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9-май – им чи уьмуьрда
гьатнавай лап багьа ва
кьетIен сувар я. И суварин серенжемралди, фашизмдин винел гъалибвал
къазанмишай игит бубайрин (абуруз
чна кьил агъузна икрамзава) баркаллу чешнейралди чна акьалтзавай
несил ватанпересвилин руьгьдаллаз
тербияламишзава.
ЧIехи Гъалибвилин 76 йисан
юбилей квез мубаракрай! Дуьнья ислягь хьуй! Къуй дявеяр чаз садрани
тахкурай! Гележегдин гъалибвилер
илимдинни спортдин ва производстводинни зегьметдинбур хьурай!
Амин!
«Ахцегь район» МР-дин кьил
О.М.АБДУЛКЕРИМОВ
Райсобранидин председатель
А-К.Н.ПАЛЧАЕВ
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Мурсал АЛПАН

ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН 76 ЙИС

ТЕШПИГЬ АВАЧИР ИГИТВАЛ
Чи Ватандин азадвал ва аслу туширвал патал
чанар гайи игитриз эбеди баркалла!

У

ьлкведин халкьари нубатдин сеферда ЧIехи Гъалибвилин Югъ
къейдзава. Вирибуруз иллаки
багьа ва истеклу сувар тир ам къазанмишун
патал Советрин халкьди еке азиятар эхна,
кьушунри дяведин яргъал ва четин рекьер
атIана. Инсафсуз Ватандин ЧIехи дяве саки
кьуд йисуз давам хьана. Виликан СССР-дин
вири халкьар сад хьана, пехъи душмандихъ
галаз женгиниз къарагъна. Нетижани гуьзлемишзавайди хьана: нягьс ниятар рикIе аваз
чи играми Ватандал гьужум авур немсерин
чапхунчийри, чи баркаллу армиядин басрухдин хура акъвазиз тахьана, 1945-йисан
9-майдиз рей гана. А чIавалай инихъ, ингье,
76 йис алатнава. Амма гьич са касни, гьич са
затIни рикIелай фенвач. Тешпигь авачир и
игитвал эбеди яз чи рикIера амукьда.
Ватандин ЧIехи дяведин йисара чи райондай 3500 далай гзаф инсанар фронтдиз
фена (2360 кас ахцегьвияр тир). Абурукай
1780 касди Ватан патал игитвилелди чанар
гана. 2100 кас женгинин орденриз ва медалриз лайихлу хьана. Дяведилай кьулухъ хайи
ерийриз 580 кас хтана. 1965-йисан мартдиз
ЧIехи Гъалибвал къачурдалай инихъ 20 йис
тамам хьуниз талукь яз Ахцегьа женгера
телеф хьайи районэгьлияр эбеди яз рикIел
хуьнин мураддалди Баркалладин Обелиск
эцигна. Къейдин: им ЧIехи Гъалибвал къачурдалай инихъ 20 йис тамам хьуниз талукь
яз Дагъустанда эцигай Баркалладин сад
лагьай Обелиск я.
Дамах авуниз лайихлу я: кьве кас – Валентин Эмировни Гьазрет Алиев Советрин
Союздин Игитвилин тIварцIиз лайихлу
хьана. Ватандин ЧIехи дяве башламишайла
коммунист Валентин Эмиров, белофиннрихъ
галаз дяведа иштиракай тежрибалу летчик,
эскадрильядин командир тир. 1942-йисан
10-сентябрдиз Кеферпатан Кавказ патал кьиле фейи гьавадин женгерикай сада В.Эмиров
игитвилелди телеф хьана. И юкъуз ам тек яз
душмандин женгинин 6 самолетдихъ галаз
барабарсуз женгиник экечIна. В.Эмироваз
Советрин Союздин Игитвилин тIвар вич
телеф хьайидалай кьулухъ 1942-йисан
12-декабрдиз гана. Идахъ галаз алакъалу яз, а
вахтунда Ахцегьа еке митинг кьиле фена. Ам
рикIел хуьн яз, дагъустанвийри чпин пулдин
такьатрихъ Валентин Эмирован тIварунихъ
галай авиаэскадрилья эцигун кьетIна.
1943-йисан 13-майдиз ахцегьвийри 2204998
манат пул кIватIна. Гьавиляй абур Верховный
Главнокомандующий И.В.Сталинан патай
чухсагъулдиз лайихлу хьана. Гила Дагъустандин шегьерра ва районра Валентин
Эмирован тIварунихъ школаяр, училищеяр
янава. Ахцегьа кьилин куьчейрикай садаз,
гьакI ял ядай паркдиз адан тIвар ганва. А
паркда игитдиз памятникни эцигнава.
Хинерин хуьряй тир Гьасрет Алиев гуьгьуьллудаказ фронтдиз рекье гьатна. Моздок
шегьердин патарив пулеметчик Алиев къати
женгерик экечIна. Гуьгъуьнай ада Сочидин
гирведал душманар къирмишун давамарна.
Кубань ва Украина азад хъувунин женгерани
Г.Алиева активвилелди иштиракна. Анра
хьайи женгера къалурай жуьрэтлувиляй

ВАТАН БАГЬА Я
Къарагъ кIвачел, Лезгистандин рухваяр,
Ватан патал женгинин югъ атанва.
Четин чIавуз тек чун я чаз архаяр,
Гьахъсузвиляй гъейри чара атIанва.
Хурушум я, гъалаб я цав Ватандин,
Агь чIугвазва мад дидейрин рикIери,
АкIажарна бейадалат заманди,
ЧIулав либас алукIнава цуьквери.
Гьар са халкьдиз вичин Ватан багьа я,
Ханва инсан Ватандин къаст рикIеваз.
Лезгистанди эхайди туш агъаяр,
Кьиникь бахт я Ватандин тIвар сивеваз.
Ислягьвилив субутарда гьакь чна,
Сад хъхьунин къастунив рикI ацIанва.
Гъараздилай гъил къачудач гьакI чна,
Шарвилияр юзадай вахт атанва.
Къадим я чун чи Алпандин чилерал,
Чаз дуьньядин вири халкьар ала я.
Гьалал фу нез къазанмишай гъилерал,
Лезгистанда чун чи чилел агъа я.

Гь.Алиеваз «Яру Гъед» орден гана. 1943-йисан зулухъ чи кьушунар Днепр вацIун лап мукьув атана. Гьяркьуь вацIалай сифте элячIиз
ашкъи малумарай викIегь аскеррин арада жегьил, амма тежрибалу разведчик Гь.Алиевни
авай. Днепр вацIалай элячIдайла кьетIендиз
тафаватлу хьунай адаз Советрин Союздин
Игит лагьай тIвар гана. Гила а викIегь дагъвидин тIварни эбеди авунва.
Яшлу инсанри рикIел хкизвайвал, дяведин залум йисара районда чеб зегьметдиз
къабил итимар саки амачир. Хуьруьн майишатдин залан зегьметдал мажбуридаказ яшлу
итимар, дишегьлияр ва аялар машгъул жезвай. Агъзурдалай виниз агьалийри (иллаки
яшлу инсанри ва дишегьлийри) оборонадин
сенгерар эцигунин карда иштиракна. Амайбуру чпин къуватрин ва сагъламвилин гьайиф
татана, никIера ва багълара кьегьалвилелди
зегьмет чIугвазвай. ИкI, дяведин йисара Ахцегь райондиз хуьруьн майишат вилик тухуна
къазанмишнавай агалкьунрай кьве сеферда
Оборонадин Государстводин Комитетдин ва
СССР-дин Министррин Советдин гъиляйгъилиз къведай Яру пайдахар гана.
Вирида яргъалди гуьзлемишай ЧIехи
Гъалибвилин Югъ – 9-май алукьна. Инсанри еке шадвалзавай, аскерар чпин кIвалериз
хквез башламишна. Абур гъилер къекъягъна
дяведи чукIурнавай халкьдин майишат арадал
хкунив эгечIна. Дяведи чи халкьдиз ва уьлкведиз еке магьрумвилер гъана. Дуьньядин
цивилизация фашизмдикай къутармишай советрин халкьди гьакъикъатдани чIехи игитвал
авуна. Гьавиляй дуьньядин вири кIвенкIвечи
инсаниятди Гъалибвилин Югъ чIехи сувар
хьиз къейдзава. Нюрнбергдин халкьарин
арадин военный трибуналди Германиядин
миллетчийри цIай кутур чапхунчивилин дяведиз талукь тир къимет гана ва нацистрин
тахсиркарар жазаламишна.
Эхь, Ватандин ЧIехи дяведин вакъиаяр
чавай къвердавай яргъаз къакъатзава. Чи
арайра ветеранар-фронтовикар саки амач.
Амма абурун къаматар ва игитвилин крар
халкьдин зигьиндай гьич садрани акъатдач.

Дяве яргъаз къакъатирдавай, гьайиф хьи,
дуьньяда агъавал ийиз кIанзавай къуватарни пайда жезва. Гьавиляй уьлкведин аслу
туширвал, азадвал таъминарун патал чна
чи игьтият хвена кIанда.
Гъалибвилин сувар лайихлудаказ
къейдун патал, хейлин маса чкайра хьиз,
чи райондани гьеле гзаф вахт амаз адаз
гьазурвилер аквазвай. И мураддалди
Ахцегь муниципалитетди талукь тир
къарар кьабулна. Чкайрал михьивилерин
субботникарни тешкилна. Игитрин памятникар, дяведа телеф хьайи ватанэгьлийрин
гьуьрметдай хкажнавай обелискар михьна
къайдадиз хкана, культурадин ва образованиедин идарайра дяведин ветеранрихъ
галаз жегьилрин гуьруьшмишвилер кьиле
фена. РикIел хуьнин Вахта малумарна
ва икI мад. ЦIудралди волонтерри гьам
Ахцегьа ва гьамни чи хуьрера «Георгиевская ленточка» акциядин серенжемра
ленточкаяр пайна. РикIик еке шадвал ва
гьевеслувал кваз къейд ийиз жеда хьи, и
акциядин тереф саки виринра агалкьзавай
несилдин векилри кIевелай хвена.
Районда дяведин ва зегьметдин ветеранрин райондин Советдини ветеранрин
(адан кьиле алай вахтунда Афгъан дяведин
ветеран Нажмудин Гудаев акъвазнава) гьар
йикъан игьтияжар рази авун патал менфятлу кIвалах тухузва.
Агалкьзавай несилри чпин чIехи
бубайрин женгерин къазанмишунрал
гьахълудаказ дамахзава. Ислягь уьмуьрдай
районэгьлийри гьам чан аламай, гьамни
рагьметдиз фенвай дяведин ветеранриз
«сагърай куьн, играмибур!» лугьузва.
Ватандин ЧIехи дяве куьтягь хьайидалай инихъ 76 йис алатнава. Ветеранрин
жергеярни аквадай гьалда кьери хьанва.
Алай вахтунда, чи районда Ватандин ЧIехи
дяведин, гьайиф хьи, са иштиракчини
амач. Амма абурун экуь къаматар, игитвал
лайихлу несилри рикIелай ракъурзавач.

Эверзава чаз кьегьалрин руьгьери, –
Вечединни, Шаргиранни, Давудан.
Баркалла гъин багъри чилел гъилерив.
Несилрини аферинар лугьуда,
Шарвилиди, Ярагъиди, Давуда!
***
Къарагъ, зи халкь, женгинин вахт атанва,
Гъейри чара чи, – лезгийрин атIанва.
Дарман тежер дерт авай туш дуьньяда,
АлахъайтIа мумкинвилер ацIанва.
***
Шукур Аллагь, чир хьана заз чIехи сир,
Ви гъилева гьар декьикьа чи уьмуьр.
Иесуз туш етимар хьиз куьчейра, –
Гъейрибурувай жедайди туш чах хкюр…
***
Гьар са кас жен халкьдин аскер женгина,
ЭкъечI ийин и четин тир дердинай.
Чаз аквазвай тIимил авач тешпигьар,
Хтун бурж я хайи Ватан гуьнгуьна.

2 чин.

ГЬИЧ СА КАСНИ, ГЬИЧ СА ЗАТIНИ
РИКIЕЛАЙ ФЕНВАЧ

ХЪСАН КРАРИН
САГЬИБ

Жамидин ИСМАИЛОВ

Ш

айдабегов Шагьпаз Тагьмазович
(1902-1958) –
государстводин ва общественный деятель. Ам Ахцегь
райондин КьакIарин хуьре
лежбердин хизанда дидедиз
хьана. Хизан хуьн патал
буба ара-ара Азербайжандиз
физвай. Ада кIвачел акьалтай
хвани вичихъ галаз тухудай.
Бакудин нафтIадин буругъра
зегьмет чIугвазвай кьван кесиб фялеяр ва шегьерда авай
бязи девлетлу инсанар акурла, хци бубадивай хабар кьадай: вучиз садбур кесибвиле
ава, масадбур, са куьникайни
къайгъу авачиз, кеф чIугваз
яшамиш жезва. Бубадин жавабрал
хва рази жедачир.
Муьжуьд йиса авайла Тагьмаза вичин хва кIелиз медресадиз
ракъурнай. Амма жавандиз ина
са артух хуш атанач. 1861-йисуз
Ахцегьа Дагъустанда сифте яз
школа ачухнай. ЦIи адан 160
йисан юбилей къейд ийида. Шагьпазни гьа и школа куьтягьна ва
КьакIарин медресада тарсар гунив эгечIна. Медреса авай дарамат
лап гъвечIиди ва дарискъалди тир.
Араб чIалан тарсар гунихъ галаз
сад хьиз, жегьилди аялриз илимдин маса хилерикай, динрикай,
дуьньядин халкьарин культурадикай ихтилатардай.
Октябрдин инкъилабдилай
гуьгъуьниз хуьрера жезвай дегишвилер Шагьпаза хушвилелди
кьабулна. Ам Коммунистрин
партиядин жергейриз гьахьна.
Большевикрин гьевеслу куьмекчиди Кьиблепатан Дагъустандин хуьрера партиядин ва
комсомолдин ячейкаяр тешкилун
патал хейлин алахъунар авуна.
Хуьруьн школадин заведующий
тир Ш.Шайдабегов ВКП(б)-дин
Ахцегь райкомдиз кIвалахал хкана. Са акьван вахт алатнач, жегьил
коммунист Ахцегь райкомдин
сад лагьай секретарвиле хкяна
(1925-1926).
Лугьун лазим я хьи, партияди
вич гьиниз ракъурнатIани, ада вичин хиве тур везифаяр намуслувилелди кьилиз акъудна. 1926-йисуз
Ш.Шайдабегов Кьурагьиз рекье
туна. Вахтар четинбур тир. Партияди уьлкве индустрияламишунин
зурба программа кьабулнавай.
Дагълух хуьрера общественный
кIватIалар, артелар тешкилзавай.
Лежберар и месэладив са акьван
хушвилелди эгечIзавачир. Коммунистди, хуьрериз физ, лежберрихъ
галаз гуьруьшар кьиле тухуз, абур
гъавурда тваз хьана. Ада общественный майишатрикай, колхозрикай чпиз жедай хийирдикай лагьана. Гьукуматди куьмек гудайди
хиве кьуна. Ш.Шайдабегов кьиле
аваз коммунистри, комсомолри
тухвай кIвалахди хъсан нетижаярни гана.
1930-йисуз ВКП(б)-дин Дагъустандин обкомди Ш.Шайдабегов
Кьасумхуьруьн райкомдин сад
лагьай секретарвиле тайинарзава.
Ина адан тешкилатчидин, партийный работникдин бажарагъ мадни
ачух жезва. Адан регьбервилик
кваз районда хейлин крар гъиле
кьуна. Ина Дагъустанда сифте яз

Герейханован тIварунихъ галай
совхоз тешкилна.
1931-1935-йисара Шагьпаз
Тагьмазовича Дагсовпрофдин
председателдин везифаяр тамамарна. Ада Нажмудин Самурскийдихъ, Дагъларин уьлкведин
гьукуматдин маса руководителрихъ галаз республикада экономика, образование, хуьруьн майишат вилик тухун патал зегьмет
чIугуна. Адан тешкилатчивилин
алакьунар, бажарагъ Избербаш
шегьер арадал гъидайла мадни
ачух хьана. Ада ина эцигунриз
регьбервал ганай.
1937-йис республикадин хейлин руководителрихъ галаз санал
Шагьпаз Тагьмазович патални
туькьуьлди хьана. Троцкизмдиз
майилвалзава лагьай тахсир кутуна, амни дустагъда туна. Аллагьдиз шукур, ада вичик кутур
тахсирар хиве кьунач. 1939-йисуз
ам азад хъувуна. Ватандин ЧIехи
дяве жедалди ада Даградиокомитетда кIвалахна.
Ватандин ЧIехи дяведин йисара Ш.Шайдабегова Дагъустандиз
хер алай аскерар, душманди кьунвай чкайрай катзавай агьалияр
дашмишдай поезддин начальник
яз зегьмет чIугуна.
Дяведилай гуьгъуьниз
Ш.Шайдабегова Герейханован
тIварунихъ галай совхоздиз регьбервал гана. Чкадин зегьметчийрихъ галаз ада вад йисуз майишат кIвенкIвечийрин жергедиз
акъудун патал вичелай алакьдай
крар авуна. ЦIийи чкадал герек
дараматар эцигна.
Дустагъда эхай зулумри, дяведин четин йисари жегьил итимдин
сагъламвал харапIнавай. Гьавиляй
ам хушуналди совхоздин директорвилин къуллугъдилай элячIна,
пуд йисуз и совхоздин школадин
директорвал авуна. 1953-йисуз ам
хайи хуьруьз хъфена, гьана ирид
йисан школадиз регьбервал гана.
Къе чавай лугьуз жеда хьи,
гьина зегьмет чIугунатIани,
Шагьпаз Тагьмазовича вичелай
гуьгъуьниз къени ва жанлу гел
туна. Ада инсанар патал хъсан
крар авуна. Касди вичин ягьнамусдалди, гьакъисагъвилелди,
зегьмет чIугваз кIан хьуналди
масадбуруз чешне къалурна. Ам
халис коммунист, политик, тербиячи ва производстводин тешкилатчи тир. Баркаллу хва 1958-йисуз рагьметдиз фена. Адан экуь
къамат чидайбурун, мукьвабурун
рикIера яргъалди амукьда.
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ДЯВЕ БАШЛАМИШ ХЬАНА 80, КУЬТЯГЬ ХЬАНА
76 ЙИСАР ТАМАМ ХЬУНИЗ ТАЛУКЬ ЯЗ

БУБАДИКАЙ ГАФ
В

атандин ЧIехи дяве башламишайла зи буба Гьажиев Абдул-Вагьидан
31 йис тир. Ам вичин хизан галаз
Усугъчайдал кIвалахиз яшамиш
жезвай. Дяведикай, адан иштиракчийрикай кхьидайла, адет яз,
гзафбуру журналистский штамп
ишлемишда, гуя ам дяведиз ашкъи аваз, яни вичин хушунал
фена, женгер чIугуна. Шак алач,
дяве башламишайла ахьтинбур
гзаф авай, агъзурралди, иллаки
Москва, Ленинград хьтин чIехи
шегьерра. Гад тир, школа анжах
акьалтIарнавай жегьилар, классар санал военкоматра учирра
авай, гьакI финни ийизвай. Им
гьакъикъат я. Ихьтин чешнеяр са
шумуд вишерилай гзаф тир. Абур
субай ксар яз уьмуьрдиз сифте
гьахьзавай жегьилар. Чуьнуьхдай
кар авач – маса чешнеярни тIимил
тушир, фронтдикай кьил къакъудиз алахъзавайбур, катна чуьнуьх
хьанвайбур, къачахвилериз фенвайбурни уьлкведа гзаф хьана.
Аялвилин вахтунин зигьинда ама,
рагъдан хьайила дидейри чун – аялар кIвалериз кIватI хъийидай. Гьа
Усугъчайдални дяведикай кьил
къакъудна катна дагълара чуьнуьх
хьанвай къачах Жирас лугьудай
кас инсанрин сивера авай. Адакай аялриз гзаф кичIе тир, гьам
къведа лагьайла вири катдай. Ам
Къурушрин хуьряй тир лугьуда.
Зи буба Абдул дяведиз гьевеслудаказ физ гьазур тушир – адахъ
хизан авай: чIехи аял – зи кьуд
йисни кьуд варз, зи гъвечIи стха
Гьайдеран пуд йис тамам хьанвачир. Гьа 1941-йисан январдиз
ханвай вах Гюльзарни авай. Им
гъвечIи хизан тушир, дидединни
яшар анжах 25-26-йисар тир.
Яшамишни чун, лагьайтIа жеда,
къариблухда жезвай, диде-бубадин ватан Ахцегьар яз чахъ авай
тIимил-шимил мукьва-кьилияр
чакай яргъа жезвай. Бубади ина
кIвалахиз 5-6 йисар хьанвай.
Чахъ ина авай багъриярни рикI
кузвайбур гьа чун хьиз паталай
атанвайбур ва бубадихъ галаз
кIвалахзавай ярар-дустар тир. Я
чи бубадизни вичин хизандиз гьа
вичиз кьисмет хьайи явшан хьиз
туькьуьл, аялвал чир тахьай уьмуьр кьисмет хьана кIанзавачир.
Зи буба Абдул 1910-йисуз
Ахцегьрин куьгьне магъалрикай
сад тир къадим Уьшехънарин
мягьледа хана. ЧIехи буба Гьажи
кIвале агалкьнавай аяларни аваз
паб рагьметдиз фена, сугъул хьана, текдиз амай. Ада цIийи паб
хкизва – зи гележегдин баде Гюльзар. Гьадаз са руш Хатужатни гада
Абдул (зи буба) хъижезва. Амма
уьмуьр гьа сифтедилай заланди
жезва. Зи бубадин рикIел вичин
диде хъсандиз аламач, адан пуд
йис хьанвайла диде рагьметдиз
физва, вад йис жезвайла буба
Гьажини рагьметдиз хъфизва.
Башламишна етимвилин уьмуьр
– туькьуьл, залан, гьамиша мекьивилинни гишинвилин гьисс
бедендал алаз. Тахай мукьвакьилийри гадарнач, йисар четин
мишекъатбур тир. Вах Хатужат
чIехиди яз, вичин стхадихъ гелкъвезвай. Са тIимил чIехи хьанмазди
бегьем яшарни тахьанвай ам, вичиз дакIан тиртIани, Къуба патай
атай са муьштеридиз гъуьлуьз
гузва. Гьа и даяхни галатна, зи
буба текдиз амай.
Са тIимил кьил хкатна чIехи
хьайила буба вичин хсуси уьмуьрдиз рекье гьатзава. Бакуда ракьун
рекьерал, гуьгъуьнай Огнида
шуьшедин заводда кIвалахна.
Ростовда курсар кIелна хтайла, ам
цIийиз тешкил хьанвай Докъузпара райондиз райплановиквиле
кIвалахдал ракъурзава.
Дидедин уьмуьрни регьятди
тир лугьуз жедач. Буба Алиханов
Гьейбет, са хуьруьнвиди тIуб
туькIуьрна къалурна, кулак я лагьана репрессийрик акатна, суьргуьндиз акъатзава. Ам гел галачиз
квахьна: гьина кьенватIа, гьина
кучукнаватIа чир хьанач. КIвалер,
авай кьван шейэр къакъудна,

хизан гьина-гьана, чарабурун
тевлейра яшамиш жез хьана. Гуьгъуьнлай дявеяр башламишайла
чIехи кьве стхани фронтдиз фена
телеф жезва, пуд лагьайдини жегьилзамаз кIвале рекьизва. Кьисметар сад хьана, зи бубани диде
Усугъчайдал акъатзава. Чкадал
аламайди зи баде Серминатни
гьадан виридалай гъвечIи хва
Музафер тир (зи халу). Серминат
бадедин чIехи руш вичин хизан
галаз Бакуда яшамиш жезвай.
Бубадин патайни чахъ Ахцегьа
тIимил-шимил мукьва-кьилияр,
яргъал миресар амай, чи арада
гележегдани гьамиша гьуьрметлу
алакъаяр аваз хьана.
Усугъчайдал бубадин уьмуьр
туькIвенвай, къваларив гьуьрметлу къуни-къуншияр, кIвалахдал
ярар-дустар хьанвай. Дяве башламишзава, уьмуьрдин юкьвай яручIулав цIар физва, ам кьве чкадал
пай хьана – дяведилай виликан
ва кьулухъан паяр. Гьевеслудаказ
фронтдиз фенач, амма повестка
атайла са декьикьани геж хъувунач. Дустарин, танишрин арадани
хаинатвал жеда лугьуда. Пехилвални инсандиз хас къилих я. Заз
дидедивай ван хьайивал (бубади
садрани лагьай ихтилат туш),
фронтдиз буба са ни ятIани тIуб
туькIуьрна «Заказдал» ракъурнавайди яз хьана.
Агъзурни кьуд вишелай артух юкъузни йифиз кьиле фейи
дяве гзаф заланди, мусибатрив
ацIанвайди хьана, расалмиш хьанвай душманни пехъиди, ажугълуди, зулумлуди тир. Такунвай
са карни хьанач. Дяве кьилелай
кIвачел ивидай хьанвай хер я: ягъунар-кьиникьар, чкIанвай кIвалердараматар, канвай, харапIайриз
элкъвенвай хуьрер, шегьерар.
Вири акуна, вири эхна, виринрай
экъечIна. Механизированный
пехотада взводдин командир,
гуьгъуьнай ротадин замполит яз
мотоциклдин коляскада, гагь танкунин бронебашнядал алаз, гзаф
вахтара яхдиз женгерай женгериз
гьахьиз, Кеферпатан Кавказдилай
эгечIна Европадин сергьятра
Венгриядин, Австриядин, Германиядин, Чехословакиядин чилермайданар кIвачерал уьлчмишнава.
Дяве куьтягь хьанвайди Прага
шегьерда 10-майдиз ван хьанва.
Дяведа акур, кьилел атай крарикай са артух рахаз кIандачир,
рикIел хкунар залан тир. Къати
женгер кьиле фейи майдандал
ярх хьанвай аскерар гзаф аламай. Адет яз, кьейибур кучуддай
бригадайри абур кIватI хъийиз,
иллаки гзаф аваз хьайила, еке фурара – стхавилин сурара кучуддай.
Ярх хьанвай офицердин кIвачел
алай цIийи тумаждин (мишин)
сапогар са аскердиз бегенмиш
жезва (кьенвайдаз абур герек амач
кьван!). Сапог алудиз кIанз кIвач
чIугурла, ярх хьанвайдай цIугъ
акъатзава. Гьа икI дуьшуьш хьана,
мумкин я, буба «братский могиладикай» къутармиш хьанва. Гуьлле
галукьна ярх хьанвай офицер
буба тир. РикIел аламукьдай са
дуьшуьш мад хьанва. Берлиндин
къваларив къати ягъунрай акъатна частуни ял язавай. Са дуст
офицерди «ваз землякдихъ галаз
таниш жез кIанзавачни?» лагьана
хабар кьазва. Хирер хьанвайбуруз куьмекзавай медицинский
къуллугъдин офицер къалурзава.
Таниш хьайила, кьведазни шад
жезва. Икьван чIавал дуьшуьш
хьанвач, гьа са Докъузпара райондай атана дяве куьтягь жезвайла
Берлиндин къваларив таниш жезва. Дяведилай кьулухъни Усугъчайдал санал хьайи уьмуьрдани,
гуьгъуьнай яргъариз акъатна сад
Хасавюртда, муькуьди Ахцегьа
хьанатIани, фронтда башламишай дуствал абуру гьа чпин амай
вири уьмуьрда эхирдал кьван
давамарна.
Фронт я, дяве физва, хата-балайрик акатай дуьшуьшар бубадин уьмуьрда тIимил хьанвач. Са
вахтунда тапшуругърин рекьяй

офицер яз штабдай донесенияр гваз мотоциклистдихъ
галаз ам передовой (окопра
авай) частариз физ, приказар,
маса буйругъар тухуз рекьера
жезвай, хаталу везифани тир.
Са сеферда гьа икI хтайла кьилел
алай фуражкадин пелел гуьлле
фена акъатнавай тIвенквени,
гимнастеркадин гуьлле ятIани, я
тахьайтIа осколокди кукIварнавай
хев, хурудал алай Красная Звезда
ордендин осколок галукьна, гъетрен са лув (пIипI) эмаль алатна
кIаник квай ракь аквазвай ордендиз килигна, комбатди лугьузва:
«Гьажиев, вун фронтда рекьидач,
вун куьлгедик ква», – яни «заговоренный» я лагьана элячIзава.
Белки, гьа комбатди лагьай куьлгеди буба хвена хизандив ахгакьарнава! Гьа «хер хьанвай орден»
чи музейда экспонатар яз хуьзвай
бубадин наградайрик кваз хьун
лазим я.
Госпиталра буба са шумудра
гьатнава. Махачкъалада Буйнакский, 52 адресда яшамиш жезвай
яргъал са эме авай захъ. Бике эме
рикI михьи, гъил мерд, мез ширин
кас тир. Адан кIвале, заз акуна
чизва, гзаф вахтара ахцегьвияр
йиф акъуддай чка жагъуриз мугьманвиле жедай, хуьруьнвияр ада
гьамиша кьабулдай. Дяведин йисара ам хизан галаз Махачкъалада
яшамиш жезвай. Хирер хьанвай
аскерар авай военный эшелонар
Махачкъаладин станциядилай
фидай дуьшуьшар тIимил тушир.
Шегьердин агьалияр (иллаки
дишегьлияр) жуванбур, танишбур кIватIа лугьуз станциядал
къведай. Гьа икI Бике эмедиз
вагонда хирер алайбурун арада
вичин имид хва – зи буба аквазва.
Эшелон Тифлисдихъ физвай, адан
тIалабуналди буба сагъар хъийиз Махачкъаладин госпиталда
эцигзава. Вич мукьвал-мукьвал
гьадал кьил чIугваз фидай. Хабар
агакьна Усугъчайдал алай диде,
чун – гъвечIи аялар – къвалав
гвай чахъ галаз гьуьрметда авай
Касимов Гьажидин хизандал, –
чаз диде хьиз килигзавай Бегис
халадал тапшурмишна, Махачкъаладиз рекье гьатзава. А вахтунда
шегьердиз фин регьят кар тушир.
Гьар са кардихъ хьиз, дяведихъни
эхир ава. Дяве куьтягь хьана буба
Усугъчайдиз кIвализ хквезва.
Адан къазанмишунар вад херни
женгинин муьжуьд наградаяр
– пуд орден, амайбур медалар.
Верховный главнокомандующий
И.Сталинан ва 2-Украинский
фронтдин командующий Маршал
И.Коневан къулар алай Гьуьрметдин грамотаяр.
Уьмуьр садрани дуьз ва хъсанди, яни регьятди жезвайди туш,
уьмуьр вич гьамиша женг я,
бубадин фронтдилай гуьгъуьнин
уьмуьр гьа икI башламиш хъижезва. Ам шегьре рехъ тушир,
фронтда ваз душман чизва, вуна
ам тIекьейтIа, ада вун язава, ина
фронт авач, дустни душман (вун
заланбур) гьамиша ви къваларив гва. Нивай вуч гуьзетдатIа,
садрани чизвач. Райкомдин пуд
секретардихъ галаз кIвалахнава
бубади. Дяведай хтайла секретарвиле кIвалахзавай кьурагьви
Али Мамедова вичи бубадиз
эверна кIвалахун теклифзава.
Сифте райздравдин (гьахьтин
къуллугъни авай а чIавуз) заведующий, са тIимил вахтунилай
парткабинетдин руководитель,
гуьгъуьнай райкомдин аппаратдиз
къачузва. Фронтдани замполит
хьана партийный (идеологический) кIвалахдихъ галаз буба
таниш тир. Али Мамедов хъфена,
1-секретарвиле гьа и райондин
Кама-Кучукрин хуьряй тир Эседуллагь Мамедов жезва. Адан
девирда бубади райкомда пропагандадинни агитациядин отделдин заведующийвиле кIвалахзава.
Э.Мамедовалай гуьгъуьниз (ам
Ахцегьиз гьа къуллугъдал хутахзава) ина 1-секретарвиле та район
1960-йисуз чкIидалди Ахцегьай
тир Бакъи Жалилова кIвалахзава.
Гьа и пуд секретардихъ галазни
бубадин алакъаяр дуьзенбур, сад
садан гъавурда акьадайбур, саки
гьуьрметлубур хьана.
(КьатI ама)

3 чин.
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«ЗУН ВУЧИЗ И ЧИЛЕЛ АТАНВА?»

Дашдемир ШЕРИФАЛИЕВ

Жуваз хъсандиз чидай, рикIиз багьа, машгьур касдикай, иллаки адакай парабуру чпин гаф лагьанвайла, кхьиз четин я. Ихтилат зи рикIин дуст, Дагъустандин
Халкьдин шаир Майрудин Бабахановакай къвезва. Къе вичин шиирри гьар са
касдив фикир-фагьумиз, лезет хкудиз тазвай шаирдин уьмуьрдинни яратмишунин
рекьиз вил вегьин.
дерин мана аквазва. Бажарагълу педагог-шаир
яз, вичин яратмишунрин жанлу образринни
такьатрин куьмекдалди инсанар дуьз рекьел гъиз, акьалтзавай несил диде-бубадин,
ватандин къадир авай эдеблу, зегьметкеш
инсанар яз тербияламишиз алахъзава. И гафар
тестикьарун яз, шаирдин лап сифте яратмишунрикай тир «Диде» ва «Ватан» шииррин
цIарариз килигин:
Хтанва зун хайи кIвализ,
Ацукьнава пичинив.
Дикъетдивди килигзава диде заз.
Сел физва зай гьекьедин:
Чизвач, гзаф чим гузвайди
Пич ятIа, вилер ятIа дидедин… («Диде»)
Зи хайи чил,
Зи рехи чил –
Азиз тир ватан,
Маса затIни.
Тек са вун я
Зи кьин, зи Кьуръан. («Ватан»)
Чун ДГУ-дин филфакдик экечIай 1980-йисуз гуьруьш хьана ва и танишвал гьа сифте
йикъалай къедалди давам жезвай мягькем
дуствилиз элкъвена. Далудихъ уьмуьрдин
са кьадар тежриба галай чун кьведни кIелек
экечIиз меркездиз Ватандин ЧIехи дяведин
ветеранар тир чIехи бубайрихъ (чеб Аллагьдин рагьметдик кваз хьуй) галаз атанвай.
Са йисуз зегьметкеш хизанра хьана (1958),
школаяр куьтягьна (1976), гьа са йисара
СА-дин жергейра къуллугъна (1977-1979) ва
1980-1985-йисара Дагъустандин гьукуматдин
университетдин филологиядин факультетдин
лезги дестедик (РДО) кваз са муаллимрин гъилик пешекарвилин чирвилер къачуна хуьруьн
муаллимар хьайи чаз яшайишдин интересрин
садвални авай.
Бязибур сифте инсандихъ, ахпа адан шииррихъ галаз (ва я аксина) таниш жеда. Зун
шаир-инсандихъ галаз таниш хьана, вучиз
лагьайтIа Майрудина шиирар гьеле школада
амаз кхьизвай, анжах абур печатдай акъатна
раиж тушир. Гъиликай хкатдай цIийи-цIийи
эсерар ада сифте лезги группада чаз кIелиз, веревирддай. Ара-ара чун, милли литературадал
рикI алай студентар - Майрудин Бабаханов,
Зулфикъар Къафланов, Шагьбала Шагьбалаев
ва масабур - СтIал Сулейманан тIварунихъ
галай багъдин чайханада кIватI жедай. Гьарда
вичин эсерар кIелдай ва санал веревирддай.
Гьа чIавалай Майрудин Бабаханован шииррин
сифте кIелчи ва абурухъ яб гудайди хьунал за
дамахзава.
РикIел алама, 1983-йисан гатфарихъ Майрудин вичин шиирар ва зун жуван сифте макъала гваз сифте яз «Коммунист» (гилан «Лезги
газет») газетдин редакциядиз (ам Пушкинан
куьчеда авай) фенай. Литературадин отделдин
редактор, бажарагълу шаир Азиз Алема чун
хушдиз кьабулна хьиз, милли чIал хуьнин,
литературадал¸ шииратдал машгъул хьунин
важиблувиликай рикIел аламукьдай итижлу
суьгьбетнай. Къизил руквадикайни малум
жеда лугьурвал, икI гьа чIавалайI кьеризцIаруз «Коммунист» газетда, «Литературадин
Дагъустан», «Самур» журналра чапиз хьайи
сад-кьвед эсерри ва 1986-йисуз акъатай «Къизилгуьлдин мани» уртах кIватIалди лезги шииратдин алемдиз инанмиш камаралди цIийи
жегьил бажарагъ къвезвайди малумарна ва
ахпа и делил успат хьана.
Къейдин, Майрудин Бабаханов гьа бинедилай вичи-вич малумариз, шиирар чапиз алахъай, наградайрихъни девлетрихъ гелкъвей кас
туш. Ихьтин крар я адан медени, лавгъасуз
къени къилихривни кьазвач. Кьил агъузна,
гьалал зегьметдалди фу незвай, гьалтай
низ хьайитIани вичелай алакьдай куьмекиз
гьазур ада гьа студент чIавалай жегьилрин
коллективдинни муаллимрин арада лайихлу
гьуьрмет къазанмишна. Заз чида хьи, я шиир
кхьида лагьана ам чарни къелем гваз фикириз
ацукьай касни туш (ахьтиндаз «стихотворец»
лугьуда). Бабаханан (им адан тахалус-псевдоним я) шиирар, уьмуьрда вичин кьилел атай
ва я акур са дуьшуьш-делилдин таъсирдик
илгьамди кьуна, чеб-чпелай рикIел-мецел
къвезвай ядигарар я. Гьавиляй абур адахъ
акьван парани авач.
Майрудинан шиир-мани квекай я
лагьайтIа, азиз дидедикай, хайи ватандикай,
халис дуствиликай, михьи муьгьуьббатдикай,
инсанрин рафтарвилерикайни дуьньядин
гьаларикай. И темайрай кхьин тавунвай шаир
авач жеди, амма чи игитдин кьетIенвал - ада
садни тикрарзавач: вири месэлайриз кьетIен
тегьерда килигзава, абурай философиядин

Зиди таб туш, къелет туш,
Акур вири гьейран я.
Хкетрик квай женнет туш,
Им зи хайи ватан я…
(«Им зи хайи ватан я»).
Майрудин 1983-йисуз сифте яз Ахцегьиз
атана инаг акурла, ингье, ада вуч лагьанатIа:
Кьве Ахцегьар акуна заз:
КIелез хиве куьрс хьанва сад,
Шарвилдин чанта хьиз;
Дуьзендалла муькуьди,
Арадалла Шалбуздинни Кетиндин,
Шахматрин дуьз тахта хьиз.
Гьи патахъ вил вегьейтIани муькъвер я.
Икьван муькъвер авай
халкьдиз тахьана,
Бес дуствал низ багьа хьуй?!
Зун гьамамрал атанва,
Ахтармишиз хайи чилин чимивал.
Са сеферда атай сада гьарайда:
- Деринравай ядни икьван чими тир,
РикIер гьикьван чими ятIа
И чилеллай рухвайрин!
ЧIал гуьрчегарзавай маналу, эсерлу
такьатрикай устадвилелди менфят къачуз
жезвай М.Бабаханован яратмишунрин чIал
везинлувилелди, кутугай тешпигьралдини
эпитетралди, шикиллувилелди ва регьятдиз
кIелиз хьуналди тафаватлу я. Кьилинди, пара
эсерар халкьдин уьмуьрдин, ацукьун-къарагъунин, эдеб-ахлакьдин важиблу месэлайриз
бахшнава.
Хурал чка аламачиз,
Гъетерикди, къачур къизгъин женгера,
ЭрчIи кIвачни галамачиз,
Туна яргъал Европадин чуьллера,
Къунши хуьруьз хтанай.
Уьзуьагъ я ам исятда,
Вич кьецIи я лагьайбурал хъуьрезва:
Са кIвачел ам хайи хуьре,
Муькуь кIвачел Европада къекъвезва.
Яргъи я кам къуншидин зи.
(«Къуншидин кам»).
Жегьил шаирдиз хъсан къимет алим-литературовед, чи муаллим Гьажи Гашарова
гана: «Лезги шииратдиз вичихъ бажарагъ,
кьетIен хатI, шикиллу чIал авай, философдиз
хьиз гьакъикъат вири патарихъай ва дериндай
аквазвай шииратдин магьир устад атана.
Омар Хаямаз хьиз, адазни чун элкъуьрна
кьунвай гьакъикъатдай, адетдин инсанриз
акван тийидай, чеб чакай «чуьнуьх» хьанвай
рангар ва маса затIар аквазва, ада абурукай чна
гуьзет тийизвай нетижаярни хкудзава». «Бабаханован гьи шиир кIандатIани къачу, абур
вири патарихъай тамам гуьзел жавагьирар
я»,- гьахълуз лагьанай ахпа алим Гьахъверди
Рамалдановани.
Шаирдин кIватIалра яшайишдин, философиядин важиблу жуьреба-жуьре месэлайриз
талукь куьруь эсерри, иллаки багьа къашари
хьиз, нур гузва, абуру чун дерин фикиррик
кутазва:
Сурун къванерин арада аваз,
Уьмуьрдикай ни авуртIа фикир,
Гьада кьатIуда и дуьньядин сир:
Къарагъзава къван…
***
Ватандин сан алцум жедач
Камарални чипIерал,Ам алцумиз жеда анжах
Вичихъ кузвай рикIерал.
***
Вири ава дуьньяда кьве жуьреяр:

Са хъсандаз са писдини акси я.
Амма, заз чиз, писбур авач дидеяр,
Дишегьлияр ава, зунни рази я.

***
Лугьумир мад, -Чирун пара четин я
Дуствилинни душманвилин тафават:
Дустуникай душман хьунухь мумкин я,
Душмандикай дуст хъижеда бажагьат.
		
***
Заз инсанар вири-вири масан я,
Яд ксарни, гьеле таниш тахьанвай:
Абур гьар сад зи играми мугьман я,
Мехъерик хьиз, зи уьмуьрдик атанвай.
***
За кьатIанва и дуьньядин хъсанвал:
Инсан кьин са чIехи кар туш,
Рекьиз жедач инсанвал.
***
Къавах тарар амайбуруз такIан я,
Куьз лагьайтIа къавах тарар кьакьан я.
		
***
Гьуьл герек я,
ВацI акъвазрун паталди…
Халкьди хушдиз кьабулзавай маналу шиирар нивай хьайитIани ваъ, анжах кьетIен
чирвилеринни бажарагъдин устад шаирривай
кхьиз жеда. Лезгийриз Етим Эмин, СтIал
Сулейман, Алибег Фатахов, Хуьруьг Тагьир,
Алирза Саидов хьтин зурба бажарагъар ва къе
гьабурун рехъ, адетар давамарзавай Мердали
Жалилов, Арбен Къардаш, Майрудин Бабаханов (вирибурун тIварар кьазвач, халкьдиз
дуьз рехъ къалурзавай абур чаз тIимил авач,
къуй мадни пара хьурай!), хьтин шаирар аваз
хьунал чна дамахзава.
Эхь, шиират – им сижифламишнавай
гьикаят я. Гьавиляй шаирривай гьикаятар
кхьиз жеда, амма гьикаятчийривай шиирар
ваъ. Майрудин Бабаханован надир са шумуд
гьикая «Гъетери табдач» ктабдани гьатнава:
«Спелар», «Жигули», «Журналист»… Чебни
гьакIа къундармишнавайбур туш. Абур уьмуьрдин гьакъикъи дуьшуьшрал бинеламиш
яз кхьенвайбур тирди, авторди халкьдин
адетрикайни (мугьман кьабулун, са хуьряй
масаниз свас тухудайла рехъ ягъун, зарарсуз
хъвер-зарафат…) сивин яратмишунрин такьатрикай хийир къачузвайди, месела, «Спелар»
гьикаядай, жувни гьана къалурнавай вакъиадин иштиракчи хьайивиляй, субут жезва.
Эхиримжи йисара кхьенвай шииррикайни
айгьамдин чIаларикай, шииррин кьисайрикайни милли тарихдин вакъиайрин «Келентар» романдикай ибарат «Лекьрен мани»
ктаб (Махачкъала, 2017) иллаки тарифлуди
я. Лугьун хьи, Дагъустандин литературада
шиирралди роман анжах кьве касди кхьенва - Алибег Фатахова («КьатI-кьатI авур
зунжурар»), гила Майрудин Бабаханова. Романдикай кьилди рахун кутугнава, шииррин
эсеррал акъвазин. Абурай чаз, кIелзавайбуруз,
къенин йикъан гьакъикъат, халкьдин камаллувал, инсанпересвал, къанажагълувал, илитI
тийизвай тегьердин тарс-тербия жагъизва.
Михьи, дуьзени, зегьметкеш ксарин терефдар
шаир уьмуьрдин вири жуьредин гьахъсузвилериз акси, гьа са вахтунда инсандин пак
къилихризни агалкьунриз шерик я. Гзаф шиирра философиядин манадин - уьмуьрдинни
кьиникьин, яни инсан вуч патал и дуьньядиз
атана хъфизватIа веревирдер ава, чи вилик
жаваб гарек тир суалар эцигзава:
Зун вучиз и чилел атанва?
Залай вуч алакьна къедалди?
Дуьньядал за цIийи вуч гъанва,
Алачир инал зун къведалди?
Халкьдин къилих-хесет, руьгь кьуьлерай
чир жеда кьван, «Лезги кьуьл» шиирда чи
милли кьуьл зайиф хьанвайдал гьайифзава, и
кьуьл ва гьадахъ галаз лезги руьгьни мягькем
хъижедайдахъ шаир агъунва.
…Вахт къведа, чи межлисра
Лезгинка кьуьл хан жеда,
Гьа чIавуз чахъ халисан
Лезги руьгьни чан жеда.
Вичин дуст Навои Бутаеваз бахшнавай
«Хайи чIал» шиирда инсандиз къадим дидед
чIалан важиблувиликай, гьайбатлувиликай,
хайи чIал себеб яз вич инсандиз, шаирдиз
элкъвенвайдакай суьгьбетзава:
Ашкара туш, гьинватIа ви бинеяр,
Гьи чIавуз вун акъатнатIа майдандиз,
Дидедин чIал, дерин я ви дегьнеяр,
Вун себеб яз элкъвена зун инсандиз.
На мез гана – зун сифте яз рахана,
Мумкин хьана гьиссерин гьуьл ачухдай.
Дустариз заз кьезил гафар жагъана,
Душманризни заланбур – ви сандухдай.
Вавай жеда зун хуьз – ийиз барбатIни:
МуьтIуьгъ чан я гьамиша ви эмирдиз.
Валай багьа авач мад са затIни:
Вун себеб яз элкъвена зун шаирдиз.

Вичин тIвар ктабдал акьалтнавай «Лекьрен мани» шиирдани халкьдин шаирди чак
лезги чIалахъ, хайи ватандихъ цIигелвилин
пак гьиссер къалурзава. Такабурлу Шалбуз
дагъдин, девлетлу чилинни гьуьлуьн сагьиб
лезгидиз кьил кIир авун айиб тирди таъкимарзава.
Шалбуз дагъ, ви хва я зун –
Гардан кIир хьун айиб я.
Зун девлетлу чилерин,
Зун гьуьлерин сагьиб я.
РикI тунай зи беденда,
ЦIайлапанрин чад хьтин.
ЧIал ганай заз – лезги чIал,
Михьи гьамга яд хьтин.
Ви ял-нефес къвекъвейла,
Сифте яз зи жигерда,
Мани янай лекьери
Эхиримжи сеферда.
Руьгь къарсурдай адан ван
Япарама къедалди.
Зун кисдач, зи манини
Гьадаз ухшар жедалди…
ДГУ-дин филфак акьалтIарна Хив райондин АрхитIрин хуьруьн школадин муаллимвиле рекье хутур Майрудин Бабаханов хизанни галаз дуьз 23 йисуз гьана жуванди хьана
амукьна, эхиримжи 12 йисуз директорвал
авуна. Адалай и хуьруьн школа районда чешнелудан дережадиз акъудиз алакьна. Тешкилатчивилин гьунардиз килигна, 2021-2007-йисара М.Бабаханов Сулейман Стальский
райондин образованидин управленидин,
ахпа и муниципалитетдин культурадинни информациядин управленидин начальниквиле
тайинарна. Халисан муаллим, Дагъустандин
халкьдин бажарагълу шаир, публицист ва
общественный деятель, РФ-дин писателрин
Союздин член, Республикадин Госсоветдин
Председателдин, лезгийрин «Шарвили»
эпосдин премийрин сагьиб, ада гьина ва гьи
къуллугърал хьанатIани вичин инсанвилинни
пешекарвилин чешнейралди халкьдин арада
кьетIен гьуьрмет къазанмишна. Инсан чIехи
къуллугъди, дережади, гьуьндуьр тIварарини
тарифри чIурда лугьуда. Амма Майрудин Бабаханов са куьнивайни дегишариз жезвач. Ам
лап сифтедай гьихьтин дамах гвачир, агъайни
адетдин инсан тиртIа, гьакI ама. Ибур адетдин
кьуру гафар туш, виридаз чизвай гьакъикъат
я. Ихьтин характеристикадиз, гьуьрметдиз
ам инсанар, тIебиат пара кIан хьуналди (азад
вахтунда хайи ерийра сейир авунал, балугъар
кьадай кIир гваз сятералди вацIун, гьуьлуьн
къерехдив ацукьиз кIан хьунал – и вахтунда
ада шиирар туькIуьрзава жеди), шиирралди
абурун тарифуналди, акьалтзавай несил литературадинни искусстводин такьатралдини
образралди ватанпересар яз тербияламишуналди лайихлу хьанва. Талукь тирвал, инсанризни ам чIехи гьарфунилай тир халисан
инсан, дуст, ва чIехи шаир хьиз гьакьван
сейли я, кIанда. Ктабар са артух кIел тийизвай
алай вахтундани инсанрин вил Бабаханован
яратмишунрал ала ва адавай руьгь тухардай
цIийи-цIийи ширар гуьзетзава.
М.Б. Бабаханован фикирарни интересар са
шиирар кхьинал сергьетламиш жезвач, абур
пара гегьенш я: Кьасумхуьрел типография
тешкилна; 2001-йисуз «Лезги ким» Интернетсайт арадал гъана; лезги чIал ахтармишна
хуьнин мураддалди виче 35агъзур гафар-уьлчме авай лезгинско-русский словарь, лезги
халкьдин хкянавай 1000 мисалдин кIватIал
туькIуьрна; набататрин, къушаринни гьайванрин тIварарикай ибарат «Рангулат», инсандин
бедендинни органрин тIварар ганвай «Инсан»
ва шиирралди кхьенвай лезги мисалрин «Къадакьар» - ктабар гьазурна, чапдай акъудна;
лезги шаирринни писателрин гзаф кьадар
ктабарни яратмишунар электронный къайдадиз элкъуьрна хьиз Интернетда эцигна; лезги
литературадин классикар тир Етим Эминан,
СтIал Сулейманан, Алибег Фатахован юбилейриз талукь ктабар туькIуьрна; урусрин ва
дуьньядин литературадин тарифлу эсерар
(Жалаладдин Румидин «ЧIалан алимдинни
гимичидин гьуьжет»…) лезги чIалаз элкъуьрна; Етим Эминан сур жагъур хъувуна, анал
гуьмбет эцигна; машгьур революционер Къазимегьамед Агъасиеван сур къайдадиз хкана
ва икI мад. Шаксуз, ибур нелай хьайитIани
ваъ, Шарвилидин руьгь авай халис ватанперес, жумарт касдилай алакьдай крар я.
Абуралди ада «Зун вучиз и чилел атанва?»
шиирдин суалриз жаваб гузва.
Майрудин Бабаханован яратмишунрикай
рахуналди, вич мукьувай чидатIани, гьелбетда, зун адан яратмишунар хъсан чидай ва
абуруз пешекарвилин къимет гуз жери кас
туш. Анжах са кар тайиндиз лугьуз жеда:
Аллагьдин патай вичиз кьетIен илгьам-пай
ганвай, алай аямдин лезги литературада вичи
лайихлу чка кьазвай шаир М. Бабаханован
яратмишунар илимдин рекьелди ахтармишуниз, илимдин кIвалахар кхьиниз лайихлу я.

ИГИТРИЗ БАРКАЛЛА!

ГЬИЧ СА КАСНИ, ГЬИЧ СА ЗАТIНИ РИКIЕЛАЙ ФЕНВАЧ

С

ДЯВЕДИН ЦIАЯРАЙ
ЭКЪЕЧIНА
М.НАРИМАНОВ, журналист
Гъалибвилин сувар чи Ватандин игит тарихда рикIелай тефидай
вакъиайрикай сад я. Гьакъикъатдани, Ватандин азадвал ва аслу туширвал патал женгера чанар гайи игитар чи рикIелай гьич садрани
фидач. Гранитдани буьруьнжда памятникар секиндиз акъвазнава.
Стхавилин сурарал гьамишалугъ кузвай цIу лепе гузва, аскерар кучуднавай сурарин къванерал цуьквер шуьткьуьнзавач. Вири ибур чи
инсанри игит аскеррин вилик икрам авунин, абур рикIелай ракъур
тавунин лишанар я. Акунани дакIан душман тергун патал вишералди
гуьгьуьллудаказ фронтдиз рекье гьатайбурун жергеда Ахцегьай тир
рагьметлу Къаибханов Мирзе Адамовични авай. Ада Ватандин ЧIехи
дяведа гьа сифте варцарилай эхирдал кьван активвилелди иштиракна.
- 1944-йисуз Одесса шегьер
азад авурдалай кьулухъ чи частар
Яссы-Кишиневский терефдихъай Днестр вацIун къерехдив
агакьна, - вичел гьеле чан аламаз
рикIел хкизвай дяведин ветеранди. – Кьулухъ чIугвазвай немсерин кьушунри Днестрдин эрчIи
патан къерехда чпин сенгерар
мягькемарзавай. Душмандин
къуватрин гьакъиндай делилар
кIватIунин мураддалди чи командованиди «ЧIехи Чебурчи»
тIвар алай хуьруьн къерехдихъай
вацIалай йифиз луьтквейра аваз
разведчикрин са десте ракъурун
кьетIна. И дестедик зунни квай.
Чаз душманрикай сад есирвиле
кьунин ва абурун сенгерар алай
чкаяр дуьм-дуьздаказ тайинарунин буйругъ ганвай.
Днестрдилай элячIайдалай
кьулухъ чи муьжуьд касдикай
ибарат тир разведчикрин десте
радиостанцияни гваз нацIарин
къалин кул-кусдай еке четинвилералди экъечIна ва пакамахъ душмандин сенгеррив агакьна. МичIи
жедалди чун душмандиз малум
тахьун патал беденрин са пай це
аваз нацIара чуьнуьх хьанвай ва
анай немсерин сенгеррин кьадар
ва абур алай чкаяр тайинарзавай.
МичIи хьайила разведчикрин
десте чапла патан къерехдилай
чи артиллериядин куьмекдалди
гьужумдиз фена ва кьве немец
есирвиле кьуна (сад аскер ва муькуьди унтер-офицер). Элкъвена
хкведайла вацIун юкьвал душмандин хъиткьинна пад хьайи снаряддин хайи кIусари пуд касдал, гьа
жергедай яз зални, хирер авуна.
Гайи тапшуругъ агалкьунралди
кьилиз акъудунай ва и вахтунда
викIегьвал къалурунай чун командованиди «Женгинин лайихлувилерай» медалралди къейднай. Гуьгъуьнай чна душмандин
сенгеррин гьакъиндай вахкай
къиметлу делилри чи аскерриз
агалкьунралди гьужумдиз фидай
ва и участокда немсерин кьушу-

нар тамамвилелди тергдай мумкинвал ганай. Зи рикIелай жуван
женгинин юлдашрин игитвилер
гьич садрани фидач…
Ватандин ЧIехи дяведин йисара советрин халкьди, вичин
женгинин юлдашри къалурай массовый игитвилерикай, общественный кIвалахрин метлеблувиликай
рахун фидайла адак ашкъи акатдай, амма вичин кьилел атай агьвалатрикай хабар кьурла куьруь
жавабар гудай. Имни, гьелбетда,
дамахсуз инсанриз хас лишан я.
Уьмуьрда вичин рикIел аламукьдай лишанлу ва шад вакъиаяр гьар са касдихъ ава. Абур
М.Къаибхановахъни тIимил хьанач, амма ада вичин уьмуьрда
виридалайни шад ва рикIелай
тефидай вакъиа 1945-йисан 9-май
– ЧIехи Гъалибвилин югъ яз гьисабзавай. М.Къаибханов 1943-йисалай КПСС-дин член тир. Ам
адан жергейра саки 50 йисуз хьана. Вири и йисара М.Къаибханова
партияди гьиниз ракъурнатIани,
виринра коммунистдин тIвар вине
кьуналди, женгера викIегьдаказ
иштиракна ва намуслудаказ зегьмет чIугуна.
Вичин женгинин рехъ Берлинда Рейхстагдин цларив куьтягьай
адан баркаллу крариз Советрин
гьукуматди лайихлу къиметни
гана. Мирзе Адамовичан хурудал
фашистрин чапхунчийрихъ галаз
женгера викIегьвал ва дурумлувал къалурунай ганвай Ватандин дяведин I ва II дережайрин,
Красный Звездадин орденри, кьве
«Женгинин лайихлувилерай» медалди, «Кавказ оборона авунай»,
«Варшава азад авунай», «Берлин
къачунай», «1941-1945-йисарин
Ватандин ЧIехи дяведа Германиядин винел гъалибвал къачунай»
медалри ва хейлин маса шабагьри
нур гузва.
Вичикай лап тIимил рахаз
кIани М.Къаибханован зегьметдин тарихди вичелай алава гзаф
крар субутарзава. Ада дяведилай

кьулухъ са жерге жавабдар къуллугърал – халкьдин депутатрин
райсоветдин исполкомдин плановый комиссиядин председателвиле, Ахцегьрин МПМК-дин кьилин
инженервиле ва ахпани и карханадин председателвиле кIвалахнай.
Яргъал йисара ада неинки вичиз
ихтибарнавай участокра чешнелудаказ зегьмет чIугуна, ам гьакI
общественный крарани гьамиша
активвилелди тафаватлу жезвай.
Ам са шумуд йисуз партиядин
райкомдин членвиле ва членвиле
кандидат яз, халкьдин депутатрин райсоветдин исполкомдин,
Ахцегьрин хуьруьн Советдин
депутатвиле хкянай. Мирзе Адамовичан чешнелу кIвалах Гьуьрметдин хейлин грамотайралди
къейднавай.
Пенсиядиз экъечIнавай вахтундани Мирзе халу секиндиз
акъвазнач. Ам гьамиша шад вакъиаяр, суварар хьайила жегьилрин
арада, шад собранийрин президиумра аквадай. Дяведин ва зегьметдин ветеран яз ам жегьилрин
насигьатчини тир. Гьар садавай
вичиз чешне къачудай чешме
тир Мирзе Адамович райондин
культурадин КIвалин къвалав
тешкилнавай дяведин ветеранрин клубдин советдин активный
член тир.
Малум тирвал, чешнелу
хизан тербияламишун асант
кар туш. И месэла гьялунни
М.Къаибхановалай алакьна. Ада
кьуд руш уьмуьрдин рекьел акьулдна ва чешнелу инсанар яз чIехи
авуна. МасакIа хьунни мумкин тушир. Бубадин чешне гьа ихьтинди
я эхир. Алай вахтунда дяведин
ва зегьметдин ветеран чи арайра
амачтIани, Мирзе Адамович ва
адан баркаллу крар ам чидайбуру
гьамиша рикIера хуьзва. Къуй чи
къенин ислягь уьмуьр патал Ватандин ЧIехи дяведа чанар гайи
вири ветеранриз рагьметар хьуй!

ВАТАНДИН ЧIЕХИ ДЯВЕДИКАЙ
ИТИЖЛУ ДЕЛИЛАР
Дяведилай кьулухъ СССР-да 127 миллион инсан
амукьна.
∗ Ленинграддин блокада 872 юкъуз давам
хьана – 1941-йисан 8-сентябрдилай 1944-йисан
27-январдалди.
∗ Советрин Союзда «Гъалибвилин югъ» сувар
дяведилай кьулухъ анжах 17 йис алатайла къейд ийиз
башламишна.
∗ Ватандин ЧIехи дяведин статистикади
къалурайвал, Советрин офицеррин арада 80 агъзур
дишегьлини авай.
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∗ Гитлера вичин кьилин душман диктор
Юрий Левитан яз гьисабзавай. Левитанан келле
вичин патав гъайидаз Гитлера 250 агъзур маркадин
кьадарда шабагь хиве кьунвай.
∗ Советрин Союздин Игитвилин тIвар 87
дишегьлиди къачуна.
∗ А чIавуз медалар ва орденар туькIуьриз
агакьзавачир, гьавиляй абур вирибурал гьалтнач.
∗ Дяведин вахтунда вишни къанни цIудалай
виниз дяведин суьрсетрин, яракьрин жуьреяр арадал
гъана.
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оветрин Союздин Игитвилин тIвар СССР-дин
ЦИК-дин Къарардалди
1934-йисан 16-апрелдиз арадал
гъана. Советрин Союздин Игитдиз виликан СССР-дин кьилин
шабагьар – Ленинан орден ва
«Къизилдин Гъед» медаль гузвай. 1934-йисан 20-апрелдиз
СССР-дин ЦИК-ди сифте яз
челюскинвияр къутармишай
летчикриз: А.В.Лепидевскийдиз,
С.А.Леваневскийдиз,
В . С . Мол о ко ва з , Н . П . Ка ма ниназ, М.Т.Слепневаз, М.В.Водопьяноваз, И.В.Дорониназ Советрин Союздин Игитвилин тIварар
гана.
1938-йисан 2-ноябрдиз «Родина» тIвар алай самолетда аваз
Москвадай Дальний Востокдиз
лув гайи дишегьлияр летчикар
В.С.Гризодубова, П.Д.Осипенко,
М.М.Раскова Советрин Союздин
Игитар лагьай тIварариз лайихлу
хьана. 1941-йисан эвелдай вири
саналди 626 касдиз Советрин
Союздин Игит лагьай тIвар ганвай. Ватандин ЧIехи дяведин
йисара 11638 кас Советрин Союздин Игитвилин тIвар гуналди
къейдна. 1991-йисан 26-декабрдалди 12800 лайни гзаф ксариз
Советрин Союздин Игитвилин
тIвар ганвай. Абурукай 91 кас
дишегьлияр ва 40 кас къецепатан
уьлквейрин агьалияр тир.
Ватандин ЧIехи дяведин
йисара 104 касдиз кьве сеферда
Советрин Союздин Игит лагьай
тIвар гана. 1991-йисан 26-декабрдалди абурун кьадар 145 касдал
кьван артух хьана. СССР-дин
летчик-космонавт Светлана Евгеньевна Савицкая вичиз кьве
сеферда Советрин Союздин
Игитвилин тIвар гайи сифте ва
анжах сад тир дишегьли хьана.
Кьве сеферда Советрин Союздин

Игит лагьай тIвар гайи эхиримжи
кас генерал-майор Ази Агьад
оглы (Агьадович) Асланов тир.
СССР-дин Президентди 1991-йисан 21-июндиз акъудай Указдалди адаз Ватандин ЧIехи дяведин
йисара «Багратион» операция
кьиле тухудайла, 35-танкарин
бригададин женгинин гьерекатриз агалкьунралди регьбервал
гунай ва жуьрэтлувал къалурунай
телеф хьайидалай кьулухъ и лайихлу тIвар гана.
Ватандин ЧIехи дяведилай
виликан йисара чахъ пуд сеферда
Советрин Союздин Игит лагьай
тIвар гайи кас авачир. 1991-йисан
26-декабрдалди чи уьлкведа 3
касдиз: гвардиядин подполковник А.И.Покрышкиназ, майор
И.Н.Кожедубаз ва Советрин Союздин Маршал С.М.Буденныйдиз
пуд сеферда Советрин Союздин
Игит лагьай тIвар гана. Советрин
Союздин Маршал Г.К.Жуковни
Советрин Союздин Маршал
Л.И.Брежнев и тIварцIиз 4 сеферда лайихлу хьана. Чи Игитриз
баркалла! Чна чпел чан аламай ва
кечмиш хьанвай чи Игитар гьамишалугъ яз рикIел хвена кIанда.

ШАРВИЛИДИН ЧIУТIАН
Д.ШЕРИФАЛИЕВ

РИВАЯТ

И риваят чаз I997-йисуз ахцагьви Пирсаидов Юсуф муаллимдивай (хайи йис-I939) ван
хьана. Надир шагьди лезги чилер,
хуьрер дарбадагъзавай зулуматдин вахт тир. Душманди Ахцагьа Шагь-бани къеледин къванкъванцелни кваз тазвачир. Маса
чара амачир, Ахцагь камаллу
къужаяр са йифиз чинебадаказ
кIватI жеда Шарвилидин чIутIан
чилик кIвале чпин чIехи Меслятдиз. Гьанлай къарагъна, экуьнахъ
фад фида абур КIелез хивез, Шарвилидикай куьмек кIанз. Лугьуда
хьи, секин тIебиат са легьзеда
чIур хьана: къати тIурфан акъатна, рагъ чIулав булутри кьуна,
дагълар пад жери ванцелди цавар
рахана, чIухадихъ (гужлу юргъ)
галаз санал цIайлапандин яргъи
хьелер къурна чилерал…
Душманни, ислягь жемятни,
кичIела, чуьнуьх хьана далдайрик. Анжах са къужаяр, налугьуди
руьгьсуз къванер я, къах хьана
амукьна хъел авай тIебиатдин
хура. Бирдан, аламат! Гужлу
цIайлапанди яна КIелез хивин
хур. Пад хьана раг. ЭкъечIна анай
Шарвили. Гъилени ава жазалу
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залан тур. «Къарагъ, алпанвияр,
сад хьуь! Гьа им я Ватан патал
чан къурбанд ийиз кьегьалвилин
чIав! Уьмуьр, Ватан кIан хьунин
цIун ялав куькIуьрна рикIе, захъ
галаз сад хьухь куьн азадвилин
женге!»- гьарайна пагьливанди
дагълар, цавар къарсурдай ванцелди. Жуьрэт гьатна алпанвийрин, кичI – душмандин рикIера.
Яракь гваз къарагъай дагъвийрин
хура гьич дурум гуз хьанач душмандивай, катна.
Шарвилидиз вичин чилер,
сергьятар хъсандиз чизвай, абур
хуьз гьамиша гьазур тир. Душмандин кьацIай гъил-кIвач хкIур
чIавуз адан гьар са чIиб чил,
булах, вацI, тепе рикIиз мадни
играми, багьа жедай ва абур хуьз
къарагъдай.
Эхь, къадимлу тарихдин зурба вакъиаярни кьегьалар халкьди
вичин рикIе къадирлувилелди
хуьзва. Абур рикIел аламай кьван
гагьда несилрин рикIелай ватандал дамахунин, ам хуьнин гьиссни
алатдач. Гьа са вахтунда фольклор
гьамиша археологиядихъ галаз
гъил-гъилеваз фин лазим тирвилин шартI, гьайиф хьи, чавай
вилив хуьз жезвач.
ИНДЕКС 63312
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