
www.lezgichal.ru

Куьреви Мазан Мелик 
 
XIV виш йиса уьмьурнавай Лезги мазан сенятдин тIвар-ван авай хва устад шаир 
хьанай. Ада куз-куз лагьай гафар, чуьнгуьрдал ягъай макьамар, яргъал йисара 
инсанриз рикIин сирдаш, рекьин юлдаш хьайи шиирар къени вирида чIехи 
ашкъидалди сиверай сивериз, хуьрерай хуьрериз, несилрилай несилриз аманат 
гузва ва гафунин къадир чидай лезги халкьди Меликан тIвар гьамиша хатурдив 
кьазва. 
 
Чи халкьдиз гъайи мусибатрин къадардиз килигайла XIV виш йис хьтин чIавар 
тIимил жеди. И виш йиса Дагъустандин, Ширвандин, ва гьакIни са гзаф маса 
уьлквейрин кьилел Топал Теймура гъайи мусибатар гьисабдиз къведай кьадар 
туш. Гьа девирда уьмьурнавай тарихчи Фома Мецопскиди кхьизва: «Агъадихъ 
галай карни чир хьун лазим я. 835 йисуз (чи гьисабдалди – милади 1386) 
Теймурленг чи уьлкведиз атун тавунмаз, Крымдин патав гвай Сарайда авай 
кефердин пачагь, урусрин ва Азахдин гьаким Тохтамиша Тебриздин хан Султан 
Агьмед Осисан гада гьадан патав ракъурна, дуствилин алакъаяр туькIуьриз кIан 
хьанай. Теймурленга вичин алчах гьерекатралди патав атанвайди биябур 
авунай. Атанвайди Тохтамишан патав хтана, адан вилик вичин пекерин хуруяр 
кукIварна, вич Теймурленга бедлем авурди лагьанай. Хъел атанвай Тохтамиша 
вичин ишгъанрикай Жанибегаз эверна, чIехи са къушунни галаз Алан ва 
Дербендай яна Теймурленгдин винел фин эмирнай» (Теймурленгдин тарих, II 
чин). 
 
1387-йисуз Къизил Ордадин хан Тохтамиша (1376-1391) 90 000 касдин 
къушунни галаз Дербент ва Ширвандай фена Азербайжандал гьужум ийидайла, 
лезгийринни хуьрер, шегьерар кана, чукIурна. Халкьдин кьилел дагъай 
мусибатар туначир. Испаниядин крал III Генриха Теймуран сарайдиз ракъурай 
делегациядин кьиле авай посол Клавихо Рюй Гонзалеса Теймура вичин кIвач 
галукьай чкайра халкьдин кьилел гъайи мусибатрикай, аскерри ийизвай 
беябурчивидерикай икI суьгьбет ийизва: «уьлкведиз атанвай маса девлетдин 
посолдин вилик экъечIай Теймурленган аскерри гьи шегьердиз, гьи хуьруьз 
гьахьайтIани, сифте гьалтай кас кьуна, гъилер кьулухъ кутIунна, юкьвал цIил 
вегьена, балкIандин пурарал кутIунда ва гатаз-гатаз, галчIуриз хуьруьн ва я 
шегьердин чIехидан кIвалер къалуриз тадай. Абур акурла халкь катиз, кIвалера 
чуьнуьх жезвай. Гъиле гьатайди гатаз, зулумар гуз, як, гъери, фу, вирт, гъиз 
тадай. Гзаф тажуб жедай кар ам я хьи, и аскерри кьадарсуз вагьшивидер ийидай. 
«Пачагьдин фарман буйругъ я», - лугьуз вуч кIандатIани ийидай» (Рюй 
Гонзалес де Клавихо. Дневник путешествия ко двору Тимура в 1403-1406 гг, 
СПб., 1881, стр. 210-212). 
 
Мажар профессор Герман Вамбериди кхьейвал, Теймура кIвач галукьай чкайра 
авай тарихдин, культурадин памятникар чукIуриз, халкьар чапхуниз, инсанар 
рекьиз, рушар, сусар, гадаяр эсир ийиз маса уьлквейриз тухуз, акьуллу кьилер 
атIуз хьанай. К.Маркса лагьайвал, Теймуран кIвач галукьай чкада харапIаяр, 
кьадарсуз сурар амукьдай. 
 
Къазиев Искендара Мискискиви Айбетов Хаметавай, Куьреви Гьажиев 
Багьадинавай ва гьакIни са кьадар масабурувай кIватIнавай малуматрай 
аквазвайвал, Куьре Мазан Мелика ихьтин са чIавуз уьмьурайди я. Ам мерд, гьар 
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са гаф вичин чкадал лугьудай, садахъайни кичIе тушир са кас, гафарин устIар 
тир. Ам дидедиз хьайи Куьре тIвар алай мескен 60 000 кас авай чIехи са шегьер 
тир лугьуда. И шегьер, гъиле авай материалар малум жезвай гьалда, гилан Хив 
раойндин Цналрин хуьруьн патав, Курар хуьруьн мукьув нвай. Теймурленга а 
чкаяр чкIурна, халкьдин кьилел мусибатар гъайидалай кьулухъ са кьадар 
лезгияр инрай куьч хьана, Куьр тIвар алай мескен кутунай. И хуьр Теймура 
буьркьуь ийиз тур Меликан тIварунихъ халкьди кутурди тир. Гьаниз килигна 
адаз «Буркьуьдан хуьр» - «Кор хуьр» лугьузва. И хуьре уьмьурай Мазан Мелик 
1303-йисуз кьейиди тир. 
 
Теймурленга халкьдин кьилел гъайи мусибатар Мазан Меликан «Мусибатнаме» 
тIвар алай шиирда декьикь къалурнава. Гьаниз килигна чна Меликан гьа шиир 
агъадихъ гузва. 
 

Мусибатнаме 
 
Сенфиз ширин ксанвай зун, 
Ажайиб ахвар акуна. 
Амукьна зун тах атIана, 
Бедендик зурзун кутуна. 
 
Чуьнгуьр ягъа, шехьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Чуьнгуьр ягъа, лагьа Мелик, 
Хабардар хьуй вири эллер. 
 
Теймурленгдин кафтIар суьруь 
Ахъа хьанва инихъ вири. 
Къилинждалди къирмишнава – 
Тунач инра са затI дири. 
 
Чуьнгуьр ягъа, шехьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Чуьнгуьр ягъа, лагьа Мелик, 
Хабардар хьуй вири эллер. 
 
КукIварнава зи паб, аял, 
Гьич са касдиз ганвач мажал. 
Ивидикай лахта хьанва – 
Ихьтин са гьал гъанва вахал. 
 
Шехьа Мелик, шехьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Чуьнгуьр ягъиз лагьа Мелик: 
Ивид кьунва дигай чуьлер. 
 
Я югъ хьанач, я секин йиф, 
ЦIуд къуз абру женг авуна. 
Куьред къеле къачун патал 
Душманри чун денг авуна. 
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Чуьнгуьр ягъа, шехьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Чуьнгуьр ягъа, лагьа Мелик, 
Къирмиш хьана вири эллер. 
 
Акакьнач абурук чи гуж, 
Къати хьана татаррин гьуьж. 
Кьар пад къуна душманри – 
Хьана элдиз тежедай гуж. 
 
Чуьнгуьр ягъа, шехьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Чуьнгуьр ягъиз лагьа Мелик: 
Ивид кьунва дигай чуьлер. 
 
ВацIарин яд яру хьана, 
Булахарни кьару хьана. 
Къирмиш хьанвай игидрикай 
Шумудни сад хару хьана. 
 
Шегьа Мелик, лагьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Чуьнгуьр ягъиз лагьа Мелик: 
Ивид кьунва дигай чуьлер. 
 
Эсир хьанвай инсанрикай 
Малар нехир туькIуьрнавай. 
Суьруьяр хьиз чун – инсанар 
Куьред кIеледиз гьалзавай. 
 
Шехьа Мелик, шехьа Мелик, 
Килиг кватIа чун нин вилик?! 
Теймурленгдиз лянет ая, 
Чуьнгуьр яхъа вуна гъилик. 
 
КIеле гьатна адан гъиле, 
Къирмишна халкь, ийиз гьилле. 
Терг авуна гуьзел мескен, 
Тунач са кIвал, са хуьр чиле. 
 
Чуьнгуьр ягъа, шехьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Лагьа Мелик, лагьа Мелик, 
Къирмиш хьана вири эллер. 
 
Им ахвар туш, гьакъикъат я, 
Бейил чавуш са къамат я. 
Ада кьуна явашдиз зун – 
Лугуьзава – саламат я. 
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Чуьнгуьр ягъа, лагьа Мелик, 
Акъваз мийир, алад вилик. 
Ван тур вуна дагъ-дереда, 
ЦIай кутур на элдин рикIик. 
 
Буьркьуь я зун, амач вилер, 
Аквазамач кIвалер, чилер. 
Хкаж жезва кицIер ванер – 
Гумад кьунва, кузва хуьрер. 
 
Шегьа Мелик, лагьа Мелик, 
Буьркьуьвурдаз агьа, Мелик. 
Чуьнгуьр ягъа, лагьа Мелик: 
Къирмиш хьана вири эллер. 
 
Бейилани лугуьзава: 
- ЧIехи устIар, умуд вак ква. 
Лагь виридаз, чара ая - 
Чи дердерин дава вав гва. 
 
Шехьа Мелик, лагьа Мелик, 
Буьркьуьвурдаз агьа, Мелик. 
Чуьнгуьр ягъа, лагьа, Мелик: 
Къирмиш хьана вири эллер. 
 
Гуж це вуна ви гъилериз, 
Ван чукIура чи чуьллериз. 
АквазмачтIан ви вилериз – 
Чи гьалдикай лагь эллериз. 
 
Чуьнгуьр яхъа вуна гъиле, 
Юкьва кутIун хци къеме. 
Теймурленгаз лянет ая – 
Акъваза вун халкьдин кьиле. 
 
Буьркьуь вилер кутIун, Мелик, 
РикIяй килиг и дуьньядиз. 
Шегьер, хуьрер цIивин хьанва, 
Гуж авунва чи Куьредиз. 
 
Зи хиялри чан гана заз, 
ЦIийи къуват,ван гана заз. 
ЭкъечIна зун элдин вилик 
Яракьарни низамдаваз. 
 
Шегьа Мелик, лагьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Лагьа Мелик, лагьа Мелик: 
Къирмиш хьана вири эллер. 
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Ван туна за чи дагълара, 
ЦIайлапан кана цавара. 
Паракь-паракь чкIана сес – 
Къекъвена ам чи багълара. 
 
Шехьа Мелик, шехьа Мелик, 
Акъвазмийир, алад вилик. 
Ван тур вуна дагъ-дереда, 
ЦIай кутур на элдин рикIик. 
 
Хьана зурба, чIехи cа женг, 
Хьелерин марф кьвана тенг-тенг. 
Къеме, къилинж аваз гъиле 
Физавай чун тавуна ленг. 
 
Шегьа Мелик, лагьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Чуьнгуьр ягъиз лагьа Мелик: 
Ивид кьунва дигай чуьлер. 
 
Гьар патахъай къвезвай душман, 
Кьадар-гьисаб авачиркьван. 
Чи кьегьалри женгер тухуз, 
Мердвилелди гузавай чан. 
 
Чуьнгуьр ягъиз шехьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Чуьнгуьр ягъиз лагьа Мелик, 
Къирмиш хьана вири эллер. 
 
Муьжуьд виш суз мескен хьайи 
Азиз Ватан чIур хьана зи. 
Нурдин кьве вил буьркьуь хьана, 
Ачух дуьнья сур хьана зи. 
 
Шехьа Мелик, шехьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Чуьнгуьр ягъиз лагьа Мелик, 
Нурда амач лекьрен вилер. 
 
Душманариз эсир хьана  
Шумуд игит, шумуд гуьзел. 
Акурбурун рикIер кана, 
Ивид накъвар ала вилел. 
 
Чуьнгуьр ягъа, шехьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Чуьнгуьр ягъиз лагьа Мелик, 
Хабардар хьуй вири эллер. 
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МуьтIуьгъ тахьайбурун кьилер 
АтIуз кIватIна хуржунириз. 
Акъуднава гьикьван вилер, 
Хъченва ви цавуз, чилиз. 
 
Шехьа Мелик, шехьа Мелик, 
И дердериз эха Мелик! 
Нурдин вилер буьркьуь ятIан, 
Дуьньядиз вун рикIив килиг. 
 
Ивид селер хьана вацIар, 
Чи рикIериз яна кьацIар, 
Теймурленгдиз лянет ая, 
Я иллагьи, я чан гъуцар. 
 
Чуьнгуьр ягъа, шехьа Мелик, 
Вегь вилерлай ивид селер. 
Чуьнгуьр ягъа, лагьа Мелик, 
Хабардар хьуй вири эллер. 
 
Куьре хьанва са кап рехъвер, 
Несиб туш чаз рахунар, хъвер. 
Душмандин и зулумриз куьн 
Шагьид хьухь я цавар, чилер. 
 
Шехьа Мелик, шехьа Мелик, 
Буьркьуь хьунни эха Мелик. 
Чуьнгуьр ягъа, лагьа Мелик, 
Хабардар хьуй вири эллер. 
 
Вилин накъвар хьана селер, 
Гьинава куьн, я чан эллер?! 
Иви кIвахьиз хуржунрава 
Чи кьегьалрин атIай кьилер. 
 
Шехьа Мелик, шехьа Мелик, 
И дердериз эха Мелик. 
Нурдин вилер буьркьуь ятIан, 
Дуьньядиз вун рикIив килиг. 
 
Дагъ-дереяр ясда ава, 
Хьанач элдиз дарман, дава, 
Душманари гуж авуна, 
Я чан гъуцар, куьн гьинава?! 
 
Шехьа Мелик, шехьа Мелик, 
Теймурленгаз агьа Мелик. 
Чуьнгуьр ягъа, лагьа Мелик, 
Хабардар хьуй вири эллер. 
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Куьре кана, Куьре Мелик, 
Вун Ватандин гьалдиз килиг. 
Женнет хьтин гуьзел мекан 
ХарапIа я душманд вилик. 
 
Чуьнгуьр ягъиз шехьда Мелик, 
Гьикьван дердер эхда, Мелик?! 
Экуь дунья мичIи я заз – 
И карди рикI тIехвда, Мелик. 
 
Элкъуьрайди ва макъала кхьейди Мавлуд Ярагьмедов я. 


