Адан пIузаррал айгьамдин хъвер 
акьалтна. Ахпа заз икI лагьана: «Хайи чIал 
кваз такьазвайдан къимет чат кепекни туш. 
Чи чIалал кхьихь, гьа чIавуз за кIелна жуван 
фикир лугьуда. Гьа икI, зун хайи чIалал 
элячIна.»

Абдулкъадир Алкъадарски сад лагьай 
лезги алфавитдин, Дагъустандин мектебар 
патал лезги, урус ва туьрк чIаларал кхьенвай 
тарсунин ктабрин, гьакIни сифте яз лезги 
чIалал хрестоматийриз акъатнавай «Кьуьд» 
шиирдин автор я. Гьайиф къведай кар ам я 
хьи, и хайи чIалан женгчидин уьмуьрдин рехъ 

ва яратмишунар икьван гагьди хъсандиз 
чирнавач.

Тамилла БЕКЕРОВА,
Дагъустан Республикадин 
Дербент шегьер, муаллим.

ЦIийивилер
www.samurpress.net

РИКIЕЛ ХУЬХ!

Bu günlərdə Azərbaycan Milli Elm-
lər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun gənc əməkdaşı 
Pənah Hacıyev  “Samur” qəzeti redaksi-
yasının qonağı olmuşdur. O, institut kollek-

tivinin S.Kərimovannın və M.Mə-
likməmmədovun tərtib etdikləri 
“Ləzgicə-azərbaycanca lüğət”lə  
maraqlandığını  bildirmiş, bizə 
həmin kitabı  institut kitabx-
anasına  təqdim etməyi məsləhət 
görmüşdür. Biz məmnuniyyətlə 
kitabı P.Hacıyevə hədiyyə verdik.

Qonaq öz növbəsində redaksi-
yamıza 2018-ci ildə nəşr olunmuş 
iki qiymətli kitabı - “Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi” on cildliyinin I cildini və 
Nizami Gəncəvinin “leyli və Məcnun” po-
emasını bağışlamışdır.

Akademik İsa Həbibbəylinin ümumi 

redaktəsi ilə çapa hazırlanmış “Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi”nin I cildində şifahi xalq 
ədəbiyyatına, ustad aşıqların yaradıcılığına 
aid materiallar, “Koroğlu” eposu haqqında 
oçerk dərc edilib.

“Şərq-Qərb” nəşriyyatı tərəfindən 
rəngli şəkillərlə çap olunmuş “leyli və 
Məcnun” kitabı nəfis tərtibatı və çapı ilə 
diqqəti cəlb edir. Klassik ədəbiyyata yaxın-
dan bələd olan respublikanın əməkdar rəs-
samı Fəxrəddin Əli Nizamı Gəncəvinin bu 
poemasındakı obrazların zahiri gözəlliyini 
və daxili aləmini fırça və boyanın köməy-
ilə mahircəsinə əks etdirib. Kitaba ön sözü 
akademik Teymur Kərimli yazıb.

“SAMUR”UN KİTABXANASINA TÖHFƏ
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(Əvvəli qəzetimizin 31 iyul 2019-cu il 
tarixli sayinda)

Əsgərlər rədd cavabı verən kimi, 
Mürsəl bəy hazır vəziyyətdə durmuş 
dəstəsinə hərbi qatara atəş açmağı 

əmr etdi. Bir neçə saat davam edən atışma 
nəticəsində dörd əsgər öldü, iki nəfər 
isə ağır yaralandı. Bundan hiddətlənən 
əsgərlər dinc müsəlman əhalisinə divan 
tutmağı qərara aldılar. Lakin qatarın 
hər tərəfdən mühasirəyə alındığını 
görüb, bu niyyətdən əl çəkdilər. Bakı 
bolşevikləri mühasirədəkilərin köməyinə 
bir zirehli qatar göndərdi, amma Sarvan 
və Çarxı stansiyaları arasında dəmir yolu 
dağıdıldığına görə qatar Xaçmaza gələ 
bilmədi.

Bolşeviklərin tərəfinə keçmiş 
dəmiryolçular yanvarın 28-də eşelonları 
qəfil yola saldılar. Bundan hiddətlənən 
silahlı dəstələr stansiyaya hücum çəkib, 
sovetlərə dəstək verən 28 nəfəri qətlə 
yetirdilər. Atışma getdikcə geniş miqyas 
aldı. Bolşeviklərin yaratdıqları kişik 
dəstələr Mürsəl bəyin rəhbərlik etdiyi 
silahlıların qarşısında uzun müddət 
tab gətirə bilmədi. Döyüşlər zamanı 
yüzlərlə insan həlak oldu. Şıxlar kəndinin 
bəyləri 100-dən çox xaçmazlını əsir 
aldılar. Sonradan əsirlər 
Dərbənddən gəlmiş 
nüfuzlu adamların təkidi 
ilə azad olundu.

Bu hadisələrdən 
sonra Sovet hakimiyyəti 
tərəfdarları ilə onun 
əleyhdarları arasında 
mübarizə qəti xarakter 
aldı. Bakıda Sovet 
hakimiyyətini yıxmağa 
çalışanlara kömək 
məqsədilə Quba qəzasında 
Əli bəy Zizikski başda 
olmaqla bütün əksinqilabi 
qüvvələr birləşməyə 
başladı. 1918-ci ilin 
martın axırlarında Ə.Zizikski ikinci dəfə 
bir sıra silahdaşlarını – dəvəçili Həmdulla 
əfəndini, qonaqkəndli Mayıl Zahirovu 
(qaçaq Mayılı), Müşkür nahiyəsinin Şıxlar 
kəndinin bəylərini, Qusar nahiyəsinin 
Kuzun kəndinin sakini Möhübəli əfəndini, 
Urva kəndinin sakini Mehdi Şeydabəy 
oğlunu, Gədəzeyxür kəndinin sakini 
Gülməmməd Nurəli oğlunu Qubaya 
toplayaraq, iclas keçirir. Həmin iclasda 
Əli bəy Zizikski “Qırmızılar Qubanı görə 
bilməzlər!” – deyir və onlara təcili surətdə 
silahlı dəstələr yaratmağı məsləhət 
görür. (Bax: “Qızıl qvardiyaçı” qəzeti, 
№5. 7 noyabr 1935-ci il). Beləliklə, 
bir müddətdən sonra Dəvəçi, Rustov, 
Qusar və Müşkür yahiyələrində minlərlə 
silahlıdan ibarət dəstələr qırmızılara zərbə 
endirmək üçün hazır vəziyyətə gətirilir. 
(Bax: Yenə orada).

Quba qəzasındakı vəziyyətdən xəbər 
tutan Bakı Soveti əksinqilabi qüvvələri 
qabaqlamaqdan ötrü martın ikinci yarısında 
Məşədi Əzizbəyovu Xaçmaza göndərir. 
Burada o, qəza bolşeviklərinin iclasını 
keçirir. Həmin iclasda hakimiyyətin 
sovetlər tərəfindən ələ alınmasından ötrü 
qərar qəbul edilir. Bildirilir ki, bolşeviklərə 
kömək məqsədilə yaxın vaxtlarda buraya 
hərbi hissələr göndəriləcək.

Bu tədbirdən sonra antisovet qüvvələr 
daha mütəçəkkil qruplaşmağa başladı. 
Onların dəstələrində silahlıların sayı da 
artdı. Yüzlərlə qaçağa rəhbərlik edən 
Möhübəli əfəndi keçmiş çar ordusunun 
zabiti, Cağar kəndinin sakini polkovnik 
Hatəm Sərkarovu (Hatəm ağa Cağarvini) və 
başqalarını da antisovet çıxışlarına cəlb etdi.

Vəziyyətin bu cür dəyişməsindən 
bərk narahat olan bolşeviklər Qubanın 
indi Qırmızı Qəsəbə adlanan yaşayış 

məntəqəsində, İsaq İfraimovun evində 
gizli müşavirə keçirdilər. Həmin 
müşavirədə qəzada təcili olaraq Qızıl 
qvardiyanın yaradılması qərara alındı. Yerli 
bolşeviklərdən Ə.Nəcəfov, M.Mehdiyev, 
M.Abdullayev və başqaları Qızıl 
qvardiyanın təşkilinə başladı. Tezliklə 
İsaq İfraimovun, Şamaq Danilovun, İsaak 
İlyayevin, Şəlim Mardaxay oğlunun 
rəhbərliyi ilə yəhudi Qızıl qvardiyası 
və Qırmızı partizan dəstələri yaradıldı. 
Bundan sonra daha bir neçə dəstə təşkil 
olundu. Beləliklə, qısa müddət ərzində 
qəzada Qızıl qvardiya yaradıldı.

Antisovet qüvvələrinin rəhbərləri 
bundan xəbər tutaraq, İbrahim bəy və 
Həsən bəy başda olmaqla qəsəbədə yaşayan 
tacir Asəf Ağababayevin evində 20 nəfərin 
iştirakı ilə növbəti dəfə iclas keçirdilər. 
Burada Quba şəhərinin bolşeviklərə təslim 
edilməməsi və ayrı-ayrı silahlı dəstələrin 
nahiyələr üzrə yerləçdirilməsi qərara 
alındı.

Martın axırlarında Bakı Soveti Qızıl 
qvardiyaya kömək məqsədilə Xaçmaza 
hərbi hissələr göndərdi. Aparıcı qüvvə 5-ci 
batalyon idi. Xaşmazin bəzi kəndlərinin 
əhalisi hərbi hissələri sevinclə qarşılayıb 

onlara yardımçı oldu. Bundan ruhlanan 
qırmızılar aprelin 1-nə keçən gecə Quba 
şəhərinə daxil olub qəza rəisi Əli bəy 
Zizikskidən hakimiyyətin sovetlərə 
verilməsini tələb etdi. Qərara gəlmək üçün 
iki saat vaxt istəyən Ə.Zizikski Qusardakı 
silahdaşlarının yanına gəlib buradakı 
silahlı ləzgi dəstələrindən kömək istəyir. 
Ertəsi gün qəza rəisinin gəlmədiyini 
görən Qızıl qvardiya dəstələri şəhər 
meydanına daxil olur və burada Müvəqqəti 
hökumətə məxsus hakimiyyət orqanlarının 
devrildiyini və hakimiyyətin sovetlərin 
əlinə keçdiyini bildirirlər.

Bir neçə gündən sonra Əli bəy 
Zizikskinin, Möhübəli əfəndinin və 
Hatəm ağanın başçılıq etdikləri ləzgi 
silahlı dəstələri bolşevikləri qovmaq üçün 
Qubaya hücuma keçir. Bu vaxt Rustov və 
Dəvəçi nahiyələrinin silahlı dəstələri də 
şəhər üzərinə yeriyir. Bir neçə saatlıq qanlı 
vuruşmalardan sonra ləzgilərin qarşısında 
tab gətirməyən qəsəbədəki Qızıl qvardiya 
dəstələri mövqelərini qoyub qaçır. 
Qəsəbə alındıqdan sonra Qubaya hücum 
başlanır. Ləzgilər, həmçinin Rustovdan 
və Dəvəçidən gələn qüvvələr tərəfindən 
sıxışdırılan Qızıl qvardiya dəstələri bu 
hücumun qarşısında aciz qalaraq Xaçmaz 
istiqamətində geri çəkilir. Beləliklə qəza 
mərkəzi bolşeviklərdən azad olunur.

Bu hadisələrdən sonra Bakı Soveti 
yenidən qəzaya hərbi hissələr göndərir. 
Əksəriyyəti erməni daşnaklarından ibarət 
olan həmin hissələr vəhşiliklər törədir, 
Sovet hakimiyyətini bərpa etmək adı 
altında müsəlmanları qırırdılar. Yerli 
müqavimət dəstələri ilə bir neçə günlük 
döyüşlərdən sonra onlar 1918-ci ilin 
aprelin 23-də yenidən Qubada Sovet 
hakimiyyətini elan etdilər.

Bundan iki gün sonra Bakı Fəhlə, 
Əsgər və Matros Deputatları Sovetinin 
iclası keçirilir və burada Bakı Xalq 
Komissarları Soveti təşkil olunur. Stepan 
Şaumyan onun sədri seçilir. Şaumyan 
hakimiyyətə gələn kimi, Quba qəzasıni 
tabe etdirmək üçün oraya çar ordusunun 
keçmiş zabiti, polkovnik Amazasp başda 
olmaqla təpədən-dırnağa kimi silahlanmış, 
ancaq erməni daşnaklarından ibarət 2 
minlik hərbi hissə göndərir. (Bax: Sov. 
İKP MK yanında MLİ Azərbaycan 
filialının partiya arxivi. Fond 456. Siyahı 
16, iş 212, vərəq 136). Beləliklə ermənilər 
Amazasp gələnə kimi burada törətdikləri 
milli qırğınlarn miqyasını genişləndirmək 
imkanı əldə etdilər. Tarixə Quba soyqırımı 
kimi düşmüş bu qırğınlar zamanı erməni 
daşnakları qəzada 16 mindən çox 
müsəlmanı qətlə yetirmiş, 167 kəndi 
dağıtmığlar. Nəhayət, Amazaspın quldur 
dəstələri mayın 18-də qəzanın Digah kəndi 
ətrafında, indi “Qanlı dərə” adlanan yerdə 
ləzgilər tərəfindən darmadağın edildi.

Bu dəfə də Quba qəzasında Sovet 
hakimiyyətini qura bilməyən bolşeviklər 
yenidən buraya hücuma hazırlaşdılar.

1918-ci ilin iyunun 6-da Xaçmaza 
polkovnik Davidyansın 
komandanlığı altında 
3 min nəfərlik qoşun 
gəldi. Ona Quba üzərinə 
hücuma keçmək üçün 
xüsusi tapşırıq verilmişdi. 
Martıkyanın və Popovun 
hərbi hissələrindən sağ 
qalmış əsgərlərlə birlikdə 
Xaçmazda 5 min nəfərdən 
çox daşnak-bolşevik hərbi 
qüvvələri cəmləşdi. Buna 
baxmayaraq, Davidyans 
müxtəlif bəhanələrlə 
Qubaya hücumu 
yubadırdı. O, yaxşı bilirdi 
ki, ləzgilərlə döyüşmək 

üçün 5-6 min əsgər kifayət deyil. Odur 
ki, Bakıdan yeni qüvvələrin gəlməsini 
gözləməyə başladı.

Nəhayət, Şaumyanın göndərdiyi 10 
min nəfərlik bolşevik-daşnak qoşunu 
iyulun 4-də Quba üzərinə yeridi. Süvari 
dəstələrə, çoxlu topa və pulemyota malik 
qoşun güclü müqavimətə rast gəlmədən, 
kiçik döyüşlərlə şəhəri tutdu. “Qanlı 
dərə”də döyüşmüş dəstələr Hatəm 
ağanın tapşırığı ilə yenidən Digah kəndi 
ətrafında birləşdi və iyulun 6-da Qubanı 
mühasirəyə aldı. Qanlı döyüşlər başlandı. 
Bolşeviklər xeyli itki versələr də, onların 
əsgərləri sayca çox idi və ara vermədən 
toplardan atəş açırdılar. Ertəsi gün gecə 
həddən artıq itki verməmk üçün Hatəm 
ağa, Möhübəli əfəndi və Əbdürrəhim 
əfəndi silahlı dəstələrini şəhər ətrafındakı 
mövqelərdən geri çəkdi və Digah kəndi 
yaxınlığındakı “Dərin dərə” deyilən 
yerdə mövqe tutub növbəti döyüşlərə 
hazırlaşdı. Bunu bolşevik qoşunlarının 
qələbəsi kimi qələmə verən Şaumyan 
1918-ci ilin iyulun 9-da V.İ.Leninə belə bir 
teleqram göndərdi: “İyulun 6-da Ləzgilər 
Qubanı mühasirəyə aldılar: vuruşma 8 
saata qədər davam etdi, nəticədə düşmən 
geri oturduldu və qoşunlarımız Qubanın 
ətrafındakı mövqeləri tutdular.” (Bax: Из 
истории гражданской войны в СССР. 
I  том. М., 1960, стр. 567).

Əslində isə vəziyyət başqa cür idi. 
50-dən çox topa, xüsusi artilleriya və 
pulemyotçu dəstələrinə malik bolşevik-
daşnak hərbi birləşmələri təkcə “Dərin 
dərə”də ləzgilərlə iki həftə döyüşmüş, 
lakin lazımi mövqeləri tuta bilməmişdi.

Müzəffər MƏLİKMƏMMƏDOV
(Ardı  var)

Kitabxana qədər sevdiyim ikinci yer yoxdur. Bu, 
tələbəlik illərindən davam edir. Vaxt vardı ki, 
saatlarla orada lövbər salardım. İndinin özündə 

də kitabxananın yanından etinasız keçə bilmirəm – 
istər şəhərdə, istər kənddə. 

Ötən il Qusardan Şahdağa gedən yolun kənarında-
kı Çiləgir kənd kitabxanasına yolum düşəndə  buradakı 
səliqə-sahmanı, qayda-qanunu, kitaba olan ehtiramı 
görüb heyran olmuşdum.  Mənəvi dəyərlərin qiymət-
dən düşdüyü, mütaliə edənlərin kəskin azaldığı indiki 
vaxtda kitaba əvvəlki kimi bağlı insanlarla söhbət et-
mək maraqlıdır. Ruhunun ehtiyacını azacıq da olsa 
ödəyirsən. 

Bir neçə gün əvvəl bu kitabxanaya yenə yolum 
düşdü. Orada kitabsevərlər ailəsi olanTahirovlarla yax-
ından tanış oldum. Kənd klubunun müdiri Cavid Tahi-
rov, onun qızı İradə, nəvələri Asiman, Aydan, Aytac da 
orada idilər. 

Kitabxananın müdirı Fəridə Tahirova qeyd etdi ki,  
onlar kitabxananın ən çox mütaliə edənləri sayılırlar. 
Həmin ailənin üzvləri Gülay, Ravid və Valid də kitab 
həvəskarlarıdır.

Söhbət əcnasında içəri daxil olan yaşlı bir qadın ki-
tabxanaçı Leyla Yunusovaya ərklə gileyləndi:

- Leyla, qızım, sən bilirsən axı, mən kitab oxu-
mayanda özümə yer tapa bilmirəm? Neçə gündür mənə 
təzə kitab gətirmirsən.

- Bu gün sizə dəyəcəkdim, özünüz gəldiniz.
Sonra Leyla mənə fəxrlə 66 yaşlı Firuzə Ağasi-

yevanı təqdim etdi:
- Kitabxanamızın ən fəal oxucusudur. Elə dərin 

mütaliəsi var ki, bu sahədə ona çatan olmaz. Səhhəti ilə 
bağlı hər dəfə gələ bilmir, kitabları özümüz ona çatdırırıq.

- Belə oxucularınız yenə varmı? – deyə soruşdum.
- Əlbəttə.  Belələri həm gənclər, həm də  yaşlı 

adamlar arasında var.
Öz kitablarımdan bir neçəsini kitabxanaya 

bağışlamağı özümə borc saydım, çünki  burada kitab 
qədri bilənlər var idi.

S.Kərimova

MƏRKLİ  PLAN
1723-cü ilin sentyabrın 12-də II Təhmasibin səfiri 

İsmayıl bəylə bağlanmış Peterburq müqaviləsinə görə 
İran bir sıra şəhərlərini Rusiyaya güzəştə getdi. Belə-
liklə ruslar Gilanda, Mazandaranda və Astarabadda öz 
qoşunlarını yerləşdirmək imkanı əldə etdilər. Bununla 
kifayətlənməyən rus imperatoru I Pyotr şahın Şamaxını 
da ona güzəştə getməsini istəyir. Bundan ötrü öz nü-
mayəndələrini səfərbər edir, həm diplomatik kanallarla, 
həm də zor gücünə Şamaxını ələ keçirməyin yollarını 
araşdırır. (Bax: ЦГАДА. Царские подлинные письма. 
№11, л. 101-102).

Qeyd edilən müqavilədən sonra Şərqi Qafqazın 
Xəzəryanı vilayətlərinin, Dərbəndin və Bakının Rusiya 
əsarətinə keçməsi qanuniləşir. İşğal olunmuş torpaqlar-
da mövqeyini möhkəmlətmək üçün I Pyotr mərkli plan 
qurur. Plan bundan ibarət idi: zəbt edilmiş torpaqlarda 
erməniləri yerləşdirmək, xristianların sayını artırmaq. 
Bu məqsədlə imperator general Matyuşkinə belə bir 
göstəriş verir: “... Hər vasitə ilə erməniləri və başqa 
xristianları həmin ərazilərdə yerləşdirməli, müsəlman-
ların, xüsusən də türk qanunu ilə yaşayanların (sün-
nilərin) sayını səssizcə, hiss olunmadan mümkün qədər 
azaltmalı”. (Bax: Рукоп. Фонд ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 
1, д. 551, л. 15,16).

Bu plan göstərilən ərazilərdə və Qarabağda yaşayan 
müsəlman xalqların sıxışdırılmasına və azalmasına 
böyük təsir göstərmişdi. Hətta Bakıda və Dərbənddə 
də müsəlman əhalisinin, xüsusən də azərbaycanların və 
ləzgilərin sayı xeyli azalmışdı. Buna etiraz edən ləzgilər 
silahlı dəstələr yaradaraq, Müşkürdə və Şabranda bəzi 
əraziləri geri qaytardıqdan, rusları xeyli sıxışdırdıqdan 
sonra, 1724-cü ildə Bakı əhalisi imperator hakimiyyətinə 
qarşı üsyana qalxdı. Bu üsyan amansızcasına yatırıldı, 
sakinlərin çoxu İrana qaçmağa məcbur oldu. Boşalmış 
şəhərə Kazan sakinləri köçürüldü. (Bax: Сысоев В. 
Начальный очерк истории Азербайджана. Баку, 
1925, с. 94). İmperatorun mərkli planından sonra Qa-
fqazda müsəlman əhalisinin genosidi siyasəti müntəzəm 
yeridilməyə başlandı.

Gülxar GÜLİYEVA  

QUBA QƏZASINDA ANTİSOVET ÇIXIŞLARI
Tarix olduğu kimi

KİTABA SEVGİ
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Дагестанец по 
проз вищу «Орел», 
любимец миллио-
нов Хабиб Нурма-
гомедов. Символом 

бойца стала чабанская 
шапка – так он выража-
ет гордость за свой народ 
и преданность традици-
ям Дагестана.

Хабиб Нурмагомедов за свою 
профессиональную карьеру 
одержал 28 побед и не потерпел 
ни одного поражения. 7 сентя-
бря 2019 года на турнире UFC 
242, который прошел в Абу-Да-
би Нурмагомедов встретился на 
ринге с американцем Дастином 
Пуарье. Оппонент Хабиба пал в 
третьем раунде – дагестанец при-
менил свой фирменный удушаю-
щий прием, и Пуарье попросил 
остановить бой. С блестящей по-
бедой Хабиб завоевал чемпион-
ский титул. 

После боя с Элом Яквинтой в 
апреле 2018 года спортсмен стал 
первым в истории россиянином в 
UFC с чемпионским титулом. 

Хабиб родился 20 сентября 
1988 года в аварской семье, в не-
большом дагестанском горном 
селении Сильди. Практически 
все местные мужчины были по-
томственными борцами, не стали 
исключением и родственники 
Хабиба. Его отец Абдулманап 
Нурмагомедов – мастер спор-
та по вольной борьбе, брат отца 
– чемпион мира по самбо 1992 
года, дядя по материнской линии 
– титулованный борец-вольник. 

Хабиб и его младший брат 
Абубакар тоже пошли по сто-
пам именитых родственников 
и с ранних лет увлеклись борь-
бой. Их первым тренером стал 
отец. С трех лет Хабиб начал 
осваивать элементарные бор-
цовские элементы, а в пять уже 
вышел на ковер.

Когда мальчику исполни-
лось десять, семья перебралась 
в Махачкалу. Там у отца появи-
лась возможность набрать соб-
ственную группу из молодых 
талантливых спортсменов, в 
число которых вошел и Хабиб. 
Отец-тренер понял, что его стар-
ший сын – уникальный саморо-
док, он потенциальный лидер в 
смешанных единоборствах. 

В 23 года Нурмагомедов стал 
самым молодым российским 
борцом в истории UFC. Амери-
канцы сразу оценили мастер-
ство Хабиба и пригласили пер-
спективного спортсмена в свою 
организацию. С этого момента 
Хабиб провел на главных рингах 
мира множество боев, каждый из 

которых закончился 
его триумфом. Силь-
нейших соперников, 
таких как Глейсон 
Тибау (июль 2012), 
Камал Шалорус (ян-
варь 2012), Тиаго Та-
варес (январь 2013), 
Хабиб смог уверенно 
отправить в нокаут и 
одолеть с помощью 
ставшего уже знаме-
нитым фирменного 
удушающего приема. 

2014-15 годы 
выдались нелегким 
для спортсмена: он 
получил несколь-
ко сложных травм и выбыл из 
строя, хотя и сохранил статус 
непобежденного. В 2016 году 
он триумфально вернулся на 
ринг, уверенно одержав верх 
над Дарреллом Хорчером. Бой 
с Майклом Джонсоном окон-
чательно подтвердил высокий 
уровень подготовки российского 
борца: американец недооценил 
противника и потерпел пораже-
ние в третьем раунде. Судья был 
вынужден остановить бой, так 
как Хабиб использовал болевой 
прием – Джонсон не смог даже 
попросить остановить бой. 

Несколько раз срывался бой 
Хабиба Нурмагомедова с Тони 
Фергюсоном. Они должны были 
встретиться на ринге летом 2014 
года, но планы сорвала травма 
россиянина. В апреле 2016 года 
встреча не состоялась уже из-за 
травмы Фергюсона. Бой перенес-
ли на март 2017 года – и вновь 
провал: Хабиба госпитализиро-
вали с подозрением на камни в 
почках. 

Много шумихи поднялось во-
круг боя Хабиба Нурмагомедова и 
Конора МакГрегора, дерзкого ир-
ландца по прозвищу «нереальный». 

Сразу после победы над 
Майклом Джонсоном, еще не 
спустившись с ринга, Нурмаго-
медов вызвал его на поединок, 
обозвав «ирландским цыплен-
ком». МакГрегор не стал упраж-
няться в «трэштоке», а намекнул, 
что бой с ним Нурмагомедову 
еще надо заслужить. Впрочем, 
летом 2017 года он изменил свое 
мнение. Вовсю готовясь к пое-
динку против боксера Флойда 
Мейвейзера, он все-таки выра-
зил желание встретиться с оби-
дчиком. 30 декабря 2017 Нур-
магомедов встретился на ринге 
не с МакГрегором, а с Эдсоном 
Барбозой, борцом из Рио-де-Жа-
нейро. Нурмагомедову засчитали 
9-ю победу в UFC и 25-ю – за 
всю спортивную карьеру. Бой с 
МакГрегором, который состоялся 

6 октября 2018 года, тоже завер-
шился победой дагестанца. В пер-
вом раунде преимущество было 
за Хабибом, использовавшим 
фирменный бойцовский захват. 
Ирландец пролежал на полу поч-
ти все 5 минут. Второй раунд тоже 
прошел под лидерством Нурмаго-
медова. В третьем раунде бойцы 
встретились в стойке, МакГрегор 
нанес несколько ударов соперни-
ку, но было видно, что он измотан. 
Четвертый раунд стал финальным: 
Хабиб применил удушающий при-
ем, и Конор сдался. 

Хабиб должен был наконец 
встретиться на ринге с Тони Фер-
гюсоном, но бой опять отменили. 
На этот раз по вине Тони – тот по-
лучил травму. О том, что вместо 
Фергюсона на ринг против него 
выйдет Эл Яквинта, Нурмаго-
медов узнал за день до боя. Бой 
окончился победой Нурмагоме-
дова и присуждением спортсме-
ну пояса чемпиона в легком весе. 
Таким образом он стал первым 
российским бойцом MMA, завое-
вавшим чемпионский титул UFC. 

Хабиб исповедует ислам, не 
пьет, не курит, регулярно совер-
шает с братом паломничество в 
Мекку и строго соблюдает все 
основные заповеди Корана, в 
том числе не проводит бои во 
время Рамадана. Он старается 
никого не посвящать в свою лич-
ную жизнь, поэтому до сих пор 
окружающие не видели лица его 
жены. Она все время проводит 
дома, воспитывает дочь и сына. 

С борцом дружат многие 
известные личности, включая 
главу Чечни Рамзана Кадырова. 
Весной 2017 года Нурмагомедов 
побывал в гостях у знаменитого 
боксера Майка Тайсона. Спор-
тсмены обменялись подарками: 
Тайсон подарил гостю перчатку с 
автографом, а Хабиб презентовал 
тому папаху, аналогичную своей.

Подготовила к печати 
Азизрин Севда

 Айнель выросла в творческой 
семье. Отец Фуад и мать Тамил-
ла художники.  Айнель с ранних 
лет участвовала во многих поэ-
тических конкурсах, где всегда 
оставляла о себе яркие впечатле-
ния. Ученица 11 класса  школы  
№ 145 города Баку Айнель очень 
любит село Ясаб Гусарского 
района, откуда родом ее дедушка 
и бабушка.

Друг газеты «Самур» Айнель 
была вчера гостем  нашей редак-

ции. Она сообщила нам, что вме-
сте с родителями навсегда уез-
жает в Канаду, так как родители 
долго не могли найти достойную 
работу для себя.  Учебу она про-
должит уже там. 

Сначала мы очень расстрои-
лись, что такая интеллигентная, 
творческая семья покидает Азер-
байджан. А с другой стороны, 
она вселила в нас уверенность в 
том, что этот необходимый шаг 
будет самым лучшим решением 
для всей семьи, ведь у нее все 
впереди и она не желает топ-
таться на месте,  хочет покорять  
просторы.  И в этом она права. 
Нужно искать все возможные и 
невозможные пути и средства 
для достижения цели. 

Эта талантливая девушка 
скоро докажет, что у нее в поэ-
зии есть свой путь, и обязатель-
но прославится. Яркого взлета 
тебе, Айнель!

«Самур»

Я в своем городе на
побережье гуляла.
Город меня узнал -
а я его не узнала:
ни запаха свежих булок,
ни выщербленных мостовых,
ни на запад струящихся переулков,
ни на восток смотровых 
площадок с обилием лиц;
ни пения
экзотических птиц,
ни букв,
выцарапанных влюбленными
на коже седого платана;
ни сказок,
ни песен,
ни диалектических тезисов…

Ни шелеста листьев
в объятиях ветра,
ни кисти,

рисующей дождик по средам,
ни самого художника -
автора этих абстракций;
ни знакомого доминошника
с короткими пальцами;
ни скамеек и ни беседок,
где гоняют чаи,
ни пожилых домоседок,
ни знакомой швеи,
смотрящей мне вслед с балкона
в своем ожерелье 
из пуговиц…

Не узнавая жизнь
когда-то родных мне улиц,
иду по бетонному берегу,
наступая на чьи-то следы…
Я обязательно снова приеду,
только,
          Город, 
                   пожалуйста,
                                      жди…

ЯРКОГО ВЗЛЕТА, АЙНЕЛЬ! 

KАВКАЗСКИЙ ОРЕЛ

ГОРОДСКОЙ ВЕРЛИБР
Айнель Айдаева

Имя юной поэтессы Ай-
нель Айдаевой близко знако-
мо нашим читателям. Эта  
талантливая девушка с глу-
боким внутренним миром 
сильно выделяется не толь-
ко среди своих сверстников, 
но и среди коллег по перу. Ее 
поэтические образы, не по 
годам глубокие мысли всегда 
привлекали ценителей ли-
тературы.

С 23 сентября в неко-
торых школах иранской 
провинции Восточный 
Азербайджан началось 
преподавание азербайд-
жанского языка.

Об этом заявил гене-
ральный директор управ-
ления образования и 
тренингов провинции Вос-
точный Азербайджан Джа-
фар Пашаи.

«На совете Управления 
было принято соответству-
ющее решение. В рамках 

пилотного проекта пред-
усмотрено преподавание 
азербайджанского языка 
два раза в неделю, в целом, 
не более 60 часов за учеб-
ный год».

Он отметил, что азер-
байджанскому языку будут 
обучать учащихся IV и IX 
классов.

Дж.Пашаи отметил 
важность преподавания 
азербайджанского языка 
в провинции Восточный 
Азербайджан, и подчер-
кнул, что в 15-й статье 
Конституции Ирана го-
ворится о возможностях 
обучения языкам местных 
меньшинств.

ПРЕПОДАЁТСЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК
ООН призывает власти Украины при-

нять закон о правах национальных мень-
шинств и коренных народов. Об этом 
заявила недавно на брифинге глава монито-
ринговой миссии ООН по правам человека 
на Украине Матильда Богнер.

«Мы призываем кабинет министров 
Украины разработать в приоритетном по-
рядке с обеспечением инклюзивности и на 
основе консультаций закон о правах наци-
ональных меньшинств и коренных наро-
дов», - сказала она.

Такую рекомендацию глава миссии 
пояснила, в частности, тем, что 16 июня 
на Украине вступил в силу закон об уси-

лении роли украинского языка как го-
сударственного. «Для того, чтобы обе-
спечить справедливый баланс между 
защитой прав меньшинств свободой вы-
ражения взглядов, нужен закон о правах 
нацменьшинств и коренных народов», 
- добавила Богнер.

Закон о функционировании украинско-
го языка как государственного, вступивший 
в силу 16 июня, продлил до 2023 года воз-
можность представителям национальных 
меньшинств получать среднее образование 
на языке соответствующего нацменьшин-
ства с постепенным переходом на украин-
ский язык.

НУЖЕН ЗАКОН
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Zeyxur kəndində  (ləzgicə “Цiийи 
хуьр» “Yeni kənd” mənasını verir) ilk 
dünyəvi məktəb 1900-cü ildə açılıb. 
Bu da təsadüfi deyil. Bir sıra arxiv 

sənədlərində əsasının XVIII əsrdə qoyulduğu 
göstərilən bu kənd münbit torpaqları  olan 
geniş əraziləri və əhalisinin sayının çoxluğu ilə 
seçilirdi. Zeyxur məktəbində çalışan savadlı 
müəllimlərin xoş sorağını eşidən neçə-neçə 
gənc qonşu kəndlərdən buraya təhsil almağa 
gələrdi. Sovet dövründə Zeyxur kənd orta 
məktəbi rayonun qabaqcıl təhsil ocaqlarından 
sayılırdı. Ötən əsrin 80-ci illərindən məktəbin 
tənəzzül dövrü başlandı.  90-cı illərin 
əvvəllərində isə onun nüfuzu daha da  aşagı 
düşdü.  Bu, 1992-ci ilə kimi davam edir. 
Kəndin yetirmələri olan Hikmət və Hörmət 
Ağacanov qardaşlarının burada müəllim kimi 
fəaliyyətə başlamaları ilə məktəb öz yeni 
həyatını yaşamağa başladı.

 Gözəlliklər qoynunda yerləşən bu 
kəndə çatanda uzaqdan görünən, buranın 
ən hündür yerində ucalan yaraşıqlı və 
əzəmətli bina məni cəlb etdi. Bu, adı 
dillərdə dolaşan, nəinki Qusar rayonu, 
eləcə də bütün respublika üçün nümunə 
olan, el içində yarızarafat, yarıciddi 
“Zeyxur Akademiyası” adlandırılan  
məktəbdir. 

Ağacanov qardaşlarının rəhbərlik etdiklərı 
bu məktəbdən hər il onlarca gəncin yüksək 
balla ali məktəblərə qəbul olması haqqında 
hər yerdə xoş sözlər eşitmək olar. Hələ tələbə 
olduqları illərdən tanıdığım, savadlarına və 
yüksək insani keyfiyyətlərinə bələd olduğum 
bu iki qardaşın müəllimlik fəaliyyətinə 
başladıqları ilk gündən bu günə kimi davam 
edən uğurlarının səbəblərini öyrənmək 
məqsədilə, çoxları üçün ehtiram və etimad 
ünvanı olan həmin məktəbə yollanıram. 

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 
tikilmış bu 400 yerlik üçmərtəbəli  müasir  
məktəb binası 2008-ci ildə istifadəyə 
verilib. Məktəbin işıqlı sinif otaqları, lazımı 
avadanlıqla təchiz olunmuş fənn kabinələri, 
geniş dəhlizləri, idman zalı, tennis kortu, 
voleybol, basketbol meydançaları var. Dörd 
hektar bağın əhatəsindədir. 

İki il Əfqanıstanda əsgəri xidmət edəndən 
sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
mexanika-riyaziyyat fakültəsində təhsil alan, 
1992-ci ildə buranı bitirib doğma kəndinə 
qayıdan Hikmət təhsil aldığı məktəbin düşdüyü 
ağır vəziyyəti görüb sarsılır. Müəllimlərin 
əksəriyyəti məktəbdən getmiş, özlərinə başqa 
qazanc yerləri tapmışdı. Şagirdlərdə dərsə 
maraq yox idi, onlar özlərini istədikləri kimi 
aparirdılar. Məktəbin və müəllimin nüfuzdan 
düşdüyü, valideynlərin çaşqınlıq içində 
olduğu həmin çətin dövrdə Hikmət öz fənninə 
olan tələbkarlığı, şagirdlərdə riyaziyyata 
həvəs oyatması ilə seçilir. İki il sonra onun 
kiçik qardaşı Hörmətin Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin kimya fakültəsini bitirib kəndə 
qayıtması ilə məktəbin ab-havası bir az da 
dəyişir. Ağacanov qardaşlarının böyük həvəslə, 
şövqlə dərs demələrinin sorağı məktəbdən 
kənara  yayılır. Təhsil sahəsində qazandıqları 
nailiyyətlərə görə 2005-ci ildə  Hörmət 
Ağacanov, 2016-cı ildə  isə Hikmət Ağacanov 
“Tərəqqi” medalı ilə təltif olunurlar.1996-cı 
ildə  Hörmət tədris hissə müdiri təyin olunur. 
Lakin müəllimlərin çatışmaması ucbatından 
məktəbdə on və onbirinci siniflərin ləğv 
olunması məsələsi gündəmə gəlir. 1997-ci ildə 
bunu elan etmək  məqsədilə məktəbə gəlmiş 
rayon təhsil şöbəsinin müdiri yığıncaqda 
Hikmət Ağacanovun sözlərini eşidib 
təəccüblənir:

- Bizə bircə il möhlət verin, özümüz  bura 
müəllimlər dəvət edərik.

- Neçə illərdən bəri üst-üstə qalaqlanmış 
problemləri  bir ildə həll edəcəksiz? –  deyə 
müdir sual verir.

- Siz özünüz görəcəksiniz! – Hikmətin qəti 
sözünu eşidən müdir onu sınamaq qərarına 
gəlir:

- Bir halda  ki,  məktəbə bu qədər ürəyin 
yanır,  gəl səni ictimai əsaslarla direktor təyin 
edək, maaşsız işlə.

- Mənə maaş lazım deyil! – Hikmətin 
qətiyyəti qarşısında müdir deməyə söz tapmır. 
Bir illik sınaq müddəti təyin edir.

İki qardaş qonşu kəndlərdən tanıdıqları 
5 nəfər gənc müəllimi işə dəvət edirlər. 
Onların peşələrinə olan məhəbbəti,  uşaqlarda 
oxumağa yaratdıqları həvəs  tezliklə bəhrə 
verməyə başlayır. Əslində Ağacanovların 
həmin dövrdəki fəaliyyətini bircə sözlə 
səciyyələndirmək olar: fədakarlıq. 

Doğma kəndlərindəki orta məktəbi ləğv 
olunmaqdan qurtarmaq, onun nüfuzunu 
qaytarmaq üçün bu iki qardaşın, iki gənc 
müəllimin çəkdiyi zəhmət və əziyyəti görən 
kənd camaatının dünyagörüşündə müsbət 
dəyişiklik baş verdi. 

Sınaq müddətinin sonunda 30 yaşlı Hikmət 
Ağacanov əmrlə direktor təyin olunanda buna 
bütün kənd sevindi. Bir il sonra-1998-ci ildə  
son 13 ildə bircə məzunu da  ali məktəbə qəbul 
olunmayan Zeyxur məktəbindən 5  nəfərin  
institutlara daxil olması rayon üçün əhəmiyyətli 
hadisə olur. Həmin ildən başlayaraq hər il 
gənclərin tələbə adını qazanmaları bir ənənə 
halını alır. Yuxarı Zeyxur kənd tam orta 
məktəbi 2010-2011-ci illərdə keçirilmiş “50 
ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsinin 
qalibi olur.

Son 4 ildə məktəbi bitirmiş 4 gənc 600-
dən yuxarı, 15 gənc isə 500-dən yuxarı ball 
toplayaraq ali məktəblərə daxil olub. Ötən il 29 
məzundan 16-sı yüksək nəticələr göstərərək ali 
məktəblərə daxil olmuşdusa, bu il 40 məzundan 
28-i ali məktəblərə, 9-u isə kolleclərə daxil 
olub.

Məktəbin bütün bu uğurlarının əsasında nə 
dayanır? Bunu öyrənmək üçün dərs otaqlarında, 
müəllimlərin arasında oldum. Gördüklərim və 
eşitdiklərim məni qürurlandırdı. Ağacanovlar 
məktəbdə “hədiyyə vermək” ənənəsinin 
kökünü kəsiblər. 

Mənə söhbət etdilər ki, bir dəfə bir neçə 
valideyn uşaqlarının təhsildəki uğurlarından 
fərəhlənərək  məktəbə qiymətli hədiyyələr 
göndərir. Həmin gün onların uşaqları 
hədiyyələrlə və direktorun imzası olan bir 
məktubla evlərinə qayıdırlar. Məktubda 
yazılmışdı ki, bir də belə hərəkət edilsə, 
övladınız məktəbdən xaric olunacaq. 
Bundan təsirlənən valideynlər Ağacanov 
qardaşlarından üzr istəyir və  öz heyranlıqlarını 
bildirirlər. Direktor deyir:

- Bizim hədiyyəyə ehtiyacımız  yoxdur. 
Müəllimlərimizin kifayət qədər dərs yükü 
var və onlar  600, 700, 800, 900, hətta 1000 
manat civarında maaş alırlar.

Bütün bunların nəticəsidir ki, kənddə 
müəllimlərə əvvəlki münasibət bərpa olunub. 
Təsadüfi deyil ki, məzunlar ən çox müəllim 
peşəsini seçirlər, çünki onların qarşısında  
nümunə götürülməli insanlar var.

Onların dərs dedikləri gənclərdən ali 
məktəbləri bitirib müəllim kimi buraya 
qayıdanlar az deyil.  Diana Kiçibəyova, Könül 
Avadanova, Şəhriyar Hacıxanov, Mətanət 
Nəzürmətova, Günay Abdullayeva doğma 
kəndlərində doğma müəllimləri ilə çiyin-çiyinə 
çalışırlar. Ləcət və Çubuqlu kəndlərindən gəlib 
bu məktəbdə təhsil almış Nadir Mahmudov 

və Sərxan Ələsgərov üçün də bu kənd 
doğmalaşıb. Yaradıcı ab-havanın təsiri 
altında kənar yerlərdən gəlib bu məktəbdə 
müəllim işləyən gənc müəllimlər çoxalıb. 
Bakıdan Rəna Zülfüqarova, Xaçmazın Yalama 
qəsəbəsindən Sevinc Eyvazova, İsmayıllı 
rayonundan Nicat Mərdanov, eləcə də qonşu 
İmamqulukənddən Yafəz Şərifov, Ləcətdən 
Faina Əzizova öz talelərini könüllü olaraq  bu 
məktəblə bağlayıblar.

Artıq üç ildir ki, məktəbdə texniki və 
təbiət  təmayüllü siniflər yaradılıb. Bu, 
Qusar rayonunda ilk təcrübədir.

Şagirdlərin uğurlarının fənnlərin necə 
tədris olunmasından asılı olduğunu bilən 
müəllimlər arasında yaradıcı rəqabət var. 
Hələlik bu adsız yarışda üstünlüyü kimya 
müəllimi Hörmət Ağacanov, riyaziyyat 
müəllimi Hikmət Ağacanov, Azərbaycan dili 
müəllimi Həmid Mütəllibov, fizika müəllimi 
Ceyhun Qazıbəyov, rus dili müəllimi Şahin 
Ramazanov öz əllərində saxlayırlar.

Məktəb öz müdavimlərinin ixtisas seçimi 
məsələsini də  könüllü olaraq öz üzərinə 
götürüb. Onları  həyəcanlardan qurtarmaq, 
get-gələ salmamaq üçün bu məsələ 
valideynlərlə bərabər məktəbdə tənzimlənir. 
Uşaqlar yalnız sınaq imtahanlarına Xaçmaz 
rayonuna gedirlər.

Məktəbin öz ciddi daxili qanunları var. 
Buradakı qeyri-adi səliqə-sahman, təmizlik 
o saat diqqəti cəlb edir. Nizam-intizama 
hamı tərəfindən riayət edilir. Məktəbin 
ərazisində telefondan istifadə etmək qəti 
qadağandır. Müəllimlərə dərs vaxtı telefon 
zənginə cavab verməyə icazə yoxdur. 
Direktor özü də dərs zamanı olan zənglərə 
cavab vermir. Məktəblilər ancaq  vahid 
məktəbli formasından  istifadə edirlər.

- Mütərəqqi bir iş görmək istəyirsənsə, 
özün nümunə göstərməlisən, yoxsa sənə 
inanmazlar, - deyə Hikmət müəllim dillənir.

- Sizin üçün yəqin nümunə götürməli 
insanlar olub, - deyə qardaşlara müraciət edirəm 
və eşitdiklərimdən duyğulanıram. Hər ikisi 
üçün nümunə anaları Samirədir: fədakarlığı, 
zəhmətkeşliyi, övlad sevgisi ilə. Həyat 
yoldaşı, kənd rabitə şöbəsinin rəisi Canmirzə 
Ağacanov vəfat edəndə onun 35 yaşı var idi. 
On ilin gəlini olan, məktəb kitabxanasında 
kitabxanaçı  işləyən Samirə dörd  övladına - 
Sinarəyə, Hikmətə, Hörmətə və Gülsümə həm 
analıq, həm də atalıq edib. Hikmətlə Hörmətin 
təhsilinə isə xüsusi diqqət yetirib. 

- Anam mütaliəni çox sevirdi, bizə də 
kitab oxumağı o öyrətdi. Anamın arzusu bizi 
müəllim görmək idi. O qədər tələbkar idi 
ki, bizim yaxşı oxumaqdan başqa çarəmiz 
yox idi. İndinin özündə də anamızın sözü 
bizimçün qanundur. O vaxt məktəbimizdə dərs 
hissə müdiri işləyən Azərbaycan dili müəllimi, 
indi rayon təhsil şöbəsində çalışan Qorxmaz 
Muradovun da bizim üstümüzdə əməyi az 
olmayb, - deyə Hikmət müəllim etiraf edir. - Sonra 
isə əlavə edir: - Məndə riyaziyyat fənninə 
Bağır Bada mov həvəs oyadıb. Onun qayğısı 
sayəsində respublika fənn olimpiadasında 
iştirak etmişəm. Qələbə qazanmasam da, 
riyaziyyata həvəsim artıb. Əslən Böyük Muruq 
kəndindən olub, 20 il bu kənddə müəllim 
işləmiş Bağır müəllim mənim həyat yolumu 
müəyyənləşdirib, Allah ona rəhmət eləsin.

- Məndə isə kimya fənninə Sultanhəmid 
Məmmədbəyov həvəs oyadıb. O, Yuxarı 
Kalunxür kəndindəndir. Azərbaycan Pedaqoji 
İnstitutunu  bitirib təyinatla bizim məktəbimizə işə 
göndərilmişdi. Elə savadlı müəllim idi, dərsi elə 
başa salırdı ki, istər-istəməz bu fənnə vuruldum, - 
deyə Hörmət müəllim söhbəti davam etdirir.

Maraqlı bir fakt diqqətimi cəlb etdi. Bu il 
məktəbdə 350 şagird təhsil alır. Onların təlim-
tərbiyəsi ilə 26 müəllim məşğul olur. Kiçik 
bir kənd üçün bu, çox böyük rəqəmdir. Sən 
demə şagirdlərin 150-si bu kənddən, qalanları 
kənardan gələnlərdir.Məktəbin qazandığı 
uğurlar hər yana yayıldığından bura oxumağa 
gəlmək istəyənlərin sayı ildən-ilə artır. Hazırda 
burada Xaçmazın Yalama qəsəbəsindən 30, 
Qusarın Quxuroba və başqa kəndindən 30, 
Piral, Bədişqala, İmamqulukənd, Samur, 
Ləcət, Ukur, Quxuroba kəndlərinin hər 
birindən 10-15 uşaq təhsil alır. Onları 
hər gün avtobuslar aparıb gətirir. Bu 
xərcləri övladlarının təhsilini vacib sayan 
valideynlər özləri  ödəyirlər. 70 şagird isə 
kənddə kirayədə  qalır.

Daim şagirdlərinin qayğıları ilə yaşamağa, 
onların problemlərinə öz şəxsi problemləri 
kimi yanaşmağa öyrəşmiş Ağacanovlar yolla 
bağlı qayğılarını dilə gətirirlər:

- Samur qəsəbəsindən kəndimizə məsafə  
48 kilometrdir, İmamqulukənddən isə 24 
kilometr.  Zeyxura gələnlər  kəsmə yoldan çox 
istifadə edirlər, İmamqulukəndə qədər  asfalt 
çəkilib. Oradan Zeyxura kimi olan 4 kilometr 
yola da  asfalt çəkilsə, hər gün bu yolla gəlib-
gedən məktəblilərimizin əziyyəti azalardı.

Yeni Zeyxur məktəbində oxumaq bu gün 
çoxları üçün fəxr sayılır. Hər il burada təhsil 
almaq üçün yüzlərlə gənc müraciət edir. Burada 
nümunə götürməli, təbliğ edilməli o qədər 
şeylər var ki! Məktəbə lisey statusu verilsə, 
onun uğurları daha da artar. Ümidvarıq ki, 
Respublika Təhsil Nazirliyi bu məsələnin 
müsbət həll olunması üçün əlindən gələni 
edəcək.

Sədaqət KƏRİMOVA

ZEYXUR AKADEMİYASI
Qafqazda qədim zamanlardan bəri 

insanlar bir qayda olaraq kəndin ən uca 
yerində, yaşayış evlərindən bir qədər aralıda  
məscid və mədrəsə inşa edirdilər. Bu, Allaha 
və elmə hörmət və məhəbbətdən irəli gəlirdi. 
Həmin qayda  özünün maarifçilik ənənələri 
ilə seçilən Qusar rayonu üçün də səciyyəvi 
olub.  Hələ XV əsrdə Dağıstanın Qurah 
vilayətindən olan Tayib Sudur kəndinin ən 
uca yerində  mədrəsə inşa etdirmiş, həmin 
elm ocağı uzun illər  fəaliyyət göstərmişdi. 
XVIII-XIX əsrlərdə Hil, Aşağı Ləgər, Əcəxür, 

Tahircal və Əniğ  kəndlərinin mədrəsələri də 
diqqətçəkən uca yerlərdə ucaldılmışdı. 

Bu elm məbədlərinə qonşu kəndlərdən 
də təhsil almağa gənclər gəlirdi. Sonralar 
mədrəsələrin mütərəqqi  ənənələrini Hil, 
Həzrə, Aşağı Ləgər və başqa kəndlərdə açılan 
dünyəvi məktəblər davam etdirdi. Bu məktəblər 
tez bir zamanda elə tanındı ki, burada çalışan 
savadlı müəllimlərdən dərs almaq üçün 
ətrafdakı  kəndlərdən də uşaqlar gəlməyə 
başladı. Onların çoxluğu nəzərə alınaraq 
məktəbyanı yataqxanalar inşa olundu. 
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Алай йисан 15-сентябрдиз 
КцIар райондин Зинданму-
ругъ хуьре гзаф марагълу 

мярекат кьиле фена. ЦIинин йи-
суз инин мектебдай институтриз 
кьабул хьайи 8 жегьилдинни абу-
рун муаллимрин гуьруьш рикIел 
аламукьдайди хьана. И жегьилар 
тебрик ийиз алатай йисара инсти-
тутрик экечIнавай студентарни 
атанвай.

Мектебдал гзафни-гзаф рикI 
алай, ам кIвачел ахкьалдарун, 
цIийи агалкьунралди генани ви-
лик тухун патал вири жуьредин 

алахъунар ийизвай директор 
Судя Манчаров кьиле аваз иниз 
кIватI хьанвай муаллимрин хве-
шивилин и кьил а кьил авачир. 
Ингье муаллимрини аялри хиве 
кьазвайвал, мектебдин агалкьун-
рик вич и хуьряй тир меценат 
Сабир Ферзалиева чIехи пай 
кутунва. Вини синифрин аялар 
институтриз гьазурзавай кьил-
дин курсар ахъайна муаллимриз 
гьакъи, хъсан кIелзавай аялриз 
стипендия гузвай С.Ферзалие-
ван алахъунар себеб яз Зиндан-
муругъ хуьре инсанрин рикIера 

маарифдин эквер куькIуьннава. 
Гила хуьруьнбур чпин аялрин 
кIелунив мукьувай, рикI алаз 
эгечIзава.

Сабир муаллимдин меслят-
далди ва тешкилатчивилелди адан 
Аладашда авай кIвалин багъда 
кьиле фейи и гуьруьшда ада буба-
ди хьиз студентриз куьмек яз пу-
лар вугана, ахпа абур дадлу хуьре-
кар алай суфрадихъ ацукьарна. 
Гуьгъуьнлай мярекат жегьилрин 
манийринни кьуьлерин мелез эл-
къвена.

И мярекатдиз «Самур» газет-
дин редактор Седакъет Керимова-
дизни эвернавай. Ада 20 студент-
дизни, абурал виридалайни гзаф 
зегьмет серф авур 4 муаллимдиз, 
гьакIни меценатдиз вичи Муь-
зеффер Меликмамедовахъ галаз 
санал туькIуьрна чапдай акъудна-
вай «Лезги чIаланни Азербайжан 
чIалан гафарган» савкьват яз вуга-
на ва «и ктабди куь рикIера лезги 
чIалаз авай кIанивал артухаррай» 
лагьана.

«Самур»
Шикилар ягъайди 
Фаик Агьмедов я.

Виш йисан къене Лакз (лез-
гийрин уьлкве) ва Дагъустан 
муьтIуьгъариз тахьай Хали-

фатди эхирни и кар Маслама ибн 
Абд ал-Маликан хиве тунай. Ам 
шумудни са женгера уфтан хьайи 
гзаф женгчи кас тир. Садра ара-
брин Къафкъазда авай кьушунрин 
кьил Мугьаммад ибн Марвана адаз 
вичин кьилив эверна Дербентда 
авай хазаррал вегьин патал эмир 
гана. Маслама Марванан стхадин 
хва тир ва гьавиляй сердерди адал 
ихтибарзавай.

Дербентда а чIавуз хазарин 80 
агъзурдин кьушун авай. Са кьадар 
женг чIугурдалай кьулухъ Масла-
мади арабриз кIеледиз гьахьдай 
чинебан рехъ къалурай са хазар-
дин куьмекдалди шегьер кьуна. 
Ахпа ам гзаф мал-девлет гъилик 
авуна вичин имидин кьилив хтана. 
(Килиг: Абу Мухаммад Ахмад ибн 
Асам ал-Куфи. Книга завоеваний 
(Пер.с араб. Буниятов З.М. Баку, 
1981. С.14-15).

Хазарар цIийи кьилелай Дер-
бентдиз хтайла Масламади вири 
Дагъустан гъилик кутун къарардиз 
къачуна. Ада кьвед лагьай гъиле-
ра Дербентдал вегьена. Са шумуд 
юкъуз женг чIугуна Дербент кьур 
Масламади инаг генани мягькем 
кIеледиз элкъуьрун патал цIийи 
эцигунар кьиле тухвана, иниз 
агъзурралди арабар куьчарна ва 
шегьер кьуд чкадал пайна. Вичи 
шегьердин гьакимвиле тайинарай 
Къарираз шегьерда къуьл, мух ва 
яракьар хуьдай гьамбарханаяр ара-
дал гъун патал эмир гана. (Килиг: 
Мад гьана, ч.69).

Вири Дагъустан гъилик авур 
Масламадивай Лакз ва Къайтагъ 
кьаз хьаначир. Муькуь пачагьлу-
гърив гекъигайла лезгийрин уьл-
кве гзаф чIехи ва гужлу тир. Гьеле 
725-йисуз Масламадин эмирдалди 
ал-Харис ибн Амр ат-Таи кьиле 
аваз чIехи араб кьушунди и чи-
лерал вегьенайтIани, лезгийрини 
къайтагъри абур кукIварнай. Им 
арабрин Къафкъазда сад лагьай-
далайни (642-йисуз Салман ибн 

Рабиа магълуб хьайидалай) чIехи 
магълубвал тир.

И кар эхиз тахьай Масламади 
чIехи кьушундин кьиле аваз Къ-
умукь ва Къайтагъ вилаятриз ба-
срух гана, анагар муьтIуьгъарна. 
Ахпа ада Табасарандал вегьена. 
Табасаранвийри адахъ галаз кье-
гьалвилелди женг чIугунатIани, 
Маслама уфтан хьана. Ада Ислам 
дин кьабулайбурук кягънач, амай-
бур вири турунай акъудна. (Килиг: 
Саидов М.С., Шихсаидов А.Р. 
Дербенд-наме. - В кн.: Восточные 
источники о Дагестане. Махачка-
ла, 1980. С. 36-37).

Лакздал гьалтайла Масламади 
вичин тактика дегишарна. Адаз 
лезгийрин уьлкведихъ чIехи къу-
ватар авайди чизвай ва инаг муь-
тIуьгъарун патал гзаф йисара женг 
чIугуна кIанзавайди кьатIузвай. 
Гьавиляй ада Лакздин пачагьдихъ 
галаз  вахтуналди икьрар кутIун-
на. А икьрарда арабри Лакздал ве-
гьедач лагьана хиве кьазвай. Амма 
лезгийри са шумуд йисан къене 
Лакз мусурманрин уьлкведиз эл-
къуьрна кIанзавай. Гьа икьрардив 
кьадайвал, са кьадар лезги хуьрера 
мискIинар ва минараяр эцигна. Ис-
лам чирун патал фекьияр ва алимар 
тайинарна.

735-йисуз Масламадин чкадал 
Марван ибн Мугьаммад сердерви-
ле тайинарна. Ам гзаф залум кас 
тир ва ада Лакздихъ галаз икьрар 
чIурнай. Анжах адавай куьруь 
вахтунда лезгийрин уьлкве муь-
тIуьгъариз хьаначир. Ада маса 
вилаятрихъ галаз женг чIугвазвай 
йисара Лакздини Ширванди чпин 
аслу туширвал хвенай. (Килиг: 
История Дагестана. Махачкала, 
1991. С.35). Гуьгъуьнлай Марвана 
дагъларин уьлквейрин пачагьриз 
Дербентдиз эверайла Лакздин па-
чагь Авиз адан кьилив феначир. 
Гьавиляй Марвана са йисуз Самур 
дередин лезгийрихъ галаз женг чIу-
гуна абур муьтIуьгъарна. (Килиг: 
Мад гьана). Ингье адавай  вири 
Лакз муьтIуьгъариз хьанач. 

М.МЕЛИКМАМЕДОВ

Гана ваз
Аллагьди вун халкьай чIавуз,
Цуьквед атир, яр гана ваз.
Закай жуваз лукI ийидай,
Гьар са ихтияр гана ваз.

Ашукьарна эвел вичел,
Элкъуьрна зун вичин кьилел,
Гаф лагьайла чIуризди пел, 
Гьа зал къвадай хар гана ваз.

Рахунар туш билбилдин ван, 
КукупI хъуьхъвер масдаз аван?
Зи дердерин сад тир дарман,
Са жуьт  къуша нар гана ваз.

РикI акъуддай иер вилер,
Шип-ширин мез, хъуьтуьл гъилер,
Хуш къилихар, миливилер,
Гьар са шей иер гана ваз.

Са «эхь» тагьлуз амаз кIеве,
Кутунва зун элдин сиве,
Межнун тIвар Рагьибан хиве,
Твадай кьван къарар гана ваз.

Хьун герек
Халкьдин рекье женг чIугвадай кьегьалрин,
Далудихъни квайбур кьегьал хьун герек.
Халкь лагьана ийизвай кар, амалрин, 
Хъсан, писдни халкьдин къуьнел хьун герек.

Гафар мецел, ийидай кар гъилемаз,
Четин жеда гьарда санихъ ялдамаз.
Элдин къайгъу, элдин дерди гьалдамаз,
Халкь сад хьана туькIуьрдай мел хьун герек.

Гьар са касди вичин жуввал кьатIайла,
Герек хьи, гьахъ лугьун чка атайла,
Ягъид гъиле гьатна чара атIайла,
Адан гьалдихъ ишедай эл хьун герек.

Ватандин цIай гьар са цIалай векъиди,
Ватандин экв гьар  экуьнлай экуьди,
Гьим туьхуьди, чидач нин экв куькIуьди,
Бахтлудан гъил, кайдан хирел хьун герек.  

Рагьиб КцIарви

Gözümə dar olub bu yer, bu cahan,
Səni Əzrayıldan ala bilmədim.
Mənim əziz balam, mənim gül balam,
Sən niyə hamı tək ola bilmədin?

Bilsəydim talesiz doğulacaqsan,
Xəstəlik əlində boğulacaqsan,
Bil ki, vaz keçərdim ana olmaqdan,
İndi sənsizlikdən dəli oluram

Qaytara bilsəydim zamanı geri,
Nələri, nələri qurban verərdim.
Səni bu həyatda saxlamaq üçün
Özümü əcələ qurban edərdim.

Dərdlərim çoxalıb ürək daşanda,
Gözlərim dolanda, fikrim çaşanda,

Sənə üz tuturam, mənim gül balam,
Ey mənim qaragöz, sirin dil balam.

Deyirlər, Allahın hökmüdür bu, döz,
Belə də hökm olar, mən necə dözüm?
Özümdən asılı olmadan hər gün,
Səninlə başlayır söhbətim, sözüm.

Adını mələklər verdi yuxuda,
Doğuldun, doymurdum şirin qoxundan.
Mənim nur balam, mənim pir oğlum,
Üz tutdu göylərə, bir mələk oldu.

Səninlə dözürdüm hər əzaba mən,
Deyirdim, şükür ki, sən yanımdasan.
Sən mənim təsəllim, ümidim idin,
Getsəm də, yenə bil, sən canımdasan.

Aygün ƏHMƏDZADƏ

Ватанэгьлийрин форумда 
иштирак авун патал Дагъус-
тандиз атанвай Туьркиядин 

лезги диаспорадин векилар алай 
йисан 23-сентябрдиз Магьачкъала-
да «Лезги газетдин» редакциядиз 
илифна. Редакциядин чайдин суфра-
дихъ ацукьай мугьманри Туьркияда 
яшамиш жезвай лезгийрин гьалари-
кай, дуланажагъдикай, хайи чIал, ме-
деният ва адетар хуьн паталди чпи 
кьиле тухузвай крарикай ихтилатна.

Редакциядиз илифай ксар Бур-
са, Балыкесир, Измир ва маса ше-
гьерра яшамиш жезва. Абуруз хайи 
чIал лап хъсандиз чизва. ЧIал хуь-
никай ихтилат авур Рамазан Кора 

Туьркиядин лезги жегьилриз хайи 
чIал чирдайла вилик акъваззавай 
четинвилерикай ихтилатна. Лезги 
чIалан муаллимриз игьтияж авайди 
къейд авуна.

Гуьруьшдин вахтунда Туьрки-
ядин лезгийриз хайи чIал хъсандиз 
чирун патал «Лезги газетдин» редак-
циядин базадал алаз кьилди онлайн 
курсар кардик кутун къарардиз къа-
чуна. Гуьруьшда редакциядин кол-
лективди, илимдин, медениятдин, 
диндин векилри ва Дагъустандин 
Гьукуматдин Университетдин Рагъ-
экъечIдай патан чIаларин факультет-
дин студентри иштиракна.

«Лезги газет»
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“САМУРДИН” МЕКТЕБ
XVII виш йис вири лезги хал-
кьдин уьмуьрда хьиз, чи лите-
ратурадани гзаф залан девир-

рикай сад я. А чIавуз яшамиш хьайи 
шаирри халкьдин залан кьисметди-
кайни уьмуьрдикай, чапхунчийрин 
вагьшивилерикай, Ватан кIевера авай 
гьаларикай рикIел аламукьдай эсе-
рар кхьенва. Чи шаирри чпин шии-
рар гьам лезгидал, гьамни араб, фарс, 
туьрк чIаларал теснифзавай. А чIавуз 
анжах са чIалал кхьей шаирар чал 
кьериз-цIаруз гьалтзава. Тарихдин 
чешмейрай анжах са чIалал - арабдал-
ди кхьей шаиррикай Гьашим ал-Ах-
тыдин тIвар малум я. Ам гзаф зурба 
къелем эгьли тир ва адан са кьадар 
эсерар араб уьлквейрани машгьур 
хьанай. Гьашим ал-Ахтыди виликан 
араб чIалалди кхьей лезги шаиррилай 
тафаватлу яз и чIалал чи поэзиядиз 
лезги темаярни гъана. Мисал яз ада 
Ахцегьин гьалар тесниф авур шиирар 
къалуриз жеда.

Са шумуд чIалал кхьизвай устад-
рин арада Лезги Салигь, Къалажугъви 
Забит, Имам Куьреви ва Лезги Къа-
дир вириниз сейли хьанай. Абурукай 
Лезги Къадира кьве чIалал - лезги ва 
туьрк чIаларал кхьизвай.

XVII асирда яшамиш хьайи Лезги 
Къадир чи литературадиз Ватандихъ 
ва ватанпересвилихъ галаз алакъалу 
тир темаяр гъайи шаир я. Ам Куьре 
вилаятда дидедиз хьана. Шаир диде-
диз хьайи хуьр икьван чIавалди тайи-
нариз хьанвач. Халкьдин меце Къадир 
“Къураба” лакIаб алай шаир хьизни 

ама. Вичин хайи хуьре, хьайи кIвале 
са шад югъ такур Къадир хуьрба-хуьр, 
элба-эл, къураба хьиз къекъвез хьана. 
Шаирдивай халкьдин кьилел атай му-
сибатар, миллет маса гузвай ксарин 
ламатIвилер эхиз хьанач ва ада и те-
мадай гзаф шиирар кхьена. Халкьдин 
мецин эсерра чал Къадиран тIвар алаз 
са кьадар манияр гьалтзава. И манияр 
гъам-хажалатдив, хифетдив, асретдив 
ацIанвай рикIин сузайриз ухшар я:

 
Хажалатрин кьакьан кIеле
ЦIуьриз тежер фагъир я зун.
Бахтсуз хана, хайи кIвале
Шадвал такур Къадир я зун.

Заз Къураба Къадир лагьай,
Руш ви гафар гьикI эхин за?
Ашкъидикай са пай тахьай,
И дерт суруз гьикI тухун за?

Яд эллера рикIиз къайи
Зун хьтиндаз макан женни?
Хайи деге барбатI хьайи,
Къурабадиз Ватан женни?
 
Манийрай аквазвайвал, Къадир 

хъсан шаир хьиз, хъсан ватанпересни 
тир. Вичин хайи кIвал-югъ, хайи Ва-
тан бахтлу яз акун адан рикIин мурад 
тир. Амма а девирда адан мурадар 
кьилиз акъатун мумкин тушир. Ада-
вай халкьдин кьилел къвезвай муси-
батар ижтимаи къурулушдихъ галаз 
алакъалу тирди, и къурулуш деги-
шар тавуртIа, белани алудиз тежерди 
кьатIуз жезвачир.

Сифте яз Лезги Къадиракай малу-
мат гайиди филологиядин илимрин 
доктор Мавлуд Ярагьмедов я. Ада 
шаирдин Ахцегь жуьнгуьнай жагъу- 
рай шииррикай сад вичин “Дагъус -
-тандин савкьватар” (азербайжан чIа-
лал, Баку, 1987-йис) ктабда чапна. Эхи-
римжи вахтара Лезги Къадиран шиир-
рикай са кьадарбур мадни жагъанва. 
Агъадихъ чна шаирдин “Пака-ман ша-
гьвар” тIвар алай шиир гузва.

 
ПАКАМАН ШАГЬВАР
 

Пакаман шагьвар, зи фагъир гьалдикай,
Агакьра ван яргъа авай эллерив.
Зулумрикай фелекдин, чав къалрикай,
ЦIигел хьункай, лагь, зун къизил гуьллерихъ.
 
Зи гъам чIугваз, дидед рикIел хьанва тIагъ,
Кими тежез вилерилай туькьуьл нагъв.
Зи бахт, вичел хажалатрин алаз дагъ,
Аватзава дерин-дерин вирериз.
 
Гурлу селлер авахьзава азгъундиз,
Къати я гар элкъвезавай чайгъундиз.
Лейлидивай къакъатнавай Межнун хьиз,
Авара яз катнава зун чуьллериз.
 
Жуван миллет маса гун туш жедай кар,
Мусибатри тавурай чаз дуьнья дар.
Чи миресрив агакьра зи дуьз хабар,
Аватункай, лагь, зи гими гьуьлериз.
 
Къадир я зун шадвал такур гьич кIвале,
Хажалатрин залан пар я зи шеле.
Ажалди вахт ганва, кьенвач зун гьеле,
Кхьена, дерт пайзава за эллериз.

ЧИ БУБАЙРИ 
ЛАГЬАНАЙ...

Туькьуьлди тIуьн тавуртIа, вер-
цIидини чир жедач.  
Вад чIулав йикъахъ са лацу югъ-
ни гала.  
Гьикьван хвейитIани, жанавур 
тамуз килигда.  
Еке ич тарал аламукьдач, иер 
цуьк - хилел. 
Са чIунукай гъал жедач, са тар-
цикай - там. 
Чарадан кIусунал чIехи хьайи-
дан чин хъурхъунди жеда.  
Чарадан къуьлуьн фалай жуван 
чIатI хъсан я. 
Рехъ тефенмаз куьтягь жедач, 
кIвалах - тавунмаз. 
Вахтуни вири кIвалахар чирда.  
Захадай сад акъатда, минтикь-
дай - кьвед.  
Катран мука кард жеда.  
Гурмагъдай гум акъат тавуна 
амукьдач.  
Кlанивал тахьуй, жеривал хьуй.  

КЪАДАКЬ - РАКЬ ХЬУН
И ибара къати къаяр хьана, чилер 

кIевиз тIакьана, къван-къванце акIу-
низ лугьуда. Чи бязи алимрин фи-
кирдалди, ибарадин сад лагьай пай 
«къадакь» ваъ, «кьада къван» тир. 
А гаф «ракь» гафунин эхирда авай 
[кь] сесинин тaъсирдик кваз дегиш 
хьана.

КЪУЬРЕН КАРЧ
«Лап тIимил, кьериз дуьшуьш 

жедай затI» хьтин маса гузвай и иба-
ра пайда хьунин себеб ава. Яргъалай 
крчар алайди хьиз аквадай, гьакъ-
икъатда вичел крчар алачир къуьре-
рин жинс ава. Аквадай гьаларай, и 
ибарани гьахьтин къуьрер акуна туь-
кIуьрнавайди я.

ЦIАЙ ХЪУВУН
И ибарада кIвале (къула) цIай 

хьунин гел ава, гьавиляй «пакамахъ 
къарагъна цIай ая ваъ, цIай хъия» 
лугьуда. Ибара чIала адетрин, ду-
ланажагъдин гелер хьунин хъсан 
мисал я.

НИРЕН ВАЦI
Дербентдин мукьувай авахьза-

вай и вацIал маса тIварни ала: Рубас. 
«Нирен» лугьудай тIварцIин дибда 
табасаран чIалан «вацI» мана гузвай 
«нир» гаф ава.

ШАГЬ ДАГЪ
Чи чIалан алим, филологиядин 

илимрин доктор, профессор Ражи-
дин Гьайдарова и ибарадиз ихьтин 
баян ганва: “ЧIехи дагълариз дегьза-
манра гьайванрин, иллаки чIехи ва-
гьши гьайванрин тIварар гуз хьана. 
Месела, Китин дагъ, Шалбуз дагъ, 
Эльбрус гьахьтин тIварарикай я. Чи 
фикирдалди, Шагь дагъни гьахь-
тин тIвар тир, анжах адан сифте 
компонент «шагь» ваъ, «шагъ» тир. 
«Шагъ» лап вагьши чIехи гьайван-
риз (барс, леопард, пеленг) лугьудай 
гаф тир. (Килиг: С.М.Хайдаков. Да-
гъустандин чIаларин гекъигунин ва 
къарши эцигунин словарь. Москва, 
1973. с. 10). И баяндихъ тарихдин 
жигьетдай тайин тир метлеб ава: 
чIехи, вичел гьамиша жив алай дагъ 
Къафкъаздин дагъвийри Ирандин 
шагь къведалди тIвар эциг тавуна 
тунвачир, адаз чпин адет тирвал къ-
уватлу ва викIегь гьайвандин тIвар 
ганвай.

Ихьтин чкайрин, иллаки дагъла-
рин тIварар абурун кьакьанвилихъ, 
гьайбатдихъ галаз алакъалу тир». 
(Р.И.Гьайдаров. Гафарикай къейдер. 
Магьачкъала, 2003, ч. 93).

Вучиз ятIани алимди лезги чIа-
лан куьгьне къатара, халкьдин меце 
исятдани амай «шагь» гафуникай 
баянар ганвач. Дегьзаманра лезгий-
ри асландиз «шагъ» лугьудай. С.М.
Хайдаковани и гафуниз умуми баян 
гана вири къафкъазвийрин гаф хьиз 
къалурнава.

ЧИ ИБАРАЯРЛЕЗГИ КЪАДИР

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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“Azəbaycan” nəşriyyatında çap olunmuşdur.

Бекьре   - хъиперин кьуркьур
Гурт   - луж, цIиргъ
Къадгъун  - квал
Рашал   - алчах 
Рачара   - сеферда
Ракьван  - тахьанмаз кьурун
Тачагъ   - гьуьрметсуз
Хурух   - къужах
Хурдул  - акахьай затI
Хьам   - кьелечI гъал
 Хьвехьвер  - вили цуьк, виливил
Хьен   - чIехи зинбил
Хьилиб  - меслят
Хьраб   - кIул (фитедин)
Хьрарбан  - фитнечи
Хьумур  - хъипи чепе
Цаваг   - космос
Цемцер  - чIулав тутар
ЦикIи   - чранвачир, бегьем
    чранвачир
Цилем   - яргъи, кьелечI къван
Цинцуьк  - лилия (це экъечIдай)
Цирим   - куьлуь
Цирипул  - топинамбур
ЦукIутI  - чубандин кIвал
Цурц   - наразивал
Цуьрегар  - гатфарин цуьк
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САМУР

ELAN
“Samur” qəzeti redaksiyasına ləzgi, 

Аzərbaycan və rus dillərini mükəmməl 
bilən, kompyüterdə işləməyi bacaran 

savadlı və məsuliyyətli işçi tələb olunur.
Telefon: 432-92-17

ГАФАРГАН

«Самур» газетдин рехъ вилив хуьзва

… Племя лезгин, став сильным, требовательным, сплочен-
ным, продолжало продвигаться вперед. Для уничтожения лез-
гин шах разбитой армии собрал сорок тысяч шейтаноподобных 
воинов, пятерых ханов, правителя Ширвана Хасан Али-хана, 
военачальников и отправил их с большим снаряжением. Те раз-
били шатры на широкой равнине между Тифлисом и Гянджой, и 
когда намеревались разбить лезгин, названному племени стало 
известно об этом и рано утром они напали на армию красно-
головых, убили упомянутых военачальников и прочих ханов и 
должностных лиц, большинство воинов, а остальных взяли в 
плен, захватили их армию, все имущество, казну, вещи и скот. 
Убитых было настолько много, что от злования трупов через 
поле боя ни люди, ни дикие животные не могли пройти, птицы 
не могли пролетать, а люди перестали пользоваться этим корот-
ким путем. 

«Каиме» Бедреддинзаде Али бея.
Известия Академии Наук 

Азербайджанской ССР. Серия истории, 
философии и права, 1988. N3. С. 71-76.

Когда кончилось страшное зимнее замерзание реки и при-
близилось приятное дуновение весны… они (лезгины)… со-
брались более чем в двойном количестве, составили отряды… 
прибыли и остановились лагерем у плодородной равнины Му-

ганской, на том месте, где соединяются Кура и Аракс. Один из 
персидских полководцев, по имени Чардахжи, также с боль-
шим войском стоял лагерем около Баркушата на берегу того же  
Аракса.

При одном только слухе о них этот безбожный муж бежал и 
исчез из своего лагеря. А воинственные… лезгины, поднявшись 
по реке до пределов Баркушата, вступили в страну Тизака, заняв 
его горы и равнины.

Есаи Хасан-Джалалян. 
Краткая история страны

 Албанской (1702-1722 гг.). 
 Баку, 1989. С. 29.

Захватив Казикумух и разрушив резиденцию Сурхай-ха-
на, Надир шах хотел укрепиться в Дагестане. С этой целью 
он требовал от лезгин области Докузпара Лезгистана прислать 
для шахского войска несколько тысяч боевых коней и несколь-
ко семей в качестве заложников. Это требование обошлось 
шаху дорогой ценой. Лезгины не подчинились и вступили в 
бой. Атаковавшие внезапно лезгины «вырезали мечами много 
иранцев».

Надер шах. Техран, 1364/1945. С. 46.

О НАС ПИСАЛИ…

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В районах республики 

на газету “Самур”
можно подписаться 

коллективно и индивидуально 
в любое время.

Годовая подписка 
составляет 15 манатов.

Справки по телефону: 432-92-17

Популярная банановая диета была раз-
работана в Японии. В 2012 году она имела 
такую популярность, что полки с бананми 
в продуктовых магазинах были пусты.

Режим питания разработан «для ле-
нивых» и не требует физических упраж-
нений. Ее суть заключается в том, что на 
завтрак можно есть только бананы и пить 
воду комнатной температуры. В осталь-
ные приемы пищи можно придерживать-
ся привычного рациона. Важно в проме-
жутке между завтраком и обедом ничем 
не перекусывать.

Ограничений по количеству употре-
бляемых бананов нет. Самое главное – 

они должны быть сырыми и зрелыми. 
Основоположник диеты – Хитоши Ва-

танабе  утверждал, что благодаря такому за-
втраку ему удалось сбросить 16 килограмм.

Бананы легко утоляют голод и обвола-
кивают стенки желудка, а также содержат 
в себе большое количество витаминов и 
полезных веществ. Плод содержит в себе 
триптофан, который оказывает воздействие 
на эмоциональную систему. Он повышает 
настроение, помогает справиться с депрес-
сией, повышает работоспособность.

Плоды содержат в себе калий, кальций 
и никотиновую кислоту. В совокупности 
эти вещества необходимы для ритмичной 

работы сердца и нормализации давления 
в организме.

Соблюдение следующих правил по-
способствует избавлению до 7 килограм-
мов лишнего веса за неделю:

1. Отказ от алкоголя;
2. Подготовка ко сну до полуночи;
3. Последний прием пищи до 8 часов 

вечера;
4. Не перекусывать между основными 

приемами пищи.
5. Банановая диета ускоряет метабо-

лизм, помогает контролировать свой ап-
петит и удерживает от переедания в тече-
ние дня.

БАНАНОВАЯ ДИЕТА

Алай йис лезгийрин чIехи 
камалэгьли, Дагъустандин сад 
лагьай халкьдин шаир, ХХ асирдин 
Гомер СтIал Сулейманан 150 йисан 
юбилейдин йис я. И вакъиадихъ 
авсиятда Дагъустанда, Урусатда ва 
къецепатан уьлквейра гзаф мярекатар 
кьиле фена.

Вичин эсерар дуьньядин 100-елай 
гзаф чIалариз элкъуьрнавай, лезги халкь 
ва Дагъустан вириниз сейли авур СтIал 
Сулейманан юбилей Азербайжандин 
лезги агьалийрини гегьеншдиз къейд 
авун къарардиз къачунва. 

Мярекат 2019-йисан 15-ок тябр-
диз Баку дин Р.Бегьбудован тIварунихъ 
галай Гьукуматдин Манийрин Театрда 
сятдин 1900 -даз кьиле фида. 

Мярекатда иш  тирак ийиз кIанза-
вай, ша ир дин яратмишунрал рикI алай 
вирибурувай «Самур» га зет дин редак-
циядихъ галаз ала къа хуьн тIалабзава.  
Тел: 432-92-17.

«Самур» Лезги Милли 
Медениятдин Меркез

«Самур» газетдин редакция

СТIАЛ СУЛЕЙМАНАН МЯРЕКАТДИЗ ША!

Играми кIелдайбур! 2019-йи-
сан 10-октябрдиз Дагъустан Рес-
публикадин районра, Урусатдин лезги 
диаспораяр авай шегьерра, гьакIни чи 
ватанэгьлияр яша миш жезвай маса 
уьлквейра лез гидалди диктантар 
кхьин къа рардиз къачунва. Хайи чIал 
хуьн ва вилик тухун патал кьилиз 
акъудзавай и кIвалах къвердавай 
вири халкьдин мярекатдиз элкъуьрна 
кIанзава.

Лезгидалди диктант кхьинин мярекат 
Бакуда  Россиядин Информациядинни 
Медениятдин Меркезда 10-октябрдиз 
сятдин 15-даз кьиле фида (Проспект 
Хожалы, 20). Низ хайи чIалал диктант 
кхьиз кIанзаватIа, гежел вегьин тавуна 
«Самур» газетдин редакциядихъ 
галаз алакъа хуьн тIалабзава. Агат чи 
мярекатдив, хайибур!

Чи алакъадин телефон: (012) 
432-92-17

САНАЛ КХЬИН!

ЧНА ЭВЕРЗАВА


