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ХЪУЬТ1УЬН Ц1ИГ
Ракьун рехъ тухуда

Азербайжан Республикадин Президент 
Илгьам  Алиева Министррин Кабинетдин 
ижласдал лагьайвал, Баку-Ялама ракьун рехъ 
гуьнгуьна хутада. Гьа са вахтунда Баку Астара 
ракьун  рекьин гьуьлуьз мукьва чка къерехдиз 
акъудда.

Президентди къейд авурвал, Лекидай 
Къебеледиз ва Яламадай КцIаризни ракьун рехъ 
тухуда. Вучиз лагьайтIа и районар гзаф туристар 
къвезвай чкаяр я ва абур патал къулайвилер 
арадал гъана кIанзава. Виликай къвезмай йисара 
и районра тухузвай абадвилер давамарда, ял 
ягъидай цIийи объектар эцигна кардик кутада.

Модул мектебар

2018-йисуз Азербайжанда 137 модул 
мектеб туькIуьрун къарардиз къачунва. 
Ихьтин мектебар гзаф лезгияр яшамиш 
жезвай Къуба, КцIар, Хачмаз, Исмаиллы, 
Агъсу, Къебеле, Шеки, Агъдаш районрани 
эцигда.

Алатай йисуз республикада 73 модул 
мектеб кардик кутуна, 27 мектебдин эцигунар 
давамарна. Мектебар патал гьа са вахтунда 
вири жуьредин къулай шартIарни арадал 
гъизва.

   

Муьгъ кардик кутуна

И йикъара Дагъустан Республикадин 
СтIал Сулейманан райондин Алкьвадар хуьре 
цIийи муьгъ эцигна кардик кутунва. Чирагъ 
вацIун кьилел эцигнавай муькъуьн яргъивал 
12 метр, гьяркьуьвал 4 метр я.

«Факел» эцигунардай карханади 
муьгъ дуьньядин стандартрив кьадайвал 
туькIуьрнава. КIеви даяхрал эцигнавай 
муькъуьн къвалар кIевирнава. Машинар 
ва яхди физвайбур патал регьятдиз 
элячIдай вири жуьредин къулайвилер 

арадал гъанва.

 1992-йисан январдилай акъатзава   
ЦIийивилер
www.samurpress.net

Фасагьатдиз  
кхьиз кIанзава
Играми редакция! Куьне къа ра-

гъарнавай месэла гзаф кар алайди я. Чи 
чIала къвердавай вичин михьивални 
къенивал квадарзава. И кар шумуд 
йи сар я давам жез. Советрин чIавуз 
жу ван кьилел атай са вакъиадикай лу-
гьуз кIан я. За Яракьлу Къуватра къул-
лугъзавай. Дагъустандай чун вад кас 
тир: пуд лезгини кьве авар. Чна ча-
рар лезгидалди, абуруни авардалди 
кхьизвай. Садра са аварвиди заз ла-
гьана: «Мегьамед, вуна къачунвай чар 
вице, килигин кван завай ам кIелиз 
жедатIа». Ада зав гвай чар гафарин 
патар элягъиз-элягъиз кIелна. Чар зав 
вахкудайла хъуьрез-хъуьрез лагьана: 
«Яда, ина маса чIаларай къачунвай 
гафар гзаф ава хьи».

Дустунин гафари заз кIевелай эсер-
на. Зи кьудкъанни ругуд жумладикай 
туькIуьрнавай чарче 60-далай гзаф маса 

чIаларай атан вай гафар авай. Абурукай 
52 чи лезги гафаралди эвез ийиз жезвай. 
Аварвидин чарчяй лагьайтIа, заз маса 
чIаларай къачунвай 12 гаф жагъана. 
Зун пагь атIана амукьна. «Яраб аварри 
чпин чIал икьван михьи хуьзва жал?» 
– фикирна за. Гуьгъуьнин йисара заз 
чир хьайивал, абуру чпин чIалаз чалай 
хъсан къуллугъзава. Ша и татугайвал 
арадай акъудин. КIел-кхьинра жезмай 
кьван жуван хайи гафарикай менфят 
къачун. Гьайиф тушни дидед чIалал 
фасагьатдиз кхьин?!

Мегьамед ХАИРОВ,
Дагъустан Республикадин

Дербент шегьер

Къенивал хуьн
«Самурди» къарагъарнавай месэ-

ла дихъ авсиятда заз чIалан къенивал 
хуьн патал чарасуз тир са кардикай 
лугьуз кIанзава. Чи алимри лагьайвал, 
кхьинрин чIал девлетлу авунин ре-
кье рикай сад нугъатрикай дуьздаказ 

менфят къачун я. Къан чна къуба 
нугъатар. И нугъатра чи кхьинрин 
чIал патал гзаф марагълу гафар авайди 
са вахтунда сейли алим Мегьамед 
Гьажиева кьилди къейд авунай. Чи 
тIвар-ван авай шаир Забит Ризванова 
Къуба патан бязи нугъатар тупIалай 
авурдалай гуьгъуьниз «Самур» га-
зет дин 1992-йисан 2-8-мартдин нум-
рада кхьенай: «Къуба патан нугъатра 
лезгийрин эдеби чIалан фондуна 
гьат тавунвай, адак кухтун чарасуз 
тир вижевай гафарни, терминарни, 
ибараярни авазва».

Гуьгъуьнлай Муьзеффер Мелик-
ма медова 2008-йисуз Бакуда чапдай 
акъудай вичин «Лезги чIалар» ктабда 
къуба нугъатрин лезги литературадин 
чIала авачир цIудралди гафарин чIе-
хи сиягь ганва. Ана гьакIни кхьинрин 
чIала авачир, маса чIаларай къачунвай 
гафар эвез ийиз жедай гафар тек-
лифнава. Завай хьайитIа, къе рикI алаз 
нугъатрин гафарикай менфят къачуна 
кIанзавай вахтар алукьнава. Ингье и 
кар акатайвал ваъ, дуьздаказ кьилиз 
акъудна кIанзава.

Мад са месэладикай лугьун. Ву-
чиз ятIани чна чи гафарин куьгь не 
къатариз, фадлай рикIелай ра къур-
навай гафар кардик кухтуниз фи кир 
гузвач. Хуьрерай ихьтин гафар къаж-
гъурна чкадал эхцигна кIанзава. Чи 
кьуьзуьбуру а гафар хуьн тавуна туш. 
И карда «Самурдиз» куьмек гун патал 
за вири кIелдайбуруз эвер гузва.

Эмил ШИРЗАДАН хва,
Къуба райондин Дигагь хуьр

ДИДЕД ЧIАЛАН ЙИС
«Самур» газетдин 2017-йисан 29-декабрдин нумрада чна 2018-йис 

дидед чIалан йис хьиз малумарнай. И кар вишералди кIелзавайбурун 
рикIяй хьана. Эхиримжи йикъара редакцияди къачунвай чарарай 
аквазвайвал, вирибуру са месэла кьилди къейд ийизва: «ЧIалан 
михьивал хьун, ам вилик тухун гьар са лезгидин буржи я».

Са гафни авачиз, чIалан михьивални къенивал хуьн са йикъан, са 
йисан крар туш. И рекье датIана женг чIугуна кIанзава. Гьар са 
лезгидилай жуван чIалалди фасагьатдиз кхьин алакьна кIанзава. 
КIелзавайбурун фикир-фагьумарни гьа ихьтинбур я. Агъадихъ чна 
абурун са шумуд чар чапзава.
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Чи халкьдин вилик-кьилик квай -
бурухъ, иллаки къелем эгь   лий-
рихъ ни лезги чIалан пеше кар рихъ 
къалабулух ку таз вай крарикай 

сад эхиримжи йисара ди дед чIалан паквал 
чIур хьунухь я. Акатайвал, маса чIаларин 
гафар кутаз рахун адетдиз элкъвенва. 
Ингье гила садбурун грамматикадин 
къайдаяр кваз такьуна кхьинарни акурла 
рикI тIар жезва. Литературадин чIал кваз 
такьуна, рахунин чIалан гафаралди, урус, 
туьрк гафар кутуна акатайвал кхьизвай 
«къелемэгьлияр» къвердавай пара жезва. 
Ихьтин печатдин органарни арадал къвезва, 
ктабар чапдай акъатзава. Кьиляй-кьилди 
чIалан гъалатIрив ацIанвай ихьтин «эсерар» 
акваз кIелдайбурухъ къалабулух акатзава. 

Чаз вуч хьанва? Им вучтин мусибат 
я чIалан кьилел гъизвайди? ИкI фейитIа, 
чахъ чIал амукьдани? Дидед чIал кIанарун 
патал вуч авуна кIанда? Адан къенивал 
гьикI хуьда? Ихьтин суалри къе гзаф 
инсанрин кьарай атIанва. Анжах «чан диде» 
лугьуналди дидедин я руфун тух жедач, 
я сугъулвал алатдач, яни рикI ахъа жедач. 
Дидедиз аявал авун, адан дердерикай хабар 
кьуна, тIалариз чара авун лагьайтIа, гьар 
веледдилай алакьдач. Къе «чIал гьарай!» 
лугьуз таъсиб чIугвазвайбурун чIехи пай 
ватанпересвилин гьиссерив диганвай, чIалан 
къенивал патал женг чIугвазвайбур ятIа, 
садбур чпин хиве гьатнавай гъвечIи буржар 
– лезги чIалалди кIел-кхьин хъсан диз чирун 
патал алахъзавачир хайибур я. Аваз хьурай 
гьабурни, жуванбур я! Абурун рикIерани 
дидед чIалаз кIанивал авачиз туш.

И крар фикирда кьуна чна алай йис 
чи халкь патал, вири дуьньядин лезгияр 
патал дидед чIал хуьнин, ам вилик тухунин 
йисаз элкъуьрин лагьана кIелдайбуруз 
эвер ганвайди я. Вучиз 2018-йис чна дидед 
чIалан йис яз малумарнава? Вучиз лагьайтIа 
чавай чIал герек тирвал хуьз жезвач. 
Къвердавай чна цIудралди лезги гафар 
квадарзава. Гьавиляй са шумуд йис инлай 
вилик педагогикадин илимрин кандидат 
Ш.Мирзоева кхьенай: «…Саки 40% тер бия-
динни чирвилин дережа ачухарзавай лезги 
гафарикай халкьди менфят къачузмач, 65%-
див агакьна аялриз ва жегьилриз са кьадар 
гафарин мана эсиллагь чизвач. Нетижа 
гьихьтинди ятIа виридаз аквазва. Гьавиляй 
геж тавуна алимри чпин гаф лугьун ва 
тербиячийри чIалаз кIевелай фикир гун 
лазим къвезва». Алимдин эхиримжи гафар 
фикирда кьуна чазни геж тавуна жуван гаф 
лугьуз кIанзава.

МЕЛ ГЕРЕК Я
Садазни сир туш хьи, «Самур» газетдин 

кIвалахдарар патал гьар югъ дидед чIа-
лахъ гелкъуьнин югъ я. 1997-йисан 
октябрдилай, «Самур» акъудиз гатIунай 
йикъалай чна лезги чIал хуьн, ам вилик 
тухун патал лежберди хьиз кIвалахзава. И 
кардал гьалтайла чи сад лагьай муаллим 
орфографиядин гафарганар ятIа, кьвед 
лагьай муаллим лезги-урус ва урус-
лезги чIаларин гафарганар я. Гьа ихьтин 
чешмейрин куьмекдалди орфографиядин 
къайдаяр хвена фасагьатдиз кхьиз алахъзава 
чун. Чаз жуван тежрибадай аквазвайвал, 
чIалахъ авсиятда са бязи месэлаяр гьялна 
кIанзавай чIав фадлай алукьнава. Вири 
крара хьиз инани мел герек я. Алимри, 
чIалан пешекарри ва кхьирагри санал кьиле 
тухудай мел.

КЬВЕ ЖУЬРЕ 
КХЬИЗВАЙ ГАФАР
Гафар са къайдада кхьин кутугайвал, 

кьве жуьре кхьин татугайвал я. Чи чIала 
цIудралди гафар ава хьи, шумудни са йисар 
я гафаргандай гафаргандиз гьа кьве жуьре 
куьчарзава. Ингье абурукай са шумуд: 

бабат – бубат, баклук – бакIлукI, гъариб 
– къариб, гьалават – гьавалат, гьуьруь 
– гьуьри, курцIул – гурцIул, ланш – лаш, 
рягьмет – рагьмет, тапац – тапас, хзан – 
хизан, хукун – хкун.

И сиягь мадни яргъи ийиз жеда. И 
карди ихьтин гафар са-сад винел акъудна 
абурун къулай вариантрикай менфят къачун 
важиблу тирди мад гъилера чи рикIел хкизва.

ГАФАР-МУГЬМАНАР
ЧIал, малум я хьи, гьамиша сад хьиз 

амукьзавач, ам девлетлу жезва, дегиш жезва. 
Гьар са кIвализ мугьманар илифдайвал, гьар 
са чIалазни гафар къвез-хъфида. Абурукай 
садбурун уьмуьрар куьруь жеда, муькуьбуру 
атай чкада лабар вегьида. Гаф гана гаф 
къачун вири чIалариз хас я. Ингье са бязи 
патан гафари бязи чин алай мугьманри хьиз, 
кIвалин иесидин чка дар ийида, месела, 
агъадихъ галайбуру хьиз:

туьрк гафар лезги гафар
гьарарат  ифин
гьуьрс  хъел
гьалва  иситIа
ериш  къекъуьн
бейни  мефтI
илхи  рамаг
куьрпе  бицIек
къаргъа  пехъ
къамиш  нацI
юмшагъ  хъуьтуьл
келима  гаф
къешенг  иер 

Ихьтин гафар садни кьвед туш. Гьел-
бетда, маса чIаларай кьабулнавай гереклу 
га фар чIалан девлет я, чка атайла абурукай 
си нонимар хьиз менфят къачуз жеда. Анжах 
жезмай кьван хайи чIалан гафаралди рахаз, 
кхьиз алахъайтIа хъсан я. Вучиз лагьайтIа 
ихьтин чIалахъ вичин тIям жеда.

Гьар са чIала цIийи гафар арадиз гъи-
дай кьил дин системаяр ава. Лезги чIа лани 
гьакI. И система чIурайла ам лацу пе-
киниз ягъанвай чIулав пине хьиз аквада. 
Азербайжан чIалай лезги чIалаз алаз-алачиз 
гъанвай са кьадар гафари адаз заланвал, 
тахайвал гъанвай хьиз. Ихьтин гьал гзафни-
гзаф чи глаголриз талукь я. Жуван гафар 
аваз чIалаз ихьтин гафар гъанвайди акурла 
пагь атIуда ви. На лугьуди, са нин ятIани 
«тIалабун» кьилиз акъудна чи чIалаз тIагъ 
ганва. Ихьтин са шумуд гафуниз вил вегьен:

асул лезги гафар     азербайжан гафар
алахъун           бажармишун
алцурун           алдатмишун
баъмишун           бугъмишун
кьатIун          анламишун
вилив хуьн          гуьзлемишун
гъавурда тун          къандирмишун

Ихьтин гафар арадиз гъайи ксари 
садлагьана кьве татугайвилиз рехъ ганва. 
Сад лагьайди, лезги чIалаз хас тушир, адав 
кьазвачир глаголар арадиз гъизвай «-мыш, 
-миш, -муш» эхирар гъанва. Кьвед лагьайди, 

и эхирар азербайжан чIалан грамматикадив 
кьадайвал ваъ, чпиз кIандайвал гилигнава. 
Ихьтин масдардин форма азербайжан чIала 
эсиллагь авач. Ана «бажармишун» ваъ, 
«бажармаг», «алдатмишун» ваъ, «алдатмаг» 
хьтин грамматикадин формадикай менфят 
къучузва. АкI акъатзава хьи, бязи глаголрин 
дибрихъ азербайжан чIалан алатай вахтунин 
«-мыш», «-миш», «-муш» эхирар акална 
цIийи гафар арадиз гъанва. Гьа и кардалди 
чи чIалаз кьве къат кьецI ганва.

ДЕГЬ ГАФАР ВА 
КЬЕЦI ГУЗВАЙ ГАФАР

Къадим халкьарикай тир лезгийрин 
дегь гафар куьруьбур, гзафни-гзаф са 
гьижадинбур я: гар, хьар, хар, гъар, кьар, 
тар, чар, чIар, пар, цIар, яр, кIар. Чи чIала 
кьве гьижадин гафарни гзаф ава: атун, 
къекъуьн, рахун, гатун, гьатун… Рангарин 
тIварарни кьве гьижадинбур я: яру, лацу, 
къацу, вили, хъипи, чIулав, экуь… «Экуь» 
га фуниз «ишигълаван» хьтин синоним туь-
кIуьрнава. СакIани мецел къаткъизвачир и 
гаф шаксуз чи литературадин чIалаз са гьи 
ятIани эсердай атанва. Гьайиф хьи, ихьтин 
гафар гуьгъуьнлай гафарганра гьатзава. 
«ТIурутIум» гафунин чкадал «теспача» 
хьтин лезги грамматикадив кьазвачир 
гафуникай менфят къачудалди чи чара-чара 
нугъатра авай, вири халкьдин меце гьатнавай 
бязи гафар литературадин чIалаз гъун хъсан 
я. Мисал яз къуба нугъатда гегьенш менфят 
къачузвай агъадихъ галай гафар къалуриз 
жеда: баклук – гьажикIадин фу, гьадри – 
якIун бульон, диргер – сарарин якIар, кула 
– самар ялун патал тIваларикай раснавай 
зинбил, куьм – къуру векьер хуьдай кьур, 
къефле – чIехи кьушун, къулла – хъвадай цин 
вир, кIамбур – накьвадин кIунтI, кIапIарзин 
– юла, кIура – агакьнавай, лаф – таран къен, 
пев – кар алакь тийир кас, самбар – гзаф, 
санкIар – вижесуз инсан, сатул – цурун цIиб, 
сед – мусибат, магьбани – заха кас.

Чи чIала «яр» гафунихъ авсиятда 
туькIуьрнавай яран диде, яран буба, яран 
вах, яран стха хьтин рикIиз чими гафар 
аваз-аваз са ни ятIани эквивалентар тир 
ирандиде, иранбуба, иранвах, иранстха 
хьтин чIалав кьазвачир гафар гъанва…

«ГАФАРГАН» 
ГАФУНИКАЙ

Чи чIала алаз-алачиз урус гафарикай 
менфят къачун совет девирдилай гатIунна 
къенин йикъалди давам жезва. Асул лезги 
гафар къерехдик туна урус гафариз къужах 
ахъаяй чи бязи чIалан алимрин «алахъунар» 
себеб яз чавай къени чи «гафарган» гаф 
сакIани «словарь» гафунин пацукай хкудиз 
жезвач. Лезги-урус, урус-лезги чIаларин, чи 
орфографиядин, терминрин икьван гагьди 
чап хьанвай гафарганрин винел «словарь» 
гаф хьун чаз агъузвал гъидай кар хьанва. 
Гафарикай туькIуьрнавай кIватIалриз 
«гафарган» тIвар гун чи алимри вучиз 
хевзавач? «Самур» газетдин редакциядин 
чIехи дуст, зурба алим Агьмедулагь 
Гуьлмегьамедова вичин «Лезги чIалан 
сло варь» ктаб чапдиз гьазурдайла чна и 
фикир адаз лагьанай. Алимди теклиф кьа-
булнатIани, ада ктабдин тIвар паталди 
«словарь» гафуникай менфят къачунай. 

Эхирни 2015-йисуз Бакуда «Лезги 
чIаланни азербайжан чIалан гафарган» 
чапдай акъуддайла чна кьве авторди (М.Ме-
ликмамедова ва С.Керимовади) дидед 
чIалан и рикIиз чими гаф кардик кутунай. 
Ингье чалай гуьгъуьниз гафарганар туь-
кIуьрнавайбурун ктабрал мадни «Словарь» 
гаф ала. Вучиз? Дидед чIалан и хайи гаф 
вучиз такIан я хайибуруз? 

Жуван гафар аваз-аваз урус чIалан 
вариантрикай менфят къачун низ герек я? 

Месела, йикъарган (календарь), гьарфарган 
(букварь)…

Са береда чи чIалан зурба алим Гьа-
жибег Гьажибегова сифте яз грам-
матикадин терминар туькIуьрдайла араб 
га фарикай менфят къачунай. Ада «ли те-
ратура», «школа», «учитель», «класс», 
«пред ложение» ваъ, «эдебият», «мектеб», 
«муаллим», «синиф», «жумла» кхьенай. 
Шу мудни са виш йисара халкьдин меце 
гьатнавай араб гафар урус гафарив эвез 
авунин акси тир алимди чIалан паяриз лезги 
чIалал тIварар туькIуьрунин важиблувал 
кьатIанай ва и кардив эгечIнай. Месела, 
ада «имя существительное» «тIвар» хьиз 
кхьенай. Алимдивай кьилиз акъудиз тахьай 
и кар алай аямдин лезги чIалан алимри 
санал давамарна кIанзава. Вучиз лагьайтIа 
хайи чIалан паяр тахай гафаралди къалурун 
чIехи гъалатI я.

ЦIИЙИ ГАФАР  
ЧIАЛАН АБУР Я

Чан алай чIал санал акъваздач. Ам 
датIана гьерекатда жеда, ада цIийи гафар 
кьабулда. ЦIийи гафар – неологизмар 
чIалан цIийи нефес я, абур галачиз чIал 
вилик фин мумкин туш. Ихьтин гафар адет 
яз къелемэгьлийри арадиз гъида. Абурукай 
девирди сафунай ягъайбур литературадин 
чIала гьатда. Чи гзаф шаирри, кхьирагри 
чпи туькIуьрнавай цIийи гафаралди чи чIал 
девлетлу авунва.

Чи тIвар-ван авай чIалан алим, ака-
демик А.Гуьлмегьамедова 2007-йисуз 
Ма гьачкъалада чапдай акъудай вичин 
«Неологиядиз гьахьун ва я чIала цIийи 
гафарин месэлаяр» ктабда кхьенвайвал, 
цIийи гафари чIалан нормайрив кьадайвал, 
рикIин гьиссерни чIалан къейдер сад 
хьана туькIуьрайла кIелзавайдан, яб 
гузвайдан рикIик шад гьиссер кутада. 
Адан фикирдалди, лезгийрин цIудралди 
авторри туькIуьрнавай гзафни-гзаф гафар 
эдебиятдин чIалаз гъана гегьеншдиз менфят 
къачуна кIанзава.

Заз са чирхчир ава, лезги чIалал 
рахадайла кIалхандин сесер акъудиз 
регъуьда адаз. «КIарас» «карас» хьиз, 
«чIулав» «чулав» хьиз лугьуда. Лабиал 
сесер лагьайтIа, ада кваз кьадач. Им чIалахъ 
рехне кутун, адан кьетIенвилер, хасвилер 
негь авун я. Лезги чIалан иервилерикай 
сад кIалхандин ва лабиал сесер тушни? 
Чи гьар са гаф талукь кIалубда аваз, 
дигай сесерикай туькIуьрнавайвиляй абур 
дегишардай, масакIа лугьудай ва кхьидай 
ихтияр садазни авач. Месела, «савкьват» 
гаф «савкьат», «чуьхвер» гаф «чуьхер» хьиз 
кхьин гъалатI я. Гьар гафуниз вичин паспорт 
авайди я ва ам дегишардай ихтияр чIалан 
комиссиядилай гъейри садазни авайди 
туш. Гафар акатайвал кхьин чIал кьасухдай 
чIурун я. И кардиз рехъ гана кIанзавач.

Эхиримжи вахтара лезги чIалан 
месэлайрикай рахадайла садбуру «вацIун 
а патан лезгийрин чIал», «вацIун и 
патан лезгийрин чIал», «Азербайжандин 
лезгийрин чIал», «Дагъустандин лезгийрин 
чIал» лугьуз хатурдик хкIурдай гафар 
кардик кутазва. Завай хьайитIа, чи 
халкьдин арада къайивал твазвай ихьтин 
гафариз рехъ гана кIандач. Чун са халкь я, 
чи литературадин чIални сад я. Нугъатар 
лагьайтIа, халкьдин девлет я, гьар инсандиз 
вичин нугъат багьаз кьуна адалди дамахдай 
ихьияр авайди я. ЯтIани нугъатдал кхьидай 
гьахъ чаз авач. Гьавиляй чIал къени авуна 
шегьредиз акъудун чи виридан буржи я. 
Вучиз лагьайтIа дуьньядин вири лезгияр 
агудзавай, чун халкь хьиз сад ийизвай 
шартIарикай кьилинди чIал я. За жуван са 
манида лагьанвайвал: “Лезгидиз дидед чIал 
ватан я, лезгияр!”

Седакъет КЕРИМОВА

ДИДЕД ЧIАЛАХЪ ГЬИКI ГЕЛКЪВЕН?
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1952-ci ildə Türkiyənin Qars şəhərində həyata 
göz açmış, əslən Quba qrızlarından olan Abdulla 
Qubalı ləzgi xalqının tarixini, dilini, mədəniyyətini 
və adət-ənənələrini yaxından təbliğ edən, bu sahədə 
axtarışlar aparan qələm sahiblərindəndir. O, yazıçı 
Sədaqət Kərimovanın 
“Bir yaz gecəsi”, “Qürub” 
povestlərini, “Hal” ro-
manını və “So yuq günəş” 
pye sini türk dilinə çevir-
mişdir. Yazıçının hə  -
min əsərlərindən iba   rət 
“Ləzgiyə” adlı kit abı 
2017-ci ildə türk di lində 
İzmirdə çap olun muşdur. 
Abdul la Qubalı həmçinin 
ya zıçı Müzəffər Məlik-
məmmədovun “Hacı Da-
vud” kitabından bəzi parçaları türk dilinə çevirərək 
Tür kiyədə nəşr olunan “Dağıstan” jurnalında dərc 
etdirmişdir.

Bu qələm sahibləri ilə yaxından tanış olub on-
ların yaradıcılığını öyrənən Abdulla Qubalı özü 
də yazıb-yaratmağa meyl göstərmiş və bəzi uğur-
lar qazanmışdır. Uzun illər türk dili və ədəbiyyatı 
müəllimi işləmiş A.Qubalı IV və V siniflər üçün 
türkcə dərsliklər yazmışdır. Onun 2017-ci ilin 
sonunda türk dilində İzmirdə çapdan çıxmış “Şir-
van xalqının mücadiləsi” adlı kitabını müəllifin ilk 
böyük yaradıcılıq uğuru adlandırmaq olar.

XVIII əsrin birinci yarısında Şirvanda və Dağıs-
tanda baş vermiş hadisələrdən bəhs edən bu kitab 
həmin dövrü öyrənmək baxımından maraq doğurur. 
Müəllifin etiraf etdiyi kimi, əsəri qələmə alarkən o, 
M.Məlikməmmədovun “Hacı Davud” kitabından 
geniş istifadə etmiş, buradan tərcümələr vermişdir. 
Buna baxmayaraq, özü də bir sıra axtarışlar apar-
mış, oxuculara Hacı Davudla bağlı maraqlı faktlar 
çatdırmışdır. 

Abdulla Qubalının türk oxucularına məşhur ləz-
gi sərkərdəsi Hacı Davud haqqında geniş məlumat 
verən, onun igidliklərindən söhbət açan “Şirvan 
xalqının mücadiləsi” kitabını qəhrəmanlıq salnamə-
si adlandırmaq olar.

Aynur BAYBULATOVA

27.01.2018

Son 30 il ərzində apardığımız 
tədqiqatlardan məlum olur 
ki, Quba qırğınları ermənilər 
tərəfindən əvvəlcədən düşü-

nül müşdü və buna geniş hazırlıq gö-
rülmüşdü. Qırğına başlamaq üçün 
sə bəb və bəhanə lazım idi. Ən yaxşı 
bə hanə milli münaqişə ola bilərdi. 
1918-ci ildə İrəvan quberniyasının 
mü səlman kəndlərini top atəşinə tu-
taraq yerlə yeksan edən, Naxçıvan 
şə hərini dağıtmağa cəhd göstərən, 
Ba kıda müsəlman əhalisini kütləvi 
qır mağa çalışaraq, 6 min müsəlmanı 
qət lə yetirən, Şamaxıda 8 mindən çox 
azər baycanlını qıran erməni daşnakları 
bu qədər vəhşiliklərdən sonra dün-
ya nın hər yerinə ermənilərin guya 
müsəlmanlar tərəfindən sıxışdırıldığı 
barədə teleqramlar göndərirdilər. (Bax: 
“Azərbaycan” qəzeti, 25 sentyabr 
1918-ci il).

Belə teleqramlar Quba-
dan da yola salınmışdı. Bu-
rada yaşayan Maçaq Kas-
parov, Harutyun Ayrapetov, 
Aleksandr Mukanyants və 
Aleksandr Boqdanov kimi 
adamlar öz teleqramlarında 
göstərirdilər ki, guya Qu-
bada müsəlmanlar mil li 
ədavət, milli qırğın tö  rə-
dir, erməni və rus kənd-
lə rini dağıdırlar. Bu fik ri 
ermənilər hətta Sovet ha-
kimiyyəti qurulduqdan 
son ra da təlqin edirdilər. 
Mə sələn, L.P.Beriyanm 
şəxsi arxivindən tapılmış, 
19 may 1937-ci il tarixdə Bakıdan SSRİ 
Xalq Deputatları İcraiyyə Komitəsinə 
göndərilmiş bir anonim məktubda 
1918-ci ildə Əlibəy Zizikskinin və Mir 
Cəfər Bağırovun Qubada erməni qırğını 
törətdiyi xü susilə vurğulanmışdı.

Ermənilər belə yalanları əsas lan-
dırmaq və vaxtilə Qubada törətdikləri 
qanlı cinayətlərə bəraət qazandırmaq 
niyyəti ilə düşünülmüş siyasət aparır, 
imkan düşən kimi ictimai fikir for ma-
laşdırır, hətta istintaq orqanlarına geniş 
yol tapmış ermənipərəst ünsürlərin 
köməyi ilə 20-ci illərdə Qubadan 
həbs olunmuş bəzi adamları işgəncə 
yolu ilə erməni millətçilərinin xeyrinə 
yalan ifadələr verməyə təhrik edirdilər. 
Məsələn, 1921-ci ilin oktyabrında həbs 
olunmuş Əzizov Əziz Məşədihüseyn 
oğlu məcburiyyət qarşısında qalıb 
demişdi ki, “Zizikski öz qohumları 
Şıxlarski bəylərlə birlikdə Quba 
şəhərində və Quba qəzasında dəfələrlə 
erməni qırğını və qarətlər təşkil edib, 
öz ətrafına bəyləri və qolçomaqları 
yığaraq, inqilabi hərəkata qarşı fəal 
mübarizə aparıb”. (Bax: Azərbaycan 
DİN arxivi. Xitam verilmiş 818 
nömrəli cinayət işi).

Qara məni basınca mən qaranı basım 
prinsipi ilə iş görən erməni daşnakları 
tezliklə bolşevik hakimiyyətinin 
qurulacağını bildiklərinə görə fürsətdən 
istifadə etmiş, daha çox torpaq 
qopartmaq, Quba qəzasında erməni 

kəndlərinin sayını artırmaq, hətta Xaç-
mazı erməni rayonuna çevirmək və 
gələcəkdə bura üçün xüsusi status tələb 
etmək niyyətində idilər (Bax: Müzəffər 
Məlikməmmədov. Qanlı dərə. Bakı, 
2009. səh. 18).

Erməni millətçiliyinin getdikcə 
şid dətləndiyini görəndə ləzgi bol şe-
viklərinin 1904-cü ildə Bakıda ya-
ratdıqları “Farux” (“Ədalət tərəfdarı”) 
təş kilatının rəhbərləri 1918-ci ilin fev-
ralın 10-da Sabunçuda yığıncaq ke-
çirərək, ayrı-ayrı millətlərdən olan 
fəhlə və bolşeviklər arasında dost-
luğun möhkəmləndirilməsinin, er mə-
ni millətçiliyinə qarşı mübarizə apa-
rılmasının zəruriliyini xüsusilə qeyd 
etmişdilər. Həmin yığıncaqda “Farux” 
Bakı Fəhlə və Əsgər Deputatları So-
vetinin tərkibinə daxil olan bütün par-
tiyalara və təşkilatlara müraciət qə-

bul etmişdi. Müraciətdə deyilirdi ki, 
“azad ləzgi yoxsulları millətçilərə və 
əksinqilabçılara qarşı son damla qan-
larına kimi mübarizə aparacaqlar”. 
(Bax: Əhəd Ağayev. Nacmuddin Sa-
murski (rus dilində). Mahaçqala, 
1990. səh. 40).

Bütün bunlara baxmayaraq, er-
məni daşnakları Quba qəzasındakı er-
məni əhalisi arasında qızğın təbliğat 
apa rırdılar. O vaxt qəzanın indiki 
Xaç maz rayonu ərazisində ruslar 
tərə findən köçürülüb gətirilmiş er-
mənilərin yaşadığı bir neçə kənd var 
idi. Daşnaklar həmin kəndlərin bütün 
əhalisinə silah paylamışdılar. Bunun 
nəticəsində qəzada yaşayan ermənilər 
Vartan Avakovun rəhbərliyi ilə hərəsi 
200 və 300 nəfərdən ibarət iki silahlı 
dəstə yaratmışdılar. (Bax: Müzəffər 
Məlikməmmədov. Qanlı dərə. Bakı, 
2009. səh. 53).

Quba qırğınlarına ermənilərin əv-
vəlcədən düşünülmüş şəkildə hazırlıq 
gördüklərini başqa faktlar da sübut 
edir. 1917-ci ilin sonunda bir qrup varlı 
erməni Qubanı öz əllərinə almışdı. 
Onların “Həmrəylik” adlandırdıqları bu 
qrupa sənayeçi Qriqori Poqosyan, tacir 
Karapet Vartanyan, balıq vətəgələrinin 
sahibi Vartan Avakov, dəyirman sahibi 
Harutyun Ayrapetov və başqaları da-
xil idi. Onlar böyük silahlı dəstə ya-
ratmışdılar. Həmin dəstə qəsdən gah 
er mənilərin, gah da müsəlmanların ev-

lərini odlayır, yerli müsəlman və xristian 
əhalisini bir-birinə qarşı qaldırırdılar. 
(Bax: Yenə orada, səh 35).

Azərbaycanın şimal bölgəsində 
müsəlmanlara qarşı etnik düşmənçiliyin 
- soyqırımının əvvəlcədən plan laş-
dı rıl dığını sübuta yetirən başqa bir 
fakt. 1918-ci ilin martın əvvəllərində 
varlı ermənilər əmlaklarını sataraq, 
Qubadan tələsik çıxıb gedirdilər. Quba 
şəhər rəisi Əliabbas bəy Əlibəyov 
onlardan bunun səbəbini soruşduqda 
demişdilər: “Sizinlə bizim aramızda 
nə isə gözlənilir. Ona görə də Komitə 
bizi geri çağırır” (Bax: Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Arxivi 
(ARDA). F. 1061, siy. 1, iş 96, vər. 38).

Əvvəlcədən qurulmuş plana görə 
daşnak qoşunu Şamaxını tutduqdan 
sonra oradan Xaltan yolu ilə Qubaya 
keçməli idi. Xaçmazda yaşayan er-
mənilər bu barədə xəbərdar edilmiş, 
onlara xeyli əlavə silah da göndərilmişdi. 
Lakin daşnakların planı baş tutmadı. 
Çünki Gəncədən Şamaxıya köməyə 
gəlmiş azərbaycanlılardan ibarət silahlı 
dəstə ilə döyüşdə xeyli vaxt və çoxlu 
canlı qüvvə itirdilər. Digər tərəfdən, 
Şamaxı hadisələrindən xəbər tutan 
qonaqkəndli qaçaq Mayıl öz dəstəsini 
və yerli əhalini vaxtında səfərbər etmiş, 
düşməni qarşılamağa hazırlaşmışdı. 

Nügədili Əbülfəzin 
azərbaycanlılardan və 
Ləz gi İsmayılın ləz gi-
lərdən ibarət dəstələri də 
ona kömək göstərməyə 
hazır idilər. Görünür, er-
mə nilər bu hazırlıqdan 
xə bər tutmuşdular. Ona 
görə də növbəti dəfə hü-
cuma keçib Şamaxını 
tut duqdan, onlarca mü-
səl man kəndlərini dağıt-
dıqdan sonra da xeyli 
qüv vəyə malik olmalarına 
bax mayaraq, Quba böl-
gəsinə keçmədilər.

1918-ci ilin yazında 
erməni daşnaklarının Qu- -

ba qəzasında törət dikləri vəhşiliklərdən 
yazarkən bəzi mü əl liflər burada cəmi bir 
dəfə, Srvan styan Amazaspın başçılığı 
ilə qır ğın törədildiyini qeyd edirlər. 
Əslində isə həmin dövrdə ermənilər rus 
əsgərlərinin köməyi ilə bir dəfə deyil, 
dörd dəfə qırğın törətmişlər. Buraya 
özünü bolşevik kimi qələmə verən, 
2000 əsgərini Xaçmazda saxlayıb 
cəmi 187 əsgərlə Qubaya gələn David 
Gelovanidən başqa, bolşevik Georgi 
Sturua da gəlmişdi. Onun dəstəsində 
1000 əsgər var idi. Onlardan əvvəl 
isə Muradyanın (sonralar o, ikinci 
dəfə bolşeviklərlə birlikdə Qubaya 
qa yıtmışdı) komandirlik etdiyi 2000 
erməni əsgəri Quba qəzasında qırğınlar 
törətmişdi. Həmin dəstə I Dünya 
müharibəsində (1914-1918-ci illər) 
özünü rus çarizminin ən yaxın müttəfiqi 
kimi qələmə verən Daşnaksütyun par-
tiyasının əsgərlərindən ibarət idi. Bu 
əsgərlər cəbhəyə getmək əvə zinə 
Xaçmazda müsəlmanlardan qi sas al-
mışdılar. Eynən belə erməni qo şun 
hissələri 1918-ci ildə cəbhəyə getməyib 
İrəvan quberniyasında azər baycanlılara 
divan tutmuş, onları doğma kəndlərindən 
qovaraq, əvəzində erməniləri yerləş-
dirmişdilər. (Bax: “Azərbaycan” qəze-
ti, 25 sentyabr 1918-ci il).

Müzəffər MƏLİKMƏMMƏDOV
(Ardı var)

ETNİK DÜŞMƏNÇILİK
QƏHRƏMANLIQ  

SALNAMƏSİQuba soyqırımı - 100

Bu il erməni daşnaklarının və bolşeviklərin 1918-ci ildə Quba 
qəzasında törətdikləri qırğınların 100 ili tamam olur. Həmin soyqırımın 
ilk tədqiqatçılarından olan redaksiyamızın əməkdaşı Müzəffər 
Məlikməmmədov bu məsələ ilə bağlı uzun illər axtarışlar aparmış, 
respublika mətbuatında onlarla məqalə və oçerk dərc etdirmiş, 2009-cu 
ildə “Qanlı dərə” adlı kitabını oxuculara çatdırmışdır. O, axtarışlarını 
bu gün də davam etdirir.

Hadisələrin 100 illiyi ərəfəsində əməkdaşımızın yeni axtarışlarını 
əhatə edən məqalələrini oxuculara çatdırırıq.

Türkiyənin “Dağıstan Dostluq Dərnəyi”nin 
orqanı olan “Dağıstan” jurnalının ötən ilin son 
sayı işıq üzü görüb. Burada verilmiş materialların 
əksəriyyəti Dağıstana və Azərbaycana həsr edilib.

Jurnalda İmam Şamilin naibi Hacı Murad 
haqqında məqalələrə, 
Dağıstan Respub-
likasının sabiq başçısı 
Ramazan Abdullatipov-
un Türkiyəyə səfərinə, 
onun burada Dağıstan 
diasporunun nü-
mayəndələri ilə keçird-
iyi görüşlərə geniş 
yer ayrılıb. Bu sayda 
Dağıstanın məşhur 
yazarlarından Əhmədx-
an Abubakar, Atkay Ad-
jamatov, Xizri Avşalu-

mov, Mutalib Mitarov, Əffəndi Kapiyev haqqında 
məqalələr də dərc olunub.

Azərbaycanla bağlı yazılardan “Balakən 
beynəlxalq xurma festivalı” və “Azərbaycandan 
Türkiyəyə gəlin gəldi” məqalələri diqqət çəkir. 
Sonuncu məqalə iki qardaş ölkə arasında mehrib-
an dostluq əlaqələrini əks etdirən yaxşı nümunədir. 
“Samur” qəzetinin 30 sentyabr 2017-ci il tarixli 
sayında xəbər verdiyimiz kimi, Qusar ra yonunun 
Hil kəndində qəlbləri riqqətə gətirən məclis – ləz-
gi qızı Zümrüd Rəhmanova ilə onu sevən Tür-
kiyənin Balıkesir vilayətinin Manyas rayonunun 
Yayla kəndinin sakini Yucel Ahtılın nişan mərasimi 
keçirilmişdi. Həmin məclisdə “Samur” qəzetinin 
baş redaktoru Sədaqət Kərimova və Bursa şəhəri-
nin “Dağıstan” cəmiyyətinin rəhbərlərindən olan 
Ramazan Kor da iştirak etmişdi. Jurnal Hil kənd-
ində keçirilmiş məclislə bağlı məqalə və şəkillər 
dərc etmiş, yeni həyat quran gənclərə xoşbəxtlik 
diləmişdir.

Abdulla QUBALI,
Türkiyə, İzmir şəhəri

JURNALIN YENİ SAYI
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O QƏMLİ SEVİNC

İnsan təbiətindəki qəribəlikləri, 
bu qəribəlikləri yaradan ürə-
yin çırpıntılarını musiqidən 
başqa nə ilə ifadə etmək olar? 

Məһəbbətin şirinliyini, һicranın acılığını, 
unu dulmağın, tənһalığın dözülməz 
ağırlığını musiqinin tilsiminə düşəndə 
daһa dərindən duymaq olur. Bu һissləri 
keçirməyənlər, mənə elə gəlir ki, һeç vaxt 
ciddi musiqi əsərləri yarada bilməzlər. 

Elza İbraһimovanın lirik, һəzin maһ-
nılarına qulaq  asanda һəmişə bu ba rədə 
düşünmüşəm. Onlarda һər şey var: һəyat 
eşqi, yaradıcılıq əzabları, ətrafdakıların 
biganəliyi, etinasızlığı, anlaşılmamaq, 
başa düşülməmək qorxusu... daһa nələr, 
nələr... O, əsərlərinə ilk baxışda sakit 
görünən, amma əslində fırtınalı, qasırğalı 
dənizə bənzəyən һəyatını köçürüb. Bəlkə 
ona görə onun maһnıları bizə bu qədər 
doğma, bu qədər yaxın, bu qədər kovrək-
dir.

Elza İbraһimovanın yaradıçılığını illər 
boyu maraqla izlədiyimi, ona pərəstiş 
etdiyimi redaksiyqamızda һamı bilirdi. 
Bütün günü onun maһnılarını zümzümə 
edərdim. Elzanın radiodan, televiziyadan 
səsləndirilən bütün maһnılarını kassetlərə 

yazdırmışdım.  O gün iş 
otağımda һəmin kassetləri 
görəndə Elzanınn gözləri 
yaşardı:

- Çox sağ olun ki, mə-
nə bu sevinçi verdiniz. 
Yoxsa dünyadan əlimi üz-
müşdüm, – dedi. 

Bəstəkarın 50 yaşı 
yeniçə tamam olmuşdu. 
O, öz növbəti yubile-
yindən aldığı acı təəssüratı 
mənimlə bolüşdü. Yüz-
lərlə maһnının müəl-
lifi, Azər bayçan estra-
da sənətinə unudulmaz 
səһifələr yaz  mış, vokal 
sənəti ilə mu  ğamları 
özünəməxsus tərz də 
qovuşdurmuş bəs təkarın 
50 illik yubile yi respub-
likada demək olar ki, һeç 
kəsin yadına düşməmiş-
di. Nə mədəniyyət na-
zirliyinin, nə bəs təkarlar 
ittifaqının, nə də konser-
vatoriya rəһ bər liyinin. 
Qəzetlər öz səһi fələrində 
bəstəkarın ünvanına 

deməyə 5-6 xoş söz tapmamışdı. Birсə 
SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının birinçi kat-
ibi T.Xrennikov onun ünvanına ənənəvi 
təbrik teleqramı göndərmişdi, vəssalam. 

Səssiz fəryadları az eşitməmişəm. 
Haqsızlığın, ədalətsizliyin, ən başlıcası 
isə soyuqluğun, etinasızlığın qurbanı 
olmuş adamların ağlaya bilməyən gö-
zlərində donub qalan yaşı, şikayət etməyi 
sevməyənlərin sükutundakı gileyi çox 
görmüşəm. Amma onların һeç biri məni 
qəribə dünyası olan, adamlara yovuş-
mayan, yeganə qızından, iki gözdən ibarət 
darısqal evindən, bir də köһnə pianosun-
dan ibarət dünyasında yaşayan, pərvanə 
kimi musiqinin başına dolanan, gündə 
yüz dəfə özünü bu oda çırpan Elzanın o 
günkü görkəmi qədər sarsıtmayıb.

Onun elə bir əsəri olmayıb ki, asanlıq-
la, maneəsiz yaşamaq һüququ qazansın. 
İndi dillər əzbəri olan, Şövkət Ələkbəro-
va, İslam Rzayev, Gülağa Məmmədov, 
Flora Kərimova, İlһamə Quliyeva kimi 
müğənnilərin ifasında səslənən, sevilən 
maһnıların əksəriyyəti «doğulandan» üç-
dörd il sonra «ayaq açıb yeriyib». İndi 
televiziya və radionu işğal etmiş ruһsuz, 
zövqsüz, bayağı maһnılardan cana gəldi-
yimiz, əsl sənət əsərlərinə böyük eһtiyac 
duyduğumuz vaxtda Elzanın üç yüzə 
yaxın maһnısı һələ də işıq üzü görməyib. 
Otuz illik yaradıçılığı müddətində bircə 
dəfə də olsun valı çıxmayıb. Minlərlə, on 
minlərlə pərəstişkarı olan bəstəkarın һələ 
bu günə qədər müəllif gecəsi keçirilmə-
yib. Nə televiziya, nə radio vasitəsilə 
onun yaradıcılığına һəsr olunmuş veril-
işlər һazırlanmayıb.

Onun yerinə başqası olsaydı, 
yaradıçılıqdan bəlkə də çoxdan üz 
döndərərdi. Amma yaxşı ki, nə çətin 
һəyat, nə saysız-һesabsız məişət qayğıları, 
nə də һaqsız һüçumlar onun yaradıcılıq 
eһtirasını söndürə bilmir. Prelüdləri, va-
riasiyaları, sonatinaları, iki skripka üçün 
bir һissəli kvarteti, fortepiano ilə orkestr 
üçün konserti, simfonik poeması belə 
yaranıb. Lakin onun qəlbindəki sevgi al-
ovunu bu əsərləri bütövlükdə aşkarlaya 
bilmədi. Daһa monumental janr olan op-
eraya müraçiət etməsinin əsl səbəbi elə bu 

idi. «Afət» və «Yanan laylalar» operaları 
onun bütün yaradıçılıq imkanlarını üzə 
çıxartdı.

Düşünmək olardı ki, bu «kəşf» Elza 
İbraһimovanın sənət yolundakı bir çox 
maneələri aradan qaldıracaq. 1986-çı ilin 
iyun ayında M.F.Axundov adına Opera 
və Balet Teatrının kollektivi və Azərbay-
çan Bəstəkarlar İttifaqı musiqi teatrları 
bölməsinin birgə iclasında Elza İbrahimo-
vanın «Yanan laylalar» operası dinlənildi 
və bütövlükdə bəyənilib qəbul olunması 
һaqqında 11 iyun 1986-cı il tarixdə qərar 
çıxarıldı. Qərarda rejissor A.Usubova, di-
rijor R.Kərimova və rəssam A.Fətəliyevə 
onu səһnələşdirmək tapşırıldı.

Operanın müzakirəsində bəstəkarlar-
dan Caһangir Caһangirov, Aqşin Əliza-
də, Azər Rzayev, İsmayıl Haçıyev, Taһir 
Ələkbərov çıxış edib əsərlə bağlı bəzi 
fikir və mülaһizələrdən sonra operanı 
bəyəndiklə rini bildirib, onun һazırlan-
masını məsləһət gördülər.

Bir sözlə, müzakirədən sonra Ope-
ra teatrı «Yanan laylalar» operasının 
müəl liflərinə (bəstəkar Elza İbraһimova-
ya və şair Ramiz Һeydərə) һəmin əsə ri 
səһnələşdirməyi sifariş verdi. Əsər bö-
yük ruһ yüksəkliyi ilə səһnələşdirildi. 
Yaradıcılıq sevinçləri iqtisadi məsələləri 
üstələdi. Müəlliflər qonorar barədə düşün-
mədilər. Teatrla müqavilə bağlamaq lazım 
olduğunun fərqinə varmadılar. Gərgin iş, 
yeni operanın sevinç qarışıq һəyəcan-
ları içində bu əһəmiyyətsiz һadisə gözə 
görünmürdü. Lakin operanın xalqa çat-
dırılmasına maneçilik törədənlər çox 
oldu. Һəmin maneələr bu günədək davam 
edir.

Yaxşı ki, Elza İbrahimova sənətinin 
pərəstişkarları, eləçə də bir qrup sənət 
adamı bəstəkarın belə əzablı, çətin vax-
tında onu tək qoymurlar. Onların respub-
lika Bəstəkarlar İttifaqının sədri T.Quli-
yevə və M.F.Axundov adına Azərbayçan 
Dövlət Opera və Balet Teatrının direktoru 
A.Məlikova yazdıqları müraçiətdə deyil-
ir: «Biz, bəstəkar Elza İbraһimovanın və 
librettocu Ramiz Һeydərin «Јanan  layl-
alar» opera sının bütün iştirakçıları belə 
bir arzu ilə yaşayırıq ki, bu opera xalqa 
çatsın. Biz bu operaya ürəkdən bağlan-
mışıq. Bəstəkarın böyük ruһ yüksəkliyi 
və ilһamla yaratdığı bu lirik-vətənpərvər 
opera əsəri dinləyi ciləri öz səmimiyyəti, 
melodiyalılığı və doğmalığı ilə çəzb edir. 
Şübһəsiz, əgər bəstəkarın və ifaçıların 
böyük əməyini nəzərə alıb, opera üzərində 
aparılmış işə yaradıcılıqla yanaşsalar, biz 
əminik ki, müəllif böyük һəvəslə rejisso-
run, dirijorun və ifaçıların һər bir tənqidi 
qeydini nəzərə almağa һazırdır».

Respublikanın 30 nəfər tanınmış 
mədəniyyət və incəsənət xadiminin bu 
müraciətində bəstəkarın operasının ta-
leyi və onun səһnə һəyatı üçün naraһat-
lıq һiss olunurdu. Lakin һəmin məktuba 
da əһəmiyyət verilmədi. Əli һər yandan 
üzülən bəstəkar 1989-çu ilin fevral ayın-
da Nəsimi Rayon Xalq Məһkəməsinə 
müraçiət etdi. Lakin Azərbayçan opera-
sının taleyini milliyyətcə erməni olan xalq 
һakimi Boris Səfiyan һəll etdi. O, һökm 
çıxartdı ki, Elza İbraһimovanın opera 
teatrından müəlliflik һaqqı tələb etməsi 
əsassızdır. Həmin qeyri һumanist һökmü 
Bakı Şəһər Məһkəməsi də müdafiə etdi. 
Erməni һakimin sözü məһkəmə içlasının 
sədri Yelena Petrosyan üçün qanun idi. 
Lakin respublika Ali Məһkəməsinin sədri 

H.Talıbov məһkəmənin qərarına protest 
verdi, iş təkrar baxılmaq üçün Bakı Şəһər 
Məһkəməsinə qaytarıldı. Protest qəbul 
edi lib rayon məһkəməsinə göndərildi. 
Nə simi Rayon Xalq Məһkəməsi 3 yanvar 
1992-çi il tarixli qərarı ilə iddianı qəbul 
edib və Opera və Balet Teatrının rəһbərli-
yinə tapşırıb ki, bəstəkarla müqavilə 
bağlasın. 

İnanmaq istərdik ki, һeç olmasa bu 
dəfə teatrın rəһbərliyi cılız şəxsi һissləri 
bir yana qoyub bəstəkarı incitməyəçək. 
Bunu böyük sənət naminə edəçək. Axı bu 
gün Elza İbraһimovanı təkçə Azərbayçan-
da sevmirlər, onun musiqisinin vurğunları 
İranda, Türkiyədə, Finlandiyada, Avstri-
yada, İsveçrədə, Danimarkada, bir sözlə, 
dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayır.

Bu gün Elza xanımın təsəllisi odur ki, 
Azərbayçan xalqı onu sevir. Maһnılarını, 
yalnız ona məxsus melodiyaları asanlıqla 
seçib deyə bilir: «Elza İbraһimovanın mu-
siqisidir». Baxmayaraq ki, bu günə kimi 
ona һeç fəxri ad da verilməyib, xidmətləri 
qeyd olunmayıb. Zamandan böyük һakim 
yoxdur, - demişlər. Ümid edək ki, o һər 
şeyi yerinə qoyaçaq, һər kəsin qiymətini 
verəçək, geci-tezi var.

Sədaqət KƏRİMOVA,
“Həyat” qəzeti 

26 fevral 1992-ci il

PS. Məqalə böyük əks-səda doğur-
du. Bir neçə gün ərzində redaksiyaya 
olunan zənglərin ardı-arası kəsilmə-
di. Bəstəkarın pərəstişkarları ona qarşı 
edilən bu etinasız lığın səbəbini öyrən-
məyə çalışırdılar. Onlar sənətkara sonsuz 
sevgilərini gizlətmir dilər.

Məqalə dərc olunan bir aydan Elza 
İbrahimovaya “Azərbaycan Respub-
likasının Əməkdar incəsənət xadimi” 
fəxri adı verilməsi haqqında fərman çıx-
dı. Həmin gün qardaşı Çingiz böyük bir 
dəstə çiçəklə redaksiyamıza gəlib sevinclə 
“Elza göndərib”, – dedi. 

Həmin axşam təbrik üçün onların 
evinə yollandım. Elza xanım mənim söz-
lərimə yenicə bəstələdiyi “Bu gecə nə ya-
man qəmli gecədir” mahnısının notlarını 
mənə uzadanda onun üzündə gördüyüm 
o qəmli sevinci bu günə kimi unuda bil-
mirəm. Dünyaya mələk kimi gəlib mələk 
kimi gedən, sanki bu dünyanın yox, ilahi 
bir aləmin yolçusu olan, başdan-başa il-
ham olan, ürəyi insanlara sevgi ilə dolu 
olduğu halda qeyri-adi istedadına görə 
qarşısında  daim uçurumlar açılan bu 
insanın xatirəsı hələ bizi çox yandırıb- 
yaxacaq. 

Bir neçə gün əvvəl görkəm-
li bəstəkar Elza İbrahimovanın 
anadan olmasının növbəti ildönü-
mü idi. Onun əziz xatirəsi anılan bu 
günlərdə əlimə 26 il əvvəl yazılmış 
bir məqaləm keçdi. Böyük sənət-
karla tanışlığım həmin məqalə ilə 
bağlıdır. Elza İbrahimova o zaman 
mənim çalışdığım “Həyat” qəzeti 
redaksiyasına, yanıma gəlmişdi: 
qəlbini titrədən fikirləri bölüşmə-
yə. Elə sadə, elə səmimi, elə qəmli 
idi ki... Bir həftə sonra aşağıdakı 
məqaləm işıq üzü gördü.

UNUDULMUŞ 
SƏNƏTKAR

1992-ci ildə “Həyat” qəzeti  
redaksiyasında çəkilmiş şəkil
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ХХ виш йисарин Гомер хьиз 
вири дуьньядиз сейли хьайи 
Дагъустандин халкьдин шаир 

СтIал Сулейманахъ къелемдин дустар 
гзаф авай. Лезги эдебиятдин зурба 
векилди рикIин сидкьидай са жерге 
урус шаиррихъ ва писателрихъ галаз 
(М.Горький, В.Луговской, Н.Ти хо-
нов, П.Павленко) дуствал хуьзвай. Да-
гъустанвийрикай ибур Эффенди Ка-
пиев, Абдулла Мегьамедов, АбутIалиб 
Гъафуров, Рабадан Нуров тир.

КьетIен жуьредин дуствилин ала-
къаяр, СтIал Сулеймананни Гьам-
зат ЦIадасадин арада авай. Абур Да-
гъустандин гьарма сад са хуьре яшамиш 
жез вайтIани, кьисметди сад-садахь 
галаз алакъалу авуна, шаирар са шумуд 
мярекатдал гьалтна ва чеб-чпихъ галаз 
мукьувай гуьруьшмиш хьана. 

Малум тирвал, Гь. ЦIадасади Су-
лейманаз «Батрак Сулейман» тIвар ган-
вай сифте шиир 1932-йисуз бахшнай. И 
эсердинни чна агъадихъ ахтармишдай 
поэмадин арада мана-метлебдин жи-
гьетдай гзаф мукьвавилер ава.

Гьа са вахтунда Гьамзат ЦIадаса 
машгьур лезги устаддин эсерар вичин 
хайи авар чIалаз таржума авунин кардик 
хьана. Таржумачивилин кIвалахди 
Гьам затаз вичин дуст Сулейманан ярат-
мишунар мукьувай чирдай мумкинвал 
гана. Ада, СтIал Сулеймана сатирада 
цIийи гаф яз лагьанвай, «Кавхадиз» ва 
«Орджоникидзе кьейила» шиирар авар 
чIалаз таржума авуна.

Дагъустандин халкьдин шаир Гьамзат 
ЦIадасади вичин рикIел хкунра мад са 
кар алай фикир тестикьарзава: СтIал 
Сулейманаз 1936-йисан 22-февралдиз 
Ленинан орден гана лагьай хабарди ам 
гзаф шадарна. И вакъиадин гьакъиндай 
ада чкадин «Дагъларин большевик» 
газетдин чинриз авар чIалал акъудай 
тебрикунин чарчи ва Сулейманаз бахш-
навай «СтIал Сулейманаз Ленинан 
орден гана» шиирди шагьидвалзава. 
И кьиляй лугьун хьи, авар чIалай урус 
чIалаз авунвай таржумаяр Дагъустандин 

Гь.ЦIадасадин тIварунихъ галай ЧIа-
лан, Эдебиятдин ва Искусстводин Инс-
ти тутдин илимдин къуллугъчи, фило-
логиядин илимрин кандидат Маржанат 
Набигуллаевадинбур я. Лезги чIалаз 
таржума авурди и ма къаладин автор я.

Винидихъ тIвар кьур шиирда лу гьузва:

Халкьди ваз къелем галачиз къимет гана,
XX лагьай асирда машгьур хьайи ваз.
Гаф ише фидай гана еке гьуьрмет,

КIел-кхьин тийижиз, сад лагьайди 
                                                     хьа йи ваз.

Ана шаирди вичин эсерралди 
«эдебиятдин тарихдиз экв ягъуникай» 
раханва. Устаддин дамах гвачир 
къилихрикай Гьамзата маса бендина икI 
лугьузва:

Вичин тIвар рагъни варз хьиз машгьур 
                                              хьанатIани,
Шаламар дегишарнач СтIалви-ди.
Совет гьукуматди гъил вуганатIани,
Кесиб хесетар тунач дустуни.

Сулейманазни Гьамзат гзаф хуш тир. 
Адан «Вири Дагъустандин шаирриз, 
ашукьриз ва писателриз талукьарнавай 
къагъазда» ихьтин насигьат ава: «За 
зи дустариз – аваррин шаир Гьамзат 
ЦIадасадиз ва лезгийрин шаир Хуьруьг 
Тагьираз акъажунриз (шииратдин 
рекьяй) эверзава». 

Мана-метлебдин ва туькIуьр хьу-
нин жигьетдай кар алай эсеррикай сад 
– «Сулейманан уьмуьрдин рехъ» поэма 
я. Ам Сулейман рагьметдиз фейидалай 
гуь гъуьниз яратмишнава. Поэмада 
Гь.ЦIа дасади шаирдин уьмуьрда кьиле 
фейи вакъиайрикайни яшайишдин гьа-
ла рикай суьгьбет авунва ва вичин фи-
кирар устадвилелди ачухарнава. Эгер 
Су леймана вичин «Жувакай ихтилат» 

эсер прозадин къайдада яратмишнаватIа, 
авар шаирди Сулейманан кьилел атай 
агьвалатар шииратдин къайдада кхьена, 
лирикадинни эпикадин эсер арадал 
гъанва.

Ина лезги шаир дидедиз гьихьтин 
шартIара хьанатIа, аял вахтарикай, тахай 
дидедин патай акур зулумрикай лагьанва. 
Гьакъикъатда хьайивал, жегьил Сулейман 
13 йиса аваз «бахтунин гуьгъуьна 
экъуьникай», кьуд йисуз Дербентда, 
кьве йисуз Генжеда батраквал авуникай, 
азарлу хьуникай, Самаркъандда, Бакуда 
фялевиле кIвалахуникай ва икI мад.

Эсерда цIиргъинихъ акална, галай-
галайвал Гьамзата ихтилатзава: хуь руьз 
хтун, эвленмиш хьун, кIвал эцигун, 
ахпа Советрин гьукумат малум хьун ва 
Сулейманан лайихлувилиз къимет гун.

Поэма ихьтин цIараралди акьал-
тIарзава:

Шаир кучукайла, пашман тир зун,
Кьейидан кьилихъ акъвазна, кьве чIал лагьана.
Маса дуьньядиз физвай дустуниз 
                                         сагърай лагьана,
Дердини кьунвай за икI гьарайна:

– Вуна жуван гужлувал, руьгь, чанда 
                                              авай къуват,
Халкьдиз пайна, гила ксус, стха!
Гевгьер жендек кутуна чилик,
Чун хтана кIвализ, хъсан сят хьуй, дуст!

Гуьгъуьнин 1938-1939-йисара Гь.ЦIа- -
дасади «Ви эсеррал чан алама, Су  лей-
ман», «Ашукь Сулей ман» шиирар ярат-
мишна.

Жуван дуст рикIел хтайла рахада,
РикIе авай дерт къелемдиз ахъайда.
Къелем гъиле авачир шаирдиз ачухарда рикI,
Хъсан хьтин салам ваз, Сулейман.
Къе вун кьена алатнава са йис.

Ахпа гьар бендинин эхирда ихьтин 
пашман цIарар гьалтзава:

Гьамиша чи рикIера вал чан ала, Сулейман.
Ви паталай вуж хьуй гила, Сулейман.
Чи рикIелай вун садрани фидач, Сулейман.
Вун чилик кутунал чун перишан я, 
                                                    Сулейман.

Вичин дустуни дуьнья дегишарна 
лагьай пашман хабарди Гь.ЦIадаса гзаф 
перишан авуна. Сулейманан кьиникьиз 
бахшнавай «Сулейманан кьиникьикай 
ван хьайила» шиирда-ишелда ихьтин 
чIа лар гьалтзава:

Эгер инсан кьейитIа, адан чкадал маса 
                                                 кас къведа,
Ви чка ни кьада, дуст, халкьдин шаир?
Кьейи кас са хуьруьн дерт я,
Исятда етим хьана вири Дагъустан!

Кьве машгьур шаирдин, СтIал Су-
леймананни Гьамзат ЦIадасадин дуствал 
эхиримжи нефесдалди давам хьана.

Аида ГАШАРОВА,
Россиядин Илимрин Академиядин 

Дагъустандин Илимдин Меркездин 
Гь.ЦIадасадин тIварунихъ галай 

ЧIалан, Эдебиятдин ва Искусстводин 
Институтдин илимдин къуллугъчи, 

филологиядин илимрин кандидат

ГЬАМЗАТ ЦIАДАСАДИ СТIАЛ СУЛЕЙМАНАЗ БАХШАЙ ЭСЕРАР

СтIал Сулейман Гьамзат ЦIадаса

Гьар са муаллимдин  кьилин 
винизвал ада тарс гайи же гьил-
ри чпин уьмуьрда къазанмишай 
агалкьунар я. Абур хуьруьз, ра -

йондиз, республикадиз лайихлу ин са-
нар, хъсан пешекарар хьиз  сейли хьуни 
дамах кутада муаллимрихъ. Вичи кутур 
багъдин бегьерди багъманчидиз хвеши 
ийидай саягъда муаллимдин рикIни 
шадвилин гьиссерив ацIурда абуру.

Ихьтин са жегьилдикай я зи их-
тилат. Самира Мегьамедрагьиман руш 
Рус та мовадикай. И йикъара адаз до-
центвилин илимдин тIвар ганва ла-
гьай шад хабар чал агакьайла адаз 
тарс гайи муаллимрик виридак лувар 
акатна. Эхь, шумудни са йисар я и руша 
вичин алакьунралди, савадлувилелди, 
викIегьвилелди, гьакIни къени къи-
лихралди виридаз шад гьиссер бахш 
ийиз.

Яргун хуьруьн юкьван мектеб та-

фаватлувилелди акьалтIарай ам Баку-
дин Гьукуматдин Университетдин 
би о  логиядин факультетдик экечI-

най ва анаг яру дипломдалди куь т-
ягь най. Инин магистратурани тафа-
ватлувилелди акьалтIарай Самира 
Азер байжандин Милли Илимрин Ака-
демиядин Ботаникадин Институтда 
илим дин къуллугъчивиле кьабулнай. 
2013-йисуз ада гьазурай илимдин 
проектди Азербайжан Республикадин 
Пре зидентдин Илим Вилик Тухунин 
Фондуни кьиле тухвай конкурсда сад 
лагьай чка кьунай. Университетда му-
ал лимвал ийиз, илимдин рехъни кьур 
Самиради 2011-йисуз кандидатвилин 
диссертация хвена.

Алай вахтунда Ботаникадин Инс-
ти тутда отделдиз регьбервал гузвай 
руша АМИА-дин магистратурада мо-
ле куляр биологиядин курсунай тарс 
гузва. Илимдин четин гураррай са кIар-
са кIар виниз хкаж жезвай и руш гила 
инин кьилин пешекар я.

 2015-йисалай докторвилин дис-

сертациядин винел кIвалахзавай жегьил 
алимдиз виликай къвезмай йисуз вичин 
ахтармишунар тамамардай ният ава. 
Гьавиляй датIана зегьмет чIугвазва ада. 

Икьван гагьди чап хьанвай 70-дав 
агакьна илимдин кIвалахрин автор тир 
Самира Рустамовадин эсерар дуьнь-
ядин цIудралди уьлквейрин илимрин 
журналра чап хьанва. Америкадин 
Сад хьанвай Штатар, Германия, Авст-
ра лия, Россия, Туьркия, Гьидистан ва 
маса уьлквейра кьиле фейи илимдин 
кон ференцийра авур докладралди пе-
шекаррин фикир вичел желб авур лезги 
рушакай ам чидайбур рикI алаз рахазва. 

Чна Самира рикIяй тебрикзава, адаз 
илимдин рекье мадни чIехи агалкьунар 
тIалабзава.

Маил БАБАХАНОВ,
КцIар райондин Яргун хуьруьн  

юкьван мектебдин муаллим

ЖЕГЬИЛ АЛИМДИН АГАЛКЬУНАР
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Qusar nahiyəsinin Zeyxur kənd cəmiy-
yətinin kəndliləri ilə Müşkür nahiyəsinin 
Yalama meşəsində ağac qırdıran hökumət 
nümayəndələri arasında toqquşma baş ver-
di. Kəndlilər meşəni tutaraq, onları ağac 
qırdırmağa qoymamış və meşədən qovub 
çıxarmışlar.

“Kaspi” qəzeti, 12 aprel 1917-ci il.

***
1917-ci ilin iyun ayında Qusar nahiyəsi-

nin Əniğ, Zindanmuruq, Cağar kəndliləri 
dönə-dönə ərizə və şikayətlər verir, heç 
bir nüfuza malik olmayan, azğınlıq edən 
hökumət orqanlarını hədələyirdilər. Zəki 
Rəsulov, Astarza Murad oğlu, Bayram 
Yüzdən oğlu, Məşədi Şahgəldi oğlu həmin 
kəndlilərin qabaqcıl nümayəndələri idi.

“Baku” qəzeti, №90, 25 aprel 1918-ci il.

***
1918-ci ilin yanvarın 12-də Qusarda 

zəhmətkeşlərin böyük bir çıxışı oldu. Yerli 
hakimiyyət orqanları bu çıxışı çox çətin-
liklə yatıra bildilər. Quba qəzasının Rustov 
və Qusar nahiyələrinin yoxsullarını kütləvi 
həyəcanlar bürümüşdü.

Azərbaycan SSR OİMDA, fond 1046, 
siyahı 2, iş 74, vərəq 58-59, 65-67, 70-71.

***
Quba cəbhəsində olduğu kimi, Xu-

dat-Qusar cəbhəsində də Sovet hər-
bi hissələri məğlubiyyətə uğradı. Bu 
döyüşlərdə bolşeviklərə xeyli itki verildi. 
Düşmən (ləzgilər - M.M.) əlinə 2 top, 800 
top gülləsi, 4 pulemyot, 10000 patron, çox-
lu miqdarda silah, 2 furqon ərzaq keçdi.

“Vozrojdeniye” qəzeti, №86, 1 may 
1918-ci il.

***
L.Biçeraxov öz qüvvələrinin sayını 

artırmaq məqsədilə ləzgi dəstələrinə özü 
ilə birləşməyi təklif edir. Ləzgi dəstələri 
isə birləşməkdən imtina edərək, onlara 
(biçeraxovçulara - M.M.) məxsus olub 
Nizovada sahilə yan almış “Merkuri” və 
“Pir-Allahi” gəmilərini atəşə tutur.

“Znamya truda” qəzeti, №121, 24 
avqust 1918-ci il.

***
Hökumət orqanları kəndlərə polis və 

hərbi dəstələr göndərir, bu dəstələr isə zorla 
kəndlilərin var-yoxunu əllərindən alırdılar. 
Qusar nahiyəsindən Kuzun, Bədişqala, 

Yasab, Yuxarı Zeyxur kəndlərindən bir 
neçə min pud buğda, arpa, 5000 başdan 
artıq qoyun-keçi, 180 baş qaramal, habelə 
yağ və başqa kənd təsərrüfatı məhsulları 
aparmışdılar.

“İttixat” qəzeti, №1, 21 fevral 1919-cu il.

***
Müsavat hökuməti 1918-ci ilə aid 

Quba qəzasında bir sıra kəndlərin hesa-
bında ödənilməyib qalmış 18964 manat 
88 qəpik vergini almaq istədikdə kəndlilər 
öz narazılığını bildirdilər. Ən inadkarı 5-ci 
nahiyənin Əniğ kəndliləri idi. 1919-cu ilin 
martın 2-də nahiyə pristavı onların narazı-
lığının hökumətə qarşı üsyan həddinə gəlib 
çatdığını Bakı qubernatoruna xəbər verdi.

...Qusar nahiyəsinin Hil, Yasab, Kuzun 
kəndliləri də vergi verməkdən və əsgəri 
mükəlləfiyyətdən boyun qaçıraraq, hö-
kumətin bütün tədbirlərinə qarşı çıxdılar.

Azərbaycan SSR OİMDA, fond 1046, 
siyahı 2, iş 74, vərəq 58-59, 65-67, 70-71.

***
1919-cu ilin yayında Quba qəzası 

kəndlilərinin yeni çıxışları başlandı. Bu 
çıxışların ən güclüsü Qusar nahiyəsinin 
Kuzun kəndlilərinin çıxışı idi.

“İttixat” qəzeti, №12, 26 iyul 1919-cu il.

***
Qusar nahiyəsinin Xuluq kəndliləri 

məktəb açılmasını tələb edirdilər. 
Kəndlilərin tələbi ilə əlaqədar olaraq hö-
kumət 1919-cu il oktyabrın 1-də Xuluq 
kəndində bir dərəcəli məktəb açılması 
üçün sərəncam verdi. Nahiyənin Yasab 
kəndliləri də eyni tələbi irəli sürdülər.

Azərbaycan SSR OİMDA, fond 77, 
siyahı 2, iş 19, vərəq 31, 41.

Hazırladı: M.MƏLIKMƏMMƏDOV

QUSAR NAHİYƏSİ 1917-1919-CU İLLƏRDƏ

ТIвар-ван авай шаир Нуреддин 
Шерифован руш тир Алия Абасовади 
1963-йисуз Азербайжандин Гьуку-
матдин Университетдин тарихдин фа-
культет акьалтIарна КцIарин урус 
мектебда тарсар гана. Гьа йисара вич 
тарихчи яз музей патал шумудни са 
кар алай документар, экспонатар винел 
акъудна. Гуьгъуьнлай республикадин 
образованидин музейда кIвалахай ада, 
1971-йисалай и музейдин фондуниз 
регьбервал гана. 

Алия Абасовади вичин уьмуьрдин 
51 йис музейдин кIвалахриз серфна. 
И йисара ада Азербайжандин ва 
СССР-дин образованидин кIвенкIвечи 
тIварар, 1970-йисуз медаль ва са шу-
муд гьуьрметдин грамотаяр къа чуна. 
2006-йисан 3-октябрдиз адаз Азер-
байжан Республикадин Президент Ил-
гьам Алиеван серенжемдалди «Терекъ-
къи» медаль гана.

TARİX OLDUĞU KİMİ

2009-йисуз 
лезги халкь-
дин кьегьал 
хва Имам Яра-
лиева СтIал 
С у л е й м а н а н 
райондин Ал-
кьвадар хуьре 
вичин такьат-
ралди эцигна 
кардик кутун-
вай Алкьвадар 
Гьасанан му-
зей Дагъустан  
Республикадин 
кIвенкIвечи ме-
дениятдин карханадиз элкъвенва. Иниз гьар йисуз Россиядай ва 
къецепатан уьлквейрай агъзурралди инсанар къвезва. Туристри чи 
зурба алимдихъ галаз алакъалу экспонатриз гзаф марагълудаказ 
килигзава.

И.Яралиева гьар йисуз вичин такьатралди музей гуьнгуьна ху-
тазва, цIийи экспонатрив таъминарзава. Гьа ихьтин къайгъудар-
вилин нетижа яз музейди Дагъустанда кьиле фейи «Чкадин ви-
ридалайни хъсан медениятдин кархана» конкурсда сад лагьай чка 
кьунва.

И мукьвара алимдин машгьур «Жираб ал-Мамнун» ва «Диван 
ал-Мамнун» эсеррин электрондин версияяр гьазурнава. Музейдиз 
Гьасан эфендиди ва Алискендер Алкьвадарвиди менфят къачур 
столар ва маса цIийи экспонатарни гъида. Гьа са вахтунда алимдин 
уьмуьрдин рекьикай ва яратмишунрикай малумат гузвай цIийи ма-
териалар ва документарни гъилик авунва.

Ötən əsrin əvvəllərində, 
1917-1919-cu illərdə Quba qə-
zasında baş vermiş hadisələrdə 
Qusar nahiyəsinin əhalisi fəal 
iştirak etmiş, ictimai haqsız-
lıqlara, mövcud quruluşa, er-
məni daşnaklarına və bolşe-
viklərə qarşı ardıcıl mübarizə 
aparmışdır. Bunu həmin dövrdə 
nəşr olunan mətbuat orqanların-
da verilmiş xəbərlər və arxiv 
sənədləri də sübut edir. Aşağıda 
topladığımız bəzi materialları 
oxuculara çatdırırıq.

ДАМАХ 
КУТАЗВА

Машгьур эт ног-
раф Л.Лав рова вичин 
«Къаф    къаздин эт ног-
ра  фия» (Ле нин град, 
1982) ктабда, тарихчи 
М.М.Ихилова «Лезги 
дес  тедин   халкьар» (Ма- -
гьачкъала, 1967) ктаб-
да, М.Е.Алек сеева 
ва С.Х.Шихалиевади 
«Та  басаран чIал» (Мос- -
 ква, 2003) ктаб да 
къейд ийизвайвал, 
чпин диде чIал – лезги 
чIал хьаначиртIа, 
та басаранвияр кьи  -
ляй-кьил ди асси ми-
ля ция хьунухь мумкин тир. Лезги чIал 
табасаранвияр паталди къалхан хьана. 
Исятдани табасаран чIалал лексикадин 
чIехи пай лезги гафари тешкилзава.

Гьа са вахтунда лезги манийрини 
табасаранвийрин фольклорда чIехи чка 
кьазва. Идан гьакъиндай табасаранви 
алим Мегьамед Къурбанова вичин 
1986-йисуз Магьачкъалада урус чIалал 
чапдай акъудай «Инкъилабдал къведалди 

Табасарандин шииратдин ирс» ктабда икI 
кхьенва: «Чна Хив ва Табасаран районрин 
27 хуьруьн агьалийривай кIватIай 700 
манидин 100-елай гзафбурун текстер 
лезги текстер я. Лезги чIалалди манияр 
вири Кьибле ва Вини Табасарандин 
хуьрерин, гьакI Кефер Табасарандин 
са бязи хуьрерин агьалийрин арада 
гегьеншдиз чкIанва».

“САМУР”

Ч И Р  Х Ь У Х Ь !

ТАБАСАРАНВИЯР  
ЧИ ЧIАЛА ХВЕНА

ЦIИЙИ ЭКСПОНАТАР ГЪИДА 
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“САМУРДИН” МЕКТЕБ

Касни, затIни, садни, 
санагни гафариз инкардай 
тIварцIиэвезар лугьуда. 
Абурукай жуьреба-жуьре крар 
инкар авун паталди менфят 
къачуда. Месела: Пакаман 
вахт тиртIани, идарада касни 
авачир - вири чуьлдиз фенвай. 
Пакамалай няналди гъуьрче 
къекъвена, ингье затIни 
гьатнач.

Инкардай тIварцIиэвезар, 
чеб арадал атанвай кас, затI, 

сад, санаг гафар хьиз падежриз 
дегиш жеда. Эхирда авай -ни 
кIус гьа падеждин эхирдихъ 
акал жеда. Месела: касни-
касдини, касдинни, касдизни, 
касдани, касдални...

Инкардай тIварцIиэвезар 
касни, затIни гзаф вахтара са 
гаф галаз кхьида. Месела: са 
касни, са касдини, са касдинни, 
са касдизни. Ам хуьруьз атун 
са касдизни кIан тушир. Адан 
кьилив са касни атанач.

ИНКАРДАЙ ТIВАРЦIИЭВЕЗАР

Икьван гагьди чаз тийижир бязи камал-
эгьлийрикай малумат ганвай авторрикай сад 
машгьур лакви алим Али Каяев (1878-1943) 

я. Адан лак чIалал кхьенвай гъилин хатIарин 
«Дагъустандин алимрин биография» ктаб 
Дагъустандин Илимдин Меркездин Тарихдин, 
ЧIалан ва Эдебиятдин Институтдин гъилин хатIарин 
фондуна хуьзва. Вучиз ятIани икьван къиметлу ктаб 
къедалди чапдай акъуднавач.

Али Каяеван ктабда чпикай санани кхьенвачир 
са шумуд лезги алимдин тIварарни гьатнава. XVIII 
виш йисарин чи машгьур алим, Кьиблепатан 
Дагъустандин Гилийрин хуьряй тир Али эфендидин 
гьакъиндай икI кхьенва: «Араб-мусурман 
алимрин лайихлу давамчийрикай тир Али эфенди 
философиядихъ, логикадихъ, риторикадихъ ва 
диалектикадихъ галаз машгъул жезвай. Адахъ 
и илимриз талукьарнавай са шумуд эсер авай. 
Адан философиядин эсерриз исламдин алимри 
чIехи къимет ганай. Са бязи эсерар чин акъудна 
Багъдаддиз тухванай ва Низамиеда абурукай 
менфят къачунай».

XVIII виш йисарин алимрин жергеда Мегьяд 
Куьревидин тIварни кьунва. Авторди кхьизвайвал, 
Мегьяда Дагъустанда тIебии илимар вилик тухунин 
кардик чIехи пай кутунай. Ам Мегьеб хуьруьн 
машгьур алим Дамаданан сухта тир. 1734-йисуз 
вичин дуьнья дегишарай Мегьяда арифметика, 
геометрия ва алгебра илимриз талукьарнавай гзаф 
къиметлу ктабар ирс яз тунай. Адан ктабрикай 
бязи медресайри XIX виш йисарин эхирдалди 
менфят къачунай. Ам гьакIни «Аялар патал 
арифметикадин» автор тир. Ина шиирдалди 
туькIуьрнавай текстерикай менфят къачунвай.

Вичикай гегьеншдиз кхьенвай алимрикай 
садни кьурагьви ТIайиб я. И алимди Дагъустанда 
философиядин ва математикадин илимар вилик 
тухванай. Вич са шумуд илимдин кIвалахдин 
автор яз ада машгьур араб алимрин философиядин 
эсерарни лезги чIалаз элкъуьрнай. Ада гьам 
Куьредин, гьамни Къуба патан са шумуд хуьре 
медреса кардик кутунай. СтIура ачухарай ва вичи 
тарсар гайи медреса генани сейли тир.

Кьурагь ТIайибахъ тарихдиз талукь ктабни 
авай. А ктабда Дагъустандиз ва Ширвандиз талукь 
материалар гьатнавай. Гьайиф къведай кар ам я хьи, 
Али Каяева алимдин ктабрин тIварар ва абур гьина 
хуьзватIа къалурнавач.

А.Каяева вичин ктабда Алкьвадар Гьасанакайни 
гегьеншдиз кхьенва, ам неинки Дагъустандин 
ва Къафкъаздин, гьакI вири мусурман алемдин 
виридалайни чIехи алимрикай сад тирди 
къалурнава.

Гуьлхар ГУЬЛИЕВА

ЧАЗ ТИЙИЖИР 
АЛИМАР

Гад алукьнавай. Гьайван-
ри, пепейри, нуькIери 
чпиз рагъ гузвай. Тарари-

зни гзаф хвешизвай.  Ракъинихъ 
абурун пешер къап къацу жезвай.

Цавун юкьни-юкьвал  Ракъи-
ни вичиз муг авунвай. Экуьнахъ 
ам мукай экъечIзавай, нянихъ 
чуьньх хъжезвай.  

Цавун а кьиле мад са хизан 
авай.  И хи-
зандин буба 
Ц I а й л а п а н , 
диде Гугрум, 
чIехи стха 
Гар, гъвечIи 
стха Циф тир.   

Къарилай са къуз Циф  
Ракъинин кьилив фена:

– Я Рагъ, заз марфадиз 
элкъвена чилерал авахьиз 
кIанзава, жуван чка зав 
вугуз жедани вавай?

– Вав кугъвадай ма-
жал авани? За виридаз 
гьикI хвеши ийизватIа 
аквазвачни ваз?

Циф пIузарар куьр-
сарна хъфена. Са шумуд 
йикъалай ам мад Ракъинин кьи-
лив хтана:

– Заз марфадиз элкъвез кIан 
я, зал нубат мус къведа? 

Ракъини хъел кваз:
– Вучда ви марфадикай? Чил 

цIийиз кьуразва, ам мад кьежир-
дани? – лагьана чукурна Циф.  
Циф къвердавай залан жезвай. 
Ракъини лагьайтIа, чил-цав алу-
гарзавай. ТIебиатдин виликан 

кIубанвиликай гелни амачир. 
Гьайванар, къушар, пепеяр ра-
къи никай катиз гьарма сана чуь-
нуьх жезвай. Хъвадай яд жагъин 
тийиз абур гьалдай фенвай. Ва-
цIар, вирер, хулар кьуразвай.

ДакIуна чIехи хьанвай Циф 
мад атана Ракъинин кьилив:

– Вуна вири кана чIухзава. 
Марф къун тавуртIа абур рекьи-

да. Акъваз са къерехдик, гила ну-
бат зиди я. 

Ингье рагъ сакIани  рекьиз 
гъиз жезвачир:

– Гатуз ракъини кудайд я ман. 
Кьуьд акъатдалди ракъинихъ 
цIигелбуруз гила зун такIан хьа-
нани? 

Чара гьар патахъай атIай Ци-
федиз и гъилера вичин хизанди-
вай куьмек кIан хьана.  Садла-

гьана цавари гугрумна, кIеви гар 
къарагъна, чIулав цифер акьалт-
навай цава цIайлапанар къугъва-
на. Кьуранвай чилел юргъ къва на.  
И гугрум-пахърахъдикай чан  да 
кичI гьатай Рагъ чуьнуьх хьа на.   

Марф  къунивай тIебиат ак-
ваз-акваз кIвачел акьалтзавай. 
Цихъ къаних хьанвай гьайванри 
шуршур ийиз алахьзавай ятар 

хъваз хвешила кьуьлер-
завай. Гъетери хвешила 
вацIарай, вирерай кьил 
хкудна марфадиз алхи-
шарзавай. И кар акур 
Ракъинин рангар къекъ-

ифна. “Чимивилерни мадардив 
хъсан я кьван”, – фикирна ада. 
Пашман хьана гевилар  къачун 
патал ам Цифедив агатна. Ви-
чин гъалатI хиве кьуна, идалай 
кьулухъ нубатдиз амал ийида 
лагьана адаз гаф гана. Къвана 
кьезил хьанвай Цифедин хъел 
лагьайта, михьиз элекьнавай. 

Садлагьана Ракъининни 
Цифедин вилик ирид рангунин 
лугьуз тежедай хьтин иер са 
муьгъ  акъатна. 

– Им вучтин иервал я? Вун 
вуж я? – жузуна кьведани санал.

– Зун Хважамжам я. Рагъ-
ни марф санал хьайила цавариз 
илифзавайд я зун. 

Гьа чIавалай Рагъ, Циф ва 
Хважамжам кIеви дустар хьана. 
Гьар марф алахьна рагъ акъатай-
ла цавуз Хважамжам илифда. 

 АЗИЗРИН Севда

ПУД ДУСТ
МАХ

КВЕЗ ЧИДАНИ?

РИКIЕЛ ХУЬХ!

·Писвилин дарман - хъсанвал я.

·Кьисметдихъ галазни женг чIугвана кIанда.

·Ахмакьриз жаваб ван акъуд тийин я.

·Гъуталай акьул гужлу я.

·Цуьк цайида мух гуьдач.

·Лашуни тIардач гафуни тIарда.

·Ламраз пурар ягъуналди адакай шив жедач.

·ЭрчIи гъил чапла гъилиз муьгьтеж тахьуй.

·Цав кьван чкадал чилни ава.

·ЧIехи тарцин дувул деринда жеда.

·ЧIал дакIандаз халкь кIан жедач.

·Ширин гафуни мурк цIурурда.

·Югъ гафари акъудда, йиф ахвари.

·Чубандиз кIан хьайила, кьунакай ниси кьада.

·Дагъдизни далу кIанда.

·Кар чIур хьайила хешилдини сас хада.

·Авайдалай элкъвемир, авачирдахъ гелкъвемир.

·Агакьай гад гарув вугумир.

·Гафарай кьацIар акъудмир.

·Гьалчиз тежедай къван кьамир.

·Жув тухудай кIамуз вацI лагь.

·Зун-вун лагьай шегьер чкIида.

ЧИ БУБАЙРИ ЛАГЬАНАЙ...
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Бакъа   – уьмуьрлух
БасакI   – бегьемсуз инсан
Баяш   – тIебиатдин секин гьал
Бябягь   – маймах
Гаргам  – недай хъчарин са жуьре
Геллегь  – маларин кIватIал
Гъварчун  – саралай авун
Гьалей   – элкъвей цлар
Гьефе   – набатат
Гьуьруьгуьл  – юг гатазвай балкIандихъ 
         ругунар акалнавай алат
Жакьан  – кIам квай чка
ИхникI  –нуькIерин са жинс
Кадгъун  – хъсан хьун
Качугъун  – хъел кваз хьун
КветIекь  – недай хъчарин сорт
Керши   – сун гуьлуьтар
Кукуф   – кьурай пичIи кIерец
Куфун   – кьарай
КьуьнцIуь  – чарпай
Лемкье  – раствор
Лепеш   – усал
Хамзар  – малина
Хурт   – азият

ГАФАРГАН
8 27.01.2018

САМУР

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В районах республики на газету 

“Самур”
можно подписаться коллективно
и индивидуально в любое время.

Годовая подписка составляет
15 манатов.

Справки по телефону: 432-92-17

Куьн пара сагърай «Самур» газет-
дин кIвалахдарар! ЧIал хуьнин рекьяй 
куьн викIегь ксар я. Куь рикIер датIа-
на чи чIалахъ кузва. Квез баркалла!  
Зунни куь женгиник экечIда чIал хуьн 
патал. Куьне садрани и кар рикIелай 
ракъурзавач. Зун квехъ галаз рази я, 
им виридалайни вилик гьялна кIанза-
вай месэла я. ЧIал амачирла халкьни 
квахьда гьадахъ галаз. Вири чи халкь-
ди и месэладиз кьетIен фикир гана 
кIанда геж тахьанамаз.  

Фаида ГЪАНИЕВА, 
филологиядин илимрин доктор, 

Дагъустан Республикадин  
Магьачкъала шегьер

Гзаф хъсан эверун я! Куь ихтияр-
далди, зунни, за регьбервал гузвай 
«Булах» поэзиядин кIватIални куь 
жергеда жеда. ЧIал хуьдай, чIалахъ 
рикI кудай инсанар вилик экъечIайла, 
амайбурузни аквада - къуй гьабурун 
рикIерикни куь гафари чим, къуват  
кутурай. Дидедин чIал чна некIедихъ 
галаз кужумнавай багьа, кьетIен пай 
я. ЧIалаз сергьятар чидач. ЧIал я па-
йиз, яни рекьиз садавайни жедач, эгер 
чаз - са чIалал рахазвайбуруз - чи чIал 
амукьна кIан хьайитIа, багьа сав-
кьват хьиз ам хвейитIа. Гьар лезгиди 

и рекье вичивай жедай са гъвечIи кар 
кьванни  авуртIа, а кар дагъдиз элкъ-
веда. ЧIалан женгина авайбуруз къу-
ват гурай!

«Булах» кIватIалдини «2018 йис - 
дидед чIалан йис!» - лугьузва квехъ 
галаз.

Гуьзеля ГЬАСАНОВА, 
шаир, Ленинград вилаятдин 

Гатчина шегьер 
Хъсан фикир - эверун я. Иншал-

лагь, хайи чIалал яратмишзавайбуру, 
дидед чIалахъ рикI кузвайбуру, ми-
даим чIал хьиз амукьна кIанзавайбу-
ру, икрамзавайбуру и кардихъ  къуьн 
кутада.

Фикрет ХИДИРОВ, 
шаир, КцIар райондин  

Кириг хуьр 
Дидедин чIал, адаз неинки са 2018 

йис, ам гьакIни гьар са йисан гьар са 
югъ бахш авуниз лайихлу я.

ЧIал диде я, чIал я Ватан,
Ванни я ам хайи чилин.
Къиямат къуз чIал я дарман,
Гуьгьуьл къачур кайи рикIин.

Гъулангерек ИБРАГЬИМОВА, 
шаир, муаллим,  

Дагъустан Рес публикадин  
Белидж посёлок

Пара хъсан фикир я. РикIиз ре-
гьят хьана лап. Заз чиз, цIудралди 
же гьилри и кардикай нетижа хкудда. 
Ха йи чIалав хайиди хьиз агатда абур. 
И карда къуьруь хьана виже къведач. 
ГьакIни «Самур» газетдин кIвалах-
дарривай куьмек кIанда - дидед чIа-
лал кIел-кхьин чирдай.

Зекера ЗАХАРОВ, 
Баку 

Чи тIвар-ван авай къелемэгьлий-
ри къарагъарнавай месэлаяр, ийиз-

вай меслятар акурла гьикьван хвеши 
жеда рикIиз! Жуван пайни кутаз кIан 
жеда. 2018-йис дидед чIалан йис яз 
гьисабин! Идалай хъсан вуч жеда?

Диде хьиз чIални   кIан жен!
Адаз хьиз гьуьрметни ийин!
Чи чIал датIана авадан ийин!
И кардик ша чна вирида къуьн кутан!
«Самурдин» ятар гужлу ийиз, чи 

къуватар эцигиз гьазур я чун.

Гуьльжагьан МИСРИХАНОВА, 
Гьолландиядин  
Уьтрехт шегьер

2018- йис - лезги чIалан йис!  ХупI 
хъсан фикир тушни! Агалкьунар хьу-
рай чаз - лезги чIалал кIелдай мум-
кинвал авай чи ватанэгьлийриз! Агал-
кьунар хьурай квез - чаз и мумкинвал 
гузвай къелемэгьлийриз!

Айнаханум РАФИЕВА, 
КцIар райондин Хьилерин 
хуьруьн юкьван мектебдин 

муаллим 
Чаз чун пара кIан хьайитIа,  ча-

вай гзаф крар кьилиз акъудиз жеда. 
КIанивал лагьайтIа, дидед чIалалай 
гатIунзава. РикIе дидед чIалаз кIа-
нивал авачир инсандивай гзаф къени 
крар кьилиз акъудиз жедач. Баркал ла 
квез и эверунай, играми «Самур» га-
зетдин кIвалахдарар!

Амид ЯСАБВИ,
КцIар район

 Пара хъсан фикир я. Хайи чIал са 
йисуз  ваъ, датIана чи  рикIера, меце-
рал хьана кIанзавайди я. Гьайиф хьи, 
и кар чна рикIелай ракъурнавай.

Жавид АЛИСМАНОВ, 
Баку шегьер

ВАН АВУНА

ХЪУЬТIУЬН АКУНАР

Шикилар ягъайди: Рамил АЛХАС

Кто за совместный прос мотр фильма, как 
в старые добрые времена? 30 января 2018 г. в 
19.00 в здании Центра современного искусства 
«Yarat» состоится демонстрационный показ 
фильма Ирины Поплавской «Горянка» по 
мотивам поэмы Расула Гамзатова.

Мероприятие проводится в рамках 
сотрудничества Представительства Респу ли-
ки Дагестан в Баку с Центром современного 
искусства “Yarat” совместно с редак цией 
газеты “Самур”. Вход свободный.

Адрес: г.Баку, поселок Баилово (недалеко 
от Пло щади Государс твенного Фла га), Центр 
сов ре  мен ного искусства “Ya rat”.

Контактные телефоны: (+99412) 4923061; 
(+99412) 505 1414; (+99412); 3201641

С ДАГЕСТАНСКИМ КОЛОРИТОМ


