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МАД СА АГАЛКЬУН

Азербайжан Республикадин Президент Илгьам
Алиева къайгъу чIугвазвай кар алай месэлайрикай
садни спорт я. Гьа и кар себеб яз чи уьлкведа
Олимпиядин спортдин комплексрин кьадар 40-
далай алатнава. Алай йисан 16-апрелдиз Бакуда
кардик кутур Милли Гимнастикадин Арена и
рекьяй мад са агалкьун я. Арена ачухардай мярекат-
да Президент Илгьам Алиева ва адан ханум
Мегьрибан Алиевади иштиракна.

ЦIийи комплексда ацукьдай чкайрин кьадар 5
агъзурдалай  10 агъзурдалди артухариз жезва. Ина
гимнастикадин заларилай гъейри прессадин меркез,
тади куьмекдин чка, хореографиядин ва тренажер-
дин залар, идара патал утагъар, магазинар, кафеяр
ва мугьманханани кардик кутунва.

Милли Гимнастикадин Арена и рекьяй Евро-
падин чIехи карханайрикай сад я. Алай йисан июн-
дин вацра ина гимнастикадай Европадин чемпионат
кьиле фида. 2015-йисуз сад лагьай Европадин
Къугъунрин вахтунда гимнастикадин ругуд хиляй
гьуьжетунарни ина тухуда.

ГАЛАРЕЯ КАРДИК КУТУНА

Москвада “Азербайжандин халичаяр. Гишир-
рин риваят” тIвар ганвай галерея-магазин кардик
кутунва. Ам ачухардай мярекатда Азербайжандин
Россияда авай посол Полад Буьлбуьлогълуди,
“Азер-Илме” компанидин кьил Видади Мурадова,
галерея-магазиндин кьилин директор Виталий
Ефремова, Свердловск вилаятдин губернатор
Евгений Куйвашева, машгьур режиссор Юлий
Гусмана ва маса тIвар-ван авай ксари иштиракна.

Галерея-магазинда Азербайжандин гьам къа-
дим, гьамни  гилан аямдин халичаяр кIватIнава.
Иниз атайбуру лагьайвал, Азербайжан Республика-
дин Президент Илгьам Алиева чи республикада
халичачивал вилик тухун патал кIевелай къайгъу
чIугвазва. Адан регьбервилик кваз Бакуда лугьуз
тежедай кьван иер “Халичадин музей” эцигна кар-
дик кутунва.

АЯЛАР ПАТАЛ ЭЦИГУНАР

Россиядин Астрахань вилаятдин талукь идара-
дай хабар гайивал, Гьейдар Алиеван Фондуни и
шегьерда 240 чкадин аялрин бахча эцигзава.
Бахчадин 120 чкадикай ибарат тир сад лагьай
комплекс алай йисан сентябрдалди эцигна куьт-
ягьда. Им девирдив кьадай, архитектурадин
чешне яз къалуриз жедай дарамат хьун патал

вири жуьредин къулайвилер
арадал гъанва.
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www.samurpress.net

Къебеле райондин Камарван хуьр

И йикъара чи республикада мад са телека-
нал кардик кутада. A9AZ тIвар ганвай ада
анжах илимдинни диндин программаяр

къалурда. Телеканал вич Азербайжандиз
Гьарун Ягья хьиз сейли тир Туьркиядин
машгьур диндин алим Аднан Октаран куьмек-
далди ачухда. ЦIийи кархана А.Октаран
Туьркияда авай А9 телеканалдин Азербай-
жандин версия жеда. A9AZ интернетдин теле-
визия патал герек тир вири аваданлухар
Бакудиз гъанва. Мукьвал вахтара ам кардик
кутада.
Са гафни авачиз, цIийи телеканалар арадал

гъун хъсан кар я. Абурун кьадар мадни пара
хьурай! Ингье са месэла рикIелай ракъурна
кIандач хьи, демократиядихъ гелкъвенвай

гилан аямда Азербайжанда лезги, талыш,
куьрд, тат, авар, татар чIаларални програм-
маяр туькIуьрна халкьдиз къалурдай махсус
телеканал кардик кутуна кIанзава.
Дагъустанда ихьтин телеканал фадлай ава ва
виридавай адакай менфят къачуз жезва.
Вучиз ятIани са шумуд йис инлай вилик чи

республикадин вири халкьар патал арадал
гъайи Ижтимаи Телевидениди милли чIаларал
гунугар гунин эвезда “Кьадардал гьалтайла
тIимил халкьарин департаментни” кIевирна.
И телевиденидин кьиле авайбуру Евро-
союздиз гайи гаф ва махсус устав мус рикIел
хкидатIа?

“САМУР”
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МАД СА ТЕЛЕКАНАЛ

Ëåçãèéðèí óüëêâåäèõú ãåíã ÿéëàõàð àâà. È
ÿéëàõðà àãúçóððàëäè ãüàéâàíàð õóüçâà. È êàðäè
Ëåçãàíäèí àãüàëèéðè ÷ïèí ñåðãüÿòàð õúñàíäèç
õóüçâàéäàêàé õàáàð ãóçâà.

Öàíàð öàäàéëà ñà øóìóä ÿö êóòlóííàâàé ðàêüóí
êóüòåíðèêàé ìåíôÿò êúà÷óçâà. È êóüòåíðè àáóðóç
÷èëèí ëàñ äåðèíäàé êúàðàãúàðäàé âà ãüà èäàëäè
íèêlåðàé ãåíàíè ïàðà êúóüë êúà÷óäàé ìóìêèíâàë
ãóçâà. Ìàñà âèëàÿòðèâ ãåêúèãàéëà, Ëåçãàíäà
ëåæáåðâàë õåéëèí âèëèê ôåíâà.
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Düriyyə Rəhimova vəfat etdi... Bu
acı xəbər böyük sənətkarın saysız-
hesabsız pərəstişkarlarını bərk sarsıt-

dı. Axı ləzgi musiqisi tarixində bütöv bir
dövr idi Düriyyə. O, bir xalqın mədəniyyə-
tini, incəsənətini, mənəviyyatını özündə
təcəssüm etdirirdi. Mahnıları dillər əzbəri,
özü isə hamının sevimlisi idi.

Ötən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq
Dağıstan radiosunun ləzgi verilişləri redak-
siyası dünya ləzgilərinə vətən torpağının,
ana dilinin, doğma mədəniyyətin və
incəsənətin müqəddəsliyini tanıdan məkan
rolunu oynayırdı. Verilişlər vaxtı dünyanın
harasında yaşamalarından asılı olmayaraq
əksər ləzgilər doğma dilin sehrinə dalaraq
gözləri yaşarmış halda vətəndən gələn
xəbərləri həyəcanla dinləyər, sonra mahnı
qanadlarında göylərə pərvazlanardılar.
Ələlxüsııs Düriyyə Rəhimovanin ruha dad
verən mahnılannın əsiri olardılar. 1962-ci
ildə Qusarda ləzgi dilində radio verilişləri
yayımlanmağa başlayanda Düriyyə burada
da hamının sevimlisinə çevrildi.

Düriyyə Gülbaba qızı Rəhimova 1929-
cu ildə Quba rayonunun Qımıl kəndində
anadan olmuş, Quba şəhərində orta təhsil
almışdır. Məlahətli səsi ilə hamını heyran
edən bu qız hələ dördüncü sinifdə oxu-
yarkən Quba şəhər xorunun solisti olmuş-
dur. Quba şəhərində orta məktəbi
bitirdikdən sonra Quba Dövlət Pedaqoji
Məktəbində təhsil almışdır. 1947-ci ildə
respublika özfəaliyyət kollektivlərinin
müsabiqəsində o, biriıncilik qazanmışdır.
Qubalı qızı Adil Gərayın sözlərinə
yazılmış “Laylay” mahnısını oxuyanda
zalda əyləşənlər hamı bir nəfər kimi ayağa
qalxmış, onunla bir yerdə həmin mahnını
ifa etmişdir. Onun ifasında “Kəsmə
şikəstə” radionun qızıl fondunda saxlanır.

1956-cı ildə D.Rəhimova Quba Rayon
Mədəniyyət Evinin direktoru təyin olun-
muşdur. Onun ləzgi və Azərbaycan dil-
lərində oxuduğu mahnılar qıza böyük şöhrət
qazandırmışdır. Vaxtilə konsertlərdən bi-
rində iştirak etmiş Dağıstanın xalq şairi
Bayram Səlimov Düriyyənin səsinə heyran
olaraq, onu “Ləzgi bülbülü” adlandırmışdır.
Bundan sonra Dağıstan Dövlət Radiosunun
dəvəti ilə Mahaçqalaya ezam olunmuş
Düriyyə Rəhimovanın ifasında on ləzgi
mahnısı lentə alınmışdır. O vaxtdan bu günə
kimi müğənninin lent yazıları radio
dalğalarında səslənir. 

1959-cu ildə Düriyyə yenidən Azər-
baycanın özfəaliyyət kollektivlərinin res-
publika müsabiqəsində birinci yerə layiq
görülür. Tamaşaçıların böyük rəğbətini
qazanan gənc qız peşəkarların diqqətini də

cəlb edir. Azərbaycan Dövlət Radiosuna
dəvət alan müğənninin planlarını atasının
ölümü alt-üst edir, o, Qubaya, tək qalmış
anasının yanına qayıtmağa məcbur olur.
Düriyyə 1960-cı ildə Quba Dövlət Dram
Teatrında işə diizəlir. Burada bir-birindən
maraqlı rollarda çıxış edir. 1962-ci ildə
teatr bağlandıqdan sonra sənətkar Dər-
bəndə köçür, burada S.Stalski adına Ləzgi
Dövlət Dram Teatrında çalışmağa başlayır.

1967-ci ildə Dərbənddə Azərbaycan
xalq teatrı yaradılanda Düriyyə xanımın
həyat yoldaşı Nasir Haşımoğlu ora rejissor
təyin olunur. O, təkcə teatra rəhbərlik
etməklə kifayətlənmir, həm də baş rollarda
oynayırdı. Həyatda olduğu kimi, sənət alə-
mində də ona Düriyyə dayaq oldu. O, bir
cox tamaşalarda ərinin tərəfmüqabili oldu,
rus və Azərbaycan yazıçılarının pyeslərini
rus dilindən Azərbaycan dilinə və azərbay-
cancadan ruscaya çevirməyə girişdi.
Onların ləzgi, Azərbaycan və rus dillərini
mükəmməl bilmələri sayəsində teatrın
repertuarı maraqlı əsərlərlə zənginləşdi.
Ərlə arvadın birgə yaradıcılığı sayəsində
Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun”,
S.Vurğunun “Fərhad və Şirin”,
C.Cabbarlının “Solğun çiçəklər”, “Sevil”,
M.Şamxalovun “Qaynana” əsərləri və
başqa tamaşalar teatrın səhnəsində oyna-
naraq böyük tamaşaçı sevgisi qazandı.
Tezliklə Düriyyə xanım Azərbaycan
teatrının bütün ağırlığını boynuna götürdü.
Həyat yoldaşı səhhəti ilə bağlı səhnədən
uzaqlaşanda buranın rejissorluğu ona
həvalə olundu. O, 1998-cu ilə kimi həmin
vəzifədə çalışdı, 2007-ci ilədək səhnədə
oldu, 2014-cü ildə dünyasını dəyişdi. O,
müğənni, rejissor, publisist, tərcüməçi,
ictimai xadim... idi. Ən böyük vəzifəsi isə
ləzgi və Azərbaycan xalqları arasında
mənəvi körpü yaratmaq idi. O, hər iki
xalqa bağlı olduğundan həyatı onlara
sədaqət nümunəsinə çevrilmişdi. Elə ona
görə də həm Dağıstanda, həm də Azərbay-
canda sevilirdi.

50-dən çox rolda çıxış etmiş Düriyyə
Rəhimova daha çox oxuduğu mahnılarla
tanınmışdır. Sənətkara 1965-ci ildə “Da-
ğıstan Respublikasının əməkdar artisti",
1977-ci ildə isə “Dağıstan Respublikasınm
xalq artisti” fəxri adları verilmişdir. 1986-
cı ildə o, Rusiya Federasiyasının Xalqlar
Dostluğu Ordeni ilə təltif olunmuşdur.

İlk dəfə bu əfsanəvi insanı görmək
mənə 1967-ci ildə Qusar şəhər klubunda
keçirilən konsertdə nəsib oldu. Zalda iynə
atsaydın yerə düşməzdi. Oturacaq yerləri
azlıq etdiyindən, bir o qədər adam ayaq
üstə dayanmışdı. Zərif, yaraşıqlı müğənni

səhnədə görünəndə zalı alqış səsləri
bürüdü. Sonra o, xalq çalğı alətləri ansam-
blının müşayiəti ilə oxudu. Sevdiyim ləzgi
mahnıları səsləndikcə mən göz yaşlarımı
saxlaya bilmirdim. O görüş və o səs yad-
daşıma həmişəlik həkk olundu və nəhayət,
1999-cu ildə “Qürub” povestimin yaran-
masına səbəb oldu.

Düriyyə xanımla yaxından tanış olmaq
arzusuna 2008-ci ildə Dağıstanın Axtı
şəhərində keçirilən “Şarvili” eposu bayra-
mında çatdım. Mən tanışlıq vermək
istəyəndə o, özünəməxsus sadəlik və
səmimiyyətlə məni qucaqladı:

- Sənin  “Qürub” kitabını birnəfəsə
oxumuşam. Hələ də onun təsiri altın-
dayam. Çox sağ ol ki, orada mənə də yer
ayırmısan.

- Əslində o povestin yaranmasına sizin
mahnınız səbəb olub, - deyə sənətkara
minnətdarlığımı bildirdim.

Həmin gün o, mənə öz ömür və sənət
yollarından maraqlı söhbətlər etdi.

O vaxtdan arabir telefonla əlaqə
saxlayırdıq. Bir neçə dəfə Düriyyə xanım
e-mail ünvanıma məktub göndərmişdi. Son
məktubunda israrla məni Dərbəndə,
evlərinə dəvət edirdi. “Səni görmək
istəyirəm. Deyiləsi sözlərim var. Xahiş
edirəm, imkan tapıb gəl”.

Mayda görüşməli idik. Ölüm bu görüşə
mane oldu. Hələ də bu acını ürəyimdə
daşıyıram. Lakin əsl sənətkarlar adi insan-
lardan fərqli olaraq yalnız cismən ölürlər.
Mənən isə onlar həmişəyaşar olurlar.
Təsəllimiz də elə bundadır.

Sədaqət KƏRİMOVA

Düz yolun 
yolçusu azmaz. 

Azərbaycan 
atalar sözü

Агьалияр пара жезва
Азербайжандин Гьукуматдин Статис-

тикадин Комитетдай гайи делилрив
гекъигайтIа, алай йисан 1-мартдиз чи уьлкве-
дин агьалийрин кьадар 9 миллионни 494,6
агъзурдав агакьнава. Са квадраткилометрда
110 кас яшамиш жезва. Гьар 1000 итимдал
1011 дишегьли гьалтзава.  Агьалийрин 53,2
процент хуьрера яшамиш жезва. Дуьньядиз
къвезвай аялрин 53,6 процент гадаяр, 46,4
процент рушар я.

Сумартада матриархат

Вичихъ дуьньядин медениятрилай тафа-
ватлу тир махсус меденият авай Индонезиядин
Сумарта кьураматди са бязи краралди вири
мягьтеларзава. Адахъ гзаф вирер ава. Гьавиляй
иниз берекатдинни булвилин макан лугьуда.
Ина гьасилзавай «Kopi Luvak» кофедин 100
граммдин мас 100 доллар я. Гьар йисуз гатар
кIватIайдалай гуьгъуьниз калерин гьуьжету-
нар тешкилда. Им Кьибле-РагъэкъечIдай
Азиядин вири агьалийрин рикI алай уюн я.

Индонезиядин РагъакIидай Сумарта кьу-
раматда минанкъкабан чIалалди рахазвай 4,5
миллион агьалияр яшамиш жезва. Инаг
дуьньядин виридалайни чIехи матриархат
вилаят я. Ина свас яз дишегьлияр ваъ, итимар
тухуда ва абур папан кIвализ куьч жеда.
Итимри дишегьлийрин фамилияр къачуда.
Папари кIваляй чукурай итимар патал кьилди
амукьдай чкаяр туькIуьрда. Паб кьейила адан
итим чуьлда яшамиш жеда.

Хъуьруьнри хъсандиз
фагьумиз тазва

И мукьвара алимри субут авурвал, хъуь-
руьнри инсандин зигьин хци ийизва, рикIел
аламукьунин ва фагьум авунин алакьунар
артухарзава. Иллаки кьуьзуьбуру комедиядин
фильмдиз килигайдалай кьулухъ гьар са
информация генани хъсандиз рикIел хуьзва.

Калифорниядин университетдин  алимри
гьарад 20 касдикай туькIуьрнавай кьве груп-
пада тухвай тежрибадай чир хьайивал, хъуь-

руьнрин фильмриз килигай группадик
квай ксари фагьум авунин тестериз гена-
ни хъсандиз жавабар ганва. Алимри лу-
гьузвайвал, хъуьруьнри инсандин орга-
низмда стрессдин гормонар тIимиларзава,

абурув генани хъсандиз
фагьумиз тазва.

ЦIийивилер
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Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin sərəncamı ilə
Kamal Mehdi oğlu Abdullayevin

Azərbaycan Respublikasının millətlərarası,
multikulturalizm və dini məsələlər üzrə
Dövlət müşaviri təyin edilməsi xəbərini
eşidəndə buna çoxları kimi biz də sevindik.
Əvvəla, bir neçə il əvvəl ləğv olunan və
cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmayan dövlət
qurumunun bərpası bu sahədə respublikada
aydın və düşünülmüş siyasətin davam
etdiriləcəyinə, daha məqsədyönlü xətt
yeridiləcəyinə əminlik yaradır. İkincisi, bu
vəzifəyə respublikamızın adlı-sanlı ziyalısı,
filologiya elmləri doktoru, professor, əmək-
dar elm xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü,
Azərbaycan Yaradıcılıq Fondunun sədri, 14
il Bakı Slavyan Universitetinin rektoru və-
zifəsində çalışmış, həmçinin yaratdığı bədii
əsərlərinin qayəsini vətən, yurd sevgisi və
insana məhəbbət təşkil edən yazıçının təyin
olunması Azərbaycan Prezidentinin mil-
lətlərarası münasibətlərə önəm verdiyini
deməyə əsas verir. 

Yeni dövlət müşavirinin respub-
likamızın azsaylı xalqlarının nümayən-
dələri ilə ilk görüşü aprelin 1-də Bakı
Slavyan Universitetinin konfrans zalında
keçdi. Görüş zamanı K.Abdullayev hamı
ilə səmimi görüşərək, cənab prezidentin
böyük etimad göstərərək onu bu vəzifəyə
təyin etdiyini, bu etimadı doğrultmaq üçün
var-qüvvə ilə çalışmağa hazır olduğunu
bildirdi. 

Sonra çıxışlar oldu. Azəri-Talış İctimai
Birliyinin sədri Mehdibəy Səfərov,
“Samur” Ləzgi Milli Mərkəzi İdarə
Heyətinin sədri Şair Həsənov, Azərbaycan
Rus İcmasının sədri Mixail Zabelin,
“Tuqantel” Tatar Mədəniyyət Mərkəzinin
sədri Gülcan Myasoutova, Dağ Yəhudiləri
Bakı Dini İcmasının sədri Milix Yevdayev,
“Ponayi” Kürd Mədəniyyət Mərkəzinin
sədri Fəxrəddin Paşayev, Talış Mədəniyyət
Mərkəzinin sədri Rafiq Cəlilov, Alban-Udi
Xristian dini icmasının sədri Robert Mobili,
Avar Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri
Məhəmməd Nooyev, Axıska türkləri
“Vətən” İctimai Birliyinin sədri İbrahim
Məmmədov, Rus Mədəniyyət Mərkəzinin
sədri Qalina Manafova və başqaları yeni
müşavirə fəaliyyətində uğurlar diləyərək,
milli icmaların tez-tez təsadüf etdiyi prob-
lemlər haqqında qısaca məlumat verdilər.
Bunlara ayrı-ayrı ictimai təşkilatların qey-
diyyatı, etnik qəzetlərə dövlət yardımının
göstərilməsi və sair məsələlər daxil idi. 

“Samur” qəzetinin redaktoru Sədaqət
Kərimovaya da söz verildi. O, dedi: “Mən
bütün tədbir iştirakçılarının ürəyincə olacaq
bir arzumu dilə gətirmək istəyirəm.
Dünyanın bir çox yerlərində “Xalqlar
dostluğu” evləri var. Məsələn, Tatarıstanın
paytaxtı Kazanda, Qazaxıstanın paytaxtı
Almatıda, Türkiyədə, Avropanın ayrı-ayrı
ölkələrində. Belə bir evin Bakıda da
yaradılması məqsədəuyğun olardı. Bu, həm
ictimai birliklərin ofis problemini həll edər,

həm də bir sıra beynəlxalq forumlara ev
sahibliyi edən Azərbaycanın imicinin daha
da yüksəlməsinə səbəb olardı. Biz tolerant
ölkə kimi dünyada tanınırıq. Belə bir ev isə
bunun rəsmi təsdiqi olardı”.

“Çox gözəl təklifdir. Əslində bu fikir
məni də düşündürüb. Mən mütləq cənab
Prezidentə bu barədə məlumat verəcəyəm”, -
deyə məsələyə münasibətini bildirən
müşavirin sözləri hamının ürəyindən oldu. 

Sonra S.Kərimova sözünə davam etdi:
“1992-ci ilin Prezident fərmanından sonra
nəşrə başlamış azsaylı xalqların qəzetlərinin
çoxu iqtisadi çətinliklərə davam ğətirə
bilməyib bağlandı. “Samur” isə 22 ildir
ayda bir dəfə də olsa çıxır və Azərbaycan
həqiqətlərini dünyaya, o cümlədən Avropa
Şurasına çatdırır. Bu isə belə bir fikir for-
malaşdırır ki, respublikada ləzgi dilində
gəzet çıxırsa, orada demokratiya, tolerantlıq
var. Ona görə də belə qəzetlərə yardım
göstərilməsində dövlət maraqlı olmalıdır”.

Sonda dövlət müşaviri bir daha vurğu-
ladı ki, belə görüşlər tez-tez keçiriləcək.
Onların nəticəsi olaraq respublikada bir çox
önəmli işlər çörüləcək, konkret layihələr
həyata keçiriləcək. “Mən sizinlə bərabər
çalışacağam, sizin köməyinizlə biz istədik-
lərimizə nail olacağıq. Ona görə də sizdən
konkret təkliflər gözləyirəm”. - Bu sözlərlə
o, səmimi şəraitdə keçən görüşü yekun-
laşdırdı.

“SAMUR”

DÖVLƏT MÜŞAVİRİ İLƏ GÖRÜŞ

LßZGÈ BÖLBÖLÖ
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Ehtiyat igidin
yaraşığıdır. 
Azərbaycan 
atalar sözü

Baüdad sÿfÿri
Hələ 10 yaşina çaymayan uşağın

istedadını görən atası Mammusu təhsil
almaq üçün Bağdada aparır. Onun atası
bütün Şərqdə tanınan məşhur alim, bir
çox tarixi əsərlərin müəllifi Əbu -l -
Valid  əl - Həsən ibn Muhammad əd -
Dərbəndi  əl -
Bəlxi  əs - Sufi
idi. Bağdad
a l i m l ə r i n i n
təklifi ilə
Nizamiyyədə
m ü ə l l i m l i yə
başlayan Əbu -
l-Valid burada
bir çox gör-
kəmli alimlər
yetirmişdi. On-
ların arasinda
çoxcildli “Bağdad tarixi” kitabının
müəllifi  əl-Xatib əl-Bağdadi də var idi.
Sonrakı illərdə atası Mammus  əl-
Ləzgini məhz onun yanında oxumağa
qoyur. (Bax: Аликберов. А. К. Ислам
на территории бывшей Российской
империи. Энциклопедический сло-
варь. Вып. I. М., 1998).

Yeniyetmənin istedadını görən alim
bəzi kitablarının üzünü köçürməyi ona
etibar edir. Bu işlə məşğul olarkən
Mammus  əl-Ləzgi Xilafətin Səmər-
qənd və Buxara vilayətləri ilə bağlı ta-
rixinin tam araşdırılmadığını görür və
bu sahədə aydınlıq yaratmaq istəyi ilə
Orta Asiyaya səfər edir. Səmərqənddə
və Buxarada olduğu bir neçə ildə yerli
alimlərin hörmətini qazanan gənc əldə
etdiyi qiymətli materiallarla Bağdada
qayıdır.

Çox keçməmiş atasının dünyasını
dəyişməsi onu bir qədər ruhdan salır və
Xilafətin mərkəzində elmi fəaliyyətini
davam etdirməkdən əl çəkir. Vətənə
qayıdarkən müəllimi  əl - Xatib  əl -
Bağdadi ondan Qafqazın islam tarixini
qələmə almağı xahiş edir. Bu xahişə
rəğmən o, xeyli axtarışlar aparır və
hətta Dərbəndin haşimilər sarayından
kömək istəyir. Burada onu hörmətlə
qarşılayırlar və sarayın baş tarixçisi
vəzifəsini tutmağı təklif edirlər. Bu,
gənc alimin ürəyincə olur.

Haøimilÿr sarayûnda
Mammus  əl-Ləzginin saray ta-

rixçiliyinə razılıq verməsi təsadüfi de-
yildi. Elmə, dinə və mədəniyyətə qayğı

göstərən haşimilər sülaləsi Dərbəndin
islam mərkəzlərindən birinə çevril-
məsində böyük rol oynamışdı. (Bax:
Путешествие Абу Халида   ал-
Гарнати в Восточную и Цен-
тральную Европу. Публикация
О.Г.Большакова и А. Л. Монгайта.
М., 1971. С. 26). Burada alimlərə
qayğı ilə yanaşılırdı. “Tarix Bab  al-

abvab va Şirvan” əsərini yazandan
sonra “Dərbəndin baş alimi”
adlandırılan Mammus əl-Ləzgi artıq
qonşu vilayətlərdə də böyük nüfuz
sahibi olmuşdu.

Şirvanşah onu bir neçə dəfə sarayına
dəvət etmiş, islamın təbliğinə görə
ənam vermişdi. Sonuncu dəfə Şir-
vanşah ondan 1064-cu ilin hadisələri
ilə bağlı lakların yaşadığı Qumuxda
islamın yayılmasına kömək göstərməyi
xahiş edir. Həmin il “Qumux kafirləri”
al-Bab kəndinə hucum edib “çoxlu
müsəlman” qırmışdılar. (Bax:
Минорский В. Ф. История
Ширвана и Дербенда. М., 1963. С.
74). Bu qırğın hər iki tərəfdən çoxlu
insan təlafatına səbəb olmuşdu. İslam
dinini qəbul etmək istəməyən Qumux
əhalisi mövbəti dəfə müsəlmanlara
hucum etmək istəyəndə Mammus  əl -
Ləzgi Şirvanşahın məktubu ilə buraya
gəlir. Yerli alimlərlə dil tapandan sonra
qumuxlulara məktubu oxuyur. Burada
yazılmlşdı: “Siz təhlükəsizlik tərəfdarı
olduğunuzu, etiqada sadiq qalmaq
istədiyinizi bildirirsiniz. Kim Allahdan
kömək diləyirsə, Tanrı onu bir başa
arzusuna çatdırır... Tələsin, Allah sizi
birbaşa arzunuza çatdırar... bizim
təqdirimizi almağa tələsin... Onu bilin
ki, islamı qəbul etsəniz, xilas olarsınız,
bu dinə etiqad etsəniz, təhlükəsiz
şəraitdə yaşayarsınız”. (Bax.
Minorsky V. et Cahen Cl. Le Recuil
transcaucasien de Macud b.
Namdar.- Journal Asiatiquc. 1949, t.
237. C. 140 – 142). XII əsrin kürd tar-
ixçisi Məsud ibn Namdarın yazdığına

görə Qumux əhalisinin islamı qəbul
etmısində Ləzgistanın ayrı–ayrı yer-
lərindən olan alimlər böyük rol
oynamışdı. (Bax: Yenə orada).

Bu hadisələrdən sonra Qumuxda
islam dini geniş yayılır və möhkəm-
lənir. Hətta qumuxlular özləri islamın
qatı təbliğatçılarına çevrilirlər. Buna
görə də bəzi tarixçilərin yazdıqlarına
görə onlar “qazı”, “dinin əsgəri” titulu-
na layiq görulmüş və Qumux
“Qazıqumux” adlanmışdır. (Bax: A. Р.
Шихсаидов. Очерки истории,
источниковедения, археографии
средневекового Дагестана. Махач-
кала, 2008. с. 114).

Mammus  əl-Ləzgi özünün “Tarix
Bab  al-abvab va Şirvan” kitabında bu
hadisələri ətraflı qələmə alıb. Həmin
qiymətli kitabda Ləzgistanın,
Dərbəndin və Şirvanın tarixi ilə bağlı
bir sıra hadisələr dolğun əksini tapıb.

Qiymÿtli kitab
Mammus  əl-Ləzginin “Tarix Bab

al-abvab va Şirvan” əsəri bir neçə
cəhətdən xususi əhəmiyyət kəsb edir.
O, ləzgi tarixində ilk dəfə olaraq ərəb
müəlliflərinin əsərlərinə istinad edir.
Onun Əbu-l-Həsən Əli ibn əl - Hüseyn
ibn Əli  əl-Məsudinin, Əbul-l-Abbas
Əhməd ibn Yəhya ibn Cabir əl–

Bə lazur in in ,
Əbu Cəfər Mə-
həmməd ibn
Cərir ət-Tə-
bərinin, Əbu
İshaq İbrahim
ibn Məhəm-
məd  əl-Fər-
nan əl- İstəx-
rinin əsərlə-
rinə əsaslana-
raq yazdıqları

böyük maraq doğurur. Bundan əlavə,
Mammus əl-Ləzgi çoxu bizə gəlib çat-
mayan ilk mənbələrdən istifadə edib.
O, hansı mənbədən istifadə etdiyini
dəqiq göstərir, eyni zamanda öz
səyahətləri zamanı topladığı məlumat-
lardan bəhrələnir.

Alimin kitabında Dərbənd və Şir-
vanla yanaşı Lezganın (Ləzgistanın) da
VI–XI əsrlər tarixi öz əksini tapıb. O,
Lezganın böyük əraziyə və çoxsaylı
əhaliyə malik olduğunu , Şirvanla
ümumi sərhəd təşkil etdiyini göstərir.
Mammus  əl-Ləzgi ilk dəfə olaraq, XI
əsrdə Lezganın (Ləzgistanın) əra-
zisində Qərbi Lezgan və Şərqi Lezgan
kimi iki dövlətin yarandığını bildirir.
Onun bu məlumatını sonralar 1179-
1229 - cu illərdə yaşamış məşhur ərəb
coğrafiyaçısı və səyyahı Yaqut ibn
Abdullah  ər–Rumi əl-Həməvi özünün
“Mucəm  əl-buldan” (“Ölkələrin əlifba
sırası ilə siyahısı”) adlı coğrafi lüğətində
də təsdiq etmişdir. Daha sonra ərəb ta-
rixçisi Əbul-l- Fid (1273-1331) Lezgan
haqqında ətraflı məlumat vermişdir.
(Bax: Geographica d ‘ Aboulfedd. Text
arabe… par M. Reinaud et de Slane.
Paris, 1840. C. 201).

Mammus  əl-Ləzginin “Tarix Bab  al
-abvab va Şirvan” kitabında Dərbəndin
və Şirvanın o dövrdəki ictimai-siyasi,
iqtisadi və mədəni həyatı ilə bağlı digər
tarixçilərin əsərlərində rast gəlinməyən
bir sıra məlumatlar da vardır. Həmin
məlumatlar orta əsrlərin bəzi hadi-
sələrini düzgün qiymətləndirməyə
imkan verir.

Müzəffər MƏLIKMƏMMƏDOV 

AQRAR SAHƏYƏ QAYĞI

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aqrar
sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institu-
sional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı təd-
birlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının institusional
inkişafı təmin edilməli, aqrar sahədə idarəetmə
müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmalı, o
cümlədən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin struktur
və fəaliyyəti təkmilləşdirilməlidir. Prezidentin fər-
manına uyğun olaraq, rayonlar üzrə aqrar siyasətin
həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, kənd təsər-
rüfatına dövlət dəstəyi tədbirlərinin təşkili, aqrar
sahə ilə bağlı problemlərin həllinə nail olmaq üçün
müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
yerli struktur bölmələri ilə səmərəli əməkdaşlığın
qurulması məqsədilə Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin rayon və şəhər idarələri yaradılacaq.

PULSUZ TƏHSİL HÜQUQU

2013-cü il 3 dekabr tarixində Milli Məclis
“Təhsil haqqında” Qanuna dəyişiklikləri qəbul
edib. Dəyişikliklərə əsasən, valideynlərini itirmiş
və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar,
habelə onların arasından olan şəxslər dövlət,
bələdiyyə və özəl orta ixtisas təhsili müəs-
sisələrində, o cümlədən dövlət, bələdiyyə və özəl
ali təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil
aldıqları müddətdə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin
vəsaiti hesabına ödənilməlidir. 

Nazirlər Kabineti də buna müvafıq olaraq
həmin kateqoriyadan olan uşaqların bakalavriat və
magistratura ödənişli təhsil aldıqları müddətdə təh-
sil haqlarının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
ödənilməsi ilə bağlı “Bakalavriat təhsilinin məz-
munu və təşkili qaydaları” və “Magistratura təh-
silinin məzmuniı təşkili və magistr dərəcələrinin
verilməsi qaydaları”nda müvafiq dəyişikliklər edib.

KƏND YOLLARI ABADLAŞIR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev “İsmayıllı rayonunun İsmayıllı-Göytəpə-

Ruşan-Qalınçaq avtomobil yolunun tikintisi
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”  sərəncam
imzalayıb. Sərəncama əsasən, dörd min nəfər
əhalinin yaşadığı 5 yaşayış məntəqəsini bir-
ləşdirən İsmayıllı-Göytəpə-Ruşan-Qalınçaq
avtomobil yolunun tikintisinin davam
etdirilməsi məqsədi ilə İsmayıllı Rayon İcra

Hakimiyyətinə 3,4 milyon
manat ayrılıb.

Yeniliklər
www.samurpress.net

XII əsrin bəzi ərəb müəlliflərinin onu “Dərbəndin baş
alimi” adlandırması təsadüfi deyil. 1040 - 1110 - cu illərdə
yaşamış məşhur ləzgi tarixçisi Mammus ibn əl-Həsən əd-
Dərbəndi əl-Ləzgiyə ilk dəfə haşimilər sarayında belə ad ve-
rilmişdi. Dərbənd hakiminin xahişi ilə o, burada tarixi
ədəbiyyatdan ibarət kitabxana yaratmış, “Tarix Bab al-abvab
va Şirvan” (“Dərbənd və Şirvan tarixi”) adlı məşhur əsəri
gələmə almışdı. Bundan sonra tarixə dair daha bir neçə
qiymətli kitab yazan Mammus əl-Ləzgi XI əsrin 60-ci
illərində baş vermiş Gazıqumux hadisələrində yaxından işti-
rak etmiş, islamın təbliğindəki xidmətlərinə görə Şirvanşahın
ənamına layiq görülmişdür. Bütün bunlara baxmayaraq,
alimin bəzi kitabları Xilafət tərəfindən qadağan edilmiş və
itmişdir. Yalnız son vaxtlar məşhur şərqşünas, tarix elmləri
doktoru A. K. Ələkbərov onlardan birini - “Tarix Bab al-
abvab va Şirvan” kitabını üzə çıxartmışdır.

Dövrünün məşhur alimi və nüfuzlu şeyxi kimi tanınan
Mammus əl-Ləzgi ömrünün çox hissəsini Xilafətin ayrı-ayrı
şəhərlərində təhsil almağa və səfərlərə həsr etmişdir. Onun ilk
səfərinin ünvani Bağdad idi.

DßRBßNDÈN BAØ ALÈMÈ
Ìÿøùóð ëÿçýèëÿð ùàããûíäà áèëìÿäèêëÿðèìèç
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По инициативе Департамента науки,
промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы 2 фев-

раля в Баку прошла пресс-конференция в
рамках проекта «Бизнес- марафон 2014».
Данный проект стартовал в начале года, и
по плану должен проходить в 40 городах
регионов Российской Федерации и странах
СНГ. Пресс-конференция для предприни-
мателей России и Азербайджана проходила
в отеле «Амбассадор». На ней участвовали
заместитель посла Азербайджанской
Респуб-лики в Российской Федерации Гуси
Османов и президент фонда экспорта и
поощрения инвестиций Азербайджана
Руфат Мамедов. 

Российских официальных лиц представ-
ляли советник при посольстве Российской
Федерации в Азербайджанской Республике
Владимир Комолов и заместитель руково-
дителя департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства горо-
да Москвы Дмитрий Князев. Целью про-
екта является заключение и налаживание
двусторонних взаимовыгодных отношений
между заинтересованными сторонами тор-
говых и производительных компаний
Азербайджана и России. 

Выступившие на пресс-конференции
официальные представители обоих госу-
дарств отметили важность двустороннего
экономического сотрудничества между
нашими государствами. Заместитель посла
Азербайджана в России. г. Османов отметил,
что на сегодняшний момент Азербай-джан
является интенсивно развивающимся, эко-
номически успешным и стабильным госу-
дарством. Продукции, выпускаемые азер-
байджанскими производителями, зареко-
мендовали себя высоким качеством и нашли
своего покупателя не только на внутреннем
рынке, но также и у зарубежных покупате-
лей в тех странах, куда они экспортируются. 

Президент фонда экспорта и поощрения
инвестиций Азербайджана г. Р.Мамедов в
своём выступлении отметил заинтересо-

ванность наших представителей бизнеса, в
том числе и малого и среднего сектора в
инвестициях в российскую экономику. В
частности он упомянул, что капиталовло-
жения азербайджанских граждан в россий-
скую экономику уже составляют внуши-
тельные суммы. 

Со своей стороны представители рос-
сийской стороны также заявили, что торго-
во-экономическое сотрудничество между
Азербайджанской Республикой и
Российской Федерацией носит взаимовы-
годный характер. Было отмечено, что дело-
вые взаимоотношения между представите-
лями бизнес-структур наших стран имеют
хорошие традиции. Ежегодно возрастаю-
щие цифры товарооборота между нашими
странами являются тому убедительным
фактом. Господин Д. Князев рассказал о
том, что и отечественные и зарубежные, в
том числе азербайджанские предпринима-
тели имеют право пользоваться равными
возможностями, предусмотренными зако-

нодательством Российской Федерации. 
После завершения пресс-конференции

для предпринимателей и прессы была орга-
низована переговорная площадка для озна-
комления с деятельностью российских про-
изводителей. Представители предприятий
предложили присутствующим буклеты и
брошюры, информирующие о выпускаемой
ими продукции. Также были представлены
демонстрационные образцы производимых
данными предприятиями изделий.

Надо отметить, что российские произво-
дители были очень заинтересованы в нала-
живании деловых контактов и расширении
сбыта продукции на азербайджанском
рынке. Присутствующие азербайджанские
предприниматели внимательно знакоми-
лись с представленной продукцией россий-
ских предприятий. И вполне возможно, в
ближайшем будущем, некоторые из пред-
ставленных товаров появятся на нашем оте-
чественном рынке.

Наиля КИЯС ЗАЛ

В Баку построят
Лезгинский театр   

Глава Дагестана встретился с делегацией
Азербайджанской республики во главе с мини-
стром культуры и туризма Абульфас Мурсал
оглы Караевым, которая принимает участие в
открывшемся сегодня в республике Всероссий-
ском культурно-инвестиционном форуме.
Рамазан Абдулатипов подчеркнул важность
проводимого форума для республики, региона и
России. Абдулатипов отметил, что несмотря на
то, что дагестанцы и азербайджанцы по многим
параметрам люди близкой культуры и тради-
ций, но несмотря на это нет ни одного совмест-
ного экономического, культурного проекта.
Абульфас Мурсал оглы Караев в свою очередь
рассказал о двусторонних культурных связях,
которые сейчас налаживаются. В частности,
будет восстановлен Азербайджанский театр в
Дербенте и построен Лезгинский театр в Баку.

Гражданство дадут
быстро

Российское гражданство дадут за 3 месяца
приезжим из стран, входивших в состав СССР
или Российской империи. Претендент должен
будет отказаться от прежнего гражданства и
продемонстрировать на собеседовании мини-
мальное знание русского языка. Документ, вне-
сенный в ГД правительством в середине марта,
“проскочил” без промедления, менее чем за 3
недели. Уже 4 апреля палата одобрила закон в
третьем чтении. По оценкам независимых экс-
пертов, из-за этого закона получать граждан-
ство будут более 10 млн мигрантов в год. 

Законопроект упростит процедуру приема в
гражданство РФ и сократит сроки рассмотре-
ния соответствующих заявок от “соотечествен-
ников - носителей русского языка”. Для того
чтобы его признали “носителем”, кандидат дол-
жен проживать на территории РФ либо на тер-
ритории, относившейся к Российской империи
или СССР. (Либо там должны были проживать
его предки - “родственники по прямой восходя-
щей линии”.) Гражданство РФ таким претен-

дентам дадут за 3 месяца при условии их
переезда на постоянное место жительства в
РФ и отказа от гражданства иностранного
государства. Срок рассмотрения заявок и
принятия решений о приеме в гражданство
РФ в упрощенном порядке сокращается с 6

до 3 месяцев. 

Новости
www.samurpress.net
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Лезгины – это народ, имеющий
широкую географию расселения.
Независимо от того в какие края

вынуждены были переселиться лезгины,
большинство из них пытаются по возмож-
ности сохранить свою самобытность, внес-
ти свою лепту в становление и развитие
отношений между соотечественниками.
Уникальным примером этого служат лезги-
ны, проживающие в Турции. В отличие от
Европы, Америки и арабских стран, где
история лезгинских диаспор исчисляется
несколькими десятками лет, лезгинская диа-
спора Турции имеет более давнюю историю. 

Ещё во времена турецко-греческих войн
османские власти решили заселить свои
западные районы переселенцами из
Кавказа, чтобы видеть в их лице заодно и
защитников этих земель. Также на переселе-
ние лезгин в Турцию оказали влияние такие
исторические процессы как нашествие на
Дагестан монголо-татар, иранских кызылба-
шей, кавказская война под руководством
шейха Шамиля, лезгинские бунты 1877
года, сталинские репрессии и пр. Компактно
лезгины живут в основном в таких населён-
ных пунктах как Кирне, Дюмберез
(Балыкесир), Дагестан (около Бергамы),
Гюнейкин (около Яловы), Лезгикент (около
Измира), а также разрозненно в Стамбуле,
Бурсе и т.д. В городе Балыкесир находится
единственный в Турции офис лезгинской
культурной автономии. Здесь не предались
забвению лезгинские традиции и фольклор,
характер и самобытность, лезгинская кухня
и язык. На устах у людей притчи, сказки и
пословицы на родном языке. Ни одно празд-
нество не обходится без национальных яств,
песен и танцев.

Пропагандировать национальную куль-
туру намного сложнее в крупных городах,
где процесс ассимиляции в современном
мире имеет широких размах. В таких мега-
полисах как Стамбул, который является
колыбелью многих мировых культур, рас-
пространение своей культуры ложится на
плечи отдельных патриотов. Заур Бейоглы

один из тех немногих представителей моло-
дого поколения, кому не безразлична судьба
своего народа. Будучи родом из села Гиль
Кусарского района Азербайджана, и прове-
дя своё отрочество в Дагестане, он получа-
ет среднее образование в Сумгаитском
частном турецком лицее. Став одним из
лучших выпускников лицея, Заур с целью
получения профессионального образова-
ния, переселяется в Турцию. 

Годы, проведённые в Стамбуле, откры-
ли возможности для самореализации и
воплощения в жизнь потенциала молодого
человека. Превратив образовательный про-
цесс в нескончаемый источник саморазви-
тия, он не останавливается на достигнутом
и сейчас продолжает обогащать свой акаде-
мический багаж получая образование на
факультете психология Стамбульского
Университета. Дальновидность, трудолю-
бие и организаторские способности позво-
лили ему за короткий срок занять долж-
ность главы Кавказского отдела
Международной студенческой организации
Bab-ı Âlem. 

Усилиями Заура были отобраны в общей
сложности 32 студента, преимущественно
из семей низкого социального статуса, кото-
рым была предоставлена возможность
получения бесплатного высшего образова-
ния в Турции при полном материальном
обеспечении. Заур бей также является ини-
циатором и соучредителем двух студенче-
ских  общежитий, где получили приют не
только студенты из Азербайджана, но и со
всего Кавказского региона. Не ограничива-
ясь своим постоянным местом работы, он
ведёт активную деятельность в других
организациях, таких как Azerbaycan
Yurtdaşlar Derneği, KİYADER: Sınırsız
Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği и пр. Во
всех отмеченных выше неправительствен-
ных организациях он занимается как про-
блемами переселенцев и студентов из
Азербайджана, России, в частности
Дагестана, так и культурно-просветитель-
ской деятельностью направленной на

информирование турецкой и иностранной
общественности об историческом наследии
и современных проблемах национальных
меньшинств, в том числе и лезгин. 

Накопленный опыт в сфере междуна-
родных отношений, решения правовых и
этнопсихологических проблем мигрантов и
реализации соответствующих проектов
позволил нашему соотечественнику стать
одним из немногих региональных экспер-
тов, к чьему мнению прислушиваются. Он
участвует в круглых столах, конференциях
и симпозиумах посвящённых проблемам в
этой области, последним из которых явился
международный симпозиум "НПО и их
роли в межнациональных отношениях"
прошедший в столице Боснии и
Герцеговины Сараево. 

Заур бей также принимает участие в
построении конструктивного диалога и
сотрудничества между неправительствен-
ными организациями Азербайджана и
Кавказа в целом. Перу Заур бея также при-
надлежат регулярные социально-политиче-
ские и аналитические материалы, охваты-
вающие разную тематику, от политики до
культуры, которые публикуются на milli-
haber.com, "Kafkassam araştırma merkezi", в
периодической литературе, журналах Bab-i-
Alem и Gündem.

Желаем Заур бею дальнейших профес-
сиональных достижений!

Серхан ЁЛЧИЕВ, 
Стамбул

МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ
ЛЕЗГИНЫ МИРА
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Анфиса Гьашумова (Мухтарова)
Дагъустан Республикадин Мегьа-
рамдхуьруьн райондин ЦIийи-

хуьр хуьруьн А.Исмаилован тIварунихъ
галай юкьван мектебдин муаллим я.
Вичин пешедал гзаф рикI алай и лезги
таватдиз хас къилихрикай сад адан
дидед чIалал рикI алаз хьун, лезги
зарияр ва абурун эсерар аялриз мукьу-
вай чирун я. И рекьяй мектебда кьиле
физвай мярекатрихъ пай кутазвай Ан-
фисади муаллимринни кIелзавайбурун
патай чIехи гьуьрмет къазанмишнава.

И мукьвара мектебда кьиле фейи
поэзиядин няни лезги зари Седакъет
Керимовадин уьмуьрдин рекьиз ва яра-
тмишунриз талукьарнавай. Няни туху-
далди ада и темадай ачух тарс ганай.
Ана  иштирак авур муаллимри ва мето-
дистри лагьайвал, тарс вини дережадин-
ди хьана. Гуьгъуьнлай вичи тарс гузвай
аялрихъ галаз санал гзаф марагълу сце-
нарий туькIуьрна, заридин шииррин,
манийрин, гьакIни видео материалрин
бинедаллаз арадал гъайи нянидал же-
гьил муаллимдин мадни са алакьун
винел акъатна. Ада пешекарвилелди
тухвай мярекат рикIел аламукьдайди
хьана. Муаллимдин ва аялрин лезгидал-
ди фасагьатлудаказ рахунри, заридин

шиирар хуралай лугьуни вири гьейра-
нарна.

Кьве сятдин вахтунда кьиле фейи няни
иштирак авур вирибурун рикIяй хьана.
Эхирдай мектебдин директор Наби
Набиева и шад мярекат арадал гъайи
Анфиса Гьашумовадиз ва адаз и карда
мукьувай куьмек гайи аялриз педкол-
лективдин патай разивал къалурна.

Нянидин видео ютубда эцигнава ва
адаз гзаф инсанри килигзава.

«Самур» газетдин редакциядиз ра-
къурнавай чарче Анфисади икI  кхьенва:

«Зи дидени буба Ахцегь райондин
Мацар хуьряй я. Исятда Мегьарамд-
хуьруьн райондин Буткъазмаяр хуьре
яшамиш жезвай абурухъ чпин магазин
ава, хуьруьнбуру зарафатдалди лугьуда
хьи, анай къуьрен крчарни галаз жагъ-
уриз жеда. Зи гъуьлуьн хизанда вири
музыкантар я. Апай Айдемир тIвар-ван
авай музыкадин муаллим я. Ада
Шуьрбет Рзакъулиевахъ галаз санал
музыкадин техникумда кIелна. Гьа-
виляй вичин хцел дустунин хатурдай
Шуьрбет тIвар эцигнава. Чи
Шуьрбетани кларнетдал ягъизва, адахъ
«Ситория» тIвар ганвай группани ава.
Апаян са стхади зуьрнедални далдам-
дал, муькуь стхади далдамдал ягъизва.
Захъни Шуьрбетахъ Наргиз ва Фазил
лугьудай кьве аял ава. Мектебда зара-
фатдалди вирида заз «Седакъет
Керимова» лугьуз эверзава. Вучиз
лагьайтIа за вирибур и заридин шиир-
ринни манийрин суьгьуьрда тунва.
Иллаки адан «Лезгинкадал илига» мани
мектебдани, кIвалени вирида лугьузва».

Чна лезги чIалални поэзиядал гзаф
рикI алай Анфисадиз чIехи агалкьунар
тIалабзава.

Нуреддин АЛХАСОВ

Йисар алатунивай чи алимри
лезги хакльдин тарихдиз талукь
сад - садалай марагълу цIийи

делилар винел акъудзава. Эхиримжи 55
йисан къене анжах Кьиблепатан
Дагъустандай арабдалди кхьенвай 120-
далай гзаф чешмеяр жагъанва. Чи тIвар-
ван авай алим Амри Шихсаидова вичин
“Очерки истории, источниковедения,
археографии средневекового Дагес-
тана” ктабда кхьенвайва эхиримжи
чIавара винел акъатнавай тарихдин
ктабда XVI-XVIII виш йисара чи хуьре-
ра кьиле фейи вакъиайрикай ихтилатза-
ва. Ктабдин сад лагьай пай 1788-йисан
октябрдин вацра къелемдиз къачунва.
Кьвед лагьай пай XVIII виш йисан эхир-
ра Абд  ал-Хайа кхьенва. Хронографда
къалурнавай вакъиаяр Ахцегь шегьер-
да, Хуьруьг, Бутхуьр, Мискиска, Рутул
ва маса хуьрера кьиле фенвайбур я.

Ктабда 947 ва 949-йисара Рутулдин,
Къумухдин ва Къубадин гьакимри
Ахцегь гьикI цIай яна канатIа гегьен-
шдиз кхьенва. И лезги шегьердин кьи-
лел гьакIни XVII виш йисан эхирра
чIехи мусибат атанай. 1688-1689-йисара
Дербентдин султан Бархудара чIехи
кьушунралди Ахцегьиз басрух ганай,
къадим дараматар цIай яна канай. Гьа
вахтунда ина залзалани хьанай,
тIегъуьн гьатнай.
Вичин кьилел чIехи мусибатар атай

хуьрерикай садни Мискиска я. 1730-
1731-йисара Сурхай ханди и хуьр кьи-
ляй-кьилди барбатIнай. Кьвед лагьай
гъилера анаг 1782-1783-йисара Умма
ханди ва кьвед лагьай Сурхай ханди
чапхуннай.
Ктабда 1729-1730-йисара Бутхуьре

кьиле фейи вакъиаярни гегьеншдиз къе-
лемдиз къачунва. Бутхуьруьнвийри са
йисуз урус кьушундихъ галаз женг

чIугунай. Вишералди аскерар квадарай
урусар эхирни и хуьрелай гъил къахчуз
мажбур хьанай.
ШартIуналди “Хуьрерин тарих” тIвар

гуз жедай и ктабда са кьадар чка 1796-
йисан октябрдин вацра кьиле фейи
вакъиайриз ганва. А чIавуз кьвед лагьай
Сурхай хандин ва Шихали хандин лезги
кьушунди Алпан хуьруьн патав урусрин
кьушун кукIварнай. И женгина полков-
ник Бакунинан ва капитан Семенован
аскеррин чIехи пай гьелек хьанай.
Ктабда 1740-1741 йисара чкадин агьа-

лийри Надир шагьдин кьушунрихъ
галаз чIугур женгерикайни кхьенва.
Ина гьатнавай са кьадар делилар икьван
чIавалди чал агакьнавачирбур я. Са
гафни авачиз, арабдалди кхьенвай къа-
дим ктабди чи тарихчийрив цIийи вере-
вердер ийиз тада.

Гуьлхар ГУЬЛИЕВА

“Samur” qəzetinin 22 illik tarixi
ərzində redaksiya ilə dünyanın bir
sıra ölkələrində fəaliyyət göstərən

Dağıstan və o cümlədən ləzgi diaspor
təşkilatları arasında geniş əlaqələr
yaradılmışdır. Biz vaxtaşırı olaraq həmin
təşkilatların fəaliyyəti haqqında məlumat
verir, oxucularımızı onların maraqlı təd-
birləri ilə yaxından tanış edirik.
Qəzetimizin yayılmasında və sevil-
məsində şübhəsiz ki, xaricdə yaşayan
Dağıstan mənşəli dostlarımız böyük rol
oynayırlar.

Bu yaxınlarda redaksiyamızın qonağı
olmuş milliyyətcə avar olan Yaşar Öz
əslən Dağıstanın Andi rayonundandır.
Şamil hərəkatından sonra onun babaları
Türkiyənin Maraş şəhərində məskun-
laşmışlar. Yaşar Ankarada fəaliyyət
göstərən “ANKARA DAĞISTANLILAR
KÜLTÜR VƏ DAYANIŞMA DER-
NEĞİ”nin yaradıcılarından biridir. 1992-
ci ildə əsası qoyulmuş bu təşkilatın sədri
Fatih Darçinar, müavini isə Yaşar Özdür.
İlk gündən Türkiyənin Dağıstan mənşəli
xalqlarının nümayəndələrini birləş-
dirməyi, onlar arasında dostluq və həm-
rəylik yaradılmasını qarşısına məqsəd

qoyan bu iki tanınmış
ziyalının səyləri nəticəsində
dərnək nəinki Türkiyədə,
həmçinin onun hüdudların-
dan uzaqlarda da tanınır.
Dərnək bu gün 200-dən çox
avar, ləzgi, kumık, dargi və
sair ailəsini birləşdirir. Onun
doğma dillərin, milli adət-
ənənələrin qorunub-saxlan-
masına xidmət göstərən təd-
birləri əhali tərəfindən
alqışlanır. Burada keçirilən
“Dağıstan gecələri” xüsusilə
məşhurdur. Həmin gecələrdə
milli yeməklər hazırlanır,
milli musiqi səsləndirilir, milli oyunlar
nümayiş etdirilir. Feysbukda öz ayrıca
səhifələri olan dərnək öz üzvlərini maarif-
ləndirmək məqsədilə maraqlı yazılar dərc
edir və yeniliklərlə paylaşır. Maddi duru-
mu çətin olan dərnək üzvlərinə imkan da-
xilində yardım göstərmək məqsədilə
edilən səylər də diqqətəlayiqdir.

Bütün bunlar barədə bizə geniş
məlumat verən Yaşar Özü redaksiyamıza
bağlayan bağlardan biri onun “Samur”
qəzetinin və onun rəhbərlərinin böyük

dostu, onlarla bərabər uzun illər Dağıstan
Dövlət Universiteti Bakı filialının
Dağıstan filoilogiyası fakültəsində müəl-
lim işləmiş filoloq-alim Asiyət Tinayeva
ilə ailə həyatı qurmasıdır. İndi onların
birgə səyləri nəticəsində Azərbaycan-
Türkiyə Dağıstan ictimai təşkilatları
arasında əlaqələrin daha da möhkəm-
ləndirilməsinə yönəldilmiş layihələr hazır-
lanır. İnanırıq ki, bu səylə öz gözəl
bəhrəsini verəcək.

“SAMUR”

REDAKSIYAMIZIN QONAĞI

TANIŞ OLUN: YAŞAR ÖZ

ЗАРИДИЗ ТАЛУКЬАРНАВАЙ НЯНИ
ÑÛÒÚ‚ËÎËÁ 

‰Û¸Á‚‡Î ÍI‡Ì‰‡. 

ãÂÁ„Ë ı‡ÎÍ¸‰ËÌ 
ÏËÒ‡Î

КЬЕЗИЛВИЛЕР ЖЕДА

И йикъара Ирандин Халкьдин Сагъвал
Хуьдай Министерстводин кьил Мамедгьуьсейн
Сомиди малумат гайивал, чеб сагърун патал
Ирандиз физвай Азербайжандин агьалийриз и
уьлкведиз фин-хтун генани регьят жеда. Гьар
йисус Ирандиз са миллиондив агакьна азербай-
жанвияр физва. Абурун чIехи паяр Тебриздин
духтуррин кьилив физвайбур я. И кар фикирда
кьуна Ирандин талукь министерстводи кьилди
программа кардик кутада. А программадив кьа-
дайвал, чеб сагърун патал Тебриз ва маса ше-
гьерриз физвай чи ватанэгьлияр патал са кьадар
кьезилвилерни фикирда кьунва.

ЧПИХЪ ЯЛЗАВА

Чувашиядин Гьукуматдин Операдинни
Балетдин Театрдин кIвалахдарри тамашачияр
чпихъ ялдай цIийи рехъ жагъурнава. Абуру
цуьквер гваз атай ксар билет маса тагана, гьа-
вайда къенез ахъайзава. Ина цуькверин
кIунчIарин иервили ва чIехивили са ролни
къугъвазвач. Гьатта гъиле са цуьк кьуна атай
касдивайни пул къачузвач. Гьа и кар себеб яз
къезвайбурун кьадар кьведра артух хьанва.

ЦИН КIАНИК АКАТДА 

Кьил акъуддай ксари лугьузвайвал, 2100-
йисалди океандин яд хкаж хьун себеб яз
Америкадин Садхьанвай Штатрин 1500-далай
гзаф шегьерар цин кIаник акатда. Эхир вахтара
тIвар-ван авай океанолог Бенджамин Страуссни

и фикирдал атанва. Ада лугьузвайвал, гьа-
ваяр чими хьунивай дуьньядин океанрин яд
127 сантиметрдин хкаж жеда. Виридалайни
гзаф Флорида ва Луизиана штатрихъ
зарар хкIада. Гьа са вахтунда Калифорния
ва Нью-Джерси штатрал, гьакIни Кефер-

патан Каролинадални яд
акьалтда.

ЦIийивилер
www.samurpress.net

ЧИ ХУЬРЕРИН ТАРИХДАЙ
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OXUCULARIMIZIN YARADICILIĞI
Məhəbbət

Dünyanın adicə qayğısı deyil,
Bir qəlbin ötəri duyğusu deyil,
Bir yorğun gözünün yuxusu deyil, -
Nədirsə, çox uca hissdir məhəbbət!

Neçə tədbirlini edibdir naşı,
Yükündən yüngüldür dəyirman daşı.
Əzabı, ağrısı “dağıdır” başı, -
Gözundə dumandır, sisdir məhəbbət!

Meyarlar dəyişsə, dəyərlər itsə,
Ömrün bir səfilin günündə bitsə,
Adını aləmdə rüsvay də etsə, -
Yenə də demirsən pisdir məhəbbət!

Qoruya bilməsən ülviliyini,
Gözünlə görərsən öldüyün günü.
Ürək haray çəkər: “Aç bu düyünü!”-
Ağıl imdad dilər: “Bəsdir məhəbbət!”.

Tanrıdan buyruqdur, Allahdan əmr,
O daşı yumşaldır, əridir dəmir.
Yüz yaşı olan da “gecdir” söyləmir, -
On yaşlı da demir: “Tezdir məhəbbət!”.

O gəldi... ən gözəl vaxtını alır,
Sonra taleyini, baxtını alır,
Fironluq eləyib taxtını alır, -
Gəl, indi taxt-tacsız gəzdir məhəbbət!

Görərsən: zülmətdən keçəsi olsan,
Qayanın bağrını deşəsi olsan,
Qirx ilin külünü eşəsi olsan, - 
Altından işaran közdür məhəbbət!

Yaş artar, yanğısı azala bilməz,
Ruhuna yazılıb, pozula bilməz.
Qərib də gedəcək, çox qala bilməz, -
Əbədi qalası sözdür məhəbbət!

Belə dünyanın
İblisi mələyin donunda gizlər,
Gecəni xoruzun banında gizlər,
Bir əli rədd edər, biri əzizlər, -
Nəyinə güvənək belə dünyanın?..

Görünsən  gözünə qəhrəman kimi,
Qaçar ayaq altdan nərdivan kimi.
Qaydasız güləşir pəhləvan kimi, -
Nəyinə güvənək belə dünyanın?..

Nə ölçü tanıyır, nə sərhəd bilir,
Yüz ili yolüstü bir söhbət bilir.
Nə xahiş eşidir, nə minnət bilir, -
Nəyinə güvənək belə dünyanın?..

Dünən bənövşətək səndən yaşınan
Bu gün ifritə tək çıxar qarşına!..
Bir gün söykəndiyin dağ da aşınar, -
Nəyinə güvənək belə dünyanın?..

Qızıl basdırsalar, dəfindən seçmir,
Ləzzəti harının kefindən seçmir,
Hərənin haqqını səhvindən seçmir, -
Nəyinə güvənək belə dünyanın?..

Biz olduq, olmadıq var olacaqsa,
Arzu çevrəmizə dar olacaqsa,
Anadan şirini yar olacaqsa, -
Nəyinə güvənək belə dünyanın?..

Deyirlər xeylı var, istisi artır,
Güclünün gücsüzə basqısı artır.
Adamın başının tüstüsü artır, -
Nəyinə güvənək belə dünyanın?..

Sevinci bir üskük, bir oymaq gəlir,
Kədəri qoparıb tozanaq gəlir,
İti adamına badalaq gəlir, -
Nəyinə güvənək belə dünyanın?..

Lap məmə yeyəndən pəpə deyənə,
Hamı namaz qılır öz ətəyinə!
Hərə sarıyırsa öz tütəyinə, -
Nəyinə güvənək belə dünyanın?..

Şəkər bal yerinə pətəkdən çıxır,
İnsan tülkü kimi kələkdən çıxır,
Bu cür acığını fələkdən çıxır, -
Nəyinə güvənək belə dünyanın?..

Ey Qərib, bağrından bir ah qoparaq,
Düşündün hamıda günah taparaq.
Varmı haqq yiyəsi, pənah aparaq, -
Nəyinə güvənək belə dünyanın?..

Аy һəyаtı sеvən kəs!
Аy һəyаtı sеvən kəs!
Qоru оnu göz kimi.
Qоrumаsаn, bil səni 
Yаndırаcаq köz kimi.

Həyаt аğаc kimidir,
Аlmа, аrmud, nаr vеrər.
Yахşı bахsаn, ilbəil
Dаһа аrtıq bаr vеrər.

Həyаt məktəb kimidir,
Һəm təһsildir, һəm sаvаd.
Nаil оlmаq bunlаrа
Həm аrzudur, һəm murаd.

Həyаt bulаq kimidir, 
Bаşlаnğıcı, sоnu yох.
Həm sərindir, һəm təmiz,
Suyu gаһ аz, gаһ dа çох.

Һəyаt uşаq kimidir,
Gаһ dindirir, gаһ dinir.
Vurur, yıхır, sındırır, 
Gаһ güldürür, gаһ gülür.

Həyаt mаşın kimidir, 
Göydür, аğdır, qаrаdır.
Bilmək оlmur yоllаrı
Hаnsı yаnа, һаrаdır?

Həyаt оcаq kimidir,
Həm аlоvdur, һəm tüstü.
Həm yаndırır, һəm yахır,
Həm rаһаtdır, һəm isti.
Həyаt çırаğ kimidir,
İşıq sаçır, nur sаçır.
Bu işığı, bu nuru
Gаһ zəif, gаһ gur sаçır.
Həyаt qоnаq kimidir,
Istəklidir, əzizdir.
Lаkin özü ərköyün,
Хаsiyyəti qəlizdir.
Аy һəyаtı səvən kəs!
Qоru оnu göz kimi.
Qоrumаsаn, bil səni
Yаndırаcаq köz kimi.

Kuzun kəndim
Bərаbərin yохdur sənin,
Sən cənnətsən, Kuzun kəndim.
Əsrlərin şаһidisən,
Mənim ömrü uzun kəndim.

Bir tərəfin Аlаdаşdır,
Bir tərəfin Ləzə kəndim.
Bir tərəfin çох qədimdir, 
Bir tərəfin təzə kəndim.

Sənin müһüm işlərinə
Аğsаqqаllаr qоl qоyurlаr.
Cаvаnlаrın qаrşısındа
Düzgün, dоğru yоl qоyurlаr.

Dаğlаrındа bitən оtlаr
Bir-birindən şəfаlıdır.
Tоrpаqlаrın bərəkətli,
Təbiətin səfаlıdır.

Sən yüksəkdə dаyаnmısаn,
Dörd tərəfin ucа dаğlаr.
Bахdıqcа bu mənzərəyə,
Yаdа düşür ötən çаğlаr.

Gəlinlərin һəyаlıdır,
Qızlаrın аlyаnаqdılаr.
Оğullаrın tа qədimdən
İgiddilər, qоçаqdılаr.

Möһübəlini yеtirmisən,
Еlimizin mərd оğlunu.
Хаtırlаdır һər аn bizə
Qоç Nəbini, Kоrоğlunu.

Çох qəһrəmаnlаr yеtişib
Bizim dоğmа kəndimizdə.
Çаlışırıq, vuruşuruq
Lаyiq оlаq оnа biz də.

Һаrа gеtsək, һаrdа оlsаq,
Аyаğınа gələcəyik. 
Nеcə vаrsа, еləcə də
Һər vахt səni sеvəcəyik.

Tаriхlərə sinə gərmiş
Əzəmətli bir qаlаsаn.
Hаmı köçsə bu һəyаtdаn,
İstərik ki, sən qаlаsаn.

Mən də аrtıq qоcаlırаm, 
Ömrüm çаtır bаşа kəndim.
Yоlçu gərək yоldа оlsun,
Sən dаimа yаşа kəndim.

Əgər olmasaydı
Olmasa həyatda məhəbbət izi,
İnsan sevərdimi dağı, dənizi?
Olmasa həyatda məhəbbət izi,
Xaliq qurardımı xilqətimizi?

Olmasa həyatda məhəbbət izi,
Təbiət göyərib gül açardımı?
Quşlar qanadlanıb mavi səmanın
Əngin fəzasında de, uçardımı?

Sevgidən doğulur hər şey həyatda,
Sevgidir yaradan, yaşadan bizi.
İnci uyumazdı qara torpaqda,
Əgər olmasaydı ona sevgisi.

Atadır
Övlad ürəyinin fəxri, sevinci,
Şöhrəti, şanı, həm adı atadır.
Dünya xəzinədir, orda tək inci,
Həyatın ləzzəti, dadı atadır.

Keçsə də günləri qayğılı, çətin,
Həyat yollarında o olar mətin.
Xaliqin qurduğu bəşəriyyətin
İlk imzası, ilk bünyadı atadır.

Övladı yolunda əsər yarpaq tək,
Daşar sellər təki, coşar irmaq tək.
Yanar bir məşəl tək, yanar ocaq tək,
Qəlbimin alovu, odu atadır.

Dözər hər əzaba gərərək sinə,
Vurğunam onun bu iradəsinə.
Çatar harayına, yetər səsinə,
Övladının qol-qanadı atadır. 

Qərib Hüseynov

Murad Sərkərov Aytəkin Babayeva

ë‡‰‡ ‡ÚI‡È 
ÙÛ ÍËıÍIË‰‡˜.

ãÂÁ„Ë ı‡ÎÍ¸‰ËÌ 
ÏËÒ‡Î

ЦIийи технология
кардик кутазва

Россиядин мектебра цIийи технология-
дикай менфят къачуз гатIуннава. Ина элек-
трондин учебникрин сад тир база арадал
гъизва. ЦIийи технологиядикай сифте яз
менфят кьачурди Йошкар-Ола шегьердин
Бауманан тIварунихъ галай лицей я. Ина
ктабар iPad планшетри эвез авунва. Кьил
акъуддай ксари лугьузвайвал, кIелунин
цIийи моделди аялриз генани гзаф чирвилер
къачудай мумкинвилер гузва.

Мукьвал вахтара гьялна  кIанзавай кьи-
лин месэлайрикай сад урус чIалалди элек-
трон учебникар гьазурун я. И кар виликай
къвезмай кIелунин йис алукьдалди кьилиз
акъудиз кIанзава. Гьа икI, гила аялар мек-
тебдиз портфелда са шумуд ктаб туна ваъ,
кьелечI iPad планшет гваз фида.

Атлантика квахьда

Австралиядин Монаша университетдин
алимри Атлантика океандин кIане чил хана
хъиткьер арадал атанвайди винел акъудна-
ва. Пуд виш километрдин яргъивиле авай  и
хъиткьерди гележегда  Европада ва Азияда
са кьадар чилер кьве чкадал пайда. 

Океандин ферци Кеферпатан Амери-
кадихъни зарар хкIурда. Пиреней кьурамат
Африкадихъ галаз галкIида. Гьа икI,
Атлантика хьиз, Аралух гьуьлни квахьда.

ЦIегьер хуьзва

Са береда чпин кIвалера кицIерни кацар
хуьзвай японри гила абур цIегьерихъ галаз
эвез авунва. Токиода кардик кутунвай чIехи
кафеда инсанрихъ галаз санал цIегьеризни

тIуьн гузва. Гьайванрин фитедикай ни
татурай лугьуз абурув махсус таблет-
каяр нез тазва. Кафедиз къвезвайбуру
цIегьериз килигиз, абуруз тIуьн гуз
вахт акъудзава. КIанзавайбурувай и
гьайванар кирида кьуна хуьз жеда. Са
гафуналди, Япониядин шегьерра

кIвале цIегьер хуьн деб
гьатнава.

ЦIийивилер
www.samurpress.net



“ÑÀÌÓÐÄÈÍ” ÌÅÊÒÅÁ

Жегьилвилин къадир чир хьухь.
Игьтият хуьн кьегьалвал я.
Ахпа жедай меслятдилай виликамаз
жедай дяве хъсан я.
Сивиз тIапIар ягъа, кьил саламат
амукьрай.
Гъам чIугуртIа, дагъни уьцIуьда.
РикIи кьуьзуьвал хиве кьадач.
Гъуьр авачир кIвале сафунин дяве ава.
Хъсанвили хъсанвал гъида.
Патанбуруз гуж, жуванбуруз акьул
къалура.
ВацIарни кьурада.
Къуншидиз писвал тIалабдалди жуваз
хъсанвал тIалаба.

ЧИ БУБАЙРИ ЛАГЬАНАЙ...

Йифиз-юкъуз са кIвачел..

Вич чилик, чуру вилик.

Са къапина кьве яд.  

КIаник пад гьуьл, винел пад цIай.

Йифиз-юкъуз сив ахъаз. 

ИМУЧА-МУЧА
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Са бязи чпихъ чара-чара манаяр
авай гафар, сесерал гьалтайла, сад
хьтинбур жеда. Месела: къеле-
металл ва къеле-кIевирнавай чка,
дарамат; шар-элкъвейди ва шар-
гьашарат; зул-йисан вахт ва зул-
чIук, пай ва ихьтин мсб.

Гьа ихьтин, сесерал гьалтайла,
сад хьтин, мана-метлебдин жигьет-
дай чара тир гафариз омонимар
лугьуда.

Омонимар жуьреба-жуьре
гафар хьунухь мумкин я. Месела:
существительнияр (къвал-бедендин
пай ва къвал-цавай къвадай), гла-
голар (агатун-яхун хьун ва ага-
тун-мукьва хьун), существитель-
нини прилагательное ва я наречие

(регъуь-сущ. ва регъуь-прилага-
тельное; яргъа-сущ., прилаг. ва
яргъа-наречие) ва икI мад. Амма
виридалайни гзаф омонимар суще-
ствительнийрин жергеда ава.

Бязи гафариз вичихъ галаз омо-
ним тир анжах са гаф ваъ, са
шумуд гаф хьунухь мумкин я.
Месела: Сур-куьгьне, чIур хьан-
вай; сур-кучукнавай чка; сур-къи-
зилдин ранг алай (месела, хъи-
цикь); сур-недай набабат.
Тав-мугьманрин кIвал; тав-

жизви эсер авун; тав-цIай хъийи-
дай кьетIен жуьредин къул; тав-
лап зайиф ранг (месела, яру тав-
жизви яру хьун) ва мсб. 

ÐÈÊlÅË ÕÓÜÕ!

(Рак)

(Турп)

(Кака)

(Лампа)

(КIвачин къапар)

214 ЧАР
Чна «Самурдин мектеб» чин

кардик кутуна 17 йис я. И чинихъ
авсиятда редакциядиз гьар йисуз
Азербайжандин ва Дагъустандин
чара-чара районрайни шегьеррай
вишералди чарар къвезва. Ингье
мад са делил. Алай йисан кьуд
вацра мектебдин муаллимри ва
аялри «Самурдин мектебдиз» 214
чар ракъурнава. Виридалайни
гзаф чарар чи республикадин Баку
шегьердай, Къебеле, Исмаиллы,
Къуба, КцIар, Хачмаз районрай,
гьакIни Дагъустандин СтIал
Сулейманан ва Мегьарамдхуьруьн
районрай, Дербент шегьердай
атанва.

Тама авай кIанчİунихъ са сикI
агалтнавай. Каш ацалтнавай адахъ
кIвачел акъваздай аман кумачир.
Вилерикай верчер, къуьрер карагиз,
кьарай квахьнавай адан. 

Са герендилай  сикl къарагъна
недай затlарихъ гелкъвена. Югъ няни
жез-тежез ам тамун агъа кьилиз акъат-
на. Инай хуьр аквазвай. Гьава мичIи
хьунивай, дакlарра эквер куькlуьнза-
вай. Са демекдиз гьахьун тир сикlрен
мурад. Виридалайни мукьвал кlвал
галайнихъ чукурна ада. 

Демекдай къвезвай верчерин ванер
адан япарихъ верцlи макьамар хьиз
галукьзавай. Жугъунив агакьайла ада
инихъ-анихъ килигна, гьаятдиз хка-
дарна.

Демекдилай элкъвез, къенез гьахь-
дай тIеквен жагъурзавай сикIре. Ингье
демекдин кьуд пад кIеви яз акур ада
цлан кIаникай хьиз ламу накьв тапац-
рив чална, тlеквен акъудна. Къенез
гьахьай ничхирдин хвешивилин и
кьил-а кьил авачир. Чанда кичl гьатай
верчерин къакърадин ванер акъатайла
сикlре тадиз абурал вегьена. 

Япарихъ ванер галукьай кlвалин
иеси гьасятда цлахъай куьрснавай
тфенгни кьуна къецел экъечIна.
Верчерин цIакулар акур кас
чуьнуьхгумбатI гьахьай тlеквендихъ
гелкъвена. Ингье вич гьахьай чка
накьвадив кlевирна катай сикIрен
гелни амачир.

Гъуьрч тIуьна чандиз ахвайш хьан-
вай сикlрен рикIе муькуь юкъузни
демек акьуна. Ам накьанан хьиз
демекдиз гьахьна, са верч тlуьна, и
гъилерани арадай акъатна. 

Гьа икI, кткана сикl демекдик.
Гьавалат хьана ам верчерал. Сад нез,
кьвед саралай ийиз, кефер хкудзавай
ада. 

Садра кlвалин иесидин хурукай са
гужалди хкатна гьалдай фенвай сикI
жанавурдал гьалтна. Ам усалдиз акур
жанавурди жузуна:

- Вагь, я сикl, вун гатанва тахьуй?!
- Сикl гатадайди дуьньядал атанвач. 
- Ви кьил-кlвач цlапурар я хьи.
Жанавурдикай хъел авай сикIре

адалай кьисас къачун кьетI авуна.
- Масад тиртlа лугьучир за. Ингье

ви хатур заз гзаф кlан я. Заз кьилелай
алахдай кьван тlуьн авай са чка жа-
гъанва. 

Хвешила жанавурдин вилери
рапрапарна:

- Къалура кван а чка. Гишила ре-
кьизва зун. 

Сикlре жанавур хуьр галайнихъ
тухвана. Рехъ тирвал ада верчерин
тарифар ийиз, жанавурдин иштагь
артухарзавай. Абур демекдив агакьна.
Сикlре вичи акъудай тIеквендин
винеллай накьв чална, жанавурдиз
лагьана:

- Гьахьа къенез!
Жанавурди сикlрез вилер экъисна:
- Вун кими хьанвани? Зун ана гьат-

дач.
- Кичlе жемир, за ваз рум гуда, -

лагьана сикIре. 
Эхирни адан куьмекдалди гьахьна

жанавур къенез. Верчер акур адан
кефи къумбар хьана. 

Са герендилай сикlре лагьана: 
- Я кьей хва, вахт квадармир. Кьуд-

вад верч зав гице. Са гьафте недай
ризкьи хьурай чаз. 

Жанавурди ада лагьайвал авуна.
Верчер гъиле гьатайдалай кьулухъ
сикlре лагьана:

- Мад бес я. Гила жуван руфун ацlу-
ра. 

Жанавур гьалтна верчерин чандал.
Сад тlуьна, кьвед тlуьна, пуд тlуьна.
Руфун ацlанвайтlани, вил ацlузвачир
адан. 

Верчерин ванери ахварай авудай
кlвалин иеси тфенг кьуна  демек
галайнихъ зверна. Яргъалай хьиз ам
акур сикl валарин арада чуьнуьх
хьана. Адаз жанавурдин кьилел гьихь-
тин иза-къаза къведатIа вилералди
акваз кlанзавай. 

Жанавурдиз демекдай акъатиз кlан
хьана. Ингье руфуник ял акатнавай
ничхирдивай анай акъатиз хьанач. Ада
кичlела цlугъна:

- Я кьей сикl, за вуч ийин? Акъатиз
жезвач завай инай! Куьмек це заз!

- За ваз са вечрелай пара немир
лагьаначирни?

- Ваъ, вуна заз «руфун ацlура» ла-
гьанай.

- Вахъ жуван кьил авачни? Руфун
жувалай агъуз я эхир!

И чIавуз тфенгдай акъатай гуьлледи
чуьнуьхгумбатIдин чан къачуна.
Ничхир кьена акур касдин рикl чкадал
хтана. Сикl  лагьайтlа, валара чуьнуь-
харнавай верчер сара кьуна, тамуз
катна. 

АЗИЗРИН Севда

Аялар патал мах

РУФУН ЖУВАЛАЙ АГЪУЗ Я

ОМОНИМАР
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Давла          – регьятдиз жагъанвай къазанжи
Кьамкьах   – кьама ялар авайди, фурс гвайди         
Кьудул       – кьуд кIарабни хам хьанвай 
КIашал        – вижесуз 
КIер             – угъраш 
КIулаф        – истисмар ийидай
Нев              – чирк 
Пашар         – эркиван 
Пехуьш       – куьгьне 
ПIес             – цIуру шал
Уьште        – ялтах 
Фериз         – хийир авачир
ХапацI         –  геж гъавурда акьадайди
Хашал         – руфун хкатнавай
Хвашал        – кефлу 
ЦIахул         – туьнт 
ЦIинги         – кьуьзуь хьанвай руш 
Чагъул         – дили 
Чипри          – гьуьжеткар 
ЧIураж       – вагьши 
Эрез             – юхсул 
Эчигъун       – куьмекчи хьун    

ÃÀÔÀËÀÃ

“Àçÿðáàéúàí” íÿøðèééàòûíäà ÷àï îëóíìóøäóð

Если бы Господь Бог на секунду
забыл о том, что я тряпичная кукла, и
даровал мне немного жизни, веро-
ятно, я не сказал бы всего, что думаю;
я бы больше думал о том, что говорю.

Я бы ценил вещи не по их стоимо-
сти, а по их значимости.

Я бы спал меньше, мечтал больше,
сознавая, что каждая минута с закры-
тыми глазами – это потеря шестиде-
сяти секунд света.

Я бы ходил, когда другие от этого
воздерживаются, я бы просыпался,
когда другие спят, я бы слушал, когда
другие говорят.

И как бы я наслаждался шоколад-
ным мороженым!

Если бы Господь дал мне немного
жизни, я бы одевался просто, подни-
мался с первым лучом солнца, обна-
жая не только тело, но и душу.

Боже мой, если бы у меня было

еще немного времени, я заковал бы
свою ненависть в лед и ждал, когда
покажется солнце.

Я рисовал бы при звездах, как Ван
Гог, мечтал, читая стихи Бенедетти, и
песнь Серра была бы моей лунной
серенадой.

Я омывал бы розы своими слезами,
чтобы вкусить боль от их шипов и
алый поцелуй их лепестков. 

Боже мой, если бы у меня было
немного жизни...

Я не пропустил бы дня, чтобы не
говорить любимым людям, что я их
люблю. Я бы убеждал каждую жен-
щину и каждого мужчину, что люблю
их, я бы жил в любви с любовью.

Я бы доказал людям, насколько
они не правы, думая, что когда они
стареют, то перестают любить: напро-
тив, они стареют потому, что пере-
стают любить!

Ребенку я дал бы крылья и сам
научил бы его летать.

Стариков я бы научил тому, что
смерть приходит не от старости, но от
забвения.

Я ведь тоже многому научился у
вас, люди. Я узнал, что каждый хочет
жить на вершине горы, не догадыва-
ясь, что истинное счастье ожидает его
на спуске.

Я понял, что, когда новорожден-
ный впервые хватает отцовский палец
крошечным кулачком, он хватает его
навсегда.

Я понял, что человек имеет право
взглянуть на другого сверху вниз
лишь для того, чтобы помочь ему
встать на ноги.

Я так многому научился от вас, но,
по правде говоря, от всего этого
немного пользы, потому что, набив
этим сундук, я умираю.

ïäÖí

ПИЧIЕКАР ХЪИНЕЗ ХЬАНАЧ
Студент тирла зи са дуст (исятда ам ч1ехи къуллугъдал

ала) хкведа Магьачкъаладай хуьруьз. Чпин кIвалин ракIариз
дап1арар янаваз акурла ам халудин кьилив фида. Яргъал рекь-
яй хтай адаз бегьем гишин хьанвай. Халудин папа адан вилик
хъчарин пич1екар эцигда. Гишинзавай студент нез эгечIда.
Халуди лугьуда: «Неъ хтул!» Дустуни: «Незва, халу». 

Са герендилай халуди мад гъилера «неъ хтул» лугьуда.
Хтулди «незва халу» хълагьайла, кIвалин иеси хъуьреда:
«На вуч т1уьна кьван, я хтул, гилалди т1уьрди 22 пич1ек я.» 

Тух хьанвачт1ани, мад зи дустунивай пич1екар хъинез
хьанач.

Халилбег ХАЛИЛБЕГОВ

«СУВАР» ГОТОВИТСЯ
К КОНЦЕРТУ

Лезгинский ансамбль песни и танца “Сувар» гото-
вится к своему очередному концерту, который пройдет
в начале лета в одном из концертных залов столицы
Азербайджана. Любителей лезгинской культуры и
искусства ожидает множество сюрпризов. Это новые
песни и танцы, которые созданы специально для этого
концерта. Зрителей также ждет знакомство с большим
коллективом хора, который трепетно готовится к встре-
че со зрителями под руководством хормейстра Сурии
Хасполадовой.

Сурия – москвичка, получила высшее музыкальное
образование по классу фортепиано. Дополнительно в
университете обучалась академическому вокалу. Она
троекратный лауреат конкурса "музыка 20 века", лауреат
конкурса "Юные таланты Московии". Сейчас вместе с
мужем Алтаем Хасполадовым живет в Баку. Они оба
любят заниматься сочинением современной  и аранжи-
ровкой лезгинской народной музыки. Предложение руко-
водителя ансамбля «Сувар» С.Керимовой о создании
хора Сурия приняла с радостью. Долгие репетиции дали
свой результат. Скоро зрители услышат замечательные
лезгинские песни в исполнении нашей молодежи.

В программу концерта также включено лезгинское
караоке. Так что, у всех желающих будет возможность
вместе со всеми исполнить любимые песни.

ПРОЩАЛЬНОЕ
ПИСЬМО
ГАБРИЭЛЯ
ГАРСИА
МАРКЕСА

- Заз вуна са меслят гана кlанзава.
- Мне нужен твой совет.

- Гьихьтин? Куьмек гуз гьазур я
зун.

- Какой? Буду рад помочь.

- Зун кlвалахдихъ гелкъвезва,
ингье вуч кеспи хкядатlа жувазни
чизвач.

- Я ищу работу, но не знаю,
какую именно выбрать.

- Рикlяй вуч физва?
- А хочется чего?

- Рикlяй физвайди хъсан
мажибни лугьуз-хъуьредай кол-
лектив я.

- Хочется, чтобы была хорошая
зарплата и веселый коллектив.

- Валай вуч алакьзава?
- Что ты умеешь?

- Гьар са кар!
- Да я все умею!

- Захъ са чирхчир ава, ада газет-
дин корректорвал теклифзава.
Фидани вун?

- У меня есть один знакомый. Он
ищет корректора в газету.
Пойдешь?

- Ваъ, захъ грамматикадикай са
акьван чирвилер авач. Вилерни
компьютердикай фад галатзава.

- Нет, у меня с грамматикой
проблемы. И глаза от компьюте-
ра быстро устают.

- Ваз къуншидин магазинда
кассирвиле кlвалахиз кlан женни?
Ада гьикьван чlав я алакьунар
авай кIвалахдар суракьиз.

- Хочешь поработать на кассе в
магазине моего соседа? Он давно
ищет толкового работника.

- Ваъ, ваъ, гьисабунихъ галаз зи
ара гъвечlи чlавалай авач.

- Нет, нет, со счетом я с дет-
ства не дружу.

- АкI ятIа заз чидач ваз гьихь-
тин меслят гудатlа. Заз ван хьайи-
вал, къунши куьчеда авай банк-
диз къаравул герекзава.

- Тогда я даже не знаю что
посоветовать. Я слышал банку,
что на соседней улице, нужен
охранник. Может, пойдешь?

- Банкда кIвалахун хъсан я!
Ингье  хаталу кlвалах я. 

- Банк - это хорошо! Жаль толь-
ко работа опасная.

- Ваз рикlивайни  кlвалахиз
кlанзавани?

- А ты точно хочешь рабо-
тать?

- Бес гьикlа! Зи 35 йис хьанва
эхир.

- Ну конечно! Мне ведь уже 35 лет.

- Вуна лугьузвай кlвалахар
вири сад хьиз вижесузбур я. Зи
гъавурда акьукь, заз костюм
алукIна, гъиле дипломат кьуна

къекъведай, жегьил, иер са руша
кофе гъана жува авуна кIанзавай
кIвалахар рикIел хкидай, жуван
гъилик масабуру кlвалахдай са
чка кlанзава.

- Все варианты неудачные, как
на подбор. Пойми, я ищу работу,
где нужно ходить в костюме, с
дипломатом, где молодая и краси-
вая работница будет приносить
мне кофе и сообщать о назначен-
ных делах, где у меня в подчинении
будут работники.

- Огьо, зун гила гъавурда акьур
хьтинди я. Вун политикадив эгечI.

- О-о, кажется, я понял, что
тебе нужно. Тебе нужно уда-
риться в политику.

- И кар патал вуч авуна кlан я?
- А что для этого надо?

- КIанзавайди фасагьатдиз
рахун, гзаф затIар хиве кьун ва
затIни тавун я.

- Главное уметь красиво говорить,
много обещать и мало делать.

- Абурун дуллухар чIехиди яни?
- А зарплаты у них высокие?

- Гьикьван пара рахайтIа, дул-
лухни са гьакьван чIехиди жеда.

- Чем больше обещаешь, тем
больше платят.

- Вуч хъсан! За гьакlни ийида.
Меслят гайи вун сагърай.

- Отлично! Так и сделаю.
Спасибо за совет.

ША, ЛЕЗГИ ЧЩАЛАЛ РАХАН!
Меслят - Совет 


