
Кьезиларнавай  
къиметрив кIвалер

А з е р б а й ж а н 
Ре с п убл и ка д и н 
Президент Илгьам 
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Эцигзавай Гьуку-
матдин Агенство-
дин кIвалахдихъ 
галаз алакъалу 
тир са бязи месэ-
лайриз талукьар-
навай фармандиз 
къул чIугунва. И 

фармандив кьадайвал, «МİDA» ММЖ-дин ихтиярда авай 
кIвалер кьезиларнавай къиметрив къачун патал «Электрон 
гьукумат» порталда «Кьезиларнавай къиметрив кIвалер» 
система арадал гъана, 2017-йисан 1-майдилай кардик ку-
туна кIанзава.

ЦIийи система Азербайжан Республикадин Прези-
дентдин патав гвай КIвалер Эцигзавай Гьукуматдин Аген-
стводи тешкил ийида. Система «МİDA» ММЖ-ди кардик 
кутада. Фармандихъ авсиятда са бязи министерствой-
риз ва Республикадин Министррин Кабинетдиз талукь 
тапшуругъар ганва. И тапшуругъар кьилиз акъудайдалай 
кьулухъ республикадин агьалийривай кьезиларнавай къи-
метрив кIвалер къачуз жеда.

Филиал кардик кутунва
Исмаиллы 

районда азер-
байжанвияр, 
лезгияр, гьа-
путар, уру-
сар ва маса 
х а л к ь а р и н 
векилар ст-
хаяр хьиз са-
нал яшамиш 
жезва. Ина 
шумудни са лезги хуьрер ава. Лезгийри хьиз, гьапутрини 
чпин чIал, меденият, адетар, ацукьун-къарагъун хвенва. 
ЧIехи лезги хуьрера дидед чIалан тарсар гузва. Са гафу-
налди, Исмаиллы чара-чара халкьарин ватан хьиз муль-
тукультурализмдин ва толерантвилин чешне яз къалуриз 
жеда. Гьа ихьтин чешне тирвиляй и йикъара районда  
дуьньядин халкьариз талукь тир Бакудин Мультикультура-
лизмдин Меркездин филиал кардик кутунва. Ина тухузвай 
мярекатар телемуьгъ хьиз менфят къачузвай Интернетдин 
куьмекдалди вириниз раиж ийида. Филиалда муаллимрин 
куьмекдикай генани гегьеншдиз менфят къачуда

Хвеши жеда
К а р 

атIанвайбу-
рун тахсир-
дилай гъил 
к ъ ач у н и хъ 
а в с и я т д а 
алай йисан 
31-декабрдиз 
- Дуьньядин 
А з е р б а й -
жанвийрин 
Рейсадвилин 
Юкъуз Пре-

зидентди талукь серенжемдиз къул чIугун мумкин я. Уьл-
кведин кьили гьар йисан эхирдиз ихьтин серенжем кьабу-

лун адетдиз элкъвенва.
Президентдин патав гвай Амнистиядин Ко-

миссиядай малумат гайивал, алай вахтунда ина 
менефесдик акатна кIанзавайбурун арзайризни до-
кументриз килигзава, талукь справкаяр гьазурзава. 
Нубатдин серенжемди цIийи йисан суварин чIавуз 

вишералди хизанриз хвеши ийида.
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XX асирдал къведалди лезги чIалакай гьам ре-
гиондин агьалийри, гьамни къунши халкьарин 
векилри гегьеншдиз менфят къачузвай. С.Бро-
невскийди 1823-йисуз Москвада чапдай акъудай 
вичин «Кавказцы. 1750-1820» ктабда малумат 
гайивал, XVIII асирда Лезгистандин агьалийри-
лай гъейри Дагъустандин са шумуд аялатдин - 
Акушадин, Дженгутендин, Къаракъайтагъдин, 
Кубачидин, Къазикъумухдин, Табасарандин агьа-
лиярни лезги чIалал рахазвай.

Чир хьухь!

Са береда зи виридалайни рикI 
алай кIвалахрикай сад лезги 
хуьрериз фин тир. Дагъларин 

ценерив, тамарин, багъларин мукьув 
экIя хьанвай и гуьлуьшан чкайри 
датIана эвердай заз. Тек са тIебиатдин 
иервилери ваъ, гьакI анра уьмуьр 
гьалзавай чи ватанэгьлийрин ацукьун-
къарагъунри, абурун къенивилери, 
элдин адетриз амал авуни руьгь кутадай 
зак. Гурмагърай гум акъатзавай  кIвалер, 
аялрив ацIанвай гъенер акьван рикIиз 
чими тир хьи! Нин ракIар гатана къенез 
гьахьайтIани, чими къулар хъуьредай 
чиниз. Берекат, регьятвал, аваданвал 
аквадай ваз.

Эхиримжи вахтара физ кIанзамач 
заз хуьрериз. Вучиз лагьайтIа эвелан 
дад кумач абурухъ. Кьуьзуьбур жерг 
яна ацукьдай кимер ахквадач ваз 
хуьрера. Эвелан эл агуддай мелерал 
дуьшуьш хъжедач вун. Хуьруьнвийрин 
къилихарни дегиш хьанва. Виликан 
хьиз са-садан кIвалериз фин-хтунар 
амач хуьруьнвийрихъ, арадай къванцин 
паруяр хкажна гьарад вичин гъвечIи 
дуьньяда гьахьнава.

Акваз-акваз къилихар дегиш жезва 
инсанрин. Зегьметдив дигай виликан 
хуьрер амач. Жегьиларни, яшлубурни 
кагьул хьанва. Эгь, и кардиз эхиз жез 
тир, эгер чи ватанэгьлийри вирида сад 
хьиз чпин кIвалерин, чилерин къайгъу 
чIугунайтIа. Гила рикI тIардай маса кар 
хьанва. Акваз-акваз къулар туьхуьзва. 
Гурмагъдай гум акъатзавачир кIвалерин 
кьадар къвердавай пара жезва. 
ДакIаррай йифиз экв ахквазмачир 
кIвалери рикI тIарзава. Иесияр иниз-
аниз куьч хьана, ичIиз амай кIвалерин 
акунри шел гъизва инсанриз. КIвалерин 
фадлай эгьенг такунвай цлари, абурун 
ранг алахьай шуьшебендри, эчIелри 
кьунвай гъенери, яд авачиз кьуразвай 

багълари гъам гъизва.
Са береда чи дагъдин хуьрер и гьалда 

авай. Рекьер авачиз инсанар хуьрерай 
катзава лугьузвай. Гила КцIарин мукьув 
гвай, рекьер асфальт тир, газдив, цив 
таъмин хьанвай хуьрерай куьч жезва 
инсанар. Алатай гьафте ГадацIийихуьре 
ракIаррикай куьлегар куьрсарнавай 
шумудни са кIвалер акуна заз. Бубад 
кIвалин экв туьхуьрна яргъариз 
акъатзавайбуру къвердавай гел атIузва 
хуьруькай. Гзафбур гатун варцарани 
хквезмач хуьруьз. Гьа икI,  квадариз 
вердиш хьанва чун. Чахъ квадар тавур 
вуч ама? 

Гила чи хуьрериз фейила виш йисар 
вилик чи зурба шаир Куьре Мелика тIал 
кваз лагьай цIарар рикIел хквезва зи: 
«Эй лезгияр, къул хуьз эгечI!»  

И ЧИЛ ХАЙИ ДИГЕ Я

Халкь патал авур 
карди цуьк акъудда.

    Лезги халкьдин мисал

  КЪУЛ ТУЬХУЬР МИЙИР
Редактордин гаф
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 Öz tarixini dərindən 
bilməyən xalq dünyanın 

digər xalqları ilə eyni 
sırada dayana bilməz.   

Zabit Rizvanov

26.11.2016

Hər bir xalqın tarixində mayak kimi 
nur saçan görkəmli şəxsiyyətlər 
olur. Öz həyat və fəaliyyətləri, 

əqidə və amalları ilə nümunə olan, 
bənzərsiz ömür yolu keçən bu insanlar 
ürəklərdə və xatirələrdə daim yaşayırlar. 
Ləzgi xalqının həyatında belə nurlu sima-
lardan biri Zabit Rizvanovdur. Əbəs yerə 
onu xalqın sevimlisi adlandırmırlar.

Anadan olmasının 90 illiyi qeyd 
olunan bu günlərdə çoxları Zabit Riz-
vanov fenomeni haqqında düşüncələrə 
dalır. Hamı bir nəfər kimi etiraf edir: 
“O, iliklərinə kimi xalqına vurğun insan 
idi”. Həyatını ləzgi xalqının ta rixinin, 
ədəbiyyatının, mədəniyyətinin, etno-
qrafiyasının, folklorunun öyrənilməsinə 
və təbliğinə həsr etmişdi. 
Qələmi ilə xalqına xidmət 
etmiş, bir-birindən maraqlı 
əsərlərində ləzgilərin mil-
li-mənəvi dəyərlərini gös-
tərməyə, ümumilikdə xal  qın 
obrazını yaratmağa ça lışmışdı.  
Bütün bunları təmənna um-
madan, əvəz gözləmədən et-
mişdi. Sadə ömür-gün keçirən, 
tamah nə oldugunu bilməyən 
bu insanın elə zəngin mənəvi 
dünyası, elə saf və təmiz ar-
zuları var idi ki! Z.Rizvanov 
özünün “Vəsiyyət” əsərində 
yazırdı: ”Tarixlə ədəbiyyat 
qardaşdır. Biri yaz deyir, o 
birisi yazdırır. Tarix öyrədir, 
ədəbiyyat bilgiləri hamıya pay-
layır. Tarix güzgüdür, ona tez-
tez bax. Öz tarixini dərindən 
bilməyən xalq dünyanın digər 
xalqları ilə eyni sırada dayana 
bilməz.”

Çàáèò Ðèçâàíîâ 1926-cû èëèí íîéàáðûí 
26-äà Ãóñàð ðàéîíóíóí Èìàìãóëóêÿíä 
êÿíäèíäÿ àíàäàí îëìóøäóð. Bura-
da orta məktəbi bitirib Quba Pedaqoji 
Məktəbində təhsilini davam etdirmiş, 
sonradan Bakı Ali Partiya Məktəbində 
oxumuşdur. Ayrı-ayrı illərdə müəllim, 
kolxoz sədri, mədəniyyət parkının di-
rektoru, rayon xalq yaradıcılığı evinin 
direktoru işləmişdir. Hələ orta məktəb 
illərindən yaradıcılığa başlamış, şeir və  
hekayələrlə Azərbaycan və Dağıstan 
mətbuatında çıxış etmişdir. Sonralar o, 
qələmini povest, roman, dram janrların-
da sınamış, bir-birindən maraqlı əsərlər 
yaratmışdır. 

Îíóí áöòöí ùÿéàòû çÿùìÿò âÿ 
ôÿäàêàðëûã íöìóíÿñè iäè. Âàëèäåéíëÿðèíè 
åðêÿí èòèðÿí,  Áþéöê Âÿòÿí ìöùà-
ðèáÿñèíin ağrı-acılarını taleyində 
yaşayan, onun məhrumiyyətlərini görən 
bu insan ùÿéàòûíû ëÿçýè õàëã ôîëêëîðóíó 
òîïëàìàüà âÿ ÿäÿáè éàðàäûcûëûüà ùÿñð 
åòìèøäè. Ñîí äÿðÿcÿ õåéèðõàù, åë-îáàñûíà 
öðÿéè éàíàí èíñàí îëäóüóíà ýþðÿ õàëã 
îíó ÷îõ ñåâèðäè. 

“Ðóùóí ÿçàáû”””” ïîâåñòèíäÿ Çàáèò 
Ðèçâàíîâ þç ïðîòîòèïè îëàí Çàêèð îáðàçûíû 
éàðàòìûøäûð. ßñÿðäÿí îõóéóðóã: “Çàêèð 
àðûã àäàìäûð... ßñýÿðëèêäÿ îëàíäà ùÿðáè 
ãÿçåòëÿðäÿ ìÿãàëÿëÿð, øåèðëÿð äÿðc åòäèðÿí 
Çàêèð, ñîíðàëàð ðàéîí ãÿçåòè èëÿ éàõûíäàí 
ÿìÿêäàøëûã åòäè. Ïàðòèéà ñûðàëàðûíà ãÿáóë 
îëóíäó, Àëè Ïàðòèéà ìÿêòÿáèíÿ ýþíäÿðèëäè. 
Î, ðàéêîìäà èøëÿäè, êîëõîç ñÿäðè îëäó. 
Ðàéîí õàëã éàðàäûcûëûüû åâè à÷ûëàíäà 
Çàêèð îíóí äèðåêòîðó òÿéèí åäèëäè. Çàêèðèí 
ìÿñëÿùÿòëÿðè, òÿøÿááöñêàðëûüû âÿ ôÿäàêàðëûüû 
ñàéÿñèíäÿ ðàéîíäà ÿäÿáè áèðëèê, òàðèõ-

äèéàðøöíàñëûã ìóçåéè, õàëã òåàòðû, ìàùíû 
âÿ ðÿãñ àíñàìáëû, ðàéîíóí ìèëëè ãÿçåòè, 
àíà äèëèíäÿ ðàäèî âåðèëèøëÿðè ðåäàêñèéàñû 
à÷ûëäû, éåðëè øàèðëÿðèí êèòàáëàðû ðåñïóáëèêàíûí 
ïàéòàõòûíäà ÷àï îëóíäó. Øàèð, äðàìàòóðã, 
ôîëêëîð÷ó, òîïîíèì÷è Çàêèð ãîíøó ðàéîíëàðäà 
äà ìÿøùóðëàøäû. Äÿðèí åëìè áèëèêëÿðÿ ìàëèê 
áó õÿñòÿùàë éàøëû àäàì èíäè øÿùÿð ïàðêûíûí 
äèðåêòîðó îëóá”.”” 

Ç.Ðèçâàíîâ bèð åëìè òÿäãèãàò 
èíñòèòóòóíóí áèð íå÷ÿ èëäÿ ýþðÿ áèëməäèéè 
èøëÿðè òÿêáàøûíà ýþðüräö. Çàáèò ìöÿëëèì 
ëÿçýè êÿíäëÿðèíäÿí ôîëêëîð íöìóíÿëÿðèíè 
òîïëàéûá ÷àï åäèð, ùÿì÷èíèí õàëãûí 
÷îõäàí óíóòäóüó ãÿäèì ìàùíû âÿ 
ðÿãñëÿðè öçÿ ÷ûõàðûðäû. Êÿíäëÿðäÿí âÿ 
ðàéîíëàðäàí ýÿëÿcÿê diyarşünaslıq 

ìóçåéi ö÷öí ãèéìÿòëè åêñïîíàòëàð 
òîïëàéûðäû. Ëÿçýèëÿðèí éûücàì éàøàäûãëàðû 
ðàéîíëàðûí ìÿêòÿáëÿðèíäÿ àíà äèëèíäÿ 
äÿðñëÿðèí êå÷èðèëìÿñè ö÷öí éîðóëìàäàí 
ñÿé ýþñòÿðèðäè.

Ç.Ðèçâàíîâóí ÿí áþéöê õèäìÿòè 
Äàüûñòàíûí õàëã øàèðè Áàéðàì Ñÿëèìîâëà 
áèðýÿ ëÿçýèëÿðèí ãÿäèì “Øàðâèëè”” 
åïîñóíó òîïëàéàðàã, ÷àïà ùàçûðëàìàñû 
îëìóøäóð. Òÿÿññöô êè, “Øàðâèëè””íèí ÷àï 
îëóíìóø âàðèàíòûíû ýþðìÿê øàèðÿ ãèñìÿò 
îëìàäû. Áóíäàí ÿëàâÿ î, ëÿçcè øèôàùè 
õàëã ÿäÿáèééàòûíûí ýþçÿë íöìóíÿëÿðè 
îëàí  ìèílərlə áàéàòû, ëÿòèôÿ, ðÿâàéÿò və 
õàëã íàüûëëàðû òîïëàìûøäûð. 10 ðîìàí, 
20 ïîâåñò, éöçëÿðëÿ øåèð ìöÿëëèôè îëàí 
Ç.Ðèçâàíîâóí Áàêû, Ìàùà÷ãàëà âÿ 
Ìîñêâà íÿøðèééàòëàðûíäà 10 êèòàáû ÷àï 
îëóíìóøäóð.

ßäÿáèééàòà 1959-có èëäÿ ÷àï 
îëóíìóø “Äàäàøûí äîñòëàðû”” êèòàáû 
èëÿ ýÿëÿí Ç.Ðèçâàíîâóí “Ãóçó”, 
“Òàïìàcàëàð””, “Øàùíàáàòûí ñəsè”, 
“Äóç-÷þðÿê””, “Êöëÿê ýåíèøëèê ñåâèð””, 
“Ïåéüÿìáÿðèí éàøûë áàéðàüû””, “Ñàìóð 
÷àéûíûí cÿíóá ñàùèëèíäÿ””, “Hacı Davud” 
êèìè íÿçì âÿ íÿñð ÿñÿðëÿðè îõócóëàðûí 
äÿðèí ðÿüáÿòèíè ãàçàíìûøäûð. 1990-cildə 
oğlu Rizvan Rizvanovla birgə yazdığı 
“Ləzgilərin tarixi” kitabı onu daha 
da şöhrətləndirmişdir. Ç.Ðèçâàíîâ 
ìÿøùóð ëÿçýè øàèðëÿðè Êàñûá Àáäóëëàùûí 
âÿ Íóðÿääèí Øÿðèôîâóí ÿäÿáè èðñèíè 
îõócóëàðà ÷àòäûðìûøäûð. Înun ñÿêêèç 
ïéåñi səhnəyə qoyulmuşdur.

Àçÿðáàécàí ëÿçýèëÿðèíèí ìÿäÿíè 
ùÿéàòûíäà îëäóãcà áþéöê ðîë îéíàìûø, 
ləzgi dilinin qorunub saxlanmasında, 
inkişaf etdirilməsində böyük xidmətləri 
olmuş, “Öðÿê ñþçö”” àäû èëÿ ôÿàëèééÿò 

ýþñòÿðìèø ÿäÿáè áèðëèyin yaranması və 
fəaliyyəti də Zabit Rizvanovun adı ilə 
bağlıdır. Bèðëèéèí èëê éûüûícàüû bu böyük 
ziyalının rəhbərliyi və təşkilatçılığı ilə 
Quñàð øÿùÿð ìÿäÿíèééÿò åâèíäÿ 1959-
có èëèí îêòéàáðûí 18-äÿ êå÷èðèëìèøäèð. 
Áóðàäà Ç.Ðèçâàíîâ, À.Àáäóëëàéåâ, 
Á.Ñÿëèìîâ, Í.Çÿêèéåâ, Ç.Áàáàõàíîâ, 
À.Ìÿðäàíîâ, ß.Ìóñàéåâ, É.Øåéäàéåâ, 
Ô.Ðÿùèìõàíîâ və başqa ziyalılar èøòèðàê 
åòìèøëÿð. Áèð müddət ñîíðà áèðëèéèí 
èøèíÿ õàëãûí äèëèíèí âÿ ìÿäÿíèééÿòèíèí 
èíêèøàôû, òàðèõèíèí þéðÿíèëìÿñè íàìèíÿ 
÷àëûøàí äàùà 64 íÿôÿð ãàòûëìûøäûð. Îíëàðûí 
àðàñûíäà Òåéìóð ßëèõàíîâ, Ëÿçýè 
Íåìÿò, Áàüûø Áàüûøîâ, Èççÿò Øÿðèôîâ, 
Ùàúûáàëà Ãàôëàíîâ, Íèéàç-ßëè Ïàøàéåâ, 

Ìÿùñèì Ìÿùñèìîâ âÿ digər 
tanınmış qələm sahibləri də 
âàð èäè. Áèðëèê àíà äèëèíäÿ 
éàçûá-éàðàäàí ãóñàðëûëàð 
ö÷öí ÿñë ìÿêòÿá èäè. 

1960-cû èëäÿí áàøëàéàðàã, 
áèðëèéèí öçâëÿðè ïàðòèéà âÿ 
ñîâåò îðãàíëàðûíà ëÿçýè 
äèëèíèí ìÿêòÿáëÿðäÿ òÿäðèñè 
èëÿ áàüëû ìöðàcèÿòëÿð 
åòìÿéÿ áàøëàyırëàð. 1962-
cè èëäÿ Àçÿðáàéñàí ÊÏ ÌÊ 
ðåñïóáëèêàíûí ëÿçýè ÿùàëèñèíèí 
äèëèíèí âÿ ìÿäÿíèééÿòèíèí 
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû 
õöñóñè ãÿðàð ãÿáóë åäèð. 
Ìÿêòÿáëÿðäÿ ëÿçýè äèëèíèí 
òÿäðèñè òÿøêèë îëóíur, ðàéîí 
ãÿçåòèíèí áèð ñÿùèôÿñèíèí 
ëÿçýè äèëèíäÿ ÷àï åäèëìÿñè, 
éåðëè ðàäèîäà ëÿçýè äèëèíäÿ 
âåðèëèøëÿðèí ñÿñëÿíìÿñè ö÷öí 
ýþñòÿðèø âåðèëèð.

1964-cö èëäÿ “Àçÿðíÿøð””””” “Öðÿê 
ñþçö”” àäëû êèòàá íÿøð åäèr. Áóðàäà 21 
ãóñàðëû øàèðèí øåèðëÿðè òîïëàíìûøäû. 
Áàéðàì Ñÿëèìîâ, Êÿëÿíòÿð Êÿëÿíòÿðëè,  
Àñÿô Ìåùìàí, Áàcûõàíûì Èñàéåâà, 
Øèõçàäà Âÿëÿäîâ, Ìÿcëóì Ôÿðçÿëèéåâ, 
Òåâðèç Ïèðàëèéåâà, Øàêèð Íîâðóçáÿéîâ, 
Àüàìÿùÿììÿä Áÿäÿëîâ, Íèéàç-ßëè 
Ïàøàéåâ êèìè øàèðëÿðèí ëÿçýèñÿ ÿñÿðëÿðè 
ìÿcìóÿäÿ èëê äÿôÿ ÷àï îëóíóð. 1976-
cû èëäÿí “Öðÿê ñþçö”” ÿäÿáè áèðëèéèíèí 
ôÿàëèééÿòèíäÿ Çabit Ðèçâàíîâ âÿ Ëəzgi 
Íåìÿòëÿ éàíàøû Éàäóëëà Øåéäàéåâ äÿ 
áþéöê ðîë îéíàéûð. Îíóí òÿðòèá åòäèéè 
“Áÿõòÿâÿð òîðïàã”” ìÿcìóÿñè 1983-cö 
èëäÿ “Éàçû÷û”” íÿøðèééàòûíäà ÷àïäàí ÷ûõûð. 

“Öðÿê ñþçö”” ÿäÿáè áèðëèéèíèí 
ôÿàëèééÿòèíèí íÿòècÿñè îëàðàã, ñîíðàêû 
èëëÿðäÿ äÿ ëÿçýèëÿðèí ùÿéàòûíäà áèð 
ñûðà äÿéèøèêëèêëÿð áàø âåðir. Ùàçûðäà 
ðåñïóáëèêàìûçûí Ãóáà, Ãóñàð, Õà÷ìàç, 
Èñìàéûëëû, Ãÿáÿëÿ, Îüóç ðàéîíëàðûíûí 126 
ìÿêòÿáèíäÿ ëÿçýè äèëè âÿ ÿäÿáèééàòûnın 
òÿäðèñ îëóíması Zabit Rizvanov başda 
olmaqla ləzgi ziyalılarının fəaliyyətinin 
nəticəsidir.

Çàáèò Ðèçâàíîâ 1992-cè èëèí íîéàáðûí 
23-äÿ âÿôàò åòìèøäèð. 

Qusarlılar xalqın sevimlisi olan 
yazıçının xatirəsini əziz tuturlar. Onun 
doğma kəndindəki orta məktəbə və Qu-
sar şəhərindəki küçələrdən birinə Zabit 
Rizvanovun adı verilmişdir. Vətənində 
dağ êèìè ócàëìûø, xalqa òÿìÿííàñûç 
õèäìÿò ðÿìçè kimi èíñàíëàðûí yaddaşına 
əbədi həkk olunmuş bu gözəl şəxsiyyətə, 
görkəmli ziyalıya, böyük maarifçiyə əsl 
xalq sevgisi isə minnətdar insanların qəl-
bindədir. 

Sədaqət KƏRİMOVA

ZABİT RİZVANOV FENOMENİУНИКАЛЬНАЯ 
НАХОДКА

Археологи Дагестанского научного центра 
(ДНЦ) РАН при раскопках в Дербенте обнаружили 
уникальную арабскую монету VIII века.

Она позволит ученым больше узнать о монетном 
дворе, существовавшем в городе в это время. «Это 
монета фельс – мелкая медная монета. Чеканки 
наместника Азербайджана и Армении. В то время 
это была одна огромная провинция в системе 
Арабского халифата. Монета уникальная, такие 
находки можно по пальцам пересчитать», – сказал 
вр.ио председателя ДНЦ РАН Муртазали Гаджиев.

Как удалось установить, монета была отчеканена 
в 743-744 годы нашей эры в Дербенте. О том, что 
в городе был монетный двор, ученым известно, 
однако, эта находка дает новые сведения о времени 
его существования.

«Известно было несколько его монеток, 
датированных 714-715, 723 годом и чуть более 
поздним временем. Но эта находка расширяет 
диапазон функционирования монетного двора, 
теперь мы знаем, что и в 743 году он в Дербенте еще 
был», – цитирует Гаджиева ТАСС.

Дербент – один из древнейших городов мира. 
Первое поселение Куро-Аракской культуры, 
обнаруженное археологами, возникло в эпоху 
ранней бронзы – в конце IV тысячелетия до н. 
э. Это единственный город античной эпохи, 
сохранившийся на своем историческом месте.

От редакции: Известный лезгинский 
учёный, доктор исторических наук, профессор 
Амри Шихсаидов в своей книге «Очерки истории, 
источниковедения, археографии средневекового 
Дагестана» (Махачкала, 2008) пишет: «С начала 
VIII века наместники Баб ал-абваба (Дербента - 
ред.) начали чеканить в городе от имени халифов 
серебряные и медные монеты (дирхемы, фельсы), 
что подчеркивало политическое и экономическое 
значение города и отражало необходимость 
в пополнении денежного потока. Монетная 
чеканка существовала в городе на протяжении 

всего средневековья, и дербентские 
монеты, судя по местам их находок, 
имели хождение не только на Кавказе, но и 
в Юго-Восточной Европе, в Средней Азии, 

на Переднем Востоке.
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Дагъдин хуьре 
шегьердин къулайвилер

Кьиблепатан Дагъустандин гьуьлуьвай 2500 
метр кьван кьакьанда бине кутунвай къадим 
Къуруш Европадин виридалайни вине авай хуьр я. 
Ам санлай 9 дагъди - Шалбуз дагъди, Яру дагъди, 
КичIен дагъди, Нисен дагъди, гьакIни Гедик 
(Базардуьзуь), ТIурфан, Рагъдан, Вахчаг, Мулар 
хьтин дагълари элкъуьрна юкьва тунва.

Дагъустандин Гьукуматдин Архивдин 
материалра къалурнавайвал, XIX асирда Къуруш 
Къафкъаздин виридалайни девлетлу хуьр тир. 
1886-йисуз ина 3 агъзур балкIанар, 5 агъзур калер, 
92 агъзурдалай гзаф хипер авай. 1907-йисуз ина 
лапагрин кьадар 194 агъзурдав агакьнай. Хуьруьхъ 
50-далай гзаф яйлахар авай. 

Гьайиф хьи, алатай асирдин 50-йисара Совет 

гьукуматди дагъдин хуьрер, гьакIни Къуруш 
арандиз куьчарун къарардиз къачуна. Къурушвияр 
кIанзни-такIанз гьуьлуьвай 14 метр агъада авай 
Хасавюрт райондиз куьчарна. Абурун мал-девлет 
чкIана. Исятда ЦIийи Къурушдал 15 агъзур 
агьалияр яшамиш жезва.

А вахтунда са кьадар агьалияр Куьгьне 
Къурушай куьч хьанач. ЦIудралди хизанарни 
иниз хтана. Исятда хуьре 150 хизан яшамиш 
жезва. Кьегьал къурушвийри куьгьне хуьр арадал 
хкун, абад авун патал вири жуьредин алахъунар 
ийизва. Иниз гзаф хъсан рехъ тухванва. Хуьруьз 
хъуьтIуьн цикIизни машинра аваз физ жеда. Чпихъ 
мумкинвилер авай карчийри пак тир Земзем виряй, 
8 километр кьван яргъай хуьруьз хъвадай яд 
гъанва. И цин куьмекдалди кIвалер чими ийидай 
система туькIуьрнава. Гила къуруш вий ривай чIехи 

ше гьер ра авай хьиз, даим чими ва  къайи 
цикай менфят къачуз жезва.

Мад са ала мат дин кар. Кьакьан дагълара 
лезгийри вичин тай авачир канализация 
туькIуьрнава. Ина авай клуб ва ктабханани 
гуьнгуьна хтунва. Са гафуналди, 
къурушвийри чпин хуьре шегьердин 

къулайвилер арадал гъанва.

Халкьди  
кьегьалралди дамахда.

 
         Лезги халкьдин мисал

ЦIийивилер
www.samurpress.net

Лезги поэзияди юкьван виш йи-
сара хьиз, XVIII-XIX ассирани 
баркаллу рехъ фена. А чIавуз 
яшамиш хьайи чи шаиррикай 

Саид Агьмедан, Лезги Агьмедан, Мир-
зе Алидин, Рухун Алидин, Эмирали ТIи-
гьиржалвидин, Етим Эминан, Мирзе 
Гьасан Алкьадаридин, СтIал Саядан, 
Малла Нуридин, Миграгъ Мардалидин 
ва масабурун тIварар халкьдин арада 
гзаф машгьур я. Ингье абурулай гъей-
ри чахъ икьван гагьди чпин тIварар ва 
яратмишунар винел акъудиз тахьан-
вай шаирарни ава. РикI шадардай 
кIвалах ам я хьи, къвез-къвез ихьтин 
къелемэгьлийрин теснифарни жа-
гъизва. Гагь-гагь са шумуд цIарцIи, са 
шиирди а чIалар туькIуьрай шаиррин 
тIварар винел акъуддай мумкинвал 
гуз ва. Ихьтин са шиирдин геле аваз 
тухвай ахтармишунрай чаз мад са 
лезги шаир чир хьана.

Са шиир
ЦIипуд йис инлай вилик, 2003-йисан 

11-августдиз чи машгьур чIалан алим, 
профессор Ражидин Гьайдарова Ма-
гьачкъалада цIийиз басма хьанвай вичин 
«Гафарикай къейдер» ктаб къул алаз зав 
вугудайла лагьанай: «КIиридай жагъ-
ай алатай виш йисарин лезги шаиррин 
шиирар авай кIватIал тупIалай ийидай 
чIавуз заз Малла Агьмед лугьудай са кас-
дин шиир гьатна. Ам Къуба патан лезги 
шаир я жеди, вучиз лагьайтIа вичин ши-
ирда Лезги Агьмедан, Вурвар ва Аваран 
хуьрерин тIварар кьазва. А шиир за вав 
вугузва, килиг адан автордин ери-бине 
тайинариз жедатIа.»

Авайвал 
лагьайтIа, заз 
шиирдикай 
гзаф хуш ата-
на. Гьавиляй 
за кIвенкIве 
а шиир кIел-
д а й б у р у в 
агакьарзава.

Чир жеди
Ви чIалариз са гаф авач зи устад,
Са пай рагъ я, са пад циф я, са пад чад.
Лугьумир на кьуьд атана амаз гад,
Махлукьатдиз ифир жеди, фир жеди.

Панагь хьанач лугьуз фелек-худа ваз,
Таз женни лагь, чавай буба рикI цIраз.
Дидеди хур гатайтIа сед жеди чаз,
Кьил кукIвар жез, валлагь, гардан кIир жеди.

Ви тIвар кьуна кIвачин хьайи гъафилдиз,
Аварандай Вурвуз атай сефилдиз
Кар кьамир на, тIар жеривал гуьгьуьлдиз,
КьуртIа нагагь, рикIе дердер цIир жеди.

Лезги Агьмед, дердерихъ гел тухумир,
Малла Агьмед ажуз кас я лугьумир.
Фасикь касдив гьич вуна сир вугумир,
ВугайтIа, ам вири элдиз чир жеди.

Шиирдай аквазвайвал, Лезги Агь-
медни Малла Агьмед са девирда яша-
миш хьанва. Сад Вурвай я, муькуьди 
Аваран хуьряй. Малла Агьмеда Лезги 
Агьмедаз устад лугьузва. Абур чирхчи-
рар тир. Мумкин я Малла Агьмед Лезги 
Агьмедалай  жаван хьунухь.

Мад са делил винел акъатзава. Мал-
ла Агьмеда «Чир жеди» шиир Лезги 
Агьмедан «Я залум хан» шиирди вичиз 
эсер авурдалай кьулухъ теснифнава. 
Вучиз лагьайтIа заманадикай шикаят-
завай устаддин шиирда «бубадин рикI 
цIрада», «дидеди хур гатада» хьтин га-
фар ва «Панагь хьанач залум фелек-ху-
да ваз», «Агьмедаз пис кьуьд атана, гад 
амаз» хьтин цIарар ава. Гьавиляй Мал-
ла Агьмеда и цIарарив кьадайвал шиир 
теснифна вичин устаддиз шел-хвал ий-
имир, руьгьдай аватмир, жув авай гьалар 
масадаз чир мийир лугьузва. И фикир 
агакьардайла ада «фир», «ифир» хьтин 

гафарикайни менфят къачузва. А девир-
дин лезги чIала «фир» «гъам», «ифир» 
лагьайтIа, «хажалат» хьтин манаяр авай 
гафар тир.

Са гафни авачиз, Лезги Агьмед 
руьгь дай аватдай устад тушир ва ам 
вичин халкьдин бахтлу гележегдин чIа-
лахъ тир. Вичин кьисмет Кьуьчхуьр 
Саидан кьисметдихъ галаз гекъигайла 
ада дустунихъ элкъвена икI лагьанай: 
«Ханвал ахьтин рекьин тийир къуллугъ 
туш, Талагьрай хьи, вичин карни шулугъ 
туш…» (Килиг: Лезгийрин революци-
ядин вилик квай девиррин литерату-
ра. Магьачкъала, 1990. Ч.8).

Гьа икI, са вахтунда Лезги Агьмедаз 
устад лагьана шиир тесниф авур Малла 
Агьмедан геле гьатайла чаз ам гьакIни 
алим тирди чир жезва.

ЧIехи алим
Са бязи чешмейра чал шаирдин 

тIвар «Малла Агьмед», «Малла Агьмед 
ал-Къубали», «Малла Агьмед Аварани» 
хьиз гьалтзава. Сифте кьвед лагьай ва-
риантдиз вил вегьен. Ярагъви Исмаила 
вичин бубадикай, лезгийрин чIехи алим, 
Къафкъазда муьридизмдин бине кутур 
Шейх Мегьамед Ярагъвидикай кхьей 
биографиядин очеркда (араб чIалал) 
Имам Къазимегьамед Гимри хуьре урус-
рихъ галаз дяведа гьелек хьайиди, адахъ 
галаз женгера Гьажи Али эфендиди, 
Нурмегьамед ал-Къахиди, Малла Агь-
мед ал-Къубалиди ва Сулейман эфенди-
дини иштирак авурди къалурнава. (Ки-
лиг: Арабские рукописи Института 
востоковедения АН СССР: Краткий 
каталог. М., 1986.Ч.II. С.442. №9544; 
шифр: В4167).

Исмаил Ярагъвиди гъилин хатIа-
риз ганвай баянрай аквазвайвал, Малла 

Агьмед гьам диндин, гьамни тIебиат-
дин илимрихъ галаз машгъул жезвай ва 
ам са шумуд ктабдин автор тир. Са бязи 
ктабар синтаксисдиз ва диндин асасриз 
талукьарнавайбур я. Гъилин хатIара 
алимдин гьакъиндай умуми малумат 
ганва ва адан ктабрин тIварар къалурна-
вач. Малла Агьмедаз араб, фарс ва туьрк 
чIалар хъсандиз чизвай ва чка атунивай а 
чIаларални эсерар кхьизвай. Къейдерай 
малум жезвайвал, алим Къуба магьал-
дин лезги А.в.р. хуьряй тир. Адет тир 
къайдада транскрипция ачухарайтIа, им 
Аваран хуьр тирди чир жезва.

ИкI тирди пуд лагьай вариантдини 
тестикьарзава. Машгьур дагъустанви 
алим, «Нузгьат ал-азгьан фи таражим 
уламайи Дагъустан» ктабдин автор На-
зир ад-Дургелиди вичин къейдера чи 
алимдин тIвар «Малла Агьмед Аварани» 
хьиз къалурнава. Адан ктаб Дагъустан-
дин Тарихдин, ЧIалан ва Литературадин 
Институтдин архивда хуьзва. (Килиг: 
Фонд восточных рукописей ИИЯЛ. 
Ф.30. Оп.2 Д.108). Ктаб шартIуналди 
кьве чкадал пайнава. Сад лагьай пай 
«Баб ал-абваб-Дербент шегьер ва адан 
алимар» я. Кьвед лагьай паюниз «Имам 
Шамилан [девирдин] алимар» тIвар 
ганва. Ктабда 220 очерк гьатнава. Гьа-
йиф хьи, ина Малла Агьмедакай кьилди 
очерк авач. Авторди ихьтин очеркар гзаф-
ни-гзаф Дагъустандай тир алимрикай 
кхьенва. Абурун тIварарай и ксар диде-
диз хьайи хуьрер чир жезва. Гьар гьикI 
ятIани, гьам Исмаил Ярагъвидин, гьамни 
Назир ад-Дургелидин кхьинрай аквазвай-
вал, Малла Агьмед Шамилан девирда 
яшамиш хьанай ва ам кьетIен жуьредин 
алакьунар авай зурба алим тир.

Шейх Мегьамед Ярагъвидихъ галаз 
таниш хьайи ва адан женгинин юлдашдиз 
элкъвей Малла Агьмед и рекьиз дуьшуь-
шдай экъечIнай. Ам Имам Къазимегьаме-
дахъ галазни дуьшуьшдай таниш хьанай.

Дуьшуьш яз хьайи кар
1829-йисуз Къазимегьамеда имам-

дин дережа къачурдалай кьулухъ Къ-
убадиз вичин са кIеретI терефдарар 
ракъурна. Абуру ина шариат ва къазават 
теблигъ ийизвай. (Килиг: Комаров А. 
Казикумухские и кюринские ханы // 
Кавказские горцы. Сборник сведе-
ний. Тифлис, 1869. Гл.IV. С.29). Маса 
жегьилар хьиз, Къубадин медреса цIи-
йиз акьалтIарнавай Агьмедани муьри-
дрив агатна абурун ниятар чирна. Им 
азадвилин женг тирди чир хьайила, ада 
гьерекатдик экечIун патал разивал гана, 
гьатта са кьадар жегьиларни и рекьиз 
гъана. ГьакI ятIани ам гьасятда Къазиме-
гьамедан кьилив фенач, кIвенкIве Шейх 
Мегьамед Ярагъвидихъ галаз таниш 
хьун къарардиз къачуна.

Агьмедаз Ярагъдал Шейх Мегьамед 
жагъанач. Ам регьбердин суракьда аваз 
Табасарандин Дуьбек хуьруьз атана. 
А чIавуз Шейх Мегьамед Ярагъви ина 
амукьзавай. Дуьшуьшдай хьиз, гьа са 
вахтунда, 1831-йисан августдин юкьвара 
Къазимегьамедни вичин 200 муьридни 
галаз иниз атана. Тарихчийри кхьизвай-
вал, са береда Ярагъвидин сухта хьайи 
Къазимегьамед вичин муаллимдин кьи-
лив атайла къунши хуьрерин агьалияр-
ни абур акван патал иниз кIватI хьанай. 
И гуьруьш халисан сувариз элкъвенай. 
Агьмедаз Къубадиз атай муьридар  
гьас ятда чир хьана ва абуру и жегьил 
Къазимегьамедахъ галаз танишарна. 
Мегьамед Ярагъвидини и савадлу гада 
вичиз гзаф бегенмиш хьайиди лагьана.

Имам Къазимегьамед йифиз вичин 
муаллимдин кIвале амукьна. Ярагъви-
дин уьмуьрдин юлдаш Айшатаз, рухваяр 

тир Гьажи 
Исмаилаз ва 
Исгьакьаз, 
г ь а к I н и 
адан руш 
Гь а ф и с а -
таз Къази-
м е г ь а м е д 
гьеле Яра-
гъдин ме-

дресада кIелдай чIавалай чизвай. Абуруз 
ам атунихъди гзаф хвеши хьана. На лу-
гьумир, медресада кIелдай чIавуз Къази-
мегьамедан Гьафисатал рикI ацукьнавай 
кьван. Ингье а чIавуз адаз вичин гьис-
сер ачухариз регъуь хьанай. И гъилера, 
вад йис алатайдалай кьулухъ Гьафисат 
гъуьлуьз фенвачирди чир хьайила, ада 
регъуь тахьана вичин ният малумарна. 
Шейх Мегьамед Ярагъви адан гъавур-
да акьуна ва и кардиз манийвал ганач. 
Гуьгъуьнин вакъиаяр тадиз кьиле фена. 
Мусурман адетрив кьадайвал руш кIан 
хьайи имамди адак лишанар кутуна, 
чкадин фекьийри абур некягьна. Муькуь 
юкъуз ахьтин са мехъер хьана хьи, адан 
ван вири Дагъустандиз чкIана. Урусри и 
мехъер векъивал хьиз, Къазимегьамеда 
чпиз майдандиз экъечI, зун кикIиз гьазур 
я лагьайди хьиз кьабулна. (Килиг: Бе-
стужев-Марлинский А. Соч. в 2-х т. 
М., 1958. Т.I. С.22).

И вакъиадилай кьулухъ Мегьамед 
Ярагъвидивай хизанни галаз вичин 
хуьруьз хъфиз хьанач. Жегьил Агьмедни 
Къубадиз хъфин тавуна абурухъ галаз 
амукьна, вучиз лагьайтIа Абшерон пол-
кунин командир полковник Мищенкоди 
тадиз Куьре ханлухдиз алава кьушунар 
гъана, Дербент мягькемарна, Къуба-
диз 6 рота аскерар ракъурнай. (Килиг: 
Кавказский сборник. Тифлис, 1887. 
С.130). И кардикай хабар кьур Къазиме-
гьамед Куьредални Дербентдал вегьин 
тавуна кефердихъ фена. Адахъ галаз 
санал Шейх Мегьамед Ярагъви ва адан 
хизан, гьакIни Агьмед ва Къубадай атан-
вай мад са шумуд кас Аваристандиз физ 
мажбур хьана. (Килиг: Кавказские гор-
цы. Сборник сведений. Тифлис, 1869. 
Гл. IV. С.29).

Муьзеффер МЕЛИКМАМЕДОВ
(Гуьгъ ама)

МАЛЛА   АГЬМЕД
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Яргъал  éèñара ГадацIèéèхуьруьн 
êлуáдèç рåгьáåрâал гуçâаé Ñèнара 
Êъадèìîâадè гьèêьâан âахтар я âèчèн 
рèêIèн тIалаáуналдè  лåçгè ôîльêлîрдèн 
чåøнåяр êIâатIèç.  Хуьруьн яшлу 
инсанривай ван хьайи чи руьгьдин ивирар 
- баядар, халкьдин мисалар, хкетар, кьисаяр 
кьилди дафтарриз кхьена багьа эменни 
хьиз хуьда ада. Абур лагьайбурун тIварар 
селигьавилелди къейд ийида. Гьа икI, вичин 
хуьруьнбурун руьгьдин эсерар сад-сад 
кIватIнава ада. И кар къени давамарзава.

И êIанèâал гьèнаé я Ñèнарадèхъ? ГьèêI 
хьана чè эìåннèéрèхъ èêI гåлêъâåçâа аì? И 
ñуал гаéèла адан âèлåрал наêъâар аêьалтна.

- Зè дèдå Ñултаннèñå Шåрèôîâадèхъ 
чè хуьруьн гçаô дèøåгьлèéрèхъ хьèç, áåндåр 
туьêIуьрдаé алаêьунар аâаé. Ñа ялцå хуралаé 
аêьâан ìанèяр лугьудаé хьè, чун пагь атIана 
аìуêьдаé. Фад-ôад чаâаé âèчèн ìанèяр êхьå-
на хуьн тIалаáдаé ада. Ингьå чна - âад аялдè: 
êьâå гададèнè пуд руøа êâаç êьадачèр адан 
гаôар. Гъаâурда аêьадачèр чун è тIалаáунèн.

Зè áуáа Êъадèрáуáа Фåтуллаåâ хуьрå 
áрèгадèр тèр. Зè ñтхаяр Баêуда èнñтèтутрèê 
эêåчIаéла áуáа Уруñатдèç ôåна ê1âалахèç 
ìажáур хьанаé. Гьана êIâалахèç âèчèн хèçан-
дèç пул раêъурдаé ада. Дèдåдè лагьаéтIа êрар 
èéèдаéла âåлåдрèâ êIåлèç тун патал яргьара 
çåгьìåт чIугâаçâаé âèчèн аялрèн áуáадèêаé 
áåндåр туьê1уьрдаé. Буáа 61 яøда аâаç рагь-
ìåтдèç ôåна. Дèдåдè 76 яøда âèчèн дуьнья 
дåгèøарна. Мåñåл алаç, рåêьèдаé âахтундè-
лаé âèлèê ада чаç лагьанаé:

- Я áалаяр, çè чIалар êхьèхь тIун êуьнå. 
Аáур жуâахъ галаç тухуç êIанçаâач эхèр çаç.

Вучèç ятIанè рèêI аâуна чна аáур êхьåна-
чèр. Аáур êхьåéтIа, дèдåдèн уьìуьр ôад êьатI 
жåда лагьана ôагьуìдаé чна. За аì гъаâурда 
таêьадаéâал жуâан рèêIåл алаìуêьаé ñа êьадар 
áаядар даôтардèç êхьåнаé. Дèдå рагьìåтдèç 
ôåéèдалаé êьулухъ чаâаé адан âåñè êьèлèç 
аêъудèç хьанач лугьуç çун гьаéèôдè êанаé. 
Ингьå гьа чIаâалаé çа хуьруьн êьуьçуь папарè-
âаé âан хьаéè êьâан ìåцèн туьêIуьрунар âèрè 
êьèлдè даôтаррèç êхьèçâа. Жуâан дèдåдèн 
âåñè êьèлèç аêъудèç хьаначтIанè, ìаñа дèøå-
гьлèéрèн гъаâурда хъñандèç аêьаçâа çун. Аáур-
нè дèдåяр я эхèр. 

Вичин 57 йис хьанвай, акьалтIарнавайди 
анжах юкьван мектеб ятIани, институтар, 
университетар куьтягьай вишералди 
инсанрилай гзаф чирвилер ава и дишегьлидихъ. 
Зи гъиле ихтияр хьанайтIа, за адаз 
университетдин филологиядин факультетдин 
диплом гудай. Ингье дипломдив гвай затI 
авач. Савадлу инсанди гьина хьайитIани 
чирвилерихъ ялда. Гьалал хьурай ваз, лезги 
тават! Ви руьгьдин кьакьанвиликай, лезги 
чIалаз авай муьгьуьббатдикай масабурални 
пай гьалтрай!

БАДЕЙРИН КЬУЛА

ВЕСИ

Бадåéрèн ìåл рèêIå аêьур çун è ìуêь-

âара ÊцIар раéîндèн ГадацIèéèхуьруьç 

рåêьå гьатна. Вучèç ГадацIèéèхуьруьç? 

Вучèç лагьаéтIа è хуьруьн дèøåгьлèяр 

êьâан áаядрал рèêI алаéáур èêьâан гагь-

дè ñананè дуьøуьø хьанач çал. Ина жå-

гьèл, êьуьçуь талана âèрèáурулаé ìанèяр 

лугьуç алаêьда. Эхь, è алаêьун Аллагь-

дè гадацIèéèхуьруьнâèéрèç çахаâèлåлдè 

ганâа. 

Баядрèн ìåлåâ êъâåдаé âуч аâа? Бадå-

яр халêьдèн руьгьдèêаé яд хъâанâаé, чè 

ацуêьун-êъарагъун, адåтар, êъèлèхар âè-

нåл аêъуддаé áаядрèâ рахаéла рèêI ацIу-

да, гьèññåр хъуьтуьл жåда âè.

Ñèнара Êъадèìîâадèн êуьìåêдалдè 

èхьтèн ìåл âèчèн 85 яøар хьанâаé Гуьл-

дåñтå Ханагьìåдîâадèн êIâалå туьêIуьрна 

чна. Ñа хуьрå аâатIанè, ôадлаé ñа-ñад та-

êунâаé яøлу дèøåгьлèéрè - 85 яøарèн 

Эçèнå Êъардаøáåгîâадè, 82 яøарèн Бè-

áèхануì Êъадèìîâадè, 78 яøарèн Шагь-

ñåнåì Êåрèìîâадè âа 68 яøарèн Гуьлуьñ 

Ñаèдîâадè øèрèн èхтèлатрал èлèгнаâаé. 

Иллаêè 70 éèñуç êъунøèяр яç дуñтâал 

èéèçâаé Гуьлдåñтåдèннè Эçèнåдèн èхтè-

латар âан хьаéèла âèрèáурун пIуçаррèê 

хъâåр аêатçаâаé.

- Я êьåéè таâур Гуьлдåñтå, эêуьнахъ 

çаç âун êьåна лагьана âан хьанаé. Ялар 

хьанаé çаç. - Эçèнåдèн âан çурçаçâаé.

- Аêâаçâа ìан âаç, çун êIанчI хьèç 

èнал алаéдè. Жуâан рèêIèç аçаá гуìèр, - 

Гуьлдåñтåдè Эçèнå ñåêèнарна.

- Наêь çун жуâ патал тур лагьаé ñурун 

чêадèç êèлèгèç ôåнâаé. Хуø атанач çаç 

анèêаé. ХандаêIда аâа, - Эçèнåдè êъала-

áулух êâаç лугьуçâа.

- Ваç âè êIараáрèç тIар жåç êèчIåçâанè? 

- Гуьлдåñтåдèн гаôарал âèрè хъуьрåçâа.

Эхь, уьìуьрдèн éèêъар рагъданèхъ 

элêъâåнâаé, тIаларè-êâаларè, уьìуьрдèн 

яцIарè галуднаâаé дèøå-

гьлèéрèн èхтèлатар атун 

аâаé, хъôèн аâаé дуьнья-

дèêаé тèр. Ингьå áаядрал 

èлèгаéла аáурун âèлåра 

хъâåр êъугъâана. И ìåлå 

Гуьлдåñтå халадèâ êъâåдаé-

дè аâачèр. Гåрåн-гåрåн «Зè 

рèêIåл ñа çатIнè хêâåçìач,» 

- лугьуç âèчèн рèêIèн áух-

чадаé ñад-ñад аêъудçаâаé 

ада êьуд цIарар.

Вèч Эâåжугъ хуьряé тèр, 18 яøда 

аâаç ГадацIèéèхуьруьнâè Энâåраç гъ-

уьлуьç ôåéè аì 7 хцèннè 3 руøан дèдå 

я. Хтулар, øтулар аâаé адал êьèл чIугâа-

çâаé, ñаâêьâатрèâнè чан-рèêI аâунèâ дè-

øåгьлèдèн гåâèлар êьаçâаé аáуру дèдå-

дèн уьìуьр яргъè èéèçâа. 

Баядрал гçаôнè-гçаô рèêI алаé è дè-

øåгьлè чIалар лугьуç эгåчIаéла âèрèдан 

âèлåрèêаé хуьруьн âèлèêан чIаâар êа-

рагда. Ñîâхîçдèн êIâалахрè эâåл âèрè 

ñад-ñадаâ агуддаé. ЭчIåл эчIåдаéла, гâåн 

гуьдаéла, пåр ягъадаéла, êåлåìрèç яд гу-

даéла, чèл êъâанåрèêаé ìèхьдаéла пар 

êьåçèларун патал ôад-ôад ìанèéрал èлè-

гдаé аáуру. И ìанèéрèхъ яá аêалèç-аêа-

лèç ìурадрèн луâаррал жåдаé яá аêалçа-

âаéáур. РèêIèç рåгьятардаé ìанèéрè. 

Фольклор

Алипулат чаталдава,
Я сад Аллагь, серинар гъваш.
Вил ченгидал алай къелем,
Ви гафарик деринар квач.          
                      ***
Øàãü äàãúëàðà àâàé Øàãüíè
Ýñëè êâàõüàé Êåðåì ÿ, ëàãü.
×è ýëëåðè õàáàð êüóðòIà,
Øóüøåäèí ðèêI âåðåì ÿ, ëàãü.
                       ***
Шагь дагъдилай сел атана, 
Ам авахьна гьуьлуьз фена.
Сир сад авур яр акурла,
Зун чилерай-чилиз фена.
                       ***
Вили цава цIар ягъизвай,
Фиргъавандин са къуш я зун.
Зун хайи къал къван аватрай,
Пара бахтсуз са руш я зун.
                      ***
КIанибурун гьуьм галукьна,
Цуьк акъудай кьакьан гуьне.
Патал хуьруьз ганава зун,
КIанид амаз хуьруьн къене.
                       ***
Вуна чуьлда гвен гуьзава,
Гъилевайди бафа тушни?
Яргъал хуьряй яр хкягъун
Ажеб залан жафа тушни?
                      ***
Къацу багъдиз экъечIайла,
Лепе гузвай цуькверин гьуьл.
Ахъая яр, вуна зи гъил,
И дуьньядик галамач вил.
                       ***
Дагъдин синел лацу чарчар,
Кьуд патахъай яд алахьиз.
Зун дидеди патал гана,
Кьве вилелай накъвар кIвахьиз.
        

Çà ïåíæåðàð àõúàç òàäà,
Ëàöó ëèôåð àòóé ëóãüóç.
Çóí áóáàäè ïàòàë ãàíà,
Âè÷èí êIâàëèç òàòóé ëóãüóç.
                      ***
Къацу багъдай къацу багъдиз,
Яр, зи патав къвез жедани?
Вири туна ваз атайтIа,
Хаму кард хьиз хуьз жедани?
                      ***
КIани ярдин кIанивиляй,
Аватналда чуьнгуьр гъиляй.
Ви чуьнгуьрдин сим атIуй яр,
Зи рикIин тIал ваз атуй яр.
                       ***
Я чан диде, зазни кIанда,
Базардавай няметрикай.
Вучда гила и дуьньядал,
КIанид тахьай девлетрикай?
                       ***
За пенжердай килигайла,
Хел-хилеллай хурмадин тар.
Эсли кайи чкадал ша,
Лацу нафтIад шуьше гвай яр.
                       ***
Зи Къуръанда вишни са чар,
Са чар кьуна эзбера, яр.
Патал хуьруьз ганава зун,
Зи тIвар кьуна эвера яр
                      ***
Ша на икьван шел-хвал мийир,
Сефил зулухъ гад авайд я.
РикIяй-рикIиз рехъ жагъурин,
Муьгьуббатдихъ дад авайд я.
                      ***
Йифиз-юкъуз фикир ийиз, 
Дердер эхиз хьана ажуз.
Акатайдав сир гайи руш,
Эхирдай вун хьана ужуз.

                                    Чин туькIуьрайди: Седакъет КЕРИМОВА
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Алай йисан сифте кьилера 
Кьиблепатан Дагъустанда 
лезгийрин «Леки» тlвар 

алай мергьяматлувилин фонд 
пайда хьана.  Фондуни кьи-
лиз акъуднавай крар дамах 
кута дайбур я. Ада  вад хиляй 
кlвалахар кьиле тухузва: игь-
тияж авайбуруз куьмек гун, 
образовани, спорт, этномеденият 
ва жемиятдин кlвалахар. Кьилди 
ксарини тешкилатри фондуниз 
гайи пулдин такьатар и хилериз 
талукь проектар кьилиз 
акъудуниз серфзава.  Фондуник 
гзаф жегьилар ква ва гьар сада 
тайин са хиляй крар вилик 
тухузва. Алай вахтунда Москвада 
къецепатан нафтадин сервисрин 
тешкилатра кlвалахзавай Руслан 
Мегьдиханова, консалтингдин 
теш килатдин юрист Гьасан Гьа-
санова, страховой тешкилатрин 
кlвалахра тежриба авай карчи 
Назим Дашдемирова, лезги 
электрон гафарган туькIуьрай 
Заур Агъамова, экономикадин 
илим рин кандидат Фазил Гьа-
санова, аудитор Гьамид Гьам-
затова, хъсан тешкилатчи Фар-
ман Шайдабегова гъил-гъиле 
га на къени крар кьиле тухузва. 
Фондунин кьил Гьасан Гьасанов я. 

Фондуни асас макьсад яша-
йишдин жигьетдай куьмек 
ава  чирбуруз гъил яргъи авун 
ятlани, ада акьалтзавай несилдиз 
спортдин, образованидин ре-
кьяй ни алакьдай куьмекар 

гузва. Алай йисан 23-апрелдиз 
СтIал Сулейманан райондин 
мектебра «Илимдиз кам» ли-
шандик кваз математикадай тух-
вай олимпиададиз такьатрин 
жи гьетдай куьмекай кьве фон -
дуникай сад «Леки» я. Олим-
пиадада Кьиблепатан районрайни 
шегьеррай 240-далай гзаф аялри 
иштиракна. 

Фондунин векилри туь-
кlуь рай 2016-йисан «Лезги 
халкьдин чlаварганни» халкь па-
тал хийирлу я. И чlаварганда 12 
зурба лезгидикай хайи чlалал 
малуматар гьатнава. 

“Лекидин” проектрикай сад 
мультфильмаяр лезги чlалаз 
тар  жума авун я. И кlвалахар 
хайи чlал сейли авунин, аялриз 
жуван чlал хъсандиз чир хьу-
нин мураддалди ийизва. Мульт-
фильмаяр акатайбур ваъ, чпихъ 
ахлакьдин, эдебдин жигьетдай 
мана ва ибрет квайбур хкязава. 
Фондунин векилри алай йисуз 
10 мультфильм таржума авун 
къетlнава.

«Лекидиз» чи халкьдин чIехи 
арифдар Алкьвадар Гьасанан 
«Аса ри Дагъустан» ктаб урус ва 
лезги чlаларал чапдай ахкъудуник 
кьил кутаз кlанзава. Ктабдиз 
сифте гаф кхьин тIвар-ван авай 
къелемэгьли, алим Низами Аб-
дулгьамидовал ихтибарнава. 

Алай йисан апрелдин вац-
ра «Леки» фондуни талукь 
тешкилатрин куьмекдалди «Ми-

хьи район» тlвар алаз Ахцегь, 
СтIал Сулейман, Рутул, Агъул 
ва Хив районра чIехи мелер 
кьиле тухвана. Ана агъзурралди 
агьалийри гуьгьуьллудаказ 
иш ти ракна. Зибилар кlватlун 
патал фондуни 9 агъзурдалайни 
гзаф шешелар ва маса герек 
тир тадаракар къачунвай, абур 
гадарунин карни тешкилна.     

Фондунин векилри спортдин 
рекьяй чпихъ алакьунар авай 
жегьилриз жуьреба-жуьре акъа-
жунриз фидай куьмекарни гузва. 
Алай йисан мартдин вацра 
армспортдин зурба пагьливан, 
кьудра жегьилрин арада дуьнья-
дин чемпионвилин, тIвар къа-
чур Эльдар Алискендароваз 
Рос сиядин чемпионатдиз фи-
нин карда пулдин такьатрин 
жигьетдай куьмекна. Нетижада 
Эльдар Алискендаров чемпи-
онатдин приздин сагьиб хьана.

Такьатрин жигьетдай гьалар 
лугьуз жедай хьтин хъсанбур 
туширвиляй еке харжияр акъат 
тийизвай, четин тушир проектар 
вилик тухузва.  Зур йисалайни 
тlимил вахтунда  яшайишдиз 
талукь проектриз 700 агъзур 
манатдив агакьна пулдин такьатар 
чара авуна. Такьатрин жигьетдай 
ахъавал, михьивал авайвиляй 
халкьдини ихтибарзава. Вуч крар 
кьилиз акъуднатlа, гьи хилез 
гьихьтин такьатар серф авунатlа, 
проектар патал гьикьван пул 
кlватlнатlа фондунин сайтдин 

«Такьатрин гьахъ-гьисабвал» 
хиле гьар вацра малумарзава. 

Мукьвал вахтара хуьрерин 
мек тебар спортдин тадаракралди 
таъминарунин проект вилик тухуз 
кlанзава. Фондунин векилри бязи 
хуьрерин спортзалрин гьалар 
чкай рал чирнава ва талукь тир 
чарар министерстводиз ракъур-
нава. Алай вахтунда гьукуматдин 
куьмек герек тир мектебрин сиягь 
тестикьарун давамзава. 

Яшайишдин гьалар хъсан 
ту шир, игьтияж авайбурун 
гъил ни кьазва. Икl, Ахцегь ра-
йон дин Цуругърин хуьряй тир 
Ис  маиловрин хизандин кlвал 
цlийикlа туькlуьр хъувуниз куь-
мек гудайвал я. 

Са гафуналди, гьихьтин 
четинвилер акьалтзаватlани, 
фон дунин векилри халкьдин 
абадвални генгвал патал галатун 
течиз регьимлу, баркаллу зегьмет 
чlугвазва. 

Куругъ ли ФЕРЗАЛИЕВ

«ЛЕКИ» - КЬАГЬАЛРИН КIВАТIАЛ Я Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Bilik Fondu 
Qusar şəhər Mərkəzi kitabxanasında 
Qusarda yaşayıb-yaradan tanınmış 
qələm sahibi Həsən Xasıyevin 
yenicə işıq üzü görmüş “Azərbaycan 
ədəbiyyatında Qusar mövzusu” 
kitabının təqdimatını keçirib. Fondun 
ölkədaxili layihələr sektorunun 
müdiri Hacı Abdulla təmsil etdiyi 
qurumun kitab təbliği sahəsində 
fəaliyyəti, “Multikulturalizm ili” 
çərçivəsində bölgələrdə həyata 
keçirdiyi layihələr barədə məlumat 
verib.

O, H.Xasıyevin kitabı haqqında 
danışaraq bildirib ki, təqdimat 
Azərbaycan Respublikasının 
millətlərarası, multikulturalizm və 
dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, 
akademik K. Abdullayevin tövsiyəsi, 
rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ş. 
Alxasovun dəstəyi ilə təşkil olunub.

Çıxış edənlər on kitab müəllifi 
Həsən Xasıyevin yaradıcılıq yo-
lun dan, son kitabının məziyyət-
lərindən, Azərbaycan ədəbiyyatının 
zənginləşməsində ləzgi şair və 
yazıçılarının töhfələrindən danı-
şıblar. Məktəblilər, yerli şairlər 
Azərbaycan və ləzgi dillərində 
şeirlər oxuyublar.

H.Xasıyev tədbir işti rak çılarına 
minnət dar lı  ğı nı bildirib, gələcək 
yaradıcılıq planlarından danışıb, 
şeirlərini oxuyub, suallara cavab 
verib.Tədbir iştirakçıları Həsən 
Xasıyevin yaradıcılıq yolunu əks 
etdirən kitab və məqalələrinin sərgisi 
ilə tanış olublar.

AZƏRTAC

YADDA QALAN  
TƏQDIMAT

Алай вахтунда Кьиблепатан 
Дагъустандин лезги районрай 
къецепатан уьлквейриз фена, анра 
чпин алакьунар къалурзавай чи 

ватанэгьлияр тIимил авач. Садбур анжах вич 
авай уьлкведиз ваъ, гьакIни вири дуьньядиз 
сейли жезва. Ихьтин тIвар-ван авай са кьадар 
лезгияр чаз вирибуруз хъсандиз чизва. 
Заз вич къариблухра аваз вириниз сейли 
хьанвай са лезги таватдикай лугьуз кIанзава. 
Исятда Америкадин Садхьанвай Штатрин 
Кеферпатан Каролина штатда яшамиш 
жезвай Гуьлнара Эмиргьамзаевадикай.

Вич Кьурагь райондин Гелхенрин 
хуьряй тир Гуьлнаради ина юкьван мектеб 
акьалтIарайдалай кьулухъ кIвенкIве 

Магьачкъалада, гуьгъуьнлай Москвада 
музыкадин рекьяй вини дережадин 
чирвилер къачуна. Россиядин тIвар-ван 
авай манидарри, гьакIни и хилен пешекарри 
Гуьлнарадин алакьунрикай чпин фикирар 
лагьанва, ам гзаф вини дережадин манидар 
тирди къейд авунва.

Америкадин Садхьанвай Штатриз 
фейидалай кьулухъ, эхиримжи цIуд 
йисан къене лезги тават вири дуьньядиз 
классикадин манияр лугьунай тай авачир 
устад хьиз сейли хьана. 2010-йисуз ада 
«Америкадин къизилдин ван» конкурсда сад 
лагьай чка кьуна. Ам гьакIни «2010-йисан 
классикадин лап хъсан манияр лугьузвайди», 
«АСШ-дин лап хъсан ван» номинацийрай 

уфтан хьана, Гран-при къачуна.
Гуьлнарадин стхаяр машгьур алимарни 

карчияр я. Алай йисуз РФ-дин Гьукуматдин 
Думадиз сечкияр кьиле фидай вахтунда 

адан са стхадин, Дагъустан Республикадин 
Халкьдин Собранидин депутат хьайи, «Кастор 
Груп» компанийрин вице-президент тир 
Абдулгьамид Эмиргьамзаеван кандидатвални 
къалурнай. Гьикьван яргъа аватIани, стхадиз 
куьмек гун патал Дагъустандиз хтай 
Гуьлнаради Дербент шегьерда чIехи концерт 
гана. Стхадин лагьайтIа, крар туькIвена, ам 
РФ-дин Гьукуматдин Думадин депутатвиле 
хкяна. Стха депутат хьун вахазни кутугна. 
Гуьлнара Эмиргьамзаевади и мукьвара АСШ-
дин мад са конкурсда сад лагьай чка кьунва.

Тамилла БЕКЕРОВА,
Дагъустан Республикадин  

Дербент шегьер,
муаллим

АМЕРИКАДИЗ СЕЙЛИ ХЬАНВА
Лезгияр вирина

«Самурдин» 25 йисан юбилей 
мукьвал жезвай и йикъара 
газетдикай фагьумдайла адан 
таъсиб чIугвазвай дишегьлийри 
20 йис вилик туькIуьрай ва 
къедалди кардик квай «Таватар» 
кIватIал рикIел хквезва. Газетдин 
редактор кьиле аваз чи халкьдин 
вилик-кьилик квай дишегьлийри 
туькIуьрай и кIватIалдин 
кьилин макьсад чи чIал хуьн, 
«Самурдив» кIелдайбур агудун я. 

Ихьтин таватрикай сад вич КцIар 
райондин Пирал хуьряй тир, 
Бакуда яшамиш жезвай Элмара 
Гьажикеримова я. Вад стхадин 
са вах тир ада, Камилахъ галаз 
къени хизан туькIуьрнава. И умун 
къилихрин дишегьли хайибуруз, 
дустариз шадвал, бахтлувал бахш 
ийиз алакьдай инсан тирвиляй ам 
виридаз пара кIанда. Са шумуд 
югъ вилик вичин 60 йисан юбилей 
къейд авур Элмарадихъ са хъсан 

гаф ава: «Алахъна са-садаз анжах 
рикI ахъайдай, гуьгьуьл шадардай 
хабарар гана кIанзавайди я. 
Гъамар, хифетар пара авай и 
дуьнья хъверерив, къенивилерив 
хъуьтуьлариз жеда». 

ГьакI я, Элмара. Вун хьтин 
рикI ахъа инсанар чи дуьньядин 
дамах я. Вун дидедиз хьайи югъ 
мубаракрай.

“САМУР”

ГАЗЕТДАЛ РИКI АЛАЙДИ
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«САМУРДИН» 25 ЙИС ЖЕЗВА
Виликай къвезмай 2017-йисуз 

«Самур» газет акъатиз 25 йис 
тамам жезва. И йисара «Са-
мур» вири халкьдин рикI алай 
газетдиз элкъвена. Гьеле 20 йисан 
юбилейдин вилик чи тIвар-ван 
авай алим, филологиядин илимрин 
доктор, академик Агьмедулагь 
Гуьлмегьамедова лагьанай: «Самур» 
газетдикай халкьдин мефт, 
халкьдин мез хьанва.» Къени гьакI я. 

Алай вахтунда газет Дагъустанда, 
Рос сияда, Къиргъизистанда, Къа-
зах станда, Белорусияда, Ук раи нада, 
Туьркияда, Германияда, Аме ри кадин 
Садхьанвай Штатра, са гафуналди, 
24 къецепатан уьлк веда кIелзава.

«Самурдин» 25 йисан юби лей 
фикирда кьуна кIелдайбуру Ин-
тернетдай ва почтадай редак-
циядиз цIудралди чарар ракъурнава.   
Газетдин таъсиб чIугвазвайбуру 

«Самурдин» агалкьунрикай чпин фи-
кирар лугьузва, къиметлу теклифар 
гуз ва. Редакцияди чка ату нивай и 
теклифрикай гегьеншдиз менфят 
къачуда.

Юбилей мукьвал жезвайди 
фи  кирда кьуна чна газетда «Са-
мурдин» 25 йис жезва» руб-
рика кардик кутазва. Играми 
кIел дайбур, чаз чарар ракъурун, 
теклифар гун рикIелай алудмир. 
Газетдикайни кьиле тухвана 

кIанзавай юбилейдикай куьне вуч 
фикирзаватIа чир хьун чун паталди 
гзаф важиблу я. Вири мярекатар 
хьиз, и юбилейни чна гъил-гъиле, 
къуьн-къуьне гана санал тухвана 
кIанзава. Чи даяхар куьн я. Куь 
куьмекдалди чна инлай кьулухъни 
газет акъудна кIанзава. Агата чав, 
кIанибур. Санал кIвалахин чна.

Агъадихъ чна «Самурдин» таъ-
сиб чIугвазвай са бязи кIелдайбурун 
чарар чапзава.

И йикъара гьар са кIелдайда 
чи рикI алай «Самур» 
газетдикай генани мукьувай 

фикирна кIанзава, вучиз лагьайтIа 
виликай къвезмай йисуз газетдин 
25 йис тамам жезва. Лезги халкьдин 
руьгьдин кьакьанвал хуьзвай, адан 
дувулар генани мягькемарзавай 
«Самурди» чи ватанэгьлияр 
патал лугьуз тежедай кьван чIехи 
зегьметар чIугвазва. Ада чун 
руьгьдалди сад-садав агудзава, чаз 
чи тарихар чирзава, жуввал хуьдай 
рекьер къалурзава.

За «Самур» газет къачуз къад 
йис я. 1997-йисалай къенин йикъал 
къведалди за ян тагана редакциядихъ 
галаз алакъа хуьзва. Зун адал рикIин 
сидкьидай кьару я, вучиз лагьайтIа 
ам чи халкьдин трибунадиз, чи 
медениятдин имаратдиз элкъвенва. 
За гьакIни «Самурдиз» жуван 
муаллимдиз хьиз килигзава. Са зун 
ваъ, зун хьиз ада рехъ къалурай, 
адан куьмекдалди уьмуьрдин 
гурарай виниз хкаж хьайибурун сан 
гзаф я.

«Самур» газет чаз пара кIан 
хьун дуьшуьшдин кар туш. Ада чи 
чIал хуьн ва вилик тухун патал женг 
чIугвазва, чи халкьдик къалабулух 
кутазвай, адан тIал-квал алай 
месэлайрикай кхьизва. Газетди 
«Дидед чIал гьи гьалда ава?», «Диде 
гьарай, дидед чIал гьарай», «ЧIалан 
михьивал хуьн», «ЧидачтIа-чира», 
«Чи хуьрер», «Чи сейлибур», 
«Лезгияр вирина», «Лезги шаиррин 
азербайжан чIалал яратмишунар», 
«Квез чидани?», «Чи тарихрин 
геле аваз» рубрикайрик кваз гузвай 
макъалаяр чна цIарни тутуна 
кIелзава. Газетди кьунвай рехъ вири 
кIелдайбур хьиз, зи рикIяйни я. 
«Самурди» пуд кьилин месэла - хайи 
чIал, меденият ва эдебият теблигъ 
авуниз кIевелай фикир гузва. Чаз 

чизвайвал, вири дуьньяда тестикь 
хьанвай делил ава: милли чIал, 
меденият ва эдебият авачирди 
халкь яз гьисабзавач. И кар алай 
ерияр ва милливал квахьайла 
халкьни цIрада, пуч жеда. РикIелай 
алудна кIандач хьи, лезги халкьди 
дегьзаманрилай, вичел гьикьван 
азиятар акьалтнатIани, гьикьван 
азадвал патал чапхунчийрихъ галаз 
женг чIугунатIани вичин чил, чIал, 
меденият, эдебият, харусенят, адетар 
хвена къенин несилрив агакьарна. 
Чнани и эменнияр къвезмай 
несилрив агакьарна кIанзава. И 
рекьяй «Самур» газетди тухузвай 
кIвалах гзаф зурбади я.

«Гьуьрметлу «Самур»! Вун  заз 
хайи чIалан мектеб хьанва. Ви са 
тилит гъиле гьат тавуртIа, а югъ 
зун патал квахьай гьисаб я. Чаз ви 
кIвалахдарар ара датIана чIалан 
женгина аваз, яратмишунрин 
тав хъцIу яз, жуван халкьдиз 
къуллугъдай каш элекь тийиз 
акурай!» Барка хьурай ваз!

Айтекин БАБАЕВА,
Къебеле райондин Дызахлы 

хуьруьн юкьван мектебдин лезги 
чIалан муаллим

КЬАКЬАНВАЛ ХУЬЗВА
Играми редакция! Чи 
халкьдиз дегь девир ри лай 
ви ни дере жа дин мари фат-

лувал ва кье гьалвал хьтин ивирар 
талукь я. И ивирар хуьн патал хайи 
чIалал акъатзавай «Самур» газетди 
тухузвай кIвалах са куьнивни 
гекъигиз тежерди я. Авайвал лугьун, 
ихьтин газет акъатун чи халкь вини 
дережада хьунин лишанрикай 
сад я. Са гафни авачиз, играми 
мугьман хьиз «Самурдал» вил 
алай вишералди лезги кIелдайбуру 
зи фикирдиз къуват хгуда. Чун 
газетдин къелемэгьлийрилай гзаф 
рази я, вучиз лагьайтIа гьикьван 
кIевера гьатнатIани, куьне газет 
кIевир хьуниз рехъ ганач. Гьар 
гъилера куьне «Акъатзава Самур!» 
лагьана кхьейла чаз хвеши жезвай. 
Зун чIалахъ я, квелай газет гзаф 
йисара хуьз алакьда.

«Самурди» чи хайи чIал, милли 
меденият вилик тухуник чIехи 

пай кутазва. Ада къарагъарзавай 
месэлаяр халкьдин рикIяй хабар 
гузвайбур я. Хъсан муаллим 
яз газетди кIелзавайбур хайи 
халкьдин тарихдин лап хъсан 
адетралди тербия ийизва.

Садбуру гележегда газетар 
амукьдач лугьузва. Ихьтин гафар 
ван хьайила зи рикIе тIал гьатзава. 
Вучиз лагьайтIа хайи чIалал газет, 
журнал, ктаб, радио ва телевидение 
тахьайла, са гафни авачиз, чавай 
чIал хъсандиз хуьз жедач. Алай 
вахтунда акьалтзавай несил лезги 
чIалавай кIанзни-такIанз къерех 
жезвайди, чна чи гъилералди 
абур къерех ийизвайди, чи са бязи 
дидейри веледриз хайи чIал чир 
тийизвайди, са бязи хизанра маса 
чIаларал рахазвайди фикирда 
кьуртIа, чи чIалан кьилел гьихьтин 
мусибат къвезватIа хъсандиз 
кьатIуз жеда. Ша чна вахтундамаз 
и мусибатдин вилик пад кьан. 

Гьар сада жуван кьисмет милли 
газетдихъ галаз алакъалу ийин, 
адаз куьмек гун. Чи халкьдин 
уьмуьрда мягькем чка кьунвай 
«Самур» газет хуьн чи чIал, чи 
тарих, чи меденият хуьн лагьай 
чIал я. «Самур» хвейитIа, чавай 
гьабурни хуьз жеда.

Газетдин 25 йис жезва 
лагьайла, вири кIелдайбурук хьиз, 
закни руьгь акатзава. Зун чIалахъ 
я, редакциядин коллективди 
газетдин 20 йисан юбилей хьиз, 
25 йисан юбилейни гзаф гурлудиз 
къейд ийида, и вакъиа халкьдин 
сувариз элкъуьрда. Гьавиляй 
за «Самурдин» кIвалахдарриз 
лугьузва: «Куь рекьер мадни 
фирягь, къелемар мадни хци 
хьурай! ЯхцIурни цIуд йис, виш 
йис арадай фейилани халкьдин вил 
и газетдал алаз хьурай!»

Гуьлхар ГУЬЛИЕВА,
Баку

ВИЛ АЛАЗ ХЬУРАЙ

Халкьдиз къуллугъ 
авурди хкаж жеда.

Лезги халкьдин мисал

Сад лагьай гъилер я чна 
редакциядиз чар кхьиз. 
Кхьин тавуна акъ ваз-

из хьанач чавай, играми «Са-
мур»! 25 йисуз ара датIана 
гьакъисагъвилелди халкьдиз къул -
лугъзавай ваз чна гьар сада ик-
рам зава. Вири и йисара газетди 
чун халкь патал кар алай, метлеб 
авай жуьреба-жуьре месэлайрай 
пешекарвилелди гъавурда туна. 
Гьавиляй чна «Самур» жуван 
меслятчи ва дуст яз гьисабзава.

Чна фагьумзавайвал, куьн чаз 
чи тарихар чирунин, халкьдин 
мецин эсерар кIватI хъувунин, 
лезги чIал вилик финин ва мадни 
хъсанарунин чешме, кхьирагар, 
зарияр ва алимар патал устадвал 
хкаждай мектеб хьана.

«Самурдин» кIвалахдарри 
кхьиз  вай макъалайризни репор-
таж  риз, очеркризни баянриз, къа-
ра гъарзавай месэлайриз ри кIин 
сидкьидай марагъ авун, ве ре вирдрин 
деринвал ва чIалан ми хьивал хас 

я. Абурукай кIелдайбуру мукь вал-
мукьвал чпин фики рарни лугьузва.

Чна фагьумзавайвал, «Са мур» 
исятда тек са Азербайжандин  
ваъ, гьакIни Дагъустандин хъсан 
газетрикай сад я жеди. Чна квез 
и газет мадни 25 йисуз, 50 йисуз 
хуьдай къуватар тIалабзава. Куь 
къелемар мадни хци хьурай!

Сурая АГЬМЕДОВА,
Гевгьер ХАНМУРАДОВА,
Дагъустан Республикадин 
Мегьарамдхуьруьн район

ЧНА ИКРАМЗАВА

Играми редакция!
Заз газетдин чинриз 
акъудзавай шикилрикай 

лугьуз кIанзава. Иллаки «И чил 
хайи диге я» тIвар гана акъудзавай 
шикилрикай. Абурай чаз чи лезги 
чил, чи тIебиат, чи тарих аквазва. 
Абур шикилрин чIалалди кхьенвай 
чIехи эсерриз ухшар я. И шикилри 
чи руьгь тухарзава. Ихьтин 
шикилар газетдин гьар тилитда 
гайитIа хъсан я.

За газетдин гьар тилит къачузва 
ва са цIарни тутуна кIелзава. 
Куьне гзаф марагълу макъалаяр 
чапзава. Авайвал лагьайтIа, 
заз чи тарихдикай, чIалакай, 

гьакIни медениятдикай тир 
макъалаяр генани хуш къведа. За 
фагьумзавайвал, ихьтин макъалаяр 
маса кIелдайбурун рикIяйни я. 

Куьне чи къадим тарих ри-
кай, къадим чкайрикай гузвай 
макъа лайра гьа девирриз талукь 
шики ларни гузва. Им пара хъсан 
кар я. Вучиз лагьайтIа шикилри 
макъалада ганвай делилар мад 
гъилера тестикьарзава. Куьне 
Дагъус тандин АрхитIрин хуьряй 
гайи макъала мисал яз къалуриз 
жеда. Ина гьам къадим Алпан 
килисадин  шикил ганва, гьамни 
адан цла авай къадим кхьинар. 

Чи къагьриманрикай кхьидайла 

куьне абурун шикиларни гун 
рикIелай ракъурзавач. Ихьтин 
шикилар алай девирдин чи 
художникри чIугунвайбур я. 
Месэла, чи ватанэгьли, маш гьур 
сеняткар Сейфеддин Сейфед-
динова яратмишнавай чи халкьдин 
чIехи къагьриман Гьажи Давудан 
шикил гила гзафбуру чпин 
кIвалера хуьзва. Ихьтин шикилри 
газет мадни метлеблу ийизва. И 
кар давамарунин рекье за квез 
агалкьунар тIалабзава.

Новруз АТЛУХАНОВ,
КцIар шегьер

РУЬГЬ КУТАЗВАЙ ШИКИЛАР
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Хьана хьанач кьуьгъуьррин са 
хизан. Кlвалахунал гзаф рикl алай и 
гьайванри сад-садаз куьмек гуз, лу-
гьуз-хъуьрез чпин югъ няни ийидай. 
ДатIана кар-кеспидик гелкъведай 
абур: ичерни бебеликар кlватlзавай-
ди гьим, шуьмягъарни инияр кьу-
рурзавайди гьим. Садбуру бицlек 
кьуьгъуьрриз аявалдай, муькуьбуру 
михьивилерин кlвалахар ийидай. 

Шиндакь тlвар алай виридалай-
ни гъвечlи кьуьгъуьр 
хизандикай

къакъатиз, кlва-
лахрикай кьил къакъу-
диз, хизандив агат 
тийиз къекъведай. 
Чlехибур кваз такьаз, 
гъвечlибуруз дуван кьадай ада. Ви-
чин туькьуьл гафаривни чIуру къ-
илихрив алаз-алачиз хайибурун ха-
турдик хукIурдай Шиндакьа.

Садра Шиндакь таран кlаник ярх 
хьанвай. Ада цавай физвай лифер 
гьисабзавай. И чlавуз буба кьуьгъур 
адав агатна лагьана: 

- Фена муг кьуру пешерикай 
михьа, цlийибур экIягъа.

Шиндакьа хъел кваз жаваб гана: 
- Куь хизандин кlвалахри зи чан 

туьтуьниз гъанва. Герек гьарада ви-
чин кьил вичи хуьн. Мад квез и па-
тара зи гелни ахквадач.  

ИкI лагьана ам чин элкъуьр-
на фена. Шиндакьаз жезмай кьван 
хайибурувай яргъариз акъатиз кIан-
завай. Цlийи чкаяр, маса гьайванар 
аквада лугьуз хвешизвай адаз. Ингье 
адан хвешивал яргъал фенач. Вичиз 
тlуьн жагъурун тийижир кьуьгъуьр-
диз гзаф гишин хьанвай. Йиф хьай-
ила икьван гагьди садрани ялгъуз 
амукь тавур кьуьгъуьрдин чанда 

кичl гьатна.
Садлагьана жанавурдин къувдин 

ван галукьна адан япарихъ. ТипIрен 
экъис хьанвай чIехи керкил вилер 
акурла Шиндакь гарун хура авай зу-
лун пеш хьиз юзана. Са герендилай 
цавари гугрум-пахърахъна, йифен 
цав цlайлапандин экверив ацlана. 
Кьуьгъуьр кичlела чуьнуьх жедай 
са тlвек жагъуриз алахъна. Галатна 
гьалдай фейила са тарцин хъалхъам-

диз гьахьна кис хьана ам. Экуьналди 
адавай вил мичlиз хьанач. 

Югъ ахъа хьайила кьил къецик 
акъудай кьуьгъуьрдиз хъалхъамдин 
патавай алатна физвай къуьр акуна. 
Чапраса адаз лагьана: 

- Гьей, я кьиф! Вун чи тамун 
гьайванриз ухшар туш, лагь кван 
вун гьинай атанватIа.

- Зун кьиф туш, кьуьгъуьр я! - ла-
гьана Шиндакьа хъел галаз.

- Са цазни алачир кьуьгъуьр жеч 
гьа! – лагьана къуьре.

Хъалхъамдай экъечIна вичиз 
килигай Шиндакьан пагь атlана. 

Кичlевили адаз акьван тади ганвай 
хьи, далудал алай цацар сад хьиз 
авахьнавай. Ам халисан кьифрез ух-
шар хьанвай. Кьуьгъуьр зарулдаказ 
шехьна. Къуьре жузуна:

- Я стха, вун вучиз шехьзва?
- Шехь тавуна вучин? Зун гьатна-

вай югъ аквазвачни ваз?
Язух атана чапрасаз кьуьгъуьрдин. 

Ада Шиндакьаз куьмек гун къетlна:
- Чна ви хайибур жагъурда. Абу-

рун патав ви тlалар-кlва-
лар вири алатда.

Кьуьгъуьррин хи-
зан чпин адетдин кlва-
лахрик гелкъвезвай бе-
реда садлагьана абуруз 
гуьнедай эвичlзавай, 

саракай гъвечlи са кьиф кватнавай 
къуьр акуна. Шиндакь хайибуру-
кай садазни чир хьанач. Ам чукуриз 
алахънавай кьуьгъуьрар. Шиндакь 
кьил кудна шехьиз-шехьиз хъфидай-
ла дидедиз адан ван хьана. Адаз ам 
вичин аял тирди чир хьана.

Шиндакь гьатнавай югъ акур 
кьуьгъуьрар мягьтел хьанвай. Адан 
кстахвилер рикlелай алатнавай ви-
ридан. Чпин арада меслятар авур 
кьуьгъуьрри Шиндакь юкьва туна. 
Абуру чпин далуйрал алай цацар сад-
сад, кьвед-кьвед акъудиз Шиндакьан 
кьецlил далудал галкlурзавай. 

Регъуьла Шиндакьавай кьил 
хкажна абуруз килигиз жезвачир. 
Кьуьгъуьрдин кlалубда гьат хъувур-
ла ада ван алаз лагьана:

- Хизандин къадир заз гила чир 
хьана. Вуч хъсан я куьн аваз!

Гьа югъ, къенин югъ Шиндакь 
вири кlвалахрин кlвенкlве ава.

АЗИЗРИН Севда

ШИНДАКЬ
МАХ

“САМУРДИН” МЕКТЕБ
Илим чирун халкь 

хуьнив сад я.  
Лезги халкьдин мисал

Дуьз цlарара:
Къирмаж, гирдим, иситlа, мадара, 

тlвал, гьис, арх, араб, авара, лув, асир, 
таза, тил, ибадат, араба, камар.

Тикl цlарара:
Гими, «Умуд», жум, гьижа, гам, 

рад, ипри, арха, агьвалат, аставал, 
варис, лабар, рузи, ибара, ваба, бак, 
дам, тар.

СКАНВОРДДИН ЖАВАБАР

1. Чеб сесерин кIватIалар тикрар хьуналди 
арадиз атанвай тIебиатдин кьетIен сесериз 
ухшар авай гафар арада дефис аваз кхьида: 
дарам-дурум, лухъ-лухъ, итIи-битIи, ларахъ-
лурухъ ва мсб.

2. Чеб манадин жигьетдай сад-садаз акси 
(антонимар), я тахьайтIа лап мукьва мана 
авай (синонимар), асул падежда аваз ибарат 
хьанвай существительнийрин кьве паюнин 
арада дефис эцигда: диде-буба, вах-стха, 
кьилер-кIвачер, кIан-пун, рикI-дуркIун, хийир-
шийир ва мсб.

3. Лугъ суффикс квай къуллугъ, 
пачагьлугъ, ва сагълугъ гафар квачир амай 
вири дуьшуьшра существительнияр эхирда 
х аваз кхьида. Месела: буллух, къумлух, 
къамишлух ва мсб.

4. Вал суффикс квай гафарин теквилин 
кьадардин асул падеждилай гъейри, амай вири 
формайра - вал суффикс ачух сес и сесиниз 
элкъведа. Месела: кьегьалвал-кьегьалвили, 
кьегьалвилиз, кье гьал вилин, кьегьалвиле ва 
икI мад.

РикIел хуьх!

«Самур» газетдин кIеви дустарикай 
тир Исмаиллы райондин Сумагъаллы 
хуьруьн юкьван мектебдин муаллим, 
вичихъ 40 йисан педагогвилин стаж авай 
Макъсуд Халилован и йикъара 60 яшар 
хьана. Хуьруьн муаллимри, агьалийри 
адан юбилей гегьеншдиз къейд авуна.

Эхиримжи къад йисуз районда чи 
газет теблигъ ийизвай Макъсуд муаллим 
«Самур» газетдин коллективди рикIин 
сидкьидай тебрикзава, адаз чандин 
сагъвал ва уьмуьрда цIийи агалкьунар 
тIалабзава.

«САМУР»

ЧИ БАРКА

·Уьмуьрни куьтягь жеда, кIвалахар куьтягь жедач.

·Кар авурди крарин, кар тавурди гафарин иеси жеда.

·Жуван ирид аквадач, къуншидин сад аквада.

·Ламраз пурар ягъуналди адакай шив жедач.

·Виридалайни четин кар ахмакь гъавурда тун я.

·Рикl дар тахьайтlа, дуьнья дар жедач.

·Аллагьди кхьейди бендедивай чIуриз жедач.

·Шаир виринра шаир я, пачагь са анжах вичин вилаятда.

·Вацl гьикьван яргъи хьайитlани, а кьил гьуьл я.

· Нисинилай экъечIай Ракъини чим гудач.

·Харчи гатайдал марфадин тIям жедач.

·КIандайда гаф вилеривни лугьуда.

· КIанидаз гьуьрмет пара жеда.

· Яд вацIун кьиляй рагъул жеда.

· Ялдай яцрал тIвал элягъда.

· Яцраз вичин крчар залан туш.

· Кард ацукьай чкадал цIакул аламукьда.

·Квак ичин къенез ягъада.

ЧИ БУБАЙРИ ЛАГЬАНАЙ...
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“Azəbaycan” nəşriyyatında çap olununmuşdur

Агахьун   - кьил кутун
Агьаг    - чIехи къаб
Закьум   - зегьер
Закьумхъач   - зегьер галай хъач
Зибре    - къиф
Къаллаж   - затIни авачир
КьанцIархъан  - акьулсуз
КIуьрт   - тепе
Мишекуьр   - чуьлдин кьиф
Мэрк    - алакьунрин пай
Невегь   - рахазвайдаз мукьвал чка
Пегьел   - гъейрат
Пеж    - цIуру пек
Пилек    - леке
Пугьу    - алакьунар авачир
Пшекъ   - кьелечI лаваш
Суьнбе   - тунел
Тим    - нур
Тихим    - гъилибан
ТIахраг  - дагъдин цуьк
Урхан    - машгъул
Ялкъаван   - тарарал жедай хъач

ГАФАЛАГ
8 26.11.2016

САМУР

Продается
двухэтажный дом в Кусарах. Евроремонт,

мебель, постоянная вода, газ, телефон, фрук-
товый сад (6 соток). Тел 055 530 10 05

“САМУР” ХУЬН ВИКIЕГЬАЛВАЛ Я

- Гена чун санал ацукьарайди. 
Кьве гаф ийиз жеда.

- Хорошо, что нас усадили рядом. 
Будет о чем поговорить.

- Заз ина касни чидач. Авайвал 
лагьайтlа, мехъерин иесини вуж ятlа 
чидач.

- Я здесь никого не знаю. Честно 
говоря, даже хозяина свадьбы не знаю.

- Зазни чидач. Зун ви хатурдай 
атайди я.

- И я не знаю. Только ради тебя и 
пришла.

- Зи хатурдай?! Ви мукьвабур 
тушни?

- Ради меня?! Разве они не твои 
родственники?

- Ваъ, заз вибур хьиз хьанвай.
- Нет, я думала твои.

- Мад атайди атана, ял ягъан.
- Ну, раз уж пришли, хоть отдохнем.

- Вуна акl вучзава?
- Что это ты делаешь?

- Япара памбагар твазва, биши 
жез кичIе я.

- Вату в уши вставляю, боюсь 
оглохнуть.

- Ава кьван тlуьнар вуч я! Гьич 
инсаф ийизвач чаз.

- Сколько же здесь еды! Совсем нас 
не жалеют.

- За чиз-чиз- экуьнлай кlусни фу 
тlуьнач.

- Я специально с утра ничего не ела.

- Чара авач, къе тlуьна кlанда. 
Гьайиф я ман, терг тахьурай.

- Придется сегодня поесть. А то 
жалко ведь, пропадет.

СА ГЕРЕНДИЛАЙ.
ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.

- Вуч ятlани ял кьунва зи.
- Что-то мне дышать тяжело.

- Эха са тlимил, гила тортунин 
тIямдиз килигна кIанзава. Пака-
гьанлай диета хуьда чна.

- Потерпи чуток, осталось только 
торт попробовать. А с завтрашнего 
дна сядем на диету.

- Пака ислен яни?
- Завтра понедельник?

- Ваъ, арбе я.
- Нет, среда.

- Пагь, ислендин югъ сакlани зи 
гъиле гьатзвач хьи, диета хуьн.

- Эх, вот никак не могу застать 
понедельник, чтобы сесть на диету.

МАД СА ГЕРЕНДИЛАЙ.
СПУСТЯ ЕЩЕ НЕМНОГО  ВРЕМЕНИ.

- Гьикьван тlуьртlани са вуч 
ятlани агакьзвачир хьтинди я.

- Столько всего поела и все равно 
как-будто чего-то не хватает.

- Ша за лугьун. Са кlус нисини фу.
- Давай я угадаю. Кусочка сыра с 

хлебом.

- Эхь, эхиримжи вахтара вуч 
тlуьртlани гугъуьнай са гъвечlи кlус 
нисини фу рикlе акьада.

- Точно, в последнее время, что бы 
я ни поела, напоследок хочется заку-
сить кусочком сыра с хлебом.

- Чlехибуру тlуьн гьадав тама-
мардайла чун абурал хъуьредай.

- Когда родители так заканчивали 
трапезу мы над ними смеялись.

- Дидеди чаз «Акъваз, квезни 
кьуьзуь хайила сивин дад чир жеди» 
лугьудай.

- Мама говорила: «Вот состари-
тесь, и тоже научитесь понимать 
этот вкус».

- Кьуьзуьвал атанва жал?
- Неуж-то старость пришла?

ТуькIуьрайди:
АЗИЗРИН Севда

ША ЛЕЗГИ ЧIАЛАЛ РАХАН
Къавум папар мехъерик - Сватьи на свадьбе

И йикъара чи 
редакциядин мугьман 
хьайи КцIар райондин 

Мучугъ хуьряй тир кхьираг Агъаверди 
Аливердиеван сифте гафар ихьтинбур 
хьана: «Самур» газет хуьн викIегьалвал 
я.» Ибур дуьшуьшдин гафар туш, - 
лагьана кхьирагди, - «Самурди» вегьей 
сифте камар, гуьгъуьнлай ам кьериз-
цIаруз акъатай йикъар, газет кIевера 
гьатай береяр зи рикIел хъсандиз алама. 
Ингье 1997-йисуз чи журналистар тир 
Седакъет Керимовади ва Муьзеффер 
Меликмамедова «Самур» акъудун 
давамарда лагьана хиве кьуначиртIа, 
газет кIевирун мумкин тир. Вуч 
хъсан я хьи, ам кIев хьанач, акси яз 
виликандалай генани хъсандиз, генани 
марагълуз акъатна.

За авайвал лугьузва, вичин 
метлеблувални тартиб фикирда кьуртIа, 
къе чи республикада «Самурдив» 
къведай газет авач. Гьайиф хьи, чун 
адав герек тир кьван кIанивиливди 
эгечIзавач. Газет кхьин, адаз куьмек 
гун къе гьар са лезгидин буржи я, 
вучиз лагьайтIа ам чи халкьдин аквадай 
вил, рахадай мез я. Шумуд йисар я 
газетди икьван гагьди чаз тийижир 
тарихар винел акъудиз. «Самур» чи 
чIалан михьивал хуьзвай, ам вилик 
тухузвай чIехи женгчи я. Газетди чи 
медениятдикай, адетрикай, ацукьун-
къарагъуникай гьикьван хъсандиз 
кхьизва. Ада чак дамах кутазва. Чаз 
ихьтин газетдин къадир хьунухь герек я. 

- Агъаверди муаллим, Куьне 
ихтилатдик газетдилай вучиз кьил 
кутуна? - лагьана жузуна чна.

Ада гьа вичин саягъда, чина хъвер 
аваз, ван алаз лагьана:

- Я хизан сагъ хьайибур, чахъ исятда 
газет кьван кар алай маса месэла авани? 
Газет тушни алай вахтунда чаз чи чIал, 
чи лезгивал хуьз куьмек гузвайди? 
Садни, виликай «Самурдин» 25 йисан 
юбилей къвезва эхир. Чун лезгияр 
жуван хайи газетдин къадир авайбур 
тиртIа, адан тираж къе 2000 ваъ, 25000 
хьун герек тир.

Гьахъ гафуниз вуч лугьуда кьван. 
Виликай къвезмай йисан январдиз 

«Самур» акъатиз 25 йис 
тамам жезва. Са гафни 
авачиз, ам мад 25 йисуз ва 

генани гзаф йисара хуьн патал чна гьар 
сада хъсандиз фагьумна кIанзава. Им 
кьилди давамарна кIанзавай ихтилат 
тирвиляй чна кхьирагдивай вичин 
яратмишунрикай лугьун тIалабна:

- Алай вахтунда Куьне вуч 
кхьизва?

- И йикъара за жуван цIийи ктаб 
чапдиз гьазурнава. Адак гьикаяяр 
ва яргъал йисарин рикIел хкунар 
акатнава. Гьикаяйрин тема алай 
девирдин чахъ къалабулух кутазвай 
месэлаяр я. Са бязи гьикаяяр инсандин 
къенепатан алем, адан фикир-фагьумар 
ачухарзавайбур я, лугьуз жеда. Жува 
кхьенвайбурукай за вуч лугьун, ктаб 
чапдай акъудун кьисмет хьайитIа,  
кIелдайбуру чпин гаф лугьурай.

- Куьн гьакIни чаз лезги чIалан 
кьериз-цIаруз менфят къачузвай, 
рикIелай ракъурнавай гафар 
кIватIзавай къелемэгьли хьиз 
чизва. Куьне ихьтин гафар мадни 
кIватIзавани?

- Эхь, кIватIзава. За «Самурдин» 
«Гафалаг» рубрикадик кваз газетдиз 
акъудун патал са кьадар гафарни гъанва.

Килигна чна а гафариз. «Гафалаг» 
рубрикадиз кутугайбур тир. Кхьирагдиз 
разивал къалурна, адаз уьмуьрда 
ва яратмишунра цIийи агалкьунар 
тIалабна чна.

Айнур БАЙБУЛАТОВА

Редакциядин мугьманар

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

Как мы уже сообщали, в целях сохранения 
родного языка планируется создание двухча-
сового художественного фильма. Сбор добро-
вольцев, желающих принять участие в про-
екте, состоится 9 декабря в 17:00 в редакции 
газеты «Самур». Это любительская съёмочная 
группа состоящая из сценариста, режиссёра, 
видеооператоров, монтажёров, актёров, а так-
же волонтёров, небезразличных к  культуре 
родного народа.

В фильме много ролей и массовых сцен, так 
что работа найдётся для всех. Приветствуются 
интересные идеи и предложения. Будем рады 
всем, кто захочет принять участие в осущест-
влении проекта. Фильм будет насыщен этно-
графическими, традиционными, фольклор-
ными элементами, присущими менталитету 
нашего народа. Самое главное достоинство 
фильма будет заключатся в том, что зрители 
смогут насладиться красотой  чистой, грамот-
ной лезгинской речи.

Звоните нам. Не стесняйтесь поведать нам 
о  своих талантах и возможностях. Не упусти-
те  уникальную возможность раскрыть свой  
потенциал. 

Оргкомитет

ВЕДЁТСЯ ПОДГОТОВКА 
К СЪЁМКАМ ФИЛЬМА 

НА ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКЕ


