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www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  

     “Multikultural Azərbaycan”. Elektron Kitab N 56  (16 -  2017) 

  

 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu İctimai Birliyinin hazırladığı, Azərbaycan 
Respubliksı Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən bir qismi maliyyələşdirilən,  http://www.kitabxana.net - 
Milli Virtual-Elektron Kitabxananın “Multikultural Azərbaycan” kulturoloji-innovativ layihəsi çərçivəsində e-
nəşrə hazırlanaraq yayımlanır.  

  

Layihə çərçivəsində hazırlanan digər elektron nəşrlərimiz və e-kitablarımız burada: 

 

 http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=176 

 
 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini  maliyyələşdirən qurum: 

  Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi:  http://mys.gov.az 

 
 

Kulturoloji layihənin dəstəkləyən qurum: 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu İctimai Birliyi - http://www.yysq.kitabxana.net  

 
 

Sosial şəbəkə resursumuz: 

 
 

https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/ 
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ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

Ləzgi poeziya antologiyası 

 

Ləzgi şairlərin iki dildə şeirlər toplusu 

 

Toplayanı və tərcümələr, redaktə: Vaqif Müşkürvi 

Kitabı elektron formatda hazırlayan: Sevda İsmayılova 

 

(Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş nəşri) 

  

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 

 

DİQQƏT! 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq 

sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin və resurs yaradıcılarının razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, 

İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 
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********* ЛЕЗГИ ** ПОЭЗИЯДИН ** АНТОЛОГИЯ ******* 

******************************************************* 

Лезги литературадихъай, гьакIни адай чешнеяр 

Азербайжан чIалаз элкъуьрунин тарихдихъай 

******************************************************* 

Чаз малум тирвал, лезги халкьдин тарих виридуьнядин тарихдин са хел я. Чи тарихдин 

кIвенкIве кьил пелазгийрал, хурритрал, албанрал фена акъатзава. Лезги чIал кьилди чIал 

хьиз, кьуд агъзур йис  идалай вилик диде-чIалакай хкатнай. И фикир тестикьзавай делилар 

М.КьакьанвацIидин, А.Бакиханован, А.Шихсаидован, З.Бунятован эсеррай, гьакIни  

Я.Яралиева кIелнавай сур хатIарай  жагъизва.  

Лезги халкьдин мецин, гъилин туькIуьрунрини и кар мадни успатзава. Чи гъиле икьван 

гагьда гьатнавай сифте зари, вичи VII вишйисара уьмуьрай  Гуьлгер тават я.  

Адалай виликни чахъ шаирар хьайидан чун чIалах я. Вучин хьи, абурун тIварарни эсерар 

икьван гагьда чи гъиле гьатнавач. 

И ктаб туькIуьрдайла авторди вичин гъиле гьатнавай,эхир чIавара "Самур" газетда, 

"ЧиРагъ", "Алам" журналра, "Дагъустандин литература", "Инкъилабдилай виликан лезги 

литература"улубра басма хьанвай зарийрин гьакъинда малуматрикайни эсеррикай хийир 

къачунва. 

Лезги авторрин эсерар Азербайжан чIалаз элкъуьрун  са акьванни кьезил кIвалах 

туш.Гьахъ лагьайтIа, и кьве халкь вишйисар я къвал-къвалаваз,санал алаз. Абуруз сад-

садан ацукьун-къарагъун. мецин туькIуьрунар, милли кьатIунар хъсандиз чида. ЯтIани  и 

чIалай муькуь чIалаз  эсерар элкъуьрун эхир чIаваралди «рикIелай алатна 

амай».ХХвишйисан кьвед лагьай паюна чара–чара ксари, кьериз-цIаруз лезги шиирар 

Азербайжан чIалаз элкъуьрнаватIани, и кIвалах къедалди гуьнгуьна гьатнавач.Вуч 

хъсан,вичин миллет лезги  ятIани,эсерар Азербайжандал кхьей,. и мукьвара рягьметдиз 

фейи, вичел кьве халкьдин шаир  лугьур тIвар акьалтнавай Келентер Келентерлиди 2011-

йисуз Бакуда «Лезги поэзиядай чешнеяр»кьил ганвай улуб чапдай акъудна. Вичихъ гзаф 

кьадар татугайвилер кватIани, и улуб сифте чубарук хьиз чаз гзаф багьа  я! 
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Играми кIелчияр,куь гъилевай и улуб авторди алатай вишйисан 80-йисарилай гъиле 

кьунвайди я.Эсерар элкъуьрдай чIавуз чна кьилин фикир абурун мана-метлеб  авайвал 

хуьниз,эсер кхьенвай касдин фагьум кIелчидив агакьуриниз ганва.И кьве чIал маса–маса 

чIаларин хзанрик акатуни чи гъилевай кар мадни заланарзавай,куьз лагьайтIа Къавкъаз 

чIаларинни туьрк-Алтай  чIаларин арада гзаф тефирар авайди я.И кIвалах кьиле тухун 

патал, рикIивайни, гьам лезги чIал, гьамни Азербайжан чIал хъсандаказ чир хьун герек 

шартI я.Идалайнихъ,эсер вич кхьенвай девир,адан автордин уьмуьрдин рехъ чир хьун 

чарасуз я.Улубдин автор ,ам туькIуьрдай вядеда, алахънавайди я хьи,и куь гъилевай 

улуб,сад лагьайди,азербайжанвийриз  лезги халкь ва адан литература хъсан чир хьурай 

,кьвед лагьайди, дидед чIалал кIел-кхьин течизвай лезги стха-вахариз хайи 

литературадикай хабар хьурай,пуд лагьайди,и халкьарин арадавай галкIаяр мадни тIарам 

хьурай. 

                                                                                                                                  Вакъиф Муьшкуьрви 
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«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                                                                             

L Ə Z G İ   P O E Z İ Y A S I   A N T O L O G İ Y A S I 

             **********************************************************************  

                                     Ləzgi ədəbiyyatı və Azərbaycan dilinə tərcümələr tarixindən              

             ********************************************************************** 

 

Məlumdur ki, ləzgi xalqının tarixi ümumdünya tarixinin bir qoludur. Тariximizin bir ucu pelazqi, 

hurri və albanlara gedib çıxır.  

Ləzgi dili ,bir müstəqil dil kimi,dörd min il bundan əvvəl ana dildən ayrılmış və öz müstəqil 

inkişafınıtapmışdır. Bu barədə M.Kaqanqatvatsinin, A.Bakıxanovun, Ə.Şıxsəidovun, 

Z.Bünyadovun əsərlərindən məlumat alırıq. Həmçinin  uzun müddət ümumdünya  alimləri üçün 

qaranlıq bir səhifə kimi qalmış qədim yazıların  ilk olaraq prof. Y.Yarəliyev tərəfindən  oxunması  

bizim bu sahədəki bilgilərimizi daha da artırdı.  

Ləzgi xalqının şifahi və yazılı ədəbiyyatı da tariximizin qədim və zəngin olduğuna dəlalət edir. 

Əlimizdə olan ən qədim şeirlər Vll əsrdə yaşamış şairə Gülqer xanıma məxsusdur. Ondan 

əvvəllər də, yazarların olduğuna inansaq da, təəssüf ki, hələlik bundan qədimə gedib çıxan 

müəllifə rast gəlməmişik.  

Bu kitabl tərtib edərkən müəllif əsasən “Samur” qəzetində, “Çiraq” və “Alam” jurnallarında, 

“Dağıstan ədəbiyyatı” və “İnqilabaqədərki ləzgi ədəbiyyatı” kitablarında dərc olunmuş 

əsərlərdən istifadə etmişdir.  

Ləzgi müəlliflərin əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmək o qədər də asan iş deyil. Ona görə 

ki, bu iki qonşu xalqın tarixən yanaşı yaşamasına baxmayaraq, adı çəkilən məsələ XX əsrin ikinci 

yarısına qədər toxunulmaz qalmışdı. Tək-tək şəxslər handan-hana ləzgidilli şeirləri 

Azərbaycancaya çevirsələr də, bu iş bir sistemli şəkil almamışdır. Nə yaxşı ki, milliyətcə ləzgi, şair 

kimi azəri olan Kələntər Kələntərli 2011-ci ildə Bakıda “Ləzgi poeziyasından nümunələr" adlı 

kitab buraxdı. Özündə bir sıra çatışmazılqları ehtiva etsə də, bu kitab ilk qaranquş sayıla bilər və 

alqışa layiqdir! 
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Əziz oxucular! Hazırda vərəqlədiyiniz bu kitab üzərində müəllif hələ ötən əsrin 80-ci illərindən 

işləməyə başlamışdır. Uzun müddətdir, biz ləzgi dilindən Azərbaycancaya və əksinə - Azərbaycan 

dilindən ləzgicəyə tərcümələr edirik. Tərcümə zamanı çalışmışıq əsərin məzmunu və formasını, 

onun qayəsini oldugu kimi və ya orijinala yaxın çatdıraq.   

Ləzgi dilinin Qafqaz dil ailəsinə,Azərbaycan dilinin isə Altay-türk ailəsinə mənsub olduğunu 

nəzərə alsaq,görərik ki,bu nə qədər zəhmət tələb edən işdir... Əlavə olaraq, tərcüməçi hər iki dili 

səlis bilməli, müəlliflərin həyat-fəaliyyətlərini, yaşadıqları dövrü gözəl dərk etməli, poeziyanın 

məziyyətlərini incələməyi bacarmalıdır. 

Kitabın müəllifi çalışmışdır ki, bu toplunun azərbaycanlı oxucuları ləzgi xalqının yaşayış tərzi və 

mədəniyyəti ilə tanış olsunlar,ana dilində oxumağı və yazmağı bacarmayan ləzgilər öz ədəbiyyatı 

ilə təmasda olsunlar,ən əsası isə - bu qardaş xalqlar arasında mövcud olan əlaqələr hərtərəfli 

inkişaf edərək möhkəmlənsin ! 

Vaqif Müşkürvi                   

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

9 

 

Юкьван вишйисарин литература 

Orta əsr ədəbiyyatı 

ГУЬЛГЕР ТАВАТ 

(VII вишйис) 

Заридин уьмуьрдин рекьикай, адан туькIуьрунрикай бегьем малумат авач. "ЧиРагъ" 

журналдин 2009-йисан 4-нумрада литературадин рекьяй кьечIераг М. Меликмамедова 

гайи макъаладай чир жезва хьи, Гуьлгер тавата VII вишйисан юкьвара уьмуьрнай кьван. 

Ада вичин халкьдин гъейрет гвай руша хьиз, араб чапхунчийрихъ галаз кьиле фейи 

женгера гьикI са сердерди хьиз, гьакIни са шаирди хьиз вич къалурнай. Гуьлгеран шиирар 

халкьдин сивера гьатна чи йикъарал кьван атана агакьнава. 

                                                                                                                                 "ЧиРагъ"№4(2009) 

 

                      АТАНА  (са чIук)                                                                        GƏLİB(bir parça) 

 Сед хьана Алпандин чилиз                                             Alpanımda müsibətdi: 

Угьарин цIургъун1 атана.                                                   Gəlib uhar ordası1. 

Билисандин цал чукIурай,                                            Bilisanı, ah, dağıtdı, 

Мислиматдин цIун атана.                                               Müslüm zülmü, qovğası. 

 

Амач гьахьдай тамни дагьар,                                         Qalmayıbdı meşə, dahar2, 

Раг кукIвардай  кIун атана.                                               Dağ dağıdan paz gəlib. 

Мислим лугьур чIулав угьар                                            Müslüm adlı qara uhar       

АлукIна мархъун атана.                                                      Başıma qapaz gəlib. 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

10 

Атана чун ийиз кIатха,                                                        Gəlibdi ki, etsin talan, 

Гана вилик залан чIатха.                                                     Var əlində qalxanı. 

Ругъвалди хьиз хьана тагъвар,                                          Zəli kimi deyil qopan, 

Кьуна шумуд кIамни ягъвар.                                             İşğal edib hər yanı. 

                                                                                                             

Уьгьард цIургъун пехъи, вервил,                                       Qoşunu var qalın, vəhşi,            

Гурва хьиз чал хьана кIевил.                                                Qırğı təki tökülüb.   

Кьуна шумуд кIутIал рекьер,                                               Ram edibən bənd-bərəni,                                         

Кьуна шумуд члардин кьер…                                            Neçə yerlər sökülüb... 

   1-арабрин кьушун   

                                                                              1-ərəb ordusu       2-ləzgicə"dərə"deməkdir 
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GÜLGER  TAVAT (VII əsr) 

Şairənin həyatı və yaradıcılığı  haqqında geniş məlumatımız yoxdur. “ÇiRağ” jurnalının 2009-cu 

ilin 4-cü nömrəsində ədəbi tənqidçi və tədqiqatçı M. Məlikməmmədovun çap etdirdiyi 

məqalədən aydın olur ki, Gülger Tavat  VII əsrin ortalarında yaşamış, xalqın qeyrətli övladı kimi 

ərəb işğalçılarına qarşı mübarizədə həm bir sərkərdə, həmçinin bir şair kimi özünü göstərmişdir. 

Onun şeirləri dillər əzbəri olmuş və günlərimizə qədər gəlib çıxmışdır. 

                                                                                                                          "ÇiRağ"№4 (2009) 

 

АБУ   Т АГЬИР  НИХАВИ (IX-X вш) 

Агъзур йис идалай вилик уьмуьр авур лезги заридин ватан Ниха (Нига) шегьер тир. Адан 

гьакъинда сифте малумат гайиди чи халкьдин тıвар-ван авай хва З.Ризванов хьана. И чна 

гузвай материал адан хва Р.Ризванован "Кьиблепатан лезгийрин литература" улубдай 

къачунвайди я. 

Лугьунрай, Абу Тагьир Нихави шира шаир хьиз Шамахи шегьердиз атана,шарваншагь II 

Гьайсаман сарайдиз аватзава.Чи гъиле гьатнавай шиир авторди вич зинданда авайла 

кхьенвайди я. 

                                                                                                       "Алам" журнал №2(2013) 

 

               ЗИНДИКЬНАМЕ1                                                     ZINDIĞNAMƏ                                            

Димагъи-пир гъурур2 ава серда3 зу,                      Vardır ağlım mənim qürura layiq, 

Гъурурдив къадин туш дилхуни девран4.             Qürurla uyuşmaz amansız dövran. 

 

Мал-девлетни хьаниш къисметда диргъа5,         Hayıf ki,olmadı varım-dövlətim, 

Уьмуьрдин никини бар гъаниш элъан6.                Bəhər də verməyib həyatım,aman.           
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Бахтин тар кьецIил я,авахьна пешер,                 Bəxtimin ağacı yalın-yarpaqsız,  

Деврани-кеж рефтар7 хьан(а)ва дуван.                Haqsızlıq,kəcrəftar hakimdir,inan .    

  

Рузу бул я чилел,амма заз-муьшкуьл,                 Ruzumuz bol olub,amma nə fayda, 

Эййуь гьеле хъвани8 чигъизваш унван.               Qardaşlar,tapılmır: haradır ünvan?                       

 

Зун эйшу-ишретдин эхи9 туш,валлагь,                   Eyşi-işrətlə heç aram olmayıb, 

Рикикагъ аллагьриз жез(а)ва аян.                         Qəlbimi oxuyan Allahdır hər an.    

 

Зунни михьи кас тий,Аллагь киз10,гъуц киз,             Mən təmiz adamdım allah tək,ğuts tək,  

Гила алемни кваз хьан(а)ва душман.                    İndi mən hamıya olmuşam düşman.  

 

Алем авач рикIа,зун жув я алем,                            Qəlbimdə yox aləm,aləm özüməm,   

Вушиз дар я къе,бес,заз чIехи жагьан?                 De,neyçin dar gəlir qəlbimə cahan?      

 

Ниха- шагьдин хуьр я,них11 тIуьрай вичи,                 Nixa- şah yurdudur,qoy yesin yulaf1,     

Заз кIахун12 фу бес я,садни и(н) зиндан.                  Noxud da bəsimdir,bir də bu zindan.     

 

Зиндикь туштIани гьич ,Тагьир Нихави                        Zındığ2 olmasan da,Tahir Nixavi,      

Хьанва гьамишалух Гьайсамаз такан.                           Olmusan əbədi Haysama yalan. 

1-диндилай элкъвейди              

7-гьахъ авачир девир          

1-"nix"ləzgicə"yulaf"deməkdir                    
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2-дамахдиз лайих                     8-Я стхаяр                            2-dindən dönük 

3-кьил                                         9-стха 

4-хажалатди кьунвай               10-хьиз                                  

5-гьайиф                                   11-нехв         

6-гьатта                                     12-нахутI 

  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

14 

 

ABU TAHİR NİXAVİ (IX-X əsrlər) 

Şair haqqında ilk məlumatı adlı-sanlı ləzgi ədibi Z.Rizvanov vermişdir. Diqqətinizə çatdırılan 

material isə R.Rizvanovun "Cənubi ləzgi ədəbiyyatı" kitabından götürülmüşdür. Əslən qədim 

Nixa  (Niqa) şəhərindən olan Abu Tahir Şamaxıya gələrək Şirvanşah II Heysamın sarayına düşür. 

Bizə çatmış əsəri o, zindanda olarkən yazmışdır. 

                                                                                                         "Alam" jurnalı, N2 (2013) 

 

ЗАЙНАБ  ХИНЕВИ  (ХII вишйис) 

ХII вишйисан I паюна уьмуьрай Зайнаб Хиневидихъай сифте малумат гайиди чи шира 

шаир З.Ризванов хьана. Ада «РикIин гаф»газетдин 1992-йисан 3-4 №-ра кхьей макъалада 

Зайнабан туькIуьрунрихъай хабар ганай.Ширваншагь II Манучегьран паб, асулдай гуржи 

тават хьайи Тамариди вичин сарайдиз Къавкъаздин гьар патай алакьунар авай 

зарияр,манидарар ,кьуьлерагар кIватIнавай кьван. Ихьтин ксарин цIиргъинихъ бинедай 

Хинер хуьряй тир лезги зари Зайнабни акал хьанвай. Ада вичин эсерар пуд чIалал кхьиз 

хьана: хайи лезгидал,арабдал,фарсидал. Зайнабаз  шира шаир Фелеки Ширвани кIан 

хьунихъайни  риваятар ава.И месэла адан эсеррайни кьатуз жеда. 

 

                                                                                                  "ЧиРагъ" журнал, №5 (2009) 

 

ШАРВАН ПАТАЙ АТАЙ  КЪЕФЛЕ                                ŞARVANDAN GƏLƏN QOŞUN 

            

Шарван патай атай къефле1                                         Ax, Şarvandan gələn qoşun, 

Кьвевардал2 физ гара гьатна.                                      Qvevarıma1 yola düşdü. 

Кьил квадарай ягъид эфле,                                        Çaşbaş qalmış həmin qoşun, 

Давут шагьдин хура гьатна.                                          Davud şahla döşhadöşdü. 
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Шумуд хуьрер чкIана физ,                                              Neçə-neçə kənd dağıldı,        

Гьикьван чIавар ккIана физ,                                           Neçə dəfə ay asıldı. 

Сада масад акIурайла,                                                       Döyüşlərin sonunda, ah,  

Агъзур касар какурайла,                                                   Qalib oldu şarvanlı şah. 

КIаник хьана ягъи гьакIан, 

Шарвандин шагь хьана уфтан.                                              

 

 Ивид вацIар авуна гьуьл,                                                Qan çayları oldu dəniz, 

 Кьур касарин акъудиз вил,                                            Əsirlərsə qul və kəniz. 

Садбур рекьиз руг авуна,                                                 Nə vardısa külə döndü, 

Садбур вири лукI авуна.                                                      Sağ qalanlar qula döndü.                                                                                                                                                                                                  

  1-десте,кьушун                                                                 1-Dərbəndin ilkin  adı                                    

2-Дербентдин сифте тIвар                                                      

 

 

ЧАНГУ  ГЪВАШ ЗИ                                                                    GƏT ÇANQUMU 

Чангу1 гъваш зи, шиирдайвал,                                          Gət çanqumu1, şeirləşək, 

Зунни вун хьиз , шезва лугьун.                                         Sənin kimi ağlayıram. 

Вахъ вил галай хиялри зи,                                                  Səndən ötrü xəyal içrə,    

РикI кукра хьиз, незва лугьун.                                            Lap ürəkdən sızlayıram. 

 

Чангу гъваш зи, сирим-сирим,                                           Gət çanqumu, dilləndirim, 
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Ван кутан за адахъ ирим.                                                      Onu bir də həlim-həlim. 

АтайтIа зи кIани КIирим                                                           Gəlsə idi yarım Kirim, 

Къеневай рикI тIазва лугьун.                                                  Hər bir dərdi bölüşərdim. 

Чангу гъваш зи, ягъиз-ягъиз,                                                 Gət çanqumu,bir çalım mən, 

Гъам гьуьлериз фирай михьиз.                                              Qəmim getsin düz dənizə. 

КIани ярдиз гила лукI хьиз,                                                     Şarvana qul  getdiyimdən, 

ГьикI Шарвандиз физва лугьун?                                            Yara necə edim ərzə?       

1- чуьнгуьрдин виликан тIвар                                                  1-ləzgi sazının ilk adı 

РУБАИЯР                                                                                              RÜBAİLƏR 

Зун зебан-зебане1,вун-зебандираз2,                       Mən dildən pərgaram, sənsə çərənçi1, 

Зун зебун3 зенен4 я,вун я гижи баз4.                        Mən aciz  qadınam,sənsə yırtıcı. 

Аллагьдиз гьямд ая,гьам я ашина5,                         Şükür et Allaha hər şeyə vaqif,2 

Залумди киз,вуна  зулум мийир заз.                          Zülm etmə sən mənə bir zalım təki. 

                       ***                                                                                                *** 

Хин шегьерни туш,хуьрни са гъвечи,                  Xin3 şəhər deyil heç,nə də kənd kiçik,       

Ана гьакI бедкардиз6 бейт7 жеда мичIи.             Caniyçin imarət olar bir evcik.    

Мелека8,зун ви лукI,бергагьдиз9 бариз10,            Qoy sənin sarayın boş qalmasın heç,    

Ви бергагь садрани тахьурай ичIи.                         Xanımım,qulunam saraya layiq. 

1-чIал, мез                            6-чIуру кар ийирди                       1-boşboğaz 

2-гзаф рахарди                   7-дарамат                                         2-bələd olan 

3-ажуз                                  8-чIехиди,ханума                            3-şairənin vətəni   

4-дишегьли                       9-сарай 

5-кард                                 10-чида  
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                                                         ZEYNƏB  XİNEVİ                                  

                             

XII  əsrin I yarısında yazıb –yaratmış Zeynəb Xinevi haqqında ilk məlumatı məşhur şair Z. 

Rizvanovun məqaləsindən alırıq. (“Rikin gaf” gəzeti, 1992, N -3-4).Onun qeyd etdiyinə görə, 

Zeynəbin adı Şirvanşah Mənuçöhrlə əlaqəli çəkilmişdir. Belə ki, II Mənuçöhrün arvadı Tamara 

xanım şah sarayına ətraf bölgələrdən çoxlu şair, müğənni, rəqqas cəlb etmişdi, bunların 

arasında Xiner kəndindən olan şairə Zeynəb də olmuşdur. O, şeirlərini üç dildə: ləzgi, ərəb və 

fars dillərində təsnif etmişdir. 

   "ÇiRağ" jurnalı №5 (2009) 

 

 

 

СТIУР  ДАЛАГЬ 

СтIур Далагь XII-XIII  вишйисара уьмуьрна, саки виш йис дуьнядал хьайи зари я. Ада 

уьмуьрай  СтIур хуьр гилан КцIар райондик акатзава.Заридин шиирар жагъурунихъ, 

сасадунихъ кьил кутурди тIвар –ван авай журналист Этибар СтIурви я. 

Шаирдин эсeрар "Лезги литературадин ирсинай" (Дербент, 2004), "СтIурикай ктаб" 

(Баку,2011) тIвар алай улубра, гьакIни "Самур" газетдинни "ЧиРагъ" журналдин чинра чап 

хьанва. 

СтIур Далагь, лугьунрай, чIехи Низами Генжевидихъгалаз са девирда уьмуьрай, адахъ 

галаз дуст хьайи кас я.Шаирди кхьенвай  "Низамидиз  элегияди" и фикир тестикьарзава. 

Лезги поэзиядиз женгчи руьгь гъайи зарини СтIур Далагь хьанай. 

                                                                                                                                           

"ЧиРагъ"№6(2009) 
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             ЭХИР ГАФ                                                                                                                 VİDA  SÖZÜ                             

Сува фена зы къар, варцар1,                                                            Dağda keçib ömrüm-günüm,  

Зав рахана нуцIар, гъуцар.                                                                Ğutsla1 olub sözüm-ünüm. 

Чилерин кьил чир хьанач заз,                                                         Bilməmişəm Yerin dərdin,   

Цаварини сир ганач заз .                                                                      Bilməmişəm Göyün sirrin . 

 

Тапрукь Менди2 алцурайд я,                                                         Mendini2  mən aldatmışam,     

Ракъин цIарар элкъуьрайд я.                                                        Min düşməni qaytarmışam. 

Азиз урд я цIайлапанд ван,                                                              Əzizlədim ildırımı,                                                    

Вине кьурд я за къул жуван.                                                           Uca tutdum mən yurdumu. 

                                                                                                                      

Чка тайла кьурд я яракь,                                                                    Yeri gəldi, yaraqlandım, 

КIевивилиз хьайд я чан ракь.                                                          Möhkəm idi dəmir canım. 

КукIарайд я цIунар михьиз,                                                             Məğlub etdim zülmkarı, 

Илихъайла икI чIуьтер хьиз.                                                            Töküləndə qan ləşkəri. 

 

Акурд я заз канвай хуьрер,                                                    Kəndi  yanmış görmüşəm mən, 

АцIайд я зы видив вилер.                                                      Gözümdə qan , dolmuşam mən. 

Гилани зы атIанвач агь,                                                          Kəsilməyib ahım, bax, siz 

Лахардин2 ким гьинватIа лагь.                                             Hünər yerin göstəriniz.                                                                                                            

РакъурнатIан за уьмуьр икI,                                           Keçmişsə də belə ömrüm. 

ВикIегьзама   Мазанан рикI.                                          Möhkəm qalıb hələ qəlbim,              

Хайи  хьантIан зи чандиз чил,                                       Vətənimi sevsəm də mən,,                                                 
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Сарахъ къведа зи эхир кьил.                                         Son nəfəsim gələr birdən.                 

Килиг куьне заз, хтулар,                                      Mənə bax bir, ay gül nəvəm,      

Япара тур ван штулар.                                                    Dinlə məni, ay nəticəm. 

Зи руьгьдин муг хьайтIан   цава,                                  Qalxsa da, lap göyə ruhum.            

Зи гьахъ рекьел куьн алама.                                         Əmanətdir bu haqq yolum.                                                                              

 Къул хуьдайла жуван кува,                                     Qoruyanda siz yurdu, kaş                                                                                                     

Куь рикIера хьурай гурва.                                         Qəlbinizdə yansın atəş. 

Ял акIана кьейтIа Далагь,                                          Nəfəsindən olsa Dalah,  

Куь арадай фейтIа Далагь.                                        Bax beləcə ölsə Dalah... 

 

1-хуьруь чIал хвенва                                                         1-"büt"deməkdir 

2-гъуцран твIар я                                                                 2-bir bütün adıdır 

 

НИЗАМИДИЗ   ЭЛЕГИЯ                                                             NİZAMİYƏ MƏRSSİYƏ 

Илясан руьгь хъфена,                                                          Köçdü ruhu İlyasın, 

Хъиляй дагълар ифена,                                                      Hirs götürdü dağ-daşı. 

Кьудкъад йисни тахьана                                                    Səksəninə çatmamış 

Дуст кьена Ганцах пата…                                                   Dostum öldü Gəncədə... 

Гъуцарни пелеш ятIа?!                                                       Ğutslar peşman bəlkə də?! 
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STUR DALAH 

 

Stur Dalah XII-XIII əsrlərdə yaşamış, təxminən bir əsr ömür sürmüş şairdir. Əsli indiki Qusar 

rayonunun Stur kəndindəndir. Şeirlərinin axtarılması və araşdırılmasına ötən əsrin 70-ci illərində 

adlı-sanlı jurnalist Etibar Sturvi tərəfindən başlanılmışdır. Əsərləri “Ləzgi ədəbiyyatı irsindən” 

(Dərbənd,2004), “Stur haqqında kitab” (Bakı,2007), “Ləzgi poeziyasından nümunələr” (Bakı, 

2011) adlı kitablarda, həmçinin “Samur” qəzetində, “ÇiRağ” jurnalında işıq üzünü görmüşdür. 

Stur Dalah, deyilənə görə, böyük Nizami Gəncəvinin müasiri və dostu olmuşdur. Onun yazdığı 

“Nizamiyə mərsiyə”si buna canlı misaldır. Ləzgi poeziyasında ilk  mübariz ruhlu şeirlərin müəllifi 

məhz Stur Dalah olmuşdur. 

                                                                                                                   "ÇiRağ" N-6 (2009) 

АБДУЛРАШИД  МУЬШКУЬРВИ 

 

Абдулрашид ибн Салигь Лезги бинедай Муьшкуьр магьалдай тиртIани, адан уьмуьр 

къецепата (араб уьлквейра) кьиле фена. Ам 1226-йисуз дидедиз хьана, 1306-йисуз 

Мадинат-ал-Йасриб шегьерда рягьметдиз фена.  

Абдулрашид Хулагу хан кьиле авай монгол кьушунри Иран, Иракъдал вегьинрин, Багъдат 

шегьер чукIурунин шагьид хьанай. И фикир шаирдин эсерри мадни субутзава. 

                                                                                                                      "ЧиРагъ"№7 (2010) 

 

 

БАГЪДАТДИН СЕД                                                    BAĞDAD  MÜSİBƏTİ 

  

Кьилер атIай магъул Багу                               Başkəsəndir mağul Bagu1, 

Пехъи яз, заз сер акуна1.                                     Gördüm onu qızmış, quzğun. 
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ЦIай ягъана , кана кIвалер,                           Oda tutub hər bir bəndi, 

Багъдат вири свер акуна2.                                 O, Bağdadı viran etdi2. 

 

Хулагудин чIехи цIургъун                                 Hulaqunun1 qoşunu çox, 

Эсет хьана, элкъвез авай.                                 Addımbaşı qılıncla ox. 

Акатайвал рекьиз вири,                                    Öldürər o, hər bir kəsi, 

Ягъ-ягъунрихъ гелкъвез авай.                       Döyüşməyə var həvəsi. 

 

АтIай кьилер ивид къене,                               Kəsilən baş qanlı qullab.  

ЧкIай кIвалер хьанва кIине.                           Dağılan ev xani-xarab. 

Шел кьурана вилера чи,                                  Quruyub yaş gözümüzdə 

Къуват амач гъилера чи.                                   Tükənib güc dizimizdə. 

Багъдат айса фур хьиз ава,                                Bağdad qəza düçarında,  

Кузвай тIанурд хур хьиз ава.                            Od püskürür divarında. 

Кьиляй-кьилиз авуна цIул,                               Şəhər bütün məhv olubdu, 

ЧукIурнава гьеребдин къул.                           Ərəb yurdu dağılıbdı. 

Хъел акатна Хулагудик,                                        Bu-qəzəbli Hulaqudur, 

Авач ихьтин пехъи залик.                                    Yoxdur belə vəhşi quldur.  

Тухуз халкьдин мални девлет,                          Soyur xalqı necə ki, var,  

Мус агакьда адан эфсет?3                                      Əcəl onu nə vaxt haqlar? 

 Эллерикай ийиз лукIар,                                       Camaatı edir o, qul, 

Къалурзава жегьлемд ракIар.                            Cəhənnəmə göstərir yol.   

Багъдатдиз са чIед4 акурд туш,                             Bağdad nə bir şad gün görüb, 
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Ихьтин чIехи сед акурд туш                                 Nə də belə zülm görüb. 

 

 

1-къапарай акъатун                                           1-XIII  əsr monqol xanları           

2-кIан-кьил авун                                                  2-bu hadisə 1258-ildə baş vermişdi       

3-ажал,кьиникь 

4-шад югъ 

         

      ГАЦУМ  ЖЕМИР                                      LALA DÖNMƏ 

Гьикьван хъсан хьайитIани,                           Söz nə qədər gözəlsə də,       

Гьар  гаф рикIи чIугваз тахьуй.                      Hər bir sözü etmə qəbul. 

Гьикьван вав сир гайитIани,                           Sirr nə qədər əfzəlsə də, 

Вун гафарив къугъваз тахьуй.                        Söz oynuyla olma məşğul. 

 

Гаф гарарив гумир вуна                                   Vermə sözü yel səmtinə,  

Гаф чIагайди,акайди хьуй.                                Sözü gözəl,mənalı de.         

Масда гъилив гайитIани,                                   Sən inanma özgəsinə, 

Жуван кьиле авайди хьуй.                                 Öz bildiyin kəlamı de.       

 

Харари вун гатайтIани,                                      Səni yağış döysə belə,             

Усал хьана,кацум1 жемир.                                  Aciz olub durma dala. 

Заликди2 мез атайтIани,                                     Yağı dilin kəssə belə, 

Жуван гаф лагь,гацум3 жемир.                            Sözünü de,dönmə lala.   
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 1-ажуз 

2-душман 

3-лал,мез авачир                           

                                          

Abdulrəşid MÜŞKÜRVİ 

 

Abdulrəşid ibn Salih əslən Müşkür mahalından olsa da ,ömrünü qürbətdə (Ərəb ölkələrində) 

keçirməli olmuşdur.O,təxminən 1226-ildə doğulmuş,1306-ildə Mədinət-əl Yəsrib şəhərində 

vəfat etmişdir, şair Hulaqunun rəhbərliyi altında monqol qoşunlarının İrana,İraqa hücumlarının, 

Bağdad şəhərinin dağıdılmasının canlı şahidi olmuşdur.Bu fikri ədibin əsərləri bir daha sübut 

edir.  

                                                                                                                         "ÇiRağ"N-7 (2010) 

КУЬРЕ МЕЛИК 

шикил авач 

1340-1410-йисара уьмуьрай Меликан бине Куьре магьалдай тир. Адан девир Эмир 

Теймурани Тохтамыш ханди Къафкъаз патал женг тухузвай чIав хьанай. 

Заридин гьакъинда сифте яз малумат гайиди филологиядин илимдин доктор М. 

Ярагьмедов хьана. Куьре Меликан шиирар са шумуд кIватIалда чапнава. 

                   "Инкъилабдилай виликан лезги литература"(1990) 

 

ЪУЛ ХУЬЗ ЭКЪЕЧI                                                                   QORUYAQ VƏTƏNİ 

Эй, лезги халкь, душман винел атана,                 Ləzgi xalqım, düşmən gəlib üstünə, 

Къарагъ кIвачел, къул1 хуьз экъечI!                        Qalx ayağa! Biz Vətəni qoruyaq ! 

Им нубатдин завал кьилел атана,                          Bu nə zaval , yenə durub qəsdinə,  

Къарагъ кIвачел, къул хуьз экъечI!                        Qalx ayağa! Biz Vətəni qoruyaq! 
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И душманар кицIерилай пехъи я,                     Düşmən ki var lap köpəkdən vəhşidi 

Къаф дагъларин рагарилай векъи я,                      Qaf dağında sıldırımdan itidi. 

Им гъуцари чаз гайи гьахъ-гьакъи я,                      Bu ğutsların pay verdiyi həqqidi, 

Къарагъ кIвачел, къул хуьз экъечI!                         Qalx ayağa! Biz Vətəni qoruyaq! 

Татар ханар, магъул ханар ацIана,                          Tatar xanı, mongol xanı tökülüb, 

Чи дереяр кур сесери атIана.                                     Dağ-dərəni haray-həşir bürüyüb. 

Шумуд лезги женгерикай хтанач,                            Neçə ləzgi döyüşlərdən dönməyib, 

Къарагъ кIвачел, къул хуьз экъечI!                          Qalx ayağa! Biz Vətəni qoruyaq! 

Гьар са патай япуз къвезва гьарай, гуж,                Hər tərəfdə eşidilir hay-haray, 

Акъудзава рикI, лугьузва, хьурай, гуж.                  Ürək köksdən qoparılır ay-haray. 

                                                                                      Qəbir içrə şəhid səsi , vay-haray, 

Кьейидан ван хквезвалда сурай, гуж,                  Qalx ayağa,biz Vətəni qoruyaq! 

 Къарагъ кIвачел, къул хуьз экъечI!                         

Лезгидин тур хци я хьи чIар атIуз,                            Ləzgi qəmə iti olar ,tük kəsər, 

Чин уьлкведин2 жив хьиз лацу чар атIуз,                Çindən gətmə kağızı da dik kəsər, 

Душмандиз хьи къалурмир куь тIвар ажуз,         Düşmən səni aciz bilsə,tələsər, 

Къарагъ кIвачел, къул хуьз экъечI!                           Qalx ayağa,biz Vətəni qoruyaq! 

Куьре Мелик кузва хьи цIай акьуна,                         Kürə Məlik alovlanıb yanmaqda , 

 Къвезвай завал  яргъа амаз акуна.                              Yağı  gəlir üstümüzə uzaqdan, 

Вил эцигмир гъуцари гур гьахъунал,                          Bel bağlama ğuts haqqına nahaqdan,    

Къарагъ кIвачел, къул хуьз экъечI!                              Qalx ayağa, biz Vətəni qoruyaq !  

1-ватан 

2-Китай 
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ВУН БАХТУНИН РЕКЬЕ ХЬУХЬ                                          Bəxt yolunda olginən 

 

Къвекъвезвайдаз жагъида гьахъ                                   Kim axtarar,tapar haqqı,                                                                                         

Вун бахтунин рекье хьухь.                                              Bəxt yolunda olginən. 

ТахьайтIани девлет жувахъ,                                          Lap yoxsa da varı nağdı,  

Вун бахтунин рекье хьухь...                                                Bəxt yolunda olginən.                                                                                                                                                                                       

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                

Тарашчияр ава шумуд,                                                    Soyğunçular nə qədərdi,   

Девлетрик ква вири умуд.                                                 Var-dövlətə ümidlərdi.                   

 Къизил кватIиз жемир кубут,                                          Zər yığmaq da puç-hədərdi,           

Вун бахтунин рекье хьухь.                                                Bəxt yolunda olginən. 

 

Куьз  я эхир лали-гевгьер,                                                    Nəyə lazım ləli-gövhər,            

Авайла вахъ ярдин кифер?                                                 Bir halda ki,yar hörüklər?   

Югъур хьуй ваз физвай сефер,                                         Uğur olsun uzaq səfər,        

Вун бахтунин рекье хьухь...                                                Bəxt yolunda olginən. 

 

Куьре Мелик , шегьерни хуьр                                   Kürə Məlik,şəhər-kəndi,                     

Жув къекъвезвай ая на чир.                                     Yaxşı öyrən bərə-bəndi.   

Садазни ви рехъ тахьуй сир,                                     Sirr olmasın heç bir fəndin,                                                                           

Вун бахтунин рекье хьухь.                                      Bəxt yolunda olginən.                                     
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Б  е  й  т  е  р                                                                        B  e  y  t  l  ə  r 

============================================================== 

Инсан хьухь вун,кIан жемир затI авачир,              İnsan ol sən,olmayan şey istəmə,            

Вичихъ ви ял,ви кардин хатI галачир.                   Zəhmətinlə varmayan şey istəmə.    

                           *                                                                                * 

Бахт авамдин гъиляй яд хьиз авахьда,                 Bəxt avamın əlindən tez sürüşər,      

Ашкъи цавун кьулал гъед хьиз хкахьда.                Eşqsə göydə bir ulduz tək ötüşər.        

                            *                                                                                 *    

Гьайиф къвемир рикI гуз гишин мугьмандиз,         Heyifslənmə,ver nəyin var mehmana,                                                                            

Аман гумир ви ял дакIан душмандиз.                     Vermə aman,nifrət eylə düşmana.                                                       

                             *                                                                                  *                                                     

Вуж экъечIда душман рекьиз женгиниз,                    Kim ki çıxar qarşısına düşmənin.           

Гьадакай хва жеда халкьдин дердиниз.                    Oğul odur,o dayağı vətənin.                                                     

                            *                                                                                    *                                                      

 Низ чидач кьван,турар ягъда турари,                       Hamı bilir,qılınc durar qılınca,                                                                               

  Женг акьалтда-майдан гуда сурариз.                       Döyüş bitdi-məzarlıqdır meydança.                                                                                                                 

                               *                                                                              *       

Ширин жеда жуван гъили цайиди,                               Şirin olar öz əlinlə əkdiyin,                                   

Ви нефес яз,жуван къулав хайиди.                               Qan-tərinlə zəhmətini çəkdiyin. 
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1340-1410-illərdə yaşamış şairin adı Məlik, vətəni isə Kürə mahalıdır. Onun dövrü Əmir 

Teymurla Toxtamış xanın Qafqaz uğrunda mübarizə apardıqları dövr idi. Şair haqqında ilk 

məlumati filologiya elmləri doktoru M.Yarəhmədov vermişdir.Şeirləri bir  neçə topluda, 

dərsliklərdə çap olunmuşdur.” 

                                                             “İnqilabaqədərki ləzgi ədəbiyyatı” (Mahaçqala, 1990) 

 

ШЕЙХ  МАРУФ 

ХIV-XV вишйисара уьмуьрай шаирдин тIвар Мегьамед ибн Гьасан ал-Лэзги ал- Кьурагьви 

ад-Дербенди я.Поэзияда ам «Шейх Маруф» тIварцелди шира тир.Эсерар , дидед чIалал, 

арабдал, фарсидал кхьиз хьанай. Са чIавара зариди Ширваншагь I Халилуллагьа сарайда 

уьмуьрнай, фарсидал къелемдикай хкатай рубаийрай шагьдивай са агъзур туьмен 

къизилдин пулни  са хъсан балкIан пешкеш къачунай. 

                                                                                                                            «ЧиРагъ» N 10 (2010) 

 

И КЬУРАГЬА 

Дагълари кьеб хьиз куьрсна куьрсан1 хьанва,                        

Я ребби,регьим ая,ажеб уьрсан2 хьанва. 

Магъулдин цIай ракъурмир чал,и Кьурагьал гъимир на шак, 

И Кьурагьа кIелиз ви чIал,пара ксар ирсан3 хьанва. 

Гьукум види ,крар види ,пар чиди я, 

Ви ценцикай кьунва чна,тIвар чиди я. 

Ваз кIанивал авун патал чаз вилик фир рехъ къалура, 

Ви экв кьуна физ алакьдай фар4 чиди я. 

Вун шагьид я ,акъвазайд туш чун эгьез, 
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Атай чIавуз цIургъунар чал кIир вегьез. 

И Кьурагьин пасакрилай алакьайд я хуьз хайи къул, 

Ракъур мийир Ребби вуна Кьурагьвийрал сердин чагъул5. 

Чи метI сад я,мегьетI6 сад я,чида ваз. 

Ви къудратди гурай къуват экуьд жервал чи ахъалун7, 

УьцIуьн тийир кIевид хьурай иКьурагьар –чи агалун8.                     

1-макан                  3-уях              5-фитне                   7-гележек   

2-девран               4-меслят        6-мурад                   8-кIеле 

 

QURAHIMDA 

 

Əcəb dağdan, Qurahım1, bax, nənni kimi asılmısan, 

Rəbbim, eylə bizə rəhim-gözəl dövran, 

Daha tökmə mağul odu Qurahıma, 

Quran oxur Vətənimdə hər bir insan. 

Hökm sənin, əməl sənin, dad bizimdir, 

Yapışmışıq ətəyindən, ad bizimdir. 

Çıxmarıq heç pak sözündən ariflərik, 

Nur sənindir, olcaq məsləhət bizimdir. 

Özün şahid, durmamışıq biz fağır tək, 

Düşmənlərin gələn vaxtı bir qırğı tək, 

Qurahımın kasıbları hərə bir ər, 

Ta yollama üstümüzə bir də ləçər. 
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Sən xaliqsən, gətirərik sənə şükür, 

Amalımız, mətləbimiz səninlədir. 

Qoy qüdrətin versin qüvvət gələcəkçin, 

Möhkəm olsun Qurah qala, arzum budur.  

 

1-qədim qalanın adıdır 

 

                     Падна кIанда 

 

ЧукIурна чи кIвалер куцум1, 

Авунва чун къацум-гацум2. 

Магъул залик хьана гьашер, 

Чи халкьарин хана уьшер. 

Ягьар тухуз ада датIур, 

Лезганд чилиз гана хьи кIур. 

Низ акурд тир ихьтин агъвал3, 

Алат тийир чIулав ругъвал. 

Ялакь залик падна кIанда, 

Аллагьдин кар фадна кIанда. 

Ман4 ава чахъ Аллагьд патай, 

Лан5 ава чахъ угьар гатай. 

1-абад                      3-вагьши                  5-машгьурвал 

2-лал-биши              4-жуьрэт 
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GƏL ,ÖLDÜRƏK 

Dağıtdı o,evimizi, 

Lal-kar etdi elimizi. 

Qızmış idi mağul düşmən, 

Qırmış idi belimizdən. 

Döyüşərək gecə-gündüz, 

Lezqanımı1 etdi aciz. 

Kim görmüşdü vəhşiliyi, 

Qalxmışdı lap dəliliyi. 

Gəl,düşməni biz öldürək, 

Allah bizə olsun kömək! 

Cürətim var ilahidən, 

Adımızdır  ərəbdöyən! 

 

1-ləzgilər diyarı 

 

Şeyx Maruf 

 

XIV-XV əsrlərdə yaşamış şairin əsil adı Məhəmməd ibn Həsən əl-Ləzgi əl-Qurahi əd-

Dərbəndidir.Poeziya aləmində o, «Şeyx Maruf» adı ilə məşhur olmuş, əsərlərini ərəb, fars və 

əlbəttə ki , doğma ləzgi dilində yazmışdır.Şair bir müddət Şirvanşah I Xəlilullahın sarayında 

yazıb-yaratmış,farsca rübailərə görə şahdan min manat qızıl pul və bir at bəxşiş almışdı.  

                                                                                                              “ÇiRağ”, N-10, 2010 
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МИГРАГЪ КЪЕМЕР 

 

Миграгъ Къемер XV вишйисан садлагьай паюна уьмуьрай зарийрикай я. Ам Мазан Къемер 

тlварцелди шира хьанай. Цlерид йис хьайила, Къемераз Султали лугьудай са жегьил кlан 

жезва, амма бубади ам гужуналди хуьруьн кавха Шихмурадаз гъуьлуьз гузва.. Идаз 

килигна Къемера вичин кьил такьур ашкъидикай, гьахъсузвиликай  са азим шиирар 

туькlуьрзава, гьавиляй зари лезги литературадиз пессимист шаир хьиз гьахьнава. 

                                «Инкъилабдилай виликан  лезги литература» (Магьачкъала-1990)  

 

ИШЕХЬ, КЪЕМЕР, ЧУЬНГУЬРД СИМЕР          AĞLA, QƏMƏR 

 

Акьала вил-акIана рагъ,                                Gözün yumdun-söndü həyat 

Алатна зи жегил тир чагъ;                             Gəncliyim tez keçdi, heyhat. 

Фена чина авай шафагъ.                                Bənizimdə yox təravət, 

Ишехь, Къемер, чуьнгуьрд симер.                        Ağla, Qəmər, çüngür, ağla. 

Япалухдин къармахда нуькI                                    Yaramazın qarmağına, 

Гьатна, гила гьал хьурай гьикI?                                Keçdi sərçə, yan halına. 

Аман, зи рикI я хьи гъарикI,                                       Dərdliyəm hey, zülm cana! 

Ишехь, Къемер, чуьнгуьрд симер.                          Ağla,Qəmər, çüngür, ağla. 

 

Хьанва гила эхир-пехир,                                           Halım olub yaman xarab, 

Югъ я няни: тIая1 нехир?!                                           Diləyim də verir əzab. 

Шихмурадаз я вун чехир,                                          Şixmurada sənsən şərab, 
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Ишехь, Къемер, чуьнгуьрд симер.                        Ağla, Qəmər, çüngür, ağla. 

 

Хьанач ваз бахт и дуьнеда,                                    Bədbəxt oldun bu dünyada, 

Сад-балкIандал, сад-пияда.                                  Kimi atda, kim piyada. 

Ви цуьл амач хьи таяда,                                         Söylə görüm, bəxtin harda? 

Ишехь, Къемер, чуьнгуьрд симер.                  Ağla, Qəmər, çüngür, ağla. 

 

Аюх2 яни, им са ахвар,-                                         Ayıqdayam, yoxsa röya- 

Гъавурда тур зун , чан вахар.                             Ehtiyacım var izaha. 

Вили кIвадриз вилин накъвар,                          Gözümdə yaş dönüb çaya, 

Ишехь, Къемер, чуьнгуьрд симер.                  Ağla, Qəmər, çüngür, ağla. 

 

1-гьинава 

2-уях 

 

MİGRAĞ QƏMƏR 

 

Təxminən XV əsrin I yarısıda yaşamışdır.Daha çox Mazan Qəmər adı ilə tanınmışdır. On yeddi 

yaşında Sultali adlı bir gənci sevdiyinə görə atası Qəməri Şixmurada - kəndin kavxasına - zorla 

ərə vermişdir. Buna görə də nakam sevgi haqqında, ədalətsizlik haqqında bir sıra şeirlər qoşmuş 

Qəmər ləzgi ədəbiyyatına pessimist şair kimi daxil olmuşdur. 

                                                            “İnqilabaqədərki ləzgi ədəbiyyatı” (Mahaçqala-1990) 
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XVIII-XIX  ВИШЙИСАРИН  ЛИТЕРАТУРА 

***************************************************** 

XVIII-XIX ƏSRLƏR ƏDƏBİYYATI 

ИХРЕК РЕЖЕБ 

                         

Ашукьни шаир хьиз тlвар акъудай Режеб 1680-йисуз Самур магьалдин Ихрекрин хуьре 

дидедиз хьана. Аял чlавар хайи хуьре, гьакlни Илисуда акъудна.Жегьил яшарилай 

nоэзиядални макьамрал шанкьу хьайи Режеб мукьвал-яргъал чкайра шира жезва. Ихрек 

Режеб 1780-йисуз рягьметдиз фена. 

                      «Инкъилабдилай  виликан  лезги литература» (Магьачкъала, 1990) 

                                                                              

                                                                                İNSAN VARDIR 

                                                                           İnsan vardır, hər insandan yaxşıdır, 

                                                                             İnsan vardır, heyvan ondan yaxşıdır, 

                ИНСАН  АВА                                       İnsan vardır, hər bir xandan yaxşıdır,                                        

Инсан ава инсандилай хъсан я,                     İnsan da var ,qalmaqalla oynar o.  

Инсан ава гьайван адлай хъсан я,                        

Инсан ава вич хандилай хъсан я, 

Инсан ава къал-макъалдив къугъвадай. 

 

Инсан ава куьчери хьиз къекъведай,          İnsan vardır, köçəri tək sülənər, 
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Инсан ава чарадан фал элкъведай,                İnsan vardır, çörəyi də dilənər. 

Инсан ава гъилиз кепек текъведай,           İnsan vardır, bir qəpiyə millənər, 

Инсан ава манат-малдив къугъвадай.       İnsan da var, pulla-malla oynar o. 

       

Инсан ава ахмакьдин гаф алачир,            İnsan vardır, dəyməz axmaq sözünə, 

Инсан ава кIусни акьул авачир,                 İnsan vardır, yoxdu ağlı- düzünə, 

Инсан ава са аршин агъ галачир,                İnsan vardır, geyinməyir əyninə, 

Инсан ава ипек –шалдив къугъвадай.       İnsan da var, ipək-şalla oynar o. 

 

Инсан ава женнет авай гъилера,                 İnsan vardır, cənnət onun əlində, 

Инсан ава гаф ширин тир эллера,                İnsan vardır ,“can-can “ sözü dilində, 

Инсан ава цуьк рахадай вилера,                  İnsan vardır, gül oynayar telində, 

Инсан ава фитне –фалдив къугъвадай.      İnsan da var, fitnə-falla oynar o. 

 

Инсан ава Куьр Режеб хьиз шехьзавай,     İnsan vardır, Kür Rəcəb tək ağlağan, 

Инсан ава инсанри вич негьзавай,                İnsan vardır, camaatdan qaçağan, 

Инсан ава закатдани нефс авай,                   İnsan vardır, zəkata tamah salan, 

Инсан ава лап ажалдив къугъвадай.            İnsan da var, lap əcəllə oynar o. 
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İXREQ  RƏCƏB 

 

Aşıq və şair Rəcəb 1680-ildə Samur mahalının (indiki Rutul rayonunun) İxreq kəndində anadan 

olmuşdur. Uşaqlığı doğma kəndində və İlisuda keçmişdir. Gənc yaşlarından poeziya və musiqi ilə 

maraqlanan Rəcəb tezliklə şair və aşlq kimi məşhurlaşır.İxreq  Rəcəb təxminən 1780-ildə vəfat 

etmişdir. 

 

                                                               “İnqilabaqədərki ləzgi ədəbiyyatı” (Mahaçqala-1990) 

НАВРУЗ ЧЕПИВИ 

 

ХVIII вишйисан I паюна къецепатан ягъийрихъ галаз кьиле фейи Гьажи Давуд бег 

Муьшкуьрвидин гьерекатдин кьегьалрикай сад хьайи Навруз Чепивидин гьакъинда чахъ 

гегьенш малумат авач. 

Т!вар-ван авай арабист алим Гъ.Садыкъиди, тарих чирдай алим А.Бутаева, гьакIни каркам 

кхьираг-журналист М.Меликмамедова Навруз Чепивидин уьмуьрдихъайни, адан «Гьажи 

Давудахъай кьиса» эсердихъай са цIиргъ малуматар ганва. 

«Самур» газетдин № 10 (2010) 

 

«ГЬАЖИ ДАВУДАКАЙ КЬИСА»       “HACI DAVUD HAQQINDA DASTAN” 

                   (са чIук)                                         (bir parça)     

Рапрапзавай гапурри,                    …Parıldayır qapurlar, 

Шумуд югъ тир гавурри                   Neçə gündü gavurlar  

Сабрум кIеле1 рам ийиз,                    Hücum edir Sabruma1, 
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Хуьрерилай кам ийиз.                       Kənd-kəsəyi hücuma  

ЦIаяр гана тупарай,                           Məruz edib atəşə,     

Акъудзавай къапарай.                       Dəvət edir savaşa 

Урусри чи кьегьалар                          Cavanları,uruslar 

 ,КукIвариз кIанз магьалар.               Mahallarda casuslar, 

Куьмек гузвай персериз,                   Yardım edir farslara, 

 Къизилбашрин ксариз.                      Qızılbaşlı kəslərə.   

ГьакI ятIани Сулейман-                      Necə oldu,Süleyman,   

Давудан хва пагьливан,                     Davud oğlu pəhləvan,   

МуьтIуьгъ тежез кикIизвай,                Təslim olmur,döyüşür, 

ЧIехи женгер чIугвазвай.                   Gur savaşa girişir. 

Хва гьатнавай кIевера,                        Oğul düşüb çətinə, 

Давуд авай женгера!                            Davud girir cənginə! 

Давуд авай женгера!                            Davud girib cənginə!   

Сулейман бег залан хьиз,                   Süleyman bəy astagəl, 

Хъел акатай аслан хьиз                      Aslan kimi qalmaqal 

Урусд хура акъвазна,                         Saldı uruslar ilə. 

Женг чIугуна къакъвазна.                   Səngidi,bir fənd ilə.  

Иви яд хьиз авахьиз,                           Su yerinə axdı qan, 

Вагьши ванер алахьиз                         Vəhşi səslər anbaan, 

Ягъ-ягъунар къавана,                           Eşidildi top səsi,  

Мад тупари цIай гана.                           Qala uçdu ,neçəsi... 
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КIелед цлар уьцIуьзвай,                      Təngə əhli qorxudan 

Тенгивийриз кичIезвай.                         Daxmalara doğrudan 

                                                                Girmişdilər tələsik 

Гьахьна чпин эргийриз2,                        Ləzgilərçin lap kiçik  

Куьмек ганач лезгийриз                       Bir kömək də yox idi, 

                                                                 Süleymansa ox idi... 

.Сулеймана кьегьалд хьиз,                   Xatırladı sözləri 

Бубад гафар мецел гъиз,                      Atasının ötəri: 

-Къарагъ эллер!-лагьана.                      –Dur ayağa,elim ,dur! 

-Къарагъ эллер!-лагьана.                      –Dur,düşmənə zərbə vur! 

1-Тенге кIеле                                            1- Təngə qalası 

2-сенгерриз 

 

NAVRUZ  ÇEPİVİ 

                                                                              

XVIII əsrin I yarısında yadellilərə qarşı baş vermiş Hacı Davud bəy Müşkürvinin rəhbərliyi ilə 

hərəkatın fəallarından biri olmuş Navruz Çepivinin həyatı haqqında geniş məlumatımız 

yoxdur.Ərəbşünas alim Q.Sadıqi,tarixçi alim A.Butayev,görkəmli yazıçı-jurnalist 

M.Məlikməmmədov Navruz Çepivi və onun “Hacı Davud haqqında dastan “əsəri barəsində bəzi 

məlumatları vermişlər. 

 

                            “Samur”qəzeti N10 (2010) 
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ЛЕЗГИ АГЬМЕД 

 

Тlвар-ван авай лезги ашукь-шаир хьайи Лезги Агьмед Къуба магьалдин (гилан Кцlар 

райондин ) Вурварин хуьре 1762-йисуз дидедиз хьанай. Девирдин гьахъсузвилер, 

мусибатар вилералди акур зариди абур гафаралдини чуьнгуьрдалди халкьарив 

агакьарнай. Азербайжандин ашукь-шаир Хесте Кьасумахъ галаз хьайи гьуьжетунар 1894-

йисуз чапдай акъатай ктабда гьатнава.1840-йисуз гьахъ дуьнядиз фейи Лезги Агьмедан 

эсерар шумудни са газетриз, журналриз, кlватlалриз акъатнава. 

                                      «Инкъилабдилай виликан лезги литература» (Магьачкъала-1990) 

 

ХЪЕЛ ХЬАНА ХЬИ                                            KÜSÜB   

 

Аман вахар, я чан дустар,                         Bacılarım, rəfiqlərim , 

Зи адахли хъел хьана хьи.                       Bax, adaxlım məndən küsüb.  

Алатнава шумуд йикъар,                         Neçə vaxtdır görəmmirəm, 

Такваз зун цlигел хьана хьи.                    Ürəyimə yanğı düşüb.  

 

Чидай ахьтин себеб авач,                      Məncə, buna bir səbəb yox,                    

За чlурай са эдеб авач,                          Pozduğum bir dil-ədəb yox, 

Я кин ва я гьезеб авач,                          Nə kinim var, nə qəzəb yox, 

Яр такваз энгел хьана хьи.                   İşim yaman bərk ilişib. 

 

Шад аквамир зун винелай,                    Görməyiniz ki, şadam mən, 

Нагъв кими туш зи вилелай,                 Hey yaş axır gözlərimdən, 
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Алатна физ тир рикlелай,                     Unudardım onu erkən, 

Кlвал къведай рекьел хьана хьи.        Evləri yol üstə bitib. 

 

Заз чиз ада зава илчи,                         Məncə elçi gəlir ona,  

Зи жибин буш, гъил я ичlи,                  Cibim boşdur yetimcana. 

Лугьузва Агьмеда вичи,                      Əhməd deyir: -gözəl sona, 

Хер даим рикlел хьана хьи.                  Yaralarım qəlbə keçib. 

 

Я ЗАЛУМ ХАН                                                AY ZALIM XAN 

 

Агь, мазарат, гьикl гъана и хабар на,             Ah, insafsız, necə gətdin xəbəri, 

Келледиз къан1, мецез яна къабар на,          Beynimdə qan, ağzım qabar atıbdi. 

Я залум хан, къалур ийиз зарбар на,           Ay zalım xan, yandırırsan bizləri, 

Ашукьди вуч къан авуна кьада ваз.               Aşıq sənə nə qanlar qaynatıbdı1? 

 

Бубадин рикl цlрадайди чида заз,                   Ata qəlbi əriyəcək, bilirəm, 

Дидеди хур гатадайди чида заз.                               Ana şivən qoparacaq, bilirəm, 

Ярди кифер чухвадайди чида заз,                            Sevgilisi saç yolacaq, bilirəm, 

Панагь хьанач залум фелек-худа ваз.                     Allah sənə çatmadı heç! Yatıbdı? 

 

Ван хьайила, дагъдин свалар лал хьана,               Eşidəndə dağ dolabı lal oldu, 

Алван цуьквед винел чlулав хал хьана,            Çiçəklərin üstü yaman xal oldu. 

Къацу векьер кьурана кьал-кьал хьана,            Yaşıl çəmən büzüşərək saraldı, 
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Эгьмедаз пис кьуьд атана гад амаз.                Əhməd, yayın soyuq qışa batıbdı. 

 

Ашукь фида ,чуьнгуьр тада аманат,                  Aşıq köçər, çüngür qalar əmanət, 

Лагьай гафар мецери гуз риваят.                      Hər kəlməsi dönüb olar rəvayət, 

Саидан кар кьамир дуьшуьш, аламат.              Səid zülmü yalan deyil-həqiqət, 

Чилин винел я хан, я бег-сад амаз.                    Yer üzündə nə qədər xan qalıbdı! 

 

1-иви             

                                                           1-Küçxür Səidin gözlərinin çıxarılması  nəzərdə tutulur    
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LƏZGİ ƏHMƏD 

Görkəmli aşıq və şair olmuş Əhməd Quba mahalının (indiki Qusar rayonunun) Urva kəndində 

1762-ildə anadan olmuşdur.Dövrün haqsızlıqlarını, müsibətlərini saz-söz dili ilə nəzmə çəkən 

Ləzgi Əhməd xalq arasında böyük hörmət və nüfuz sahibi idi. Onun Azərbaycan aşığı və şairi 

Xəstə Qasımla olan deyişməsi hələ 1894-ildə çap olunmuşdur.1840-ildə vəfat etmiş şairin 

əsərləri bir neçə qəzet və jurnallarda, toplularda işıq üzünü görmüşdür. 

 

КЬУЬЧХУЬР САИД 

 

Кьуьчхуьр Саид 1767-йисуз гилан Кьурагь райондин Кьуьчхуьррин хуьре 

дидедиз хьана. Медресада чирвилер къачур жегьилди са вахтара Ширван 

магьалда уьмуьрнай. Ада чкадин ашукьрихъни шаиррихъ галаз галкlаяр 

хвенай.  

Куьредин ханарин гьахъсузвилер эхиз тахьай Саида абурун луматlвилер негьна. Им себеб 

яз, ханди адан вилер акъудиз тунай.  

Шаир 1812-йисуз рягьметдиз фена. 

Адан эсерар кьилди улубар хьиз са шумудра чапдай акъатнава. 

                                                                                                       «ЧиРагъ»N-15(2012) 

 

             Я АЛПАНД ЦlАЙ                             ALPAN ODU 

 

Я алпанд цlай вуч я мурад?                     Alpan odu1, muradın nə? 

Бес я элди ваз авур дад.                         Bəsdi xalqım etdi minnət. 

Ви лувак шехьзава гьар сад,                  Kölgən ona verir zillət, 
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Бес я, залум, дерт, къарагуьн!                Bəsdi, zalım, dərd, qaragün! 

 

Вилаят ви хьанач секин,                          Sakit deyil vilayətin, 

Гьарда ийида ваз бед-кин.                      Hamı bəslər, bax, sənə kin. 

Хьанач ваз дуьняда ширин,                    Bu dünyada heç nemətin 

Гьич са нямет, затl, къарагуьн!              Yoxdu hüruzad, qaragün! 

 

Мурсал хан, ви цlикьвед папан              Arvadların, ay Mursal xan, 

Аялар хьуй вири тапан.                           Doğsun sənə bic uşaqdan.  

Тахьуй дуьняда гьич масан,                  Bu dünyada olmaz masan, 

Мешреб алай затl, къарагуьн!                Dəyərli bir zad, qaragün! 

  

Утагъар ви чlулав хьурай,                      Alpan odu alovlansın,   

Аватна са гур алпанд цlай,                     Yurdun oda, qoy, qalansın. 

Хьурай, яллагь, дибдай вай-зай,            Hər nə varsa, qoy, talansın, 

Лянетдин кьил гвай, къарагуьн!             Hey çəkəsən dad, qaragün! 

 

Амач билбил, безек, сиргъа2,                   Tapılmayır bəzək, slrğa, 

Вилаятда рахаз къаргъа3,                         Ölkəbaşı olub qarğa. 

Атlуй рикlин ивид паргъа,                        Qoy çəkilsin ürək sağa, 

Напак беден гвай , къарагуьн!                Murdar bədən, zat, qaragün! 

 

Тlебиатдин гьалал-гьарам,                      Nə varsa da halal-haram,   
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Течир наши, я пехъи лам                         Tanımırsan, ay naşı lam2,  

Ша, майдандал хутlун зи хам,                 Soy dərimi, budur məqam- 

Девлер зулум гвай, къарагуьн!               Budur zülm, yad qaragün! 

1-япагьан                                                     1-ildırım    

2-пехъ                                                           2-ləzgicə"eşşək"deməkdir        

 

                    ЧУБАРУК                                                          

Гьикьван вахт тир вил галаз вун акунихъ?              

Гьатнавай чун ви дердина, чубарук! 

Сим гъуьргъуь яз чуьнгуьр галай хкунихъ, 

Авайди кьуьд тир вирина, чубарук! 

 

Чи вил галай вахъ, гена вун хтана, 

Чи айванар ви манидив ацlана. 

Сегьер-сегьер вун заз акваз датlана, 

Бул гатфарар ви гуьгъуьна, чубарук! 

Хъуьтlуьн къаяр амач, фена, алатна, 

Дагъдал алай муркlар гена алатна. 

Дагъдиз хъуьтуьл махпурдин чlичl акъатна, 

Цавар экуь, вун кефина, чубарук! 

 

Кьуьчхуьр Саид, гъуьргъуь симер чуьнгуьрдин 

Тlарамарна, пай тежервал тахсирдин: 
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Къамат чlуру бейадалат асирдин: 

Таб-тахтуна, гъахъ симина, чубарук? 

 

QARANQUŞ 

Neçə vaxtdır görməyirik səni biz, 

Səndən otrü darıxmışıq, qaranquş! 

Sim boşalıb çüngürümdə tər-təmiz, 

Hər yan soyuq, darıxmışıq, qaranquş! 

 

Gözləyirdik, nə yaxşı ki, gəlmisən, 

Eyvanımız başdan-başa şən nəğmən. 

Səhər-səhər qoşa görmək istərəm, 

Yazla səni hey qovuşuq, qaranquş! 

 

Qış sazağı əcəb keçdi, ötüşdü, 

Dağ-dərədə əridi buz, sürüşdü. 

Daşı-döşü məxmər ilə görüşdü, 

Səma aydın, sənsə aşıq, qaranquş! 

 

Küçxür Səid, köklə görüm çüngürün, 

Gəlməz onda sənə yarı təqsirin. 

Bəd heybətli, ədalətsiz bu əsrin, 

Yalan taxtda, haqq dolaşıb, qaranquş! 
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             АКВАЗВАЧ ЗАЗ                              GÖRMÜRƏM MƏN 

Къарагъна зун меселай къе,                 Qalxdım bu gün yataqdan, xub, 

Цуьк алай чlур аквазвач заз.                Gül-çəməni görmürəm mən. 

Белки ачух хьанватlа экв,                     Bəlkə gün də şəfəq saçıb, 

Хуьр алай хур аквазвач заз.                 Dik təpəni görmürəm mən. 

 

Гъил къекъуьрна жагъурна саз,           Əl gəzdirdim, tapdım sazı, 

Тезенаг гьич гьатзавач заз.                    Tapammıram heç mizrabı. 

Ягъдай са дертлу аваз,                           Nə çalardım dəm havası, 

Симерин нур аквазвач заз,                    Tel nurunu görmürəm mən. 

 

Чан зи руш ,хупI хуш я ви сес,              Canım- gözüm, xoşdur səsin,  

Шекердилай ширин я мез,                      Lap şəkərdən şirin sözün. 

Цававалда варзни къекъвез,                 Derlər, Ay da gəzir həzin, 

А вацран нур аквазвач заз.                    Ay səmtini görmürəm mən. 

 

Мурсал хан –зи рикI атай кицI,            Mursal xandır itdən çirkin, 

Адахъ инсаф авай туш гьич ,               İnsafı yox binadan, bil. 

Алпандин цIу ягъай хьиз вич,               Alpan odu vuran təkin, 

Ам ягъай тур аквач жал заз ?!..          Baş əzəni görmərəm mən?! 
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ЭЙ  ЭРЕНЛЕР                                                                     EY ƏRƏNLƏR     

 

Эй Эренлер,зи чарх кьулухъ авахьна,               Ey Ərənlər,döndü çarxım geriyə, 

Рагъ чкIанвай рекьер къакъудна хьи зи.              İşıq saçan həyatımı qopardı. 

Садлагьана цаварин экв хкахьна,                       Çirkin zalım Surxay bircə əmriylə    

Эбеди шад вилер акъудна хьи зи.                      Daim gülər gözlərimi çıxardı.             

 

Аллагь!Дуьня икI куьз ятIа яраб?                         Allah, niyə belə olur müdaim,          

Кана зи жигер ,хьана хьи кабаб.                            Yandı bağrım ,kabab oldu ciyərim.          

Залумди-ханди гана заз азаб,                                 Zalım Surxay əzab verdi ,neynəyim. 

Йиферин гъетер къакъудна хьи зи.                         Dünya nurun bir işarəylə apardı.     

 

Садбуруз къизил,садбуруз гимиш,                        Kimə qızıl,kimə gümüş pay düşüb,      

Садбуру кал хуьз ,садбуру гамиш.                         Kimə inək, kimə camış pay düşüb. 

Дуьня !Вун гьидав хьана гуьруьшмиш?                 Deyən yoxdu, dünya kimlə görüçüb,     

Чуьнгуьрдин симер къакъудна хьи зи.                   Dövran mənə düşən payı apardı.   

 

Гьамиша акур рагъ аквазмач заз,                           Həmişə gördüyüm Rağı görmürəm, 

Пакаман сегьер багъ аквазмач заз.                        Səhərlər meyvəli bağı görmürəm.      

Эй Эренлер,пак дагъ аквазмач заз,                        Ey Ərənlər,mən pak dağı görmürəm.       

Сивел алай хъвер къакъудна хьи зи.                      Üzümdəki təbəssümü qaçırtdı.   
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Лавгьеда кхьейдаз маил хьана зун,                         Nə yazılıb,ona nail olmuşam,  

Худади гайидаз наил хьана зун.                              Xuda verib-ona mail olmuşam.  

Язух Саид ,гила саил хьана вун,                               Yazıq Səid.indi sail olmuşam, 

Агь,шамсини къемер къакъудна хьи зи!                   Qəmi-hicran tabeliyimə top atdı!         

 

QÜÇXÜR SƏİD 

 

Qüçzxür Səid 1767-ildə indiki Qurah rayonunun Qüçxür kəndində anadan olmuşdur. Mədrəsədə 

təhsil almiş Səid bir müddət Şirvan mahalında yaşamış, yerli şair və aşıqlarla əlaqə saxlamışdır. 

Kürə mahalının ədalətsiz hakimiyyətinə qarşı səsini qaldıran şairin gözləri çıxarılır, o, həyat 

işığına möhtac qalır. 

Şair 1812-ildə vəfat etmişdir. Əsərləri dəfələrlə çap olunmuşdur. 

                                                                                                        “ÇiRağ” N-15 (2012) 

 

ЕТИМ ЭМИН 

Лезги халкьдин каркам зари Мегьамед-Эмин (Етим Эмин) 1838-йисуз 

Куьре округдин (гилан СтIал Сулейман райондин) Ялцугърин хуьре 

дидедиз хьана. 

ГъвечIи чIавалай чирвилерин геле къекъвей Мегьамед-Эмина диндин 

рекьяй акьалтIай чирвилер къачуна.Адаз кьуд чIалал 

(лезги,араб,фарс,туьрк)хъсандаказ кIел-кхьин чидай.Жегьил яшарилай поэзиядихъ чIуг 

хьайи лирик шаирдин тIвар фадвилелди шира хьана.Адан гзаф шиирриз манияр 

кутIуннава. 

Етим Эмин 1884-йисуз рягьметдиз фена. 

                                                  «Лезги литературадин хрестоматия».(Магьачкъала-2007), 
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ТУЬКВЕЗБАН 

 

Гьайиф тушни вун эцигиз чилерал?              

Ширин вирт я, хуш нямет я, Туьквезбан. 

Хаму кард хьиз, хвена кlандай гъилерал, 

Вун жагъайдаз хупl девлет я, Туьквезбан. 

 

Вун жагъайдаз гьич ви къадир чизавач, 

Зар-зибада гьамиша вун хуьзавач. 

Бес за гьикlда? Вун рикlелай физавач, 

Зав гвайди ви гъам-хифет я, Туьквезбан. 

 

Гимишдин пул дуьзмишна на яхада, 

Ви ширин мез, шад билбил хьиз, рахада. 

Агъузвалмир тай-туьшерин арада, 

За ваз ийирди минет я, Туьквезбан.  

  

Гьар пакамахъ экъечIдай са рагъ я вун, 

Гъилел кудай,нур гудай чирагъ я вун. 

Гьар са ширин емиш авай багъ я вун, 

Эминав гвайди ви дерт я, Туьквезбан. 
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TÜKƏZBAN 

 

Rəvadırmı səni qoyum yerə mən? 

Baldan şirin xoş nemətsən, Tükəzban. 

Öyrədərəm şahin təki ələ mən, 

“Qismətinə” var-dövlətsən, Tükəzban. 

 

Ah, gözaltın qədrini heç bilməyir, 

Zər-zibanı geydirməyir, qıymayır, 

Neynəyim mən? Eynim əsla gülməyir, 

Məndən ötrü qəm-xifətsən, Tükəzban. 

 

Gümüş pulu nə düzmüsən yaxana, 

Dilin ötər bülbül təki şadyana. 

Qalma geri yaşıdlardan, ay sona, 

Xahişimsən,dad-minnətsən, Tükəzban. 

 

Səhər-səhər şəfəq saçan Rağmısan, 

Əldə yanan,işıqlı çirağmısan?! 

Hər meyvədən barla dolu bağmısan, 

Emin ölür,bax,dərdindən ,Tükəzban. 
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ДУСТАРИЗ                                                                         DOSTLARA 

 

Хабар кьуртlа зи гьалдикай дустари,             Xəbər alsa əhvalımı dostlarım, 

Шукур –аллагь хъсан я,-лагь дустариз.         Şükür olsun,məmnunam!-de dostlara. 

Тlалабирди чпивай зи къастари                      Xahişimdi,saf arzumdu,muradım,   

Хийир дуьа, игьсан я,-лагь дустариз.              Xeyir-dua ehsanım!-de dostlara. 

 

Хажалатар, хифетар зи дерин я,                      Qəm-xəcalət,xiffətim də dərindir. 

Заз алахьай гуьлуьшан югъ серин я.                Aydın səma məndən ötrü sərindir, 

Вил атlудач дуьнядикай-ширин я,                    Doymur gözüm bu dünyadan,şirindir,  

Айиб мийир , инсан я,-лагь дустариз.              Qınamayın,insanam,-de dostlara.          

 

Жув хьайила эвел халкьар арада,                   Lap əzəldən olmuşam mən elimdə,                

Гила хелвет хажалатдик кьурада.                    İndi aciz düşmüşəm dərd əlində.  

Дердерикай хабар кьадач чарада,                    Dərd -sərimdən xəbər tutmaz bir bəndə, 

Дуьнядин гъам гьижран я,-лагь дустариз.         Dünya dolu hicranam,-de dostlara. 

 

Бенде авач, гьал гьикl ятlа аквадай,                  Bir kimsəm yox,əhvalımı soruşan,  

Дердиникай хабар кьуна рахадай.                      Pişvaz edib danışdıran, görüşən, 

Фугъарадин гьакъикъатда акьадай                     Füqaranı dərk edibən anışan, 

Бей-адалат дуван я,-лагь дустариз.                    Haqsızlıqdan yananam,-de dostlara. 
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Дустариз лагь гъафил тахьуй ахвара:                   Dostlara de:yubanmasın yuxuda,             

Эхир нефес жезава , лагь, мукьвара.                    Son nəfəsim yetişəcək yaxında,       

«Етим Эмин амач, лугьуз фугъара»-                      "Bax,Emin də itib-batdı axında, 

Квез жериди са ван я,-лагь дустариз.                      Eşidərsiz.Mehmanam!-de dostlara.  

 

 

ШЕДАЧНИ ? (куьрелди)                                                 AĞLAMAYIM? (ixtisarla)        

 

Заз сабур гуз,вун куьз шеда,лугьурбур.                Səbir verib,sən ağlama deyənlər,  

Бес ишедай кар хьайи кас шедачни?                    Ağlamalı iş olanda,neynəyim?               

Эй вилериз ашкъидин дерт такурбур,                   Ey eşqidən ağır dərd görməyənlər,    

Дуьнядал бейкар хьайи кас   шедачни?               Bir məşğulat tapmayanda,neynəyim?      

 

Жув хьайила кIан хьунухьин савдада,                Düşmüşəm mən eşq adlı bir kəməndə,  

Гьатна иблис зинни ярдин арада,                        Aramıza iblis sifət girəndə,  

Алдатмишна ам са юкъуз чарада,                       Kənar bir şəxs aldadıban səkəndə,          

Тухудай вахтар хьайи кас шедачни?                   Toy  etməli məqamında ,neynəyim? 

                                                                                                                                                                                                            

Гафар-чIалар гьатна халкьдин сивера,                Bu söz-söhbət düşdü xalqın içinə, 

Югъ-къандавай жувни гьатна кIевера,                  Günü-gündən düşdüm betər ənginə, 

Са-садан тIвар кьаз кIамай кьван эвера,              Çək adını,çağır onun xətrinə,  

Чуькь тийир дустар хьайи кас шедачни?               Dostlar susub karıxanda,neynəyim?     
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Йиф-югъ гьарай-гьич садазни текъвез ван,           Gecə-gündüz çağırsan da hayım yox,   

Жегьил уьмуьр фена гъиляй зи жаван,                  Cavan ömrüm əldən gedir.payım yox,   

Яр чарадаз,бедлем хьана тIвар жуван,                  Yarım qismət özgəsinə,eybim çox,           

Лагь куьне,тIар хьайи кас шедачни?..                      De,ürəyim ağrıyanda,neynəyim?.. 

 

...Етим Эмин,дуьняда на кьатIана,                         ...Yetim Emin, bu dünyanı dərk etdin,  

Амайди вун рикIин мурад атIана,                                 Qəlbindəki arzun səni tərk etdi, 

Вилик физ кIанз вегьейла кам,датIана                         İrəliyə addım atdın,qərq etdi. 

Рекьел икI дагълар хьайи кас шедачни?                      Yol üstünə dağ çıxanda,neynəyim 

 

 

      ВЕСИ  

Зун кьейила тазиятдиз къведайди, 

Ачух дуьня, я сагъ чан тахьайд атуй. 

Зи гьалдикай хабар тирбур ягъади1- 

Архадикай хъсaнвал тахьайд атуй. 

 

Килиг, за хьиз икl етимар хвейиди, 

Зун хьиз эхир кана кабаб  хьайиди, 

Зун хьиз гьавая чан гъиляй фейиди, 

Зи рикlикай гъам пияла хъвайд атуй. 

 

Заз хьиз архадикай са югъ тахьайди, 
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Зун хьиз алтlушна пехъери чухвайди, 

Зун хьиз тарашна вири мал тухвайди, 

Заз хьиз гьа ихьтин зулумар хьайд атуй. 

 

Заз хьиз етим хвена пашман хьайиди, 

Заз хьиз хайидакай душман хьайиди, 

Зун хьиз зайиф, гьал перишан хьайиди, 

Я са кесиб, гьахъ рикlел алайд атуй. 

 

Етим Эмин, на етимар хуьналди, 

Ваз арха жеч ви весияр туналди, 

Татуй залум зи мейитдин чиналди, 

Яд2 кас атуй,-са инсаф авайд атуй. 

 

1-чIалах жеди 

2-чара 

 

         VƏSİYYƏT 

Mən öləndə məclisimə gələn kəs, 

Bu dünyadan kam almamış kəs olsun. 

Sözlərimi dərk edibən bilən şəxs- 

Əqrabadan pay tapmamış kəs olsun. 
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Bax, mənim tək yetimləri bəsləyən, 

Lap axırda kabab kimi hislənən, 

Mənim təki canın qurban eyləyən, 

Ürəyimdən xəbər almış kəs olsun. 

 

Mənim təki dincliyi tərs qoyulan, 

Mənim təki talan olan, soyulan, 

Qarğa-quzğun tərəfindən oyulan, 

Hər cür zülmə düçar olmuş kəs olsun. 

 

Bax,mənim tək çörək verib-peşiman, 

Əqrəbası son məqamda yad-düşman, 

Mənim təki zəifləşən,pərişan, 

Kasıb olsun,haqqı tapmış kəs olsun. 

 

Yetim Emin ,yetimlərə “can” dedin, 

Vəsiyyəti yana-yana söylədin, 

Qoy vidama- o zalımım gəlməsin, 

Yad da gəlsin,insaflı bir kəs olsun. 
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YETİM EMİN 

Lirik şair Məhəmməd-Emin 1838-ildə Kürə mahalının (indiki Stal Süleyman rayonunun) Yaltsuğ 

kəndində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarından elmə -savada böyük həvəsi olan Məhəmməd-

Emin mükəmməl mədrəsə təhsili almışdır. O,dörd dildə (ləzgi,ərəb,fars,türk) yazıb-oxuya 

bilirmiş. Gənc yaşlarından poeziya aləminə atılan şair tezliklə məşhurlaşır. Onun bir sıra lirik 

şeirlərinə mahnı bəstələnmişdir. Cəmiyyətdə baş verən ədalətsizlik şairin yaradıcılığına fəlsəfi-

pessimist təsir göstərmişdir. 

Şair 1884-ildə vəfat etmişdir. 

                                                                “Ləzgi ədəbiyyatı müntəxəbatı” (Mahaçqala-2007) 

 

СТIАЛ  СУЛЕЙМАН    

                                                                          

Гьасанбегов Сулейман 1869-йисуз Куьре округдин Агъа СтIалрин хуьре 

дидедиз хьана.Аял чIавар чIехи азиятрихъ кьиле фейи Сулеймана 

гуьгъуьнай,Дербентда,Генжеда,Самаркъанда ,Бакуда фялевиле 

кIвалахнай.Къад йисалай хьиз хайи хуьруьз хтана,вичиз хзан туькIуьрнай. 

Советрин власт кьабулай ада коммунистрин идеяяр халкьдин къене 

чукIуриз эгечIнай.30-йисарин вакъиайри пашман авур шаирдин туькIуьрунра бязи «чIулав 

фикирар» арадал атанай. 

1934-йисуз М.Горкиди С.Сулейманаз «ХХ вишйисан Гьомер» лагьай тIвар  

ганай.Лезги совет литературадин бине эцигай СтIал Сулейманан эсерар дуьнядин гзаф 

чIалариз элкъуьрнава.Дербент шегьерда кардик квай Лезги Гьукуматдин Театр чIехи 

заридин кIвачихъ ягъанва.Шаир 1937-йисуз гьахъ дуьнядиз фена. 

                          «Инкъилабдилай виликан лезги литература» (Магьачкъала-1990) 
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 ВУН КВАХЬ,КЬЕЙ КУЬГЬНЕ ЗАМАНА         KÖHNƏ DÖVRAN 

Фад чидайд я чаз ви къастар,                      Biz səni çoxdan tanırıq, 

Вун квахь, кьей куьгьне замана.                   İtil çıx get,köhnə dövran.  

Кесибар тушир ви дустар,                            Kasıb ilə yox yaxınlıq, 

Вун квахь, кьей куьгьне замана.                   İtil çıx get,köhnə dövran. 

                                                                           

Ви гъам-гъусса чна чIугун,                            Bəsdi çəkdik qüssə-qəmi, 

Бес я ваз гайи порогун1,                                  Bəsdi verdik biz vergini, 

Чаз кIандач ви куьгьне закун,                       Heç görməsin gözüm səni,  

Герек туш вун вилиз акун,                             İtil çıx get,köhnə dövran.  

Вун квахь, кьей куьгьне замана. 

 

На чаз ягъай цIаяр-мурцар,                          Bizi saldın oda-buza, 

РикIеллама залан йисар,                              Yadındamı,verdin əzab,  

Бес я на чаз гайи азар,                                  Yetər cana saldın azar,    

Вун квахь, кьей куьгьне замана.                    İtil çıx get,köhnə dövran. 

 

Фад чидай чаз ви хасият,                               ...Xasiyyətə bələdik biz,     

,Бес я на чаз гай азият,                                  Əziyyətdi çəkdiyimiz, 

Чаз герек туш ви насигьат,                            Kəsilibdi əlaqəmiz,      

Вавди гумач чи авсият2,                                  İtil çıx get ,köhnə dövran. 

Вун квахь, кьей куьгьне замана. 
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Хъуьхъверилай маргъвар-маргъвар,           Yanağımız yaşla doly,    

Чи авахьна фидай накъвар,                           Axıb gedən seldi duru, 

На ширнай чи вахар-рушар,                           Bax,ağlatdın xalqı ulu, 

РикIеллама чи гьа йикъар,                              İtil çıx get,köhnə dövran. 

Вун квахь, кьей куьгьне замана.                                                                   

СтIал Сулейман фукъара,                             Stal Süleyman füqəra, 

  Гьелекна чун гьа йикъара,                           Əcəb saldın bizi dara,          

РикIин кIвенкI  лап кIасна сара,                      Sən qalasan üzüqara, 

Ви гьа чин хьуй уьзуькъара,                           İtil çıx get,köhnə dövran. 

Вун квахь, кьей куьгьне замана. 

 

1-кири 

2-галкIай,алакъа 

 

 

ДИДЕДИЗ                                                 ANAYA 

 

Ажеб хъсан затI я мектеб !                  Əcəb gözəl yerdi məktəb, 

                                                                              

Гьанихъ гала зи вил ,диде.                  Könlüm ora çəkir,ana, 

Илим кIелун я зи метлеб-                    Elmə çatmaq –budur mətləb. 

Яз тамир зун сефил ,диде.                  Qoyma məni səfil ,ana. 
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Итимариз йифен курсар,                      Yaşlılara gecə kursu,    

Аялариз юкъуз тарсар,                         Uşaqlara gündüz dərsi, 

Гьана ава жегьил сусар,                       Gəlinlər də ,bax,həvəsli, 

Хьанава зун гъафил, диде.                  Mən qalmışam qafil ,ana.   

 

Захъ галаз къугъвадай рушар,            Qızlar var ki,mənlə oynar,    

Гьана авачни зи юлдашар?                   Gedir hamı, sanki bahar, 

Инсанвилиз жедан ухшар                     İnsanlığa deyil oxşar, 

Белед мичIи хьунухь,диде.?               Qaranlığa meyil ana.   

 

Хъсан кар я кхьиз-чIуриз,                      Yaxşı işdi yazıb-pozmaq,    

Жувазни са илим чириз,                         Elmdən də pay qazanmaq,  

Карандашдив вердишариз,                    Karandaşa vərdiş olmaq,  

КIанзава заз зи  гъил, диде.                    İstəyirəm, sən bil, ana. 

 

АкъвазайтIа зун икI авам,                      Qalsam əgər belə avam, 

Гьарам хьуй заз на гайи мам.                Südün mənə olsun haram. 

Жедалди зи илим тамам,                       Edənəcən elmi tamam, 

Заз кIанид туш гьич гъуьл, диде.          Ər də gərək deyil,ana.   

 

Сулейман халу,на  ви бейтер,               Dax1 Süleyman ,yaz şeirini, 

И къаридиз лагь на бетер.                    Bu qarıya de sözünü. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

59 

Гумир на заз икьван дердер,                 Qoy salmasın dərdə məni,   

Туш зи акьул камил,диде.                     Ağlım deyil kamil,ana. 

                                                                

    1-hörmət olaraq "böyük"mənasında     

 

ДЕРБЕНТ ШЕГЬЕРДИЗ                          DƏRBƏND ŞƏHƏRİNƏ 

 

Фикирдиз гъваш вири дуьня-              Sən bir nəzər sal dünyaya- 

И шегьердин суракь ава.                    Dərbəndimin sorağı var. 

Дербент лугьуз сифте бине                Bu ad ona xub yaraşır,  

Кутунихъди дамах ава.                       Şəhərimin növrağı var. 

 

Ажеб гуьзел шегьер я им,                   Əcəb gözəl şəhərdir bu,    

Гьич тежедай тегьер я им,                Ağlagəlməz təhərdir bu, 

Уьзуьмрин бул бегьер я им,              Üzümlükdə bəhərdir bu, 

Гьар камуна са багъ ава.                     Hər addımda bir bağı var. 

 

Ухшар я Багъдаддиз шикил,                 Şəhri-Bağdad sənə oxşar, 

Ачух жеда гьар са гуьгьуьл,                  Görünüşün könül açar,    

Са пад дагъ я, са пад я гьуьл,              Qərbi dağdır, şərqi Xəzər,        

Майдан, къурух, яйлах ава.                   Çöl-çəməni, yaylağı var. 

 

Устlарар я куьче-куьче,                           Ustalardı küçə-küçə, 
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Гьардаз ава вичин пеше.                        Hərəsində vardır peşə,  

Пенжерайра буьлуьл шуьше,                 Pəncərələr büllur şüşə,     

Гьаят, балхун, утагъ ава.                        Həyət-balkon, otağı var. 

 

Мугьманар къвез гьар чкадай,                Mehmanı var hər dərədən, 

Гьам Ахцегьай, гьам Куьредай.              Həm Axtıdan, həm Kürədən, 

Аштерхандай, гьак Шурадай,                  Həştərxandan, həm Şuradan1,  

Гьарнай ина къунагъ1 ава.                        Hər bir yandan qonağı var.   

 

Стlал Сулейман я зи тlвар,                       Süleymandır mənim adım, 

Рахадайд туш алачиз кар,                       Heç vaxt yersiz danışmadım, 

Акуна заз гурлу базар,                              Bazarına heyran qaldım, 

Гьар жуьре къаб-къажах ава.                   Hər cür qabı- qacağı var. 

 

1-мугьман                                                  1-Teymurxan Şura şəhəri(indiki Buynaksk) 

 

СУМАВАР  (куьрелди)                                            SAMOVAR(ixtisarla)                                  

 

Ша жемир тlун вун чаз мукьвал,                 Belə yaxın durma bizə, 

Къваз чавай яргъаз сумавар.                      Dur ayağa sən, samovar. 

Твамир тlун чи арада къал,                         Nifaq salma aramıza, 

Пис фитне, гъавгъа1 сумавар...                     Salma qovğa sən, samovar...    
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Им са деб гьатнава чина,                              Bir dəb olub çay qaynatmaq,        

Михьи яд цаз таз пичина,                               Suyu töküb ocaq çatmaq, 

Атайла мугьмандин чина                                Kimsə evə gəlsə qonaq,    

Уьзуьагъвал я сумавар...                                 Döndün dağa sən, samovar... 

 

Гьи касдиз хьайитlа девлет,                            Hər kimdədir varı-dövlət,         

Гьадаз вуна ийиз гьуьрмет,                            Ona təzim, bir də hörmət,    

Кесибариз тийиз рябет,                                   Kasıblara etməz xidmət, 

Жеда вун лавгъа сумавар.                             Yaman lovğasan , samovar. 

 1-къалмакъал 

 

 

ГЬАЖИБЕГАЗ  САЛАМАР(куьрелди)           HACIBƏYƏ SALAMLAR(ixtisarla)           

 

Эвела ваз салам-дуьа,                           Əvvəl sənə Salam-dua,                      

Зи гъвечIи стха,Гьажибег.                        Kiçik qardaşım,Hacıbəy. 

Зи мецелай ракъай пай я,                       Dilimdən pay,qəlbən əta 

РикI заз лап мукьва,Гьажибег.                  Sənə, sirdaşım Hacıbəy.  

 

Тамам дуьнядив барабар,                      Hörmətim var dünya qədər,       

Заз гьакI хатур кIандай санбар.                 Xətirlisən axşam-səhər. 

Адакай заз це на хабар,                          Necədirsə ver bir xəbər 

ГьикI я Зуьлейха,Гьажибег...                   Həyat yoldaşın,Hacıbəy...   
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Са кардикай  заз гила лагь,                     Sən bir xəbər mənə yetir,          

Анра крар хьана ислягь.                           Orda işlərin necədir. 

ГьикI авата чи Абдуллагь.                         Keyfi-halı nə təhərdir          

Чи кьведан арха,Гьажибег.                       Dost Abdullanın,Hacıbəy.    

 

Чи ара икI хьана яргъаз,                              Necə oldu,düşdün uzaq.  

КIанзава заз мадни рахаз,                           İstəyərdim əhvallaşaq.          

СтIал шаир Сулейманаз                              Süleymana gəlsin qonaq, 

Са чар ракъура, Гьажибег.                         Göndər məktubun,Hacıbəy.  

    

STAL  SÜLEYMAN 

 

Həsənbəyov Süleyman 1869-ildə Kürə mahalının Ağa Stal kəndində anadan olmuşdur.Uşaqlığı 

məşəqqətli keçmiş Süleyman Dərbənddə,Gəncədə,Səmərqəndə,Bakıda fəhlə kimi çalışmış,iyirmi 

ildən sonra kəndinə qayıdaraq,ailə həyatını qurmuşdur.Sovet hakimiyyətini alqışlamış,onun 

ideyalarını geniş xalq kütlələri arasında yaymışdır.30-illərin hadisələrindən pəjmürdə olmuş 

şairin yaradıcılığında bu hakimiyyətə qarşı bəzi “qara fikirlər”meydana gəlmişdir. 

Ləzgi sovet ədəbiyyatının banisi olan Stal Süleyman “XXəsrin Homeri” adlandırılmış,əsərləri 

dünyanın bir sıra dillərinə tərcümə olunmuşdur. 

Şair 1937-ildə vəfat etmişdir. 

                     

                                                           "İnqilabaqədərki ləzgi ədəbiyyatı” (Mahaçqala-1990) 
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КЕСИБ  АБДУЛЛАГЬ 

 

    Саруханов Абдуллагь 1875-йисуз Къуба магьалдин (гилан КцIар райондин) 

Манкъулидхуьре дуьнядал атана.Кьилел кас  алачиз чIехи xьайи Абдуллагьа жегьил 

чIавалай шиир туькIуьриз,вичихъ авай дердер и рекьелди аладариз хьана.Девирдин 

татугайвилер негь ийизвай шаир 1934-йисуз кулакри ягъана кьенай. Кесиб Абдуллагь 

тIварцелди элдин арада шира хьайи заридин шиирар 1963-йисуз акъатай ктабда гьатнава. 

                           "Инкъилабдилай виликан лезги литература" (Магьачкъала-1990) 

            

ДУЬНЯДА                                                                                                   

Гаф лагьайла ,атIузва чи виликай,                   

Амач,эллер,гьахъни дуван дуьняда. 

Уьмуьр бада ,азад са югъ такуна, 

Рекьидани бес чун жуван дуьняда?! 

 

Алагуьзли ярди зи гаф  атIана, 

Къапудилай шехьиз-шехьиз хтана. 

Такьат кумач зи чан тамам ктIана, 

Гьикьван чIугван туькьуьл гьижран дуьняда?! 

 

Хкат жедач юзбашидин гъиликай, 

Кьил атIуда физ хьайитIа виликай, 

Чара амач цавукайни чиликай, 
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Гьидаз чир хьуй писни хъсан дуьняда?! 

 

Са сефердан арха хьанач заз Аллагь, 

КIани дустар ,куьне зи дерт вирдаз лагь, 

ИкI гьавайда рекьидачир Абдуллагь, 

ХьаначиртIа,пачагьни хан дуьняда! 

                                                                       

            DÜNYADA 

Söz deyəndə vururlar lap ağzından, 

Qalmayıbdı haqla divan dünyada. 

Ömrüm keçir rahat bir gün görmədən, 

Öləkmi biz belə zaman dünyada?! 

 

Alagözlüm kəsdi mənim sözümü, 

Qayıtmışam isladaraq gözümü, 

Çürüdü can ,qalmayıbdı dözümüm, 

Bəs deyilmi acı hicran dünyada?! 

 

Çıxmaq olmur yüzbaşının sözündən, 

Başın kəsər birdən keçsən önündən, 

Yoxdur çarə nə səmadan,nə yerdən, 

Nədir,görən,yaxşı-yaman dünyada?! 
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Mənə dayaq olmayıbdı Allahım, 

Əziz dostlar,Sizsiz mənim pənahım, 

Abdullahın tez sönməzdi çirağı, 

Olmasaydı padşahla xan dünyada?!  

 

      ЭКУЬ  ДУЬНЯ 

Са югъ таквар вучда вакай, 

БарбатI хьанва экуь дуьня. 

Марф акьуна ктIай цил хьиз, 

КьатI-кьатI хьанва экуь дуьня. 

 

И вав гвайди гьич инсаф туш, 

Даим кьилел алай байкъуш, 

Намуслуди амачир буш 

Са затI хьанва экуь дуьня. 

 

Бязибуруз я вун иер, 

Ви мана гьа им ян мегер?! 

Кесиб халкьдин хъукъуз жигер, 

ЖаллатI хьанва экуь дуьня. 

 

Абдуллагьан акъудмир рикI. 

Жаза гумир адаз на икI! 
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Девлетлуйриз битмишай ник- 

Суьрсет хьанва экуь дуьня. 

 

        AÇIQ  DÜNYA  

Görməyirsən bir gün aydın, 

Bərbad olub açıq dünya. 

Çürüyübdür çəyirdəyin, 

Cad-cad olub açıq dünya. 

 

Eylədiyin insaf deyil, 

Başım üstə bayquş kəkil, 

Namuslu kəs qalmayıb ,bil, 

Bir zad olub açıq dünya. 

 

Kimlərəsə xoş bir səhər, 

De,məqsədin budur məgər? 

Kasıb kəsdə yanır ciyər, 

Cəllad olub açıq dünya. 

 

Abdullahda qalmır ürək, 

Vermə cəza ,sən gəl əl çək! 

Dövlətliyə hazır çörək- 

Sursat olub açıq dünya. 
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ТУЬРЕЗ                                                                                          XIŞIM    

Кьве яц кутlунна какур кlарасдихъ,                            Bir cüt kəli qoşub əyri ağaca   

Кlуф чиле туна физ аван ,туьрез?                             Baş götürüb hara gedirsən,xışım?             

Кесибдин рикlе авай дертни гъам                              Kasıb qəlbim batıb qəmə-qüssəyə, 

Гьикьван чlехид я-чиз аван,туьрез?                           Gəlib zara,bunu bilirsən,xışım?  

 

 Кьама акьурла юзбашидин гъуд,                               Peysər "yedi" yüzbaşıdan yumruğu,   

Садан еринда вугузва са цIуд.                                   Bir dəfə yox,saymaq olmur çoxluğu. 

Аман-минет хьуй,я вун зи умуд,                                 Aman-minnət olsun səndən umduğum, 

Балайриз суьрсет гъиз аван,туьрез?                          Balalara ərzaq yetir sən,xışım. 

 

Вуна ажузвал хиве кьунани,                                        Acizliyi heç boynuna almısan?     

Инсафдин мирвет рикIе тунани,                                  Ürəyinə insaf-mürvət salmısan? 

Абдуллагьа хьиз, лагь кван, вунани                            Söylə, sən də Abdullah tək hər zaman 

Хажалатдин сир хуьз аван ,туьрез?                            Qəm-qüssəni gizləyirsən sən ,xışım ?       

 

ЧИР ХЬАНАЙТIА КIЕЛИЗ-КХЬИЗ 

 

Я са алим авач халкьдиз,я илим, 

И дагълара къекъвез уьмуьр жезва зай. 

Чи девирда вучиз къучагъ лезгийриз, 

Дуьнядин и няметрикай авач пай ?! 
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АвайтIa чахъ жуван ктаб ,жуван чIал, 

Агъуз жечир касдин вилик элдин гьал. 

Эвел кьиляй вири тахсир хьана чал, 

Кьуна лугьуз масадан векь цуькведай. 

 

Ракъун чна лап яргъариз рухваяр, 

Абуру хьайтIан чиррай чпиз сенятар. 

Хьана дерин илим чидай сеняткар, 

Эсерралди турай халкьдин рикIе цIай. 

 

Чир хьанайтIа Абдуллагьаз кIел-кхьин, 

РикIе аваз хажалатни хъел кхьин, 

КIвач эцигай гьар жуьредин гьал кхьин, 

Лап душмандин чан къачуна хкведай.  

 

 

SAVADLI OLSAYDIM 

Yox xalqımın nə alimi,nə elmi, 

Dağ gəzməklə ömrün edir belə zay. 

Deyin ,niyə dövrümüzdə ləzgiyə  

Naz-nemətdən düşməyibdi heç nə pay?! 
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Gər1 olsaydı kitabımız,dilimiz, 

Olmazdı heç baş-aşağı halımız, 

Lap əzəldən təqsirkarıq özümüz, 

Çün tutmuşuq özgə otun gülə tay... 

 

Gəl,göndərək uşaqları qürbətə, 

Yiyələnsin onlarsa da sənətə, 

Həm sənətkar, həm də elmə həvəsdə, 

Xalqa versək xeyri, sonra sən bir say. 

 

Mən-Abdullah gər savadlı olsaydım, 

Qəlbimdəki qəm-qüssədən yazardım. 

Rastlaşdığım hər düyünü açardım, 

Düşmənlərə salardım mən hay-haray. 

 

SARUXANOV  ABDULLAH 

 

Abdullah Saruxanov (Kasıb Abdullah)1875-ildə Quba mahalının (indiki Qusar rayonunun) 

İmamqulukəndində anadan olmuşdur. Yetimliklə böyüyən gənc Abdullah şeir qoşmağa ,dərdini 

xalqla bölüşməyə can atırdı. Zəmanəsinin naqisliklərini ifşa edən şair 1934-ildə qolçomaqlar 

tərəfindən öldürülür. “Kasıb “təxəllüsü ilə məşhurlaşan ədibin yeganə kitabı 1963-ildə çapdan 

çıxmışdır. 

                                                          İnqilabaqədərki ləzgi ədəbiyyatı" (Mahaçqala-1990)                          
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СТIАЛ  САЯД 

 

1880-йисуз Куьре округдин (гилан СтIал Сулейман райондин) Агъа СтIалрин 

хуьре дуьнядал атай Саяд гзаф алакьунар авай руш тир. Адаз фолклордин 

маниярни халкьдин макьамар гзаф чидай.Кесибвиляй кIанидахъ галкIиз тахьай 

жегьил Саяд къад йиса аваз терг хьанай. Адан эсерар 

газетриз,журналриз,гьакIни кьилди ктаб хьиз басмадай акъатнава. 

                                             «Инкъилабдилай виликан лезги литература» (Магьачкъала-1990) 

 

                           КАВХАДИЗ                                     KOVXAYA 

Зун ашкъиди кьурла есир,                       Sevgi məni etdi əsir, 

                                                                        Söylə nəyi faş etdim-sirr? 

Вучиз за ваз ахъайнай сир,                      Ah neynəyim,məndə təqsir,   

Агь,за вучин,хьанай тахсир,                     Sənə qonaq gəldim, kovxa.    

Гьа ви патав атун ,кавха. 

 

Залум стха хьайила азгъун1                       Zalım qardaş,oldun azğın, 

Хьанай завай вавди рахун,                         Niyə səni danışdırdım?  

Винелай сагъ,къене бархун,                      Üstü bəzək,içi barxun1, 

КтIанвай рикI-каркун кавха.                      Çürük qəlbə dəydim. kovxa. 

 

Мелъуьнди хьиз хъуьрез-хъуьрез,       Məlun mənə güldü güclə,        

Кьел вегьена кайи хирез.                             Duz da səpdi yaram içrə, 
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Кьисметрай ваз чара тежез ,                        Sənə heç vaxt olmaz çarə,  

Иландин мез атIун ,кавха.                             İlan dilin kəsim ,kovxa. 

 

Буьркьуь кьве вил,рикIни алчах,                Gözün görmür,qəlbin alçaq,  

Авач хьи вахъ кьатIун,кавха.                          Yoxdu səndə andım,kovxa.   

 

ГьикI фейитIан _зи рехъ къуза,                    Hara getsəm ,yolum dardır,   

Хкаж гъилер ,ая суза,                                         Ağla,sızla,səsin qaldır, 

Фасадари кьадач арза,                                        Köməkçin də ərzə yazmır, 

Ви рикI яни ракьун ,кавха.                                Mən daşqəlbli sandım ,kovxa. 

                                                                                               

Саядан чан ятIан гьайиф,                                  Ah, Sayadın canı hayıf,      

Ви вилик жеч алчах,зайиф,                               Qarşında o, durmaz zəif, 

Ви терездин мийир тариф,                                Əyyarını etmə tərif,    

Бес хьана заз акун ,кавха.                                    Görməyin də bəsdi,kovxa. 

 

1-вил ичIи                                                             1-irin 

 

ГЬИНАЛ  РАХАН  ЯРДИХЪ  ГАЛАЗ     HARDA EDİM SÖHBƏTİMİ 

 

Зи ширин чан кана хьи ,вах,                     Şirin canım yandı ,bacım,   

КIанид рикIяй акъатдайд туш.                 Unutmaram sevgilimi.    

РикI  дердерив ацIанава,                           Dərdlə dolu ,dolu qəlbim, 
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Гьинал рахан ярдихъ галаз?                      Harda edim söhbətimi? 

 

Аман, зи вах,вун кисмир тIун,                     Aman bacım,susmaginən, 

Зи ярдихъай це заз хабар,                             Bir soraq ver sevgilimdən.   

Закай затIни чуьнуьхмир тIун,                     Məndən heç nə gizləmə sən,   

Вуч кар заз акур ахвар?                                Nə imiş bu yuxum,görən? 

 

Чилер-цавар гайитIани,                                 Yeri-göyü versəniz də, 

ДакIандав рикI агатайтIани,                           Sevmədiyim yaddır mənə. 

Чилни цав сад хьайитIани,                             Yerlə səma öpüşsə də, 

КIани ярдин дидар такваз.                             Tək sevgilim daddır mənə. 

                                                                                    

 ВУН ЗИ СУРАЛ КЪВЕДАНИ,ЯР?          QƏBRİM ÜSTƏ GƏLƏRSƏNMİ? 

 

Гьар пакамахъ сегьер-сегьер                Hər gün səhər alatoran    

Вун сурал  зи къведани ,яр?                   Qəbrim üstə gələrsənmi? 

Тикрар ийиз чаз хьай дердер,                Dərdimizdən dinib hər an, 

«САЯД!»-лугьуз шедани  ,яр?                  -SAYAD!-deyə ölərsənmi? 

 

Сурун кьилихъ зи тIвар кьуна,             Adımı çək baş tərəfdə, 

«САЯД!»-лугьуз эвера,яр.                          SAYAD!-deyə çağır məni,  

Чаз хьайи кьван гужарикай                     Zülmümüzdən hər səhərdə, 

Течирбуруз эзбера,яр.                                  Bir yada sal axır məni. 
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Яр хтунин ван хьайила                           - Yar gəlibdi,-sorağını     

Шадвилелди жед вун никIе,                    Eşidəndə -zəmidəsən. 

Дустар сефил акурлахъди                         Səfil görcək yad-yaxını     

Гъалаб жеда ,яр,зи рикIе.                            Bil,köksümdə -qəlbimdəsən. 

 

Аман эллер,садлагьана                                 -Ay camaat ,birdən –birə    

Зи яр сефил мийир куьне.                           Onu peşman etməyiniz. 

Саяд-Пери кьена лугьуз,                                Sayad-Pəri ölüb deyə     

Ярдиз хабар гумир куьне.                            Yara xəbər verməyiniz. 

 

STAL     SAYAD 

1880-ildə Kürə mahalının (indiki Stal Süleyman rayonunun) Ağa Stal kəndində dünyaya göz 

açmış Sayad çox bacarıqlı qız olmuşdur.Folklor mahnıları və xalq nəğmələrinin mahir bilicisi 

idi.Kasıblıq üzündən sevgisinə qovuşa bilməyən gənc Sayad iyirmi yaşındaykən tələf olmuşdur. 

Əsərləri bir neçə topluda və ayrıca kitab şəklində (1992) çap edilmişdir. 

                                                                          

  “İnqilabaqədərki ləzgi ədəbiyyati” (Mahaçqala-1990) 
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С ОВЕТРИН    Д Е ВИР  Д  И  Н    Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А 

______________________________________________________________________________ 

                                                  SOVET DÖVRÜ ƏDƏBİYYATI 

 

НУРЕДДИН  ШЕРИФОВ 

   

1883-йисуз Къуба  магьалдин(гилан КцIар райондин)ГуьндуьзкIеле хуьре 

дидедиз  хьана.1905-йисалай инкъилабдихъ фейи жегьил Нуреддин са 

тIимил чIавалай Коммунист партиядин жергейриз гьахьзава. 

Азербайжанда чкайрал советар тешкилуна, абур мягькемаруна 

активистрикай сад хьанай. Къуба, Хьилер, КцIар районра кьилин 

везифайрал кIвалахнай.Ам 1952-йисуз рягьметдиз фена. 

Н.Шерифован »Чигедин стIал»тIвар алай китаб чапдай акъатнава. 

«Бахтунин эквер» (Баку-1970) 

                                                                                                             

               ЧИРА                                                         ÖYRƏN 

Куьгьне кIелар квахьна фена,       Köhnə təhsil itdi, getdi, 

МичIи суруз гьахьна фена.               Qara qəbrə girdi, getdi. 

ЦIийи кIелар атана шад,                      Gəldi bizə yeni təhsil, 

Эллери чи кьатIана фад.                      Başa düşsün bu qədim el.   

Къелем къачу кIелиз алад,                 Qələm götür, oxu, tələs, 

Чира халкьар илимдин дад.               Xalq göstərsin elmə həvəs. 

Вилик финин рекьер чира.                 İnkişafa yolu öyrən! 
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ША                                                                GƏL 

МичIи дуьня барбатIна .                      Qaranlığı dağıtdıq_ 

ЦIийид туькIуьр ийиз ша.                Yeni dünya tikək,gəl. 

Илимдалди кьилeра                              Beyinlərə elmlə    

Эквер куькIуьр ийиз ша.                     Nurdan işıq səpək,gəl. 

 

Кьакьан ,чIехи даълара,                        Nəhəng ,hündür dağlara 

НикIерани багълара.                               Tarlalara,bağlara,  

Мукьварани яргъара ,                             Yaxına,uzaqlara 

Рехъни жигъир ийиз ша.                      Təzə yollar çəkək ,gəl. 

 

ГъвечIибурни чIехибур,                         Ay uşaqlar,ahıllar, 

Жегьилбурни рехибур1,                           Cavanlarım,aqillər, 

Секинбурни векъибур,                            Tündməzaclar ,həlimlər, 

Илим фикир ийиз ша.                               Elmə fikir verək,gəl. 

 

1-кьуьзуьбур 

 

ГЬАЙИФ                                                                          HAYIF     

Мад вуч лугьун за ваз Актив1,                   Ah, nə deyim sənə, Aktiv1, 

Дидедин чIал кьабулдачир.                       Doğma dili bəyənmədin.    

Дидед гайи нек ваз гьайиф                        Ana südü sənə hayıf,     
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ЧидайтIа вун икI ,гьич хачир.                   Kaş dünyaya sən gəlməzdin.   

 

ЧидайтIа квез халкьар вири                       Gər bilsəydin,bütün xalqlar    

Вилик финиз себеб жери ,                          İnkişafda dillərilə. 

Дидедин чIал туна,гъейри                           Doğma dili edib kənar, 

Патан са чIал вуна кьачир.                          Tapınmazdın özgə dilə... 

 

Алай гъилел зегьметд къабар ,                     Xəbərin var öz elindən, 

Элдикай хьанайтIа хабар,                              Əlləridir cadar-cadar. 

Маса чIалал кхьей чарар                               Yazılanlar özgə dildə      

Гана гъиле, мягьтел тачир.                            Əlindədir, qoyub naçar... 

 

1-1934-йисуз Къубада кьиле фенай                 1-1934-ildə Qubada olmuş partiya fəalları 

yığıncağı            

  

NURƏDDİN  ŞƏRİFOV 

 

1883-ildə Quba mahalının(indiki Qusar rayonunun)Gündüzqala kəndində anadan 

olmuşdur.1905-ildən inqilabi hərəkata qoşulmuş,sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizəyə 

başlamışdır.Azərbaycanda sovetlərin yaradılması və möhkəmlənməsi işində fəal 

kommunistlərdən biri olmuşdur.Quba,Hil,Qusar rayonlarında partiya və hökumət vəzifələrində 

çalışmış  N.Şərifov 1952-ildə vəfat etmişdir.Onun “Çiqedin stal” (“Şeh damlası”)kitabı işıq üzünü 

görmüşdür. 

                                                                                                                      “Bəxt işıqları” (Bakı-1970)     
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ХУЬРУЬГ    ТАГЬИР 

 

Алимов Тагьир (Хуьруьг Тагьир)1893-йисуз Самур округдин(гилан Ахцегь 

райондин)Хуьруьгрин хуьре дидедиз хьана. Аял чIавалай кесибдаказ 

уьмуьрай Тагьира са гьал кIвачи чил кьурдалай кIвалахиз 

эгечIна.Инкъилабдилай вилик туькIуьрунар авунив эгечIай шаирдин 

тIвар-ван Cоветар атайдалай кьулухъ вирина шира хьана.Дагъустандин халкьдин шаир 

Хуьруьг Тагьир 1958-йисуз гьахъ дуьнядиз фена. 

 

                                        Bатан 

Ви гуьрчеквал садахъни жеч, 

Чан зи хайи ,диде Ватан. 

Еке чуьллер галаз гегьенш 

Мадни хьурай вун авадан. 

 

Накьвар къизил, къванер мармар, 

Авач валай хъсан уьлкве. 

Дагълар якъут,тамар гевгьер, 

Азад я ви хзан ,уьлкве. 

 

Чи магьсулрин кьакьан бегьер 

Хкаж жезва чинар хьиз тик. 

ЦIарцIар гуз къвазнава чуьллер, 

Гьар патахъди ахъайна цуьк. 
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Чи заводри ,акъваз тийиз, 

Югъди-йифди кIвалахзава. 

Чандилайни хвена азиз, 

Чна валди дамахзава. 

 

                             VƏTƏNİM 

 

Bil,gözəlliyindən heç yanda yoxdur, 

Doğmadan doğmasan Vətənim mənim. 

Genişdir çöllərin bərəkət dolu, 

Doğmadan doğmasan Vətənim mənim.  

 

Torpağın qızıldır,daşların mərmər. 

Dağların döşündə quzular mələr. 

Bağ-bağat meyvəli,zəngin meşələr, 

Doğmadan doğmasan , Vətənim mənim. 

 

Durmadan işləyən zavodlarındır, 

Şan-şöhrət gətirən övladlarındır. 

Məramım, ilqarım sənin adındır, 

Doğmadan doğmasan, Vətənim mənim!  
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ДИДЕ                                                                                           ANA 

Эгер вуна ханачиртIа,                                              Əgər məni doğmasaydın,            

Жедачир зун пашман ,диде!                                    Heç olmazdım peşman, ana! 

Вахтсуздаказ зун дуьнядиз                                      Mən bədbəxti bu dünyaya      

Вучиз гъана  душман ,диде?                                    Neyçin gətdin,düşman ana?        

 

Са гьафте я,им туш гъибет1,                                      Bir həftədir,deyil qeybət,  

Авачиз зун шалвардин мет.                                      Köhnə şalvar olub bərbad. 

Йифди-югъди къачуз зегьмет.                                  Gecə-gündüz çəkdim zəhmət,                   

Чан гуда за гьикьван ,диде?                                      Canım gedir ,aman,ana! 

 

За гьикьван къачуда кашар,                                        Bəsdi çəkdim aclığı mən, 

Инсандивай эхиз тежар?                                            İnsan dözməz,gedər əldən,        

Чпи неда ягълу ашар,                                                  Özü yeyər yağlı kətə, 

Заз фуни гуч яван,диде!                                               Mənə qıymaz yavan,ana! 

 

Амай крар эхдай вири-                                                Dözərdim mən hər bir zülmə,             

Динж туш йифиз къаткур ери,                                    Yatan yeri daha demə,     

Касни авач валай гъейри                                               Səndən qeyri ,bil,heç kimə 

Къведайди гьич зи ван.диде!                                         Səsim çatmaz ,inan,ana! 

1-кьулухъай рахун 
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СА РУША ДУРНАДИЗ                                            BİR QIZ DURNAYA    

               

Ваз лугьудай са гаф ава,                                         Söyləməyə sözüm vardır,   

Къваз са гъвечIи,азиз дурна.                                  Qanad saxla,əziz durna.        

Захъ дердияр гзаф ава,                                             Dərdim-sərim başdan aşır.  

Твах зи метлеб кьилиз ,дурна.                                Muradımı yetir sona.        

 

Зун я хесте,вун я Лукьман1:                                      Mən xəstəyəm,sənsə Loğman1, 

Зи дердиниз ая дарман.                                             Bimarıma eylə dərman.  

Зи ширин чан ида къурбан                                       Səfərinə qurban canım, 

Вун физавай рекьиз.дурна.                                       Əziz durnam--tək gümanım. 

  

Зи яр гала Шеки патахъ,                                           Şəkidədir mənim yarım. 

Вуна адаз саламар твах.                                            Ona dərman bu salamım! 

Туна гъиле авай кIвалах,                                           Qayıtsın tez kəndimizə,               

Фад хъша лагь хуьруьз,дурна.                                   Söhbətləşək biz üz-üzə.    

 

Бахтлу хьуй ви яргъал сефер,                                     Görə bilsən Cəfərimi,              

Адахлидин тIвар я Жафер.                                          Soruşsa gər əhvalımı,      

ЧIуру я лагь Сунад кефер,                                           Ona de ki.halım yaman,                             

Тапшурмиша кIевиз,дурна.                                          Sona da heç qalmır aman. 
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Аманат хьуй зи гафар ваз,                                            Ona de ki.usanmasın. 

Къваз тавуна хтурай фад,                                              Yolda-rizdə yubanmasın.    

 Гужуналди зун масадаз,                                                Elçilərim gəlir neçə, 

Гузава лагь гъуьлуьз,дурна.                                            Vüsalımız yenir heçə...   

 

ALİMOV TAHİR 

 

Alimov Tahir(Xürüq Tahir) 1893-ildə Samur dairəsinin (indiki Axtı rayonunun) Xürüq kəndində 

dünyaya göz açmışdır. Uşaqlığından kasıb həyat sürən Tahir erkən yaşlarından fiziki əməklə 

məşğul olmuşdur. Yaradıcılığa inqilabdan əvvəl başlasa da, məşhurluğu Sovetlər dövrünə 

təsadüf edir. 

“Dağıstanın xalq şairi” adına layiq görülmüş ədib 1958-ildə vəfat etmişdir. 

“Ləzgi ədəbiyyatı müntəxəbatı. VI sinif." (Mahaçqala-2007) 

 

АБДУРАГЬМАН  АБДУРАГЬМАНОВ 

 

Абдурагьман Абдурагьманов (Ашукь Абдул) 1900-йисузСамур 

округдин (гилан Ахцегь райондин) Чепер хуьре дидеди хана. Фад 

етим амукьай Абдурагьман куьлуь яшарилай кlвалахуниз мажбур 

хьана: Ахцегьрин мануфактурада, Лезги Драм театрда зегьмет 

къачунай. Чуьнгур ягъунал, гаф-гафунихъ ккlурунал рикl алаз хьайи жегьил ашукьвализ 

эгечlнай. 

Уьмуьрдин чlехи пай мел-мехъеррихъ акъудай Ашукь Абдулан туькlуьрар чал агакьнава. 

Лезги халкьдин «Ашукь Лукьман»,  ада тамамарай манияр къедалди элдин рикIел алама. 

Ашукь Абдул 1971-йисуз рягьметдиз фена. 

                                                                                   «Чирагъ» № 13 (2011) 
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МЕХЪЕРИН  МАНИ 

 

Салам гана куь межлисдиз атайла, 

Япа ширин зуьрнедин сес гьатайла, 

Куь дакlардал къе далдамар гатайла, 

Мадни виниз хкаж жеда зи бармак, 

Азиз дустар, квез мехъерар мубарак. 

 

Куь межлисда пашман тахьуй гьич са кас, 

Кьиляй-кьилиз бахтлу хьурай чамни свас, 

Гъил кьуна за лугьузва квез, гьар са кас, 

Мадни бул хьуй, куь мехъерик шурва, як, 

Азиз дустар, квез мехъерар мубарак. 

 

Межлисдавай кьуьзуьбурни жегьилар, 

Зи мурад я шад хьунухь куь гуьгьуьлар, 

Абдула квез лугьузвайд я и гафар, 

Куь ашкъи я акатнавайди къе зак, 

Азиз дустар , квез мехъерар мубарак! 

 

 

TOY MAHNISI 
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Salam verib toyxanaya girəndə, 

Qulağıma zurna züyü dəyəndə, 

Nağaranın səsi göyə çəkəndə, 

Dik duracaq başımdakı bu papaq, 

Əziz dostlar, məclisiniz mübarək. 

 

Ömür boyu xoşbəxt olsun bəy-gəlin, 

Bir kimsənin xətrinə heç dəyməsin, 

Əzizlərəm hər bir kəsi, bil, yəqin, 

Qoy bol olsun bu toydakı hər yemək, 

Əziz dostlar, məclisiniz mübarək. 

 

Məclisdəki hər bir qoca, hər cavan, 

Qoy könlünüz meyxoş olsun hər zaman, 

Abdul deyir bu alqışı ucadan: 

Eşqinizdir məni edən sevincək, 

Əziz dostlar, məclisiniz mübarək! 
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АХЦЕГЬАР                                       AXTl 

 

Дагъдин хурал кхаралла,           Dağ döşündə, aşırımda, 

Элдиз масан Ахцегьар къе.        Bir bəzəkdir Axtı bu gün. 

Кlвалер вири чархаралла,          Hər bir evi sıldırımda, 

Даим кьакьан Ахцегьа къе.        Lap yüksəkdır Axtı bu gün.  

 

Куь келемд дад виринрава,        Ağ kələmin adı məşhur,   

Ичин багълар серинрава.            Saf almanın dadı məşhur, 

Инсанди сив ширинрава,            Bulaqların tamı məşhur,     

Элдиз масан Ахцегьа къе.          Bir örəkdir Axtı bu gün. 

 

Руш я гуьзел, гада кьегьал,         Qızı gözəl,oğlu qoçaq,     

Зегьметдикай туькlуьриз чlал.    Şərəfinə söz qoşacaq, 

Артух ийиз девлетни мал,           Var-dövləti ,bil,artacaq, 

Гьал кlубан я Ахцегьа къе.           Kefiçağdır Axtı bu gün. 

 

Ашукь Абдул алай рекьел,          Aşıq Abdul yol gedərkən, 

Ашукь хьана акъвазна квел.         Gördü səni səhər erkən ,   

Ярашугъ тир зегьметчи эл.           Xalqın da var ,əməksevən, 

Лап хъсан я, Ахцегьар къе!           Xoşsayaqdır Axtı bu gün.     
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ABDURƏHMAN    ABDURƏHMANOV 

Abdurəhman Abdurəhmanov (Aşıq Abdul) Samur okruqunun(indiki Axtı rayonunun)Çeper 

kəndində 1900-ildə anadan olmuşdur. 

Atasını erkən itirən Abdurəhman hələ kiçik yaşlarından işləməyə məcbur olmuşdur:Axtı 

manufakturasında,Ləzgi Dram teatrında çalışmışdır.Saz çalmağa,söz qoşmağa həvəsi onu tezliklə 

aşıqlıq etməyə sövq etmişdir. 

Həyatının çox hissəsini el şənliklərində,toyda-mağarda keçirmişAşıq Abduldan xeyli əsər miras 

qalmışdır.Ləzgi xalq dastanı”Aşıq Loğman”,bir sıra mahnı ifalarının səsyazmaları 

lentlərə,qramofon vallarına köçürülmüşdür. 

Aşıq Abdul 1971-ildə vəfat etmişdir. 

                                                                                                                “ÇiRağ” N13 (2011)  

ШАГЬ-ЭМИР  МУРАДОВ 

 

Дагъустандин халкьдин шаир Шагь-Эмир Мурадов виликан Самур 

округдин 

(гилан Докузпара райондин)Къурушрин хуьре 1913-йисуз дидедиз хьана. 

Сифте юкьван мектебда,гуьгъуьнай пединститутда кIелай Шагь-Эмира 

муалимвал,радиода,журналда редакторвал авуна.Саки 60йисуз 

туькIуьрунрал зегьмет чIугур Ш-Э.Мурадова гьакIни урус,Азербайжан чIаларай лезги 

чIалаз элкъуьрунар авунай. 

Зари 1995-йисуз Магьачкъалада гьахъ дуьнядиз фена. 

                                     "Дагъустандин литература. 11-синиф" (Магьачкъала-2003) 
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ФУ                                                                                                ÇÖRƏK 

За фаз бахшзава зи гуьгьуьлдин илгьам,                     Çörəyə fəda etdim ilhamımı mən, 

Чи вири девлетрин дамах фу я, фу.                              Hər var-dövlətdən fəxarət-çörək.     

Гьич са няметдивай гуз жеч фан тIям ,                        Heç nemət verəmməz çörəyin yerin,                

Инсанрин  къуватрин даях фу я ,фу.                            İnsana qüvvədir,həm qeyrət-çörək. 

 

Фу авай халкьарин къуват я зурба,                                Çörəkli xalqların çoxdur gücü də,     

Фан вилик душманрин тупар я ажуз.                             Çörəyin önündə toplar da aciz. 

Фу я чи рикI алай хуьрекрин буба,                                 Xörəyin atası  çörəkdir,bilsən,  

Ахмакь я кьадайди фан къимет ужуз,                            Ancaq axmaq tutar çörəyi ucuz.      

 

Фан кIус лап къизилдиз хьайи барабар,                        Tikəsi qızıla bərabər olan                                  

Дяведин пис девир акунай элдиз.                                   Müharibə dövrün yaşayıb xalqım. 

Фу !-лугьуз, гишила кана кIарабар,                                -Çörək ver!-qışqırıb,aclıq da çəkib.   

Пагь,гьикьван азият чIугунай элди.                               Nə qədər əziyyət aşırıb xalqım.  

 

Чир хьурай жегьилриз фан къадир-къимет,                 Çörəyin qədrini bilsin cavanlar,                

Фан кIусар баятриз, гадриз тахьурай.                            Tikəni qurudub tullamasınlar. 

Техилдин дарвал чаз тахьурай кьисмет,                       Taxılın qıtlığı olmasın nəsib,    

Инсанар!Фаз гьуьрмет квадриз тахьурай!                     Çörəyə hörmət et,nə qədər insan var!    
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АШКЪИДИН  СЕЛ                 EŞQİN  SELİ 

Ракъини чил ифирдай хьиз,         Gün torpağı qızdıran tək 

Нур гудай цIун хьелералди.         Nur saçaraq közərtilə,    

На зи рикIе ялав твазва                 Qəlbimə od salırsan,qız, 

ЧIулав гьакьикь вилералди.          Qara şəvə gözlərinlə. 

 

Кьакьан дагъдин серт рагара        Qayasında hündür dağın   

Битмиш хьанвай цуьк ятIа вун.     Əcəb bitmiş gülsənmi,qız? 

Гьазур я зун гьа дагъни кваз          Mən o dağı əllərimlə 

Хкажна кьаз гъилералди.               Qaldıraram özüm-yalqız.                    

 

Ви xуш майил илгьам я заз,            Mənə ilham- xoş baxışın 

Ахмишардай ашкъидин сел.           Eşq selini axıtdıran. 

Уьмуьрдин багъ безетмишна          Bəzənəcək həyat bağım 

Ви шадвилин гуьлералди.               Sevincindən müjdə alan. 

        

НАЗЛУ  ЖЕЙРАН 

                            

Вин патав мегьман яз атанва зун къе, 

Гьижрандин залан дерт твамир зи рикIе. 

Зин рикIяй ви рикIиз рехъ хьурай ,гуьзел, 

Ашкъидин рагъ ала чи кьведан кьилел. 
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               Назлу жейран 

                Чид я девран 

                Ширин я заз 

                Ви манид ван. 

Чун къужахда кьунвай гуьзел я гатфар, 

Им гьакIан рахун туш,зи рикIин гафар. 

Кьабула зи гъиляй и гуьзел цуьквер, 

Килигна са чиниз ая садра хъвер. 

             Назлу дилбер, 

              Ая тIун хъвер. 

              Ахъа хьурай 

               Чи шад рикIер.            

         

NAZLI  CEYRAN 

Gəlmişəm yanına mehman olub mən, 

Qəlbimə salma,qız,hicran dərdindən. 

Könlümdən könlünə yollar açılsın, 

Məhəbbət günəşi yansın,saçılsın. 

                A nazlı ceyran, 

                 Xoşdur bu dövran. 

                Mənə şirindir 

                 Səsin canalan! 

Ağuşuna alıb bizi gözəl yaz, 
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Xoş sözlər eyləyir  köksümdən pərvaz. 

Qəbul et əlimdən gül dəstəsini, 

Üzümə baxaraq gül bir səmimi. 

           Nazlı dilbər, 

            Mənə gülümsər. 

           Qoy, açılsın    

            Şad bir səhər. 

 

 

ŞAH-ƏMİR  MURADOV 

 

Dağıstanın xalq şairi Şah-Əmir Muradov 1913-ildə Samur dairəsinin (indiki Dokuzpara 

rayonunun)Quruş kəndində anadan olmuşdur.Orta məktəbi vəDPİ-ni bitirdikdən sonra 

müəllim,radio-qəzet orqanlarında redaktor vəzifələrində çalışmışdır. Təxminən 60 il yaradıcılıqla 

məşğul olan Ş-Ə.Muradov həmçinin rus və Azərbaycan dillərindən tərcümələr də etmişdir. Şair 

1995-ildə Mahaçqala şəhərində vəfat etmişdir.  

                                                                           "Dağıstan ədəbiyyatı .11-sinif" (Mahaçqala-2003) 
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КЬИЛЯГЬ  КЪУДРАТ 

 

Къудрат Велиханов 1922-йисуз Къуба магьалдин (гилан КцIар райондин) 

Кьилягьрин хуьре дидедиз хьана.Жегьил яшарилай шиирар лугьуз-кхьиз 

эгечIай Къудрат лирик-сатирик шаир тир.Яргъал йисара 

колхозра,совхозра кIвалахай,Ватандин ЧIехи дяведа иштирак авур 

Къ.Велиханова къелем садрани къерехдихъ эцигайди туш.Ада хайи 

халкьдин рикIяй хабар гудай эсерар кхьиз хьана.Гьайиф чIугуналди къейдна кIанда 

хьи,адан вичел чан аламаз са улубни чапдай акъатнач.Кьилягь Къудрат 2003-йисуз хайи 

хуьре рягьметдиз фена, хуьруьн сурара кучукнава. 

                                                                                                                                «Алам»№1(2012) 

 

  

                 КЪАРАГЪА                                             DUR AYAĞA 

Ша,зан вуна са кьуьл ийин,                Gəl,birlikdə rəqs edəyin,  

Эй харуз хвей чан,къарагъа!                Ərköyünüm ,dur ayağa! 

Фад жедайвал зи рикI секин ,              Sakitləşsin,qoy,ürəyim,  

Дердинин дарман,къарагъа!               Ay dərmanım,dur ayağa! 

 

Акъваззавач зи рикI хура,                      Ürək çıxır məhvərindən , 

Бедендивай жезва чара,                          Ayrı düşür bədənimdən,    

КIанзава заз вавай чара,                          İstəyirəm çarə səndən, 

Рагьимлу инсан,къарагъа!                    Ay rəhmanım ,dur ayağa!     
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Эй зи къизилгуьл дередин,                   Dərəmizin qızılgülü, 

Нехиш ятIа вун гебедин?!                        Xalçamızın nəqşi-gülü, 

Харуз хвейи руш дидедин,                      Anasının şən bülbülü,   

Чид я и девран,къарагъа!                         Ay dövranım,dur ayağa! 

 

Муьгьуьбатдин и зурба тIал,                 Məhəbbətin ağır dərdi,   

Вун себеб яз аватна зал.                             İç dünyamı lap göynətdi,   

Чан гъилел хвей дагъдин марал,           Dağ maralı ələ vərdiş, 

Зун я вал гьейран,къарагъа!                     Mən heyranam,dur ayağa!     

 

Гъил къачуртIан недай фалай,                Əl çəksəm də mən çörəkdən, 

Мумкин туш гъил къачун валай,           Səndən heç vaxt-gözəl sənəm, 

Са инсафдив жув жувалай,                         İnsaf eylə cani- dildən,    

Чан таза жейран,къарагъа!                         Ay ceyranım,dur ayağa! 

 

Дуьняд мурад кIанид хьун я,                     Muradımdır eşqdə yanam, 

Къе майданда авайд чун я,                          İkimizdə bu gün meydan, 

Заз кIанзавайд тек са вун я,                         Sevdiyimsə təkcə sənsən, 

Эй зи дин- иман,къарагъа!..                        Din-imanım ,dur ayağa!..           

 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

92 

 

            ЖЕЙРАН                                              CEYRAN 

 

Са межлисда кьуьлдайла за,                    Toyxanada rəqs edərkən   

Жейранда зи вил акьуна.                           Bir ceyrana gözüm dəydi. 

Лацу беден авай таза                                 Özü cavan ,bəyaz bədən    

Ярдин гъиле гъил акьуна.                          Yar əlinə əlim dəydi.   

                                                                                       

Гьа арада са ашкъидин                               Saldı məni  oduna eşq, 

Зуз алахьна зи чандилай.                           O da düşdü bu canıma. 

Фарфалаг хьиз межлисд къене                    Mağar içrə firfira tək 

Элкъвена зун жейрандилай                         Dolandım mən ceyranıma..                         

 

Ягъиз капар,кеф-кефина,                             Əl çalırdıq ləzzət ilə, 

КIвачерин звер атIанач зи.                          Ayaqlarım yorulmadı. 

Килигир кьван мад элкъвена,                    Baxdımsa da dönə-dönə, 

Ашкъидив рикI ацIанач зи.                        Qəlbim eşqdən doyammadı.    

 

Кьведни жегьил чагъиндаваз,                       İkimiz də cavan idik, 

РикIин ашкъи ргаз авай.                                Qəlblərdə eşq qaynayırdı. 

Гагь агатиз ,гагь къакъатиз,                           Yaxınlaşdıq,uzaqlaşdıq,   

Са кефина чун чаз авай.                                  Biz ləzzətlə oynayırdıq. 
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Гьа арада зи гьалдикай                                  Birdən-birə ayıldım mən, 

Зазни ачух хабар хьана.                                 Halım mənə əyan oldu.  

Бахтлу я зун ,рикI хурудай                             Nə yaxşı ki,bayıldım mən 

Акъудзавайд ахвар хьана…                           Yarımçıqsa röyam1 oldu ... 

                                                                           

  1-yuxu 

 

ЛЕЗГИ  Я ЗУН                                              LƏZGİYƏM MƏN 

 

Мугьуьббатдин девран такур.                Məhəbbətdə kül olmamış, 

Керем хьуниз успат я зун.                      Yanmağımda Kərəməm mən. 

Кlани ярдин гьижран чlугур,                  Yar yolunda odlanmamış,      

Шаир Кьилягь Къудрат я зун.                 Şair Qiləh Qüdrətəm mən. 

 

Къизил къелем авай гъиле,                       Qızıl qələm var əlimdə, 

Муьгьуьббатдин загьир я зун.                  Məhəbbətdə zahirəm mən.    

Чир хьанавай виридаз къе,                        Məşhurlaşıb öz elimdə, 

Лезги халкьдин шаир я зун.                      Öz xalqıma şairəm mən.   

 

Кlанибурун къадир чидай,                          Sevənlərin qədrin bilən, 

Асул ватан эгьли я зун.                                Əsil vətən əhliyəm mən. 

Вири халкьдин таъсиб хуьдай,                   Öz xalqımın  xeyrin güdən,     

Са рикl михьи лезги я зун.                          Təmiz qəlbli ləzgiyəm mən. 
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QİLƏH  QÜDRƏT 

 Vəlixanov  Qüdrət 1922-ildə Quba mahalının (indiki Qusar rayonunun)Qiləh kəndində 

doğulmuşdur.Gənc yaşlarından şeir yazmağa başlamış Qüdrət lirik-satirik şair idi.Uzun müddət 

kolxoz-sovxoz təsərrüfatlarında çalışsa da,o,qələmini bir an da olsun,yerə qoymamış,xalqın 

qəlbinə yol tapan əsərlər yaratmışdır.Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki,şairin sağlığında bir 

kitabı belə çap olunmamışdır.Qiləh Qüdrət 2003-ildə doğma kəndində torpağa tapşırılmışdır. 

                                                                                                                                             “Alam” N1 

(2012)  

 

ШИХНЕСИР КЪАФЛАНОВ 

                                               

Къафланов Шихнесир 1923-йисуз Ахцегьа дидедиз хьана.Вичин уьмуьр 

Магьачкъалада кьиле тухвай шаир лезги литературадиз  лирикадин 

туькуьраг хьиз гьахьнава.Дагъустандин халкьдин шаир Ш.Къафланов 1995-

йисуз рягьметдиз фена. 

                                      "Дагъустандин литература.11-синиф" (Магьачкъала-2003) 

 

 

МАРАТ (поэмадай чIук)                                         MARAT (poemadan bir parça)                                         

...Куьтягь хьана гуьллеярни.                      ...Qurtarmışdı güllələri. 

Агатзава фашистар.                                      Yaxınlaşır  faşistlər.   

Гила шаддиз сад-садалай                          İtələyir bir-birini, 

Алатзава фашистар.                                     Harınlaşır faşistlər. 
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Хъиткьинзава гранатар-                              Bax, partlayan qumbaralar- 

Савкьатар зи Маратан.                                Maratımın gur səsi! 

Гила, хаин, лешерикай                             İndi xain leşlərindən    

Белки вуна хара тан!                                  Bitəcək ət təpəsi! 

 

Ярх жезва сад...кьвед...пуд...ругуд...     Düşmənləri gəbəriblər, 

Къанлуйрикай сагъ ама.                            Qalıb biri yağının. 

Зи игитдин лекьрен виле                           Şax gözündə igidimin    

"Гьайиф" лугьур нагъв ама.                      Yaş damlası hayıfın. 

 

Акунрай и ажуз касди                               -Ay bədəncə zəif oğlan, 

Гьинай гъана, кьуват, вун?                       Səndə hardan bu qüvvət? 

Рахазва ам:"Куьз гежзава?                       Deyinir o, öz-özünə:            

Есир жеда, Марат, вун!"-                          Möhkəmcə dur, ay Marat! 

 

Зи хайи чил! Вун шагьид я,                       Sən şahidsən, ana torpaq,   

Дустари заз багъишрай.                           Bağışlayın, dostlarım.    

Зи ивини къуй хтурай                               Qoy qələbə bayrağına 

Гъалибвилин нехишрай.                         Çilənsin coşqun qanım. 

 

Ван къвезвани, диде Ватан?                     -Eşidirsən, ana Vətən?   

Рей гунуг пис азаб я.                                   Həlak olmaq təzaddır.  

Хъиткьин хьухь вун, эхиримжи               Bax, bu da son qumbaramdır, 
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Граната, саваб я.                                         Partlatmağım savabdır. 

Гила зи чан къачу,                                      İndi sən al bu canımı,  

                        ихьтин                                 Belə ölüm cavabdır 

Кьиникь-уьткем жаваб я!..                      Düşmənlərimə!.. 

 

ГУЬЗЕТДАЙЛА ВУН                                                       BAXANDA SƏN 

 

Дуьнядикай лезет жеда,                                  Dünya mənə verir ləzzət, 

Гуьзетдайла вун.                                                    Baxanda sən. 

Чандиз гьикьван лезет жеда,                             Canım yaman olur rahət, 

Гуьзетдайла вун.                                                    Baxanda sən.          

 

КIвалин пипIе гъед рахада,                                  Otağımda parlar ulduz, 

Сиве анжах мед рахада,                                        Bal qoxuyar şirin ağız,        

Гуя хъвериз гъед рахада,                                       Gülər mənə aysima üz, 

Гуьзетдайла вун.                                                       Baxanda sən. 

 

Гишин ятIа кьадач хабар,                                     Acmışamsa,yox xəbərim,          

Рекье жеда  вилер,япар,                                       Gözlərimdir yol çəkənim,   

ЦIрада йиф текъвез ахвар.                                  Əriyəcək gecəm mənim, 

Гуьзетдайла вун.                                                     Baxanda sən.     

 

Сят са югъ кьван яргъи жеда,                              Bir saatım-bütöv bir  gün,    



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

97 

Куьгьне гъамар гъуьргъуь жеда.                        Çözələnər dərdim bütün,            

Вацран мичIер экуь жеда,                                    Gecələrim südlü,aydın.     

Гуьзетдайла вун...                                                   Baxanda sən... 

 

...Цифер чIулав яз амукьдач,                             ...Bulud qara rəngdə qalmaz.     

ТIазвай кьилни тIаз амукьдач,                             Ağrıyan baş ta ağrımaz.   

Залай бахтлу кас амукьдач.                                 Heç kim mənə daha çatmaz, 

Гуьзетдайла вун.                                                      Baxanda sən. 

 

ŞİXNƏSİR QAFLANOV 

Qaflanov Şixnəsir 1923-ildə Axtıda anadan olmuşdur.Həyatını Mahaçqala  şəhəri ilə bağlayan 

şair  ləzgi 

ədəbiyyatına lirika ustası kimi daxil olmuşdur.Dağıstanın xalq  şairi Ş.Qaflanov 1995-ildə vəfat 

etmişdir. 

                                                                "Dağıstan ədəbiyyatı.11-sinif" (Mahaçqala-2003) 

 

ТЕЙМУР АЛИХАНОВ 

 

Теймур Алиханов 1924-йисуз Къуба райондин Дигагь хуьре дидедиз 

хьана. Дербентдин Педтехникум акъалтlарна.Вичин яхцlур йисан 

уьмуьрдин гзаф пай ада муалимвилиз гана. Гьа са вахтунда ам шаир, 

драматург, гьамни журналист тир. Ада Къубада сифте яз лезги чlалал 

газет акъуднай, райондин мектебра дидед чlалал тарсар гунин месэла хкажнай.ЧIехи 

рикIин иеси Т.Алиханов 1963-йисуз рягьметдиз фена. 

                                                                                                                "ЧиРагъ"журнал №7 (2010) 
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ХУЬХ  НА ЖУВАН  МИХЬИВАЛ 

 

Лекь цаварин ,жив дагъларин нехиш я, 

Экуьн ярар чаз ракъинин алхиш я. 

Гатфарни гад ,зулни кьуьд хупI паргар я, 

Абур вири тIебиатдин рангар я. 

Аваз хьурай а рангарин экуьвал, 

Инсан,даим хуьх на жуван михьивал! 

                

QORU 

 

Qartal göyün, qar dağların naxışı, 

Dan ulduzu Günəşimin alqışı. 

Baharla yay, payızla qış bir röya, 

Qoy var olsun hər bir rəngin saçağı. 

Qoru, insan, təbiəti, işığı. 

 

           ТЕК  Я 

Гъамари гъам гъида, лугьуз ава зун, 

Хвешерини хъичирзавач рикIиз экв. 

Маса рикIе илифнава зи кард вун, 

Муьгьуьббатдин кимел къe  зун тек я ,тек. 
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 TƏNHAYAM 

 

Qəm-kədər xəcalət gətirər,-sözün 

Deyərək gəzirəm ,qəlbimsə üzgün. 

Özgənin qəlbinə qonmusan ,sonam, 

Məhəbbət tinində tənhayam,anam. 

 

 ТАЪСИБ  ХУЬДА 

Дуст авачир касдихъ садни авач, 

КIантIа девлетлу хьуй,затIни авач. 

Дуствилихъ гелкъуьгъ вун,девлетдихъ ваъ, 

Шадвилихъ яла на,нифретдихъ ваъ. 

 

Нифретди бедбахтвал гъида кьилел, 

Циф жеда чина, 

Нагъв жеда вилел. 

Накъвар кIан жемир вилерал садан, 

Гьидаз вун кIан ятIа,таъсиб чIуг гьадан. 

Таъсибди хуьда эл ,хуьда ватан, 

Ватан авачтIа,куьз я,лагь,инсан?! 
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            Təəsübün çək 

 

Dostu olmayanın yoxdur heç kimi, 

İstər o varlıdır ,istərsə kasıb. 

Can at sən dostluğa ,var-dövlətə yox. 

Sevməyə çalış sən,nifrətdən qaçıb. 

 

 

Nifrətin axırı nifrət gətirər, 

Sifətin sərinlər,dolar gözlərin. 

 Bəsləmə heç kimə sən kin-küdurət, 

Kim istər xətrini ,çək təəsübün. 

Təəsüb gərəkdir Vətənə,soya, 

Yoxdursa Vətənin,gərəksən nəyə?!   

 

TEYMUR  ƏLİXANOV 

Görkəmli ziyali Teymur Əlixanov 1924-ildə Quba rayonunun Digah kəndində anadan 

olmuşdur.Dərbənd pedaqoji texnikumunu bitirən gənc Teymur qırx illik ömrünün çox hissəsini 

müəllimlik peşəsinə həsr etmişdir.O,eyni zamanda şair,dramaturq,jurnalist idi.Qubada ləzgi 

dilində ilk qəzet buraxmış,rayon məktəblərində ana dili(ləzgi dili)dərslərinin tədrisinə 

çalışmışdır.Teymur Əlixanov 1963-ildə rəhmətə getmişdir. 

                                                                                                                "ÇiRağ" jurnalı N7 (2012) 
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ЗАБИТ     РИЗВАНОВ 

                              

 

Забит Ризванов 1926-йисуз КцIар райондин Манкъулидхуьре дидедиз 

хьана. 

Сифте юкьван мектеб, гуьгъуьнай вини дережадин мектебар 

акьалтарай жегьил Забита чара-чара везифайрал кIвалахна. 

1959-йисуз «РикIин гаф»тIвар алай литературадин кIватIал арадал 

гъайи З.Ризванов саки цIуд йисуз адан кьиле акъвазна.Вичин дуст 

Б.Салимовахъ галаз санал «Шарвили» эпос кIватIна,ам чап авун патал гьазурна. 

З.Ризванов шаир, насир, драматург, журналист,тарихчи, чlалан алим, топонимист тир.10 

романдин,20 повестдин ,вишералди шииррин автор тир Забит муалимдин 

Бакуда,Магьачкъалада,Москвада 10 ктаб басма хьанва,ада кхьенвай сегьнедин эсерар 

СтIал Сулейманан тIварунихъ галай Лезги Драм Театрда ва КцIарин Девлетдин Театрда 

къалурнава.Зари 1992-йисуз гьахъ дуьнядиз фена. Адан тIвар хайи хуьруьн 

мектебдал,гьакIни КцIарин Девлетдин Театрдал эцигнава. 

                                                                                  

   "КцIар-кцIарвияр"энциклопедия (Баку-2011) 

 

 

                                                                     

СИФТЕ НУБАТДА                                           İLK  NÖVBƏDƏ 

 

Манийрал ашукь, авазрал вургъун,     Mahnıya aşiq, nəğməyə vurğun, 

Шиирар кlани гуьгьуьл ава захъ.          Təsnifi sevən könlüm var mənim. 

Уьмуьрдин рекье тежедай юргъун,      Həyat yolunda heç olmaz yorğun, 

Зегьметда лигим кьве гъил ава захъ.    Əməkdə pərgar əlim var mənim. 

 

Гуьгьуьлда мелер, мехъер жеда зи,     Mənim könlümdə toy-bayram olar, 

Кьур вахтни жеда хажалатри ам.        Bəzən qəm-kədər bürüyər onu. 

Вилерин накъвар селлер жеда зи,        Dolar göz yaşım, gözlərim dolar.                

Гагьни храда цуькверикай гам.             Könlüm toxuyar çiçək xalçanı. 
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Гъилерал пихер-зегьметдин лишан,     Əllərim qabar, zəhmət nişanı, 

Зегьмет галачир йикъар хьанач захъ.   Zəhmətsiz günüm olmayıb mənim. 

Яргъаз фий лугьуз зи манидин ван,     Qoy, nəğmələrim gəzsin cahanı, 

Йифера яргъи ахвар хьанач захъ!         Yuxulu gecəm olmayıb mənim. 

 

Шаирдивай сир хуьз жедач хелвет,      Şair bacarmaz sirri gizləsin, 

Гагь ужуз, гагьни масан хьана зун.       Çevrəmə daim masan1 olmuşam. 

Хабар кьурбуруз чир хьурай гьелбет,   Soruşan hər kəs, əlbəttə, bilsin.   

Сифте нубатда инсан хьана зун.             Mən ilk növbədə insan olmuşam. 

                                                                      1-əziz 

 

 

ЭЛДИН ТlАЛАБУНРИЗ ЖАВАБ         ELİMƏ CAVABIM 

 

 

Бязи ксари атlана зи чин                          Bəzisi üzümə durur dirənib: 

Низ герек я ви цlарар?- лугьуда.             –De, kimə lazımdır yazdığın şeir? 

Кьаз жуван рикlе шиирралди кьин,        Qəlbində sətrəyə niyə and içib 

Мийир на чандиз зарар, лугьуда.           Canına bu cürə etmə qəsd,- deyir. 

 

Лугьуда: шиир гафар я гуьрчег             Deyirlər ən gözəl deyimdir şeir. 

Гафарилай чаз гзаф кlанда кар.             Sözdənsə bizə çox iş gərəklidir. 

Вуна къалура чи уьмуьр герчек.            Həyatı sən doğru etginən təsvir, 

Акъвазрай бахтлу йисариз къаншар.     Qoy xoşbəxt günlərə olsun müntəzir.  

 

Садни теснифа чи хуьр, чи уба.            Gəl,təsnif eylə bir doğma kəndini, 

Абурун тlварар тарихда гьатрай.          Qoy, onun adı da düşsün tarixə. 

Зегьметчи халкьдин кlвалахар зурба     Zəhmətkeş elimin nəhəng işləri, 

Вири дуьнядин тарифда гьатрай!          Layiqdir dünyada gəzən tərifə!  

 

Жаваб гузва за ахъайна къе рикl:           Mən sual edirəm açıq-açıqca: 

Уьмуьр жедани шиир галачир.              –Həyat heç olarmı sözsüz-şeirsiz? 
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Фагьум ая кван. Гьалар хьурай гьикl    Bir düşün, halımız olardı necə, 

Халкьдин илгьамлу шаир авачир?        Qalsaydı xalqımız belə şairsiz? 

 

Шаирдин мурад-халкьдин виневал,       Şairin arzusu-xalqın pak adı, 

Шаирдин метлеб-бахтар я, гьелбет.     Şairin məsləki-xöşbəxt talelər. 

Кхьизва зани гьа квез кlанивал,              Sizləri sevərək yaradıram mən, 

Шаир хуьдайди вахтар я, гьелбет!        Şairi hifz edən illərdir, illər! 

 

САГЪРАЙ, КУЬГЬНЕ ЙИС                              ƏLVİDA, KÖHNƏ İL 

 

Сагърай вун, сагърай, алатна фейи       Əlvida,əlvida,ötüb keçənim,     

Къуьнел зар алаз , масан цlуру йис.    . Çiynimdə bər-bəzək,coşar köhnə il.     

Ч етин  уьмуьрда михьивал хвейи         Qorumuş adımı min əziyyətlə     

Кьуьзуь кас хьтин викlегь, хару йис!      Ərköyün qocaya oxşar köhnə il. 

 

Атай чlавуз вун куьрпе аял хьиз.            Sən peyda olanda körpə çağa tək,   

За ваз утагъдиз теклиф авунай.               Mən səni eylədim otağa dəvət. 

Бахтлу йикъарин ширин хиял хьиз         Bəxtəvər günlərin xoş sorağıyla, 

Вун зи гуьгьуьлдиз илиф авунай.         Sən mənim qəlbimə girmişdin,əlbət. 

 

Сидкьи рикIелди  гьисабзава ,яз             Bil, səni qəlbimdə duyaraq o dəm 

Вунни уьмуьрдин йисарикай сад.           Tale illərimə qatdım adını. 

Зун гъамлу тирла хъвер атанач ваз,      Qəmginlik çağımda gülümsəmədik 

Вун хъуьрей чIавуз хьана зунни шад.    Sən gülən məqamda aldım dadını. 

 

Азиз йис,вуна илгьамдин жейран,          Əzizim köhnə il,ilham pərimlə   

Къушарин султан Пацрав агудна.          Quşlar sultanına yaxın getmisən.   

Хьайи гьамиша гъетерал гьейран             Daim kəhkəşana heyran şairin 

Шаирдин мани вацрав агудна.                 Nəğməsin lap Aya yaxın etmisən. 

 

Тежез бегенмиш жува кхьейбур,            Bax,bəyənməyərək yazdıqlarımı      

Халис шиирдихъ къаних хьана зун.        Söz incilərinə oldum tamarzı. 

Эхир кьиляй вун кьуьзуь яз акур,            Axırda qocaya oxşatdım səni,   
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Дуьз лугьун,тIимил дарих хьана зун.     Düz desəm,öldürdün qəlbimdə arzu.   

  

Сагърай вун,сагърай,акъатзавай йис,     Əlvida,əlvida,köçüb gedənim, 

Вун даим жуван кьилел хуьда за.           Mən səni şahin tək səsləyəcəyəm. 

Куьрпе аял хьиз агатзавай йис,                Körpə uşaq təki yavuq gələnim,  

Кард хьиз къугъуриз гъилел хуьда за     Səni gözüm üstə bəsləyəcəyəm. 

 

КЬУЬЗУЬ  ТАХЬУРАЙ                                                            QOCALMASIN 

 

Мад са гатфар атана зи уьмуьрдиз,                              Bahar gəldi yenə mənim ömrümə, 

Мадни са йис уьмуьрдикай хкатна.                              Budur,yenə bir il keçdi ömrümdən. 

Жегьил чIавар хтана зи фикирдиз.                               Cavanlığım düşdü mənim yadıma,   

Жегьил чIавар зи гуьгьуьлдив агатна.                          Gəncliyim də förvi keçdi könlümdən. 

                                                                    

Ажузбурун фикир-хиял сад жеда,                              Acizlərin fikri-zikri dad olar,  

Ажузвили чара-мумкин атIайла.                                   Acizliyi çarəsini kəsəndə.    

Чидач,вучиз вири алем шад жеда.                                Bilməm,niyə bütün aləm şad olar,   

Гьар сеферда гатфар мугьман атайла.                         Hər il bahar bizə qonaq gələndə?!       

 

Белки гатфар бахтлувилин булах я,                             Bəlkə bahar-xoşbəxtliyin açarı, 

Белки гатфар мурадни я,метлебни?                              Bəlkə bahar arzumdur, həm muradım.      

Вири эллер гьа гатфарин чIалах я,                                Cümlə-aləm baharıma uçalı, 

Кьатун тийиз и кIвалахдин себебни.                            Dərk etmədən səbəbini,vüsalı!.. 

 

Мад са гатфар атана зи уьмуьрдиз,                              Bahar gəldi yenə mənim ömrümə,   

Шад хьана зун и атунал,пашманни.                             Gəlişinə sevindim mən,kövrəldim. 

Жегьил чIавар хкана зи фикирдиз,                              Cavanlığı salaraq tez yadıma:    

ТIалабда за:кьуьзуь тахьуй душманни!                      -Qocalmasın düşmənim də!-deyərdim.                   

 

 

                                

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

105 

 

ZABİT  RİZVANOV 

 

Zabit Rizvanov 1926-ildə Qusar rayonunun İmamqulukəndində anadan olmuşdur.Təhsilini orta 

və ali məktəblərdə aldıqdan sonra müəllimlik etmiş,bir sıra vəzifələrdə çalışmışdır. 1959-ildə 

Qusarda “Rikin qaf”(“Ürək sözü”)adlı ədəbi birliyi yaratmışdır.Dostu B.Səlimovla birlikdə 

“Şarvili”xalq dastanını toplayaraq,onu çapa hazırlamışdır.Z,Rizvanov 

şair,nasir,dramaturq,jurnalist,tarixçi, dilçi alim,toponimçi idi.10 roman,20 povest,yüzlərlə şeir 

müəllifi olan Zabit müəllimin Bakı,Mahaçqala,Moskva nəşriyyatlarında 10 kitabı çap 

olunmuş,pyesləri Stal Süleyman adına Ləzgi Dövlət Teatrında,Qusar Dövlət Teatrında dəfələrlə 

tamaşaya qoyulmuşdur. Ədib 1992-ildə vəfat etmişdir. 

Hazırda İmamqulukənd tam orta məktəbi və Qusar Dövlət Teatrı  Zabit Rizvanovun adını daşıyır. 

 

                                                                                              "Qusar-qusarlılar"toplusu (Bakı-2011) 

 

 

 

 

ИЗЗЕТ  ШЕРИФОВ 

 

 

Иззет Шерифов 1927-йисуз КцIар райондин ГуьндуьзкIеле хуьре дидедиз 

хьана.Бакуда Къецепатан ЧIаларин Институт акьалтIарай И.Шерифов са 

девирда муалимвиле,партиядин  везифайрал хьана. 1990-1992-йисара 

«Азернешр»да «Хважамжам»тIвар алаз лезги чIалал улубар акъуддай 

редакцияда гъиликдар яз кIвалахна.  

Сатирадинни гагафрин(темсилрин)автор хьиз лезги литературадиз гьахьай Иззет 

муалимдин пуд ктаб чапдай акъатнава:»ТIиб-ТIаб»,»Кьудар»,»Аслан даим ксанайтIа». 

Зари 2003-йисуз Дербент шегьерда рягьметдиз фена. 

                                                                

«КцIар-кцIарвияр»энциклопедик кIватал» (Баку-2011) 
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        АЛАХЬАЙ  ГЬУЬЛ                                         DAŞMIŞ  DƏNİZ      

            

Винел даим дили тIурфан                          Üstü daim dəli tufan 

Къекъвезвай Гьуьл алахьна.                     Olan dəniz daşdı birdən.   

Вичихъ чIехи,лал Океан                               Yanındakı lal Okean,    

Какадриз кIанз алахъна.                              Ona cığır açdı,birdən. 

Гьуьлуьн къастар мягькембур тир-       Qəti idi dəniz cəhdi- 

Кьиле фена кьунвай кар.                            Birləşdilər ikisi, 

Какахьна ам Океандик,                                 Ümmana o,qarışdı,  

Анжах квахьна вичин тIвар.                        Adı oldu itkisi...         

 

     ЦlАЙНИ ЯД                                           ODLA SU 

 

Къула кузвай цlу гьарайна:               Od qışqırdı sobadan        

-Шад я зун икl кузва лугьуз.            –Mən şadam ki,yanıram! 

Зи винеллай къажгъандизни            Üstümdəki qab-qazan 

Гьазур я зун чимивал гуз-                   Qızınacaq, görürəm. 

Къайи ядни хьурай чими!                Alışdı o, daha da, 

Мадни кlевиз куькlуьнна Цlай…      Qazanda su qaynadı. 

Яд ргана алахьайвал,                        Sudan oda daşanda, 

Цlивин хьана , туькъуьнна Цlай.      Od sönərək ağladı... 

 

         ШАЛАМ                                      ÇARlQ 

 

Кьуьзуь хьана яц,                           Qocaldl öküz, 

Тукуна ам.                                      Onu kəsdilər. 

Хамун  лидикай                              Dərisindən də 

Илигна Шалам.                              Çarıq tikdilər. 

Ада вине кьуна тlиш.                     Burnunu dik tutardı. 

На лагь адаз гузвайди туш,           Kim ki, ona geyərdi, 

Садани тlуш.                                  Ayaqaltı olardı. 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

107 

           

АФАР                                     QUTAB 

 

Низ чидач кьван?-                        -De, kim bilmir ki?      

Афардин кьве чинни сад я.          Var qutabın üz iki. 

Вучиз ятlан,                                  Amma bilməm, nöş-nədən, 

Гъери тек са чиниз яда.                Bir üzüdür yağ görən?.. 

 

ВИКlЕГЬ КУЛ                                  QOÇAQ  SÜPÜRGƏ 

 

Кул дакlанда зибилриз,                Süpürgəni sevməz zibil, bunu bil, 

Буба кьейи душман хьиз.              Atasının qatilidir,elə bil. 

Куьз лагьайтlа, Кулуни                Çün süpürgə zibilləri yığandır, 

Абур шткиз гадарда,                    Döşəməni təmiz saxlar, halaldır! 

Хуьн паталди чил михьиз. 

 

 

 

İZZƏT ŞƏRİFOV 

 

Şərifov İzzət Nurəddin oğlu 1927-ildə Qusar şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Bakıda 

Xarici Dillər İnstitutunu bitirən İzzət bir müddət müəllim, partiya işçisi vəzifələrində, 1990-1992-

illərdə isə “Azərnəşrdə” “Xvajamjam”(“Göy qurşaği”) adlı ləzgi dilində kitab nəşr edən 

redaksiyanın baş redaktoru kimi çalışmışdır. Onun üç kitabı işiq üzünü görmüşdür.İ. Şərifov, 

əsasən, təmsil yaradıcılığı ilə məşğul idi. Şair 2003-ildə Dərbənd şəhərində vəfat etmişdir. 

 

  “Ktsar-Qusar” ensikl. toplu (Bakı-20011) 
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ЭШРЕФ  КЕЛБИХАНОВ 

 

Келбиханов Эшреф 1928-йисуз Кцlара дидедиз хьана.Вини дережадин кlелер 

авур Э.Келбиханова ктабханада,интернат-мектебда ва маса карханайра 

кlвалахнай. 

Жегьил чlавалай шиирар  кхьиз эгечlай Эшрефан тек са улуб чап хьанва:»Зун 

дагъдивай хабар яхъ»(Азербайжан чlалал).Шаир 1989-йисуз рягьметдиз фена. 

                                                                                       

«Кцlар-Къусар»газет№124(2008) 

 

 

КУЬРУЬ  ШИИРАР                                                     QISA ŞEİRLƏR 

Са инсандиз кьадардилай                             Heç bir kəsə qədərindən 

Артух гьуьрмет ийимир.                                Artıq hörmət etməyəsən.  

Авур гьуьрмет чир тежердаз,                       Hörmət nədi bilməyənə 

Вуна туьгьмет хъийимир.                             Heç cür töhmət etməyəsən. 

      *****                                                              ***** 

Легендин кlан гатазвай                                  Ləyən dibi döyürdü 

Къваз тавуна тlилиди.                                      Dam damcısı sərasər. 

Зид я лугьуз и мехъер,                                   -Bu ki,mənim toyumdu!- 

Кlваче гьатна делиди.                                    Rəqsə girdi gicbəsər. 

Сандух ацlай къизилар                                 Sandıq dolu qızıldan 

Зи дустунвай нез хьанач.                            Yeyəmmədi rəfiqim.   
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Тек са къизил ваз хьурай,                          -Birin sənə pay verim,- 

Лугьудай гьич мез хьанач.                         Deyəmmədi rəfiqim. 

Эсиллуни эсилсузди                                 Əsilsiz kim,kim əsilli, 

Хъвай некlедлай чир жеда.                    Əmdiyi süddən bilinər.      

Аял чlавуз ам къужахда                           Uşaq vaxtı anasından 

Хвей дидедлай чир жеда.                        Almış öyüddən bilinər.              

Аватдай чlал чир хьанайтIа,                    Gər bilsəydi düşəcəksən,       

Алукlайдан вилериз.                                 Geyən kəsin gözlərinə,   

Вун цвай касди кlусни азаб                      Papaq ,usta heç əziyyət 

Гудайни гьич гъилериз?                            Verməz idi əllərinə. 

Кичlе жеда заз садан                                  Qorxuram mən hər zaman , 

Гъиле чукlул акурла.                                  Əldə bıçaq görəndə.        

Кичlе жедач жерагьдин                            Qorxmaram  mən,ürəyə 

Чукlул рикlе акьурла.                                  Cərrah bıçaq əyəndə. 

Шехьиз –шехьиз тамамарда                     Ağlağan kəs tamamlar           

Гзафбуру пар чпин.                                      Bu yolla hər işini. 

Мад чидач хьи ,пис ксарин                         Amma bilmir-daşıyır 

Жергедава тlвар чпин.                                  Pis adamın ismini.      

 

УСТlАР                                                                 USTA 

Кlвал эцигна куьтягьдамаз устIарди            Evi tikib qurtaranda bir usta, 

Кими жезвай кlвалин цлаз са кирпич.       Kərpiclərdən bəs olmadı divara. 

Шумуд агъзур дараматар эцигай                Necə gözəl bina hörmüş ahəstə,       
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Устlар икьван гьатайд тушир кlеве гьич.    İlk dəfəydi ,düyün düşmüş hamara1.  

-Бес за вучин?- лугьуз ада фикирна:            -İndi neynək?-dərin fikrə daldı o, 

Чlехи кlвализ тек са кирпич кими тир.         Bircə kərpic əksik oldu,qaldı o...  

Мад сеферда инихъ-анихъ килигна,              Qoçaq usta o yan bu yan baxaraq,        

Рикl акъудна вичин , цлал эцигна.                 Qanlı  ürəyini  hördü divara!     

                                                                                

1-düz yerə    

 

 

ƏŞRƏF  KƏLBİXANOV 

 

Kəlbixanov  Əşrəf 1928-ildə Qusarda anadan olmuşdur.Ali təhsil aldıqdan sonra 

o,kitabxanada,internat-məktəbdə və başqa müəssisələrdə çalışmışdır.Şairin “Məni dağdan 

soruşun”adlı yeganə kitabı Bakıda Azərbaycan dilində çapdan çıxmışdır. 

                                                                                                             “Ktsar-Qusar” qəzeti N124(2008) 

 

БАЙРАМ  САЛИМОВ 

 

 

Байрам Салимов 1929-йисуз КцIар райондин СтIуррин хуьре дуьнядал 

атана.Юкьван мектеб куьтягьай жегьил Байрам Дербентдин Педмектебдиз 

гьахьна.Гуьгъуьнай ДДУ-дин филологиядин факултетда 

кIелна,муалимвиле,офицервиле ва маса везифайрал хьана. 

1946-йисалай эгечIна шиирар чап жезвай Б.Салимован икьвaн гагьда 40 ктаб басма 

хьанва.1999-йисуз адаз»Даъустандин халкьдин шаир»лагьай дамахдин тIвар ганва.Зариди 

алай вахтунда Магьачкъала шегьерда уьмуьрзава. 
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"КцIар-кцIарвияр"энциклопедия"(Баку-2011) 

 

 

            ЗИ ХАЙИ КIВАЛ                                DOĞMA EVİM 

 

Зи хайи кIвал кьакьан рагун рувалла,       Sıdırımın üstündədir evimiz,     

Кьуд патахъай рагар,вацIар аквадай.        Hər tərəfdə şiş qayalar görükür. 

Са кIвач адан ЧIафал,са кIвач Сувалла1,    Qolu Cafda,qıçı isə Suvalda1, 

Гьар экуьнахъ къведни билбил рахадай.   Hər gün səhər laçın təki perikir. 

 

А кIвалер туш на лугьудай чIехибур,        Evim çox da deyil böyük,təhərsiz, 

Къулайбурни туш,гьар са затI къеневай.  Rahatlığım yoxdu evin sahmanlı. 

Амма цлар ,къавни  чил я кIевибур           Amma onun divar-damı möhkəm,      

Зи бубади эцигнавай вижеваз.                    Bünövrəsin atam qoyub kamallı. 

 

Са-са къван гъиз гьа патав гвай къузадай, Atam o vaxt daş daşımış əlilə  

Накьв какадриз рагарикай хкатай.             Misqal-misqal torpaq yığıb,ev tikib  

Акур касди мягьтелда хьиз жузада:           Görən kəslər deyərmişlər heyrətlə: 

-Вуч кIвал я им,лап къеле хьиз аквадай?  -Lap qalaya oxşarı var,nə tikib! 

 

Эхь,кIеле я и кIвал ,муг я лекьерин,         -Bəli bu ev bir qaladır alınmaz,     

Акунани квез лекьрен муг пис хьана?       Qartal tikən yuva niyə pis olsun? 

Ишигъ авай ракъин ,вацран,гъетерин,       Həm günəşin,həm ulduzun işığı  

Са рехнени квачиз са виш йис хьана.     Yox bir eybi,yaşı tamam yüz olsun. 

 

Зи Кьибле я,Мекке я зи гьа  и кIвал.             Evim mənim həm Qibləmdir,həmMəkkəm                                                                          

Авур закай халис гьажи чилел зи.               Hacı adın öz evimdə yetirmiş. 

Заз сифте яз итимдин тIвар гайи кIвал,       Mənə kişi adını o,bəxş edib, 

ЧIехи дуьня эциг авур гъилел зи.                Gen dünyanı düz əlimə gətirmiş.  

 

1-чкайрин тIварар                                             1-yer adları                   
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     КЬИСМЕТ                                                              TALE 

 

Пехил жемир зал, я лугьуз кIубан.           Paxıl olmayın, xürrəməm deyə, 

Дуьнядикай зун пай хьайи кас туш.       Dünya malından almamışam pay. 

Са жув кIаниди хьана рикIиз кIан,           Məni sevəni sevirəm deyə, 

Ана ашкъидин цIай хьайи кас туш.        Eşqimi oda salmamışam mən. 

 

Гъил акъудна зи гъиляй архади,          Kənar oldu,ax, məndən əqrəba, 

Яргъади хьана заз мукьвади.                 Qıraq adamlar çatdı dadıma. 

Гатанатlани харци , марфади,                Dəysə də dolu cılız canıma, 

Зун ажузбурун тай хьайи кас туш.        Mən acizlərə olmamışam tay. 

 

Анжах тек са жув патал кlвалахна,        Təkcə özüyçün çalışan, vuran, 

Малар, девлетар кlватlиз алахъна,         Varidat yığıb,qıraqda duran, 

Эхир кьиляйни кана алахьна,                Nəyi var itirib,boynunu buran, 

Са бязибур хьиз, зай хьайи кас туш.      Bəziləri tək olmamışam zay. 

 

Алакьдай жуьре хъсанвална за,              Bacardığım tək ksanlıq1 etdim, 

Дуьзвилихъ ялиз, инсанвална за,            Düzlük misallı insanlıq etdim, 

 Жуван намус гун тавуна маса,             Namusumu da daim gözlədim, 

Гьахъсуздаз, валлагь, гьай гайи кас туш. Haqsıza,vallah,verməmişəm hay. 

 

Пехил жемир зал кlубан я лугьуз,           Olma heç paxıl xürrəməm deyə, 

Жув кlанид кlандай инсан я лугьуз,         Məni sevəni sevənəm deyə. 

Гьамиша сувар-Байрам я лугьуз,             Daima bayramlı Bayramam deyə, 

Бегьем недай фу, чай хьайи кас туш!    Loxma çay-çörək verməmişəm pay. 
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   АЯ НА ИНСАФ                                         

 

Тек са вун галаз уьмуьр хьана захъ,          

Экв акуна заз вилиз такур гьич, 

Къабар алай кьве гъилив, кlватlна гьахъ, 

Гъана зи кlвализ вуа сабур вич. 

 

Туна берекат худа зи кlвале, 

Дуьнядиз вири акурай лугьуз. 

Авуна гъвечlи кlваликай къеле, 

Муьгьуьббат чуьнуьх тавурай лугьуз. 

 

Йиферин ахвар атlана кlватlай, 

Кlватlай атlана кьарай йикъарин, 

Зи хуьруьн «Яргъирушарихъ» тахьай, 

«Къванцин гадайрихъ»1 , тахьай архайин. 

 

Гила вучтин вахъ мурад аватlа. 

Зи кlвале эквер ийизвай гзаф 

Гьахьайди бес я зун патал вун цlа, 

Са тlимил жуваз ая на инса 

1-фолклордин чешнеяр  

 

 

İNSAF  EYLƏ 

 

Sən oldun həyatda mənə dağ-dirək, 

Gözümə nur gəldi görünməyən tək, 

Qabarlı əlinlə yığıb kənardan, 

Gətirdin evinə səbir, ərməğan. 

 

Bolluğu evimə sən yetirmisən, 
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Bu kiçik mənzili qala etmisən, 

Məhəbbət ömrümə daim yar olsun, 

Qoy dünya bu işdən xəbərdar olsun. 

 

Yuxunu yarımçıq edib, yığmısan, 

Gündüzü səbirlə əcəb yığmısan, 

“Göy qurşağı” bizlərə həsəd aparar, 

Narahat “Daş oğlan”1 həsrətlə baxar. 

 

De, yenə nə arzu,diləyindəsən, 

Evimi işığa, nura qərq edən? 

Kifayət deyilmi əlləşdin,söylə, 

Bir az da özünə bir insaf eylə. 

 

1-folklor nümunələri 

 

 

 

         ***********                                                                        ************                                                 

Кудкъанни сад хьанва гила яшар зи,                                Yaşım çatıb səksən birə,biləsiz,                                 

АкI я хьи, заз цIемуьжуьдни хьанвай туш.                       Mənə gəlir,on səkkizə qalıbdı.        

Садни амач лап кIеви юлдашар зи ,                                  Tay-tuşlarım köçübdülər həyatdan,     

Фена абур, тахьана и дуьня хуш.                                       Bəyənməyib bu dünyanı "ötübdü".    

 

КIан хьанач чаз къуллугъзавай къайдаяр,                       Dövrümüzü bəyənmədi heç biri,      

Арадавай инсанрин гьахъ ,кIан хьанач.                           Cəmiyyətin  nizamını  büsbütün.     

Уьмуьр туш им,чапхунчийрин савда я,                            -Həyat deyil,bəs nədi bu?-sorsanız, 

Чи гьакимрин сес абуруз ван хьанач.                               Eşitmədi rəhbərlərin öyüdün. 

 

За эхзава зи девирдин тIурфанар,                                      Dözürəm mən tufanına dövrümün. 

Абур гужлу жердавай заз элкъвена                                    Gücləndikcə-istəyirəm qayıdam 

Жегьил хъжез кIанзава,акI тахьана,                                   Gəncliyimə,işdi-şayət,alınsa, 

Акъвазда зун виш йисалди текьена.                                  Dostum,onda lap yüzümə çataram. 
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BAYRAM SƏLİMOV 

 

Bayram Səlimov 1929-ildə Qusar rayonunun Stur kəndində dünyaya göz açmışdır. Orta məktəbi 

bitirdikdən sonra Dərbənd Pedaqoji Məktəbində təhsil almış, sonralar DDU-də filologiya 

fakültəsində oxumuşdur.1946-ildən şeirləri çap olunur, 40-dan artıq kitabın müəllifidir.1999-ildə 

“Dağıstanın xalq şairi” fəxri ada layiq görülmüş B. Səlimov Mahaçqala şəhərində yaşayır. 

                                                                     

    “Qusar-qusarlılar” ensiklopedik toplu. (Bakı-2011) 

 

 

   

ИСМАИЛ   ТIИГЬИРЖАЛВИ 

 

Векилов Шагь-Исмаил (Исмаил ТIигьиржалви)1929-йисуз КцIар 

райондин ТIигьиржалрин хуьре дидедиз хьана.Хуьруьн 

мектеб,ФЗУ,Вини дережадин Партмектеб акьалтIарай жегьилди 

яргъал йисара Бакудин «АзНефт»карханада гьакъисагъ зегьмет 

чIугуна.Пенсиядиз экъечIайдалай кьулухъ Дербент шегьердиз фена 

,ина уьмуьр кьилиз акъудна.Исмаилан шиирар «Акъата 

шегьредиз»тIвар алай алманахдa,»Зи хайи xуьр»кьил ганвай кьилдин ктабда чап 

хьанва.Ш.Векилов 2004-йисуз рягьметдиз фена,ам Дербентдин Кьилин сурара кучукнава. 

                                                  

 «Зи хайи хуьр» ктабдай (Баку-2009) 

 

 

         ДЕРБЕНТ                                                   DƏRBƏND 

 

Кьиляй-кьилди тарих я вун,                   Sən tarixsən başdan-başa, 

Къадим,кIубан,гъвейи1 Дербент.             Qədim şəhər-ulu Dərbənd.     

Вад агъзур йис тежез муьтIуьгъ,            Tarixin var beş minillik,  

ТIвар кьегьалдиз хвейи Дербент.            Pak adını qoru Dərbənd. 
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Гагь хузари,гагь фарсари,                       Gah xəzərlər,gah da farslar,   

Гагь арабри чапхунна вун.                      Ərəblər də taladılar.   

Чиливди сад авун патал                           Yerlə yeksan etmək üçün 

ЧукIурна вун ,чIадгъунна вун.                 Səni oda qaladılar.  

 

Йихтиз тежез хьайла ажуз,                      Çatmayanda zoru,gücü, 

Душманри ви дегишна тIвар.                   Dəyişdilər pak adını. 

Гъил ягъайла ада хуруз,                           Əda ilə “gələnlərə”  

Авурди я,вуна кукIвар.                             Göstərmisən qol zorunu.  

 

Кьамац2 ксар кьабул тийиз,                       Yuxarıdan “biçənləri 

Тунай вуна варарихъ ви.                           Buraxmadın içəri Sən. 

Тарих тирвал гелкъвезва чун                    Bilirik biz əsrləri 

Кьегьалвилин крарихъ ви.                         Sən qeyrətlə ötürmüsən. 

 

И дуьняда авач ви тай,                                 Tayın yoxdu bu dünyada,  

Чун паталди къе вун тек я.                         Dik tut başın,fəxarətlə. 

Дербент,чна даим ви тIвар,                        Qoruyarıq pak adını 

Кьегьалвилив хуьн герек я!                         Biz,oğullar,ləyaqətlə! 

 

   «ЛЕЗГИ  МЕРКЕЗ»                                   MİLLİ MƏRKƏZ 

 

-Эй лезги халкь, мубарак ваз:                -Əziz xalqım mübarəkdir, 

Бакуд къене «Лезги Меркез»!               Açılıbdır Milli Mərkəz! 

Викlегь ксар кьиле аваз.                        Mərd oğullar olub lider. 

Бакуд къене»Лезги Меркез».                  Bakıdadır Milli Mərkəz. 

Гьикьван ксун, ша, жен уях!                     Bəsdi susduq, gəl, ayılaq, 

Вирибур хьиз кlвачел къарагъ,                 Hamı kimi sərvaxt olaq, 

Чи халкьдиз вун хьурай даях                    Xalqımıza həyan duraq, 

Бакуд къене «Лезги Меркез»                     Bakıdadır “Milli Mərkəz”. 

 

Тlвар эцигна вичел «Самур»;                 Adı onun doğma “Samur”: 

Шад кlвалах я фадлай такур,                 Ah, necə də qəlbə yatır! 
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Ша, туьхкlуьра крар какур,                     Ləzgiliyi göyə qaldır, 

Бакуд къене «Лезги Меркез».                 Bakıdakı Milli Mərkəz! 

 

 

 

АМАЧ ЛУГЬУЗ ЗАБИТ РИЗВАН             DAHA YOXSA Zabit Rizvan 

 

Эх тежервал тlар хьана заз,                Dəydi mənə ağır zərbə, 

Хажалатдин пар хьана заз.                 Kədər dolu qəfil səlbə, 

Им вуч пис хабар хьана заз-              Nə pis soraq, nə bəd xəbər: 

Амач лугьуз Забит Ризван?                -Yoxdu daha Zabit Rizvan!  

 

Элдин патал на рикl кана,                   Fəda getdi el yolunda,        

Игитвилив чи чlал хвена.                     Çalışdı o, dil uğrunda. 

Халкьдиз гзаф гьайиф хьана-               Xalqım deyər: Hayıf ondan! 

Амач лугьуз Забит Ризван?                 -Yoxdu daha Zabit Rizvan! 

 

Тlигьиржалви Исмаил къе,                   Tihircalvi İsmayılam, 

Шезва суал аваз рикlе:                          Bu xəbərdən sızlayıram: 

-Бес вуж хьурай халкьдин кlвенкlве,     -Kim olacaq dərdə məlhəm, 

Амачтlа чахъ Забит Ризван?                  Daha yoxsa Zabit Rizvan? 

 

İSMAYİL  TİHİRCALVİ 

 

Vəkilov Şah-İsmayil (İsmayil Tihircalvi)1929-ildə Qusar rayonunun Tihircal kəndində anadan 

olmuşdur. Kənd məktəbini,Sumqayıt sənət  Məktəbini,Ali Partiya məktəbini bitirmişdir.Uzun 

müddət “Azərneft” 

Birliyində çalışmışdır. İsmayılın şeirləri “Yola çıx”almanaxında,”Doğma kəndimiz” kitabında  çap 

edilmişdir.Şair 2004-ildə Dərbənd şəhərində vəfat etmişdir. 

                                                                          

“Zi xayi xür”(“Doğma kəndimiz”) kitabı (Bakı-2009) 
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АСЕФ  МЕГЬМАН 

 

Асеф Абдуллаев (Асеф Мегьман) 1930-йисуз КцIар райондин ЭчIехуьре 

дуьнядал атана.Алатай вишйисан 30-йисара буба репрессиядик акатай 

Асефан уьмуьр гзаф заланди хьана.Сифте Къубада,ахпа Дербентда 

педмектебра кIелна,муалимвал авуна,гуьгъуьнай Дагъустандин Радиода 

лезгидал гнугрин редакторвиле кIвалахна. 

А.Мегьман са шаир хьизни,гьакI са композитор хьизни хайи халкьдин арада гьуьрметдин 

иеси я.Адаз»Дагъустандин халкьдин артист» лагьай  тIвар ганва.Алай девирда ада 

Магьачкъала шегьерда уьмуьрзава. 

                                                                      

"КцIар-кцIарвияр"энциклопедия(Баку-2011") 

 

 

   САЛАМАР ЛАГЬ                                       SALAM SÖYLƏ     

    

Мирес Камран,тIалаб хьуй ваз,           Oğlum Kamran,toxta bir az,    

Са гаф лугьун ,на яб це заз.                  Mən söyləyim,sən qulaq as, 

Лап тежер кьван суваб хьуй ваз,          Savab işdir bu da az-maz,    

ГьалтайтIа вал ана нагагь,                  Gər rastlaşsan,birdən,əylə, 

Седакъетаз1 саламар лагь.                     Sədaqətə1 salam söylə.     

 

Кас Мубариз галаз патав,                     Mübarizlə gəzsin qoşa, 

Безетмишрай ашкъидин тав.                Ömrü vursun eşqlə başa, 

Гатфар хьиз хьуй йисан гьар чIав,       Hər fəsliniz bir tamaşa!     

Зи пак гьуьрмет авай ,валлагь,              Hörmətimi yetir ,lələ, 

Седакъетаз саламар лагь.                      Sədaqətə salam söylə. 

 

«Xайи элдиз»2kилигна зун,                     “Doğma elə”2,de,baxmışam,  

Шадвили лап виликна зун.                     ( Sevincimdən ucalmışam, ) 

Давамрай мад кIвалах авун,                    Xalqımıza gətirsin şan. 

Куьмек хьурай чпиз Аллагь,                   Allah,sən bir kömək eylə, 
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Седакъетаз саламар лагь.                        Sədaqətə salam söylə.    

 

Женгинавай кар паталди ,                        Haqdan ötrü çəkişəndi,   

Xайи xалкьдин тIвар паталди,                 İş içində bərkişəndi. 

Авазраллай зар паталди,                          Musiqi ilə öpüşəndi... 

Чунни рикIел гъизвай гагь-гагь,              Bizi yada salan gülə- 

Седакъетаз саламар лагь.                        Sədaqətə salam söylə 

 

1-C.Керимова                                           1-S.Kərimova 

2-видео-филмдин тIвар                            2-video-film 

     

     АЛ-ЯРАГЪИ                                  ƏL-YARAĞİ     

                                                                                                                                                                                         

Мецел Кьуркьан,рикIе Аллагь,    Dildə Quran,qəlbdəAllah,                    

Динегьлийриз хьайи ранагь,         Dindarlara olmuş pənah, 

Галачирди тахсир,гунагь,             Təqsirin yox,bilməz günah 

Я Мегаммед ал-Ярагъи1.                 Ya Məhəmməd əl-Yaraği1.  

 

Пайгъамбардин тIварцел еке,       Pak adına Peyğəmbərin,    

Гъайиди туш са кIус леке,            Heç bir ləkə gətirmədin. 

Зияратна эфсел Мекке                   Qəbul olsun ziyarətin 

Я Мегьаммед ал-Ярагъи.              Ya Məhəmməd əl-Yaraği. 

 

На тарс гайи имам Шамил,           Dərs dediyin Şamil imam, 

Мерд дагъвийрин хьана ам кьил.  Dağlılara verir ilham. 

Вилаятдиз вегьейди вил                 Dağıstanı öyrənmiş tam 

Я Мегьаммед ал-Ярагъи.               Ya Məhəmməd əl-Yaraği.  

 

Ярагъ,Кьурагь,Гимри,Гуниб2,         Cığırları yayaq gəzdin: 

Жигъирарни атIуз чIиб-чIиб,          Yaraq,Qurah,Qunib,Gimrin2.                                                                          

 Мягькемарна Исламдин диб           Möhkəmlətdin İslami din,   

На,Мегьаммед ал-Ярагъи.                Sən,Məhəmməd əl-Yaraği.                                             
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1-Муьридизмдин бине эцигайди                 1-Müridizmin banisi  

 

2-Дагъустанда чкайрин тIварар                     2-Dağıstanda yer adları 

 

                  

КЬУДКЪАД ГАТФАР 

                                                                                                                                            

 Кьудкъад гатфар,кьудкъад гад,зул,хъуьтIерни, 

  Рекь туна тежез гагь-гагь жув рази. 

Чил шехьна захъ ,шехьна цава гъетерни. 

ГьакI ятIани кьудкъад хьана яшар зи. 

 

Зи уьмуьрда хьайи четин йисар за, 

Кьудкъадакай гьисабна хьиз хкудна. 

Сад Аллагьди чандин сагъвал хгайтIа, 

Кьиле тефей къастар кьилиз ахкъудда. 

 

Пара ятIа,тIимил ятIа яшар зи, 

Кьил акъудун четинни я ,регьятни. 

Туш лугьузва кьудкъадаз чин ухшар зи, 

Къайдадик ква сагъвал,хъуьруьн,суьгьбетни. 

 

Аллагьдилай рази я зун гайидал, 

Мад гайитIа жув фейи рехъ давамда. 

Рехне ягъиз жедач кIвализ гъайидал., 

Заз герек туш ,-лугьуда лап авамда. 

 

Заз хуш жеда артух хьайи гьар са югъ, 

КIанидазни сувар я ам шад жедай. 

Каинатда хьайила гьар са кас тух, 

Гьа чIавуз чи уьмуьрдихъ зар,дад жеда.       
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SƏKSƏN  BAHAR 

 

Hərdən razı qalmasam da ,yaşadım, 

Səksən bahar,səksən payız,səksən qış. 

Ağladı yer,ağladı göy,kəhkəşan. 

Baxmayaraq ,səksən məni haqlamış. 

 

Ömrümdəki çətin günü,ayları 

Səksənimdən hesablayıb çıxdım mən. 

Tək bir Allah mənə vəfa eyləsə, 

Çalışardım istəyimə çatım mən. 

 

Çoxmu yaşım,yoxsa azmı,bilmirəm. 

Həm çətindir ,həm də asan anışmaq. 

Deyirlər ki,oxşamıram səksənə, 

Qaydasında sağlamlığım,danışmaq. 

 

Şükür olsun ,Allahımdan razıyam, 

Tale gülsə,rizi1 davam edərdim. 

Evə gələn hər bir matah qəbulum, 

-İstəmirəm,-deməzdim heç,ötərdim. 

 

                                                               

Gün üstünə gün gələndə sevinir, 

Çün yarımçün bir bayramdir təzə gün. 

Ömür olar dadlı-duzlu ,həm də xoş, 

Yer üzündə hamını sən bəzə, gün. 

 

1-yolu 
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ASƏF  MEHMAN 

 

Asəf Abdullayev(Asəf Mehman)1930-ildə Qusar rayonunun Əcəxür kəndində anadan 

olmuşdur.Ötən əsrin 30-cu illərindəatası repressiya olunduqdan sonra məşəqqətli həyat sürmüş 

Asəf sonralar Quba pedməktəbində,Dərbənddə təhsil almış,uzun müddət Dağıstan Radiosunda 

Ləzgi verilişləri redaktoru 

vəzifəsində işləmişdir.A.Mehman həm şair,həm də bəstəkar kimi xalqın rəğbətini qazanmışdır. 

O,”Dağıstanın xalq artisti”fəxri ada layiq görülmüşdür,bir neçə kitabı çap edilmişdir. 

Hal-hazırda Mahaçqalada yaşayır. 

                                                                      

      “Qusar-qusarlılar”ensiklopedik toplu (Bakı-2011) 

 

 

 

                                                    ШИХЗАДА  ВЕЛЕДОВ 

 

Веледов Шихзада 1930-йисуз Кцlар райондин Манкъулидхуьре дидедиз 

хьана. 

ДДУ-дин физикадинни математикадин факултет акьалтlарай Ш.Веледова 

яргъал йисара хайи  хуьруьн мектебда физикадай тарсар ганай. 2005-йисуз гьахъ дуьнядиз 

фейи шаирдин сифте улуб –2012-йисуз чапдай акъатна. 

                                                                                           Ш.Веледов.»Рубаияр» (Баку-2012) 

 

САЛАМ, ПАРТА! (куьрелди)                              SALAM, PARTA (ixtisarla) 

Салам,парта!                                                      Salam, parta!  

Салам,зи дуст!                                                    Salam, dostum! 

Зи цlуд йисан уьмуьрдин дуст.                      Həyatımın on ilini 
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Аялвилин,                                                            Alan dostum! 

Кьегьалвилин,                                                    Uşaqlıqdan, 

Женжел йикъан-девирдин .дуст!                  “Qoçaqlıqdan” 

Тикрар тежер зи шад йикъар,                        qalan dostum! 

Вахчуна на,пашман туш зун.                        Geri dönməz günlərimi, 

Рекlв-рекlв гузва чlулав лакди,                       Şən-təravət illərimi 

Гьа сифте хьиз амазма вун.                             Aldın məndən. 

Къе зи чка гва чарадав,                                     Buna görə, inan mənə, 

Вириданда я къе мектеб.                                Küsməm səndən... 

Къвалал ала куркlвач хьтин,                            Qara lakın parıldayır  

Бицlи рушни, кlел тир метлеб.                        Əvvəlki tək.    

Рикlел хкваш зи цlуд йисан,                           Mənim yerim boş qalmayıb 

«Мугьманвал» ваз, кlвалинвивал.                 Əyləşibdi 

Кlвачер кьацlул, тан кьацlул тир,                     Oğlan zirək.     

Пек-парталдин къайгъу чlугдай,                     Bax, xırdaca bir qız da  

Вахт авачир, гьал авачир.                                  Oturubdu yanında. 

Зи ватандин вили цава,                                      Sal yadına o illəri, 

Къверигзавай чlулав гумар,                               Nə vaxt sənə “qonaq” idim,  

Гъвечlи чанда къаст авай чи                             Nə vaxt sənə “şıltaq” idim... 

Илим чирун-им тир гьунар.                               ...Getdigünlər,    

Вахтар фена…Цlи къад йис я,                               Ötdü illər. 

Зи парта, ваз малим я зун.                                    Dönməyəcək bir də geri. 

Алатна фей зи аялвал!                                           O  illərin istisi də, 
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Элкъвен тийир, залан-чими.                                 O illərin soyuğu da 

Салам, парта! Аялвал зи!..                                     Səndə qalıb, əziz dostum” 

                                                                                      Sənə salam, əziz dostum, 

                                                                                      Sənə salam, əziz dostum! 

 

Рубаияр                                                                                       Rübailər 

 

Хайи элдин бахт паталди датIана,                         Bəxt naminə doğma elin, həmişə       

Данко хьана женгера куз кIанда заз.                   İstərəm mən ürəyimi əridəm. 

Гьар пакамахъ, багърибур, квез атана,               Hər gün səhər, əzizlərim, gələrək  

РикI шадардай хабарар гуз кIанда заз.               İstərəm mən qəlbinizi şad edim. 

                             ***                                                                                       *** 

Гьахъ рахайдан чIал атIузвай девир я,                 Haqq deyənin kəsir dilin dövrümüz, 

Чир хъижезмач низ герек я тахьайвал?!              Anlamıram kimə lazım laqeydlik?! 

Чаз Аллагьди гузвайди са уьмуьр я,                     Bir halda ki, düşür bizə bir ömür, 

И уьмуьрда герек кар туш тахайвал.                     Ona görə deyil lazım ögeylik. 

                                              ***                                                    *** 

Кьейилани герек къведайд ватан я,                       Öləndə də vətən gərək insana!                     

Адан къадир гъурбатда чир хъижед .                    Sağlığında hamı bunu anlamaz. 

Чаравал гьар касдин квахьай иман я,                   Bil, ayrılıq itirilmiş  imandır,           

Саф уьмуьрдин кIусар галкIур тежедай.                Çiliklənmiş zərrəciklər calanmaz. 
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    ***                                                                         ***    

ЧIалахъ жемир гзаф кьинер кьадайдан,                          İnanmayaq tez-tez anda keçənə, 

Гзаф тариф авур кIвалах шит жеда.                                  Çoxlu tərif edilən şey şit olar.     

Гьар камуна, жигъирда кьар тадайдан,                         Hər addımda əgər yolu batırsan,  

Гуьгъуьна фин суракьдайбур кьитI жеда.                        Arzulayan həmin yolu qıt olar. 

                            ***                                                                                       *** 

Халкьдин патай асул савкьат- гьуьрметар,                      Хаlqın əsil hörmətidir ,əbədi,            

РикIел хуьн я ватан кIани кьегьалар.                                  Unutmamaq vətənsevər oğulu. 

Забитазни Алирзадиз гуьмбетар,                                       Əlirzaya,həm Zabitə1 bu torpaq,   

Лезги чил я ,сергьят течир магьалар.                                Sərhəd bilməz bir vətəndir pak,ulu. 

                                                                                                     1-Ləzgi şairləri          

 

 

ŞİXZADA  VƏLƏDOV 

Vələdov Şixzada 1930-ildə Qusar rayonunun İmamqulukəndində anadan olmuşdur. DDU-nin 

fizika-riyaziyyat fakultəsini bitirmişdir. Uzun müddət doğma kənd məktəbində fizika fənnini 

tədris etmişdir. Şair Ş. Vələdovun ölümündən sonra(2005-il) yeganə kitabı bu yaxınlarda  işıq 

üzünü görmüşdür. 

                                                                                                     Ş. Vələdov “Rübailər” (Bakı-2012) 
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                                                  АЛИРЗА  САИДОВ 

 

 Саидов Алирза 1932-йисуз Ахцегь райондин Хъутунхърин хуьре дуьнядал 

атана.Хуьруьн юкьван мектеб,Дербентдин педмектеб,М.Горкидин 

тIварунихъ галай Лит.институт акьалтIарай  

Алирза жегьил чIавалай шиирар кхьинив эгечIнай.Вичин туькIуьрунар aвай 

хьиз,адахъ хъсан элкъуьрарни авай. Заридин эсерар са шумудра чап хьанва. 

А.Саидов 1978-йисуз рягьметдиз фенватIани,ам датIана кIелдай ксарин рикIерал ала. 

                                                                                   А.Саидов.»Чан алай цIаяр»(Магьачкъала-

1993)    

                                    

       «ЛЕЗГИНКА»                    

                   

Вал гьи халкьдин кьепIинин гел алатIа, 

Зи «Лезгинка»,тамада чи кьуьлерин,- 

Эгер иви  гьар сeсина цIай аватIа, 

ГьакIни ажугъ къалханринни хьелерин? 

 

 

Ваз гьи халкьди багъишнатIа экуьвал, 

Зи «Лезгинка»-дуьня вичел пехил тир,- 

АквазватIа вай вилерин михьивал, 

ГьакIни туьнтвал крчаравай чехирдин? 

 

Гьи халкьдивай ви азадвал хуьз хьана, 

Зи «Лезгинка»,тавуна вун агъузар,- 

Бухаврин ван кьабулначтIа кис хьана, 

АвачтIа ва гьакI лукIвилин агьузар? 

 

Ракъинални чигедал зун ашукь я- 
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Абур кьведни чешме я зи экуьнин: 

За дуьнядиз «Лезгинка»-чиг тухузва,- 

Дуьнядини нур гъизва заз ракъинин.                                                                

 

                                                                        

            “LƏZGİNKA” 

 

Hansı xalqda doğulmusan, Ləzginka?”: 

Tamadası rəqslərimin əzəldən. 

Bəlkə taktın püskürürsə od-alov, 

Bəlkə qalxan və qılınca təşnəsən?                                                               

                                                             

De,hansı xalq bəxş edibdir aydınlıq, 

Dünya sənə yaman paxıl ,bilirəm. 

Bəlkə səndə gözlərimin paklığı, 

Tünd olmayan şərabdandır içilən? 

 

De,hansı xalq səni azad qorudu, 

Hifz edibən səndə paklıq,bəkarət, 

Buxov səsin rədd edibdir xalqımız, 

Gər yoxdursa qula mənsub əlamət?.. 

 

Aşiqəm mən həm günəşə,şəbnəmə, 

Hər ikisi işıq selin çeşməsi. 

Mən yayıram “Ləzginka"nı dünyaya, 

Dünya mənə işıq selin çeşnəsi?.. 

 

            === 

Киса кван,аялар,юзамир, 

И чиле ксaнва солдатар, 

Киса кван,дидеяр,сузaмир. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

128 

Къарагъда хаталу къуватар. 

 

Киса ,цав,къукърумар акъудмир, 

Киса,чил,хуравай зурзалаг, 

Солдатар ахварай авудмир, 

Къарагъда-гъида гъам,ажалар. 

 

ЧкIида чилин шар,канвайди, 

Са кIватI хьиз,раснавай руквадкай. 

Чидачни чилин шар хьанвайди  

Солдатрин кIарабрин руьхъведкай?! 

 

Киса кван,дидеяр,сузамир, 

Къарагъда хаталу къуватар. 

Киса кван,аялар,юзамир, 

И чилик ксанва солдатар!.. 

 

             === 

Susunuz,uşaqlar,tərpənməyiniz, 

Uyuyur torpaqda şəhid cüssələr. 

Susunuz,analar,ağlamayınız, 

Oyanar xətakar,mənfi qüvvələr. 

 

Sus səma,səs salma belə ucadan, 

Sus torpaq,canıma salma vəlvələ. 

Oyatma əsgəri nahaq yuxudan, 

Oyansa əl atar səlhə-əcələ. 

 

Dağılar yer üzü,onsuz da yanmış, 

Bilirsiz, kürəmiz yaranıb nədən? 

O,tozdan hopulub,top tək qalanmış, 

Əsgər sümüyünün narın külündən?! 
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Susunuz,analar,ağlamayınız, 

Oyanar zətakar    mənfi qüvvələr. 

Susunuz,uşaqlar,tərpənməyiniz, 

Uyuyur torpaqda şəhid cüssələr!.. 

 

 

             ВЕСИ 

Ажал пайиз жаллатIар яд чилерин 

Атана чал ийиз чапхун,фасадвал. 

Тур хкажна Шарвилидин гъилери, 

Хуьн паталди хайи халкьдин азадвал. 

 

Гапур хьанач фейи чIавуз дяведиз 

Чин-чинаваз уьткем кьилихъ галукьай,- 

Хайи хуьре са хаинди  гуьлледив 

КIири Буба ягъна бирдан кьулухъай. 

 

Шарвилидин веси-тур я вижевай, 

КIири Бубад веси я: Xуьх игьтият- 

Жуван кIвале текьин патал чинеба, 

Хаинрал гьич ийиз тахьуй ихтибар! 

 

             VƏSİYYƏT 

Gəldi cəllad yad ellərdən ölkəmə, 

Əcəl verdi,çalıb-çapdı xalqımı. 

Şarvilimiz əlin atdı qılınca, 

Qorumaqçın xalqımızın haqqını. 

 

Ötkəm başa heç silah da dəymədi, 

Üzbəsurət duran vədə yağıyla. 

Kiri Buba1 düz arxadan vuruldu, 

Öz elində xainlərin əliylə. 
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Şarvilinin vəsiyyəti Qılıncdır, 

Kiri Buba tapşırmışdı :Ol sərvaxt! 

Ölməməkçin öz evində bixəbər, 

Xainlərdən etmək lazım ehtiyat! 

 

 

ƏLİRZA  SƏİDOV 

 

Əlirza Səidov 1932-ildə Axtı  rayonunun Qutunqar kəndində anadan olmuşdur. Kənd orta 

məktəbini,Dərbənd pedtexnikumunu,M.Qorkiadına Ədəbiyyat institutunu bitirmişdir. 

O,şeir yazmaqla yanaşı,gözəl tərcümələri ilə də məşhur idi.Kitabları dəfələrlə,özü də çoxlu tirajla 

nəşr edilmişdir. 

Ədib 1978-ildə ,qırx altı yaşında,gözlərini əbədi yumsa da o,oxucularının xatirəsində daima 

yaşayır. 

                                                                              Ə.Səidov."Canlı ocaq" (Mahaçqala-1993) 

 

 

 

 

                                                                          Мамедалиев Нямет 

  

 

Мамедалиев Нямет Нифталидин хва 1932-йисуз Кцlар райондин 

Эчlехуьре дидедиз хьана. Ада сифте хуьруьн мектеб, ахпани АДПИ 

акьалтlарна ва уьмуьрдин эхирдалди муалимвиле кlвалахна. Ада гьеле 

мектебда кlелзавай йисара шиир кхьиз авалнай. 1976-йисуз «Рикlин гаф» 

кlватlалдин седри хкягъ хьанай. Шаирдал чан аламаз адан кьуд ктаб акъатна. Ам 1986-

йисуз рягьметдиз фена. 

   

                                                                «Кцlар-кцарвияр» энцикл. (Баку-2011)  
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ЧУН ЦlАЯРИН УЬЛКВЕДАЙ Я 

 

Чун цlаярин уьлкведай я. Чун цlаяри кайид туш. 

Чун цlаяр я. Чаз цlаяркай садран кичlе хьайид туш. 

Тlебиатди вичин гъилив гьазурнавай гъетер яз, 

Ширванда цlай, Шабранда цlай, Мугъанда цlай хьана чи. 

Чи несилри азад кьилив гьазурнавай гъетер яз, 

Аранда цlай, Туранда цlай, Сарванда цlай хьана чи. 

Чун цlаярин уьлкведай я. Чун цlаяри кайид туш. 

Чун цlаяр я. Чаз цlаяркай садран кичlе хьайид туш. 

 

Цlехуьл, Цlада, Цlалагургур, Цlахур, Яргун, Цlалагун… 

Чи хуьрерин тlварарни кваз хьайиди я цlаяркай. 

Гьар гатфарихъ гьар са кимел яран яру цlаяр кун 

Адет хьана, чна дагълар михьайди я къаяркай. 

Амма чаз гьа къаяркайни кичlе хьайид туш. 

Чун цlаярин уьлкведай я. Чун цlаяри кайид туш. 

 

Ругуд юкъуз кlватlна бегьер, ругуд юкъуз кlвалахна, 

Ирид лагьай югъ хьайд я чаз суварин югъ-гъвейи йиф. 

Ругуд юкъуз йифиз-юкъуз хуьрни шегьер алахъна, 

Ирид лагьай йиф хьайд я чаз цlаяр кlвале хвейи йиф. 

Ирид йикъан кlалуб чна гъайиди я дуьнядиз. 

Вацран, йисан кlалуб чна гайиди я дуьнядиз. 

Гьа чlавузни кьама ял тваз чна фурсар гайид туш. 

Чун цlаярин уьлкведай я.Чун цlаяри кайид туш. 

 

Фентlил, фитlил, чирагъ-чи рагъ-чи кlвалин рагъ, къаз фанар 

Гьазурайд я чи бубайри къаяриз цlай гун патал. 

Ргар чилер, нафтlад хуьлер. Кьакьан кlвалер, айванар 

Гьазурайд чи бубайри цlаяриз цlай гун патал. 

Анжах чна садан цlайни жуван гъенел гъайид туш. 
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Чун цlаярин уьлкведай я. Чун цlаяри кайид туш. 

 

Шумуд сефер араб, мугъул атайд я чи чилериз. 

 Шумуд сефер татар, монгол атайд я и чилериз. 

Хутурди я чна абур чпин рекье цlаярив. 

Кутурди я чна абур мадни мекьер-цlаярик. 

Цlун ранг алай яру партал хьайиди я чи тандал, 

Са чlавузни ягъидин гъил татуй лугьуз Ватандал. 

Са чlавузни чун масадал гъил хкажна фейид туш. 

Чун цlаярин уьлкведай я. Чун цlаяри кайид туш. 

 

Цlай Алпандин, цlай Агъвандин, цlай Шабрандин, Мугъандин. 

Цlай Арандин, цlай Ширвандин, цlаяр Атрапатандин 

Йисаралди кефердани кьибле пата кайид я. 

Йисаралди чи нафтlади дуьнядиз экв гайид я. 

Мадни чна гьич чарадан чилер кьур туш цlаярив. 

Гьич садани мулкар, малар, кlвалер кьур туш цlаярив. 

Гилани чаз гьич са элни  рикlин къеняй къайид туш, 

Чун цlаяр я. Чаз цlаяркай садран кичlе хьайид туш. 

 

 

 

BİZ ODLAR ÖLKƏSİNDƏNİK 

 

Biz Odlar ölkəsindənik,od bizi yandırmamış, 

Biz atəşik,heç bir vədə od-alovdan qorxmamış. 

Təbiətin öz əliylə yaratdığı ulduzuq, 

Şirvanda od,Şabranda od,Muğanda od qaladıq, 

Ağlı ilə nəsillərin ucaltdığı ulduzuq. 

Aranda od,Turanda od,Sarvanda od qaladıq. 

Biz Odlar ölkəsindənik ,od bizi yandırmamış, 

Biz atəşik,heç bir vədə od-alovdan qorxmamış. 
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Zuxul,Zada,Zalaqurqur,Zaxur,Yarqun,Zalaqun, 

Yurd yerimin adları da xatırladır al-odan, 

Hər baharda kənd-kəsəkdə yandırırıq od-odun. 

Bu adətdir dağları da təmizlərik soyuqdan, 

Bilən bilir,nəslimiz heç qəm-qüssədən qorxmamış. 

Biz Odlar ölkəsindənik,od bizi yandırmamış. 

 

Altı gün biz məhsul yığdıq,altı gün biz çalışdıq, 

Yeddinci gün oldu bayram,adlandırdıq Gecə biz1, 

Altı gündə əhalimiz işə yaman girişdi, 

Yeddinci gün oldu bizdə Od qoruyan gecəmiz. 

Yeddi günlük həftəni də biz gətirdik dünyaya, 

Ayın,ilin təqvimini biz yetirdik dünyaya. 

O zaman heç öyünməmiş ,ağlımız da çaşmamış, 

Biz odlar ölkəsindənik ,od bizi yandırmamış, 

 

Fentil,fitil,çiraq,günəş,ev işığı,fənər də, 

Qayırmışdı əcdadımız,sazaqları odlamış, 

Ancaq heç vaxt özgə odun öz oduna qatmamış. 

Biz Odlar ölkəsindənik ,od bizi yandırmamış. 

Neçə kərə ərəb,muğul torpağıma qoşun çəkmiş, 

Neçə kərə tatar ,monqol elimizə hücum çəkmiş. 

Qovmuşuq biz yağıları əlimizdə odla-alov, 

Saldıq dara onları biz,soyuq şaxta edib buxov. 

Od boyalı paltar olub əynimizdə hey daima, 

Heç bir düşmən ,qoy,qatmasın öz əlini Vətənimə. 

Yaraqlanıb heç bir zaman özgəsinə çatmamış. 

Biz Odlar ölkəsindənik,od bizi yandırmamış. 

 

Alpan odu,Ağvan odu,Şabran odu,Muğanın, 

Aran odu,Şirvan odu,bir də Atrapatanın. 

Bax,illərcə şimal-cənub yandırmışıq odu biz, 

Qərinələr Yer üzünə işıq saçmış neftimiz, 
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Heç bir vədə özgəsini tutmamışıq oda biz, 

Heç bir kəsin torpağını almamışıq odla biz. 

Heç bir gün də heç bir xalqa nifrətimiz olmamış, 

Biz atəşik ,heç bir vədə od-alovdan qorxmamış.. 

Biz Odlar ölkəsindənik ,od bizi yandırmamış.... 

 

1 - ləzgi xalqı cümə axşamına indiyədək "ğveyi yif",yəni"böyük gecə"deyir 

 

 

 

LƏZGİ NEMƏT 

 

Məmmədəliyev Nemət Niftəli oğlu 1932-ildə Qusar  rayonunun Əcəxür kəndində anadan 

olmuşdur. Əvvəlcə kənd məktəbini ,sonradan ADPİ-ni bıitirmiş və ömrünün sonuna kimi 

pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. 

Hələ orta məktəbdə oxuduğu illərdə şeir yazmağa başlamışdır.1976-ildə  

“Rikin qaf”(Ürək sözü”)ədəbi birliyinə sədr seçilmişdir. 

Şairin sağlığında dörd kitabı çap olunmuşdur.O,1986-ildə dünyadan köçmüşdür. 

 

 

                         "Qusar-qusarlılar" (Bakı-2011) 
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КЕЛЕНТЕР  КЕЛЕНТЕРЛИ 

 

 Келентеров Келентер Шихкериман хва(Келентер Келентерли)1933-

йисуз КцIар райондин СтIуррин хуьре дидедиз хьана. 

1950-йисуз Къубадин педмектебдиз гьахьуни Келентеран вири 

уьмуьрдиз хъсан патахъай таъсирна.1963-йисуз шаирдин сифте ктаб 

басмадай акъатна.Ада вири вичин эсерар,лугьуз жеда хьи,Азербайжан 

чIалал кхьенвайди я.Уьмуьрдин эхир кьиляй хьиз ,яни 2009-йисуз 

кIелчийриз чир хьана хьи,К.Келентерлидиз хайи чIалални иер шиирар 

авай кьван. 

2011-йисуз шаирди « Лезги литературадай чешнеяр»тIвар алай улуб ахъайна.Гьа идалди 

К.Келентерлиди вичин элкъуьрагвални къалурна. 

Зари 2012-йисуз рягьметдиз фена. 

                                                                                                        "КIцар-кцIарвияр"энцикл.(Баку-

2011) 

 

 

ВУН ЗИ ДУСТ ТИР,ЗАБИТ МУАЛИМ              DOSTUM İDİ ZABİT MƏNİM  

 

Ви тIвар кьурла чIур жезва гьал,             Xatırladım ,oldum bihal, 

 Яргъал физва гуьгьуьл,хиял                    Uzaqlara uçdu xəyal, 

Чи арада и чаравал,                                   Ayrılıqdan bizə zaval 

ХьаначиртIа,вуч хъсан тир.                      Olmasaydı, nə yaxşıydı.    

 

Мегъуьн тар яз тамун къене,                     Sən ormanda palıd idin,   

ГьикI гьатна вун гамун къене1,                    Ax,xalçaya necə girdin?1 

 Уьмуьр дердин,гъамун къене                    Dərd-qəm ilə şirin ömrün 

ФеначиртIа,вуч хъсан тир.                          Dolmasaydı, nə yaxşıydı. 

 

Са халкьдин пар кьурла кула,                     Yük eylədin el dərdini, 

Галтугна вахъ шумуд тула,                         Neçə tula güddü səni,    

МацIахайри кьилел бала                               Yaltaq-yoluq min fitnəni 
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ГъаначиртIа,вуч хъсан тир.                         Yaxmasaydı, nə yaxşıydı. 

 

Чи пайгъамбар,чи рикI,чан вун,                  Rəsulumuz,rəhbərimiz, 

Чи чIехиди ,чи бег,чан вун,                          Sən canımız,ciyərimiz,     

Сад Гъуцарин кIвале кьван вун                   Daim əzab çəkənimiz 

КаначиртIа,вуч хъсан тир…                        Yanmasaydın,nə yaxşıydı. 

 

Чилни,цавни хьана ваз дар,                          Yer də,göy də səninçin dar,    

Нивай жедай на авур кар?                             Etdiyini kim unudar? 

Пак мурадри ваз азабар                                 Arzuların bol əzablar 

ГаначиртIа,вуч хъсан тир.                             Verməsəydi,nə yaxşıydı. 

 

 Элкъвена вал виш чакъал,сикI !                    Tökülmüşdü tülkü-çaqqal,      

И дерт ,хифет на эхна гьикI!?                         -Necə dözdün,ay ağsaqqal?   

Къван девирди ви шуьше рикI!                       Daş zəmanə şüşəyə xal  

 

ХаначиртIа,вуч хъсан тир.                             Salmasaydı,nə yaxşıydı. 

 

Заз чизамач я кьуьд,я гад,                             Qarışıbdı yayım,qışım, 

РикIдердини ийизва пад…                             Qəlbimdə dərd qoşun-qoşun, 

Забит стха,вун икьван фад                             Zabit qardaş,belə nöşün?.. 

  КьеначиртIа,вуч хъсан тир…                        Ölməsəydin,nə yaxşıydı.     

                                                                                                                                                                             

1-                                                                    1-  mərhumun  xalçaya bükülüb mafəyə                                        

                                                                             qoyulmasına işarədir    

 

 

      

KƏLƏNTƏR  KƏLƏNTƏRLİ 

 

Kələntərov Kələntər Şixkərim oğlu (Kələntər Kələntərli)1933-ildə Qusar rayonunun Stur 

kəndində anadan olmuşdur.1950-ildə  o, Quba pedtexnikumuna daxil olmuşdur.Təhsil illəri və 

xalq şairi S.Vurğunla buradakı görüşü Kələntərin sonrakı həyatında böyük rol oynamışdır.1963-
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ildə şairin ilk  kitabı olan”Dəniz nəğmələri”çapdan çıxmışdır.2000-ildə isə” Güllələsin dağlar 

məni”işıq üzünü görmüşdür.Demək olar,Azərbaycan dilində yazıb-yaradan K.Kələntərli 

,nəhayət,2009-ildə doğma dilində ilk şeirlər kitabını çap etdirmişdir.2011-ildə “Ləzgi 

ədəbiyyatından nümunələr”adlı tərcümə kitabını nəşr edən Kələntər Kələntərli Azərbaycanın 

ədəbiyyat tarixinə xalqlar dostluğunun tərənnümçüsü kimi daxil olmuşdur. 

                                                                                       

  “Qusar-qusarlılar” ensiklopedik toplu (Bakı-2011)  

                                     

                                   

ЖАМИДИН 

 

 Гьажимурадов Жамидин Гьажимурадан хва 1934-йисуз Докузпара 

райондин Миграгърин хуьре дуьнядал атана.Хуьруьн мектеб,М.Горкидин 

тIварунихъ галай Литинститут куьтягьай Жамидина 

яргъал йисара газетрин,радиодин редакцийра кIвалахна.Юкьван мектебда 

амаз кхьиз эгечIай Жамидинан туькIуьрунра сатирик шиирри кьилин чка кьазва.Шаирдин 

эсерар кьилди ктабар хьиз басма хьанва.Зари 2003-йисуз рягьметдиз фена,ам хайи хуьре 

кучукнава. 

                                                                   

"Дагъустандин литература.11-синиф." (Магьачкъала-2003) 

 

         

   ШУРВА                                         BOZBAŞ 

-Ни тIуьртIани вакIан як,             -Hər kim yesə qabandan, 

Валлагь кафир жеда ам.                Kafir olar o adam. 

Аллагь рикIел алачир                    Allahını unutmuş 

Имансузри неда ам.                        İmansıza bu təam. 

 

Лугьуз кимел Рашида                     Rəşid kişi kimgədə 

Ихтилатар авурла,                          Söhbətə başlayanda, 

Суал гана за тадиз,                          Dərhal verdim mən sual,   

Адан гафар акурла:                          O,həddini aşanda. 
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-Рашид халу,виликра                       -Rəşid dayı,yaxında 

Ягънай вуна тамай вак,                     Ovlamışdın qabanı.    

Бул шурваяр авурла,                         Bişirtmişdin təamı,  

ТIуьначни бес вакIан як?                  Bəs yemədin şorbanı? 

 

-Дуьз я,хтул,а сефер                        - Düzdü,bala,o səfər      

Шурваярни авуна.                             Bozbaşı mən bişirtdim. 

Акъваз жедач завай мад,                   İndi ki söz açıldı, 

Гила суьгьбет тавуна:                       Bəs deməyim,neynəyim? 

 

Вак хкана кIулаваз,                          Gətdim onu belimdə  

 Алажна хам  хъсандиз.                    Soydum əti yaxşıca, 

Тапшурмишна кIевелай                    Arvadıma tapşırdım ,   

Шурва авун хизандиз                       Xörək bişir bolluca. 

 

Хуьрек вилик атайла                         Bozbaş önə gələndə 

Аллагь рикIел гъана за.                     Yada saldım Allahı. 

Як хкудна гадарна,                             Əti çəkib tulladım,  

Шурвадиз худ гана за!                        Yedim bozbaş matahı! 

 

 

                                                     

ЛАГЬАЙВАЛ  АВУНА                     UNUTDU 

 

Вичин гъвечIи гададиз              Kiçik oğlun çağırıb 

Дидеди икI лагьана:                   Belə dedi anası:   

-Са зи чIалаз,чан бала,              -Təkcə mənə qulaq as,              

Килига вун датIана.                    Eşitdinmi,balası?   

 

Бубадини аялдиз                         Atası da xəlvəti 

Тарс гуз хьана гьамиша:             Öyrədirdi beləcə: 

-Зун буба я,чан зи хва,              -  Sən atana qulaq as, 

Са зи чIалаз тамаша!                   Hər bir dəfə,həmişə!  
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   Аялдини эхирдай                     Oğul bala heç kimin    

Садни бейкеф авунач:                 Sındırmadı xətrini:    

Бубадинни дидедин                     Birdəfəlik unutdu 

ЧIалаз килиг хъувунач…             Qulaq asmaq vədini... 

 

 

CAMİDİN  HACİMURADOV 

 

Camidin Hacimuradov 1934-ildə Dakuzpara rayonunun Miqrağ kəndində anadan 

olmuşdur.Kənd məktəbini vəM.Qorki adina Ədəbiyyat Institutunu bitirmişdir.Uzun müddət 

qəzet,jurnal və radio redaksiyalarinda çalişmişdir. Hələ orta məktəbdə təhsil alarkən şeir 

qoşmağa başlamiş Camidin əsasən satirik şair idi.Bir neçə kitabini çap etdirmiş ədibin əsərləri 

oxunaqli və yaddaqalandir.2003-ildə vəfat etmiş və doğma kəndində torpağa tapşirilmişdir. 

                                                                                      

"Dağıstan ədəbiyyatı.11-sinif" (Mahaçqala-2003) 

 

 

ИБРАГЬИМ  ГЬУЬСЕЙНОВ 

 

     Ибрагьим Гьуьсейнов 1936-йисуз СтIал Сулейман райондин Алкьвадрин 

хуьре дидедиз хьана.Юкьван мектеб куьтягьайла,ам ДПИ-дин 

филологиядин факултетдик экечIна.Вини дережадин чирвилер къачур 

Ибрагьима чара-чара везифайрал кIвалахна.Шиирар кхьинал рикI алай 

И.Гьуьсейнован сифте улуб 1959-йисуз акъатна.ЧIехи патриотдин рикI 

авай шаирди Алай девирда Магьачкъалада уьмуьрзава. 

"Дагъустандин литература.11-синиф." (Магьачкъала-2003) 
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                          ЭВЕР(куьрелди) 

Ша,инсанар:садвал я и дуьнядин дамах, 

Гъил-кIвач квачир инсанди ,хьана са патахъ, 

Гьарайрай,а гьарайдини эвезда чаз зенг- 

Чун пилидал къарагънава,дуьняда -чи  женг. 

 

Фу к!анда чаз,чIем кIандачаз,санлай са амбар, 

Тух жедайвал и дуьнядал алай кьван халкьар. 

Чи зегьмет нез,хъваз ,юрфаризакъатзавай гьекь, 

Куьк я пили ,пи я ичIи,са къизил верекь… 

 

…Ша,инсанар,вири къарагъ пилидин винел, 

Чи ихтибар са чIавузни алачир вичел. 

Пили я ам къад лугьудай асирдин,халкьар,- 

Дяве,дяве,дяве я хьи ,адан алчах т1вар! 

 

                  ÇAĞIRIŞ(ixtisarla) 

Gəl,insanlar,birləşiniz,bu-güc cahana, 

Qoy,şikəst bir insan gəlsin,çəkilsin yana. 

Qışqırsın o,var səsiylə,bu bizlərçin –zəng, 

Gəl,qalxaq biz pili1 üstə,aparmağa cəng. 
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Bizə çoxlu ərzaq gərək,bəlkə bir anbar, 

Qoy,tox olsun cəmi aclıq çəkən hər kim var. 

Zəhmətini yeyir pili lap tərləyənədək, 

Kökdür pili,boşdur piyi,sanki zər vərəq... 

 

Gəl,keçəyin hücuma biz ona,insanlar, 

Onsuz da heç etməmişik ona etibar. 

Əsrimizin pilisi,bil,dalaş-davadı, 

Oyanın Siz,lənətləyin bu alçaq adı! 

1-əcdaha 

 

              ИРИД ЛАГЬАЙ ЦУЬКВЕР 

Чумал тара иридра цуьк ийида, 

Ругуд цуьквер марфадикни циферик. 

Дурум тагуз,бегьер тегъиз китIида, 

Тарцин кIаник дамах кума живерик! 

 

Чумал тара ирид лагьай цуькверик, 

Тади кутаз,илгьам гуда шаирдиз. 

Чумал яру жеда хъипи пешерик, 

Ирид лагьай цуьквер ава уьмуьрдиз. 
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  YEDDİNCİ GÜL 

   Budur,zoğal yeddi dəfə açar gül, 

Altı gülü yağış-duman məhv edər. 

Çün dözümsüz,çün bəhərsiz uçar gül, 

Ağacaltı qarla dolu fərəhlə! 

 

Zoğal yenə çiçək açar,bəlallm, 

O,şairi düz ilhama gətirər. 

Xəzəl içrə qıpqırmızı zoğalım, 

Yeddinci gül,bil,rəmzidir ömrümə. 

 

 

İBRAHİM  HÜSEYNOV 

 

Hüseynov İbrahim 1936-ildə Stal Süleyman rayonunun Alqadar kəndində anadan olmuşdur.Orta 

məktəbi,DPİ-nu bitirən gənc İbrahim müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır.Yüksək yaradıcılıq 

keyfiyyətlərinə malik olan İ.Hüseynovun  ilk kitabı 1959-ildə çap edilmişdir.Əsil vətənpərvər şair  

olan İ.Hüseynov hazırda Mahaçqalada yaşayır.                                     

"Dağıstan ədəbiyyatı. 11-sinif" (Mahaçqala-2003) 
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НИЯЗ-АЛИ  ПАШАЕВ 

Пашаев Нияз-Али 1937-йисуз КцIар райондин Кьуьхуьруба хуьре дуьнядал 

атана.Жегьил чIавалай шиирар кхьинив эгечIай Нияз-Али "РикIин гаф" 

кIватIалдин член хьана.Адан сифте улуб «Жигъир»тIвар алаз1972-йисуз 

чапдай акъатнава.Н-А.Пашаев 2000-йисуз рягьметдиз фена. 

                                                   «КцIар-кцIарвияр»энциклопедия (Баку-2011) 

 

 

 

        СА  ЮГЪ  ЙИС  КЬВАН  Я                    GÜNÜM İLƏ BƏRABƏR  

За лугьузва,амма вах                       Deyirəm ki,ay bacım, 

Ви рикI кIусни дар тахьуй!            Ürəyin dar olmasın. 

Гьич са бени инсандиз                    Heç bir vədə, heç kimə 

Гуьзлемишдай кар тахьуй.             Gözləmək pay olmasın. 

Пуд йис тир яр яргъаваз.                Düz üç ildi uzaqda- 

Дарих тушир рикIи кьван.               Darıxmırdım ,elə bil, 

Ам хкведа лагьай югъ,                       -  O  gələcək!-xəbəri 

Яргъи хьана са йис кьван.              Karıxdırdi ,elə bil: 

                                                                         Günüm ilə bərabər... 
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ТIВАР АЛАЧ ШИИР 

 

ЦIайлапандин гужлу цIелхем галукьна 

Пад-пад хьана рагарни,хазва дагълар. 

Яраб вучиз икI пис рахазва дагълар? 

Заз дагълари гана жаваб пашман яз: 

«Хизандивай къакъатзава, 

Къариблухдиз акъатзава  

                                     къванер зи. 

Гьавиляй,дуст,къекъвенвайд я ванер зи.» 

 

         ADSIZ  ŞEİR 

İldırımın zərbi dəydi dağlara, 

Zərbəsindən səs yüksəldi dağlara. 

Nəyə görə pəs danışır daşlarım? 

Peşman gəldi dağdan cavab-boşalmış... 

“Soy-kökümdən aralanır 

Qəribliyə yuvarlanır  daşlarım. 

Ona görə səsim belə qaralmış”...       
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NİYAZ-ƏLİ  PAŞAYEV 

 

Paşayev Niyaz-Əli 1937-ildə Qusar rayonunun Quxuroba kəndində dünyaya gəlmişdir.Gənc 

yaşlarından şeir yazmağa başlayan N-Ə.Paşayev “Ürək sözü”ədəbi birliyin üzvü olmuşdur.1972-

ildə ilk kitabı-“Cığır”işıq üzünü görmüşdür.Şair 2000-ildə vəfat etmişdir.   

                                                                     “Qusar-qusarlılar”ensiklopedik toplu (Bakı-2011) 

 

 

 

АЗИЗ  АЛЕМ 

Азиз Алем 1938-йисуз Ахцегь райондин Мискискарин хуьре дидедиз 

хьана.Жегьил чlавалай поэзиядал ашукь хьайи Азиза Ватан,Жегьилвал,Иервал 

тарифдай шиирар кхьиналди хайи литературада вичиз кьетlен чка  кьунва,са 

шумуд ктабрин автор хьанва.Зариди Магьачкъалада уьмуьрзава. 

                

    «Дагъустандин литература.11-синиф» (Магьачкъала-2003) 

 

 

КЪАКЪАРАВАЙ   САБУР                            KƏMƏND İÇRƏ SAMURUM          

 

Агь,Самур зи,Самур зи,                          Ah, Samurum, Samurum,    

Къакъаравай сабур зи,                           Kəmənd içrə səbirim.   

Чи дамахрин дамах тир,                         Fəxrimizin fəxrisən, 

Лезги чилин къаймах тир.                      Torpağımın ətrisən. 
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На вуч къал кваз ванзава,                        Səs salırsan acıqlı,    

Зурба къванер къуьнел кьаз,                  Nəhəng daşlar ağırdı.  

Гуя гьалчиз кlанзава                                  Kim çıxarsa qarşına, 

Абур садан кьилел ваз.                             Almaq istər başına.    

 

Зунни вун хьиз дакlунва,                           Sənin təki dərdliyəm,            

Ялав къекъвез бейнида.                            Beynim qızıb, neynəyim.   

Вакай сергьят авунва,                                 Səni sərhəd ediblər,     

Са халкь кьве пай ийидай.                         Birin bölüb ikilər. 

 

Рагъ хъфирла, яд авай                                 Gün batanda çökülür, 

Ви лепейрал нур вегьиз,                             Ləpələrə tökülür.      

Вун аквада паднавай                                   Görünürsən ürək tək,   

Рикlяй физвай иви хьиз.                               Qanla dolu kürə tək. 

 

Гьи иблисди виждансуз                             Hansı iblis, vicdansız 

И тlал туна чи чанда,                                    Bizi qoyub vətənsiz. 

Жедайвал чун ватансуз                               Canımıza dərd salıb, 

Жуван хайи ватанда?!                                   Bizi dərbədər salıb.  

 

Чахъ дердерин дагъ жеда,                      Dərdimiz lap dağ olar. 

Квадарайтlа лезгивал.                                Ləzgiliyi itirsək. 
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Сад хьайи халкь сагъ жеда,                     Bir olan xalq sağ qalar,   

Къведа адал чlехивал…                            Cana təpər yetirsək. 

 

Агь, Самур, на рагарай                                         Ah, Samurum, qayadan, 

Зверзава пак селлер гваз.                                   Uçursan pak sel kimi.   

Аквазва ви рангарай                                             Rənglərindən sezirəm 

Гележегдин демер заз.                                        Sabahıma yel  kimi.      

 

Кьазва зи руьгь шадвили,                                    Ruhum düşür sevincə, 

Буш ятlани гьебеяр:                                                 İçi boş bir heybəyəm. 

Туштlани зун Шарвили,                                           Qəlbim zərif və incə,     

Шарвилидин неве я.                                                Şarviliyə nəvəyəm. 

 

Агь, Самур зи, Самур зи,                                          Ah, Samurum, Samurum. 

Къакъаравай сабур зи…                                           Kəmənd içrə səbirim... 

 

ЖАНЛУ ХАЗИНА                                                                      CANLI  XƏZİNƏ 

 

Къекъуьгъ чиле, цавани,                                           Yeri-göyü gəzsən də, 

Килиг вири пипlериз:                                                   Axtarsan da hər yanı, 

Инсандилай багьа затl                                                  Heç nə tapa bilməzsən, 

Аквадач ви вилериз.                                                     İnsandan da bahalı.          
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Инсан язва хазина,                                                        İnsan özü xəzinə, 

Жанлу багьа хазина,                                                      O, canlıdır, bahadır.    

Хазинаяр бул ийир                                                         Yerində hər düşdüyü      

Чиле, цава-вирина.                                                            Xəzinəni artırır. 

 

Сад хьанайтlа инсанар                                                     Bir xeyirli süfrədə       

Са суфрадихъ хийирдин,                                                 Birləşsəydi insanlar, 

Чи уьмуьрдин гьар са сят                                                 Hər insanı cahanın 

Элкъведай са ивирдиз.                                                   Qazanardı xoş anlar.    

 

Аматlани зидвилер,                                                          Qalıbsa da ziddiyyət 

«Инсан» лугьур гафуни                                                     İnanıram səmimi, 

Рагъ ягъизва рикlиз зи                                                       “İnsan” ad lı bir kəlmə 

Вичин гьар са гьарфунив.                                                    İsindirər qəlbimi. 

 

ƏZİZ  ALƏM 

 

Əziz Aləm 1938-ildə Axtı rayonunun Miskiskar kəndində anadan olmuşdur. Gənc yaşlarından 

poeziya vurğunu olan Əziz Aləm ləzgi ədəbiyyatına bir lirik şair kimi daxil olmuşdur.O,bir neçə 

kitabın müəllifidir. 

Hazırda Mahaçqalada yaşayır. 

                            “Dağustandin literatura. 11-sinif” (Mahaçqala-2003) 
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ГЬАЖИБАЛА  ЯРГУНВИ 

Къафланов Гьажибала Мирзедин хва(Гьажибала Яргунви)1938-йисуз КцIар 

райондин Яргунрин(Гьезре)хуьре дидеди хана.Хуьруьн мектеб, Бакудин 

Гьуьлерин Мектеб куьтягьай Гьажибалади яргъал йисара «Каспар» идарада 

кIвалахна.Жегьил чIавалай шиирар кхьизвайГь.Яргунвиди са шумуд ктаб 

ахъайнав.Алай девирда Баку шегьерда уьмуьрзава.   

                                                                                                                   «САМУР» N1 (2011) 

 

ШАЛБУЗ ДАГЪДИКАЙ МАНИ (куьрелди)      ŞALBUZDAĞ HAQQINDA  

                                                                                              NƏĞMƏ (ixtisarla) 

Мад гъилера хкаж хьана                              Yenə də mən qalxdım uca dağlara 

                              зун дагъларал,                   Vuruldum ki, qayalara, raqlara. 

Ашукь хьана кьваларин тик                   Günəşim boylandı ulu Şalbuza, 

                                              рагарал.                  Bürüdü zirvəni ağ dumanlara: 

Ракъини мад Шалбуз дагъдиз               -Bədnəzər dəyməsin onun hüsnünə, 

                                           тамашна.                 Dəyməsin heç zaman düşmən gözünə,- 

Ягъидиз ам такун патал,                          Deyərək gizlədi o, Şalbuzdağı... 

Фасикьдин вил тlакьун патал,                Sonra isə arxayın, 

Лацу цифер адан кукlвал                        Tələsmədən lap ağır 

                               Арушна…                   Davam etdi yolunu. 

Архайин яз,  тади квачиз                         Dolandı yer üzünü, 

Рехъ давамна ада вичин.                      Əsirgəmədi nurunu. 

Дуьнедилай цlар илитlиз, 
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Нур хъичириз хьана кlвачин. 

 

И йифизди цавун аршда                 Gecə vaxtı, göyün üzü 

Гапlал-гапlал гъетер авай.              Topa-topa ulduzlardı. 

Абрун вилик ацlай Вацра                Qənşərində dolmuş Ayın 

Гьич тахьай хьиз нур гузавай.        Nur saçırdı,işıqlardı.  

     

А иер Варз Шагь дагъдилай          Elə bildim, gözəl Ayım, 

Экъечlай хьиз хьана заз…              Göy üzündə çil-çirağım, 

Шалбуз дагъдив дамахар гвай:      Şahdağımdan qalxıb göyə. 

Шагь дагъд гьадаз килигзавай.       Şalbuzdağsa qürurluydu, 

                                                          Şahdağ ona baxır deyə... 

 Хиялна за: белки Шагь дагъ          Xəyalıma gəldi birdən:   

Чи къагьриман Шарвили яз,           Bəlkə Şahdağ Şarvilidir,    

Шалбуз гьадан хва ятlа;                  Xalqımıxa arxa-oğul. 

Гьадаз мукьва са арха хьиз             Şalbuzsa ona dayaq,   

Къудрат аваз халкьнаватlа…           Ona həyan-doğma oğul...   

 

Шалбуз дагъда Шарвилидин           Şalbuzdağda Şarvilinin sirri var 

                                     сир ава,        Şalbuzdağda pak Ərənlər piri var. 

Шалбуз дагъда Эренлердин  

                                      пlир ава. 

И дагълара, и яйлахра                       Bu dağlarda,çəmənlərdə- 
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Шейх Шамилан,                               Şeyx Şamilin,    

Эминанни Сулейманан,                    Süleymanın, Eminin, 

Эмирован, Эбилован                         Əmirovla Əbilovun- 

Рекьин тийир руьгьер ава,                Ölməz ruhu,ünü var. 

Зи руьгьдизни хабар ава!                  Billəm ,ruhum bu işlərdən 

                                                                   Az da olsa ,xəbərdar! 

Лувар квачиз лув гуз дагъдай            Qanadım yox,bu dağlarda 

Хьанач завай: гьайиф, гьайиф!           Süzə bilməm:hayıf,hayıf!    

Гими гьализ Кьулан вацlай               Gəmimi mən Samurumda 

Хьанач завай: гьайиф, гьайиф!..        Sürə bilməm:hayıf,hayıf!.. 

              

 

 

HACIBALA  YARQUNVİ 

 

Qaflanov Hacıbala Mirzə oğlu 1938-ildə Qusar rayonunun Yarqun(Həzrə)kəndində anadan 

olmuşdur. 

Orta təhsili aldıqdan sonra Bakı Dənizçilik Məktəbini bitirmiş,bir müddət Xəzər Gəmiçiliyi 

idarəsində işləmişdir.Gənc yaşlarından şeir yazmağa başlayan Hacıbala bir neçə kitabın 

müəllifidir.Hazırda Bakı şəhərində yaşayır. 

                                                      “Samur”qəzeti N1 (2011) 
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ХАНБИЧЕ ХАМЕТОВА 

 

Хаметова Ханбиче Шихрагьимовна 1938-йисуз Хив райондин Цнал хуьре 

дидедиз хьана.Ада сифте хуьруьн мектебда,гуьгъуьнай институтда 

кIелзава.Ханбиче ханум поэзиядал кьару тирвиляй,ада вичин вири уьмуьр 

эсерар туькIуьруниз гузва.Х.Хаметовади Дагъустандин Кхьирагрин Союзда кар алай 

везифайрал кIвалахзава.Шаирди лезги поэзиядиз  cонетрин жанр гъанва.Алай девирда 

зариди Магьачкъалада уьмуьрзава. 

                                       «Дагъустандин литература» (Магьачкъала-2003)      

              

  РУЬГЬДИН    КIЕЛЕ 

 (сонетрин кIунчIай са чIук) 

                            -1-               

   Чал Эминан халкь лугьудай тIвар ала,                                                                

    Чи тIвар ала шаирдални,гьелбетда. 

    А багьа тIвар кьада гьарда гьуьрметдив, 

    Эзбер ийиз цIарар гъамлу пар алай. 

 

    Етим Эмин –марифатдин пайдах чи, 

    Бахтлу я халкь камалдикай пай хьайи. 

    Чи мурадрин ,чи гьиссерин тай хьайи, 

     Руьгьдин кьакьан Шалбуздагъ чи, 

                                   Шагьдагъ чи. 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

153 

      Эмин патал бейтереф кас жагъидач. 

       Ам несилриз куьтягь тежер чешме я. 

       Давам хьурай бажарагъдин къебилар. 

        

       Халкь амай кьван халис шаир рекьидач. 

        Гьар камуна адан цIарар чешне я. 

        Мад вуч кIанда ,авай ихьтин векилар.  

                                  -2- 

     Мад вуч кIанда ,авай ихьтин векилар, 

    Давамарин дараматдин цал чна, 

    Ша хуьн пакдиз чи Эминан чIал чна, 

     РикIел хвена чи шаирдин весияр. 

 

     Чи лезги чIал ,аламатар зурба тир, 

      Тилисимдин тIвал хьиз ,гъиле Эминан 

      Къугъвана вун,пагьливан хьиз симинал, 

      Сергьятарни гьам Куьре,гьам Къуба тир. 

 

       Ишлемишиз куьтягь тежер хазина. 

        Самур вацI xьиз авахьзавай лепе гуз, 

        Рекьева вун,атIуз яргъал мензилар. 

 

        КьетIен метлеб ава гьар са сесина. 
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        Гегьенш нугъатри чи еке жуз. 

        Гумрагьвилихъ я чи чилин шикилар. 

 

       

   RUH  QALASI 

 

(sonet tacından bir parça) 

             

     -1- 

 

    Emin xalqı çağırlır adımız 

    Ləzgi adı onunladır,əlbəttə, 

    Emin adı daim dildə,hörmətdə, 

    Şeirlərin əzbər billik  hamımız. 

 

   Yetim Emin-mənəviyyat bayrağı, 

    Xalq xoşbəxtdir kamalından pay almış, 

    Arzulara ,pak hisslərə tay olmuş, 

     Ruhumuzun Şalbuzdağı,Şahdağı. 

 

    Emin üçün biganə kəs tapılmaz, 

    Nəsillərçin o, tükənməz nümunə. 

    Davam etsin bacarıqlı nəsillər. 
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     Xalq yaşarsa ,əsil şair heç ölməz, 

     Sətirləri hər addımda bir çeşnə, 

     Nə dərdimiz,varsa belə vəkillər 

                        -2- 

    Nə dərdimiz varsa belə vəkillər, 

   Gəl.qoruyaq dilimizi pak,təmiz, 

    Davam edək inşasını özümüz, 

    Qoy yaddaşa hopsun gözəl sətirlər. 

 

     Ləzgi dilim ,müqayisən dürlədir, 

     Bir sehirli çubuq kimi Emində, 

     Kəndirbaz  tək gəzişdin hey sim üstə, 

     Sərhədləri həm Qubadır,Kürədir. 

 

      Xəzinəsən,xərcləməklə tükənməz, 

       Hey axırsan Samur kimi bolsulu, 

      Yol gedirsən uzaqlara sərasər. 

 

      .Hər bir səsin- öz ahəngi dupduru, 

       Hər bir şivən zəngin küpə bərabər, 

       Təbiətin sağlamlığa zəmanət... 

             



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

156 

             

XANBİÇE  XAMETOVA 

Xametova Xanbiçe Şixrəhimovna 1938-ildə Xiv rayonunun Tsnal kəndində anadan 

olmuşdur.Orta və ali təhsillərini aldıqdan sonra o,bütün həyatını poeziyaya həsr 

etmişdir.X.Xametova Dağıstan Yazıçılar Birliyində məsul vəzifələrdə çalışmışdır.Ləzgi 

ədəbiyyatına sonet janrını gətirən şair bir neçə kitabını çap etdirmişdir. Hazırda Mahaçqala 

şəhərində yaşayır.                                  

                                                                                                “Dağıstan ədəbiyyatı” (Mahaçqala-2003)         

 

ЭГЬМЕДБЕГ   ШИХКЪАЙИБОВ 

 

Шихкъайибов Эгьмедбег Абдулмежидан хва 1938-йисуз КцIар райондин 

Аваранрин хуьре дуьнядал атана.Алакьунар авай жегьил Эгьмедбеге «Къизил 

Къусар» газетдин редакцияда кIвалахдайла вич кар алакьдай са журналист 

хьиз къалурнай. 

Ватан рикIин къеняй кIан хьайи Э.Шихкъайибов ,гьайиф хьи,Ватандилай яргъара 

рягьметдиз фена… 

                                                                        КцIар-кцIарвияр»энциклопедия (Баку-2011) 

 

                 ХАЙИ  ЧИЛ                                               TORPAĞIM 

Шад жеда зун,Лезгистандин                   Sevinirəm Ləzgistanın     

Гуьрчек,кIубан хуьрер акваз.                   Yaraşıqlı köyün1 görüb. 

Жуван хайи лезги халкьдин                      Ruhlanıram doğma xalqın 

 Сувар акваз,мехъер акваз.                           Bayramını,toyun görüb. 
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КIанда хьи,заз и чкайрин                              İstərəm mən bu məkanın    

Гьар кьвал,дере муг хьурай зи.                    Hər bir yeri oymaq2 olsun. 

КIвачерални къуй гьамиша                         Ayağımda hər bir zaman     

Лезгистандин руг хьурай зи.                     Doğma narın torpaq olsun! 

                                                                                1-türkcə"kənd"deməkdir 

                                                                                 2-yaşayış yeri                

КУЗ  ФИРАЙ                                                                  KÖZ OLSUN 

Вахтар авай ,вирида заз                             Vaxt vardı hamı sənə 

Лугьудай хьи,аял я.                                       Deyərdi ki,uşaqsan. 

Йисар фена,гила мад вун                            İllər ötdü...indi dostum,   

Агакьнавай кьегьал я.                                  Yaşa dolmuş uşaqsan.   

 

Гила вав,дуст,гва жегьилвал.                     Sən gəncliyin ağuşunda,      

 Жуван кьил гва,акьул гва.                          Düşüncən var,ağlın var.                                 

Ви вилик къе гьам ишигълу,                       Bax,qarşında açılıbdır 

Гьамни гeгьенш рекьер ква.                       Geniş yollar taybatay.       

 

АкI ая хьи,а рекьера                                         Bu yollarla elə get ki, 

Сифте камар дуьз фирай.                               İlk addımın düz olsun. 

А рекьера ви жегьил рикI                              Gənc ürəyin ,elə et ki.    

Хайи халкьдихъ куз фирай!                           Xalq yolunda köz olsun!     
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ЛЕЗГИ  Я                                                                      LƏZGİYƏM 

Зун дагъви я ,къуй  гьамиша                        Mən dağlıyam,qoy,hər bir an 

Дагълар къвазрай вилик зи.                          Dağlar olsun baxdığım.         

Зун рази я,ксудамаз                                           Razıyam mən,yatan zaman  

Са къван хьурай кьилик зи.                           Bir daş olsun yastığım. 

 

Кьваларикай ийиз гапур,                                Mən qayadan xəncəl kəsib, 

Куьрсарда за юкьвакай.                                   Qurşağımdan asardım.        

Мугьман касдин хуьда хатур,                         Qonağımdan ötrü əsib, 

Душман ялда кIвачикай.                                    Düşmənimi basardım. 

 

Зун чархаллай зурба лекь я,                           Zirvədə mən qartalam tək, 

Вуж акъвазда хура зи?                                       Deyin,varmı rəqibim?         

Кьегьалвилиз лезги тек я,                               Bir xalq kimi igid ərik.    

ТIвар сейли я пара  зи.                                        Belə çıxıb tərifim. 

 

И сейливал чаз бубайри                                    Ulu babam bu ad-sanı , 

Аманат яз турди я.                                               Bil,əmanət qoyubdu.     

Агуд тийиз гьахъсузвилер                                Hifz edibən vicdanımı, 

Лезгид дуьз рехъ кьурди я.                               Ləzgi düz yol tutubdu.     
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Дуьз рекьевай ксар я чун.                                   Yolumuzu gedirik biz,      

Чун напакрин акси я.                                             Yaramazın əksiyik. 

Эхирдал кьван хуьн михьи тIвар,                     Axıracan adı təmiz    

Дагъви я чун. лезги я!                                             Qoruyanıq, ləzgiyk! 

 

 

 

ƏHMƏDBƏY ŞİXQAYİBOV 

 

 Şixqayibov Əhmədbəy 1938-ildə Qusar rayonunun Avaran kəndində dünyaya gəlmişdir.Sovet 

dövründə “Qızıl Qusar” qəzeti redaksiyasında şöbə müdiri işləmişdir.Şair həyatının son dövrünü 

Rusiyada yaşamış, orada da rəhmətə getmişdir. 

                                                                                     "Qusar-qusarlılar" ensiklopediyası (Bakı-2011)                                                            
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МУРСАЛ  АЛПАН 

 

Мамеджафаров Мурсал (Мурсал Алпан) 1938-йисуз Ахцегь райондин Сумугъул 

хуьре дидедиз хьана.Юкьван мектеб ва институт куьтягьай М.Алпана лезги 

тарихдиз талукь эсерар кхьизва.Абур 60- йисарилай  чапдай акъатзава. 

Магьачкъала шегьерда уьмуьрзава. 

                                                         «Лезги литература. 6-синиф.» (Магьачкъала-2007) 

 

             СИР                                                                                      SİRR 

(поэмадай чlук)                                                                (poemadan bir parça) 

Хайи дагълар акуна заз ахварай,                        Dağlarımı gördüm dünən röyada, 

Ракъин нурар кумазамай кукlушрив,                  Gün şəfəqi boyamışdı zirvəni. 

Селлер хьана ивияр физ рагарай,                       Selə dönüb qan axırdı qayadan, 

Шалбуздагъни шехьиз куьлуь кушкушдив.           Şalbuzdağım ağlayırdı: gör məni. 

 

Шагьдагъдинни чина авай маргъузар                     Şahdağımın üzü zəhər tökülü, 

Хурудани живедин агъ юзазвай.                        Sinəsində bəyaz pərdə əsirdi. 

Дерт къати яз чlугвазавай агьузар,                      Bədəninə dərdi-səri bükülü, 

Чlехи беден дердинивди зурзазвай.                  Bu nəhəng dağ dərd əlindən səkirdi. 

 

Рикl зегьем яз ивид вацlуз гьахьна зун,             Qanım qara, enirəm qan çayına.  

Икрамдивди рафтарна за гъуцарив:                     Yalvarıram ğutslarıma köməkçün.    

Багъишламиша зи жузун-къачузун,                     -Nə işdi bu, Alpan dönüb al qana? 
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Ацlанва хьи Алпан ивид вацlарив?!                       Dağla-aran qanla dolub , de, neyçin?..  

 

Жаваб гьатнач заз гъуцарин мецелай,                   Alammadım heç bir cavab, bir iz də, 

Ивид вацlу тухвана зун гьуьлуьз кьван.                 Qan çayıyla axıb getdim ümmana. 

Агакьнамаз гьуьл пад хьана вичелай,                Təlatümdən parçalandı dəniz də, 

Аватна зун ирид лагьай чилиз кьван.                 Düşdüm birdən yerin yeddi qatına. 

 

Чилин кlаник дуьшуьш хьана кьуьзуь кас,        Yer altında mən tuş gəldim qocaya, 

Юкl ягъзавай харайралди агъариз…                   Öz əliylə ağ bezləri paylayan. 

Лагьана заз: «-Кlанзавачир кефи хаз,-               Dedi:”-Cavan, salma özün bəlaya, 

Алпан уьлкве фида яргъал ахвариз…                 Bax, Vətənin məhv olacaq anbaan...      

 

Гел галачиз терг жеда куь гьуькуьмат.                 Yox olacaq Alpan adlı bu dövlət, 

Гьакl ахвар хьиз , гум хьиз квахьда дуьнядай.   Yuxu kimi, tüstü kimi, iraqdan. 

Куь юрдарал ацукьда пис малкамут.                    Qara qüvvə, bax, quracaq səltənət, 

Несилриз куь ван хъжеда баядар…»                    Gələn nəsil dərdlə baxar qıraqdan. 

 

Шехьна зи рикl, цаварай руьгь аватна.               Hey ağladım , ruhum endi səmadan, 

…Шириш хьана гьекь алкlанвай бедендал.       Qana-tərə yaman batıb bədənim. 

Накъвар физвай булахар хьиз авахьна.               Göz yaşlarım axıb gedir yanaqdan, 

…Ахварарни аквадачни, бегемда!..                   ...Ah, yuxum da tamam-kamal ələnib!.. 
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MURSAL ALPAN 

Məmmədcəfərov Mursal (Mursal Alpan) 1938-ildə Axtı rayonunun Sumuğul kəndində anadan 

olmuşdur. 

Orta məktəbi və institutu bitirdikdən sonra yaradıcılığa başlamış M.Alpan tarixi mövzuda yazıb-

yaradır. 

Əsərləri 60-illərdən çap olunmağa başlanmışdır. Mahaçqala şəhərində yaşayır. 

                                                           “Ləzgi ədəbiyyati. 6-sinif.”(Mahaçqala-2007) 

 

СТlУРВИ    ШАКИР 

 

Новрузбеков Шакир( СтlурвиШакир)1939-йисуз Кцlаррайондин Стlуррин хуьре 

дидедиз хьана.Аял чlаварилай поэзиядал рикl алаз хьайи Шакира гзаф йисар 

я,шиирар кхьиз.1978-йисуз Бакуда Ш.Стlурвидин «Манияр,лагь,дагълар»улуб 

акъатна.Шаирди хайи хуьре уьмуьрзава. 

                                                                                                                                                                    

«Самур»газет №4 (2012) 

 

                       ВУЖ ТУХ ХЬУРАЙ                                                  KİM DOYSUN 

 

Заз хкlандай, эй зи дуьня,вакай пай,                       Dünyam mənim,qaytar ömür payımı, 

Жаван вахтар,зи муьгьуьббат-тух  тахьай.               Gəncliyimdən,saf eşqimdən doymadım.  

Гила чандиз аватайла зулун къай,                             Üşüdəndə soyuq payız canımı, 

Са темендик вил галама ярди гай.                             Yada düşdü:öpüşdən kam almadım. 
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Чидачир заз я кьуьд, я зул ва гьакl гад,                   Heç bilməzdim nədir payız,qışla- yay,                 

Гьахьдай абур чи уьмуьрда гатфар хьиз.                  Bil, ömrümə girərdilər bahar tək. 

Белки касни авай тушир чалай шад,                           Yoxdu bəlkə bizdən də şad,bizə tay,     

Гила абур рикlеллама махар хьиз.                              Yaddaşıma bir nağıl tək olub həkk. 

 

Кьве дуьнядин чlередалла чун гила,                           Durmuşuq biz iki dünya tinində, 

Агуд тийиз къайи хиял –фикирар.                                  Qovuruq hey soyuq fikir,xəyalı. 

Хъийиз кlанда Навчад1 пелел гъил кьуна,                    Çox istərəm bir də Navça təpədə1 

Ярдихъ галаз муьгьуьббатдин зикирар.                        Görüm yarı,eşq-məhəbbət məlallı.   

 

Варз алай йиф ,экуь гъетер ,Шагьдагъ чи,                      Aylı gecə,göydə ulduz,Şahdağım- 

Вуж тух хьурай –дереярни тепеяр.                                   Gözəllikdən ,söylə görüm,kim doysun?    

Вуна бахшай чи уьмуьрдин ашкъид багъ,                       Bəxş etdiyin ömrümüzün eşq bağı,         

Гьуьл я дерин,дагъ я кьакьан,девирар.                             Dərin dəniz,uca dağdır,kim doysun? 

 

1-Стуррин мукьув пел                                                    1-Stur kəndi yaxınlığında təpə 

 

ЧУЬНГУЬР(куьрелди)                                                        ÇÜNGÜR1   (ixtisarla) 

И кьуд сим я зи чуьнгуьрдал алайбур,                                 Çüngürümə çəkilibdir dördcə sim,                                      

Хважамжамдин зар ала а симерал.                                   Qövsü-qüzeh  bənzəri var rənglərin. 

Зи архаяр я а чуьнгуьр ягъайбур,                                          Bu simləri dilləndirib əcdadım, 

Виш йисара гьижран чlугур чилерал.                                    Vətənimdə hicran çəkmiş illərin. 
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 Гагь а чуьнгуьр шехьнай къайи женгера,                               Ağlamış  o, bir bacımın əlində, 

Вахан гъиле, ирид стха рекье тур.                                                Yeddi qardaş  yollananda davaya. 

Гагь бамиш жез ван ахкъатнач симерай.                       Gah da batmış bu çüngürün səsi də, 

Вахарини кьадай чlавуз гъиле тур.                                              Silahlı qız atılanda ortaya. 

 

Ингье кьуд сим ,абур са-сад юзазва,                                        Budur, dörd sim bircə-bircə dillənir. 

Гьарда са югъ хкизва къе рикlел чи.                                         Hər günümü salır yada, yadıma. 

Ингье ,зи  вах заз чуьнгуьр хьиз аквазва,                               Bax, bacım da çüngür kimi görünür,      

Гур манияр хкажнавай рекьел чи.                                            Şən nəğmələr səpələyir yoluma. 

 

Рахух чуьнгуьр, Эминан вил галамай,                                      Dillən, çüngür, Emin2 səndən 

doymamış, 

Гагь стхайрин,гагь вахарин гъилера.                                       Həm bacımın, qardaşımın əlində. 

И симерай Лезгистандин авазар,                                            Ləzgistanın musiqisi dolmamış, 

Экуьн нур хьиз гьатзава чи кlвалера.                                     Nur saçmamış ev qalmasın elimdə.     

                                                                                                                

   1-ləzgicə"saz" deməkdir 

 

STURVİ  ŞAKİR 

 Novruzbəyov Şakir (Sturvi  Şakir) Qusar rayonunun Stur kəndində 1939-ildə anadan 

olmuşdur.Poeziya vurğunu olan Şakir gənc yaşlarından şeir yazmağa başlamışdır. 1978-ildə 

Bakıda onun ilk kitabı olan “Dağlar, mənə nəğmə söylə” , ikinci kitabı isə 2009-ildə çapdan 

çıxmışdır.Hal-hazırda doğma kəndində yaşayır. 

                                                                                                                  “Samur”qəzeti N4 (2012) 
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АШУКЬ  НУЬСРЕТ 

Мирзебегов Нуьсрет(Ашукь Нуьсрет) 1940-йисуз Кцlар райондин 

Пlитlишкlеле хуьре дуьнядал атана.Хайи буба Ватандин Чlехи дяведай 

тахтун себеб яз,гъвечlи Нуьсрет интернат-мектебда чlехи хьана.Ашукь 

Шемширахъ галаз агатуни Нуьсрет ашукьвилин рекьел гъана.Мел-

ехъерихъ,суварихъ тlвар акъудай Ашукь Нуьсрет халкьдин арада чlехи гьуьрметдин иеси 

тиртlани,1990-йисуз са намерд касдин пехъивални усалвал себеб яз, ашукьдин эхир югъ 

алукьна.Ам хайи хуьруьн сурара кучукнава. 

                                                                                                         «ЧиРагъ» №11 (2010) 

 

ШАГЬЗАДА                                                                      ŞAHZADA 

 

Вун акурла къакъатна зи дин-иман,                          Səni gördüm ,uçdu dinim-imanım, 

Лагь,ашкъидин пар яни вун,Шагьзада?                   De,sevginlə uçarmısan,Şahzada? !               

Жегьил ашукь хьана кlани ваз мугьман,                  Bu gənc aşıq olub sənin mehmanın, 

Вилерин ахвар яни вун,Шагьзада?                           Yuxum içrə yatarmısan ,Şahzada?! 

 

Кузва зи рикl ви ашкъидин авазди,                          Sənin eşqin ,bil,yandırır qəlbimi,  

Вад къан уьмуьр ракъун за вахъ галазди,               Gərək sənlə ömür sürüm səmimi.        

Дерт пара я,кьуна хурал ягъазди                               Mən dərd-əhli,yuva etdin sinəmi,      

Чуьнгуьр яни,тар яни вун, Шагьзада?                        Çüngürmüsən,sən tarmısan,Şahzada?! 

 

Ша, зун вуна жуваз  кlани са яр яхъ,                           Gəl,sən məni özün üçün bir yar et, 

И зи метлеб фадвилелди кьиле твах,                        Mətləbimi tezlik ilə başa yet. 
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Билбилди хьиз макьамриз гьар пакамахъ,              Bülbül kimi hər səhəri bahar et, 

Цуьквераллай гар яни вун, Шагьзада?                     Güllər üstə şahvarmısan,Şahzada?!               

 

Къурбанд я зун а ви катран вилериз,                          Qurban olum sənin açıq eyninə,      

Хине чlугур гъилеризни цlвелериз,                              Xına yaxmış əllərinə,telinə,  

Чи кlанивал ашкар тахьуй эллериз,                              Qoy eşqimiz faş olmasın elimə,    

Бафтадикай зар яни вун, Шагьзада?                             Bafta üstə sən zərmisən,Şahzada?!    

 

И дуьнядал чун вад йикъан я мугьман ,                         Bu dünyada biz mehmanıq beş günə        

Дертлудан дердиниз ая на дарман,                               Dərman eylə sən dərdlinin dərdinə 

Гуьгьуьл ачухра на Ашукь Нуьсретан,                            Könül oxşa, dur cavab ver sözünə       

Жаваб це заз, яр яни вун, Шагьзада?                            Nüsrət üçün sən yarmısan,Şahzada?! 

 

ГЕРЕК   Я                                                                                            GƏRƏKDİR 

   Ашукь лугьуз экъечlайла майдандиз,                         Aşıq kimi girəndə sən meydana, 

Эвел жувак намус,гъейрет герек я.                                Səndə mütləq namus, qeyrət gərəkdir. 

Гьахъни нагьахъ чирна кlанда инсандиз,                    Haqq-nahaqqı öyrədəsən insana, 

Акьул ,илим адаз, гьелбет, герек я.                             Səndə zəka, elm, əlbət, gərəkdir.   

 

Ашукь ятlа мани лугьуй билбилд хьиз,                       Aşıqdırsa, nəğmə desin bülbül tək, 

Мел-межлисдал ,гьар мехъерик,сувариз.                 Toy-mağarda, bayramlarda həmahəng. 

Дугъри метлеб агакьарна халкьарив,                          Doğru sözü çatdırsın o, xalqadək, 

Алчахбуруз авун лянет герек я.                                      Alçaqlara tənbeh, lənət gərəkdir. 
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Тарс гайиди ,адан устад вуж ятlа,                                  Dərs aldığı ustadına alışar, 

Ашукь вични гьа устад хьиз рахада.                             Aşıq özü ustadı tək danışar,   

Кlаниди яз вич халкьарин арада,                                  Sevilərək xalq içində çalışar, 

Къазанмишун ада гьуьрмет герек я.                            Qazandığı hörmət-izzət gərəkdir.  

 

Адак кватlа эгер са гуж,са гьунар,                              Varsa onda bir təlatüm, bir hünər, 

Тарихдани тада ада вичин тlвар.                                Məşhurlaşar , ismi tarixə düşər, 

Шиир кхьиз,лугьуз гуьзел манияр ,                           Şeir yazar, ifa edər nəğmələr, 

Халкьдин патал къачун зегьмет герек я.                 Xalq yolunda çəksin zəhmət-gərəkdir. 

 

Ашукь Нуьсрет ,фикир фирай дериндиз,                  Aşıq Nüsrət, fikrin yetsin dərinə, 

Рикlин метлеб алахъа  вун къизгъинриз.                 Mətləbini bir açıqla elinə, 

Манидин нев тахьурай гьич серинриз,                   Nəğmə səsi heç düşməsin sərinə,  

Гаф лагьайла,адак къимет герек я.                          Söz deyəndə, sözdə qiymət gərəkdir. 

 

AŞIQ NÜSRƏT 

 

Mirzəbəyov Nüsrət (Aşıq Nüsrət) 1940-ildə Qusar rayonunun Bedişqala kəndində dünyaya 

gəlmişdir. Atası Çerkes Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş, bu səbəbdən kiçik Nüsrət 

yetimxanalarda böyümüşdür. Şuşada Aşıq Şəmşirlə olan görüş gəncin taleyində mühüm rol 

oynamışdır. Aşıqlığa başlayan  N. Mirzəbəyov qısa zamanda Aşıq Nüsrət kimi tanınmışdır.El 

şənliklərində öz məlahətli səsi və düşüncəsi ilə seçilən aşıq 1990-ildə bir xain tərəfindən 

öldürülmüşdür. 

                                                                                                                                      “ÇiRaq”N. 11 (2010) 
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БАЖИХАНУМ   ИСАЕВА 

 

Исаева Бажиханум  1940-йисуз Кцlар райондин Эчlехуьре дидедиз 

хьана.Юкьван мектеб Яргундал кlелай Бажиханум гуьгъуьнай Къубадин 

медтехникумдиз гьахьна.Са шумуд йисуз Урусатдин Магадан вилаятда уьмуьрай жегьил 

шаир ватандал хтана,туькlуьрунар мадни яцlа туна.1976-2010-йисараБ.Исаевадин кьуд 

улуб чапдай акъатнава. 

                  Б.Исаева.   «Муьгьуьббатдин рагъ»улубдай(Баку-2010) 

 

КУЬН  ШЕМИР                                                                           AĞLAMAYIN 

 

Зун кьейила лугьунариз шедайбур,                        Mən öləndə mənə ağı deyənlər,   

Зун рикlеваз тазиятдиз къведайбур,                       Məni anıb məclisimə gələnlər, 

Квез гьалал хьуй зи агьсанар недайбур,                Halal olsun,еhsanımı yeyənlər,              

Куьн ишемир,кьве пай хьанвай чил шехьрай,     Qoy mənimçin ana torpaq ağlasın, 

Билбил кисна пашманз авай гуьл шехьрай.         Bülbülündən perik budaq ağlasın. 

 

Алахънай зун цlийи багълар илигиз,                     Çalışmışam təzə bağlar salım mən, 

Ватанд чилиз цавай лекь хьиз килигиз,               Vətənimə qartal təki baxım mən, 

Зи лезги эл виридалай виликиз,                            Xalqımı da ön cərgəyə qatım mən, 

Куьн  ишемир, къелем шехьрай, цlар шехьрай,    Qoy qələmim, sətirlərim ağlasın,   

Рикlин дердер илигнавай чар шехьрай.                  Sözlərimin ləpirləri ağlasın. 
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Кьейибурал шехьналди чан хуькведач,                   Ağlamaqla mərhum kəslər dirilməz, 

Чилик фейбур анай кьулухъ элкъведач,                  Kömülənlər geri dönməz, bayılmaz,      

Гъуцарвайни абруз куьмек хъижедач,                     Ğutslar da heç kömək etməz, ayılmaz, 

Куьн ишемир , гьахъсузвилин тlал шехьрай,          Qoy haqsızlıq, dərdi-mərəz ağlasın, 

Зи чандивай къакъатзавай ял шехьрай.                    Bədənimdən çıxan nəfəs ağlasın. 

 

Вахт агакьна куьч жедайла дуьнедлай,                  Vədə çatıb köçən zaman cahandan, 

Зи хайибур вил алудмир дидедлай,                       Əzizlərim, göz çəkməyin anamdan, 

Вегьимир зун шаирвилин къеледлай,                   Atmayasız məni şeir qalamdan,    

Куьн ишемир, зи атlузвай хъвер шехьрай,           Qoy çəkilən təbəssümüm ağlasın, 

Сур эгъуьниз гъилеравай пер шехьрай.                Qəbir qazan bel-külüngüm ağlasın. 

 

Кьейибурун чкадал кlвал амукьда,                          Ölən kəsin mülkü qalar əmanət, 

Тlвар эхцигай викlегь кьегьал амукьда,                  Sənə adaş igid qalar əmanət, 

Бажиханум  кьейила чlал амукьда,                          Bacıxanım,şerin qalar əmanət, 

Куьн ишемир къванер шехьрай, хар шехьрай,      Qoy dağlarım, zirvəm, daşım ağlasın,            

Халкь патал зи зуракl амай кар шехьрай.               Xalq yolunda para işim ağlasın. 

                    

ГЪЕЗЕЛ 

 

Вун иер туш гьикl лугьун за,виридалай иер я вун, 

Дарядин рикl рам авунвай ,нурар гузвай  гевгьер я вун. 
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Шаир,диде,кайвани,гьам ихтибарлу уьмуьрд юлдаш, 

Муьгьуьббатдин рекье даим женг чlугвазвай сердер я вун. 

 

Хабар кьуртlа набеледри,лагь,Эчlехрин уьлкведай1 я, 

И чилерал бахтавардиз къекъвезвай са Къемер я вун. 

 

Цlийи кlалам илигзавай гуьлуьшан багъ битмишариз. 

Багъманчидин дамахни таж,куьтягь тежер бегьер я вун. 

 

Назлудаказ къачу камар,алад вилик,Бажиханум, 

Кlанибуруз чешне хьайиса ашкъидин эквер я вун. 

 

1-ЭчIехуьряй 

 

 

QƏZƏL 

 

Necə deyim deyil gözəl ,Yer üzünün gözəlisən, 

Sən dünyanı ram edibən ,nur çiləyən gövhərisən. 

 

Həm ömür-gün yoldaşısan,həm anasan,həm də şair, 

Eşq yolunda döyüşlərə sinə gərən sərdarısan. 
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Nabələdlər soruşsalar ,de,Eçexlər yurdundanam1, 

Bu torpağın bəxtəvər tək daim gəzən Qəmərisən. 

 

Təzə bir bağ salmışam ki,gülüstana çevriləcək, 

Həm bağbanın fəxri,tacı,həm tükənməz bəhərisən. 

 

Naz ilə at addımını irəli get,Bacıxanım, 

Sevənlərə nümunəvi eşq yolunun,bax,nurusan. 

       

        1-Əcəxür kəndi 

 

BACIXANIM İSAYEVA 

 

İsayeva Bacıxanım  1940-ildə Qusar rayonunun Əcəxür kəndində anadan olmuşdur. Orta 

təhsilini Yargun kənd orta məktəbində alan Bacıxanım Qubada Tibb Texnikumunu bitirmişdir. 

Bir neçə il Rusiyanın Maqadan vilayətində yaşamışdır. 

1976-2010-illərdə şairənin dörd kitabı işıq üzünü görmüşdür. 

                                                          “Ktsar-Qusar” ensikl. toplu (Bakı-2011)  

МУЪМИНАТ   ЭФЕНДИЕВА 

Эфендиева Муъминат  1945-йисуз Докъузпара райондин Миграгърин хуьре 

дидедиз хьана.Юкьван мектеб Кцlара ва Сумгаитда кlелна куьтягьай 

Муъмината техникумда кlелзавай.1962-йисуз Каспи гьуьлуьз аватнавай 

жегьил цяй акъудна,амма вич терг хьана.Поэзиядал рикl алаз хьайи 17 йиса 

авай рушан-Муъминатан гзаф шиирар ама чаз… 

                                                                                                           «ЧиРагъ» журнал №7 (2010) 
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ШИИР  Я                                                                   ŞEİRDİR 

И дуьнядин акунар                                         Dünyamızın mənzərəsi  

Кьиляй-кьилиз шиир я.                                  Başdan-başa şeirdir. 

Гьар са кьегьал ,гьар гьунар                          Ər igidin hər hünəri 

Акваз вилиз ,шиир я.                                       Bir tamaşa-şeirdir. 

 

Жегьилвални шиир я,                                     Gənclik özü bir şeirdir, 

Иервални са шиир .                                        Xalis şeir-gözəllik. 

Алакьунни  шиир я,                                        Bacarıq da bir şeirdir,         

Тежервални са шиир.                                    Bacarmamaq-tənbəllik. 

 

Шумуд гьалар ава икl,                                       Mənə inan və bunu bil:      

Шиир хьтин гьакъикъат.                                  Şeir təmiz həqiqət. 

Дуьня  шиир тахьуй гьикl,                              Dünya niyə şeir deyil, 

Шаир ятlа тlебиат?                                           Şairdirsə təbiət? 

 

          СА МАНИ ЛАГЬ                                  BİR NƏĞMƏ DE 

 

Са мани лагь, диде, заз,                       Bir nəğmə de, anacan, 

Рикl кфил хьиз ягъидай.                       O, qəlbimi titrətsin. 

Са мани лагь, диде, заз,                      Bir nəğmə de,anacan, 

Жуван бахтар жагъидай.                     O, bəxtimi tərpətsin. 
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Са мани лагь, садрани                           Bir nəğmə de, anacan, 

Куьтягь тахьуй, диде чан.                       Tükənməsin əbədi. 

Са мани лагь, заз кlани,                          Bir nəğmə de, anacan, 

Тек за кьатуй, диде чан.                        Beynim olsun məbədi. 

 

Са мани лагь, уьмуьрдин                     Bir nəğmə de, ömrümə 

Гатфар хьурай, цlиг хьурай?               Olsun bahar  balımız. 

Ви манияр авачиз,                                  Eşitməsək zümzümə, 

Диде чан , чун гьикl хьурай?!                Necə olar halımız?! 

 

MUMİNAT ƏFƏNDİYEVA 

 

Əfəndiyeva Muminat  1945-ildə Doquzpara rayonunun Miqrağ kəndində anadan olmuşdur. O, 

orta təhsilini Qusar və Sumqayıt  şəhərlərində almışdı.1962-ilin yazında suda boğulan bir gənci 

xilas edərək, özü həlak olmuşdur.Poeziyaya həvəsi olan Muminat Sumqayıt Kimya-Texnologiya 

texnikumunun tələbəsi, həmçinin gənc şairə idi. 

                                                                                 ÇiRağ” jurnalı N7 (2010) 
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А Л А Й  Д Е В И Р Д И Н  Л И Т Е Р А Т У Р А 

**********************************************************

*********** 

MÜASİR ƏDƏBİYYAT 

 

МАГЬСИМ  МАГЬСИМОВ 

                                                 

Магьсимов Магьсим  1947-йисузКlцар райондин Кlуфоба хуьре дуьнядал 

атана.Баку ва Алма--Ата шегьерра вини дережадин кlелер авур Магьсима 

яргъал йисара Кlцар районда финансринни-статистикадин хилера кар 

кьетlдай везифаяр тамамарна.1965-йисалай шиирар кхьизва,икьван гагьда 

пуд улуб чапнава. 

«Кцlар-Къусар»энциклопедия (Баку-2011) 

 

ШИИР КlАН Я.                                                                                        ŞEİR İSTƏRƏM 

 

Шиир кlан я даим рикlиз,                                                  Şeir istərəm, 

Кlелай чlавуз зи юргъунвал алуддай.                               Oxuyanda yorğunluğum  

Заз гьич кlандач шиир кхьиз ,                                                                yox olsun. 

Кlелай са кас икрагь хьана ,галуддай.                                   İstəmərəm şeir yazım,        

                                                                                                                      Oxuyan kəs yorulsun. 
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ДУЬНЯ ГЬА ДУЬНЯ Я                                                          DÜNYA HƏMİN DÜNYADI 

 

Элкъвез икl дуьнядин чарх чlуру патахъ,                Dünyanın təkəri fırlanır sağa, 

Терез гьа терез я, мизан чlуруди.                             Tərəzi həmindir, mizanı əyri.   

Гахъсузбур гьахъ хьанва,гьахълубур нагьахъ,       Haqsızlar haqq olub, düzlərsə nahaq,     

Дуьня гьа дуьня я,девран чlуруди.                          Dünyamız həmindir, dövranı əyri. 

 

Кесиббур виш, кьве виш, варлубур кьвед- пуд.   Kasıblar yüzlərlə,varlısa üç-dörd, 

Варлудаз кап ягъиз, кесибдаз гуз гъуд.                 Varlıya alqışlar, kasıbı vur-dürt. 

Аватlан милица, пиркурурни суд,                               Olsa da prokuror, polis ilə sud1, 

Закон гьа закон я, дуван чlуруди.                               Qanunlar həmindir, divanı əyri. 

 

Гьикьван начагъбуру чlугуда икl тlал?                     Xəstələr nə qədər çəkər əziyyət, 

Чlур хьурай икl рушват къачузвайдан кlвал.         Dağılsın tifaqı alanın rüşvət.   

Тагайтlа на адаз гъенел алай кал,                          Sən əgər verməsən ona “təzə ət”2, 

Духтур гьа духтур я, дарман чlуруди.                        Həkimlər həmindir, dərmanı əyri. 

 

Девирдин кlвалахар сир хьана, чаз сир,                     Zəmanə işləri olub bizə sirr, 

Югъ мичlи жедачни тахтайтlа нехир?                        Gün niyə qaralmaz geciksə naxır? 

Сураpлай хтана , хъваз эрекь, чехир,                         Ölünü basdırıb içən  şər-çaxır, 

Фекьи гьа фекьи я, иман чlуруди.                               Mollalar həmindir, imanı əyri. 
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Шарвилид гапурди такъадайвал хъим,                   Şarvili qılıncı paslanmasın ,qoy, 

Хъсан тир ам хъийиз хьанайтlа лигим.                   Nə əcəb olardı! Cilalansın, qoy. 

На гьикьван хиялар авуртlан , Магьсим,                Nə qədər xəyala dalsan, Məhsim, oy, 

Балкlан гьа балкlан я,майдан чlуруди.                   Atları həmindir, meydanı əyri. 

                                                                                               

      1-Məhkəmə 

                                                                                                    2-Rüşvət 

 

 

  ВУЧДА ВАКАЙ ДУЬНЯ ХЬАНА                                      SƏN DÜNYANI NEYNƏYİM MƏN 

 

Физ кьуд пата дяве,къиргъин,                                      Hər tərəfdə dava,qırğın, 

Пеше хьанва ягъун-рекьин.                                           Peşə olub “vurum-yıxım”, 

Туштlа вакай чи рикl секин,                                         Ürəyimdə zəhər axır. 

Вучда вакай дуьня хьана.                                              Sən dünyanı neynəyim mən.    

 

Кесиб хьана мадни кесиб,                                             Kasıb ifrat kasıb olub, 

Дерт-хажалат адан несиб,                                             Dərd-xəcalət nəsib olub, 

Амай туштlа къе ваз сагьиб,                                            Yer üzünə ,de,kim sahib? 

Вучда вакай дуьня хьана?                                              Sən dünyanı neynəyim mən?   

 

Гьалалдикай авур гьарам,                                             İndi halal olub haram, 

Гила ви тlвар хьанва беднам,                                         İsminə bax,olub bədnam. 
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Кьиляй-кьилиз хажалат-гъам,                                       Hey sərasər xəcalət-qəm,  

Вучда вакай дуьня хьана?                                              Sən dünyanı neynəyim mən? 

 

Шаир Магьсим хьана сефил,                                        Şair Məhsim səfilləşib, 

Ахкъат тийиз гила вай кьил,                                           Dərk etməyir səni qərib. 

Галамачир садани вил,                                                  Etibarın ,bil,qalmayıb, 

Вучда вакай дуьня хьана?!                                              Sən dünyanı neynəyim mən ?! 

 

MƏHSİM MƏHSİMOV 

 

Məhsimov Məhsim  1947-ildə Qusar rayonunun Kufoba kəndində anadan olmuşdur.Orta təhsili 

bitirdikdən sonra Bakı və Alma-Ata şəhərlərində ali təhsil almışdır.Uzun müddət Qusar rayon 

maliyyə şöbəsində, rayon statistika idarəsində çalışmışdır. 

O, 1965-ildən şeirlər yazır. Üç kitabı işıq üzünü görmüşdür. 

 

                                                                            “Ktsar-Qusar” ensikl. Toplu (Bakı-2011) 

 

ПАКИЗАТ  ФАТУЛЛАЕВА 

Фатуллаева Пакизат 1948- йисуз Стlал Сулейман райондин Агъа Макьар хуьре 

дидедиз  хьана.ДДУ-да,гуьгъуьнай  Литературадин институтда кlелай 

Пакизатан шииррал гзаф рикl алай. 

П.Фатуллаевади«Дагъустандин дишегьли» журналдин редакторвиле 

кIвалахзава.Кьве улубдин автор тир шаирди Магьачкъалада уьмуьрзава. 

                                                                                          «Самур» газет №7 (2012) 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

178 

             

АЯЛВАЛ                                                    UŞAQLIĞIM 

 

Гьинва,гьинва вун,                                       Hardasan, hardasan, 

Аялвал гуьзел?                                            Ay uşaqlığım? 

Гьинва куьн,йикъар                                   Hardasız, a günlər- 

Фад мугьман хьайи?                                  Olmuş qonağım? 

 

Алама куьн зи                                             Bilirəm, qalmısız 

Хуьр алай синел.                                       Kənddə, kəsəkdə. 

Булахрин кlане,                                          Bulağın dibində, 

Заз ятар гайи.                                             Dikdə, ətəkdə.   

 

Ама зи уьмуьр                                                 Bil, qalıbdır ömrüm     

Гъвечlи гелера,                                                Xırda izimdə,                      

Зи кlвачери тур                                               Bir vaxtlar qoyduğum 

Чlурарал кьежей.                                           Çəmən üzündə. 

Ама зи уьмуьр                                                 Bil, qalıbdır ömrüm 

Вили шимера,                                                  Döşdə çınqıllı, 

Тик гуьнейрик квай                                       Dik güneydəki 

Рекьера къекъвей.                                      Yolda cığırlı... 
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ТlУРФАН                                                      TUFAN 

 

Рахана цав къурху кутаз                Dilləndi göy, saldı qorxu  

Шад инсанрин рикlерик.               İnsanların qəlbinə. 

Гуьзгуь хьтин                                  Güzgü təki gün üzünü 

Ракъинин чин                                 Verdi bulud qəsdinə. 

Кlевириз кlанз циферик.              İldırımdan çaxan şimşək 

Хьелер хьтин цlайлапанар            Tutqun göydə oynayır.   

Чlулав цава къугъвазва.                 Nəhəng daşlar sel içində 

Зурба къванер                                  Sanki bişir, qaynayır. 

Сел акьурла,                                     Tufana heç razı olmam: 

Дар дерейра къудгазва.              Çün onunla tanışam. 

Гьич садрани                                    Təkəbbürlə gözlərəm mən 

рей гудач за:                                     İldırımı alışan! 

Зун тlурфанрив 

 Таниш я. 

Кичlе тушиз, 

Такабурдиз 

Цlайлапанар гуьзлемишиз 

Вердиш я! 
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FƏTULLAYEVA PAKİZAT 

Fətullayeva Pakizat 1948-ildə Stal Süleyman rayonunun Ağa Maqar kəndində anadan olmuşdur. 

Oqni şəhər internat məktəbini, DDU-nu, M. Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu bitirmiş Pakizat 

uzun illərdir ki, “Dağustandin dişehli(“Dağıstan qadını”) jurnalının redaktorudur.İki şeir kitabı 

çapdan çıxmışdır. Dağıstan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisidir. Mahaçqala şəhərində 

yaşayır. 

                                                                                                                                     “Samur” N. 7 (2012) 

        

МЕДЕТ  ЭРЗИМАНОВ 

Эрзиманов Медет  1951-йисуз Кцlар райондин Манкъулидхуьре дидедиз 

хьана. 

Юкьван мектеб куьтягьайла, ам Сумгаит шегьердиз акъатна.Жегьил чlавалай 

шиирар кхьинив эгечlай Медетан туькlуьрунра кьилин чка философиядин 

веревирдери,тlебиатдин иервилери,Ватандихъ рикl куни кьазва.Адан шиирар са шумуд 

алманахдиз,газет ва журналриз акъатнава.Алай девирда М.Эрзиманова Худат шегьерда 

уьмуьрзава. 

                                                              «Кцlар-Къусар»энциклопедия (Баку-2011) 

 

                             БЕС Я,БЕС Я                                                                         BƏSİMDİR 

 

Мад лацу атlласдихъ акахьнава шам,                              Yenə ağ  libasa bürünübdür şam, 

Япара авайди къушарин сес я.                                          Qulağımda daim  quşun səsidir. 

Пагь,къацу маниди квадарда кьван гъам,                     Yam-yaşıl nəğmələr itirərmiş qəm,  

-Чlугур кьван гъам-хифет заз бес я,бес я.                          –Çəkdiyim qəm-qubar bəsdir,bəsimdir. 
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Кьезил гарун хура юзазва цуьквер,                                   Xəfif külək üstə yellənir güllər, 

За з   кlанивиликай рахазва цуьквер,                               Eşqidən ahəstə dillənir güllər.                             

Зи михьи гьиссерив къугъвазва цуьквер,                        Ülvi hisslərimlə əylənir güllər, 

Экъечай и кlамар заз бес я,бес я.                                          –Aşdığım dağ-divar bəsdir-bəsimdir. 

 

Дигана: гуьне шaм,къузани шaм я,                                    Bəzənib güneyim,həm də quzeyim, 

Тарар сад свас ятlа,муькуьди чам я.                                     Bir ağac gəlinim ,digəri bəyim, 

Пешер вердиш тавур шив хьиз хурам я,                           Ərköyün yarpaqlar süzər,neynəyim,            

И тарар,и шамар заз бес я,бес я.                                          Tək yaşıl ağaclar bəsdir,bəsimdir.  

 

Хвешила пад жезва къе гъамлу гуьгьуьл,                       Bu anda çırtlayır sevincdən könül, 

Ви атир акьуна багьа «къизилгуьл»                                    Dəyirkən rahiyən mənə,”qızılgül”,                               

Хкажна гъилер заз ийиз кlан я кьуьл,                              Rəqs etmək istərəm ,sən də bunu bil, 

Ви хъвердин макъамар заз бес я бес я.                                Gülüşlü bu anlar bəsdir,bəsimdir. 

 

 

АМУКЬДА                                                                                 QALAR   

 

Залай кьулухъ и дуьняда                                                 Məndən sonra bu dünyada  

Зур кхьенвай чар амукьда.                                             Yarımçıq bir şeir qalar.   

Ажалди заз гудач мажал,                                                Əcəl mənə verməz macal, 

Зуракl  хьайи цlар амукьда.                                            Bir nöqtəsiz sətir qalar. 
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И гафарин куьн хьухь чlалах,                                          Sözlərimə inanın,siz,     

За физ вичел авур дамах,                                               Baş çəkdiyim gedib tez-tez 

Цlийи свас хьиз наз гвай булах,                                     Naz bulaqdan qalar bir iz,   

Яд кьурана,тlвар амукьда.                                              Su quruyar,ləpir qalar.    

 

Кьил хуравай чинарар шагь,                                           Çinar şahdır,başın əymiş,            

Мягьтел жеда,атlана пагь.                                               Məəttəlkən o,ah çəkmiş, 

Алкlай пешчел кузвай зи пlагь,                                       Xəzan üstə qaynar öpüş 

Агь чlугвазвай гар амукьда.                                            Məndən sizə ətir qalar.     

 

Рикlеваз и дердерин тагъ,                                              Dərd qubarı  qəlbimdədi, 

Зи гъам чlугваз цlрада рагъ.                                          Göydə günəş dərdimdədi, 

Япер хайи кьил рехи дагъ,                                               Ay ağarmış dağ,səndədi    

Вални агьузар амукьда.                                                  Ahu-zarım,götür-qalar. 

 

Кутlундайла кафандин кьил,                                           Salınanda mən kəfənə,   

Ахъай тежез зи къанвай гъил,                                         Donmuş əlim düz-düzənə,   

Са туьмердихъ галамай вил,                                             Nəvazişə möhtac sənəm 

Киф атlанвай1 яр амукьда…                                                 Saçı kəsik-nədir1,qalar... 

 

  1-вилик чавара сед хьайида вичин киф атудай          1-keçmiş dövrlərdə böyük dərdə düşən 

hörüyü                  kəsərmiş 
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КЬ  У  Д  А P                                                                                            DÖRDLÜKLƏR   

  

Заз яд канl я,тек са стlал яд це заз,                                 Susamışam,bir içim su pay verin, 

Зул ава захъ ,гатфар це заз,гад це заз.                             Xəzanım var,mənə bahar,yay verin. 

Минет хьурай мичlи йифер гзаф я,                                  Xahişimdi, çoxdu zülmət gecələr,  

Тек суткадин экуь йикъан пад це заз.                              Bir sutkanın işığından say verin. 

                                                                       ******* 

Ватан дакlан инсандикай къван хьурай,                       Dönsün daşa Vətənini sevməyən!-                                     

Тек и гаф заз халкьдин сивяй ван хьурай.                    Eşidəydim bu sözləri xalqımdan. 

Ватан гзаф кlандай ксар патал заз                                  Vətənsevər insanlarçın, inanın,  

Затlни гьайиф туш-зи рикlни кlан хьурай.                     Əl çəkərdim həm varımdan, canımdan! 

                                                                          ******* 

Дуьня сад я,экуьдни я,мичlидни…                              Dünya birdir: həm işıqlı, qaranlıq...                        

Халкьарни сад,инсанарни чилерал.                            Xalqlar da bir, insanlar da cahanda.   

Садан кlвачер гамаралла чичlедин,                           Biri gəzər xalça üstə şıqhaşıq, 

Зунжур алаз  ава муькуьд гъилерал.                          Digərisə daim buxov qandalda.  

                                                                          ******* 

Зи уьмуьр пуч хьурай,амма рикlин къаст,                Həyatım puç olsun, amma məsləyim, 

Халкьдиз экв къалудай гурлу чирагъ хьуй.                Xalqıma nur saçan çırağım olsun! 

Кьейила зи кафан лацу япунжи,                                  Öləndə kəfənim bəyaz yapıncı, 

Кьилин къван лезгидин хци яракь хьуй!                   Bir ləzgi qəməsi baş daşım olsun!         

                                                                           ******* 
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Заз эвера,азиз дустар,эвера                                          Səsləyiniz məni, dostlar, həvəslə 

Гьатай чlавуз куьн женгера,кlевера.                          Gedən vaxtı siz cəbhəyə, cəncələ. 

Зун женгчи яз, зун лезги яз кьирай, дуст,                   Döyüşçüyəm, qoç ləzgi tək ölüm mən, 

Амукьдайвал хайи элдин сивера.                               Adım düşsün həm tarixə, həm dilə. 

                                                                            ******* 

Рагъни кlандач заз чимивал тагудай,                          Gün istəməm, verməyirsə hərarət, 

Азиз дустни ,зун элдивай къакъудай,                          Dostumu da , məni eldən ayirsa.           

Заз душманни кlани я лап чандилай,                          Düşmənimə edərəm mən, bil, hörmət, 

Къуба,Куьре сад муькуьдахъ агуддай.                       Vətənimin birliyini tanırsa. 

                                                                             ******* 

Зи ивидихъ женгчидин цlай тахьайтlа,                       Bax, qanımda alovlu od olmasa, 

Къуй авахьрай шагь дамардай ятарни.                     Damarımda axsın sular buz təki! 

Зи рикl халкьдин кlвачерик гьай тахьайтlа,                Gər ürəyim xalqımla bir vurmasa, 

Заз гьарам хьуй ,къуй.тlуьр лезги чlатlарни!                Haram olsun mənə ləzgi çörəyi! 

 

MƏDƏT  ƏRZİMANOV 

 

Ərzimanov Mədət  1951-ildə Qusar rayonunun İmamqulukəndində anadan olmuşdur. Orta 

məktəbi bitirdikdən sonra bir sıra müəssisələrdə çalışmışdır. 

Onun istedadı ilk şeirlərindənüzə çıxmışdır. Əsərləri Azərbaycan və Dağıstanın mətbu 

orqanlarında və ədəbi almanaxlarda çap olunmuşdur.Hal-hazırda Xudat şəhərində yaşayır.  

                                                                                “Ktsar-Qusar”ensiklopedik toplu (Bakı-2011) 
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ФЕЙЗУДИН НАГЪИЕВ 

Нагъиев Фейзудин (Фаиз Куьреви) 1951-йисуз Сlтал Сулейман райондин Агъа 

Стlалрин хуьре дидедиз хьана.Юкьван чирвилер,гьакlни кьведра вини 

дережадин чирвилер къачур Ф.Нагъиев Урусатдин Кхьирагринни 

Журналистрин Союзрин член я.2011-йисуз ада диссертация 

хвена,Филологиядин илимрин кандидатвилин тlвар  къачуна.Цlудралди улубрин автор тир 

Фейзудина Дагъустан Республикадин лайихлу Къенивилин кlвалахдар лугьудай дамахдин 

тlварни къачунва.60 йис хьанвай зариди Магьачкъалада уьмуьрзава. 

                                            «ЧиРагъ» журнал№7(2010) 

 

КЬУЛАН  ВАЦlУК  СЕЛ  КУМАЙ  КЬВАН                     YAŞAYIR  XALQIM 

 

Кьулан вацlук сел кумай кьван,                         Nə qədər ki,Samurum var, 

Хуьрерик дем-мел кумай кьван,                       Musiqim var-qürurum var,    

Руьгьдик милли кьел кумай кьван,                   Ürəyimdə min arzum var, 

Сагъ я лезги халкь!                                                 Var ləzgi xalqım! 

 

Шагьдагъдин кьил тикзамай кьван,                     Nə qədər ki, Şahdağım var, 

Чи яйлахри цуькзамай кьван,                                 Gül-çiçəkli yaylağım var,                                                   

Чна чаз чан –рикlзамай кьван,                                Ünsiyyətli qılığım var,                            

Сагъ я лезги халкь!                                                      Var ləzgi xalqım! 

 

Чи кьепlер гьич буш тамукьрай,                          Beşiyimiz boş qalmasın, 

Диде тахьай руш тамукьрай.                                Heç doğmamış qız qalmasın, 
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Веледдихъ нахуш тамукьрай,                              Övlada naxoş qalmasın, 

Сагъ я лезги халкь!                                                   Var ləzgi  xalqım! 

 

Куьре,Ахцегь,Кцlар,Къуба-                                     Küre,Axtı,Qusar,Quba-   

Сагъ амай кьван лезги уба,                                     Nə qədər var ləzqi oba, 

Лезги диде,лезги буба,                                            Ləzgi nənə,ləzgi baba, 

Сагъ я лезги халкь!                                                     Var ləzgi  xalqım! 

 

Лезги хуьре кlвал амай кьван,                               Kəndimizdə ev qalmışkən,          

Рикlе халкьдин тlал амай кьван,                           Qəlbimizə dərd dolmuşkən, 

Чахъ чи дидед чlал амай кьван,                              Ana dilim var olmuşkən, 

Сагъ я лезги халкь!                                                     Var ləzgi  xalqım!  

 

ЧУН ,  ИНСАНАР,  ТАРАР  Я                                      İNSAN DEYİL, AĞACIQ BİZ 

 

Чун-инсанар,тарар я                                                 İnsan deyil,ağacıq biz, 

Багъда авай девирдин.                                            Zəmanənin bağında.   

Уьмуьр зурба базар я,                                               Həyat özü olub bazar, 

Авач ише тефирди.                                                    Hər şey satlıq çağında.        

 

Муьштери я Ажални                                                     Əcəl dönüb müştəriyə,           

Хкягъзавай гьавая.                                                         Gəlirsə də havayı.    

Гудач легьзе мажални,                                                 Ani macal verməz sənə,                                               
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Ваз кlани кьван гьарая.                                                Qoparsan da harayı. 

 

Тарци емиш тагъайтlа,                                                   Meyvəsiz bir ağac da  

Серин кьванни гуда хьи.                                               Xeyirlidir, gərəkli. 

Кьурай са хел жагъайтlа,                                              Qurumuş bir budaq da 

Чим патални куда хьи.                                                     İsinməkçin yetərli. 

 

Амма гьинва инсанар                                                       Hara getdi o insan-   

«Зун агъа я!»-лагьайбур…                                                -Mən ağayam!-deyən kəs? 

Кьисмет тахьай игьсанар,                                                 Verilmədi ehsanı,  

Са чим кьванни тагайбур…                                               Tüstüsü də betər kəs... 

 

 

FEYZUDİN  NAĞIYEV 

 

Nağıyev Feyzudin (Faiz Kürevi) 1951-ildə Stal Süleyman rayonunun Ağa Stal kəndində anadan 

olmuşdur. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra iki ali təhsil almış Feyzudin Rusiya Yazıçılar İttifaqının,həmçinin 

Rusiya Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.2011-ildə o,filologiya elmləri namizədi alimlik adını 

almışdır.Onlarla kitabın müəllifi olan F.Nağıyev Dağıstan Respublikasının əməkdar mədəniyyət 

işçisidir.60 yaşlı şair hazırda Mahaçqalada yaşayır. 

                

                                                                                                  “ÇiRağ”jurnalı N7 (2010) 
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ВАКЪИФ  МУЬШКУЬРВИ 

 

Гьажиагъаев Вакъиф(Вакъиф Муьшкуьрви)1952-йисуз Баку шегьерда 

дуьнядал атана.Гуьгъуьнай абурун хзан Кlцар райондин Хьилерин хуьруьз 

хтанай.1969-йисуз юкьван мектеб акьалтlарай жегьилди институт 

куьтягьна,муалимвал ийиз эгечlна.1990-1996-йисара «Муьшкуьр»тlвар 

алай Лезги Къенивилин Тавханадиз гъиликдарвал авуна.Кьве йисуз 

«Хачмаз»аслу тушир теле-радио компанияда лезги чlалал телегнугрин редакторвиле 

кlвалахна.2008-йисуз «Зи рикlин тlалар»тlвар алаз сифте улуб чапдай акъуднава. 

                                          «Кцlар-Къусар»энциклопедия (Баку-2011) 

 

ХЬИЛЕРИН  ХУЬР                                                                KƏNDİMİZ 

 

Сур тарихра гьатна хъсан!                                      Uca zirvəsində qoca tarixin 

Зи хуьр я вун рикlиз масан.                                      Durmusan vüqarla sən qartal təkin. 

Акур ксар жеда гьейран-                                         Hər görən valehdir hüsnünə sənin- 

Вун макан я багъларин,                                            Cənnət-məkan kəndimiz, 

Хайи Ватан-Хьилерин хуьр.                                      Doğma Vətən kəndimiz. 

 

Чун шад я ви къенин йикъал,                                  Səhər-səhər işə gedər kəndimiz, 

Эл алахьиз физ кlвалахал.                                      Halal-hazır çörək yeyər kəndimiz. 

Цапун пелез1 тагуз мажал,                                         Sapun təpə1 ta qədimdən təknəmiz- 

Бул никlерин,къуьлерин хуьр,                                  Cənnət-məkan kəndimiz, 

Хайи Ватан-Хьилерин хуьр.                                       Doğma Vətən kəndimiz.   
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Яргъал -мукьвал дустар авай,                                 Uzaq-yaxın kəndimizin dostudur, 

Гьар са кlвале устlар авай,                                           Hər bir hilli bacarıqlı ustadır. 

Вичин нугъат-чlалар авай,                                            “Pərizada”buraların rəqsidir-  

«Перизада»кьуьлерин хуьр,                                        Cənnət-məkan kəndimiz,     

Хайи Ватан-Хьилерин хуьр.                                         Doğma Vətən kəndimiz.    

 

Ви пакаман экуь хьурай,                                               Nurla dolsun hər açılan sabahın, 

Муштулухрин чав чукlурай,                                           Xoş xəbərlər qismət payın-pənahın. 

Муьшкуьрвиди ваз лугьурай:                                       Müşkürvidir alqış deyən övladın-   

-Сердер я вун хуьрерин,хуьр,                                        Cənnət-məkan kəndimiz,  

Хайи Ватан-Хьилерин хуьр.                                            Doğma Vətən kəndimiz, 

 

    1-Хьилевай пелен тIвар я                                                   1-kənddəki təpənin adıdır   

 

                                                                                                                                                  

ЖЕЗВА  ИЕР                                                   GÖZƏLLƏŞİR            

                 

Хачмаз шегьер                                       Xaçmazımız gözəlləşir: 

Жезва иер                                                Burda hamı hey əlləşir.   

Акваз-такваз,                                          Dörd yan çiçək,  

Стхаяр!                                                     Hər yan çiçək...    

Кьуд пад цуьквер,                                Həm də işıq-                
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Кьилел эквер                                        Yaraşıq!.. 

Хъуьрезва чаз,                                       İtilə sən qələmini, 

Стхаяр!                                                   Yığışdırıb  fəhmini, 

Къилав гана                                           Yaz şeirini, 

Къелемдиз на                                      Müşkürvi. 

Кхьихь цlарар,                                   Yurdu azad,                                  

Муьшкуьрви!                                    Həm də abad, 

Чил сад хьана,                                  Gör elini, 

Эл шад хьана                                     Müşkürvi. 

Ваз акурай,                                         Dörd yan çiçək,  

Муьшкуьрви!                                     Hər yan çiçək! 

Хачмаз шегьер                                  Həm də işıq, 

Жезва иер…                                       Yaraşıq!..   

Кьуд пад цуьквер, 

Гьар пад цуьквер… 

 

 

ХТУЛ  ТАМАМАЗ                                        NƏVƏMƏ     

                  

-Тамам бала бубадин,                 -Tamam bala babanın, 

Вун бубадин вуч я?                             Sən babanın nəyisən?        

Зун бубадин Нуькl я!                            -Mən babamın Sərçəsi! 

-Ахпа?                                                     -Bəs sonra?     
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-Зун бубадинЦуьк я!                           -Mən babamın Qönçəsi! 

 

-Тамам,балад бала зи,                             -Tamam bala balamın          

Виртlедилай я верцlи!                            Şirindir noğul təkin! 

Вун бубадин вуч я?                                Sən babanın nəyisən? 

-Зун бубадин Дамах я!                          -Mən babanın Diləyi!     

-Ахпа?                                                          Bəs sonra? 

-Зун бубадин Даях я!                               Mən babanın Dirəyi!           

 

Тамам хтул,чан Аллагь,                           Şirin nəvəm ,ay Allah,   

Каркачl хьанва,машаллагь!                     Böyüyübdür,maşallah!   

Вун бубадин вуч я?                                     Sən babanın nəyisən? 

-Зун бубадин Сувар я!                                -Mən babanın Mələyi!  

-Ахпа?                                                              -Bəs sonra? 

-Зун хзандин Лувар я!                                 Ailənin Gərəyi! 

 

-Тамам хтул,бубадиз                                   -Tamam bala,babaya   

Истиканда са чай цуз!                                  Bir stəkan çay gətir!    

Вун бубадин вуч я?                                       Sən babanın nəyisən? 

-Буба,мад икl хъулгьумир,                           -Baba,belə demə,sən. 

Зун –гила руш чlехи тир!                                Böyümüşəm ,görürsən! 

Зун ви руьгьдин къуват я,                              Sənin İlham pərinəm, 

Лезги чилин Тават я!                                      Bir də gördün –gəlinəm! 
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VAQİF  MÜŞKÜRVİ 

 

Hacıağayev Vaqif (Vaqif Müşkürvi) 1952-ildə Bakıda doğulmuşdur. Sonralar ailəsi Qusar 

rayonunun Hil kəndinə köçmüşdür.Orta təhsilini kənd məktəbində aldıqdan sonra o,ali təhsilli 

müəllim kimi Cəlilabad və Xaçmaz rayonlarında  işləmişdir. 

1990-1996-illərdə”Müşkür”Ləzgi Mədəniyyət Mərkəzinə rəhbərlik etmişdir. Eyni zamanda 1993-

1995-illərdə “Xaçmaz” MTR şirkətində ləzgi dilində verilişlərin redaktoru vəzifəsində çalışmışdır. 

2008-ildə şairin “Ürəyimin ağrıları”kitabı çapdan çıxmışdır. 

         “Ktsar-Qusar” ensiklopedik toplu (Bakı-2011) 

 

МЕГЬАМЕД  МЕГЬМАНОВ 

 

Мегьманов Мегьамед 1952-йисуз Кцlар райондин Накьвад муьгъ хуьре 

дуьнядал атана.Сифте юкьван,гуьгъуьнай вини дережадин чирвилер къачур 

Мегьамеда Къуба-Кцlар районра муалимвиле  кlвалахна.Мектебдин 

йисарилай шиирар кхьинив эгечlай М.Мегьманован эсерар алманах ва 

газетрин чинриз акъатнава.Алай девирда пенсияда авай шаирди хайи хуьре уьмуьрзава. 

                                                                                                                         «Самур» газет №6 (2011) 

 

ЧlЕХИ  СУВАР                                                                                                 ƏZİZ  BAYRAM  

Хиялар балкlандал,жувни пияда,                                   Xəyalım atdadır,piyada özüm, 

Жув-жуван хиялрив агакьзавач хьи.                             Çatmıram heç cürə xəyallarıma.    

За жуван гьар са югъ сувар яз кьада,                            Ötüşən hər günü bayram sayardım, 

Са сувар артухиз алакьзавач хьи.                                   Çevirə bilmirəm birin –bayrama. 
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Уьмуьрдин гьар са югъ я дагъ,ядере,                           Ömrümün hər günü dağdır,dərədir, 

Дагълар лап кьакьан я ,дереяр дерин.                      Dağlarım ucadır,dərələr dərin.     

Са пата къуза я,са пата гуьне.                                        Bir yanı quzeydir,qarşı güneydir,                                   

Гуьнеяр мили я,къузаяр серин.                                      Güneyim mehriban,quzeyim sərin. 

 

Накь четин,къени лап залан ятlани,                                 Dünəndə çətindi, bu gündə ağır,  

Бахтлу югъ акунихъ умуд ава чахъ.                                   Yenə də şad günə vardır ümidim. 

Къе чавай тахьайбур, кьилиз акъуддай                             Biz nəyi etmədik,edəcək axır 

Кьегьал тир рухваяр шумуд ава чахъ.                             Mübariz oğullar ,baxın-neçədir? 

 

Хиялар йигин я, галтам ягъада,                                            Xəyallar itidir-ürükləyərəm. 

Пияда фидайда йигинарда кам.                                          Sürətin artırar gedən piyadam.                                        

Гъалибвал,азадвал къазанмишай югъ,                             Qələbə, azadlıq qazandığım gün.          

Лап чlехи сувар яз,тайинарда гьам.                                   Olacaq mənimçin ən əziz bayram! 

 

ШИРИН ДУЬНЯ                                   ŞİRİN DÜNYA           

  Алатдач зи рикlелай ,             Unutmaram heç zaman 

Жув аял тир вядеяр.               Çağlarımı uşaqlıq. 

Къени рикlел хквезва              Düşür yada bu gün də 

Адевирдин дердияр.            O dövrü  ki yaşadıq. 

 

Аял чlавуз хуьлерал 
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Муьгъ эцигдай цlамарин           Uşaqlıqda tikərdik 

Балкlандаллаз тlваларин          Çöpdən körpü arx üstə. 

Хуш къведай чаз чамариз.         Dərə-təpə ötərdik 

                                                          Çubuq atda ahəstə.          

Луьцедикай эцигай                    Hördüyümüz möhrədən 

Кlвалик ракlар жедачир.           Ev olardı qapısız. 

Гъиле авай са кlус фу                  Çörəyi də bir dişləm 

Кас галачиз недачир.                  Tək yeməzdik, inanız. 

 

Гила ракьун балкlанди                                       İndi dəmir atdayıq,  

Вили цава ванзава.                                            Səmalara səs salan. 

Чаз сад-садан рикlерал                                    Körpü tikmək istərik, 

Муьгъ эцигиз кlанзава.                                     Qəlbdən qəlbə uzanan. 

 

Аялвилин дуьня чаз                                             Uşaqlığın dünyası 

Эбедия,ширин я.                                                 Əbədidir, şirindir.    

Аялвилин мурадар                                             Arzuların mayası 

Маналу я,дерин я.                                            Mənalıdır, dərindir. 

 

Дуствал,садвал,стхавал                                Dostluq, birlik, qardaşlıq!- 

Чаз а чlавуз чир хьана.                                Tanımışıq o çağlar. 

Аял вахтар алама                                          Sirr olaraq qalıbdır      

Къе зи рикlел сир хьана.                              Uşaqlığım, od çağlar... 
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ШАИРДИЗ                                                                                           ŞAİRƏ 

Вуч яман хиялри тухванва вун къе,                        Nə yaman xəyala dalmısan bu gün,         

Нагьахъ кар ван хьана хъел ийизвани?                 Nahaq söz eşitcək,de,küsərsənmi? 

Тахьайтlа хиялрив къекъвез дуьняда,                   Yoxsa xəyal içrə gəzib cahanı,                              

Дуьнядин дердияр гьял ийизвани?                        Dünyanın dərdini həll edərsənmi? 

 

Вахтсуз жив ацукьна чlулав чlарарал,                  Vədəsiz qar yağıb qara saçlara, 

Жаванвал аламаз кхьей чlаларал,                        Gəncliyin tökülüb,bax, yazdıqlara. 

Рангидин къелемдив лацу чарарал,                    Rəngli qələm ilə ağ varaqlara 

Рикlин мурадривди гел ийизвани?                      Qəlbinin arzusun həkk edərsənmi?  

 

Гьахъ патал  къекъвена уьмуьрда даим,             Haqqı axtarmısan həyatda daim, 

Нагьахъвал ви лукl яз ,вун адан гьаким,              Nahaqdır sənə qul, sən isə hakim, 

Чир хьана хъсандиз гьахълу ятlа гьим,               Tanıdın müfəssəl haqlıdırsa kim, 

Вуна хуш гьиссерин мел ийизвани?                    Yatımlı hisləri dənləyərsənmi? 

 

Ви рекьиз аватна къе шумуд жигъир,                Bax, sənin yoluna cığır düşübdür, 

Вуна кьур кlвалахдин пис хьанач эхир,             Gödüyün hər bir iş pis deyil, şükür, 

Ачухдиз акъудна шумудан пехир,                     Aydınlıq gətirdin, açdın neçə sirr,  

Къе абрун рекьерал хел ийизвани?                  Yenidən onları izləyərsənmi? 

 

Дуьнядин кар,кьиса чlуру хьайила,                      Dünyanın nizamı pozulan zaman, 
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Уьмуьрдин вацlарни кьуру хьайила,                Həyatın çayları quruyan zaman,  

Жувални жив хьтин чуру хьайила,                      Saqqalın qar təki ağaran zaman, 

Кьуьзуьвал хиве кьаз шел ийизвани?                Qocalıq yetişcək, heyfslənərsənmi? 

 

MƏHƏMMƏD  MEHMANOV 

 

Mehmanov Məhəmməd  1952-ildə Qusar rayonunun Naqvad  müğ kəndində anadan olmuşdur. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra ali təhsil almışdır. 1973-2008-illərdə Quba-Qusar rayonlarının 

məktəblərində müəllim işləmişdir. Hal-hazırda pensiyaçıdır, doğma kəndində yaşayır.Məktəb 

illərindən yaradıclığa başlayan Məhəmmədin şeirləri qəzet və jurnallarda çap olunmuşdur. 

                                                                                              “Samur” qəzeti N6 (2011) 

 

ГЬИЛАЛ  АСКЕРОВ 

 

Аскеров Гьилал 1954-йисуз Кцlар шегьерда дуьнядал атана.Юкьван мектеб 

куьтягьна,Бакуда АПИ-дин филология факултетдик экечlна.Гуьгъуьнай 

газетдин редакцияда,мектебра,институтра кlвалахна.Алай девирда Урусатда 

уьмуьрзава.Гьилал Аскерован эсерар жегьилрин тербия,Ватан кlан хьун,халкьарин дуствал 

хьтин темайриз талукьбур я. 

                                                                                                                           

«ЛЕЗГИНКА»                                                                                                         “LƏZGİNKA”        

Гьич сакlани секин жедач зуьрнеяр,                                         Bax,zurnalar hey durmadan piləyir, 

Кlарарини шад кьуьлерда далдамдал.                                    Nağarada çubuqlar da “ləhləyir”. 

Цуьквералди чандал къведа гуьнеяр,                                     Çiçəklənən güneylər də yellənir, 

Тамар гьуьл хьиз юзада и макьамдал.                                      Yaşıl orman dəniz kimi şellənir. 
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Акъатайла чи жегьилар кьуьлериз,                                             Gənclərimiz girişəndə rəqsə,bax,  

Чил зурзадаКъубадани Куьреда.                                                  Vətənimdə titrəyəcək bu torpaq.     

И аваздал,-лагь,жедани гьич эхиз?!-                                           -Dözər ürək bu havanın eşqinə?      

Шагьдагъдини жегьилри хьиз кьуьлерда.                        Şahdağım da birdən başlar rəqsinə. 

 

Ша,акахьин чун деминик кьуьлериз,                                            Gəl,girişək külək kimi rəqsə biz,    

За вун гар хьиз «Лезгинкадал»акъудда.                           Bir qıraqdan “Ləzginka”da ikimiz. 

Суьгьуьрдик ваъ,лезги рушан гъилерик                                        Ləzgi qızı bir cüt əllə tilsimlər, 

Вири дердер на рикlелай алудда.                                                   Sonra sənə unutdurar dərdi-sər. 

 

ТАХЬУРАЙ                                                                                                           YOX 

Гьар са тlалдиз эхда рикlи,                                                                Hər ağrıya dözər ürək, 

Чаравилин тlал тахьурай.                                                                     Ayrılığın ağrısı-yox. 

Эцигдайди кlвалин цал хьуй,                                                              Hörülən şey:divar,dirək, 

Чаравилин цал тахьурай.                                                                     Ayrılığın barısı-yox.     

 

Уьмуьрди заз гузва къилав,                                                                 Həyat çəkir mənə bülöv, 

Писни хъсан санал , къвалав,                                                              Pislə yaxşı birgə-bütöv,          

Дишегьлидин кьилел чlулав                                                              Geysin qadın qara çarşov, 

Чаравилин шал тахьурай.                                                                     Ayrılığın libası-yox.   

 

Жузуз,вучиз шезва Самур?                                                                  Soruş,niyə Samur ağlar, 
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Лезгистандин хура гапур.                                                                    Ləzgistanı xəncər dağlar, 

Вацlарикай чилер атlур                                                                        Çaylarımız nifaq salar, 

Чаравилин хвал тахьурай.                                                                    Ayrılığın səfası-yox. 

 

Элдин гаф я:Рагъ хьухь,шаир,                                                             El sözüdür:Günəş-şair,       

Мягькемвилиз ракь хьухь,шаир.                                                       Möhkəmlikdə sən ol dəmir.         

Садвиликай рахух,шаир,                                                                       Sən birlikdən danış ,şair, 

Чаравилин чlал тахьурай.                                                                     Ayrılığın nidası-yox.    

 

HİLAL  ƏSĞƏROV 

 

Əsğərov Hilal 1954-ildə Qusar şəhərində dünyaya gəlmişdir.Orta məktəbi bitirdikdən sonra APİ-

nin filologiya fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir.H.Əsğərov məktəbdə,qəzet 

redaksiyasında,universitetdə bir sıra vəzifələrdə çalışmışdır.Onun  Vətənə,gənc nəslin 

tərbiyəsinə,xalqlar dostluğuna həsr edilmiş şeirləri oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. 

                                                                                                                             

КЪАГЬРИМАН  ЯКЬУБОВ 

 

Якьубов Къагьриман 1954-йисуз Къуба шегьерда дидедиз хьана.Гуьгъуьнай 

абурун хзан Кчанрин  паласадиз хтана,гьакl  хьайила шаирдин уьмуьр и хьуьре 

кьиле фена.Жегьил чlавалай гъиле къелем кьур Къагьриманан эсерар 

политикадин рекьяй сатираяр я.Адан шиирар газет-журнал ва алманахриз 

акъатнава.Акатай залан начагъвили Къ.Якьубов 1998-йисуз чи арадай акъудна. 

                                   «Кцlар-Къусар» энциклопедия (Баку-2011) 
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КlЕЛЧИЙРИЗ                                                                   OXUCULARIMA 

 

Эй зи шиир кlелзавайбур,                                        Ey şeirimi oxuyanlar,                                        

Квехъ лезгидин гъейрет хьурай!                            Canınızda qeyrət olsun!      

Къазанмишна  незавайбур                                       Qazanıban yediyiniz                                

Чи гьалал тир зегьмет хьурай!                                 Halallıca zəhmət olsun! 

 

Чаз бубайри лагьайвал я:                                       Ataların sözüdür haqq: 

«Авамвал чи бедбахтвал я!»                                 “Bədbəxtçilik-avam olmaq!” 

Заз куь хатур даим кlан я,                                      Xətrinizi istərəm,bax, 

Чи арада гьуьрмет хьурай!                                    Aramızda hörmət olsun! 

 

Заманада уьткем хьана,                                            Zəmanədə ötkəm olaq, 

Диндал,кьиндалмягькем хьана,                            Əhdimizdə möhkəm olaq, 

Гьахъсузвилин тlем атlана,                                      Haqsızlığın kökün soyaq, 

Гьахъ тlалабдай жуьрэт хьурай!                               Haqq yolunda cürət olsun!   

 

Залан я къе Къагьриманаз,                                       Zərbə dəyib Qəhrəmana, 

Са пис хабар агакьнаваз…                                        Ağır xəbər çatıb ona...       

-Чlехи зари чи Забитаз                                                -Dahi Zabit dağ Rizvana 

Женнет кьисмет,рягьмет хьурай!                             Cənnət nəsib,qismət olsun!  
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ХЬАНАК (куьрелди)                                                                OLDU (ixtisarla)       

Я стхаяр,лукьманривай                                               Ay qardaşlar,bizə loğman                

Куьмек тежер хирер хьанак.                                      Sağalmayan yara vurdu. 

Чаз савадсуз «беглерикай»                                        Zır savadsız “bəylər”bizə  

Чка-чкайрал регьбер хьанак.                                       Yerbəyerdə rəhbər oldu.    

 

Нел хъийин, лагь, гил ихтибар,                                  Kimə edək biz etibar, 

Нихъ галкlида чун, лезгияр?                                        Kimə yedək biz-ləzgilər?      

Къунши халкь тир азерияр ,                                       Qonşu xalqım-azərilər 

Къе элкъвена туьркер хьанак.                                      İndi dönüb türklər oldu. 

 

Амач девлет чун хвей,улу,                                             Məhv olubdu ölkəm ulu,        

Къачуз жезмач чайдиз луму.                                         Almaq olmur çaya lumu1, 

Мафияди вегьей туму                                                       Mafiyanin zəqqum tumun  

Къе зегьер квай бегьер гъанак.                                      Bəhəri də zəhər oldu.    

 

Гьарам фу нез яцlу хьайбур,                                          Haram ilə şişən kəslər, 

Халкьдин вилик лацу хьайбур,                                     Xalqı ilə küsən kəslər, 

Адалатдиз тфу гайбур                                                      Ədalətə tüpürənlər    

Ханумарни беглер хьанак.                                         “Xanım”oldu,”bəylər”oldu. 

 

Къагьриманаз, лагь,кайиди,                                              Qəhrəmana de,yanan kim?              
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Вуж я квехъай шейх хьайиди?                                           Çox danışıb şeyx olan kim? 

Мафиядиз рехъ гайиди                                                    Mafiyaya yol açan kim?- 

Чи ксанвай руьгьер хьанак!                                             Bizim yatmış ruhlar oldu! 

                                                                                               

     1-limon 

 

ХАЛКЬДИЗ                                                                                       XALQIMA 

 

Эй лезгияр,фикир гайла,                                                          Əziz xalqım,fikir versək 

Валлагь-биллагь хажалат я.                                                   Vallah-billah xəcalətdir.       

Къанун вилик тефиз хьайла,                                                  Əgər qanun işləmirsə,    

Им вуч ктlай сиясат я?                                                              Bu nə cürə siyasətdir? 

 

Къвез физава министирар,                                                    Nazirləri dəyişirlər, 

Пайда хьанва шовинистар.                                                    Şovinistlər əyləşirlər.   

Накьан йикъан комунистар                                                    Dünənəcən komunistlər- 

Къенин юкъуз демократ я.                                                     Bu günləri demokratdır. 

 

Ришвет къачуз гъил кьацlайбур,                                            Rüşvət ilə ,pah,şişənlər,         

Сиясатдив къверигайбур.                                                        “Siyasətə”girişənlər, 

«Мерседесар»кlаник квайбур                                                 “Mersedesə”əyləşənlər 

Шумудни сад депутат я?!                                                           Neçəsi də deputatdır... 
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Къанун кхьей са ктаб яз,                                                            Qanun təmiz qiraətsə, 

Гьар са аят са запаб яз,                                                               Hər cümləsi bir ayətsə,  

«Демократ»гаф са лакlаб яз                                                     Demokratlıq bir ləqəbsə,   

Им вуч чкlай гьукумат я!                                                             Bax,bu necə hökumətdir?      

 

Къагьриман я лугьузвайди:                                                         Sözü deyən Qəhrəmandır,     

-Ватан я халкь агуддайди.                                                          Xalqıma yurd pak Vətəndir. 

Экуь рекьел акъуддайди-                                                            Unutmayın,siz, amandır: 

Халкьдин садвал,адалат я.                                                         –Güc birlikdir,ədalətdir! 

 

QƏHRƏMAN  YAQUBOV 

 

Yaqubov Qəhrəman 1954-ildə Quba şəhərində anadan olmuşdur. Ömür-gününü Qusar 

rayonunun Kçan –palasa kəndində sürmüş Qəhrəman uzun müddət kənd təsərrüfatında 

çalışmışdır.Əsərləri müxtəlif mətbu orqanlarında çap olunmuşdur.Gənc yaşlarından xəstəliyə 

tutulan şair 1998-ildə vəfat etmişdir. 

                                                             “Ktsar-Qusar”ensiklopedik toplusu (Bakı-2011) 
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СЕЙИДМЕТ САМУРИ 

 

Зуьлфуькъаров Сейидмет(Сейидмет  Самури) 1954-йисуз Кцlар райондин 

Гуьндуьзкlеле хуьре дидедиз хьана.Мектеб акьалтlарайдалай кьулухъ АДПИ –

дин филология факултетда кlелна.1974-йисалай муалим кlвалахзава.С.Самуридин 

шиирриз В.Зуьлфуькъарова са цlиргъ манияр теснифнава.Адан «Шагьдагъдин 

авазар»тlвар алай сифте улуб 2011-йисуз Магьачкъалада чапдай акъатнава. 

                                                                                 «Кцlар-Къусар»энциклопедия (Баку-2011) 

 

ХАЙИ  ВАТАНДИЗ                                                                                       VƏTƏNİMƏ   

 

Куькlуьрна вил кьуд патахъди килигна,                               Diqqət ilə hər tərəfi sezərək 

Хуш я рикlиз мани лугьун ватандиз.                                      Vətənimə nəğmə demək istərəm. 

Илгьамдин цlа чарни къелем гъиликна,                              Biz ilhamla qələm-dəftər götürək, 

Хайи чилин тlвар чукlурин жагьандиз.                                 Yurdumuzun vəsfin etmək istərəm.        

Хуш я рикlиз мани лугьун ватандиз.                                      Vətənimə nəğmə demək istərəm.   

 

Шад манидин ван акъудиз къушари,                                     Quşlar düşüb şən nəğməylə ortaya,     

Саф рикlера ашкъидин цlай курзава.                                      Ürəklərdə od yandırır eşqidən.                                

Хайи элдин гадайрини рушари                                                 Elimizin həm oğulu,həm qızı 

Цlийи салар,цlийи багълар хьурзава.                                      Təzə bağlar yetişdirir sevgidən. 

Саф рикlера ашкъидин цlай курзава.                                       Ürəklərdə od yandırır eşqidən 

 

Чи зегьметдин бегьер аку,бар аку,                                    Bax, zəhmətin bəhrəsin gör,barın gör, 
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Девран гуьзел,бахтавар я инсанар.                                           Dövran gözəl,bəxtiyardı insanlar. 

Ашукьдив гвай чуьнгуьр аку,тар аку,                                        Haqq aşığın sazını gör,tarın gör,         

Къвезва чиниз гьар патахъай мугьманар.                              Hər bir eldən gəlir bizə mehmanlar. 

Девран гуьзел,бахтавар я инсанар.                                           Dövran gözəl,bəxtiyardı  insanlar.    

 

Фикир азад,гуьгьуьл-шад инсан я зун,                                      Fikir azad,könlümüz şad insanıq,    

Зи нефесдин ялав,чан я вун,Ватан!                                            Nəfəsimin od-alovusan ,Vətən!      

Ви арандал,ви дагъдал гьейран я зун,                                         Aranına,həm dağına heyranıq, 

Зи шииррин макьам,ван я вун ,Ватан!                                      Şeirimin nəğmə tovusan ,Vətən! 

Зи нефесдин ялав,чан я вун Ватан!                                            Nəfəsimin od-alovusan,Vətən! 

 

ИНСАНВАЛ                                                                                                       İNSANLIQ      

            

Пак са хиял,дерин метлеб рикlеваз                                            Qəlbimdəki arzuları qucmağa 

Зун и чилиз килигзава гуьнедлай.                                                Hey baxıram torpağıma 

güneydən.        

Алахъмир,дуст,жув элдилай вине кьаз,                              Çalışma,dost,eldən yüksək durmağa,            

Им къилих я чи бубайрин сифтедлай.                                         Bu-tərbiyə,bizə miras əsildən, 

Инсанвилин тlвар виниз я бинедлай.                                         İnsanlığın adı yüksək əzəldən.         

 

Са пад  аран,са пад  дагъ я зи чилин,                                       Yarı aran,yarısı dağ yurdumun,      

Кьисметдилай артухдакай за вучин?                                      Artığını neynəyim mən qismətdən? 

Зегьметдалди хьанва чун сад кьве гъилин                               Zəhmətilə şad olmuşam əlimin, 
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Самурдин яд чаз ширин я виртlедлай,                                      Samur suyu bizə şirin şərbətdən,                            

Инсанвилин тlвар виниз я бинедлай.                                        Artığını neynəyim mən qismətdən? 

 

Ина хуьрер экlяй хьанва дуьзенриз,                                            Bax,kəndlərim sıralanıb düzəndə, 

Са чlибни накьв несиб хьанвач уьленриз,                                  Bir qarış da boş qalmamış 

torpağın. 

Хипен суьруь экъечlзава чименриз,                                             Sürülərim otarılır çəməndə, 

Килигзава чубан дагъдин чlередлай,                              Çoban baxır zirvəsindən Şahdağın,      

Инсанвилин тlвар виниз я бинедлай.                             Bir qarış da boş qalmamış torpağın.            

 

Къенибурал чlуру хилер илигдай,                                               Cır budaqlar calanardı peyvəndə, 

Чи тарихдиз чапрас вилив килигдай,                                            Ötdü günlər adımız tərs çəkilən. 

Вахтар фена чал чара тlвар эцигдай,                                         Tariximi salardılar rişxəndə, 

Сакапаш къуьл алахьдайд туш киледлай,                                    Bir ovuc dən tökülməsin kilədən, 

Инсанвилин тlвар виниз я бинедлай.                                             Ötdü günlər adımız tərs çəkilən. 

 

Тlебиатдиз къацу чlур хьиз акъатна,                                               Təbiət,xub,yaşıl dona bürünür,            

Инсанвилиз бахтар пайиз агатна,                                                    Bəxt payı var insanlığa binadən. 

Гагь кьакьандиз,гагь аскlандиз аватна,                           Bəzən yüksək,bəzən alçaq görünür, 

Эй Самури,гъил алуда ченедлай,                                                     Ey Samuri,çək əlini çənədən, 

Инсанвилин тlвар виниз я бинедлай.                                              Bəxt payı var insanlığa binadən.                     
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SEYİDMƏT  SAMURİ 

 

Zülfüqarov Seyidmət (Seyidmət Samuri)1954-ildə Qusar rayonunun Gündüzqala kəndində 

dünyaya gəlmişdir.Orta məktəbi bitirdikdən sonra ADPİ-nin filologiya fakültəsinə daxil 

olmuşdur.1974-ildən müəllim işləyir.Onun şeirlərinə mahnılar yazılmış,”Şahdağ”VİA tərəfindən 

dəfələrlə ifa olunmuşdur.Şairin ilk kitabı 2011-ildə çapdan çıxmışdır. 

 

 “Ktsar-Qusar”ensiklopedik toplusu (Bakı-2011) 

 

ЛЕЗГИ БЕГЬЛУЛ 

Ибрагьимов Пагьливан  (Лезги Бегьлул) 1955-йисуз Кцlар райондин 

Зинданмуругъ хуьре дидедиз хьана. Юкьван мектеб акьалтlарайдалай 

кьулухъ армиядин жергейра къуллугъна, ахпа Кешле заводда фялевал авуна. 

Азербайжандин Къецепатан Чlаларин Институт акьалтlарай Лезги Бегьлула 

муалим кlвалахзава.Сифте шиир «Самур» газетда чап хьана, 2008-йисуз адан сифте ктаб 

акъатна. 

                                                                                                                      «ЧиРагъ» N-10 (2010) 

 

ЛАГЬ, ЧАН СТХА                                                                         DE,CAN QARDAŞ 

Садра лагьай гаф хиве кьан тийизвай,                          Öz vədini boynuna heç almayan, 

Залан кардик къуьн кутаз кlан тийизвай,                      Ağır işi öz çiyninə  salmayan,   

Кар чкадал атайла ван тийизвай,                                   Son məqamda səsin kəsib sızlayan, 

Касвал,гьахъвал и дуьняда амани?                                Dünya içrə ,de,ləyaqət qalıbmı? 

Лагь,я стха,чахъ лезгивал кумани?                                  Bir də de ki,ləzgi qeyrət qalıbmı? 
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Эрекь хъвайла къалурдай чеб ксар хьиз,                      Araq içib şir-aslana tez dönən. 

Лезги адет ,къилих чпиз хас кар хьиз.                            Ləzgi adət,qılığıyla öyünən. 

Кьегьалд мехъер акваз вилиз ясар хьиз,                        Mərd toyunu matəm kimi seyr edən, 

Касвал,гьахъвал и дуьняда амани?                                  Dünya içrə ,de,ləyaqət qalıbmı?         

Лагь,я стха,чахъ лезгивал кумани?                                    Bir də de ki,ləzgi qeyrət qalıbmı? 

Вилик физвайд кIвачикай кьаз ялзавай,                           Öncül kəsi badalağa tuş edən.    

За авурди вичихъ ялна кlвалзавай,                                  Yaxşı işi öz adına nuş edən, 

Кlекlеди хьиз кlуф ягъзавай ,къалзавай.                         Xoruzlanıb dimdikləyən,cuş edən, 

Касвал,гьахъвал и дуьняда амани?                                    Dünya içrə,de,ləyaqət qalıbmı? 

Лагь,я стха ,чахъ лезгивал кумани?                                    Bir də de ki,ləzgi qeyrət qalıbmı? 

 

Парцик къуьнер кутазвайдал хъуьрезвай,                           Zəhmətkeşi ələ salan,lağ edən, 

Кар гуьнгуьна хутазвайдал хъуьрезвай,                                 Nizamkeşi fitə basan,ağ edən, 

Пакагьан югъ кьатузвайдал хъуьрезвай,                             Gələcəyi duyan kəsə “ax edən”1, 

Касвал,гьахъвал и дуьняда амани?                                        Dünya içrə ,de,ləyaqət qalıbmı? 

Лагь,я стха,чахъ лезгивал кумани?                                         Bir də de ki,ləzgi qeyrət qalıbmı?     

                                                                                                               

 1-məsğərəyə qoyan 
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ИРИД  ТУБА                                                                                                    YEDDİ  TÖVBƏ 

Ирид туба авайди чахъ аян я,                                                   Boynumuzda yeddi tövbə-əyandır, 

Гъуцарилай аси жемир,зиян я.                                                 Asi olma sən ğutslara,ziyandır. 

Чlал чlатунихъ маса гумир,аман я,                                           Satma heç vaxt ana dilin ,amandır, 

Маса гайтlа,хкатда чи пун михьиз.                                            Əgər satsan,kökümüzdən olarıq. 

 

Гьахъ вине яхъ!- лагьайд я чаз бубайри,                                Sən yüksək tut haqq-

salamı,deyiblər,   

Кьун тавуртIа ,гьикl хьурай гьал убайрин?                               Gər tutmasan ,aləm səni eyiblər. 

Ракъурайтlа рикlелай гаф тубайрин,                                           Sən tövbəni gər unutsan,el gülər, 

Алатда ,дуст,чи рикlелай чун михьиз.                                      Unudarıq-özümüzdən olarıq. 

 

Масдан къулал илич мийир вуна яд,                                        Gəl ,söndürmə özgəsinin odunu, 

Хайи чил хуьх,аманат я,аманат.                                                   Qoru daim torpağını,yurdunu, 

Руьгь рекьимир,квахь тийирвал ви къуват,                             Öldürmə heç mənliyini,ruhunu,             

Квадарунлай хъсан я терг хьун михьиз.                                      Gər öldürsən,gözümüzdən olarıq. 

 

Маса ксар садрани лукl кьамир на,                                             Sən çevirmə özgələri heç qula,      

Жувни лукl хьун жуван хиве твамир на.                                     Heç özün də düşməyəsən bu hala, 

Патанбурун гафар гьич кваз кьамир на,                                    Yad kəslərin sözün eşit və tulla,  

Зи гафарин чlалах хьухь ,дуст, вун михьиз.                          Məhəl qoysan ,sözümüzdən olarıq.    
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LƏZGİ BƏHLUL 

 

İbrahimov Pəhləvan  (Ləzgi Bəhlul) 1955-ildə Qusar rayonunun Zindanmuruğ kəndində anadan 

olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmət keçmiş, bir müddət Keşlə zavodunda 

fəhləlik etmişdir. AXDİ-ni bitirən Ləzgi Bəhlul müəllimlik edir.İlk şeiri”Samur” qəzetində çap 

olunmuş, 2008-ildə isə ilk kitabı işıq üzünü görmüşdür. 

                                                                                                                           “ÇiRaq”N-10 (2010) 

 

ЗЕРИФА КЬАСУМОВА 

 

 

 Кьасумова Зерифа 1956-йисуз КцIар райондин СтIуррин хуьре дидедиз хьана. Юкьван 

мектеб акьалтIарай Зерифади ДДУ-да кlел авуна,гила муалимвиле кlвалахзава.Гьам хайи 

чlалал,гьамни вичиз хъсан чизвай Азербайжан чlалал шиирар кхьизвай Зерифади кьве 

улуб чапнава.Ада Къуба шегьерда уьмуьрзава. 

                                                                                             «ЧиРагъ»журнал №13 (2011) 

 

ДИДЕДИН ЧIАЛ                                         ANA DİLİM 

 

Терг ийизва, кьакьан дагъдиз           Məhv eyləyir uca dağı, 

Тепе лугьуз лекьери.                            Təpə deyə qartallar. 

Цуькведавай чIалан багъдиз,            Çiçəklənən dil bağını 

ТIуш гузва къе мекьери.                      Bu gün basmış soyuq qar. 
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Вучиз рикIе туьхъуьзава                       Niyə sönür ürəklərdə 

Хайи чIалан цIаяр чи?                          Doğma dilə məhəbbət? 

Югъ-къандивай тIимил жезва            Günü-gündən,bax, azalIr         

Муьгьуьббатдин паяр чи.                    Məhəbbətə sədaqət. 

 

ЧIал-миже я дидейрин                        Dildir ana südünün 

Михьи, гьалал некIедин.                    Təmiz, halal şirəsi.         

Азадвилин женгера                             Dildir ata tərinin 

Чи бубайрин гьекьедин.                    Azad olmaq zirvəsi.    

 

Шарвилидин чIал я им                       Bu Şarvili dilidir,     

Майдан кIелай душмандиз.              Sinə gərib düşmənə. 

Чи Эминан чIал я им                           Bu Eminin dilidir, 

Тан тийин ам пашмандиз.                 Gəl, etməyək peşmanə. 

 

ЧIал-тарихдин цIаярай                        Dil-tarixin yadigarı, 

Сагъ акъатай дарамат.                      Gəlib çatmış salamat. 

Къе адаз къайгъусузвал                    Qeydinə heç qalmamaq 

 Тушни чIехи аламат?                        Deyilmi bəs kəramət? 

Бадеди зи дидедиз                             Nənəm dili öz qızına  

Аманат яз гана чIал.                            Ötürübdür yadigar.  

Зи буржи-вахгун я ам                        İndi mən də qız balama 

Зи баладив авайвал.                           Verim gərək necə var! 
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            ФИЗВА (куьрелди)                       GEDƏR (ixtisarla) 

 

Илгьамдиз ша, зи жегьил рикI,             İlhama gəl, qəlbim cavan,      

Уьмуьрдин хуш девран физва.             Həyat içrə dövran gedər. 

Къумлухра тек туна сарбан,                  Səhrada tək qalıb sarvan,    

Муьгьуьббатдин карван физва.          Eşqə düşmüş karvan gedər. 

 

Жегьилвили дамахар гваз,                    Gənclik dövrü təkəbbür, naz, 

Агьилвилиз ийида наз.                          Qocalığa edər pərvaz. 

Хъфидайла адахъ галаз                         Köçən vaxtı əlində saz, 

Пак гьиссерин харман физва.              Pak hiss dolu zaman gedər. 

 

Дуьшуьш хьайла цIални-вацIал,       Tuş gələndə dar macala, 

Адан фад-фад дегиш жед гьал.        Tez-tez düşər özgə hala.    

Зи уьмуьрда и жегьилвал ,                 Həyatımda gənclik-qala, 

Туна шумуд дастан, физва...                 Qoyub neçə dastan gedər... 

 

... Кьузуьвал-кьил рехи дагъ я,...          Qocalıq bir qarlı dağdır, 

Ашкъи-адаз хъуьрей рагъ я,                   Sevgi ona çil-çıraqdır, 

Жегьилвал-са гъвечIи багъ я,                  Gənclik isə kiçik bağdır, 

Инсан къвезва, инсан физва.                İnsan gələr, insan gedər. 
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КIВАЧЕЛ КЪАРАГЪ                                                 DUR AYAĞA 

 

КьепIин кьилихъ дидед лайлай                   Beşik üstə ana laylay 

Ягъадайла кIвачел къарагъ.                         Çalan vaxtı dur ayağa. 

Ал  ракъини чилин шардиз                          Al günəşin Yer üzünə    

Салам гайла кIвачел къарагъ.                     Salam vaxtı dur ayağa. 

 

РикIиз ашкъид сирлу сесер,                          Eşq qəlbinə sirli səslər  

ЧкIидайла кIвачел къарагъ.                          Yayan vaxtı dur ayağa. 

Женгер тухуз хура гьиссер                           Döyüşərək şirin hislər 

КикIидайла кIвачел къарагъ.                        Çapan vaxtı dur ayağa. 

 

КIвачел къарагъ ягъид винел,                     Dur ayağa düşmən üstə, 

Вил акъуддай ялав хьана.                            Göz çIxaran kösöv olub. 

Векъи ая, хци ая,                                             Sərt eylə sən, iti eylə 

Жуван гьиссер къилав гана.                        Hislərini cilalayıb...           

 

Икрам ая зегьметчидиз,                                     ...Zəhmətkeşə eylə təzim, 

Чи кьегьалрин гуьмбетриз хьиз.                       Abidəyə edən təki. 

Яшайишдин нурлу рекьер                                   Həyat içrə amalımız   

КIела михьиз, чира михьиз.                               Nurlu yolu öyrənməkdir. 
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Шаирди са цIийи шиир,                                     Şair təzə şeirləri 

ТуькIуьрдайла кIвачел къарагъ.                       Yazan vaxtı dur ayağa. 

Гафаривди рикIера экв                                        Sözü ilə qəlbə işıq  

КуькIуьрдайла кIвачел къарагъ!                       Saçan vaxtı dur ayağa! 

 

ZƏRİFƏ QASIMOVA 

 

Zərifə Qasımova 1956-ildə Qusar rayonunun Stur kəndində anadan olmuşdur.Orta təhsilini başa 

vuran Zərifə Dağıstan Dövlət Universitetini bitirmiş və müəllimliyə başlamışdır. Həm doğma 

ləzgi dilində, həm də gözəl bildiyi Azərbaycan dilində şeirlər yazan Z. Qasımovanın “Şuşa 

fəryadları” və “Ülviyyət yuvası” kitabları işıq üzü görmüşdür. Ana dilində də kitabı çapa 

hazırlanmışdır.Z.Qasımova Quba şəhərində yaşayır. 

                                                                                                      “ÇİRağ” N-13 (2011) 

 

АКИФ  АЛИХАНОВ 

 

Алиханов Акиф  1956-йисуз Кцlар райондин Аваранрин хуьре дидедиз 

хьана.Хуьре мектеб,Бакуда техникум куьтягьай Акифа «Къизил Къусар»газетдин 

редакцияда кlвалах ийиз-ийиз М.Горкидин тlварунихъ галай Литературадин институтдани 

кlелна.1989-йисуз А.Алиханован «Рикlин гаф»тlвар алай улуб басмадай акъатна.Гьайиф 

хьи ,23 йисавай шаир гьа йисуз рягьметдиз фена. 

«Кцlар-Къусар»энциклопедия (Баку-2011) 
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ТАНИШВАЛ                                                            TANIŞLIQ 

 

-Гуьзел гьуьруь,таниш жен чун,-             -Gözəl hürü, tanış olaq,-            

Лагьана за накь са рушаз.                         Dedim qəfil qıza dünən. 

Санал хъуьрен,санал жен чун,                Birgə gülək, bir ağlayaq, 

Дерт такварвал я заз,я ваз.                     Qəm görməyək nə sən, nə mən. 

Зулухъ вун зи свас жедайвал,                Bu payızda gəlinimsən,      

Закайни чам-кас жедайвал…                  Dönüb bəyə sevinim mən...        

 

Легьзе фенач арадай гьич,                     An ötməmiş aradan heç 

Жаваб гана рушани заз:                          Cavab verdi mənə sənəm:   

-Зи тlвар язва шадвал-Севинж,           -Olaq tanış, adım Sevinc! 

Анжах са сир лугьун за ваз:                   Sirrim də var, gərək deyəm: 

Зун лишанлу руш я , гада,                     -Nişanlıyam özgəsinə, 

Нагьахъ ваз зун хуш я, гада…                  Göz yetirmə daha mənə...     

 

НАЧАГЪ ЧIАВУЗ КХЬЕЙ ШИИР                                         XƏSTƏ VAXTI YAZDIĞIM ŞEİR 

 

Бирдан зун дуьнядай фейитIа, дустар,                Birdən mən köçməli olsam dünyadan, 

Себеб яз и азгъун азар- начагъвал,                      Bu azğın azardan, bu xəstəlikdən, 

Лагь куьне: «Авай тир адахъ хуш къастар,          Deyərsiz:Varıydı onda arzular! 

Гьалтна ам Ажал тIвар алай алчахдал».            Tuş gəlib əcələ- alçağa birdən! 
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Ахпа заз кьилин къван гьазура мягькем,            Sonrasa düzəldin baş daşı möhkəm, 

Рей гана са тIимил рикIин сабурдиз.                    Səbirlə götürüb əlinə rəndə, 

ЧIал атIутI гьадални: «Вич хьтин уьткем            Yazarsız üstünə: O idi ötkəm, 

Шиирар багъишнай ада Самурдиз…»                 Şeir də qoşmuşdu Samura bəndə...         

 

Эхирни , мецерал хуш гафар алаз,                      Axır ki, dillərdə kəlmələr şirin, 

Шагьдагъдин са синел секинара зун…              Şahdağın döşündə basdırarsınız.      

Гьа дагъ я зи рикIин пак мани-аваз,                   Bax, həmin zirvədir avazım mənim. 

КIан я заз уьмуьрлух адак акахьун.                    İstərəm əbədi yatırasınız... 

 

Амма захъ яс кьуна шехьиз тахьуй куьн:           Nəbadə yas tutub ağlayasınız, 

Шаирдин кьисметда кхьенвач рекьин!            Şairin taleyi olar ölümsüz! 

 

КЬУЬЗУЬВАЛ-АЯЛВАЛ                                      İKİNCİ UŞAQLIQ 

 

Инсан кьуьзуь хьайила,                               İnsan yaşa dolanda 

Къилихриз дегиш жеда.                              Xasiyyəti dəyişər.  

Гагь ам себебсуз хъуьреда,                       Gah səbəbsiz ağlar o, 

Гагьни вич-вичик шеда…                           Gah da birdən irişər... 

Ни вуч лагьайтIа,                                           Kim nə desə, 

Кьуьзуьбуру чпин рикIик кьада.              O, özünə götürər.       

Фад звални акьалтда сабурдал.               Tez səbrini itirər. 
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Къвалав хтулар гваз,                                   Özü nəvə yanında 

Фикиррай кьуьзуьбур фида дагълариз.   Fikri isə dağdadır. 

ГакIни женнетдин багълариз.                  Bir də gördün xəyalı 

Кьуьзуьбурук даим сеферда хьунин                      Cənnət –məkan bağdadır.   

Мурад жеда.                                                                O ,çox sevər gəzməyi, 

«Вахтар авай»-лугьудай                                           “Vaxt varıydi “-deməyi... 

Баяд жеда…                                                                   Gah dönüb cavanlaşar, 

Гагь –гагь жегьил хъижеда кьуьзуьдакай,                Gah yaddaşı kallaşar...    

Хиял кал яз…                                                                     Bu səbəbdən deyirlər: 

Гьавиляй гьисабзава чна                                               Qocalığı insanın- 

Кьуьзуьвал инсандин кьвед лагьай                          Uşaqlığı sonranın!..             

Аялвал яз… 

 

AKİF ƏLİXANOV 

 

 Əlixanov Akif 1956-ildə Qusar rayonunun Avaran kəndində doğulmuşdur. Kənd məktəbini 

,Sovet Ticarəti Texnikumunu, M. Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu bitirmişdir. Onun şeirləri 

1989-ildə çap edilmiş “Rikin gaf”(“Ürək sözü”) kitabında cəmlənmişdir.A.Əlixanov yaradıcılığının 

parladığı bir vaxtda (1989) həyatdan getmişdir. 

 

                                                                         “Ktsar-Qusar” ensiklopedik toplu (Bakı-2011) 
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ЗУЬЛФУЬКЪАР  КЪАФЛАНОВ 

 

Къафланов Зуьлфуькъар  1957-йисуз чlехи шаир Шихнесир Къафланован хзанда 

дуьнядал атана.  

Вини дережадин кlел авунвай Зуьлфуькъар алай девирдин лезги поэзияда рапl-

рапl гузвай гъетерикай сад я .Ада вичин шиирар азад везиндал кхьизва. Са 

шумуд улубдин автор я .Исятда З.Къафланова Магьачкъалада уьмуьрзава. 

                                                

З.Къафланов. «Сефил гатфар». (Магьачкъала-2007) 

 

ЛАЦУ  РАНГ                                                                                DÜMAĞ 

 

Лацу ранг-                                                                              Dümağ rəngdə- 

Эвел я уьмуьрдин.                                                               Ömrümüzün siftəsi , 

Уьмуьрдин эхирни-лацу я.                                                Ömrümüzün cəftəsi ... 

Уьмуьрдин юкь,                                                                   Bəs nə rəngdə-bilməyirəm- 

Ви ранг гьеле чизвач заз.                                                  Ömrümüzün ortası?.. 

КИЛИГИЗ                                                                          YÜZ  BAXIŞ 

Жегьилвилин мугьмандава                           Qonaq olduq gəncliyimə 

Зунни зи перт кьуьзуьвал.                              Mən və mənim qocalığım. 

Шад иеси майдандава –                                  Sevincəkdir ev yiyəsi, 

Гелкъвезва чахъ жеривал.                              Hey göstərir bacarığın. 
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Вилик гъанвай суфрадал гур                          Süfrə sərib lap adəti, 

Чайни ала,шарабни.                                        Ortalıqda çay və şərab. 

Хьран фуни вечрен ятур,                               Ləzgi çörək ,toyuq əti, 

Зи тlвар алай ктабни.                                      Qələmimdən çıxan kitab. 

 

Жегьилвилин кайваниди ,                              Gəncliyimin pak xanımı 

Рех ягънавай цlвелериз.                                   Birçəyi də düm ağarmış.       

Кеф-гьалдикай жузазва зи ,                             Xəbər alır əhvalımı, 

Килигиз лап вилериз.                                        Gözlərimə yüz-yüz baxış... 

 

 

ЗУН ВИ СУРАЛ… (куьрелди)                         QƏBRİN ÜSTƏ (ixtisarla) 

 

Кхьиз тахьай шиир амаз,                             Şeri qalmış yarımçıq, 

Зи буба, вун кис хьана.                                Köçdü atam dünyadan. 

Ви гуьгъуьна шаир ама,                               Pak yolunu gedirəm,        

Заз чиз,икlа пис хьанач.                              Dünyanı mən duyandan.   

 

Вавай кхьиз тахьай шиир                      Bil, yarımçıq işləri 

Давамда зи къелемди.                          Davam edər qələmim.    

Тахьайтlа ам чрай шиир,                         Düz getməsəm bu yolu 

Зун есир хьуй бедлемдин.                     Qara olar ələmim1. 
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Зун ви сурал къвез хъфида,                    Qəbrin  üstə gələrəm , 

Рикl дериндай шез хъфида.                   Ağlaram mən ürəkdən. 

Вун уьмуьрдай вахтсуз куьчай              Vaxtsız səni  ötürən             

Девир,буба,нез хъфида.                        Dövrü, ata, söyərəm.        

                                                                             

1-bayrağım 

 

ZÜLFÜQAR  QAFLANOV 

 

Qaflanov Zülfüqar 1957-ildə Dağıstanın xalq şairi Şixnəsir Qaflanovun ailəsində dünyaya 

gəlmişdir. 

Orta təhsilini başa vuran Zülfüqar ali təhsil alaraq,müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır.Müasir ləzgi 

poeziyasının parlaq ulduzu sayılan şair sərbəst vəzndə şeirlər yazır.Bir neçə kitabın  

müəllifidir,Mahaçqalada yaşayır. 

Z.Qaflanov. ”Səfil bahar” (Mahaçqala-2007) 

 

 

Руслан  Шейда 

Шейдаев Руслан  1957-йисуз Худат  райондин Ялама хзан Бакудиз аmана, 

мекmебни гьа ина акьалmIарна.ЯхцIур йис кьван я Руслана газеm-журналриз 

вичин ьакъалаяр чап ийиз.ТуькIуьрунрал рикI алай ада исяmда Азmеле-

радиода лезги чIалал радиогнугрин редакmорвиле кIвалахзада.    
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Рухсат 

 

Зи верцIи руш, тIвар михьидиз хуьх вуна, 

Гьалал хьурай дедедин нек ваз, бала. 

Чи хзандин намус вине яхь вуна, 

Къавумари негь тавурай чаз,бала. 

 

Къветрен муг хьиз чими хуьх на кIвал жуван, 

Даим санал агатдайвал ви хзан. 

Вафалувал бахтлувилин я лишан, 

 

Яран деди багьадиз яхъ, къал твамир, 

Яран бубад хатур хуьх на, гьич хамир. 

Басрух мийир жуван гъуьлуьз гуз емир, 

Адаз верцIи гафар лагь, цен кьаз, бала. 

 

Каш чIугурла вун гъилевай физ тахьуй, 

Патанбуруз ви дердияр чиз тахьуй,  

Вун садрахъни кьил агъузна шез тахьуй, 

Душманд виле акIидайвал цаз, бала. 

 

Фад канна хьиз алахьдай цIай жемир вун, 

Хъел акатиз, хъфиз-хквез, шемир вун, 

Садрахъни кIвал чIурдай гар-къай жемир вун, 

Тахьурай гьа ихьтин велед заз, бала. 

 

Ruslan Şeyda 

 

Şeydayev Ruslan  1957-ci ildə  Xudat rayonunun Yalama kəndində  anadan olmuşdur.1966-cı 

ildə ailəsi Bakıya köçdüyünə  görə  Ruslan orta məktəbi də burada bitirmişdir.Qırx ildən artıqdır 

R.Şeydayev mətbuatda  öz məqalələri ilə  çıxış edir.O,hazırda  Aztele-radio şirkətində  ləzgi 

dilində radio veriliçləri redaktoru  vəzifəsində çalışır. 
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Rüxsət 

 

Əziz qızım, adını pak yaşat sən, 

Halal olsun ana südü, can bala. 

Nəslimizin namusunu ucalt sən, 

Qohum-qardaş razı qalsın, qan, bala. 

 

Qoy ocağın layiq olsun adına, 

Qoy yığılsın bütün külfət yanına 

Vəfa etmək-xoşbəxtliyə nişanə, 

İsmətinlə sür həyatı şən, bala. 

 

Xoşrəftar ol qaynanayla, səmimi, 

Qaynatanın sən uca tut xətrini, 

Boş söz deyib bikef etmə ərini, 

Xoş kəlmə de, yapış ondan sən, bala. 

 

Ac qalsan da, sən itirmə özünü, 

Yad-yalanlar, qoy, bilməsin sirrini, 

Heç bir zaman əyməyəsən qəddini, 

Ol düşmənin gözünə kaman, bala. 

 

АЗИЗ МИРЗАБЕГОВ 

 

Мирзабегов Азиз   1959-йисуз Кцlар райондин Агъа Лакаррин хуьре  дидедиз 

хьана. Юкьван мектеб акьалтlарайдалай кьулухъ ДДУ-дин филологиядин 

факултетда кlел давамарна. 1991-1996-йисариз «Рикlин гаф» тlвар алай газет 

акъудна.10 улубдин автор тир А.Мирзабегов Россиядин Кхьирагрин ва 

Журналистрин Союзpин член я. 

                                                                                                                                «ЧиРагъ» №5 (2010) 
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СУЬГЬУЬРДИН КТАБ                                                         SEHR KİTABl 

 

Вахъ галаз кlан хьанай заз санал кlелиз,          İstədim səninlə oxuyum qoşa, 

Ашкъи-муьгьуьббатдив уьмуьрдин ктаб.         Eşq-məhəbbətlə ömür kitabın.    

Амма хьанач санал акъудиз кьилиз,                  Amma bacarmadım yetirim başa 

Сирерив ацlанвай суьгьуьрдин ктаб.                Sirlər xəzinəsin-sehr kitabın. 

 

Гьисабзавай за вун-са лиф, са кару,                  Səni mən sayırdım göyərçinə tay, 

Са къвед яз, марал яз, жейран яз хару.         Maral tək, ceyran tək ərköyünə tay,         

Гьасретда хьанай ви вилерин цlару,                 Həsrətdən gözlərin açıq taybatay, 

Мецел алаз ви тlвар-зикирдин ктаб!                 Dilimdə adındı zikr kitabı! 

 

Куьлге хьиз гуьгъуьна гьатна ви гьикьван,         Kölgə tək dalınca düşmüşdüm, inan, 

Рикlин гьиссер за ваз авунай аян,                       Qəlbimi tək sənəeylədim ayan. 

Амма ваз атанач зи гьарай, зи ван,                    Əfsus eşitmədin harayımı sən, 

Агакьнач вав я зи шиирдин ктаб.                   Çatmadı sənə heç şeir kitabım. 

 

Гъавурда геж гьатна зун ви амалрин,           Anladım fikrini, gec oldu daha, 

Ви рикlин мурадрин, рикlин хиялрин.           Arzular, xəyallar qaldı allaha. 

Гьатнава заз гила жаваб суалрин                   Sənin sualların yetdi cavaba:  

Жагъурзавай вуна хийирдин ктаб!                 Axtarırsanmış sən xeyir kitabın! 
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Амма ваз жагъантlа чидач заз якъин,         Onu sən tapdınmı? Bilmirəm yəqin, 

Амма са кар михьиз хьанва заз тайин:        Mən amma bir şeyi etmişəmtəyin: 

Азизаз жагъанва уьмуьрда вичин                 Bu Əziz tapmışdır təkcə özüyçün  

Манадиз дерин тир фикирдин ктаб.            Mənaca dərin bir fikir kitabın. 

 

ТУНА НА ЗУН СУЬГЬУЬРДА                                SEHRƏ SALMISAN MƏNİ 

 

Вун галачиз, кlани яр,                                  Sənsiz necə,sevgilim, 

Дуьнядал гьикl уьмуьрда?                          Mən dünyada ömr edim?     

Физва,сефил яз, йикъар,                              Səfil keçir hər günüm,    

Аваз тек вун фикирда,                                  Sənsən fikrimə hakim,          

Тунва на зун суьгьуьрда.                            Sehrə salmısan məni. 

 

Рикl эвел хьиз шад амач,                            Könlüm bilmir nədir şad, 

Сабур-кьарай мад амач.                               Səbrü-qərar mənə yad, 

Захъ гатфар,захъ гад амач,                         Baharla yay,dad-bidad,  

Ви тlвар мецел зикирда,                             Adın ağlıma təhkim, 

Тунва на зун суьгьуьрда.                               Sehrə salmısan məni. 

 

На зи кьарай атlанва,                                       Qərarımı kəsmisən, 

Зун харари гатанва.                                          Leysan təki səpmisən, 

Винел дерт-гъам атанва.                               Qəlbimdəki qəmmisən? 

Куьз на зун цlал элкъуьрда?                            Olum oda mən təslim?     
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Тунва на зун суьгьуьрда.                                 Sehrə salmısan məni. 

 

Эхир мус хьуй гьижрандин?                           Ömrüm boyu peşmanam, 

Уьмуьр физва пашмандиз.                              Vida deyək hicrana. 

Хтайтlа вун Ватандиз,                                          Gəl, qayıt sən imana, 

За Аллагьдиз шукурда,                                       Onda sənə-şükürüm. 

Тунва на зун суьгьуьрда.                                    Sehrə salmısan məni. 

 

Хъша,вун заз дарман хьухь,                              Sən qayıt,gəl,dərman ol,           

Сабур гудай инсан хьухь,                                   Səbir verən insan ol, 

Зи атирлу рейгьан хьухь,                                    Ətir saçan reyhan ol,   

Гьахьа вун зи шиирда,                                         Sənə ithaf şeirim. 

Тунва на зун суьгьуьрда.                                      Sehrə salmısan məni.  

 

РУБАИЯР                                                                   RÜBAİLƏR 

 

Вири таб я и дуьнядал,-бахт хьана кlанда,           Bu yalançı dünyada bəxt olsun gərək,        

Ви бахтуни цуьк акъуддай вахт хьана кlанда.      Bəxt üçün açılan vaxt olsun gərək. 

Бахт хьайила чилер,цавар муьтlуьгъ жеда ваз,   Bəxt olsa, kainat edər ehtiram, 

Чlалах туш зун лугьудайдал:тахт хьана кlанда.      İnanmam bu sözə:taxt olsun gərək.  

                       ***                                                                                      *** 

Гьар са чlавуз шаирдивай шиир кlан жемир,         Hər vədə şairdən şeir istəmə,    

Илгьамдивай,гьевесдивай хийир кlан жемир.      İlhamdan ,həvəsdən xeyir istəmə. 
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Кlан хьуналди чlалар кхьиз алакьдач залай,           İstəklə bacarmam şeir yazım mən, 

ЧIал савкьат я ракъурзавай Аллагьди цавай.         Allahın eşqidir-məcbur istəmə. 

 

 

ƏZİZ  MİRZƏBƏYOV 

 

Mirzəbəyov  Əziz  1959-ildə Qusar rayonunun Ağa Ləgər kəndində anadan olmuşdur.Orta 

məktəbdən sonra DDU-nin filologiya fakültəsini bitirmişdir.1991-1996-illərdə “Rikin qaf”adlı 

müstəqil ədəbi-bədii qəzet buraxmışdır.12 kitabın müəllifi olan Əziz Mirzəbəyov pedaqoji elmlər 

namizədidir,Rusiya Yazıçılar və Jurnalistlər İttifaqlarının üzvüdür. 

 “ÇiRağ” N5 (2010) 

 

 

РИММА  ГЬАЖИМУРАДОВА 

  

Гьажимурадова Римма 1960-йисуз Сиязан шегьерда дидедиз хьана. Юкьван 

мектеб вичин хайи хуьре-Кцlар райондин Манкъулидхуьре акьалтlарна, са 

шумуд йисуз Бакуда Н. Нариманован тlварунихъ галай трикотаждин 

комбинатда кlвалахна.Поэзиядал ашукь тир Риммадин шиирар «Кцlар-Къусар» 

, «Самур» газетра, «ЧиРагъ» журналда, «Акъата шегьредиз» ва «Туьхуьмир, зи гъед» 

ктабра чап хьана.Алай девирда Хачмаз районда уьмуьрзава. 

                                       

                                    "Акъата шегьредиз" улуб (Баку-2000) 
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АГЬ, ЗИ ШИИР                                     AH, ŞEİRİM 

 

Агь, зи шиир,                                       Ah, şeirim, 

Руьгьдин велед,                                övladısan 

«агь» зи шиир,                                sən ruhumun. 

Лагь,зи шиир,                                  Qanadısan  

Эгер жуван                                        sən arzumun.                       

Гуьгьуьлдин ван                             Sədasısan      

Ашкъи, мурад,                              sən könlümün. 

Авуртlа кlватl,                                 Əmanəti saf eşqimin, 

Вакай къе заз                                 köçəndə mən 

Аманат яз                                       sən izimə düşərsənmi? 

И дуьнядал 

Тадай жуван гел жедатlа? 

 

Агь, зи шиир,                                    Ah şeirim, 

Заз чинеба лагь зи шиир,             söylə mənə 

Кlватlайтlа за                                  sən gizlicə, 

Жуван накъвар                             mən toplasam       

Стlал-стlал,                                      göz yaşımı damla-damla, 

Зи элдин тlалap                        aparacaq ağrısını elimizin 

Вири санал                                   güclü selə dönərsənmi? 
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Гваз тухудай                                  сел жедатlа?  

 

Агь, зи шиир,                                  Ah şeirim, 

Зи рикlин дуст,                             doğma bacım, 

Вах, зи шиир,                                   şən rəfiqəm,    

Нагагь са къуз                                 söylə mənə, 

Гъиле къелем                                  Zəifləsə əlim mənim, 

Хьана ажуз,                                     heydən düşsə dilim mənim,  

Гаф рикlевай                                    birdən itsə səsim mənim,           

Тежез лугьуз,                                    bu dərdimə dözərsənmi?.. 

Лагь, а чlавуз, 

Дидед чlалан верцlи гафар 

Захъ галаз хъел жедатlа?  

 

 

РЕКЬИН КЪЕРЕХ, КЬАКЬАН СА ВАХ         YOL QlRAĞl, UCA QOVAQ 

 

 

Рекьин къерех… Кьакьан са вах             Yol qırağı, uca qovaq, 

Акъвазнава хиялариз,                            Dalıb sanki xəyallara. 

Саки гуьзел жаваб я ам                             Elə bil o, cavab verir 

Зи рикlевай суалриз.                                   Qəlbimdəki suallara.   
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Рекьин къерех. Кьакьан къавах,              Yol qırağı, uca qovaq, 

Тlебиатдин хару гуьзел.                              Təbiətin şux gözəli. 

Ваз кьакьанра вуч аквазва,                      Nə görürsən yüksəklərdə, 

Кlелиз аван, секин гъезел?                      Bu qəlbimin ay qəzəli. 

 

Кьакьан къавах, вуч аватlа                          Ucaboylum, söylə mənə,           

Ви хиялра кьакьанравай?                            Xəyalların nə haqdadır? 

Ви ашкъини накам хьана                             Sənin eşqin nakam qalıb, 

Агакь тийир маканраван?                            Mənimki  tək uzaqdadır? 

 

Вун дуьнядин дертлу гъилер                       Bəlkə dərdli əllərisən 

Ятlа цавуз хкаж хьанвай?                               Bu dünyanin, səcdə qılır?  

Белки зериф са руьгь я вун,                             Bir ruhmusan zərif, incə, 

Хкlурдалди агаж хьанвай,                            Toxunduqca hey yığılır?  

Рекьер-мукъвер къакъаж хьанвай? 

 

Агь, низ чида, низ чида кьван?                          Ah kim bilir, bəlkə haysan,    

Белки цlвагъ я, белки гьарай?                           Bəlkə haray, karıxırsan?      

Са руьгь ятlа ялгъуз хьайи,                                  Bəlkə ruhsan qalmış tənha, 

А дуьняда текъвез кьарай…                             O dünyada darıxırsan? 

 

Рекьин къерех… Кьакьан къавах…                     Yol qırağı... Uca qovaq... 

Галтадзава ам гару.                                                 Küləklənir daim başı. 
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Саки цавуз ахъайзава                                           Sanki uca göylərə o,  

Кьакьан са гъам, дерт хару…                            Yüksək bir qəm, dərt danışır... 

 

 

ДИДЕД ЧlАЛАЛ ШИИР ГУЬЗЕЛ КlАН Я ЗАЗ                     ŞEİRİ GÖZƏL İSTƏRƏM      

 

Дидед чlалал шиир гуьзел кlан я заз,                        Öz dilimdə şeiri gözəl istərəm, 

Са  межлис хьиз гуьзел, инжи гафарин.                    Bir məclis tək gözəl inci sözlərin. 

Мана дерин, мецел кьезил кlан я заз,                        Dili şirin ,həm mənalı istərəm, 

Кlелай рикlяй ван къведайвал: «Аферин!»               Oxuyan kəs gərək desin:”Afərin!”       

 

Зун къвекъведа иер, верцlи гафарихъ,                        Mən gəzərəm dadlı-duzlu kəlmələr, 

Илгьамди зи яргъаз ялда хиялар.                                 İlham məni uzaqlara aparar. 

Акатда зун гафарин гур марфадихъ,                          Yağışına düşərək bol sözlərin , 

Ацlурда за зи шиирдин пияла!                                        O,şerimin piyaləsin doldurar. 

 

Зун рахайтlан лезги чlалан булахдал                            Danışsam da ləzgi dilli bulaqda , 

Сефил, хьана перишан яз, гъам галаз,                            Səfiləm mən,pərişanam,qəmliyəm. 

Гагь-гагь хурай акъатайтlан агьни тlал,                             Gah-gah sinəm ağrısa da qəfildən,      

Зи шиирда гъамни гуьзел кlан я заз!                                  Mən şerimdə qəmi gözəl istərəm. 

 

Гъамни гуьзел кlан заз зи шиирда,                                Şerimdə mən qəmi gözəl istərəm, 

Илгьам вични гзаф кьакьан са гъам я!                               İlham özü uca, yüksək bir qəmdir. 
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Илгьамдинни гъамунин зи гуьгьуьлда                               Könlümdəki ilhamla qəm həmahəm, 

Кьулавайди са легьзе я, са кам я…                                       Eyni ləhzə ,eyni ölçü,bir dəmdir. 

 

RİMMA  HACIMURADOVA 

 

Hacımuradova Rimma  1960-ildə Siyəzən şəhərində anadan olmuşdur.Оrta məkyəbidoğma 

kəndi olan İmamqulukənddə  bitirdikdən sonra o,Bakıda N.Nərimanov adına Toxuculuq 

kombinatında çalışmışdır. 

Poeziya vurğunu olan Rimmanın şeirləri “Ktsar-Qusar”,”Samur”qəzetlərində,”ÇiRağ”jurnalında”, 

“Tüxümir zi ğed” (“Sönmə,ulduzum”) kitabında çap olunmuşdur.Şairə hazırda Xaçmaz 

rayonunda yaşayır. 

                                                                           "Aqata şehrediz" ("Yola çıx") – Bakı (2000) 

 

                    

АРБЕН КЪАРДАШ 

 

Къардашов Арбен (Арбен Къардаш) 1961-йисуз Докъузпара райондин 

Миграгърин хуьре дидедиз хьана. Москвада М. Горкидин тlварунихъ галай 

Литературадин Институтда чирвилер къачуна. Россиядин  Кхьирагрин Союздин член я. Са 

шумуд премиядин  лауреат я. Магьачкъалада уьмуьрзава. 

                                                                                                                       «ЧиРагъ» № 10 (2010) 
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КЬИЛ  ХКАЖ,АРБЕН (куьрелди)                                       BAŞIN QALDIR, ARBEN (ixtisarla) 

 

Куьз вун икьван пашман хьанва,                                      Nöşün belə peşimansan,              

Хва текьейдан кас?                                                               Ay zalım oğlu?                                                 

Вакай киле-къажгъан хьанва,                                         Nöş olmusan paslı qazan    

Акьалтнавай пас.                                                                Nağılla dolu?         

Амма вучда?-Я гьахьтин чIав,                                          Neynək indi?-Dövran belə, 

Чина авай хъен.                                                                   Üzüqaradır. 

АлачтIани ви кьилел къав,                                                Lap yoxsa da,heç bir şeyin, 

Кьил хкаж,Арбен!                                                                Başın qaldır,Arben! 

 

На рухвайрив агудмир таб,                                              Yalanı heç öyrətmə sən 

Агудмир гьилле.                                                                 Oğullarına. 

Им гатфар я,хьанвай татаб,                                               Bahardır bu səndirlənən, 

Хквезмай гьеле.                                                                   Qayıdar yenə. 

Инсанвал я и тIурфанда                                                    Tək insanlıq bu tufanda 

Чун хуьдай елкен.                                                                Bizə həyandır.        

Гьам квадармир на ви чандай,                                       Qoru onu cahanda sən,       

Кьил хкаж,Арбен!                                                                 Başın qaldır, Arben! 

 

Ихьтин заман-алачарпан                                                   Dövran belə alaçarpan. 

Мус ахквада ваз,                                                                   De ,bir də -nə vaxt? 
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Хьанвай бере гьар са инсaн                                              Fərdi pənah olub insan, 

Са гьукумат яз,                                                                      Özünə sərvaxt. 

Гьар сад вичин шагьни аскер,                                           Özünə gün ağlayandır ,   

Вичин яц,куьтен?                                                                  Hər kəs bir xandır. 

Им акун бахт тушни мегер?                                               Görmək bunu bəxtdir,mən bilən, 

Кьил хкаж,Арбен!                                                                   Başın  qaldır,Arben!      

  

Куьче базар,уьлкве базар,                                                   Küçə bazar,ölkə bazar,        

Хуррам гадаяр…                                                                      Vurub-dağıdan...     

Мус ваз икьван къумарбазар,                                            Haramzada,qumarbazlar 

Гьарамзадаяр                                                                         Çoxalıb yaman. 

Акурди я,ахкварди я,                                                             Belə dövrə düşməmişəm- 

И йикъар кьетlен?                                                                  Axır-zamandır! 

Вахт кисбурни чухварди я.                                                   Bir də gördün,çəkilib çən, 

Кьил хкаж,Арбен!                                                                    Başın qaldır,Arben!  

 

 

****************                                                                                **************** 

 

Халис шиирар кьитl хьанва пара,                                                 Xalis şeirlər olubdu çox qıt, 

Амай шиирар шит хьанва пара.                                                    Əksəriyyətsə yazılır ,ah,şit. 

Язух лезги чlал ,ваз кьазвай зулум,                                             Yazıq dilimiz ,düşmüsən zülmə, 

Тек са Худадиз я жеди малум.                                                     Xuda şahiddir,çəkirsən gör nə?       
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Яраб икl вучиз ялавлу илгьам                                                      Yarəb nöş belə alovlu ilham, 

Шаирриз икьван хьанватlа гьарам?                                            Şeir yazançın olubdu haram?    

Чlиж цуькведикай магьрум хьанвани?                                       Arı çiçəkdən məhrummu olub?     

Цуьк мижедикай магьрум хьанвани?                                          Gül içrə bəlkə şirə quruyub? 

Тар дувулрикай къакъатнавани?                                                  Ağac kökündən qoparılıbmı? 

Халкь зулумрикай хкатнавани?                                                     Xalqım zülmdən qurtarılıbmı? 

Вучиз къелемар хьанва икl къуьруь?                                           Neyçin qələmlər korşalıb belə?  

…Илгьамдин пери хьанвалда шеври.                                          ...İlham pərisi forslanıb deyə!..                                     

 

   *******************                                                                 ******************* 

 

Тупар ягъмир ,лезги стха,-                                                         Boş danışma ,ləzgi qardaş, 

На халкь патал вуч авуна?                                                          Xalqın üçün neynəmisən?          

Лезги руьгьни лезги чухва,                                                         Ləzgi ruhun olub nimdaş,   

Вуна михьиз пуч авуна.                                                               Yerli-yersiz çeynəmisən...            

 

Лагь,валай вуч хуьз алакьна:                                                     Nəyini sən qorumusan:           

Дидедин чlал,садвал чилин?                                                     Öz dilini,birliyini? 

Са кар валай дуьз алакьна-                                                         Qəzetlərdən oxumusan       

Эх авун кьвепадвал чилин.                                                         Torpağının getdiyini.     

 

Пулни хьана сандухда ви ,                                                            Sandıq dolu pulun da var,        

Акьулни ви кьери хьанач.                                                             Çaşmayıbdı ağlın da,yox!       
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Амма къваздай къуллугъда ви,                                                   Amma sənə həyan duran 

Бахт лугьудай пери хьанач.                                                          Bəxt adında pərin də yox.   

 

Вучиз ятlа чидани ваз?                                                                   Heç bilirsən ,neyçin belə?   

Вавай лезги тlул хуьз хьанач.                                                        Çün qılığın itirmisən. 

Гел жагъуриз ,вак вич акваз,                                                         Qaban izin gəzdin belə,           

Руьгьдал ягьдин чlул хуьз хьанач.                                               Ruhu çılğın –itirmisən. 

 

Са лезгидиз тlар хьайила,                                                              Eloğluna ağrıdırsa , 

Вуна адан тlал гьиссзамач.                                                             Bunu sən hiss etməyirsən. 

Халкьдиз дуьня дар хьайила,                                                       Xalqa dünya dar olursa,    

Ви ивиди звал гьиссзамач.                                                     Qanın cuşa gəlmir ,bil,sən. 

 

Бейкеф жемир ,лезги стха,                                                      İnciməsin ləzgi qardaş, 

Вун пая хьиз къуьруь хьанва.                                                  Oyuq təki kütləşibdi.      

Ваз килигна ,керки-стха,                                                          Sənə baxıb,kərki-qardaş,      

Халкьдин мезни куьруь хьанва.                                            Xalqın nitqi süstləşibdi.  

 

ARBEN  QARDAŞOV 

 

Qardaşov Arben 1961-ildə Doquzpara rayonunun Miqrağ kəndində anadan olmuşdur.Moskvada 

M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda ali təhsil almışdır.Rusiya Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.Bir 

neçə mükafatın laureatıdır,Mahaçqalada yaşayır. 

                                                                                                               “ÇiRaq”jurnalı  № 10 (2010) 
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БИЛАЛ  АДИЛОВ 

Жегьил зари Б.Адилов 1967-йисуз Кцlар райондин  СтIуррин  хуьре дидедиз 

хьана.Юкьван мектеб,ахпани институт акьалтlарай Билала алай вахтунда  

Бакуда  кlвалахзава. 

 

ДИДЕДИН  ЧlАЛ                                                                ANA  DİLİM 

 

Дидедин чlал, дидед чlал-                                    Anam dili,ana dilim-        

Бубайрилай аманат чlал!                                      Əcdadımdan əmanətim. 

Вун-лезгидин вилин нине,                                   Sən gözümün bəbəyisən,      

Вун -зи халкьдин руьгьдин бине.                       Sən ruhumun mənbəyisən.   

Вун-зи хайи диге масан,                                        Vətənimsən mənə əziz,     

Вун- ватандин кукlуш кьакьан.                             Bakirəmsən pak və təmiz.  

Вун- зи яйлах, вун- зи булах,                                 Yaylağımsan,bulağımsan,  

Вун- зи даях, вун-зи дамах.                                   Fəxarətim,dayağımsan.      

Вун-шиирар сур Далагьан,                                     Stur Dalah deyimimsən, 

Вун-Эмин я, вун-Сулейман.                                  Süleymanım,Eminimsən. 

Вун-зи сувар, вун-зи аран,                                     Qaf dağımsan,aranımsan,   

Поэзия Келентеран.                                                 Kələntərdən peymanımsan. 

Дидедин чlал-къагьриман чlал,                            Qəhrəmanım-ana dilim,          

Шарвилидин, Мегьманан чlал.                             Şah igidim-qoç Şarvilim. 

Вал раханай Гьажи Давуд,                                      Hacı Davud ünsiyyətli, 
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Зи рикl женни вавай къакъуд?                             Ana Vətən məziyyətli.         

Валай илгьам къачузва за,                                     Səndən ilham alıram mən,      

Валди дуьня кьатlузва за!                                      Gen dünyanı duyuram mən!   

 

ДУСТ ЭЙВАЗАЗ                                                                                   DOSTUMА   

 

Хабар кьазва на шегьердин гьаларикай,              Soruşursan,orda durum necədir? 

Дегиш хьанва ина пара затlар, Эйваз.                    Əksər şeylər,bil,dəyişib,ay Eyvaz.       

 Рахадани зи руьгьдавай къаларикай,                    Qəlbimdəki qalmaqalı birbəbir   

И патара вуч аватlа чир хьурай ваз.                         Sadalayım nə baş verir,ay Eyvaz.           

 

Аскlан кlвалер амукьзавач, кьакьан жезва,           Bax,sökülən alçaq evlər ucalır,     

Амач Баку , заз-ваз чидай а тегьерда.                     Qalmayıbdı Bakı tanış təhərdə... 

Чlанавилер амма яман дакlан жезва,                      Pis əməldən insan qəlbi usanır,     

Инсанрин тlул дегиш хьанва чи шегьерда.             Qılıqlar da dəyişibdir şəhərdə.    

 

Им базардин мадарат я, лугьуз сада,                       Bazar dövrü gəlib,-deyə birisi  

Багъри тирдан бегьердин тар агъурзава.                Doğmasının loxmasını qoparır.      

Какахьнавай вири санал и арада,                              Bilmək olmur:harası ön -gerisi,            

Гишинда фу, тухдани бахт жагъурзава.                    Ac kəs çörək,toxlarsa bəxt axtarır.  

 

Пул паталди парабур жез мидягъаяр,                     Puldan ötrü çoxu olub yad-yağı,      

Сада касвал маса гузва, сада дустар.                       Biri qeyrət,biri dostun -sathasat. 
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Кьери жезва инсанвилин къадагъаяр,                     İnsanlıq da dönüb olur bayağı, 

Кьит хьана хьи  сад ниятар, михьи къастар.            Qıtlaşıbdı saf niyyətlər,pak murad. 

 

Сад гьатнава начагъвиле, лап гъед хьана,                Biri düşüb xəstəliyə başqa cür: 

Залай гъейри мад зарияр амач лугьуз.                      -Məndən qeyri daha şair yox!-deyir.        

Вичи кхьиз, вич тарифиз алахънава,                            Özü yazır,özün öyür,gərnəşir.     

Шит акъудна, садахъни кьел кумач лугьуз.                -Şit olubdu ,əsil şeir yox!-deyir. 

 

BİLAL  ƏDİLOV 

 

Ədilov Bilal 1967-ildə Qusar rayonunun Stur kəndində anadan olmuşdur.Orta məktəbi və ali 

təhsil ocağını bitirən B. Ədilov hazırda Bakıda yaşayır. 

                      

 

ЭЙВАЗ МАРВАР 

 

Эйваз Гуьлалиев 1969- йисуз Кцlар райондин Чпиррин хуьре дидедиз хьана. 

АПИ акьалтlарайдалай кьулухъ математикадин муалим кlвалахзава. Аял 

чlаварилай шиирар кхьизвай Эйваза диде тlебиатдин иервилер, чи халкьдин 

игит рухвайрин кьегьалвилер тарифзава.Шаирдин  икьван  чlавалди   кьве ктаб 

чапдай акъатнава. 

                                                                                           «ЧиРагъ»журнал № 11 (2010) 
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КЪЕЛЕМ ГЪИЛЕ КЬУР БЕРЕДА                                   QƏLƏMİMİ  GÖTÜRƏNDƏ 

 

Илисна пlуз, алахьна зуз                                              Bədən coşub ,dodaq çatıb, 

Чешмедин рав мур береда.                                       Bulaq üstü buzlaşanda, 

Дава кlан яз ятаривай                                                    Kömək üçün saf sulardan 

Зун алугна кур береда.                                                  Gəldim qonaq,korlaşanda. 

Дуьня тирвал къвекъвена ях,                                      Dünyani mən gəzdim yayaq1, 

Уьмуьр я кьван са куьруь мах.                                    Həyat imiş qısa bir max2.      

Цав галайнихъ килигна шах,                                        Səmaya mən baxdım şaqraq, 

И рикlе хал тур береда.                                                  Qəlbim qubar edən anda. 

 

За рикl туна и кьве гъилел,                                           Ürəyimi tutdum önə.       

 Чрана жув рикlин вилел,                                              Hazırlaşdım dönə-dönə. 

Къурбан тирдан къведа рикlел                                    Xuda kömək olsun mənə, 

Къелем гъиле кьур береда.                                           Qələmimi götürəndə   

 

Хуш хиялрин муква жеда,                                               Xoş xəyallar yuvasında, 

Малаикрин юкьва жеда.                                                  Məlaiklər obasında, 

Аллагь, зун ваз мукьва жеда                                          Allahın odasında 

Зи чешмедин гур береда.                                               Oluram mən qəlb coşanda... 

                                                                                                       1-piyada 

                                                                                                      2-ləzgicə"nağıl" deməkdir 
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И НАКЬВАДИ КЬЕЧlЕНА ЗУН                               BU TORPAQ 

 

Зи кlелдайди, ви гъил кьуна                        Ey oxucum, gəzdik birgə 

Хайи чилел экъвена зун.                                Doğma torpaq qucağında. 

Тlебиатдин кlани хурал                                 Təbiətin çevrəsində 

Иервилик къвекъвена зун.                         Gözəllərin sorağında. 

 

Алуд тежез , акуна вил,                                  Seyr eylədik yorulmadan,  

Далда кьуна ракъинкай гъил.                       Dalda tutduq qol-budaqdan.   

Са геренда туна сефил                                 Səfil qaldıq bir neçə an 

И накьвади кьечlена зун.                            Bu torpağın sınağında. 

 

Рикl са пата, руьгь са пата,                             Qəlbim burda, ruhum orda, 

Алахъна мез тийиз хата.                                 Dilim isə yatağında. 

Ватан лугьур и кьибледа                                Vətən adlı bu qiblədə 

Ара-ара ишена зун.                                         Yaş damlası yanağımda. 

 

Вил вегьена фейи рекьиз,                             Diqqət edib ötmüş yola, 

Бисмиллагьна шиир кхьиз.                          Şeir yazdım bismillahla,   

Лугьуз тахьуй и дуьнядиз                                Dünyaya heç demə belə: 

Гьакl атана хъфена зун.                                   Gəlmiş idi caynağında... 
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БАДЕДИН ВЕСИ                                        NƏNƏMİN VƏSİYYƏTİ 

(Минаса бадедин руьгьдиз)               (Minasə nənəmin xatirəsinə) 

 

Дуьня ичlи хьайи хьиз,                      Sən gedəli dərdliyəm, 

Са тlал гьатна рикlе зи.                      Yer fırlanır başıma. 

Гьикьван чlав я, датlана                     Neçə vaxtdı sərasər     

Къвезва рикlел баде зи.                     Nənəm düşür yadıma. 

 

Рикlяй селлер авахьиз,                      Hey boşalır ürəyim, 

Зун чандикай куьцlенва.                   Gözlərimdən sel axır.  

Фикир-хиял какахьиз,                        Fikir-xəyal qarı.ır,  

Вил накъварив ацlанва.                     Və sairə, ilaxır... 

 

Бадед веси авунай:                             Birdən düşdü yadıma,    

-Чан зи хтул, кьегьалди.                     Son sözləri nənəmin: 

Гьалалвилив хвена кьил,                   -Əziz balam, qoçaq ol, 

Алахъа эл паталди.                             Qədrini bil çörəyin! 

 

Зи тlал алай манийрин                       -Tanı dostu, düşməni, 

Цlарарни артух хьана.                        Boyun əymə yada sən!      

Рехи жезвай чlарарин                        Doğma yurdu-Çipiri1 

Кьадарни артух хьана.                       Möhkəm saxla yadda sən! 
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Заз зи хайи Чипир хуьр,                     Kəndimizin torpağı 

Мадни гзаф кlан хьана.                      Mənə doğma, əzizdir.   

А чилик зи азизди                               Buraların havası 

Эбеди мугьман хьана.                        Əzəldən saf, təmizdir!   

 

Рикlел хуьквез весияр.                       Unutmarıq heç zaman 

Фу незва за гьалалдив.                       Vəsiyyəti nənəmin!   

Гьазур я зун гьар чlавуз                     Əməl etmək borcudur, 

Уьмуьриз эл паталди.                        Hər oğulun, nəvənin! 

                                                                      1-şairin doğma kəndi 

 

EYVAZ GÜLƏLİYEV 

Eyvaz Güləliyev (ЭЙВАЗ МАРВАР) 1969-ildə Qusar rayonunun Çipir kəndində anadan olmuşdur. 

APİ-ni bitirdikdən sonra riyaziyyat müəllimi işləyir. Erkən yaşlarından şeir yazan Eyvaz ana 

təbiətin gözəlliklərini, xalqın mərd oğullarını tərənnüm edir. İki kitabı çapdan çıxmışdır. 

 “ÇiRağ” N-11 (2010) 

ГУЬЛБЕС АСЛАНХАНОВА 

 

Асланханова Гуьлбес  1981-йисуз Кцlар райондин Манкъулидхуьре дидедиз 

хьана. 1998-йисуз юкьван мектеб акьалтlарай ада ДГУ-дин Бакудавай  

филиалда , филологиядин факултетда кlелна. Филологиядин илимрин 

кандидат тир Г. Асланхановади 2009-йисуз «ЧиРагъ» тlвар алай журнал ва кьве ктаб 

акъуднава. 

                                                               «Кцlар-Къусар» энциклопедия (Баку-2011) 
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ТЕСНИФДА ЗА                                                  QOŞARDIM 

 

За кхьизвай таза цlарар-                   Yazdığım bu sətirlər 

Жуван хатl я, жуван гел.                    Öz xəttimdi, öz izim.       

Алакьдайвал гуда за гъар,                Tökərdim mən özüm tər,        

Алахъдач зун ийиз мел.                     Gərək deyil əvrəzım                       . 

 

Жуван никlе жуван зегьмет                     Öz tarlamda zəhməti 

Серфда за дуст, датlана.                           Sərf edərdim sərasər. 

Маса дерт я шаирдин дерт,                    Şair dərdi özgədir, 

Зани гила кьатlана.                                    Anlayaraq etdim dərk. 

 

Теснифда за халкьдиз шиир,               Xalqıma söz qoşardım,   

Жедалди зи цlарар хуш.                           Sətirlərim xoş olsun. 

Зун гафунлай алат тийир                          Mən sözümdən dönməyən 

Лезги руш я, лезги руш!                         El qızıyam , cuş olsun! 

                                          

АГАТА ЗАВ ЛЕКЬЕР ЗИ                           GƏTİR MƏNƏ, QARTALLARIM         

 

Захъ душманар хьанва пара,               Çoxalıblar düşmənlərim, 

Дустар завай къакъатнава.                 Dostlarımsa uzaqlaşıb. 

Катнава мад зи мили хъвер,               Yenə uçub təbəssümüm, 
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Завди дердер агатнава.                        Dərdlərimsə yavuqlaşıb. 

 

Зи душманри йифиз-юкъуз                  Rəqiblərim gecə-gündüz     

Гьалчзава зал тегьнеяр.                       Söz atırlar bostanıma. 

Чеб са затl туш, анжах хьи, захъ           Özləri zat olmasa da, 

Кутазва икl рехнеяр.                               Deyinirlər ünvanıma. 

 

Къул ичlи яз, рикl мичlи яз,                   Ocağı boş, qəlbi qara,    

Ягъанатиз къвекъвезвай.                        İstehzayla gəzişirlər.    

Хъипер я куьн, яд рагъулриз                   Bulandırıb bulağımı 

Чи хулара эхъвезвай.                              Arsız-arsız gərnəşirlər. 

 

Зи уьмуьрдин дад квадариз                      Əngəl olub həyatıma, 

Алахъзава пехъер зи…                                Əlləşirlər”qardaşlarım”. 

Гъваш зи гатфар, хкваш заз гад,                Baharımı, həm yayımı 

Агакьа зав лекьер зи!                                  Gətir mənə, qartallarım! 

 

 

ЧУН АХВАРАЙ АВУДА                                                     OYAT BİZİ 

 

Квадарзава чна лезги авазар,                       Şirin ləzgi avazını itiririk, 

Квадарзава лезги чlалан экуь зар.           Doğma dilin işığını söndürürük. 

Мус акатна чахъ-лезгийрихъ и азар?       Söylə nə vaxt xəstələndik, olduq düşük? 
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Авани, лагь, и азардиз са дарман?          Bu avaza, de, varmıdır dərmanın? 

Жагъура чаз чара идай са лукьман.         Tez tap bizə, bir çarə qıl, loğmanım. 

 

Чи демерин физмач хьи ван яргъариз,     Toy-mağarın ünü yetmir uzaqlara,  

Лезги макьам ван къвезамач халкьариз.   Ləzgi avaz səsi dəymir qulaqlara.  

Алахънава патанбур чун кlаркlариз,            Özgələr də bizi bölür tayfalara,     

Я чан Гъуцар, эл кlеверай акъуда,                 Can ğutslarım, çıxart bizi çuxurdan, 

Инсаф ая, чун ахварай авуда…                       İnsaf eylə, oyat bizi yuxudan... 

 

GÜLBƏS ASLANXANOVA 

 

Aslanxanova Gülbəs 1981-ildə Qusar rayonunun İmamqulukənd kəndində anadan olmuşdur. 

Kənd orta məktəbini və DDU-nun filologiya fakultəsini bitirmişdir. Filologiya elmləri namizədi 

olan G. Aslanxanova 2009-ildə “ÇiRağ” adlı ədəbi- bədii jurnalı və iki kitabını nəşr etmişdir. 

 

                 “Ktsar-Qusar” ensiklopedik toplu (Bakı-2011)  

 

АЙТЕКИН БАБАЕВА 

Бабаева Айтекин1984-йисуз Къебеле райондин Дизахлы хуьре дидедиз 

хьана. Сифте юкьван мектеб, ахпани ДДУ-дин Баку филиал акьалтlарна. 

Университетда кlелзавай чlавалай поэзиядиз гьевес атай А.Бабаевадин  

Азербайжан чlалал туькlуьрнавай «Игит командир» шиир 2004-йисуз 

«Самур» газетдиз акъатнай. 

                                                                                                                  «ЧиРагъ» N-8 (2010) 
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ША, ЗИ ГАТФАР                                              GƏL, BAHARlM 

 

Ша, зи гатфар,                                        Gəl, baharım, 

ийин сувар                                              Edək bayram 

вун атай югъ,                                          Gəlişini     

Гьарай галаз,                                           Hayla-harayla.   

гьай галаз.                                                 Gəl, baharım, 

Ша, зи гатфар,                                         Şirin kəlam 

Верцlи гафар                                           Yetir mənə,  

 гъваш вуна заз,                                      Doğmalıq payla.      

Хайивилин 

                       пай галаз. 

Ша, зи гатфар,                                            Gəl, baharım,   

Ргуй иви                                                        Qaynasın 

Ивигъанра,                                              Damarımda. 

Лезгивилин-                                               Ləzgiliyin- 

Кьегьалвилин                                         Pak mərdliyin     

Ялав галаз,                                                  Alovuyla, oduyla! 

цlай галаз! 
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СИФТЕГЬАН ЧУБАРУК                                                     İLK     QARANQUŞ 

 

Чиг жеда сифтегьан чубарукдин ван,       Titrəkdir bu quşun ilkin nəğməsi, 

Ятlани вичин гаф лугьуз алакьда.              Baxma ki, sözünü o, deyəcəkdir. 

Адет я, дуьнядал атай гьар инсан,             Adətən, dünyaya hər gələn insan 

Рехъ рикlин мурадрихъ тухуз алахъда.    Arzuya çatmaqçın əlləşəcəkdir.   

 

И рекье къайни мекь кваз такьур ксар,     Bu yolda çətindən çəkinməyənlər 

Кукlушрив агакьда, тlвар жеда устlар.       Çatanda  zirvəyə adlanıb usta.  

Рикl чlехи къастариз муг хьайи чlавуз,       Qəlbində arzular yuva quranda, 

Илгьам арха жеда, хъверни шел дустар.    Dayağın ilhamdır, gül-ağla,dostlar. 

 

Умудар, гиманар физва зи яргъаз,              Ümidim, gümanım uçur uzağa, 

Рикlе къе мурадри ийизва чамар.                Qəlbimdə arzular hey yarışırlar.   

За шегьредин рекьиз акъатун патал,           Düz yola çıxmaqçın özüməməxsus 

Алахъна вегьизва сифтегьан камар.             Cürətlə atıram addımı həmvar. 
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AYTƏKİN BABAYEVA 

 

Babayeva Aytəkin 1984-ildə Qəbələ rayonunun Dizaxlı kəndində anadan olmluşdur. Əvvəlcə 

kənd orta məktəbini, sonradan Dağıstan Dövlət Universitetini bitirmişdir. Hələ təhsil ilərində 

poeziyaya həvəs  göstərmiş, azərbaycanca yazdığı “İgid komandir” şeiri 2004-ildə “Samur” 

qəzetində çap edilmişdir. 

 “ÇiRağ” N-8 (2010) 

 

САРХАН  ЧПИРВИ 

 

Ярагьмедов Сархан(САРХАН  ЧПИРВИ) 1986-йисуз КцIар райондин Чпиррин 

хуьре дидедиз хьана.Юкьван мектеб акьалтарай Сархана университетда 

кIелна.Алай вядеда кIвалахзава,гьакIни хъсан шиирар туькIуьрзава. 

                                                                                                      "Алам" журнал № 4 (2013) 

 

ХАБАР ЦЕ ЗАЗ 

 

Хабар це заз, Эйваз муалим,чи хуьруькай хабар це заз, 

ПIирер  юкьвал чка кьунвай Чпирикай хабар це заз. 

 

Сада-садаз далу ганвай  хайи хуьруьн кьегьалрикай, 

Мелер ийиз къуьн-къуьневай эллерикай хабар це заз. 

 

Къишлах пеле1 сур2 сурарал тарих кхьей несилрикай, 
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Бубайрилай мирес  амай мискIийрикай хабар це заз. 

 

Экъведамаз руг къарагъиз гел амукьдай рекьерикай, 

Лирли ягъиз яд гузавай булахрикай хабар це заз. 

 

Экуьн кьиляй Кьулан вацIун ван къвезавай ЦIукI пелекай1, 

Ахвар кутаз- кусурзавай гьавайрикай хабар це заз. 

 

Къацу-цIару никIерикай, ич-чуьхвердин  багъларикай. 

Бул бегьер гвай, берекат квай чилерикай хабар це заз. 

 

Сарханаз на, Эйваз стха, Чпир хуьруьн шаиррикай. 

Чан аламаз пIир хьанавай инсанрикай хабар це заз.   

    1-чкайрин тIварар 

  2-къадим                

 

BİR  XƏBƏR VER 

 

Eyvaz müəllim, bir yaz mənə, kəndimizdən bir xəbər ver, 

Pak pirlərin  dövrəsində Çpirimizdən bir xəbər ver.   

 

Bir-birinə arxa durmuş elimizin qoçaqları, 

İməcliyə birgə çıxmış elimizdən bir xəbər ver. 
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Qışlaqtəpə1 yurd yerində izin qoymuş nəsillərdən, 

 Ululardan miras qalmış camemizdən2 bir xəbər ver. 

 

Addımında iz buraxan tozlu-paslı yollarından,  

 Zümzüməylə  su içirdən  çeşməmizdən bir xəbər ver. 

 

Səhər-səhər Samurumun səsi dolan Tsuk təpədən1, 

Şirin yuxu gətirəcək mehimizdən bir xəbər ver. 

 

Bol-bəhrəli tarlamızdan, meyvə dolu bağımızdan, 

 Sarı sünbül  bərəkətli zəmimizdən bir xəbər ver. 

 

 Eyvaz qardaş, bir yaz gorüm  kəndimin söz sənətindən, 

Diri ikən pirə dönmüş əhlimizdən bir xəbər ver. 

 

1-yer adlarıdır 

2-türk dilində"məscid"deməkdir 
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ГЬИКI  КХЬИДА 

 

Кхьида за -гьахъ кхьида,нагьахърикай гьикI  кхьида? 

РикI  тIарзавай дердерикай,напакрикай гьикI кхьида? 

 

Дидед чIални бубад  чил я гьахъ ксарин намус-гъейрат, 

Чил квадарна,чIал чизмачир алчахрикай гьикI кхьида? 

 

Чи бубайри пак ивидив,кхьенава чилел тарих, 

Дидед чIалал гаф чизвачир,"хъуьхъверикай" гьикI кхьида? 

 

Акал ийиз лезги чIалахъ чIал чIурзавай чIуру гафар, 

Кьвед-пуд чIалал мурмурзавай "пехъерикай"  гьикI кхьида? 

 

Лезгидин чIал суван пеле ван твазавай лекьрен ван я, 

Пехъери хьиз къув ягъазвай  "кицIерикай" гьикI кхьида?.. 

 

Чи бубайри цIвагъ галаз хьуй лезги хцин луькIуьн-рахун, 

Бес рахазвай рикIиз къайи мецерикай гьикI кхьида? 

 

И  Сарханан хци гафар ламатIбуруз жеда дакIан, 

Нагьахъбуруз гьахъ лугьузвай зуракIрикай гьикI кхьида? 
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NECƏ YAZIM? 

 

Hey yazıram haqq yolunda,nahaqlardan necə yazım? 

Arxamızdan  zərbə vuran "bıçaq"lardan necə yazım? 

 

Haqq kəslərin namusudur ana dili,ata yurdu, 

Öz  dilini eşitməyən "qulaqlardan" necə yazım? 

  

Babalarım  qanlarıyla torpaq üstə yazıb tarix, 

Doğma dildə kəlmə bilməz uşaqlardan necə yazım?   

 

Ləzgi dilim dağ üstündə pərvazlanan qartal səsi, 

Qarğa kimi qırıldayan axmaqlardan necə yazım? 

 

Qarışdırıb gül dilinə yalan-yamaq yad sözləri, 

Üç-dörd dili qarışdıran "ulaq"lardan necə yazım? 

 

Ataların nalə səsi qoy yayılsın hər bir yana, 

Hərzə sözdən dalda tutan "qaçaq"lardan  necə yazım? 

 

Mən-Sərxanın iti sözü natamamçün bir zərbədir. 

Nahaq kəsi haqq çıxaran "qoçaq"lardan necə yazım? 
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SƏRXAN YARƏHMƏDOV 

 

Yarəhmədov Sərxan (САРХАН  ЧПИРВИ)1986-ildə Qusar rayonunun Çipir kəndində anadan 

olmuşdur. Bakıda böyümüş, orta məktəbi və Azərbaycan Kooperasiya Universitetini bitirmişdir. 

Ana dilində şeirlər yazır, ilk şeirləri "Alam" jurnalında çap olunmuşdur. 

                                                                                   "Alam" N-4 (2013)   

 

 

Владик Батманов 

 

 

1995-йисуз Мегьарамдхуьррайондин Хуьрелрин хуьере дидедиз хьана.Юкьван 

мектеб хсан акьалтаIрай жегьилди алай вахтунда ДГУ-да кIелзава. 

2012- йисуз В.Батманован “ Билбил”мIвар алай сифте улуб чапдай акьатнава. 

 

Шиир кхьихь, Владик! 

 

Владик Батманов 

Рикlе халкьдин тlал аваз, 

Адан дерди-гьал акваз, 

Мецел дидед ч1ал алаз, 

Шиир кхьихь,Владик! 
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Гьар са хъсан кардикай, 

Ракъин экуь зардикай, 

Вафалу тир ярдикай, 

Шиир кхьихь,Владик! 

 

Суьруьйрикай дагъдавай, 

Даим дамах-чагъдавай, 

Билбилрикай багъдавай, 

Шиир кхьихь,Владик! 

 

Жагъур ийиз гуьзелар, 

Тесниф ийиз гъезелар 

Машгьур ийиз Хуьрелар 

Шиир кхьихь,Владик! 

 

 

Мугьман хьана Шалбуз дагъдиз 

 

Садакьаяр суфрайрик кваз,  

Рик1е михьи ният аваз,  

Зи сад лагьай ктабни гваз  

Мугьман хьана Шалбуз  

дагъдиз.  
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Мецел алгьем,къулгьу алаз,  

Вафалу тир дустар галаз  

Шиир кхьир чар,къелем гваз,  

Мугьман хьана Шалбуз  

дагъдиз.  

  

Иблис,шейт1ан лап негь ийиз,  

Рик1евай мурад т1алабиз,  

Абуземзем паклу яд гъиз,  

Мугьман хьана Шалбуз  

дагъдиз.  

  

Гуьзел сес гвай къушар авай,  

Шейхерин лап п1ирар авай,  

Фирдоусдиз ухшар авай,  

Мугьман хьана Шалбуз  

дагъдиз.  

  

Куьмек жервал АЛЛАГЬдикай,  

Пак хьун патал гунагьрикай,  

Пай къведайвай женнетдикай,  

Мугьман хьухь куьн Шалбуз  
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дагъдиз. 

 

Гуьзлемишиз акъвазмир, 

Шиир кхьиз галатмир 

Дуьз рекьелай алатмир 

Шиир кхьихь,Владик! 

 

Vladik Batmanov 

 

1995-ci ildə  Məhərrəmxür rayonunun Xürel  kəndində  anadan olmushdur. Orta məktəbi əla  

bitirən gənc hal-hazırda  DDU-da təhsil alır.2012-ci ildə  V.Batmanovun  “ Bülbül ” adlı kitabı işıq 

üzü görmüşdür. 

 

Bir Şeir Yaz, Vladik! 

 

Elin dərdi ürəyində, 

Hər cəfası gözlərində, 

Şirin kəlmə var dilində, 

Bir şeir yaz, Vladik! 

 

Sən gördüyün hər işindən, 

Nur saçaqlı günəşindən, 

Pak, vəfalı saf eşqindən, 

Bir şeir yaz, Vladik! 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

256 

 

Axtar-ara şux gözəli, 

Qoş ona sən eşq qəzəli, 

Məşhur eylə yurd Xüreli, 

Bir şeir yaz, Vladik! 

 

Qonaq oldum Şalbuzdağa 

 

Bax, hər cürə tədarüklə, 

Pak niyyətlə,saf diləklə. 

Kitabımla mərd ürəklə  

Qonaq oldum Şalbuzdağa. 

 

Pak-müqəddəs kəlamımla, 

Dosta alqış salamımla, 

Dəftərimlə, qələmimlə  

Qonaq oldum Şalbuzdağa. 

Köməyimiz tək Allahdan! 

Paklanarsız hər günahdan, 

Cənnət payı var pənahdan, 

Qonaq olun Şalbuzdağa! 
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Лезги халкьдин  "Шарвили"                                       "Şarvili"  Ləzgi xalq 

dastanından эпосдай чукIар                                           parçalar 

---------------------------------------                                    -----------------------------------------------        

          ЭГЕЧIУН                                                                                   GİRİŞ     

Дуьня чIехи дуьня я,                                                 Dünya böyük dünyadır, 

Гьар садахъ са дуст ава.                                          Hərənin öz dostu var.   

Дагълар рехи дагълар я,                                        Dağlar qoca dağlardır,  

Чубандихъ пуд  дуст ава.                                         Çobanın üç dostu var.   

 

Сад акъвазда гишила,                                             Biri dözər aclığa, 

Мекьилани амукьда.                                               Soyuğa da o,dözər.  

Ам датIана варара,                                                   O,daima -qapıda 

Ви рекьер хуьз ацукьда.                                          Hey yolunu gözləyər.      

 

Адаз бес я ви са гаф:                                                  Buyurmağın bəs eylər,                                                    

Гьараяр гун, эверин.                                                  Söz buraxdın-kifayət. 

Мал-девлетни на адал                                              Var-dövləti, şam-səhər    

Ихтибарда рикI секин.                                               Tapşır ona əmanət.   

 

Ви чантадихъ вил галаз                                              Çantanına göz dikib 

Ви къуллугъдал акъваздай,                                        Qulluğunda durar o.       

КицI я а дуст рикI кудай,                                              İtdir, əlbət, vəfalı,               
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Душмандин хам алаждай.                                          Düşmənini duyar o. 

 

Вун гараллаз тухуда                                                       Səni yel tək aparar 

Ада галат тавуна.                                                            At -yorulmaq bilməyən. 

Зверда ада йифизни                                                      Gecələr də o, qaçar, 

Рекьер алат тавуна.                                                       Azmaz yolu heç nədən. 

 

Пар эцига кIани кьван,                                                 Lap bəs qədər yüklə sən,       

Жувни акьах винелай.                                                  Özün də əyləşginən. 

Фида ам уф тавуна                                                        Uf demədən gedər o,   

Вуна гьалай чилелай.                                                  Sən sürdüyün bəlgədən. 

 

Нагагь йифиз гьатайтIа,                                               Əgər gecə düşmənin, 

Вун душмандин пацара,                                             Fəndinə sən düşərsən, 

Ви дустуни акъудда                                                      Yardıma dostun çatar, 

Вун дагъларай, вацIарай.                                            Xilas edər çətindən.   

 

Ярдин патав фидайла,                                                  Yar yanına gedərkən,  

Акъаждайла майдандал,                                              Yarış vaxtı meydanda, 

Акьахда вун ваз муьтIуьгъ,                                            Təkcə onu minərsən, 

Халис дуст тир балкIандал.                                            Xalis dostun tərkinə.        

 

Пуд лагьай дуст вахъ галаз                                            Üçüncü dost səninlə 
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Жеда къати женгера.                                                      Döyüşdə də olacaq.    

Гаф талгьана артухан                                                      Artıq kəlmə kəsməyib, 

Гьатда яргъал рекьера.                                                   Uzaq yol da yoracaq.           

 

Никни цада вахъ галаз,                                                    Zəmi əkər səninlə, 

Векьни ягъда гуьнеда.                                                     Ot da çalar güneydə. 

КIулни я ам, вилерни,                                                      Həm arxandır, həm gözün,  

Икьван чIехи дуьняда.                                                     Geniş olan dünyada. 

 

Вун гъуьрчера, женгера,                                                  Ov zamanı, döyüşdə,   

Вун яргъара жедайди.                                                       Sən uzaqda olan kəs.   

Ам ви кIвалин иеси я,                                                         Evin sahibidir o,     

Хзанни кIвал хуьдайди.                                                      Ev-ailə güdən kəs. 

 

Ви гъамарни, дердерни                                                      Qəm-qüssəni, kədəri,  

Ада рикIе тадай туш.                                                             O, qəlbindən uçurar.           

Вун жув сидкьи хьайила                                                        Sədaqətli olsan gər,  

Ада чарад кьадайд туш.                                                        Vəfasını qandırar. 

 

Эхь, дишегьли-ви свас ва паб,                                             O-qadındır, arvadın, 

РикI кудай дуст уьмуьрдин.                                                 Vəfalı dost həyatda. 

Дишегьлидин гьар са гаф                                                      Qadının hər bir sözü 

Хуш аваз я чуьнгуьрдин...                                                         Saz havasıdır, hətta...                                                                                                             
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Дагълариз сел атайла,                                                              Dağlara sel gələndə,   

Хуьлер фида таладихъ.                                                             Arxlar dönər talaya.   

Диде даим гелкъведа                                                               Ana daim bəsləyər. 

Вичин хайи баладихъ.                                                               Məhəbbəti balaya. 

 

Дагъни падда гъилерив,                                                           Dağı yarar əliylə,    

ВацIни кваз акъвазарда.                                                          Çaya çəpər çəkər o.    

ЦIуз-вацIузни гьахьда ам,                                                        Vurar özün alova, 

Бала тадач азарда.                                                                     Balasına çəpər o.      

 

Югъ жедалди кьепIин кIан                                                     Səhərəcən beşiyi 

Муг ийида дидеди.                                                                  Yuva edər analar. 

Бала квачир уьмуьрни                                                            Balasız boş həyatı 

Руг ийида дидеди.                                                                    Məhv edər analar.     

 

Ам чи кIвалин кIараб я,                                                          Evimin bel sütunu, 

Ам чи кIвалин са хак я.                                                            Evimizin dirəyi.-    

Диде я ман, диде я                                                                 O anadır ,anadır         

Тарифдин куьз герек я!..                                                        Tərif deyil gərəyi!..               
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ПУДЛАГЬАЙ  МАХ                                                                    ÜÇÜNCÜ  HEKAYƏT      

                                                                  

...И вахтунда майдандал                                                     ...Elə bu vaxt meydana 

Ирид игит атана.                                                                       Yeddi igid gəldilər.                         

Алахьзавай лирлияр                                                                Şirin-ləziz mahnını   

Садлагьана атIана.                                                                     Bir andaca kəsdilər. 

 

Шарвилиди фагьумна                                                            Diqqət etdi Şarvili      

Руквад кьунвай балкIанар.                                                     Toza batmış atlara.  

Шарвилиди фагьумна                                                             Diqqət etdi Şarvili 

Гьекьед кьунвай мугьманар.                                                 Tər süzülən" zat"lara. 

 

-Чун Кьвевардай ви патав                                                      -Biz Qvevardan gəlmişik,   

Атанвайд я,Шарвили.                                                                Bil,gəlmişik,Şarvili. 

Ваз ахъайиз чи дердер                                                             Dərdimizi deməyə        

Ракъанвайд я ,Шарвили.                                                          Yetişmişik,Şarvili.    

 

Гьужумдава кьуд патай                                                           Dörd tərəfdən hücumda      

Чи чилерал инсанар.                                                                Yurdumuza düşmanlar.  

Инсанар туш ,инсандин                                                          İnsana oxşamazlar, 

Кус авачир душманар.                                                             Ar-abırsız şeytanlar.           
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ЧукIурзава залумри                                                                   Bu zalımlar dağıdır  

Чи хуьрер,чи шегьерар.                                                           Kənd-kəsəyi,şəhəri.  

БарбатIзава никIерин                                                                Bərbad edir zəmini-         

Берекат квай бегьерар.                                                              Bərəkəti- bəhəri. 

 

А душманриз чидайди                                                              Bunların bildikləri 

ЦIелхем цIай я, ялав я.                                                              Yandımaqdır,talamaq. 

Акъатай кьван гумарин                                                              Oddan çıxan tüstü-toz        

Гъиляй цавни чIулав я.                                                               Göyü edib "qara dağ". 

 

Ватан дарда гьатнава,                                                                Vətən düşüb darlığa,        

Нагъв ала чи вилерал.                                                                Yaşla dolu gözümüz.        

Эцигдачни на дарман                                                                Kim qoyacaq məlhəmi 

КцIур гузвай хирерал?                                                                Yaramıza ?-Özümüz!             

 

Гаф куьтягьна итимди,                                                              Sözün dedi gələn kəs,          

Шарвили вич рахана.                                                                Növbə sənin,Şarvili. 

Кьил хкажна халкьариз                                                             Dörd tərəfi süzübən                                                            

Игитди икI лагьана:                                                                    Başladı o,nitqini: 

 

-Арадал кар алачиз                                                                      Qəfil bir iş olmasa,       

Мехъер кIвале яс жедач.                                                           Toy evində yas olmaz. 

Ватан дарда гьатайла,                                                                Vətən dara düşəndə 
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Куьмек тийир кас жедач.                                                            Kənar duran kəs olmaz.    

 

Хабар фирай хуьрериз,                                                               Xəbər yayın kəndlərə, 

Са кIусни геж тавурай.                                                                 Bir an gecikməsin,qoy.    

Гьар магьалдай, шегьердай,                                                     Hər mahaldan,şəhərdən     

Агъзур игит атурай.                                                                       Min-min igid gəlsin, qoy. 

 

Агъзур-агъзур кIватI хьана,                                                         Minlərlə gənc yığıldı , 

Гьар патахъай атана.                                                                    Hər tərəfdən gələrək.         

Игит касдин мурадар,                                                                  İgidimin arzusun, 

Къастар вири кьатIана.                                                                 Məsləkini sezərək.   

 

Игитрин сан авачир                                                                       İgidlərin sayı çox,       

Ватан патал атанвай.                                                                     Vətən üçün yollanan.  

ЛакIа тавур садрани                                                                     Hər bir vədə,həmişə 

Виждан патал атанвай.                                                                Namusunu  qoruyan. 

                                                                                                                                    

Гьиргьирдин ван балкIанрин                                                      Kişnərtisi atların  

Паласадиз чкIанвай.                                                                     Yayılmışdı hər yana. 

Налагь, агъзур асландин                                                              Elə bil min aslanın      

КIвач ракьара акIанвай.                                                                Canı düşmüş kapkana.    

 

Турари нур чукIуриз,                                                                      Qalxanları bərq vurur   
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РапIрапIзавай ракъиник.                                                              İşığında günəşin.              

Храз тунвай ракьукай                                                                     Parıdayır zirehlər     

Кьер-кьерарни ракъиник.                                                             İşığında günəşin. 

 

ЧIемерукар къуьнера,                                                                  Kamanları çiyində, 

Хьелер авай чантада.                                                                    Oxlar isə çantada. 

Игьтият хуьн паталди                                                                    Ehtiyatçın ayrılan    

Виш хьел авай халтада.                                                               Yüzlərlə ox xaltada. 

 

Кьилер элкъвей тунпуцар                                                            Əyribaşlar-toppuzlar        

Алай гьяркьуь къуьнерал.                                                            Döyüşçünün çiynində. 

Къван гадардай цIапанар                                                             Daş tullayan sapandlar                  

Авай гужлу гъилера.                                                                       İgidlərin əlində. 

 

Мердвал хас я сифтедай                                                                Lap əzəldən xalqıma           

Чи халкьариз виридаз.                                                                   Xasdır mərdlik,hüriyyət.     

Кьейибуруз икрамда,                                                                     Şəhidə təzim çatar, 

Гьуьрметарда диридаз.                                                                 Hörmət çatar diriyə. 

 

Вири патан чилерай                                                                        Hər bölgənin başçısı 

КIватI хьайила жегьилар,                                                               Göndərmişdi gəncləri.    

Лугьуз тежер шад хьана                                                                 Buna görə şad idi  

Шарвилидин гуьгьуьлар.                                                               Şarvilinin gözləri. 
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Гьатна рекье кьегьалар,                                                                  Yola düşdü qoçaqlar 

Кьвевар галай патахъди.                                                               Qvevarıma köməyə.      

Гьахьун патал женгера,                                                                  Girmək üçün döyüşə,   

Кьакьан, яргъи цлахъди.                                                                Düşmənləri əzməyə. 

 

И чкадин тарифар                                                                            Buraların tərifin 

Ван тахьайди хьайид туш.                                                              Eşitməmiş deyilsiz.           

И чкадин гуьзелар                                                                           Gözəllərin nazını 

КIан тахьайди хьайид туш.                                                             Heç çəkməmiş deyilsiz.   

 

Алаз гьуьлуьн хурудал                                                                    Sahilində dənizin       

Ам гьар садан дамах я.                                                                   Duran şəhər-fəxrimiz. 

Адан гьар кIвал, гьар айван                                                           Hər bir evi,eyvanı        

Са устIардин кIвалах я.                                                                    Bir ustadan incimiz!    

 

ЦIИПУД ЛАГЬАЙ МАХ                                                     ON ÜÇÜNCÜ HEKAYƏT 

 

...Кас-бубади куьтягьна                                         Kas-buba öz nitqini 

Вичин гафар рахана.                                               Ustalıqla bitirdi. 

Чин элкъуьрна кьушунрихъ                                  Bundan sonra Şarvili        

Шарвилиди лагьана:                                               Xalqa sözün yetirdi:    
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-Сад амай кьван душманар                                   -Düşməni biz qırmalı  

Чи Ватандин чилерал,                                              Lap sonacan , igidlər! 

Пихер ая, жегьилар,                                                  Qabar atsın əliniz 

Куь кьуватлу гъилерал.                                             Silah tutan, igidlər! 

 

Намус рикIе авайди                                                    Kimin ki var namusu 

Акъваз рекье жергеда.                                               Qoy cərgəyə düzülsün.  

Гьалда чна вагьшияр                                                  Mühasirə edək biz 

Туна вири ергеда.                                                        Vəhşiləri -üzülsün.  

 

Чи дидейрин вилерал                                                   Anamızın gözləri   

Накъвар тахьун паталди.                                              Yaşlanmasın deyə, 

Эвер гана виридаз                                                          Yığışmışıq bir yerə 

Чаз къе азиз Ватанди.                                                    Vətən uğrunda əziz. 

 

Кьилер виниз хкажа,                                                       Başınızı dik tutun 

Инсаф тахьуй рикIера.                                                     Qarşıdakı döyüşdə. 

Гъуцари  чаз куьмекрай                                                  Ğutslar bizə köməkdir, 

Чи вилик квай рекьера.                                                    Pak əməldə, pak işdə.   

 

Паласадин чилелай                                                           Palasanın düzünə 

Гар галукьай тIветIер хьиз,                                             Düşmən gəlir qırğı tək. 

Къвезвай чIулав душманар                                            Vətənimə yetəni 
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КIус жагъанвай цегвер хьиз.                                           Qıraq gərək, məhv edək. 

 

Шарвилиди хкажна                                                             Sonra isə Şarvili 

Вичин залан тур цавуз.                                                       Qılıncını səyirdi.    

Ракъини хьиз чукIурна                                                        Gün dəyəndə silahın 

А турунин нур цавуз.                                                            İşığı bərq edirdi.   

 

ЭрчIи патай экъечIна                                                             Sağ tərəfdə düzülmüş 

Худатвияр викIегьдиз.                                                           Xudatlılar nər təki. 

Чапла патай экъечIна                                                             Sol tərəfdə düzülmüş 

Ахцегьвияр викIегьдиз.                                                           Axtılılar ər təki.   

 

Кьулухъ патай къарагъна                                                        Bax, cənubdan qalxdılar  

Шабранвияр тIурфан хьиз.                                                     Şabranlılar qalxan tək. 

Магъухъ патай къарагъна                                                       Şimaldan da axdılar   

Агъулвияр къалхан хьиз.                                                         Ağullular tufan tək. 

 

Муьшкуьрвияр авахьна                                                             Müşkürlülər axışdı 

Душманд ацIай жергейриз.                                                     Cinahına düşmənin. 

ЦIахурвийри кукIварна                                                               Saxurlular axıtdı  

Жанавурар тIветIер хьиз.                                                           Al qanını "ilanın". 

 

Суварвийри гана рум                                                              Suvarlılar yağını 
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Са паюниз гуьнедай.                                                              Sıxışdırdı güneydən. 

МуьхетIрини барбатIна                                                          Müxedlilər aşırdı 

Агъзур душман дереда.                                                         Min düşməni dərədən. 

 

Гавдушандал гьарайдин                                                        Gavduşanda qışqırıq 

Ванер аршдиз акъатна.                                                           Səsi qalxdı səmaya. 

БалкIандаллай Шарвили                                                         At üstündə Şarvili  

Женгин юкьваз аватна.                                                           Səkir necə, Xudaya! 

 

ЭрчIи патай ягъайла                                                                  Sağ cinahı vuranda 

Ярхар хьана агъзур кас.                                                             Yeksan olur min nəfər...     

Чапла патай ягъайла                                                                   Sol cinahı vuranda 

КIаркIар хьана агъзур кас.                                                         Al qan olur min nəfər... 

 

Пуд йифизни пуд юкъуз,                                                             Düz üç gecə, düz üç gün 

Кьиле фейи ягъунар                                                                     Davam etdi döyüşlər. 

Куьтягь хьана экуьнахъ,                                                                Kəsildi qan , söz-söhbət,       

Акъваз хьана рахунар...                                                                 Dava bitdi bir səhər...     

 

 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

269 

 

КЪАД ЛАГЬАЙ МАХ                                                                                 İYİRMİNCİ  HEKAYƏT 

                                                                            

 

...Шарвилиди гьарайна,                                                                         Haray saldı Şarvili: 

Вичиз куьмек це, лугьуз.                                                                        -Mənə kömək et,-deyə. 

Жезва, эллер, килига,                                                                             Elim mənim,bir tələs,      

Эхир нефес къе, лугьуз.                                                                          İmdadıma çat,-deyə.     

         

Агъзур жегьил цIаяр хьиз                                                                       Minlərlə gənc axışdı,                                                                              

Атана дагъ галайнихъ.                                                                            Dağa tərəf gəldilər.    

РикIиз кIани Шарвили                                                                            Dara düşüb Şarvili,      

 КIеве гьатна лагьайнихъ.                                                                      Səsinə səs verdilər.                                                                         

 

Тадиз фена агакьна,                                                                                Tezlik ilə çatdılar 

Абур пехъи душмандив.                                                                         Onlar azğın düşmana. 

Тадиз фена агакьна                                                                                  Tələsərək çatdılar 

Абур пехъи шейтIанрив.                                                                          Onlar pozğun şeytana.                           

 

Кьуд патахъай эгечIна,                                                                              Yetişərək hər yandan, 

Ягъиз, рекьиз асланар.                                                                             Dönmüşdülər aslana. 

Кьуд патахъай эгечIна                                                                               Vura-yıxa əzdilər 

Чухваз-кикIиз душманар.                                                                          Zülm etdilər düşmana.            
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Ахъайна рехъ арадай,                                                                                Qalın düşmən içindən      

Там хьиз къалин кьушунрин.                                                                    Yol açdılar təpəyə.    

Са легьзеда вахчуна                                                                                     Bir andaca aldılar 

Чи Шарвили алай син.                                                                                 Şarvilini dövrəyə.   

 

Кьуна абру Шарвили,                                                                                   Qucaqladı dostları 

Чимиз-чимиз къужахда.                                                                              Şarvilini sıxaraq. 

-Гьат тавурай,-лагьана-                                                                                Əsir düşməsin deyə 

Им душмандин къармахда.                                                                       Düşmənə bu nər qoçaq.                           

 

Чандик квай кас -пагьливан                                                                      Can üstəydi qəhrəman,      

Кьуна фена дагъларихъ.                                                                            Apardılar dağlara. 

Гъуцар сувун кIаник квай                                                                           Ğuts dağının döşündə      

Магъарадин рагарик.                                                                                  Yerləşirdi mağara. 

 

Ирид юкъуз къвекъвена                                                                            Yeddi günü gəzdilər, 

Душманар Шарвилидихъ.                                                                         Düşmənləri igidi.                  

Ирид юкъуз къвекъвена                                                                             Yeddi günü gəzdilər 

ШейтIанар Шарвилидихъ.                                                                          Şeytanları igidi.           

 

Санайни гьич жагъанач                                                                               Tapmadılar yağılar          

Абруз зирек Шарвили.                                                                                Qoçaq zirək oğulu.      
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Санайни гьич жагъанач                                                                               Tapmadılar yağılar  

Халкьдин дирек Шарвили.                                                                         Xalqa dirək oğulu.     

 

И йикъалай датIана                                                                                     O gündən bu tərəfə 

Пашман хьана душманар.                                                                          Peşman qaldı düşmənlər.     

И йикъалай халкьариз                                                                                O gündən bu tərəfə                

Душман хьана душманар.                                                                          Düşmən qaldı düşmənlər.  

 

Шарвилиди хъиткьерда                                                                              Şarvilimsə yarıqda 

Явашдиз вил ахъайна.                                                                                Gözün açdı yavaşca.    

Хвеши хьайи игитри                                                                                     İgidlərim sevindi,         

Адан гевил ахъайна.                                                                                    Könlün aldı yavaşca. 

 

Ингье ада лагьана:                                                                                       Şarvilimiz dilləndi:          

-Рекьизва зун, стхаяр,                                                                                 -Mən "gedirəm",qardaşlar.         

Рагъ хьиз фена дагълара                                                                             Günəş kimi dağlara 

АкIизва зун, стхаяр.                                                                                      Mən çökürəm,qardaşlar. 

 

Къарагъ, кIвализ ахлад куьн,                                                                     Durun,dönün yurda siz 

Эллер есир тахьурай.                                                                                    Xalqım yesir qalmasın. 

Зун и гьалда гьатай чIал                                                                              Mənim zəif halımdan, 

Садазни чир тахьурай.                                                                                 Heç kəs xəbər almasın.  
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Куьн алахъа инсанрин                                                                                Çalışınız elimin             

РикIер даим шад ийиз.                                                                               Qəlbini şad etməyə.           

Куьн алахъа эллерин                                                                                   Çalışınız elimin 

Рекьер вири сад ийиз.                                                                                 Yolun abad etməyə. 

 

Герек хьайи юкъуз зун                                                                                 Lazım olan məqamda     

Гьазур я куь къуллугъдал.                                                                            Mən hazıram köməyə. 

Дарда гьатай береда                                                                                   Dara düşən məqamda           

Жеда халкьдин буйругъдал.                                                                      Mən xalqıma dirəyəm. 

 

Халкьдин фикир сад хьурай,                                                                       Xalqın fikri bir olsa, 

РикIин мурад фад жеда.                                                                               Arzusuna yetəcək. 

Маса чара амач квез,                                                                                    Başqa yolu qalmamış, 

Сад хьайитIа, шад жеда.                                                                               Yeganə yol -birləşmək!     

 

Дарда гьатай чIавуз заз                                                                                 Dara düşən məqamda 

Пуд сеферда гьарайрай.                                                                                Çağırarsız üç dəfə:  

"Шарвили, фад агакьа!"                                                                                 -Ay Şarvili,tez yetiş!  

Лагьана зи суракьрай.                                                                                     Dadımıza çat!-deyə.   

 

ИкI лагьана Шарвили                                                                                       Belə deyib Şarvili 

Фена ламу накьварал.                                                       

                                                                                                                               Nəmiş torpağa köçdü.             
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 ИкI лагьана Шарвили                                                                                       Belə deyib Şarvili 

Фена кIевиз ахварал..                                                                                      Gözün yumdu əbədi...        

 

****************************************************************************** 

 

 

BİRİNCİ   HEKAYƏT 

 

Yeddi ildi Çükerin  

Heç olmurdu uşağı. 

Yeddi ildi Dağların 

Olmuş başı aşağı. 

 

Yeddi ildi ər-arvad 

Qurban kəsir sərasər. 

Yeddi ildi pak ğutslar 

Etmir kömək bir təhər. 

 

Dağa-daşa dad-minnət 

Edirdilər uşaqçın. 

Yerə-göyə  yalvarış, 

Bəxtlərini açmaqçın. 
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Nəğmə səsi Çükerin 

Yayılmışdı çöllərə. 

Ah-naləsi Çükerin 

Yayılmışdı ellərə. 

 

Nəğmə səsin eşitcək,  

Peşman olur Şahdağım. 

Cavanları bəxtəvər 

Görmək istər,ah,dağım. 

 

Dağlar sürü dalınca 

Dərd-dərdli gəzərdi. 

Bütün günü tər töküb, 

 Axşam evə dönərdi. 

 

Dərdli duman yayılıb, 

Çırpılırdı dağlara. 

Gecənin də dərd yükü 

Qısılırdı  dağlara. 

 

El atası Kas-Buba 

Qonaq gəldi xəbərsiz. 
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Nağıl-dastan danışdı 

Nəhayətsiz, qədərsiz. 

 

 Kas-Buba gülə-gülə 

Heybəsini axtardı. 

Qırmızı bir almanı 

Heybəsindən çıxardı: 

 

-Hörmət-izzət etdiniz, 

Unutmaram heç zaman. 

Sizə qonaq olmağım, 

Qoy, sirr qalsın hamıdan. 

 

Sizin təki övlada 

Möhtac olub yanmışam. 

Bu qırmızı almanı 

Məhz sizinçin tapmışam. 

 

Bölün onu ortadan 

Hər ikiniz yeyiniz. 

Dönəcək o, bətində 

Cücərtiyə,inanız! 
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Oğlan olsa balanız, 

Ona təlim verərəm. 

Göz  üstündə daima 

Böyüdərəm, bəslərəm. 

 

Qız olarsa balanız, 

Tərbiyəsi məndədir. 

Nəvazişin,rəftarın 

Nümunəsi məndədir. 

 

Oğlandırsa- Şarvili, 

Suvar olsun qızınız. 

Mənim gəlib-getməyim 

Sizin şirin röyanız. 

 

Bahar ötdü, yay oldu, 

Payız gəlib ötüşdü. 

Qış qılığın göstərdi, 

Hər yan qarla görüşdü. 

 

Sazaqlı bir qış günü 

Çüker gəlin qışqırdı. 

Üzdən sakit, şən olan 
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Dağlar özün şaşırdı. 

 

Tük yanmışdı elə bil, 

Qarılar tez yığışdı 

Çükerə əl yetməyə, 

Onlar işə qarışdı. 

 

Dəli çovğun fit çalır, 

Hər tərəfi dağıdır. 

Çöldə Dağlar titrəyir, 

Çün qapısı bağlıdır. 

 

Nəhayət ki, otaqda 

Haray-həşir qopuldu. 

Şahdağ  boyda Dağların 

Qəlbi yaman ovuldu. 

 

Budur, qapı açıldı, 

Qonşu çıxdı gülərək. 

Elə bil kənd-kəsəkdə 

Təkcə Dağlar şad-ürkək. 

 

-Oğlun oldu, mübarək! 
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Təbrik qəlbə yatandı. 

-Oğlun oldu, mübarək! 

Təbrik -cümlə cahandı. 

 

Əriyibdi soyuq qar, 

Xəbəri yox Dağların. 

Bu çovğunlu qış günü 

Nə getdi!Gözün aydın! 

 

Çiynindəki yapıncı 

Sürüşdü qar üstünə. 

Tərs Dağların qəlbini 

-Tutdu nəğmə səsinə: 

 

-Oğlum oldu, noğulum! 

Qoy el-oba eşitsin! 

Oğlum oldu, noğulum! 

Qoy el-oba sevinsin! 

 

Gəlsin dostum-düşmənim, 

Yaxın gəlsin  süfrəmə. 

Min qara qoç cəmdəyi 

Qoy düzülsün süfrəmə. 
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Şurva ətri yayılsın 

Təmiz aydın göylərə! 

Qoy yeddi gün yayılsın 

Şux musiqi ellərə! 

 

Min-min qonaq, gəliniz 

Yaxın-uzaq, evimə. 

Hər sevinən şəhərli 

Qonaq olsun kəndimə. 

 

Budur, gəldi Kas-Buba 

Şadyanalıq dəminə. 

Çüngürünü qaldırıb 

Nəğmə dedi elinə: 

 

-Mübarəkdir sizlərə 

İlkin övlad payınız! 

Hər bir vədə xoş xəbər 

Olsun büsat payınız! 

 

Nəhəng olsun dağım tək, 

Gücdə- küləyə bənzər. 
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Qəlbə qaynar alov tək, 

Ağırlığında mərmər. 

 

At minibən bu oğlan, 

Dolansın, qoy, kəndləri. 

Düz vaxtında dərilmiş 

Nara olsun bənzəri. 

 

Məhəbbətə əhd edib, 

Yara sadiq ər olsun. 

Doğma elə,Vətənə 

Sədaqətli nər olsun. 

 

Budur,nəğmə qurtardı: 

Balacanı gətdilər. 

(Heç uşağa oxşamır), 

Ortalığa çəkdilər. 

 

-Adın qoydum Şarvili,- 

Belə dedi Kas-Buba. 

Öz fikrini ərz edib, 

Bəyan etdi Kas-Buba. 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

281 

Yeddi gözəl əlində 

Xumarlanır bu uşaq. 

Camaat ona heyran: 

-Uşaq deyil!Lap qoçaq! 

Tərpənişi uşağın 

Karıxdırır aləmi. 

Necə dilə gətirsin 

Qəlbindəki kəlməni. 

 

Xeyir-dua verdilər 

Şarviliyə elləri. 

Xeyir-dua verdilər 

Şarviliyə çölləri. 

 

Çoban oğlu beşikdə 

Mışıl-mışıl yatırdı. 

Çoban oğlu beşikdə: 

  Layla payı çatırdı: 

 

-Səni oddan-alovdan 

Ğutslar qorusun,oğul! 

Heç vaxt dara düşmə sən, 

Dağlara ahın,oğul!  
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Gər canavar öküzü, 

Qapsa-camış əvəzdir. 

Gər qızılın yoxdusa, 

Ona gümüş əvəzdir. 

 

Buğda çörək olmasa, 

Arpa sənə-bərəkət. 

Ayaqların yorulsa, 

Əllər sənə hərəkət. 

 

Kor nə istər dünyada? 

Ona gərək bircə göz! 

Qorxu bilməz heç zaman 

Çiyinləri enli kəs! 

 

Tək özünçün həyatda 

Heç bir şeyi istəmə. 

Ağıllıya qulaq as, 

Sən şeytanı dinləmə. 

 

Bir sağımlıq südü tam 
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İçən imiş bu uşaq. 

Əllərilə əzərmiş 

Yumurtanı bu qoçaq. 

 

Şarvilinin gülüşü 

Məhəlləni alarmış. 

Ağlayanda Şarvili 

Dərəyə səs salarmış. 

 

El buladı başını 

Qıvraq çağa görəndə. 

Darıxarmış bəzisi 

Uşağı görməyəndə. 

 

El dilinin əzbəri 

Oldu çocuq Şarvili. 

Ürəkləri etdi fəth 

Totuq-motuq Şarvili. 

 

Hər bir tərəf yam-yaşıl 

Libas içrə görünür. 

Min bir rəngə boyanmış 

Bağlar məğrur öyünür. 
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Arxayındı baharın 

Ağuşunda Şarvili. 

Möhkəm palıd beşiyin 

Qundağında Şarvili. 

 

Bir gün səhər Çüker de1 

Bir man2 xəmir yoğurdu. 

Kisədəki urvadan 

Ona az-maz qatırdı. 

 

Kündələdi xəmiri, 

Har3 yanına qoydu o. 

Sonra getdi bulağa, 

Şən nəğməyə uydu o. 

 

Birdən Çüker eşitdi 

Samur çayın səsini. 

Bir an belə ötməmiş 

Duydu oğlun səsini... 

 

Beşik beldə Şarvili 

Ortasında otağın. 
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İkiəlli dartırdı 

Süfrəsinin qırağın. 

 

Süfrədəki kündələr 

Geydi bir-bir qarnına. 

Hamısını "ötürdü", 

Bax, süfrənin halına!.. 

 

Sonra qoçaq əl atdı, 

Taxçadakı qablara. 

Qatıq qabı boşaldı, 

Növbə çatdı yağlara.  

 

Su istədi bu qoçaq 

Çölə çıxıb ağladı. 

Bu məqamı görəndə  

Ananı dərd dağladı. 

 

Sən olasan bibəla, 

Neynəmisən,utanmaz? 

Deyərək o,danladı, 

Balasını bir az-maz. 
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Seyr edərkən işləri, 

Evdə olmuş-olmazı 

Beşik beldə Şarvili 

Üzün tutdu doqqaza. 

 

Arx üstünə atıldı, 

Sudan içdi o ki var. 

Qurutdu o,bu arxı, 

Yerdə qaldı damcılar. 

 

Güc-bəlayla apardı 

Gəlin onu evəcən. 

Düz yeddi gün Şarvili 

Sakitləşdi beləcə. 

 

Alpan odun oxları 

Yayımlanır çöllərə. 

Lap qəribə xəbərlər 

Yayılırdı kəndlərə. 

 

 

Bir yaşında Şarvili 

Boy atdı lap kişi tək. 
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Yaman nadinc yşaqdı, 

Başı qalda:çevir-çək! 

 

Səhərdən axşamacan 

Hey qaçardı-oynardı. 

Çatmayanda qol gücü 

Acığından ağlardı. 

 

Günlərin bir günündə 

Oynayırmış yaxında. 

Kənd naxırı örüşdən 

Bax, gətirmiş axınla. 

 

Dərədəki göləcən 

Mənzil uzaq deyilmiş. 

Naxıdakı tərs buğa 

Şarviliyə təpilmiş. 

 

Hadisəni görənlər 

Bir andaca çaşdılar. 

Xəbər tutan qadınlar 

Tez köməyə qaçdılar. 
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Kəndin böyük-kiçiyi 

Yığışdı hər tərəfdən. 

Onlar:-Hayıf!-deyirdi 

Şarvili getdi əldən! 

 

O, qorxmadı, qaçmadı 

Tayları tək kəndinə. 

Addımladı irəli, 

Qızmış buğa önünə. 

 

Gözü qızmış bu heyvan 

Hey yellətdi başını. 

Onun fikri bu idi: 

-Versin onun payını! 

 

Bu balaca pəhləvan 

Buğaya hey gülürdü. 

Güləşçi tək meydanda 

Gərdişini edirdi. 

 

 

Yaxınlaşa bilmirdi 

Buğaya el-camaat. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

Ləzgi poeziya antologiyası - ЛЕЗГИ  ПОЭЗИЯДИН  АНТОЛОГИЯ 

289 

Narahatdı analar: 

-Uşaq qalsın salamat! 

 

Elə bu dəm Şarvili 

Haqlamışdı heyvanı. 

Buynuzundan tutaraq 

Sındırmışdı boynunu. 

 

Sonra göyə qaldırıb 

Çırpdı yerə buğanı. 

Ayağıyla böyrünə 

Təpik vurdu bayağı. 

 

Toz çəkildi, camaat 

Gördü: Buğa sərilmiş... 

Onun belə halını 

Görənlər də üzülmüş... 

 

-Əziz balam, ay oğul!- 

Deyə Çüker ağladı. 

Cavan ana oğlunu 

Sevinclə qucaqladı... 
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Günlərin bir günündə 

Oynayarkən güneydə 

Bir qurd gördü Şarvili 

Hücum çəkən sürüyə. 

 

Hürüşdülər köpəklər 

Qışqırılar çobanlar. 

Şarvilini incidir 

Qançır olmuş dabanlar. 

 

Çobanlardan qabağa 

Çatdı igid sürüyə. 

Onu görən canavar 

Qaçırdı düz geriyə. 

 

Vəhşini qova-qova 

Bir dar yerə sürdü o. 

Sonra isə Şarvili 

Belin vurub qırdı o. 

 

 

Leşini də götürüb 

Qayıtdı o, bərəyə. 
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Heç qurd leşi deyilmiş, 

Yüngüldü Şarviliyə. 

 

Qoçaqlığı oğlanın  

Heyran etdi hamını. 

Kəsildi bir qara qoç, 

Şarvilinin adına. 

  

O gündən də hamıya 

Əziz oldu Şarvili. 

O gündən də tanrıya 

Əziz oldu Şarvili. 

 

Çoban oğlu ağıllı, 

Çoban oğlu zirəkdir! 

1. Çoban oğlu elinə  

Dar günündə dirəkdir! 
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Qəhrəman Yaqubov.................................................................................................. 

OXUCULARIMA........................................................................................ 

OLDU(ixtisarla)  .............................................................................................................        

 XALQIMA    ............................................................................................................... 

СЕЙИДМЕТ САМУРИ................................................................................................. 

ХАЙИ  ВАТАНДИЗ  ..................................................................................................... 

ИНСАНВАЛ    ....................................................................................................................                                                                                                                                                      

Seyidmət Samuri............................................................................................. 

VƏTƏNİMƏ...................................................................................................... ....... 

İNSANLIQ......................................................................................................... 

ЛЕЗГИ БЕГЬЛУЛ...................................................................................................... 

ЛАГЬ, ЧАН СТХА   ............................................................................................. 

ИРИД  ТУБА           .........................................................................                                                                                          

 Ləzgi Bəhlul................................................................................................................ 

DE, CAN QARDAŞ................................................................................................... 

YEDDİ  TÖVBƏ....................................................................................................... 

ЗЕРИФА КЬАСУМОВА............................................................................................. 

ДИДЕДИН ЧIАЛ       ...................................................................................................... 

ФИЗВА(куьрелди)     ................................................................................................. 

 КIВАЧЕЛ КЪАРАГЪ          ..............................................................................................                                        

Zərifə Qasımova........................................................................................................ 
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ANA DİLİM.......................................................................................................... ...... 

GEDƏR (ixtisarla)   ...................................................................................................... 

 DUR AYAĞA............................................................................................................. 

АКИФ  АЛИХАНОВ........................................................................................... 

ТАНИШВАЛ  ..................................................................................... 

 НАЧАГЪ ЧIАВУЗ КХЬЕЙ ШИИР   ............................................................................. 

 КЬУЬЗУЬВАЛ-АЯЛВАЛ     .............................................................................                                  

Akif Əlixanov................................................................................................... 

TANIŞLIQ....................................................................................................... ........... 

XƏSTƏ VAXTI YAZDIĞIM ŞEİR  ..................................................................... 

İKİNCİ UŞAQLIQ                .......................................................................................     

ЗУЬЛФУЬКЪАР  

КЪАФЛАНОВ................................................................................................................ 

ЛАЦУ  РАНГ      ................................................................................                 

 КИЛИГИЗ            ................................................................ 

ЗУН ВИ СУРАЛ…(куьрелди)    .............................................                      

Zülfüqar Qaflanov............................................................................... 

DÜMAĞ........................................................................................................... ..... 

YÜZ  BAXIŞ   .......................................................................................... 

QƏBRİN ÜSTƏ(ixtisarla)..........................................................................                                                                        

Ruslan Şeyda............................................................. 

АЗИЗ МИРЗАБЕГОВ................................................................................................ 

СУЬГЬУЬРДИН КТАБ  ........................................................................................... 
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ТУНА НА ЗУН СУЬГЬУЬРДА      .....................................................................                           

 Əziz Mirzəbəyov..................................................................................................... 

SEHR KİTABl................................................................................................ 

SEHRƏ SALMISAN MƏNİ.................................................................................... 

РИММА  

ГЬАЖИМУРАДОВА........................................................................................................ ......... 

АГЬ, ЗИ ШИИР        ................................................................................................. 

РЕКЬИН КЪЕРЕХ, КЬАКЬАН СА ВАХ    ............................................ 

ДИДЕД ЧlАЛАЛ ШИИР ГУЬЗЕЛ КlАН Я ЗАЗ...............................................................                      

Rimma Hacımuradova................................................................................ 

AH, ŞEİRİM............................................................ 

YOL QlRAĞl, UCA QOVAQ  .......................................................... 

ŞEİRİ GÖZƏL İSTƏRƏM    ..........................................................  

АРБЕН КЪАРДАШ.......................................................................................... 

КЬИЛ  ХКАЖ,АРБЕН(куьрелди)    ....................................................                                    

Arben Qardaş.................................................................................. 

BAŞIN QALDIR, ARBEN(ixtisarla)...................................... 

БИЛАЛ  АДИЛОВ.............................................................................................. 

ДИДЕДИН  ЧlАЛ ............................................................. 

ДУСТ ЭЙВАЗАЗ            ...................................................................                                                                                                                        

Bilal Adilov.......................................................................................... 

DOSTUMА................................................................................................ 

ANA  DİLİM ................................................................................... 
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 ЭЙВАЗ  МАРВАР.......................................................................... 

КЪЕЛЕМ ГЪИЛЕ КЬУР БЕРЕДА    ............................................................................... 

И НАКЬВАДИ КЬЕЧlЕНА ЗУН    .......................................................................... 

 БАДЕДИН ВЕСИ (Минаса бадедин руьгьдиз)  ......................................................            

 Eyvaz Marvar............................................................................ 

QƏLƏMİMİ  GÖTÜRƏNDƏ......................................................... 

BU TORPAQ................................................................................ 

NƏNƏMİN VƏSİYYƏTİ (Minasə nənəmin xatirəsinə)..................................................... 

ГУЬЛБЕС АСЛАНХАНОВА............................................................................ 

ТЕСНИФДА ЗА   ..........................................................................................       

 АГАТА ЗАВ ЛЕКЬЕР ЗИ    ......................................................................................... 

ЧУН АХВАРАЙ АВУДА   ...................................................................................                                                   

Gülbəs Aslanxanova............................................................................ 

QOŞARDIM...............................................................................................................  

GƏTİR MƏNƏ, QARTALLARIM   .....................................................................................      

  OYAT BİZİ……………………………………………………………………………………......... 

АЙТЕКИН БАБАЕВА........................................................................ 

ША, ЗИ ГАТФАР       ................................................................................... 

СИФТЕГЬАН ЧУБАРУК   .............................................................................                                                   

Aytəkin Babayeva......................................................................... 

GƏL, BAHARlM............................................................................. 

İLK     QARANQUŞ....................................................................... 

САРХАН  ЯРАГЬМЕДОВ............................................................................................... 
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ХАБАР ЦЕ ЗАЗ...................................................................................................... 

ГЬИКI  КХЬИДА........................................................................................ 

Sərxan Çpirvi............................................................................................ 

BİR  XƏBƏR VER.............................................................................. 

NECƏ YAZIM?.............................................................. 

Vladik Batmanov........................................................................... 

Шиир кхьихь, Владик!........................................................................ 

Мугьман хьана Шалбуз дагъдиз................................................................. 

Vladik Batmanov....................................................................... 

 Bir Şeir Yaz, Vladik!................................................................................. 

Qonaq oldum Şalbuzdağa………………………………………………………… 

Лезги халкьдин  "Шарвили"        эпосдай чукIар    ...........................................                                                                                                      

"Şarvili"  Ləzgi xalq dastanından parçalar........................ 
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ЛЕЗГИ ПОЭЗИЯДИН АНТОЛОГИЯ 

 

                                                    L Ə Z G İ   P O E Z İ Y A S I   A N T O L O G İ Y A S I 

 

ТуькIуьрайди  ва  элькуьрайди: 

Вакьиф Муьшкуьрви(Гьажиагьаев) 

Tərtibçi və tərcüməçi: Vaqif Müşkürvi (Hacıağayev) 

Меслят гайибур: 

Жалал Жалалов 

Рамиз Кьусарчайлы 

Камран Аламви 

Məsləhətçilər: 

Cəlal Cəlalov 

Ramiz Qusarçaylı 

Kamran Alamvi 

Корректор: Римма Гьажимурадова 

Korrektor: Rimma Hacımuradova 

Дизайнер: Мурад Гаджибабаев 

Dizayner: Murad Hacıbabayev     

 


