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ББК84.4Лезг. 

А-39  

Рецензент — Гавпров Г.Г., профессор. 

Акимов Къ.Х. Лезги зарияр: куьмекчи ктаб. — Магьачкъала, 200I. — I60 ч. 

Акимов К.Х. Лезгинские писатели: справочник. — Махачкала, 200I.—

I60 с. 

Къ. X. Акимован ктабда VII-XXI асиррин лезги зарийрикай: 
шаиррнкай, гьикаятчийрикай ва драматургрикай куьруь-куьруь 
малуматар, тарихдин тартиб хвена, ганва. «Лезги зарияр» — куьмекчи 
ктаб сифте яз акъатзава. Адакай алимривай, муаллимривай, студен-
тривай, V-XI классра кIелзавай аялривай ва милли литературадал рикI 
алай гьар са касдивай менфят кьачуз жеда. 

Книга Акимова К. X. «Лезгинские писатели: справочник» содер-
жит краткие сведения о лезгинских писателях VII-XXI веков: по-
этах, прозаиках и драматургах. Издается впервые. Справочником 
могут пользоваться ученые, преподаватели, студенты, учащиеся 
V-XI классов, а также все те, кто интересуется национальной лите-
ратурой. 

Справочник издается нри финансовой ноддермске Общественно-

благотворительного фонда "Шах Вече" (г. Дербент), которому 

автор выражает благодарность. 

ББК 84. 4 

Акимов К.Х. 200I г. Союз лезгинских писателей. 
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  ЛЕЗГИ    ЛИТЕРАТУРАДИН 

  
ЧАН АЛАЙ ТАРИХ 

  

XXI асирда чаз лезги литературадикай, миллетдин ацукьун-къа-
рагьун, яшайишдин жуьреба-жуьре терефар, алатай ва алай деви-
;рар, психология ва философия къалурзавай зурба ивирдикай, чIалан 
искусстводикай хьиз, рахадай мумкинвал хьанва. Ам алатай асир-
<дин 20-80-йисара, Советрин гьукуматдин къанунар ва къайгъудар-
*вал себеб яз, йигин еришралди вилик фена, цДудралди бажарагьлу 
зарийрин-писателрин шииратдин, гьикаятдин ва драмадин эсер-
ралди девлетлу хьана, бегьердиз атана. 

Милли литература халкьдин руьгьдин хазина я. Булахрикай кIамар, 
!
кIамарикай вацДар, вацГарикайни гьуьлер жезвай хьиз, виш, агьзур 
'йисара художественный эсеррикай: шииррикайни гьикаяйрикай, 
поэмайрикайни повестрикай, дастанрикайни романрикай, драмайри-
кайни комедийрикай милли литература, милли руьгьдин хазина, ара-
>дал атана. Ада Дагъустандин , Россиядин ва Азербайжандин халкьа-
*рин литературадик вичин лайихлу пай кутуна ва кутазва. 

Лезги литература халкьдин руьгьдин игьтияжриз жаваб гузвай 
гьалдиз атунихъ вичин бинеяр ва себебар ава. Сифте нубатда, къейд 
'ийин: лезгияр манийрални макьамрал, кьисайрални дастанрал, ши-
иррални гьикаяйрал рикI алай халкь я. Гьавиляй дегь заманрилай 
инихъ мазанар (ашукьар) ва зарияр (гзаф зарияр ашукьарни тир) 
халкьдиз кIанда, абуруз хуьре-кIвале гьуьрмет, къимет ава. РикIел 
'хкин: алатай ассирра мел-мехъер далдам-зуьрне алайди жедай, жен-
!
гиниз физвай кьушундин кьилени мазании далдамчи акъвазардай. 
ИкI, лезгийрихъ дувулар агьзур йисарин деринриз фенвай чIал, 
махсус культура, литература ва искусство авайди   тестикь жезва. 

Чи алимрин: Гь. Гьажибегован, А. Агьаеван, Гь. Гашарован, Гъ. 
Садыкъидин, А. Шихсаидован, Р. Кельбеханован, М. Ярагьмедо-
ван, Я. Яралиеван ва мсб. ахтармишунри лезги литературадин та-
рихдин сергьятар йис-сандавай гегьеншарзава. I927-йисуз Мос-
квада печатдай акъатай "Лезги шаиррин чIалар" ктаб XIX асирдин 
шаир Етим Эминалай, I958-йисуз Магьачкъалада акъатай "Лезгий-
рин поэзиядин антология" XVIII асирдин шаир Кьуьчхуьр Саида-
'лай, I978-йисуз акъатай антология XVII асирдин шаир Ялцугь Эми-
налай, I990-йисуз акъатай "Лезгийрин революциядин вилик квай 
девиррин литература" кIватIал XIV асирдин шаир Куьре Мелика-
лай башламиш хьанва. Кьве йисалай лезги литературадиз VII асир-
дин шаир Давдакь хтана. 

Лезги литература, тарихдин вакъиайрихъ галаз сих алкъайра 
аваз, арадал атана, вилик фенва ва физва. Адан бинеда халкьдин  
мецин эсерар, тарихдин эсерар ва къадим Алпанистандин, яни Кав-
каздин Албаниядин, литература ава. 

Малум тирвал, лезгияр алпан халкьарикай сад я. Профессор Я. 
Яралиеван ахтармишунри чи халкьдин культурадин тарих мадни са 
шумуд виш йисан къадим хъувуна. 90-йисарии сифте кьилера алим-
ди субут авурвал, алпанрин кхьинар лезIИ чIалан са нугъатдал 
авунва, яни алай аямдин I-VII асирра Алпанистанда лезги чIал 
гъвечIи тайифаяр чеб-чпихъ галаз рахазвай, гьукуматдин фарма-
нар ва литературадин эсерар кхьизвай чIал тир. ("Самур" газет, 
I993-йисан апрель). Гьавиляй алпанрин культура, литература ва 
тарих гьам лезгийрин, гьамни лезги ва Дагъустандин чIаларал ра-
хазвай халкьарин ирс яз гьисабзава. И важиблу месэладихъ галаз 
алакъалу яз, алпанрин зарияр ва алимар: Давдакь, Дасхуьруьнви 
Моисей, Мехсети-Ханум, Ширванви Хагани, Кушуви Михьи-
тар, Хиниви Зайнаб, Генжеви Низами ва мсб. лезги культурадиз, 
литературадиз ва илимдиз хтун тIебии кар я. Къадим культурадин, 
кхьинрин ва улубрин сагьиб тир алпан ва алай девирдин лезги 
халкьарин алакъаяр профессор Я. Яралиева "Алпанрин кхьинар ва 
лезги чIал" ктабда (Магьачкъала, I995) ачухарнава. 

2000-йисуз Я. Яралиева мад са надир ахтармишун кьилиз акъуд-
на: алимди гьеле I908-йисуз Крит кьураматдилай жагъай чепедин 
чархунал авунвай кхьинар (абур тахминан цДийи аямдилай I700 
йисан вилик шикилралди атIанва) сифте яз кIелна ва лезги чIалаз 
мукьва Кавказдин са чIалал авунвайди тайинарна. ("Дагъустандин 
правда", 2000-йисан I7-май). Ихьтин къиметлу ахтармишунри чи 
халкь Мукьвал РагъэкъечIдай патан къадим халкьарихъ галаз яшай-
ишдин, культурадин, литературадин ва маса жигьетрай алакъалу 
хьайиди субутарзава. 
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Муькуь патахъай, чаз малум тирвал, лезги зарийрин ва алимрин 
эсерар гьеле дегь заманра РагъэкъечIдай патан халкьариз малум 
тир. Абурукай хейлинбур, А. Шихсаидова ва М. Ярагьмедова тес-
тикьарзавайвал, Ирандин, Туьркиядин, Азербайжандин, Гуржис-
тандин, Эрменистандин ва маса гьукуматрин архиврани фондара, 
ирссагьибриз хабар авачиз, ама. Ихьтин зарийрик винидихъ тIварар 
кьунвай Алпанистандин, Ширвандин ва Муьшкуьрдин шаирар, 
гуьгъуьнин асирра яшамиш хьайи Кьурагьви Маруф, Лезги Хва ва 
масаоур акатзава. 

Чи литература алпан ва лезги чIаларал арадал атана ва вилик 
фена. Тарихдин вакъийрин ва гьаларин таъсирдик алатай асирра 
гзаф лезги зарийри чпин эсерар фарс, араб, туьрк ва азербайжан 
чIаларал теснифна. И карди къунши халкьарин арада авай алакъаяр 
мадни мукьва авуна ва вилик фенвай литературайрин тежриба-
дикай менфят къачудай мумкинвал гана: лезги литература, 
РагъэкъечIдай патан литературадин са хел яз, ирелу хьана. 

Лезги литературадин кьилрн темаяр бинедилай халкьдин 
яшайишдихъ ва тIебиатдихъ галаз алакъалу тир. Зарийри фи- 
кир-фагьумзавай, гекъигзавай, чпин гьиссер ачухарзавай: 
арадал яшайишдикай, тIебиатдикай ва муьгьуьббатдикай тес-
нифнавай эсерар, философиядин шиирар атана. VII асирдин шаир 
Давдакьан "ЧIехи шарвал Жаваншир кьейила авур ишел" эсер-
дай гьа девирдин яшайишдин шикилар, адетар, къанажагъ ва 
шаирдин устадвилин дережа аквазва. 

Алатай асирра лезги литература, жинсериз пай тахьана, яни 
лирикадин, эпосдин ва драмадин лишанар квай эсеррин кIватIал яз, 
вилик фена. (Михьи гьикаятдин ва драмадин эсерар анжах XX 
асирдин сифте кьилера арадал атана). ЯтIани абуруз жанрайрин 
жуьреба-жуьревал хае тир: чав VII асирдай Давдакьан яедин чIални 
Дасхуьруьнви Моисеян тарихдинни гьикаятдин эсер, XII асирдай 
Мехсети-Хануман гъезеларни рубаияр, Ширванви Хаганидинни Ген-
жеви Низамидин поэмаяр агакьнава. Лезги литературадиз фарс, 
араб, туьрк ва маса литературайрин жанрияр къвезвай ва цIийи 
накьвадал милли лишанар кваз экъечЬавай. 

Къецепатан чIаларин ва литературайрин таъсирдиз килиг таву-
на, лезги зарийри чпин эсерар дидедин чIалал теснифзавай, и карни 
къвердавай гужлу жезвай. Чав агакьнавай делилрай аквазвайвал, 
XIV асирда Куьре Мелика, XV асирда Миграгъ Къемера, XVI асир-
да Мискин Велиди, XVII асирда Лезги Къадира, XVIII асирда Кьуь-
чхуьр Сайда ва маса зарийри дидедин чIалал лап гуьзел эсерар 
теснифна, литература халкьдин руьгьдин игьтияжриз мукьва аву-
на. И адалатлу рехъ XIX асирда Етим Эмина давамарна, адан 
шиират еке дережадив агакьна. 

ХГIХ асирда Лезгистан Урусатдик акатна, чи халкьдин культура-
диз, литературадиз урус ва Европадин культуради, литературади 
таъсир ийиз башламишна. И кар XX асирда мадни гужлу хьана. 

XX асирда лезги литература, винидихъ къейд авурвал, йигин 
еришралди вилик фена: ам вири жинсерин ва жанрайрин э с е -
рар авай, тамам, дигмиш хьанвай литературадиз элкъвена; са жерге 
бажарагълу зарийри: СтIал Сулеймана, Хуьруьг Тагьира, Алибег 
- Фетягьова, Къияс Межидова, Забит Ризванова, Межид Гьажиева, 
Алирза Саидова, Байрам Салимова, Жамидина, Ибрагьим Гьуь-
сейнова, Азиз Алема, Ханбиче Хаметов ади ва масабуру лезги ва 
Дагъустандин литературайра лайихлу чка кьунва. 
XX асирдин 90-йисарин ва XXI асирдин сифте кьилерин литера- 
' тура уьлкведа общественно-политический къурулуш дегиш 
жезвай, демократиядиз рехъ ганвай ва социализм гужуналди 
капитализмдалди эверзавай, халкьарик къалмакъал акатнавай 
шартIара вилик физва. Ихьтин шартIара, тIебии кар яз, лезги 
зарийрин яратмишунриз халкьдин кьисмет чIуру патахъ гьялзавай 
месэлайри: советрин халкьарин гьукумат - СССР чукIуни, лезги 
халкь, адавай хабарни кьун тавуна, кьве чкадал пай авуни, 
халкьдин мал-девлет тараш авуни, инсанар бейкар хьуни ва 
кесибвиле гьатуни гзаф таъсирзава. 
Хайи ватандикай ва халкьдикай къагьриманвилин эсерар, уьлкве- 
да кьиле физвай ахлакьсуз гьерекатрикай сатирадин эсерар кхьини-
лай гъейри, лезги зарийри общественно-политический гьерекатра-
ни иштиракзава. I989-йисуз лезги халкьдин "Садвал" гьерекат ара-
дал атун ва адан кIвалах 3. Ризванованни И. Шерифован, Б. 
Салимованни М. Меликмамедован, Ф. Нагъиеванни А. Мурсалан, 
А. Магьмудованни X. Хаметовадин тIварарихъ галаз алакъалу я. 
Лезги халкь сад хъувунин ва Лезгистан Республика тешкилунин 
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мураддихъ ялзавай зарийрин са дестеди I990-йисан 27- октябрдиз 
Магьачкъалада тарихда сифте яз лезги писателрин съезд кIватIна 
ва ЛПС - Лезги писателрин союз тешкилна. Кьибле Дагъустандин 
районра ва шегьерра вичин отделенияр авай яратмишдаи союзди 
зарийриз куьмекар гузва, милли литература ва искусство пропаган-
да ийизва, "Шарвили" газет акъудзава, Азербайжанда яшамиш жез-
вай лезги зарийрихъ галаз алакъаяр хуьзва. 

Милли литература вилик финиз гьам гьукуматдин газетри ва 
журналри ("Лезги газет", "Самур", "Кард", "Дагъустандин дишегь-
ли ва мсб.), гьамни аслу тушир газетрини журналри ("Садвал", 
"РикIин гаф", "Шарвили", "Самур", "Алпан", "Лезгистан", "Ва-
тан"ва мсб.) еке куьмек гузва. Милли чIаларин, литературайрин ва 
искусстводин гьакъиндай гьукуматдин къайгъударвал зайиф хьан-
вай ва базардин алакъаяр арадал хканвай девирда аслу тушир газе-
тар ва журналар акъуд жезмач, гьукуматдинбурни кьериз-цIаруз 
акъатзава, ктабханаярни лап четин гьалда ава: Дагучпедгиз агал 
хъувуна, Дагкнигоиздатдиз пулдин такьатар бес кьадар ахъайза-
вач. Ихьтин шартIара зарияр чпин эсерар хсуси такьатралди ва 
къаюмрин куьмекдалди акъудуниз мажбур жезва, ихьтин мумкин-
вални виридахъ авач. 

Амма литературадин гьерекат акъвазнавач, акси яз, йигин хьан-
ва: уьлкведа ва дуьньяда кьиле физвай вакъиайри цIийи-цIийи эсе-
рар арадал гъизва. Лезги зарийриз милли культурадихъ, литерату-
радихъ, чIалахъ ва тарихдихъ авай майилар мадни хци ва гужлу 
хьанва, абуру халкьдин азадвилихъ ва садвилихъ ялзава. Нетижада 
и темайрай цДудралди шиирар, манияр, гимнияр ва поэмаяр, 
"Шарвили" эпос печатдай акъатна, кIелзавайбурув агакьна. Абу-
рун кьилин игитар лезги халкьдин къагьриман рухваяр: Шарвили, 
Гьажи Давуд, Ярагъ Мегьамед ва масабур я. Лезги шииратдин 
дережа хкаж хьунин, адан агалкьунрин гьакъиндай чи бажарагълу 
шаирриз: Жамидиназ "Ам ваз чидач" ктабдай, А. Къардашеваз 
"Ватандин гум" ктабдай республикадин премияр ва Б. Салимоваз 
"Дагъустандин халкьдин шаир" тIвар гуни, 2000-йисалай Ахцегьа 
"Шарвили" эпосдин сувар тухуни шагьидвалзава. 

Шииратдихъ хьиз, темайрин, эцигзавай месэлайрин ва жанрайрин 
жигьетрай агалкьунар гьикаятдихъ ва драмадихъни ава. 90-йисара 
лезги гьикаят цIийи жанрайрин эсерри: А. Магьмудован "Веси" тIвар 
алай детективный повестди (I990), М. Меликмамедован "Лезги тIвар 
алатIа. . . " эсседи (I99I), Ф. Беделован "Миф" романди (I993), А. 
Агъаеван "Пад хьайи рать" (I993) ва Гь. Къурбанан "Ирид чин алай 
хуьр" (I997) сатирадин романри девлетлу авуна. 

Ни литературада къвердавай гзаф чка романри кьазва: абурун 
кьадар 25-далай алатнава. Уьмуьр дериндай ва гзаф терефрихъай 
къалуриз алакьдай жанр яз, лезги романдин сергьятар гегьенш жез- 
*ва:   кIелзавайбурув "Самур" журналдин чинрилай К. Казимован  
*"Имамали-бег" роман-хроника (I998-I999) агакьна. 200I-йисуз и 

'журналди Гь.Къурбанан «Къилинж Къемер» роман чапна. 
XXI асирдин сифте кьилера лезги литературада цДудралди ana-

's кьунар авай зарийри - шаирри, гьикаятчийри ва драматургри ду-
румлудаказ цIийи-цIийи эсерар яратмишзава. 

Лезги литература маса чIаларални вилик физва: бязи зарийри 
~чпин эсерар урус (Сфи-Буба, М. Каиди, 3. Акимова, 3. Аминова, 
• Я.Эфендиев ва мсб.), азербайжан (К. Келентеров, Т. Агъавердиев, 
С. Керимова ва мсб.) ва туьрк (Н. Самури ва М. Эсер) чIаларал 
'теснифзава. Лезги чIалал чпин эсерар, вилик асирра хьиз, маса 
- миллетрин векилрини (К.Агьмедова ва мсб.)кхьизва. 

2000-200I йисара чав са шумуд заридин сад лагьай ктабар: М. 
Агьмедован "Камбар булах", А. Ашурагъаеван "Илгьамдин лепе-
яр", А. Межидован "Вафалувал", СтIал Сулейманан райондин 
зарийрин эсеррин кIватIал "Куьредин ярар" ва мсб. агакьна. Ан-
жах гьайиф чIугуналди лагьана кГанда: литература пропаганда аву-
нин ва маса гунин къайдаяр базардинбуруз элкъуьрун себеб яз, 
цIийи ктабар районрин, хуьрерин туьквенриз ва библиотекайриз 
хквезмач, гьавиляй абур милли литературадал рикI алайбурув че-
тиндаказ агакьзава. 

Литературадиз зарийрин цIийи несилар къвезва. Абур гьазурун 
милли мектебра тешкилнавай литературадин кIватIалра, чна I993-
йисуз Магьачкъалада ачухнавай "Жегьил литератор" махсус мек-
тебда, Дагъустандин гьукуматдин университетра кьиле физва. 

Милли литература вилик финиз таржумачийрин кIвалахди -араб, 
азербажан, туьрк, урус, фарс, Дагъустандин халкьарин ва маса 
чIаларай лезги чIалаз, лезги чIалай уьлкведин ва къецепатан чIалариз ' 
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литературадин, тарихдин ва илимдин эсерар экъуьруни, дуьнья-
дин литературадин лап гуьзел эсерар лезги чIалал акъудуни еке 
куьмек гузва. Ихьтин кIвалах дегь заманра башламиш хьана: месела, 
алпан зари ва алим Дасхуьруьнви Моисеян "Алпанрин тарих" ктаб 
эрмени чIалаз, арабрин, персерин, грекрин, эрменийрин зарийрин 
эсерар алпан ва лезги чIалариз элкъуьрнай. 

Таржумачийрин гьамиша виле акьан тийидай, амма еке метлеб 
авай кIвалах къвердавай къизгъи хьана ва чи йикъарани давам 
, жезва. XIX-XI асирра и кар урус чIалахъ галаз гзаф алакъалу хьана: 
I892-йисуз Башир Султанова лезги халкьдин махар ва мисалар сиф-
те яз урус чIалаз таржума авуна ва Тифлисда печатдай акъудна; 
I929-йисуз Али Гьасанова вичин буба Алкьвадар Гьасанан "Дагъу-
стандин эсер" ктаб азербайжан чIалай урус чТалаз элкъуьрна, Ма- 
гьачкъалада печатдай акъудна. 

Советрин девирдин йисара урусрин машгьур писателрин: А. 
Пушкинанни Ю. Лермонтован, Л. Толстоянни М. Горькиидин, М. 
Шолохованни В. Маяковскийдин ва мсб., виликан СССР-дин хал-
кьарин литературайринвекилрин: Дж. Джабаеван,У. Батираян, И. 
Къазакьан, Магьмудан, Р. Гьамзатован, А. Абу-Бакаран ва мсб. са 
жерге эсерар лезги чIалаз элкъуьрна, кьилди ктабар, антологияр ва 
кIватIалар яз акъудна. Абур таржума авунин карда тIвар-ван авай 
зарийри: Алибег Фетягьова, Зияудин Эфендиева, Алирза Саидо-
ва, Межид Гьажиева ва мсб. , алимри: Мегьамед Гьажиева, Гьажи 
Аликберова, Надир Абдулжамалова ва мсб. иштиракна, чпин ба-
жарагъ къалурна. 

XX асирдин 80-90-йисара лезги таржумачийрин десте мадни 
къа-лин хьана. Ш. Юсуфова урус чIалай лезги чIалаз Г. 
Лезгинцеван "Дагъларай тир инсан" роман, А. Къардашева лезги 
чIалай урус чIалаз Е. Эминанни С. Сулейманан шиирар, Р. 
Ризванова лезги чIалай урус чIалаз 3. Ризванован повестар ва 
"Шарвили" эпос элкъуьрна. 

Алай девирдин четин шартIаризни килиг тавуна, алимри ва кри-
тикри лезги литература ахтармишун, литературадин илим вилик 
тухун давамарзава. И жигьетдай Р. Кельбеханова С. Сулейманан, 
X. Тагьиран ва А. Фетягьован яратмишунрикай кхьей пуд ктаб 
(I995), Гь. Гашарован "Лезги литература: тарих ва алай девир" 
тIвар алай чIехи монография (I998), Къ.Акимован «Лезгийрин мил-
ли гьикаят» (I998) ва маса ахтармишунар къалуриз жеда. 

Литературадин илимда кьилди зарийрин уьмуьрдин ва яратми-
шунрин рехъ ахтармишун давам жезва. Литературадин илимдиз 
жегьил алимарни гьахьзава: Т. Гьажимурадовади Етим Эминан 
яратмишунрай, С. Бедирханова азербажан чIалал теснифай лезги 
шаиррин яратмишунрай, М. Кельбехановади Ибрагьим 
Гьуьсейно-ван яратмишунрай агалкьунралди кандидатвилин 
диссертаци-яр хвена. А. Мирзебегован сад лагьай илимдин ктаб 
"Алкьвадар Гьасана азербайжан чIалал кхьей яратмишунар" 
(I999) ва Фейзу-дин Нагъиеван «СтIал Сулейманан яратмишунар: 
текстологиядин месэлаяр» (200I) метлеблу ахтармишунар хьанва. 

Лезги литературадин чIалан месэлаяр ва кьилди зарийрин (Е. 
Эминан, С. Сулейманан ва мсб.) эсеррин чIал тIвар-ван авай алим-
ри: Р. И. Гьайдарова, А. Г. Гуьлмегьамедова, ва мсб. 
активнидаказ ахтармишзава. 

Лезги литература фадлай халкьдин руьгьдин игьтияждиз, руьгь-
дин хазинадиз элкъвенва. Ихьтин, гьар са терефдихъай тамам ва 
дерин, литература гъвечIи ва чIехи яшарин кIелзавайбурув агакьа-
рун патал, винидихъ тIварар кьунвай хьтин ктабрилай гъейри, гьзд; 
са заридикай куьрелди суьгьбетзавай куьмекчи ктаб-справочникни 
фадлай герекзава. Куьмекчи ктабдихъ игьтияж авайди а кардай 
малум жезва хьи, лезги литература, кьилди учебный предмет яз,  
Дагъустандин ва Азербайжандин мектебра, юкьван пешекар учи-
лищейра, колледжра ва университетра чирзава, амма аялар, 
Ьтудентар ва муаллимар патал куьмекчи ктабар авач. 

Чна "Лезги зарияр" ктаб патал делилар кIватIиз гзаф йисар тир. 
Адай сифте малуматар "Шарвили" газетдиз (I996, №№ I-5) акъат-
на. Гуьгъуьнин йисара саки вири ктабдиз "Самур" журналди 
(I998-2000) экуь дуьнья къалурна. 

"Лезги зарияр" ктаб сифте гафуникай ва VII-XXI асирра яша-
миш хьайи, алай вахтунда яшамиш жезвай зарийрикай кхьенвай 
270 малуматдикай ибарат я. Алатай ва алай девиррин зарийрин 
кьадар мадни гзаф я. Абурукай гъиле авай ктабдик кутадайбур 
хкядайла, чна ихьтин шартIар фикирда кьуна: халкьдин арада маш-
гьур хьун, милли литературадик пай кутун, сад-кьве ктаб печатдай 
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акъатун ва бязи авторрихъ ктабар акъуддай мумкинвал тахьун. ; 
Теклифзавай ктаб илимдин бинедаллаз гьазурдайла, чна ихьтин 
^жигьетдай маса халкьарихъ хьанвай тежриба чирна ва агъадихъ 
Галай чешмерикай: "Дагъустандин советрин писателар" ктабди-
кай, лезги шииратдин ва гьикаятдин антологийрикай ва ктабрикай, 
газетрикай("Коммунист", "Лезги газет", "Шарвили", ."РикIин 
гаф" ва мсб. ), журналрикай ("Дуствал", "Самур", "Лезгистан", 
"Кард", "Дагъустандин дишегьли" ва мсб. ), литера-jrypa 
ахтармишзавай алимрин (А. Агъаеван, Гь. Гашарован, Ф. 
Вагьабовадин, Р. Кельбеханован, Гъ. Садыкъидин, М. Ярагьмедо-
ран ва мсб.) ктабрикайни макъалайрикай ва жуван хсуси архивди-
^сай менфят къачуна. Абур зарийриз талукь саки гьар са малумат-
^цин эхирда чешмеяр яз къалурнава: артухан малуматар чириз 
кIанзавай касдивай тIвар кьунвай ктабдикай, журналдикай ва я 
^газетдикай менфят къачуз жеда. 

"Шарвили" газетдиз ва "Самур" журналдиз акъатай малумат-
j)HK чна хейлин дегишвилер кухтуна ва, кIелайбурун теклифар фи-
кирда кьуна, девлетлу хъувуна. ЯтIани, лазим делилар тахьун себеб 
яз, са бязи зарийрикай (Шихзада Веледовакай, Ася Абасовадикай, 
Зерифа Кьасумовадикай, Бажиханум Исаевадикай ва мсб. ) малу-
матар гуз хьанач. 

"Лезги зарияр" куьмекчи ктаб печатдиз гьазурдайла чпин къи- 
метлу меслятралди, алава малуматралди куьмекар гайи алимриз,  
зарийриз:  Касбуба Азизхановаз, Азиз Алемаз, Гьажи Гашароваз, 
Жамидиназ,   Азиз Мирзебеговаз,[Тьахъверди Рамалдановаз"| ва 
Дашдемир Шерифалиеваз авторди пара кьадар сагъраи лугьузва. 
Хийирлу теклифар чна гележегдани хушвилелди кьабулда ва ктаб 
кьвед лагьай сефер акъуддайла ишлемишда. Чи адрес: Магьачкъа- 
ла, Леваневскидин куьче, 4. Педагогикадин институт. Гьуьрметлу 
.кIелзавайди! Ви гъиле лезгийрин милли литература арадал гъайи ва 
'алай вахтунда гъизвай къелемэгьлийрикай суьгьбетзавай ктаб, мил- 
(Ли литературадин чан алай тарих, ава. Чаз вун адан сагьиб хьана  
кIанзава 

 

ДАВДАКЬ 

( VII асир ) 

ЧIехи мазан-ашукь Кертагъ Давдакь къадим лезгийрин (алпан-
рин) тIвар-ван авай шаир ва философ-алим я. Ам Кавказдин Алба-
ниядин Гирдиман вилаятда яшамиш хьана ва Жаваншир шарвал-
дин (пачагьдин) рикI ал аи арифдар тир. 

Давдакьан эсеррикай чав ' ЧIехи шарвал Жаваншир кьейила 
авур ишел" тIвар алай ясдин чIал агакьнава. Ам I40 цIарцIикай 
ибарат чIехи шиир я. Шиирда шарвал Жаванширан къамат ганва 
ва шаирди адахъ яс чIугвазва. И эсердай аквазвайвал, ам теснифна-
вайди дерин чирвилер авай, вичин гьиссер къалуриз алакьдай чIалан 
устад, бажарагълу шаир я. 

Давдакьакай сифте малуматар алпанрин зари ва тарихчи Дас-
хуьруьнви Моисеян "Албанрин тарих" ктабда ганва. 

Давдакь эхиримжи йисаралди эрменийри чпин, азербажанри чпин 
шаир яз гьисабзавай. "ЧIехи шарвал Жаваншир кьейила авур ишел" 
чав грабар (къадим эрмени) чIалал кхьенваз агакьнава: эрмений-
рин Григорьянан килисадин векилри Алпан эдебиятдин имаратар 
тергзавай ва чпин чIалаз элкъуьрзавай, тестикьарзава АР-дин ака-
демик 3. Буниятова. АР-дин алим, профессор М. Жаферзадеди кхьиз-
ва: "Азербажандин туьркер Мидияда ва Албанияда битав халкь ва 
тайифа хьиз яшамиш хьайиди туш. . . Жаваншир кьейила, тесниф-
навай ясдин чIал эрмениди кхьин тавунвай хьиз, туьркдини кхьен-
вач". Алимри тестикьарзава: Кертагъ Давдакь алпан шаир я. 

Давдакьан "ЧIехи шарвал Жаваншир кьейила авур ишел" лезги 
чIалаз шаир Азиз Мирзебегова элкъуьрна ва печатдиз акъудна. 
Чешмеяр: 
1. Каганкатваци М. История агван. —СПБ, I86I. 
2. Буниятов 3. Азербажан в VII-IX вв. Баку, I965. 
3. "Садвал", I99I-йисан 6-7 нумраяр. 
4. "РикIин гаф", I992-йисан 3-4 нумраяр. 

ДАСХУЬРУЬНВИ МОИСЕЙ (VII асир) 
ЧIехи зари ва алим Дасхуьруьнви Моисей VII асирда Алпанис-

танда яшамиш хьана. Ам дуьньяда вичин "Алпанистандин тарих" 
ктабдалди машгьур хьанва. И къадим эсер 625-йисуз алпан чIалал 
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кхьенва, са шумуд виш йис вилик эрмени, урус, француз ва маса 
чIалариз таржума авунва. Адан копияр Эрменистандин Матенада-
ран библиотекада хуьзва. 

"Алпанистандин тарих" лезги халкьарин тарихдикай теснифна-
вай сад лагьай чIехи эсер я. Тарихчиди вичин ктабда IV-VI асиррин 
алимрин ктабрикай менфят къачунва ва вич шагьид хьайи вакъиай-
рикай суыъбетзава. Суьгьбетни кIелиз хуш къведайвал, рангар ядай 
гафар ишлемишиз, авунва. 

Моисей Дасхуьруьнвиди "Алпанистандин тарих" ктабдалди лезги 
миллетрихъ цIийи аямдин сифте асирра кьилди гьукумат, 
культура, кIел-кхьин ва литература хьайиди субутарзава. И къимет 
авачир хьтин ктабдалди чIехи камалэгьлиди гьам вичин халкьдиз, 
гьамни вичиз зурба гуьмбет эцигна. 
Чешмеяр: 

1. Моисей Дасхуринви (Мовсес Каланкатуаци). История страны 
Алуанк. -Ереван, I984. 

2. Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Алба 
нии (IV в. до н. э. -VII в. н. э.). -М. -Л. , I959. 
3. Алиев К. Античная Кавказская Албания. -Баку, I992. 

4. Бадалов Ф. А. История лезгинского народа и государства (У  
тыс. до н. э. -X в. н. э.). - Дербент, I998. 

МЕХСЕТИ-ХАНУМ 

(I090-II80) 
XI асирда алпан шаиррин арада машгьур хьайи Генжеви Мехсе-

ти-Ханум тахминан I090-йисуз агьваллу хзанда дидедиз хьана Ва-
танда адан тIвар Магьизада тир. Шаирвилин верги ганвай руша-
кай Сельджукрин Санджар султандин рикI алай ашукь хьана. 

Мехсети-Ханума вичин гзаф эсерар фарс чIалал теснифна, ам са 
жерге шииррин, гъезелрин, рубаийрин ва маса эсеррин автор я. 
Мехсети-Хануман эсеррай гьа девирдин дишегьлидин муьгьуьббат, 
дердер ва гъамар аквазва. 

Мехсети-Ханум азербайжанри чпин шаир яз гьисабзава. Адан 
ирс лезги халкьаризни талукь я. Шаирдин са шумуд рубай лезги 
чIалаз таржума авунва. 
Шаир II80-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I Бакиханов А. Гюлистан-и Ирам. -Баку, I99I. 
2. Азербайжандин поэзиядин антология. - "Дуствал", № 2,I980. 

ШИРВАНВИ ХАГАНИ (II2I-II9I) 

ТIвар-ван авай алпан шаир Ширванви Алидин хва Афзала-
дин Ибрагьим (тарихда ам Ширванви Хагани яз гьатнава) II20- 
йисуз Ширван вилаятдин Мелгьем хуьре дидедич хьана. Буба кеч-
миш хьайила, ам вичин халу Омара, машп.ур алимди-духтурди, 
хвена ва илимдин рекье туна. Бажарагълу жегьилди арифдарвилин, 
шаирвилин рехъ хкяна. Гуьгъуьнилай адакай Ширвандин шагь III-
Минучихрдин рикI алай шаир хьана, адап Хагани, яни хандин, 
тIварни акьалтна. 

Ширванви Хаганиди вичин эсерар: шиирар, гъезелар, рубаияр, 
поэмаяр, гьа девирдин алпан шаиррин адет хвена, фарс чIалал 
теснифна. Абурукай анжах са шумуд гъезел, рубай ва "Кьве Ирак-
диз савкьват" поэмадай чIук лезги чIалаз таржума авунва. 

Азадвилихъ ва гьахълувилихъ ялзавай шаирди шагьдиз акси 
чIаларни теснифна. Ам II9I-йисуз Меккедиз физвай рекье кечмиш 
хьана, Тебриз шегьердин шаиррин Сургьаб тIвар алай сурара ку-
чукнава. Хагани азербайжанвийри чпин шаир яз гьисабзава, адан 
ирс лезги халкьаризни талукь я. 
Чешмеяр: 
1. Бакиханов А. Гюлистани Ирам. - Баку, I99I. 
2. Крымский А. Е. Низами и его современники. - Баку, I98I. 
3. Азербайжандин поэзиядин антология. -"Дуствал", № 2,I980. 

КУШУВИ МИХЬИТАР 

(пзо-тз) 

ЧIехи зари ва алим Михьитар (тарихдин ктабра ам Мхитар 
Гош яз гьатнава) ПЗО-йисуз Алпанистандин Куш хуьре дидедиз 
хьана. 

Кушуви Михьитаран зурба ирс яз кьве ктаб ама: " Алпанрин 
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тарих" ва "Къанунрин кIватIал". Сад лагьай ктабдин тIварцIяй 
аквазвайвал, М. Кушувиди Моисей Дасхуьруьнвиди башламишай 
кар давамарна - Алпанистандин тарихда хьайи агьвалатар галай-
галайвал кхьена. Санлай къачурла абур XII асирдиз талукь я. Кьвед 
лагьай ктабда алпан халкъарин адетар ва хашпара диндин къану-
нар кIватIнава. 

М. Кушувидин ктабар эрмени, азербажан, урус ва маса чIалариз 
таржума авунва. Абур лезги халкьарин тарихдин, культурадин ва 
литературадин къиметлу ивирар-гуьмбетар я* 
Кушуви Михьитар I2I3-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. История древнего мира. - М. I99I. 
2. Вопросы истории Кавказской Албании. -Баку, I962. 

3. Ихилов М. М. Народности лезгинской группы. -Махачкала, 
I967. 

4. Бадалов Ф. А. История лезгинского народа и государства ,  
I998. 

ХИНИВИ ЗАЙНАБ 

; (ХНасир) 
I
 Шаир Зайнаб XII асирдин сад лагьай паюна яшамиш хьана. 
Ам лезги миллетдик акатзавай хиналугь тайифадин Хин хуьре ди-
дедиз хьана. Бажарагълу руша жегьилзамаз шиирар туькIуьриз ва 
чуьнгуьрдихъ галаз манияр лугьуз башламишна. 

Хиниви Зайнабан уьмуьр ва яратмишунар Ширвандин шагь Ма-
нучихрдин паб Тамара-ханумахъ галаз алакъалу я. 

Зайнаба вичин эсерар: шиирар, манияр, рубаияр дидедин, араб 
ва фарс чIаларал теснифна. 

Чав агакьнавай рубаийрай аквазвайвал, Зайнабахъ дерин чирви-
лер ва тагьсил (образование) ава. Ада вичин чIалар, рубаийрин 
истемишунрал амал авуна (философиядин мана хьун, цIийи-цIийи 
фикирар лугьун, I, 2 ва 4 - цIарар рифмада хьун), теснифнава ва 
абур РагьэкъечIдай патан машгьур шаиррин рубаийрилай са куь-
нални усал туш. 

Ширвандин шагь Манучихр кечмиш хьайила, Тамара бубадин 
ватандиз хъфена. Шаир Зайнабан уьмуьр гьикI куьтягь хьанатIа, 
малуматар авач. 
Чешмеяр: 

I. Ризванов ЗХиняй тир шаир Зайнаб. - "РикЬш гаф", I992-йисан 25-
апрель. 

ГЕНЖЕВИ НИЗАМИ 

(П4I-I202) 
Дуьньяда тIвар-ван авай шаир, литературадин зурба классик 

Генжеви Низами (Заки ад-Динан Юсуфан хва Ильяс) I44I-йисуз 
Шагь дагъдин ценерив гвай Къум хуьре дидедиз хьана. Алай вах-
тунда Къум хуьр АР-дин Къах райондик акатзава, ам лезги тайифа 
цДахуррин хуьр я. Шаирди вичикай кхьенай: "Зун, мирвари цуьк 
хьиз, Генжедин гьуьлуьз аватнаватIани, дагьда авай Къум шегьер-
дай я". 

Лебиатди зурба бажарагь ганвай инсан яз, Низамиди Генже 
шегьердин ва маса медресайра чирвилер къачуна, гзаф илимар (та-
рих, география, философия, логика, астрономия, медицина ва мсб.) 
дериндай чирка, алимрин арада гьуьрметлу чка кьуна. Ада вичин 
сад-садалай гуьзел эсерар: шиирар, гъезелар ва поэмаяр фарс чIалал 
теснифна. 

Генжеви Низами дуьньядин литературада "Сирерин хазина", 
"Хосров ва Ширин", "Лейли ва Межнун", "Ирид гуьзел", "Ша-
раф-наме", "Икьбал-наме" ва "Искендер-наме" поэмайри маш-
гьур авуна. 

Зариди вичин поэмайра Дагъустандин халкьарикай, шегьерри-
кай ва хуьрерикай суьгьбетнава, "Искендер-намеда" шаирди Маке-
донви Искендер Дербентдиз атуникай, лезги халкьдикай, адан игит-
вилерикай хуш гафар кхьенва. Малум тирвал, адан уьмуьрдин юл-
даш Афак Дербентдай тир. I99I-йисуз, Низами дидедиз хьайидалай 
инихъ 850 йис тамам хьун къейдун яз, Дербент шегьердин багъда 
чIехи шаирдиз гуьмбет эцигна - гьа икI Низами вичин ватандиз 
хтана. 

Низамидин эсерар фадлай Лезгистандин ва Дагъустандин алим-
риз, ашукьриз, шаирриз ( Ахцегь Мирзе Алидиз, Ярагъ Мегьаме-
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даз, Алкьвадар Гьасаназ ва мсб. ) малум тир: абур рикI алаз 
кIелзавай, дидедин чГалариз элкъуьрзавай ва чуьнгуьрдихъ галаз 
лугьузвай. 

I940-йисуз Низамидин эсерар Дагъустандин чIалариз (лезги, авар, 
дарги, къумукъ, лак ва табасаран) таржума авуна ва кьилдин кта-
бар яз чапдай акъудна. Лезги чIалал акъатай ктаб туыЛуьрайди, 
сифте гаф кхьейди ва Низамидин эсерар таржума авурди Агъалар 
Гьажиев я. Гуьгъуьнин йисара Низамидин эсерар лезги чIалаз Шагь-
Эмир Мурадова, Байрам Салимова, Мавлуд Ярагьмедова, Азиз 
Мирзебегова ва маса шаирри элкъуьрна ва газетризни журналриз 
акъудна. 

Низами дуьньядин литературадин гевгьер я. "Низамидин ярат-
мишунрин экуьникай вири дуьньядин халкьарин эдебиятди хийир 
къачузва. . . Фарсарини, тажикрини Низами чпин классик яз гьи-
сабзава ва ам абуруз рикГивай кIанзава. Низами хьтин камалэгьли-
яр са халкьдинди яз гьисабун, чIехи гъалатI жеда. Ихьтин камалэгь-
лияр чи вирибурунди я", - кхьизва Азербайжандин алим М. 
Жаферзадеди. 

Низами I202-йисуз Генже шегьерда рагьметдиз фена. Адан сур 
зиярат я. Низамидин тIвар Азербажандин литературадин институт-
дал, театрдал ва маса медениятдин маканрал эцигнава. 
Чешмеяр: 

1. Алиев Р. От составителя. - Низами Генджеви. Избранное. - 
Баку,I989. 

2. Низами. Лирика. Таржумачи - Агъалар Гьажиев. - Магьачкъа- 
ла, I940. 

3. ЯрагьмедовМ.Низами   ва Дагъустан. - "Коммунист",   I99I- 
йисан I4-май. 
4. "РикIин гаф", I993-йис, N 2. 

КУЬРЕ МЕЛИК  

(I340-I4I0) 
Юкьван виш йисарин лезги литературадин бажарагълу ве-

килрикай ва халкьдин къагьриман рухвайрикай сад шаир Куьре 
Мелик я. 
Куьре Мелик тахминан I340-I4I0-йисара яшамиш хьана. Адан 
бине Лезгистандин Куьре магьал я. Шаир Абдул Фетягьан ва 
алимар тир Гьажи Гашарованни Мавлуд Ярагьмедован алахъунар 
себеб яз, 80-йисара кГелзавайбурув Куьре Меликан са шумуд шиир 
("Гьамиша хьухь викIегь, кьегьал", "Къул хуьз экъечИ", "Вун бах-
тунин рекье хьуьхь", "Ярдин дидар" ва мсб. ) ва гуьгъуьнилай 
"Мусиоат-наме" поэма ахгакьна. Аоур шаирди лезги, араб ва фарс 
чIаларал теснифнава. 

К. Меликан чIалар-жавагьирар дерин мана кваз ва устаддаказ 
туькIуьрнава. Мана-метлебдин жигьетдай абур са шумуд чкадал 
пай жезва: ватанпересвилин чIалар, муыъуьббатдин чIалар ва 
насигьатдинни философиядин бейтер. 

Бажарагълу шаир зурба ватанпересни хьана - ада хайи ватан 
душманрикай хуьниз эвер гана. Шаир вичин халкь магъул чапхун-
чийрикай азад ийизвай женгинин кIвенкIве акъвазна. И кар себеб 
яз, ам еке зулумрикни акатна. 

I995-йисуз Куьре Мелик дидедиз хьайидалай инихъ 655 йис та-
мам хьун Дагъустанда сифте яз къейдна: шадвилин марекаяр Ма-
гьачкъалада ва шаирдин ватанда - Курхуьрел кьиле фена. 
Чешмеяр: 

1. Фетягьов А. Куьре Мелик ва адан яратмишунар. - "Лезги 
газет", I990-йисан 7-март. 

2. Лезгийрин революциядилай виликан девиррин литература. 
ТуькIуьрайди Гь. Гашаров. - Магьачкъала, I990. 
3. "Лезги газет", I995-йисан I3-ноябрь. 

КЬУРАГЬВИ МАРУФ ( XIV-XV асирар ) 

ЧIехи шаир ва алим Маруф ХГУ асирдин эхирда Кьурагьа 
дидедиз хьана. Бажарагълу зариди лезги, араб ва фарс чГаларал 
шииратдин ва илимдин эсерар яратмишна. 

Кьурагьви шаирдин шиирар-рубаияр I640-йисуз туькIуьрнавай 
гъилин ктабда (ам Азербайжандин гъилин хатГарин институтдин 
фондуна ава) гьатнава. И кIватIалда РагъэкъечIдай патан уьлквей-ра 
машгьур ва зурба шаиррин: Фирдовсидин, Дегьлеви Хосрован, 
Луьтфидин ва маса къелемэгьлийрин чIалар хьуни лезги заридин 
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къудратлувилин гьакъиндай шагьидвалзава. 
Маруф, яни чидай, машгьур кас, -им заридин лакIаб я, тГвар 

тайин туш. Адан уьмуьрдин ва яратмишунрин рехъ ахтармишунал, 
ирс кIватIунал филологиядин илимрин доктор Мавлуд Ярагьмедов 
машгъул я. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I989-йисан I-октябрь. 

 

МИГРАГЪ КЪЕМЕР 

(I425-I456) 
Лезги шаир дишегьлийрин десте ХУ асирда бажарагълу ма-

зан Къемера жанлу авуна. 
Мазан Къемер I425-йисуз Самур магьалдин Миграгъ хуьре ди-

дедиз хьана. Гележегдин зари девлетлу ва савадлу хзанда чIехи 
хьана: адан буба миграгъви лезги, диде Арцахай (Къарабагъдай) 
гъанвай эрмени тир. Къемераз лезги ва араб чIаларал чирвилер ва 
тагьсил къачудай мумкинвал хьана. Ада и кьве чIалални манияр 
теснифдай ва абур чуьнгуьрдихъ галаз мелера, межлисра лугьудай. 

Мазан рушан уьмуьр бахтсузди хьана: ам бубади гужуналди 
хуьруьн кавхадиз гузвай. Къемер катна, вичиз кIанзавай гада Сул-
талидин патав Къубадиз фена. Ина абуру хзан кутуна, къецепатан 
чапхунчийрин аксина женг чIугуна. Ирандин шагь Сефевидрин 
Жуьнейд шейхинин кьушунрихъ галаз кьиле фейи са женгина кьвед-
ни кьегьалвилелди телеф хьана. Миграгърин аскерри Къемеранни 
Султалидин мийитар хуьруьз хкана, жегьилрин рикI алай Эбеш 
таран кIаник кучудна. Им I456-йис тир. 

Шаир Къемер лезги вилаятра сифте "Мазан Къемер", эхирдай 
"Къилинж Къемер" лакIабар алаз машгьур хьана. Литературада ам 
"Миграгъ Къемер" яз гьатнава. 

Къемеран чIалар XX асирдин 60-йисара Миграгърин къужай-
рин ва къарийрин рикIел аламай, ашукь Гьезерчиди чуьнгуьрдихъ 
галаз лугьузмай. Абур сифте печатдиз шаир Абдул Фетягьа акъуд-
на, ктабра гьатнава, Дагъустандин мектебра ва университетра чир-
зава. 

М. Къемеран чIалар ("Кузава, лагь, гум акъатиз", "Ишехь, Къе-
мер, чуьнгуьрд симер", "Кьакьан синел акьахдайла" ва мсб. ) муь-
гьуьббатдикай ва уьмуьрдикай теснифнавай гуьзел жавагьирар я. 
Зари дишегьлидин къамат чи "Къилинж Къемер" романда 
(«Самур»,200I) ганва. 
Чешмеяр: 

1. Фетягьов. А. Миграгъ Къемер. - "Лезги газет", I990-йисан I5- 
апрель. 

2. Лезгийрин революциядилай виликан девиррин литература, 
I990. 

3. Миграгърин булахар. ТуькIуьрайди -А. Къардашев. -Магьач- 
къала, I994. 

МИСКИН  ВЕЛИ 

(XVIacup) 

Шаир Мискин Вели XVI асирда яшамиш хьана. Ам Самур магь-
алдин Мискискар хуьре дидедиз хьана. 
Зариди вичин эсерар лезги ва туьрк чГаларал теснифна. "Шехь- 
  зава зун" шиирдай малум жезвайвал, Мискин Вели 
"гьахъсузвилер 
 акунвай, хиялри перт авунвай, гьижран чIугунвай" инсан я. 
  М. Велидин чIалар сифте яз алим М. Ярагьмедова жагъурна 
ва 
I печатдиз акъудна. Туьрк чIалал теснифнавай шиирар лезги 
чIалаз 
  Шагь-Эмир Мурадова элкъуьрна.   

    XVI асирдин шаирдин чIалар уьмуьрдин татугайвилерикай ва са
  

тIимил хьайитIани рикIик шадвал кутазвай муьгьуьббатдикай я.   
Чешмеяр: 

 
 

I. Дагъустандин савкьватар. ТуькIуьрайди М. Ярагьмедов. - 
Баку, I987. (Азерб. чIалал).   

МУЬШКУЬРВИ ЭКБЕР 

(XVlacup) 
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Шаир Экбер Муьшкуьр вилаятдин арифдаррин дестедик акат-
зава. Адакай тамам малуматар авач. Азербажан чIалал теснифна-
вай шииррай ("Ивидин сел вилерай физ", "Курай вунни" ва ' Ваз 
чир хьурай, вафалу яр") устад шаирдин фикирар, хатI аквазва. И 
пуд чIални муьгьуьббатдин лирикадин гуьзел эсерар я. 

Муыыкуьрви Экберан эсерар М. Ярагьмедова жагъур хъувуна, 
абур ахтармишунал А. Мирзебегов ва С. Бедирханов машгъул я. 
Чешмеяр: 
1. Дагъустандин савкьватар, I987. 
2. "Самур", I989, N 3. 
3. "Лезги газет", I997-йисан 4-июль. 

КЪАЛАЖУХВИ  ЗАБИТ 

(XVIIacup) 

Шаир Забит XVII асирдин кьвед лагьай паюна яшамиш хьа-
на. Ам Самур магьалдин Къалажух хуьряй я. Адан чIалар сифте яз 
печатдиз М. Ярагьмедова акъудна. 

Алим Гь. Гашарова кхьизвайвал, "Къалажухви Забитан эсерар 
халкьдин арада гегьеншдиз чкIанвай, ашукьри абур манийралди 
лугьузвай". Забит ашукьни тир. 

Къ. Забит савадлу инсан тир, ада вичин эсерар гьам лезги, гьам-
ни туьрк чIаларал теснифзавай. Ашукьриз хае тирвал, ада вичин 
чIалар уьмуьрдин шад ва пашман дуьшуьшриз, гьелбетда, муьгьуь-
ббатдиз бахшнава. "Зун" шиирдай аквазвайвал, Къ. Забитан эсер-
риз устадвал хае я. 
Чешмеяр: 
1. Дагъустандин савкьватар, I987. 

2. Лезгийрин революциядилай вилик квай девиррин литература, 
I990. 

ЛЕЗГИ КЪАДИР (XVIIacup) 
Лезги Къадир XVII асирда Куьре магьалда яшамиш хьана. Ке-

сибвили тади гузвай зари, вичин чуьнгуьрни къачуна, къариблух-
риз фена: Бакуда, Ширванда ва Шекида адан ашукьвилин ва шаир-
вилин алакьунар гужлу хьана. Лезги Къадира вич хьтин кесибрикай, 
девлетлуйри халкьдиз ийизвай зулумрикай дерин гьиссерив ащанвай 
чIалар туькIуьрна. 

Зари рекьидалди хайи ватандиз ва халкьдиз вафалу яз амукьна. 
Ада пакаман шагьвардивай вичин гьалдикай хайи эллериз хабар 
гун тГалабзава. "Пакаман шагьвар" шиирдай чахъ галаз халис шаир 
рахазва - къушмадин жуьреда теснифнавай чIал лап дуьзгуьнди 
хьанва. 

Лезги Къадиран чIалар печатдиз сифте М. Ярагьмедова акъуд-
на. 
Чешмеяр: 
I. Дагъустандин савкьватар, I987. 

2. Лезгийрин р'еволюциядилай виликан девиррин литература, 
I990. 

АХЦЕГЬ РАГЬМАНКЪУЛИ 

(XVIIacup) 
Алим ва шаир Агъадин хва Рагьманкъули XVII асирда Ахце-

гьа яшамиш хьана. Ада гзаф йисара Ахцегьрин медресада тарсар 
гана ва жемиятдин къуллугъар авуна. I623-йисуз фарс чIалай араб 
чIалаз Ирандин зурба духтур Абдулмуъмин Дайламидин тIибдин 
ктаб таржума авуна. Зариди таржумадиз кхьенвай сифте гаф гьика-
ятдин жуьре теснифнавай гуьзел эсер яз гьисабиз жеда. Дагъустан-
дин алимри Рагьманкъулидин гьам хсуси эсерриз, гьамни таржу-
майриз, гьикаятдин эсерриз хьиз, еке къимет гузва. 

Ахцегь Рагьманкъулидин эсерри лезги илим ва эдебият вилик 
финиз таъсир авуна. 
Чешмеяр: 
I. Ахмедов Д. Н. Новая "Ахты-наме". - Махачкала, I972. 

ЛЕЗГИ САЛИГЬ 

(XVIIacup) 
Шаир Лезги Салигь XVII асирдин сад лагьай паюна Куьре 

магьалдин Вини Ярагъ хуьре дидедиз хьана, гьавиляй гъилин ктаб-
ра адан тIвар Салигь ал-Ярагьи яз дуьшуьш жезва. Лезги Салигьа 
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хайи хуьруьн ва маса медресайра чирвилер къачуна, Вини Ярагъ-
рин медресада тарсар гана. Ам Лезгистанда, Ширванда ва маса 
вилаятра чIехи алим ва шаир яз машгьур хьана. 

Лезги Салигьа вичин эсерар лезги, араб ва туьрк чIаларал тес-
нифна. Абур яшайишдиз, диндиз ва муыъуьббатдиз бахшнава. 
КГелзавайбурув агакьнавай чГалари ("Ухшар я", "Я неби", "Куьз 
ятIа?", "Сагъ жедай", "Негьзава за", Зун таб гудайди я" ва мсб. ) 
шаирдин устадвилин ва алакьунрин гьакъиндай шагьидвазава. 

Л. Салигьан эсерар сифте яз М. Ярагьмедова печатдиз акъудна. 
Абур лезги чIалаз Шагь-Эмир Мурадова ва Арбен Къардаша эл-
къуьр хъувуна. 
Лезги Салигьа милли шиират вилик финик вичин пай кутуна. 
Чешмеяр: 
1. Дагъустандин савкьватар, I987. 
2. "Коммунист", I989-йисан 22-декабрь. 

3. Лезгийрин революциядилай виликан девиррин литература,  
I990. 

ЯЛЦУГЪ ЭМИН  

(I698-I777) 
XVIII асирдин сад лагьай паюна Лезгистандин тIвар-ван авай 

шаиррикай сад Ялцугъ Эмин хьана. 
Гележегдин шаир Самур магьалдин Ялцугъ хуьре I698-йисуз ди-

дедиз хьана. Адаз хайи хуьруьн, Ахцегьрин ва маса медресайра 
чирвилер къачудай ва туьрк, лезги, араб чIаларал савадлу жедай 
мумкинвал хьана. Зариди вичикай ихьтин гафар тунва: "Илимдин 
гуьгъуьна гьатайди камалдив агакьда... Зани сатIимил л а ц у -
чIулавдакай кIелнава". 

Ашукьрин адет тирвал, Эмина, чуьнгуьр къуьне аваз, Къафкъаз-
дин вилаятрал: Эрменистандал, Ширвандал, Шабрандал, Баку ва 
Дербент шегьеррал цIар илитIна. Ихьтин сиягьатра Эмина къунши 
халкьарин ашукьрин тежриба чирна, дуьшуьш хьайи ашукьрихъ 
галаз жезвай гьуьжетра адан чIалар хци, везинар ширин ва устад-
вални хкаж хьана. Гьар сефердай ам хайи Магъулахъ дередиз цДийи 
манияр, чIалар ва везинар гваз хтана: "Дилбер", "Жедач", "Яргъаз 
хьухь", "Жегьил", "Телли" ва мсб. 

Ялцугь Эмина тунвай ирс мана-метлебдин жигьетдай пуд чкадал 
пай жезва: яшайишдикай теснифнавай эсерар, насигьатдин чIалар 
ва муьгьуьббатдин чIалар-манияр. Эминан чIалариз дерин фики-
рар-философия, къешенгвал, дуьзгуьнвал ва ширин везин хае я. 

Я. Эмин кесиб халкьдин тереф хвейи, гьахълувал патал женг 
чIугур шаир хьана. Ам хайи халкьдин гележег хъеан жедайдахъ 
инанмиш тир. 
Ялцугъ Эмин I777-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. "Коммунист", I962-йисан 2-сентябрь. 
2. Лезгийрин поэзиядин антология, I978. 

 

АХЦЕГЬ НАЗИМ 

(I720-I807) 
Шаир Назим (адан тIвар Магьарам тир) I720-йисуз Ахцегьа 

дидедиз хьана. Жегьилди хайи хуьруьн медресада кIелна, араб, 
туьрк чIалар ва диндинни тIебии илимар мирна. Лезги ва туьрк 
чIаларал шиирар теснифиз ва манияр лугьуз башламишна. Шаир-
дин чIаларин эхиримжи бейтера автордин тIвар кьве жуьре дуь-
шуьш жезва: "Ахцегь Назим" ва "Ахцегь шаир". 

Ахцегь Назиман шиирриз дуьньядикай ва яшайишдикай ийиз-
вай веревирдер, гьахъсузвилериз акси экъечIун, эдебсузвал негьун, 
кесибрин тереф хуьн хае я. "КIанда" шиирдай аквазвайвал, шаир 
вафасуз, инсафсуз, ахлакьсуз ва маса чIуру хесетар квай инсанри-
лай нарази я. 

А. Назиман чIалар печатдиз сифте М. Ярагьмедова акъудна. 
Ахцегь Назим I807-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. Дагъустандин савкьватар, I987. 

2. Лезгийрин революциядилай виликан девиррин литература,  
I990. 
3. "Коммунист", I990-йисан 4-январь. 
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АХЦЕГЬ АГЬМЕД ( XVIII асир) 

Ахцегь Агьмед (гъилин ктабра адан тIвар "Агьмед ал-Ахты" 
кхьенва) XVIII асирда яшамиш хьана. 

А. Агьмеда вичин эсерар лезги ва туьрк чIаларал теснифна. 
"Ахцегьрин тариф" шиирдай аквазвайвал, А. Агьмедан эсерриз 
устадвал хае я. 

Ахцегь Агьмедан эсерар печатдиз сифте Гъ. Садыкъиди акъуд-
на. 
Чешмеяр: 
1. "Коммунист", I99I-йисан 20-август. 
2. "Шарвили", I996-йисан I2-март. 

АХЦЕГЬ ЗАКИР 

(XVIII асир) 
Шаир ва алим Ахцегь Закир (гъилин ктабра адан тIвар Аб-

дулхаликь ал-Ахты яз гьатнава) XVIII асирда яшамиш хьана. Лез-
ги, араб,.фарс ва туьрк чIаларал савадлу, диндин ва тIебии илимрал 
машгьул инсан яз, Закир Ахцегь магьалдин къазивиле хкяна. 

Ахцегь Закира вичин эсерар пуд-кьуд чIалал теснифзавай: абур 
яшайишдикай     ("Серсер"), муыьуьббатдикай ("Къарагуьз"), дин- 
дикай ва уьмуьрдин маса терефрикай я. 

А. Закиран эсерар, РагъэкъечIдай патан эдебиятдин къанунар 
вилив хвена, теснифнава. Абуру лезги шиират вилик финиз хейлин 
таъсирна. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I993-йисан 20-апрель. 

ЛЕЙЛИ-ХАНУМ ( XVIII асир) 

Зари Лейли-Ханум Самур магьалдин Мискискарин хуьре ди-
дедиз хьана. Ам XVIII асирдин сад лагьай паюна яшамиш хьана. 

Лейли Ханума вичин шиирар-манияр лезги ва туьрк чIаларал 
теснифна. Савадлу дишегьли яргъал хуьрериз ва шегьерриз сиягь-
атриз фена ва анра ашукьрихъ галаз гьуьжетриз экъечIна. Ада 
вичин гуьзел чIалар халкьдин дердийрикай, муьгьуьббатдикай, 
тIебиатдикай теснифна. Чав агакьнавай чIаларай ("Ийимир" ва 
"Гьуьжет") аквазвайвал, Лейли-Ханумахъ шаирвилин бажарагъ ва 
зичин хатI ава. 

Лейли-Хануман чIалар сифте I927-йисуз Бакуда "Элдин шаи-
рар" тIвар алай ктабдиз акъатна Гуьгъуьнин йисара шаирдин ирс 
кIватI хъувунал М. Ярагьмедов, А. Мирзебегов ва мсб машгъул 
хьана. 
Чешмеяр: 
I. Дагъустандин савкьватар, I987. 
2 "Коммунист", I989-йисан 22-декабрь 

МИСКИНЖВИ КЪУРБАН 

(XVIII асир) 
Зари ва ашукь Къурбан XVIII асирда Самур магьалдин Мис-

кискарин хуьре яшамиш хьана. 
Къурбан савадлу, РагъэкъечIдай патан чIалар чидай, марифатлу 

инсан хьана. Ада вичин шиирар лезги ва туьрк чIаларал теснифна 
Халкьдин сивера адан "Атанва зун", "Ханумар" ва маса чIалар 
ама. Абур уьмуьрдиз, муьгьуьббатдиз ва маса месэлайриз бахшна-
ва. 

Ашукь Хиналугъ Эминахъ галаз гьуьжетриз экъечIайла, Къур-
бан гъалиб хьана. Адан бязи чIалар I964-йисуз табасаранрин алим 
М. Гьасанова Хив райондин КъуштIил хуьруьнвийривай кхьин 
хъувуна. 
Чешмеяр: 
I "Лезги газет", I993-йисан 4-ноябрь. 

 
АХЦЕГЬ  МАГЬАРАМ ( XVIII асир) 

Алим ва шаир Магьарам-эфенди (гъилин ктабра ам Магьарам-
эфенди ал-Ахты яз гьатнава) XVIII асирдин кьвед лагьай паюна яша-
миш хьана. Ам Самур магьалдин Къутунхърин хуьре дидедиз хьана. 
Ада Ахцегьрин медресада кIелна, РагъэкъечIдай патан чIалар ва 
илимар чирна, ахпа гьа ина тарсарни гана. Гуьгъуьнлай Куьредин 
Магьмутан хуьрел куьч хьана, алимди ина медреса ахъайна. 
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Магьарам-эфендиди вичин шиирар лезги ва араб чIаларал кхье-
на, абур уьмуьрдин жуьреба-жуьре месэлайриз, вичин кьилел атай 
дуьшуьшриз, диндиз ва философиядин веревирдериз бахшнава. Ма-
гьарам-эфендиди Лезгистанда кIелун-кхьин, илимар ва эдебият ви-
лик финиз дериндай таъсирна. Адан гъилик кIелай гзаф сухтайри-
кай (Ярагъ Мегьамед, Ахцегь Мирзе Али, Рухун Али ва мсб. ) 
Кавказдин вилаятра тIвар-ван авай алимар, шаирар ва регьберар 
хьана. 

Магьарам-эфендидикай сифте малуматар Алкьвадар Гьасан-
эфендидин "Асари Дагъустан" ктабда ганва: "ЧIехи алимрин жер-
гедик Ахцегь Магьарам-эфенди акатзава. . . Ада физикадин ва 
философиядин тарсар гана. . . "Алкьвадар Гьасан Ахцегь Магьа-
рам-эфендидин птул жезва: Гьасан-эфендидин чIехи буба Ярагь 
Мегьамед Магьарам-эфендидин езне тир. 

Магьарам-эфендидин шиирар печатдиз акъудун патал Гъ. Са-
дыкъиди ва М. Ярагьмедова еке зегьметар чIугуна. Магьарам-эфенди 
Магьмутан хуьрел цIайлапанди яна кьена. 
Чешмеяр: 
1. Гасан Алкадари. Асари Дагестан. - Махачкала, I994. 
2. "Коммунист", I99I-йисан 20-август. 

ЛЕЗГИ АГЬМЕД 

(I762-I840) 
Шаир ва ашукь Лезги Агьмед (адан тIвар Бакар тир) I762-

йисуз Самур магьалдин Къуруш хуьре дидедиз хьана. Ада жуьреба-
жуьре медресайра кIелна, илимар ва араб, фарс, туьрк, эрмени 
чIалар чирна. Сифте адакай мискIиндин къуллугъчи (малла Бакар) 
хьана, ахпа тIебиатди ганвай паюни ам заривилин рекьиз чIугуна. 

Лезги Агьмеда хайи ватандикай, кесиб инсанрин кьисметдикай, 
ханарин гьахъсузвилерикай, муьгьуьббатдикай гзаф чIалар кхьена: 
"Мурсал хандиз", "Хъел хьана хьи" ва мсб. Ам Кьуьчхуьр Саидан 
кIеви дуст тир. 

Шаирдин чIалар лезги мектебра чирзава. Адан уьмуьрдин ва 
яратмишунрин рехъ Къуруш Мегьамеда ва Кьасум Фаталиева ах-
тармишна. 
Лезги Агьмед I840-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. Ашукьар. - Баку, I937. (Азерб. чIалал). 
2. Лезгийрин поэзиядин антология, I978. 

САИД АГЬМЕД  

( XVIII асир) 

Сайд Агьмед XVIII асирда яшамиш хьана. Ахцегьрин медре-
сада ада араб, фарс ва туьрк чIалар, диндин ва тIебии илимар 
чирна. Гзаф йисара ашукьвилин пешедал машгъул хьана. Надир 
шагьдин кьушунри Лезгистандал гьужум авур йисара ам гъурбат-
диз акъатна. 

Сайд Агьмеда вичин шиирар ва манияр "са югъ такур" уьмуьр-
дикай, "дава тежер залан дердиникай", гьижрандикай теснифна. 
"Шехьрай" шиирдай малум жезвайвал, шаирди багъ кутуна, амма 
ам емишар кIватI хъийиз агакьнач. 
Сайд Агьмед гъурбатда кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. Дагъустандин савкьватар, I987. 

2. Лезгийрин революциядилай виликан девиррин 
литература, 
, I990. 

ЦИЛИНГВИ  БУКIА  

  (XVIII асир) 

  БукIа (адан тIвар Абукар тир) Куьре магьалдин Цилинг 

хуьре дидедиз хьана. 
   Цилингви БукIа савадлу ва илимдар инсан тир, ада вичин шиирар 
лезги ва туьрк чIаларал туькIуьрна. "Къвезва гьа" шиирдай  
| аквазвайвал, Ц. БукIадихъ шаирвилин устадвал ава. 
      Ц. БукIа лезгийрин машгьур шаир Етим Эминан чIехи буба тир. 
 Зари Цилинга кечмиш хьана. 
     Чешмеяр: 
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       I. Дагъустандин савкьватар, I987. 
2. "Коммунист", I990-йисан 22-декабрь. 

КЬУЬЧХУЬР  САИД 

  (I767-I8I2 ) 

ЧIехи шаир, ашукь ва, лезги ва Дагъзстандин литературайрин 
классик Кьуьчхуьр Сайд I767-йисуз Куьре магьалдин Кьуьчхуьра 
дидедиз хьана. Ада хуьруьн медресада кIелна, илимрин дибар ва 
араб, фарс, туьрк чIалар чирна. Буба кечмиш хьайила, Сайда 
кIелунар акъвазарна, хзан хвена. 

Дерин кьатIунар авай жегьил фад гъавурда акьуна: кесибар 
виринра девлетлуйрин зулумдик ква, абурун сузадин ван садазни 
къвезвач. Инсанперес ва ватанперес шаир, "Авайвилиз хьурай ля-
нет!" - лагьана, саз хуруз чIугуна, ханариз акси экъечIна. Мурсал 
ханди адан вилер акъудна. Ихьтин вагьшивилиз ва инаддиз ашукь-
ди мадни хци чIаларалди жаваб гана. 

Кь. Саидан эсерар, чпин мана-метлебдиз килигна, са шумуд чка-
дал пай жезва: уьмуьрдикай теснифнавайбур ("Къарагуьн", "Зи 
чарх кьулухъ элкъвена", «Лянет» ва мсб. ), муьгьуьббатдикай тес-
нифнавайбур ("Къумрал руш", "Есир я зун" ва мсб.) ватIебиатдикай 
теснифнавайбур ("Чубарук", "БалкIандиз" ва мсб.). 

Кьуьчхуьр Саидан эсерар художественный жигьетдай лап вини 
дережада аваз, халис устадди хьиз, яратмишнава. Абуру лезги шии-
рат вилик финиз еке куьмек гана. Шаир дин яратмишунар мектебра 
ва университетра чирзава. 

Алим Гь. Гашарован ахтармишунар ва алахъунар себеб яз, I990-
йисуз Кь. Саидан эсеррин "Шикаят" тIвар алай сифте кIватIал 
чапдай акъатна. 

Кь. Сайд I8I2-йисуз хуьре кечмиш хьана. Женгчи шаирдин къа-
мат чи "Гьай тахьай гьарай" романда («Самур, I992) ганва. 
Чешмеяр: 
1. Лезгийрин поэзиядин антология, I958. 
2. Гашаров Гь. Гь. Лезгийрин литература, I979. 

МАЗАЛИ  АЛИ 

(I770-I820) 
Зари ва ашукь Мазали Али I770-йисуз Самур магьалдин Ма-

цар хуьре дидедиз хьана. Хуьруьн медреса куьтягьна, Али зариви-
лин пешедал машгъул хьана. Девлетлуйрин гьахъсузвилер эхиз та-
хьана, ам Къуба магьалдин Хьилер хуьруьз куьч хьана. 

Мазали Алиди вичин манияр ва шиирар лезги ва туьрк чIаларал 
теснифна. Адахъ чуьнгуьр ягъунин ва манияр лугьунин жигьетдай-
ни еке алакьунар авай. 

Мазали Али женгчи ашукь ва шаир хьана: ада гзаф чIалар 
дуьньяда авай гьахъсузвилериз, ахлакьсузвилериз ва эдебсузвиле-
риз акси яз теснифна. Заридивай шад дуьшуьшрикай, муьгьуьббат-
дикай чIалар тесниф тавуна акъвазиз хьанач. Шаирдин "Ватан", 
"Хандиз", "Жегьилриз тавакъу" ва маса чIалар халкьдин сивера чи 
йикъарани ама. 

М. Алидин шиирар Дагъустандин мектебра ва университетра 
чирзава. 
Мазали Али I820-йисуз азардикди кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. Лезгийрин поэзиядин антология, I959. 
2. Дагъустандин савкьватар, I987. 
3. "Коммунист", I993-йисан 25-ноябрь.  

 

ЯРАГЪ  МЕГЬАМЕД 

(I770-I840) 
ЧIехи алим, шаир ва камалэгьли, Дагъустандин халкьар азад-

вилин женгериз къарагъарай регьбер Ярагъ Мегьамед I770-йисуз 
Куьре магьалдин Вини Ярагъ хуьре дидедиз хьана. Бажарагълу 
жегьилди Лезгистандин ва Ширвандин медресайра кIелна, 
РагъэкъечIдай патан чIалар (араб, фарс ва туьрк), жуьреба-жуьре 
илимар мирна. Адакай тIарикъатдин муршид, шейх хьана. Ярагъ 
Мегьамеда Дагъустанда милли азадвилин гьерекатдин диб эцигна. 
Къази-Мегьамед ва Шамил хьтин къагьриман рухвайриз вичин 
медресада таре ва гъазаватдиз экъечIдай ихтияр гана. 
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Ярагъ Мегьамеда вичин эдебиятдин эсерар лезги, араб ва туьрк 
чIаларал теснифна. Араб чIалал кхьенвай шиирар I9I0-йисуз Те-
мир-Хан-Шурада, "Шейх Ярагъидин эсерар" тIвар алай ктаб яз, 
печатдай акъатна. 

Я. Мегьамедакай урус чIалал акъатнавай Кафказдин ва Дагъус-
тандин тарихдин ктабра гзаф кхьенва. Къиметлу малуматар Алкь-
вадар Гьасанан "Асари Дагъустан" ктабдани ава. Ярагъ Мегьамеда 
Дагъустандин тарихда ва литературада дерин гел туна, ам, 
виликдай хьиз, виридаз истеклу я. Адан уьмуьрдин ва яратмишун-
рин рехъ профессор А.Агъаева ахтармишна. 

Зари I840-йисуз Авар магьалдин Согърат хуьре кечмиш хьана. 
Ина адан сур пIир я. 

I99I-йисуз Мегьарамдхуьруьн Ярагъ-Къазмайрал (Вини Ярагъ 
иниз куьч хьанва) чIехи алим ва шаир Ярагъ Мегьамед дидедиз  
хьайидалай инихъ 220 йис тамам хьуниз талукь илимдинни тежри- 
бадин конференция кьиле фена. Адан тIвар Дербентда авай "Юж- 
даг" институтдиз ва Махачкъала шегьердин кьилин са куьчедиз  
ганва. 
Чешмеяр: 
1. Гасан Алкадари. Асари Дагестан, I994. 
2. Агаев А. Философия совести. - Махачкала, I995. 

АХЦЕГЬ МИРЗЕ АЛИ 

(I770-I859) 
 ЧIехи алим, шаир ва арифдар Мирзе Али I770-йисуз Ахцегьа  

дидедиз хьана. Хци зигьин авай жегьилди Ахцегьрин, Араканидин  
ва маса медресайра кIелна, диндин ватIебии илимар, РагъэкъечIдай 
патан араб, фарс ва туьрк чIалар чирна. 

Эдебиятдин эсерар: философиядин, диндин, муьгьуьббатдин 
чIалар Мирзе Алиди гьам лезги, гьамни вичиз лап хъеан чидай 
туьрк ва араб чIаларал теснифна. "ГьикIин?", "Къеледай", "ЗатI  
туш" ва маса шииррай аквазвайвал, абур бажарагълу шаирдин  
къелемдикай хкатнава. 

Мирэе Али чIехи ватанперес ва инсанперес хьана. Ам Дагъус-
тандин ва Урусатдин халкьар дуствилелди яшамиш хьунин тереф-
дар тир, гьавиляй зариди Шамилан дяведин тереф хвенач. Я ам 
Сурхай хандизни табий хьанач. 

Алкьвадар Гьасанавичин "Асари Дагъустан" ктабда Мирзе Али-
диз еке къимет ганва. 

I848-йисуз Мирзе Али мукьувай чир хьайи Н. Ф. Рота (ам Ах-
цегьрин къеледин комендантдин руш тир) вичин рикIел хкунра икI 
кхьенва: "Чун округдин виридалайни чIехи регьбердихъ - къази 
Мирзе Алидихъ галаз таниш хьана. Ам гьам жерягь, гьамни шаир 
яз хьана. . . Мирзе Алиди дамахзавай кьилин девлет ктабар тир 
Адан шкафра цДудралди басмадин ва гъилин ктабар авай . . Ина 
къадим шаиррин диванар - кIватIаларни гзаф авай". 

Мирзе Алидин уьмуьрдин ва яратмишунрин рехъ ахтармишу-
ник алимар тир Гъалиб Садыкъиди ва адан руш Фаиля Садыкъи-
ди еке пай кутуна. Шаирдин эсерар мектебра ва университетра 
чирзава. 
Мирзе Али I859-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. Гасан Алкадари. Асари Дагестан, I994. 
2. Лезгийрин поэзиядин антология, I989. 
3. Воспоминания "Девы гор". - Махачкала, I995. 

СФИ-ЭФЕНДИ 

(I770-I835 ) 
Зари ва алии Сфи-эфенди I770-йисуз Самур магьалдин Йигул 

хуьре дидедиз хьана. Чирвилерихъ ялзавай жегьил Миграгърин 
медресадиз атана. Машгьур алим Абдулгъани-эфендидин гъилик 
кIелна, диндин ва тIебии илимар, РагъэкъечIдай патан чIалар чир-
на, хзан кутуна, ам Миграгъа бинелу хьана. Гуьгъуьнин йисара 
Ахцегьрин ва Игъиррин алимрин гъилик чирвилер хкаж хъувуна, 
"эфенди" ва "шейх" дережайриз лайихлу хьана. 

Сфи-эфендиди Миграгърин жуьмя мискIиндин имамвиле ва хуь-
руьн къазивиле кIвалахна, вичин медреса ахъайна, гзаф йисара ана 
сухтайриз дикдин ва тIебии илимрин тарсар гана. 

Сфи-эфенди зарини тир. Ада лезги, араб ва туьрк чIаларал 
яшайишдикай, тIебиатдикай ва муьгьуьббатдикай шиирар тесниф-
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на. Месела, "Мазан Къемер хьтин рушариз", "Яйнахар", "Ахцегь-
ви Мирзали илифайла", "Секинсуз Ярагъ Мегьамедаз", "Эренлер", 
"Йигулриз-ругулриз", "Я Аллагь, вун чаз хьухь куьмек" ва маса 
чIалар XX асирдин 60-70-йисара яшлу инсанрин рикIел аламай. 
Иллагьияр ва сувариз бахшнавай чIалар мелера ва никIе-векье ин-
санри, мискIиндин минарадилай мижеверри, абурукай яз шаир 
Миграгъви Мардалидини, везиндалди лугьудай. 

Сфи-эфендидиз вичин девирдин камалэгьлийрихъ: Ахцегьви 
Мирзе Алидихъ, Ярагъ Мегьамедахъ ва масабурухъ галаз яр-ду-
ствилин, хванахвавилин сих алакъаяр авай. Ада, Ахцегь Мирзе 
Алиди хьиз, тIебии илимрихъ ялзавай ва сухтайриз ихьтин жумла 
тикрардай: "Вири таб я, илим - гьахъ". Чи "Ракъинин муг" роман-
дин (I984) бинеда Миграгъви Сфи-эфендин кьадар- кьисмет ава. 

Сфи-эфенди I835-йисуз кечмиш хьана, Миграгърин Агъа Сепин-
дин сурара кучукнава. Адан сур пIир-зираят я. 
Чешмеяр: 
I. Акимов Къ. X. Миграгъ-наме. - "Самур", I996, № 4. 
2 «Лезги газет», 2000-йисан I4-декабрь. 

РУХУН АЛИ  

(I772-I8S5 ) 

Шаир ва алим Рухун Али I772-йисуз Куьре магьалдин Рухун 
хуьре дидедиз хьана. Рухунрин, Ахцегьрин ва маса медресайра 
кIелна, ада жуьреба-жуьре илимар ва чIалар чирна. Гзаф йисара 
вичин медресада тарсар гана. 

Рухун Али (Алкьвадар Гьасана "Асари Дагъустан" ктабда адан 
тIвар Рухунви Гьажи Али кхьенва) Ярагъ Мегьамедахъ ва Мирзе 
Алидихъ галаз са йисара яшамиш хьана. Абуру сада-садавай или-
мар чирзавай, арада дуствилин ва хванахвавилин алакъаяр авай, 
сада-садаз шиирралди чарар кхьизвай. Гьавиляй Рухун Алидин 
шиирар-чарар Я. Мегьамеданни М. Алидин ктабра гьатнава. 

Рухун Алиди вичин гзаф шиирар лезги чIалал теснифна, а девир-
дин амай шаиррилай тафаватлу яз, и кар ада вилик кутазвай. Ша-
ирдихъ араб ва туьрк чIаларал теснифнавай чIаларни ава. Художе-
ственный жигьетдай Р. Алидин эсерар вини дережада аваз 
яратмишнава. Мана-метлебдин жигьетдай абур диндикай, 
яшайишдикай ва муьгьуьббатдикай теснифнавай эсерар я. Шаир-
дихъ сатирадин ва зарафатдин чIаларни ава. Мирзе Алиди урус 
рушан тарифнавай чIалар кхьейла, Рухун Алиди адаз туьгьметар-
навай шиир кхьена. 

Рухун Алидин яратмишунри лезги шиират вилик финиз таъсир-
на. Зари I885-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. Гасан Алкадари. Асари Дагестан, I994. 
2. Лезгийрин революциядилай виликан девирин литература, I990. 

ПАГЬИРЖАЛВИ ЭМИР АЛИ 

(I790-I846) 

Алим   ва   шаир   Эмирали   I790-йисуз   Къуба   магьалдин 
Нагьиржал хуьре дидедиз хьана. Ада сифте хайи хуьруьн ва Къуба- 
дин, ахпа Вини Ярагъдал Мегьамед-эфендидин медресайра кIелна, 
диндин ва тIебии илимар, РагъэкъечIдай патан чIалар чирна. 
КIелдай йисара адаз Вини Ярагъдал Дагъустандин гележегдин има-
мар, Къази-Мегьамед ва Шамил, мукьувай чир хьана. 

Эмиралиди вичин эдебиятдин эсерар лезги ва туьрк чIаларал 
теснифна: абур яшайишдикай, инсанрин гьиссерикай, азаб-зулум-
дикай я. "Дурнаяр", "Жагъурда", "Лугьуз-лугьуз", "Жедач" ва маса 
эсеррай Эмиралидин устадвал аквазва 

Нагьиржалви Эмиралидиз Алкьвадар Гьасана вичин "Аса -
ри Дагъустан" ктабда еке къимет ганва: "Къуба уезддин Пагьиржал 
хуьруьн эгьли Гьажи Эмирали-эфенди гьакъикъи алим ва 
камалэгьли хьана". 

Шаирдин ирс кIватI хъувунин карда М. Ярагьмедова ва А Мир-
зебегова еке зегьмет чГугуна. Лагьиржалви Эмирали I846-йисуз 
гьяждилай хкведай рекье кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. Гасан Алкадари. Асари Дагестан, I994 
2 Дагъустандин савкьватар, I987. 
I 
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МИРЗЕ КЕРИМ 

(I820-I894 ) 

Зари ва таржумачи Мирзе Керим I820-йисуз Куьре магьалдин 
Штул хуьре дидедиз хьана. Ада Ахцегьрин ва Вини Ярагърин мед-
ресайра кIелна, илимрин дибар ва чIалар чирна Гзаф йисара лезги, 
туьрк ва урус чIаларин таржумачи яз, Дербент шегьерда яшамиш 
хьана. 

Мирзе Керима вичин шиирар лезги ва туьрк чIаларал теснифна. 
Абур шаирди дуьнъядикай, яшайишдин ширин ва туькьуьл тереф-
рикай, тIебиатдин ва муьгьуьббатдин сирерикай авунвай веревир-
деря. 

М. Кериман шиирар печатдиз сифте М. Ярагьмедова акъудна. 
Мирзе Керим I894-йисуз Дербентда кечмиш хьана. 
М. Кериман стха Мирзе Жабраилни алакьунар авай шаир тир. 
Чешмеяр: 
I. Дагъустандин савкьватар, I987. 

МИГРАГЪ MAP ДАЛИ 

(I820-I927) 
Зари Мардали I820-йисуз Самур магьалдин Миграгъ хуьре 

дидедиз хьана. Ада хуьруьн медресада диндин ва тIебии илимар, 
араб ва туьрк чIалар чирна. Бубайрин ирс яз, ада дерзичивал авуна. 
ЧIехи хзандиз фу къазанмишун патал Миграгъ Мардали Самур-
дин, Куьредин ва Къубадин хуьрера къекъвена. Гзаф йисар ада  
Манкъулидхуьре акъудна. 

Адавай гьахъсузвал, намуссузвал ва зулумкарвал эх жедачир. 
Вичиз акур ва я ван хьайи гьар са адалатсуз агьвалатдикай ада 
гьасятда чIал туькIуьрдай. Чав агакьнавай вири шиирар Мардали-
ди лезги чIалал теснифна. 

Шаирдин эсерар мана-метлебдиз килигна кьве чкадал пай жезва: 
яшайишдикай теснифнавай чIалар ("Миграгъиз хтайла лагьай чIал", 
"Етимдикай", "Шалбуз дагъдиз", "Жуван пеше", "Текиви Уружаз" 
ва мсб. ) ва муьгьуьббатдин чIалар ("Манкъулидин хуьряй тир 
гуьзелдиз" ва мсб.). Абур сифте печатдиз и улубдин авторди акъуд-
на. Заридихъ ширин сесни авай. Ада межлисра вичин, Къемеран, 
Сфи-эфендидин ва маса шаиррин чIалар лугьудай. Зари I927-йисуз 
Миграгъа кечмиш хьана. 
М. Мардалидин шиирар лезги мектебра чирзава. 
Чешмеяр: 
1. "Дуствал", I970, N 2. 
2. Миграгърин булахар, I994. 

АХЦЕГЬ АБДУРАГЬМАН (I82I-I9I3 ) 

Алим ва шаир Гьажи Абдурагьман (Ахцегь Абдурагьман) 
I82I-йисуз Ахцегьа дидедиз хьана. Хайи хуьруьн медресада илим-
рин дибар ва РагъэкъечIдай патан чIалар чирна, ада гзаф йисара 
гьа и медресада тарсарни гана. 

Азадвилин ва гьахълувилин тереф хуьзвай инсан яз, Ахцегь Аб-
дурагьманавай I877-йисан бунтара иштирак тавуна акъвазиз хьа-
нач. И тахсирдай ам сифте Дербентдин зинданда туна, ахпа Урусат-
диз суьргуьндиз акъудна. 

Ахцегь Абдурагьмана лезги ва туьрк чIаларал шииратдин эсе-
рар: къушмаяр, мухамассар (вад цIарцIикай ибарат шиирар), мас-
навияр (кьве цIарцин ширрар) ва маса жуьредин шиирар теснифна. 
Абур художественный жигьетдай къиметлу ва тамам эсерар я. 

А. Абдурагьманан эсерар пачатдиз сифте М. Ярагьмедова ва Гъ. 
Садыкъиди акъудна. 
Ахцегь Абдурагьман I9I3-йисуз хайи хуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. Дагъустандин савкьватар, I987. 
2. "Лезги газет", I995-йисан I5-сентябрь. 

ЗАХИТI ГЬАШИМ 

(XlXacup) 

Зари Гьашим Куьре магьалдин Агъа ЗахитI хуьре дидедиз 
хьана. Ам савадлу инсан тир. 

ЗахитI Гьашима дуьньядикай, кесиб инсанрин дерди-баладикай, 
диндин шартIарикай дерин мана квай шиирар теснифна. 

3. Гьашиман чIалар Къубадин хуьрера амай гъилин ктабра 
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гьатнава. Агакьнавай хва кьена, сабур хуьз тежезвай агъамакьави 
Кьасумаз туькIуьрай "Фагьума" тIвар алай шиир инсанрин рикIел 
чи йикъарани алама. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I993-йисан 23-март. 

АХЦЕГЬ МЕГЬАМЕД-ШЕРИФ 

(XlXacup) 

Алим ва шаир Мегьамед-Шериф Ахцегьа дидедиз хьана. Ам 
тIвар-ван авай алим ва шаир Ахцегь Мирза Алидин стхадин хва я. 

Ахцегь Мегьамед-Шериф пуд чIалал ( лезги, араб ва туьрк ) 
шиирар теснифзавай шаир хьана. Адан эсерар Дагъустандин алим-
рин ва эдебиятдал рикI алайбурун арада чкIана. 

Ахцегьрин медресада тарсар гузвай алимди ва бажарагълу ша-
ирдин яратмишунриз Азербажандин ва Дагъустандин халкьарин 
векилри къимет гана. Абурукай табасаран шаиррин: Аркит Сулей-
манан ва ЧIулат Имаман тIварар кьаз жеда. 
Мегьамед-Шериф хайи хуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I998, N 2. 

КЪАЧМАЗ САЙД (XlXacup) 

Алим ва шаир Саид-эфенди Къачмаз шегьерда дидедиз хьана. 
Бажарагълу жегьилди жуьреба-жуьре медресайра диндин ва тIебии 
илимар, РагъэкъечIдай патан чIалар чирна. 

Эдебиятдин эсерар Саид-эфендиди лезги, араб ва туьрк чIаларал 
теснифна. Ам муьгьуьббатдин шиирар кхьинин жигьетдай иллаки 
вини дережадив агакьна. "Азиз къелем", "Катна дилбер" ва маса 
чIаларай кIелзавайдаз шаирдин устадвал аквазва. 
Къачмаз Саидан чIалар сифте печатдиз Гъ. Садыкъиди акъудна. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I995-йисан 4-август. 

ЛЕЗГИ ХВА 

(XlXacup) 
Зари Лезги Хва (Лезги Огълу) XIX асирдин сифте кьилера 

Къуба магьалдин Межидли хуьре дидедиз хьана. Вичин девирдиз 
талукь савад авай ва гзаф чIалар чидай инсан яз, ада манияр лезги, 
эрмени ва туьрк чIаларал теснифна. Ашукь гзаф йисара Александ- 
рополь шегьерда яшамиш хьана. 

Лезги Хва эрменийри чпин ашукь яз гьисабзава. Адан эсерар 
лезги кIелзавайдав ахгакьарун чи литература ахтармишзавай алим-
рин хиве ама. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I998, № 2. 

АЛКЬВАДАР ГЬАСАН 

(I834-I9I0) 

ЧIехи алим ва шаир Алкьвадар Гьасан I834-йисуз Авар округ-
дин Балакани хуьре дидедиз хьана. Ина адан буба Алкьвадар Аб-
дуллагь-эфенди, Куьредай вичин муаллим Ярагъ Мегьамедахъ га-
лаз атана, яшамиш жезвай. ТIебии алакьунар авай Гьасана 
Алкьвадрал вичин бубадин, Ахцегьа Мирзе Али-эфендидин ва Вини 
Ярагъдал Исмаил-эфенди халудин медресайра кIелна, диндин ва 
тIебии илимар, араб, фарс ва туьрк чIалар чирна. 

Бажарагълу алим хьиз, Алкьвадар Гьасан шаирни тир, ада ви-
чиз Мамнун (рикI чIехиди ва намуслуди) тIвар хкяна. Гьасана-
Мамнуна вичин эсерар лезги, араб, туьрк ва азербайжан чIаларал 
теснифна. Адан пуд ктаб XX асирдин сифте йисара басмадай акъат-
на: "Асари Дагъустан" (I903), "Жараб ал-Мамнун" (I9I2) ва "Диван 
ал-Мамнун" (I9I3). Илимдин ва эдебиятдин эсерри А. Гьасан-
эфенди Лезгистанда, Дагъустанда, Азербажанда, Туьркияда, 
Урусатда ва маса уьлквейрани машгьур авуна. 

А. Гьасанан эдебиятдин эсерар мукьва-кьилийриз ва дустариз 
кхьенвай шиирар-чарар ("Абу-Муслимаз кагъаз", "Дустуниз" ва 
мсб. ), уьмуьрдикай теснифнавай чIалар ("I896-йисан дуьньядин 
гьаларикай къасида", "I877-йисуз дустагъ авурла" ва мсб. ), ясдин 
чIалар ("Бубадиз", "Паб Салигьат кьейила" ва мсб.) я. Абур дерин 
мана-метлебдив ва гьиссерив аиДанва, устаддаказ яратмишнава. 
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А. Гьасан-эфенди I9I0-йисуз кечмиш хьана, ам Алкьвадрин сура-
ра кучуднава. 

Алкьвадар Гьасана Дагъустандин тарихда ва эдебиятда дерин 
гелер туна, илим, эдебият ва меденият вилик финиз таъсирна. 
Чешмеяр: 
1. Лезгийрин поэзиядин антология, I958. 
2. Дагъустандин савкьватар, I987. 

3. Историко-литературное наследие Гасана Алкадари. -Махач 
кала, I988. 

ЛГАВИ РАМАЗАН 

(XlXacup) 

Зари Фейзуллагьан хва Рамазан Самур округдин Лгар хуьре 
дидедиз хьана. Ада хайи хуьруьн ва Ахцегьрин медресайра кIелна, 
илимар ва РагъэкъечIдай патан чIалар чирна. 

Лгави Рамазан шаирвилин рекьяй Мирзе Алидин ва Алкьвадар 
Гьасанан дережада авай. Ада вичин шииратдин эсерар лезги, араб 
ва азербайжан чIаларал теснифна. Абур художественный жигьет-
дай тамам ва кIелзавайдаз дериндай таъсирзавай жавагьирар я. Л. 
Рамазана инсанриз савадлу хьуниз ва илимар чируниз эвер гана. 
"Илим герек я" шиирда ада кхьизва: "Илим герек я гьар садаз, 
пачагьдиз тажни тахт хьиз; илим герек я гьар садаз, вичин хайи 
стха, вах хьиз". 

Шаирди араб ва азербажан чIаларал теснифнавай поэмаяр лезги 
чIалаз таржума тавуна ама. 

Лгави Рамазанан эсерар печатдиз сифте яз Гь. Садыкъиди акъ-
удна. 
Чешмеяр: I. "Коммунист", I970-йисан 27-
июнь. 

МАЛЛА  НУРИ 

(I835-I9I3 ) 

Фяле шаир Малла Нури I835-йисуз Ахцегьа дидедиз хьана. 
(Бязи ктабра адан тIвар Ахцегьви Нури яз гьатнава). Хци зигьин 
авай гадади хайи хуьруьн медресада кIелна, илимрин дибар ва 
чIалар чирна. Ам манияр ва шиирар теснифунал машгьул хьана. 

I877-йисан бунтара иштирак авунай Нури сифте Дербент шегь-
ердин Нарынкъаладин зинданда туна, ахпа Урусатдиз суьргуьндиз 
акъудна. 

М. Нуриди гзаф йисара Бакудин нафтIадин мяденра кIвалахна. И 
йисара ада фялейрин четин уьмуьрдикай, гьахъсуз дуьньядикай, 
ришветда вил авай судуйрикай хци шиирар кхьена. I9I3-йисуз 
Петербургда акъатзавай "Дагъустандин пакаман ярар" газетда 
Малла Нуридин "Тъурбат" шиир чапна. Малла Нури I9I3-йисуз 
Ахцегьа кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. Лезгийрин поэзиядин антология, I978. 
2. Дагъустандин савкьватар, I987. 

3. Лезгийрин революциядилай виликан девиррин литература,  
I990. 

МИСКИНЖВИ  ЖАБРАИЛ 

(XlXacup) 

Зари Жабраил тахминан I838-йисуз Самур магьалдин Мис-
кискар хуьре дидедиз хьана. Ада хайи хуьре кIел-кхьин, ахпа Ах-
цегьрин медресада илимар, чIалар чирна. 
I877-йисан бунтара иштирак    авунвай     Жабраил Урусатдиз 
суьргуьндиз акъудна. 

Мискинжви Жабраила вичин шиирар халкьдин задан уьмуьрди-
кай, гьахъ авачир дуьньядикай теснифна. 
Чешмеяр: 
I. Дагъустандин савкьватар, I987. 

ЕТИМ ЭМИН  

(I838-I884 ) 

ЧIехи шаир ва камалэгьли, лезги ва Дагъустандин литерату-
райрин XIX асирдин машгьур классик Етим Эмин (Севзиханан хва 
Мегьамед-Эмин) I838-йисуз Куьре округдин Ллцугъ хуьре дидедиз 
хьана. Гележегдин шаир дин бубаСевзихан, Цилингрин хуьряй куьч 
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хьана, ина къази тир. Мегьамед-Эмина сифте вичин бубадивай 
кIел-кхьин чирна, ахпа Кьеанрин, Алкьвадрин ва Вини Ярагърин 
медресайра чирвилер къачуна. Адакай лезги, араб, фарс ва туьрк 
чГаларал савадлу, и чIаларал вичин эсерар теснифзавай зари хьана. 
Буба кьейила, адан къуллугъ жемятди жегьил Мегьамед-Эминал 
тапшурмишна. 

Етим Эмин умун къилихрин, рикI ачух, чарадан дердиникай 
хабар кьадай инсан тир. Къазивал ийидай йисара ада датIана гьахъ-
лувилин тереф хвена. Шаирдин кагъазрай аквазвайвал, ада къунши 
хуьрерин къазийривайни кесиб инсанрин дердияр туькIуьрун 
тIалабна. 

Сифте чIаларилай башламишна, Етим Эмин халкьдин арада 
машгьур хьана: адан гьар са шиир ( "Билбил", "Туьквезбан", 
"Гуьзел яр" ва мсб.) сиверай-сивериз, дафтаррай дафтарриз фена, 
чкГана. Гьахъсузвилери агъавалзавай дуьньяда шаир гележегдикай 
умуд хкатна амукьнач. Адаз зулумкарри кесибриз ийизвай гужарин 
эхир къведайди чизвай: "Пачагьдин кIеви зулум са къуз вичиз жеда 
къалум", - лагьана шаирди "I877-йисан бунтариз" шиирда. 

Етим Эмина вичин эсерра хайи халкьдин жуьреба-жуьре къата-
рин векилрин къаматар теснифна, абурун мурад-метлеб, фикир-
фагьум ва къилихар къалурна. Муьгьуьббатдикай ва дагъви ди-
шегьлидикай лап гуьзел жавагьирар кхьена. Ам вичел чан аламаз 
милли шаирдиз элкъвена. 

Етим Эмин I884-йисуз яргъал чIугур залан азардик кечмиш хьа-
на. Ам Ялцугърин сурара кучукнава. 

Лезги ва Дагъустандин литературайрин классик Етим Эминан 
эсерар чи республикадин халкьарин ва урус чIалариз таржума авун-
ва, абур милли мектебра, педколледжра ва университетра чирзава, 
композиторри музыкадал зцигнава, артистри сегьнедилай лугьуз-
ва. 

Ялцугъар куьч хьанвай арандин цIийи хуьруьз I998-йисуз "Эмин-
хуьр" тГвар гана, I999-йисуз ана шаирдиз художник-скульптор Гь. 

Гьейбетова яратмишнавай гуьмбет эцигна. 
Чешмеяр: 
1. Лезгийрин поэзиядин антология, I958. 
2. Агьаев А. Етим Эмин. - Магьачкъала, I958. 
3. Гашаров Гь. Лезгийрин литература. - Магьачкъала, I979. 
4. Творческое наследие Етима Эмина. -Махачкала, I990. 

5. Гуьлмегьамедов А. Эминан гьакъикъат:    чIалан словарь. - 
Магьачкъала, I998. 

МАМРАЧ   КЪАЗАНФАРБЕГ 

(I843-I877) 
Алим ва шаир Зулфикъаров Къазанфарбег I843-йисуз Куьре 

округдин Мамрач хуьре дидедиз хьана. Ада Вини Ярагъдал Гьажи 
Исмаил-эфендидин медресада кIелна, илимрин дибар ва 
РагъэкъечIдай патан чIалар чирна. 

Къазанфарбега лезги чIал ахтармишзавай урус алим П. К. Усла-
раз, таржумачи яз, еке куьмекар гана. И карди адаз сад лагьай лезги 
азбука кхьидай мумкинвални гана: лезги букварь I87I-йисуз Темир-
Хан-Шурада "Куьредин абжуз" тIвар алаз печатдай акъатна. Им 
Усларан алфавитдал акъатай сад лагьай лезги ктаб я. П. К. Услара 
Къазанфарбеган алакьунриз еке къимет гана. 

М. Къазанфарбег шаирни тир: "Етим Эминаз жаваб" шиирда 
ада вичин дустуниз "дели-диванадиз чирагъ куькIуьрайди" лугьуз-
ва, ам шаирдихъ галаз, "эй, азиз" лугьуз, рахазва. 

Мамрач Къазанфарбега лезги халкь савадлу хьун патал гзаф 
зегьметар чIугуна. Ам I877-йисуз Туьркиядиз куьч хьана, гьана 
рагьметдиз фена. 
Чешмеяр: 

1. Мейланова У. А. Очерки лезгинской диалектологии. - Москва. 
I964. 
2. Гаджиев А. Петр Карлович Услар. - Махачкала, I966. 

3. Рамалданов Гь. Р. Юелиз-кхьиз чирунин методика. - Магьач- 
къала, I975. 

РУХУН МАГЬМУД 

( XIX асир ) 

Рухун Магьмуд Етим Эминан девирдин шаир я. Ам I855-
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йисуз Туьркиядиз катна. 
Рухун Магьмуд вичин ватандал, халкьдал ва мукьва-кьилидал 

рикI алай инсан тир. Гъурбатда адан рикI ватандихъ акъатзавай. 
"Стха Мегьамед" тIвар алаз халкьдин сивера гьатай шиирда-чарче 
Магьмуда хуьре амай стхадиз вичин уьмуьрдилай шикаятзава: "И 
къариб уьлкведа хьанвай аси чун зайиф лукIар я, стха Мегьамед..." 

Рухун Магьмуд ва ада чар кхьенвай Мегьамед АбдулнетIиф-
эфендидин рухваяр, чIехи алим ва шаир Рухун Алидин хтулар я. 

Рухун Магьмудан шиирар, Гъ. Садыкъидин зегьметар себеб яз, 
лезги газетрин ва журналрин чинриз акъатна. Абурай аквазвайвал, 
Рухун Магьмуд бажарагълу шаир тир. 
Чешмеяр: 
I. "Коммунист", I969-йисан I5-ноябрь. 

ЕТИМ МЕЛИК 

(XIX асир) 

Мелик Етим Эминан стха я. Ада, чIехи стхади хьиз, къунши 
хуьрерин медресайра чирвилер къачуна. Вини Ярагъдал Гьажи Ис-
маил-эфендидин сухта хьана. Стха азарлу хьайила, Мелика Ял-
цугърин къазивилин везифаяр тамамарна. 

Мелика (адан шиирра "Етим Мелик" ва "Етим къази" тIварар 
дуьшуьш жезва) шиирар лезги чIалал теснифна. 

Етим Мелик цДийи фикиррал алай, лезгияр урусрихъ галаз ис-
лягьвилелди яшамиш хьана кГанзавай инсан тир.  Ада вичин са 

шиирда Куьре округдин цIийи начальник тебрикзава. Етим 
Меликан ирс ахтармиш тавуна ама. Чешмеяр: I. "Лезги 
газет", I992-йисан I8-январь. 

ЯЛАХЪ РАМАЗАН 

(XlXacup) 

Етим Эминан девирдин шаиррикай сад Ялахъ Рамазан хьана. 
Ада вичин эсерар ("За вуч ийин?", Жедани?", "Савадсуз фекьияр" 
ва мсб.) лезги, азербажан ва араб чIаларал теснифна. 

Ялахъ Рамазана Яламада суддин катибвал ва къазивал авуна, ам 
гзаф йисара Къуба магьалдин Хан-убада яшамиш хьана. Шаирди 
вичикай са шиирда кхьенвайвал, ам Шекида, Ширванда, Иранда, 
Табасаранда хьана ва "идавай-адавай элиф-бей чирна". 

Я. Рамазанан гзаф чIалар гъилин ктабра ава, абур вири алай 
девирдин кIелзавайдав ахгакьнавач. Шаир хайи Ялахъа кечмиш 
хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Коммунист", I965-йисан 8-сентябрь. 

КЬАСУМХУЬРУЬНВИ СУЛТАН 

(I840-I9I4) 
Зари Султан I840-йисуз Куьре округдин Кьасумхуьрел диде-

диз хьана. Агъа СтIалрин медреса куьтягьна, араб ва туьрк чIалар 
чизвай жегьилди суддин дуванбегивал ва маса къуллугъар авуна. 
Девирдин гъавурдик квай инсан яз, ада вичин вири рухвайриз Ев-
ропадин образование гана. 

Кьасумхуьруьнви Султана вичин эсерар лезги чIалал теснифна. 
Са шумуд шиир "Лезги шаиррин чIалар" ктабда (I927) чапнава. 
Мана-метлебдин жигьетдай абур яшайишдикай ("Дуванбегидиз", 
"Xanla" ва мсб.) ва диндикай туькIуьрнавай чIалар я. Яшайишдикай 
теснифнавай чГалариз сатира хае я. Дуванбегияр русвагьнавай 
шиир кхьейла, шаир къуллугъдилай алуднай. 

Кь. Султанан шиирриз дерин мана, хцивал, дуьзгуьнвал ва ус-
тадвал хае я. 
Зари I9I4-йисуз хайи хуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I995-йисан 7-апрель. 

НУРИ-ЭФЕНДИ 

(I846-I934) 

Зари Нури-эфенди I846-йисуз Самур магьалдин Ялцугъ хуьре 
дидедиз хьана. Ада Ахцегьа Гьажи Абдурагьман-эфендидин медре- 
сада кIелна, мусурман диндин къанунар, араб, фарс ва туьрк чIалар 
чирна. Гзаф йисара Самур округдин дуванханада, Ахцегь ва Докъ-
узпара магьалрин хуьрера, мискГинрин имам ва медресайрин муал-
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лим яз, кГвалахна. Гарагърин хуьре вичин медреса ахъайна. 
Нури-эфендиди лезги ва РагъэкъечIдай патан чIаларал шиирар 

теснифна. Мана-метлебдин жигьетдай абур кьве чкадал пай жезва: 
яшайишдикай теснифнавай чIалар ("Шагьид я зун", "Са гунагькар-
диз" ва мсб.) ва муьгьуьббатдикай теснифнавай чIалар ("Пери зи", 
"Юаниди" ва мсб.). Гзаф шииррин эхирда авторди вичи тIвар 
"Нурали" яз кьазва. 
Зари I934-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I999-йисан 24-июнь. 

МЕГЬАМЕД САЙД 

(I850-I933 ) 

Алим ва зари Мегьамед Сайд I850-йисуз Къуба магьалдин 
Эвежугъ хуьре дидедиз хьана. Ада хайи хуьруьн медресада кIелна, 
Туьркияда ва араб уьлквейра диндин ва тIебии илимар,  
РагъэкъечIдай патан чIалар чирна. Гзаф йисара Бакудин, Къуба 
магьалдин медресайра диндин тарсар гана. 

Мегьамед Сайда мусурман диндин ва шииратдин хейлин эсерар 
яратмишна: лезги чIалал теснифнавай шииррин кIватIал ва туьрк 
чIалал кхьенвай илимдин "Пуд виш месэла" ктаб Бакуда печатдай 
акъатна. Эхиримжи ктаб суьнуь мусурманрин арада машгьур хьана 
ва са шумудра чапна. 

Зари I933-йисуз Уьнуьгъ хуьре кечмиш хьана ва гьана кучукна-
ва. 
Чешмеяр: 
I. "РикIин гаф", I99I, № 7-8. 

ГЪАНИДИН  ЭМИРАСЛАН 

(I85I-I896) 
Зари Гъанидин Эмираслан I85I-йисуз Къуба магьалдин ТIа-

гьиржал хуьре дидедиз хьана. Буба-диде къакъатай етимдиз чIехи 
кIелардай мумкинвал хьанач, амма тIебиатди ганвай пай - шаирвал 
винел акьалтна: адан бажарагълу чIалар халкьдин сиверай сивериз 
фена, Лезгистандиз чкIана. 

Гъанидин Эмираслана вичин шиирар гьахъ авачир дуьньдикай, 
инсафсуз девлетлуйрикай, кесибрин дердийрикай ва михьи муьгь-
уьббатдикай теснифна: "Фана дуьнья", "Пуд суал", "Паласа", "Эл-
къвез-элкъвез" ва мсб. 

Гъ. Эмирасланан шиирриз кьетГен рангар, гьиссер ва чIалан 
такьатар хае я. Абуру лезгийрин милли шиират девлетлу ийизва. 
Шаир I896-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 

I. Лезгийрин революциядилай виликан девиррин литература, 
I990. 

ХПЕЖ КЪУРБАН 

(I852-I944) 

Зари Къурбан I852-йисуз Куьре округдин Хпеж хуьре дидедиз 
хьана. Араб, туьрк ва лезги чIаларал савадлу жегьилди шиирар 
теснифиз ва чуьнгуьрдихъ галаз манияр лугьуз башламишна. Ам 
яваш-яваш лезги хуьрера машгьур хьана. 

X. Къурбанан шиирар чпин мана-метлебдин жигьетдай са шу-
муд чкадал пай жезва: диндикай теснифнавайбур ("Ажалдиз", "Пай-
гъамбардин кьиникьиз", "Шалбуз дать", "Шейх Рамазан-эфенди", 
"Я Эренлер" ва мсб. ), яшайишдикай теснифнавайбур ("Дуьнья-
диз", 'Фана дуьнья", "Инсан ва дуьнья", "Душман дуьнья", "Гуьгь-
уьлдиз" ва мсб. ), кьилди инсанриз бахшнавайбур ("Дустариз 
чIалар", "Агъалар хандиз", "Уста Тагьир" ва мсб. ). 

Хпеж Къурбан I944-йисуз буьгьтендик акатна, дустагъда туна ва 
гьана кьена. Советрин девирда X. Къурбанан чIалар печатдиз акъу-
дун къадагъа тир, ихьтин къарардин себебни ам гуя"девлетлуйрин 
патал алай шаир" хьун тир. 

Хпеж Къурбанан уьмуьрдин ва яратмишунрин рехъ сифте яз 
Нариман Ибрагьимова ахтармишна, I994-йисуз шаирдин эсеррин 
кIватIал печатдай акъудна. 
Чешмеяр: 
1. "Лезги газет", I993-йисан 2-февраль. 
2. "Лезги газет", I994-йисан I9-август. 
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ЯЛАХЪ ГЬАЖИ ИБРАГЬИМ 

( XIX-XX асирар ) 

Шаир ва алим Гьажи Ибрагьим XIX асирдин кьвед лагьай 
паюна Самур округдин Ялахъ хуьре дидедиз хьана. ТIвар-ван авай 
алим Ялахъ Исмаил-эфендидин хва Ибрагьима вичин бубадин рехъ 
кьуна. 
Ялахъ Гьажи Ибрагьима эдебиятдин эсерар: шиирар, къасида-яр, 
мерсияр ва мсб. лезги, араб ва туьрк чIаларал теснифна. Абур, 
художественный жигьетдай вини дережада аваз, дерин ва назик 
гьиссер кваз, чIалан вири такьатар ишлемишна, яратмишнава. 
Ялахъ Гьажи Ибрагьиман ирс кIватI тавуна ама.  
 
Чешмеяр: I. "Лезги газет", I994-йисан 9-сентябрь. 

 
МЕХКЕРГЪВИ   ШИХМЕГЬАМЕД ( ХIХ-ХХ асирар ) 

Шихмегьамед XIX асирдин кьвед лагьай паюна Куьре округ-
дин Мехкергъ хуьре дидедиз хьана. Лезги, араб ва туьрк чIаларал 
савадлу жегьилдикай малла хьана. Советрин девирда ам дустагъда 
туна, гьана кечмиш хьана. 

Мехкергъви Шихмегьамеда вичин эсерар дуьньядикай ("Дуьнь-
ядиз" ва мсб. ), диндикай ("Ша, жемят" ва мсб. ) ва яшайишдин 
жуьреба-жуьре терефрикай ("Дустуниз", "Малла-Алидиз" ва мсб.,) 
теснифна. И эсеррай М. Шихмегьамед устад зари тирди аквазва. М. 
Шихмегьамедан шиирар печатдиз акъудуник писатель Абдулбари 
Магьмудова вичин пай кутуна. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I994-йисан П-февраль. 

МУЬГЪВЕРГАН АЛИ 

(I858-I937) 
Зари Али I858-йисуз Самур магьалдин Муьгъверган хуьре 

дидедиз хьана. Хци зигъин авай жегьилди медресада диндин или-
мар ва РагъэкъечIдай патан чIалар чирна. Ада хайи хуьре фекьивал 
ва Советрин девирда гъвечIи къуллугъар авуна. I937-йисан буьгь-
тенрик акатна. 

М. Алидин шиирар яшайишдин вакъиайриз, вичин кьилел атай 
дуьшуьшриз ва хуьре хьайи агьвалатриз талукь я. Адан "Самур", 
"КьепIир", "Артель" ва маса чIалар чи йикъарани яшлу инсанрин 
рикIел алама. 

Муьгъверган Алидин чIалар алимар тир А. Гуьлмегьамедова ва 
Гь. Рамалданова сифте печатдиз акъудна. Шаирдин эсеррин "И  
дуьнья" тIвар алай кIватIал анжах I994-йисуз Магьачкъалада пе-
чатдай акъатна. 
М. Али I937-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. "Коммунист", I988-йисан 30-сентябрь. '' 
2. "Литературадин Дагъустан", I990, N I. 

КIАТIРУХВИ ГЬАБИБУЛЛАГЬ 

(I860-I905 ) 

КIатIрухви Гьабибуллагь I860-йисуз Рутул магьалдин Агъа 
КIатIрух хуьре дидедиз хьана. Медресада чирвилер къачур жегьил-
ди гзаф йисара Куьре округдин Бут хуьре фекьивал ва къазивал 
авуна, ина бине кутуна. 

KI. Гьабибуллагьа, вич туьрк яз, шиирар лезги чIалал ва лезги 
халкьдикай теснифна. Ам Куьре ва Самур дерейра, лезги шаир  
 «     хьиз, машгьур хьана. ХХ-асирдин 60-70-йисара Бут, Шихияр, 
Испик, Векьелар ва маса хуьрерин яшлу агьалийрин сивера 
шаирдин 
|     гзаф чIалар:  "Гатфар", "Ваба азар атайла", "Къазмайриз", 
"Свае 
мубарак!", "Гьасан-эфендидиз" ва мсб. амай. Абур уьмуьрдин  
уькIуь-цуру агьвалатриз, заридин кьилел атай дуьшуыириз талукь 
я. KI. Гьабибуллагьан шиирар художественный жигьетдай устад- 
дин дережадив агакьнава, халкьдин михьи чIалал теснифнава. 

KI. Гьабибуллагьан ирс и улубдин авторди жагъурна ва I97I-
йисуз сифте печатдиз акъудна. 
Зари I905-йисуз бедбахт дуьшуьшдик акатна, Тифлис шегьердин 



www.lezgichal.ru 

азарханада кечмиш хьана. Чешмеяр: 
1. "Коммунист", I97I-йисан 27-июль. 

2. Акимов Къ. X. КIатIрухви Гьабибуллагь. - "Дуствал", I972, 
NI.  

АХЦЕГЬ ГЬАЖИ 

(I868-I9I8 ) 
\ Фяле шаир Ахцегь Гьажи (Ибрагьиман хва Гьажи) I868-
йисуз <i Ахцегь хуьре дидедиз хьана. Хци кьатIунар авай 
гадади Мирзе \     Алидин медресада кIелна, амма ам куьтягьдай 
мумкинвал тахьана, 
Бакудиз фена, нафтIадин мяденра кIвалахна. 
J Ахцегь Гьажидин шиирар, чпин мана-метлебдиз килигна, 
кьве | чкадал пай жезва: яшайишдикай теснифнавай чIалар ва 
муьгьуьб-\ батдикай теснифнавай чIалар. Яшайишдикай 
теснифнавай эсерриз • ("Рабочидин чар", "Баку", "Хабар це", 
"Кесибди гайитIа акьул" ва j мсб. ) дерин веревирдер, вичин 
девирдин агьвалатриз дуьз къимет гун ва кимивилер русвагьун хае 
я. 

А. Гьажидин шиирар, лезги шииратдин къанунар вилив хвена, 
устаддаказ теснифнава, абур чи йикъарани яшлу инсанрин сивера 
ама. 

А. Гьажидин ирс Н. Агьмедова, А. Агъаева ва Гь. Гашарова 
кIватI хъувуна ва илимдин жигьетдай ахтармишна. Шаирдин лап 
хъеан шиирар милли мектебра ва университетра чирзава, урус чIалаз 
таржума авунва. I995-йисуз Ахцегь Гьажидин шииррин кIватIал 
Гь. Гашарова сифте яз печатдай акъудна. 
Ахцегь Гьажи I9I8-йисуз хайи хуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. "Коммунист", I957-йисан 25-декабрь. 
2. Лезгийрин поэзиядин антология, I958. 
3. Гашаров Гь. Лезгийрин литература, I979. 

 

СТIАЛ  СУЛЕЙМАН 

(I869-I937) 

ЧIехи шаир ва камалэгьли, лезги ва Дагъустандин XX асир-
дин литературайрин классик СтIал Сулейман I869-йисуз Куьре ок-
ругдин Агъа СтIал хуьре дидедиз хьана. Буба амай етимдиз кIелдай 
мумкинвал хьанач, ам уьмуьрдин эхирдалди савадсуз яз амукьна. 
Амма тГебиатди ганвай зурба бажарагъди ва зигьинди Сулеймана-
кай машгьур арифдар ва шаир авуна. 

СтIал Сулейманан яратмишунар кьве чкадал пай жезва: Октябр-
дин инкъилабдилай вилик теснифайбур ("Кавхадиз", "Суду-
яр", "Фекьияр", "Девлетлуяр, чиновникар" ва мсб. ) ва Советрин 
девирда теснифайбур ("Октябрдин инкъилабдиз", "Рушариз", "Яру 
Аскер", "Колхозчи паб Инжиханаз", "Большевик я чи вацГун тIвар", 
"Жегьил шаирриз", "Чи къуват" ва мсб. ). Адан эсерриз, иллаки 
инкъилабдилай вилик теснифайбуруз, хци сатира хае я: шаирди 
вичиз акур гьахъеуз, инсансуз ва ахлакьсуз гьерекатар, амалар ва 
хесетар негьзава. 

Шаирди пачагь тахтунай гадарун, Советрин власть тестикь хьун 
шадвилелди кьабулнай ва цIийи девирдин тарифзавай чIалар тес-
нифна. Амма адан рикIелай халкьдин гьукуматдиз ва Коммунист-
рин партиядиз хае кимивилерни алатнач - ада, "Тапан коммунист-
диз" хьтин, хци чIалар туькIуьрна. 

СтIал Сулейман Ленинан ордендиз ва "Дагъустандин халкьдин 
шаир" тIварцIиз лайихлу хьана. Адан гуьзел эсерар-жавагьирар 
Дагъустандин халкьарин, урус ва маса цДудралди чГалариз таржума 
авунва ва кьилди ктабар яз акъатнава. Абур милли мектебра, учи-
лищейра, институтра ва университетра чирзава. 

С. Сулейманан яратмишунри лезги ва Дагъустандин литерату-
раяр вилик финиз еке таъсир авуна. Абур Гь. Гьажибегова, А. 
Агъаева, Н. Къапиевади, Гь. Гашарова, Гь. Гьамзатова, Р. Кельбе-
ханова, Ф.Нагъиева ва маса алимри ахтармишна. ЧIехи зари I934-
йисалай СССР-дин писателрин союздин член тир. 

СтIал Сулейман I937-йисан 2I-ноябрдиз Агъа СтГалдал кечмиш 
хьана ва гьукуматдин къарардалди Магьачкъалада кучукнава. ЧIехи 
шаирдин тТвар хайи райондал, Лезги театрдал, Кьасумхуьруьн юкь-
ван школадал, Магьачкъала, Дербент, Киев ва маса шегьеррин 



www.lezgichal.ru 

куьчейрал, колхозрал, библиотекайрал эцигнава. Магьачкъалада 
шаирдин сур авай багьда (ам шаирдин тIварцIихъ гала) С. Сулей-
маназ зурба гуьмбет (ам Дагъустандин халкьдин художник-скульп-
тор Хасбулат АскарСарыджади теснифна) эцигнава. Инал гьар йи-
сан I8-майдиз "Сулейманан шииратдин югъ" къейдзава. . 
Чешмеяр: 
1. Агаев А. Г. Сулейман Стальский. - Махачкала, I975. 
2. Лезгийрин поэзиядин антология, I958. 

3. Лезгийрин революциядилай вичик квай девиррин литература, 
I990. 

4. Нагиев Ф.Р. Поэтическое наследие Сулеймана Стальского: 
проблема текстологии. - Махачкала, 2000. 

КЬЕШИР  АЙИСАТ 

( XIX-XX асирир ) 

XIX асирдин эхирда Куьре округда мазан дишегьли КьепIир 
Айисат машгьур хьана. 

Айисатан манияр халкьдин къайдада теснифнавай бейтер я. Абур 
яшайишдин хъсан ва пис терефрикай, сад-садаз кьисмет тахьай 
жегьилрикай, михьи муьгьуьббатдикай суыъбетзавай куьруь эсе-
раря. 
КьепIир Айисатан манияр Ш. Исаева кIватI хъувуна. 
Чешмеяр: 
I. "Коммунист", I990-йисан 27-май. 

 
ЧIИЛИХЪ АБДУЛГЬАМИД (I873-I9I6) 

Зари Абдулгьамид I873-йисуз Самур округдин Грар хуьре 
дидедиз хьана. Етим хьанвай таза аял яз, ам дидеди Куьре округдин 
ЧIилихъ хуьруьз хкана. Абдулгьамид халуйри хуьн хъувуна. Абуру 
чпин бажарагълу хтулдиз Алкьвадрин ва маса медресайра кIелдай 
мумкинвал гана. Абдулгьамида Кьасумхуьрел фекьивал авуна ва 
эхирдай ана вичин туьквен ахъайна. 

ЧIилихъ Абдулгьамида уьмуьрда гьалтзавай зидвилер писле-
мишзавай хци чIалар ("Куьмек це", "Фекьияр", "Залум дуьнья", 
"Авайди са гъам я, дуст" ва мсб. ) ва муьгьуьббатдикай гуьзел 
жавагьирар ("Фимир вун", "ГьикIда, яр?", "Къизилгуьл" ва мсб. ) 
теснифна. Абур кIватI хъувуник писатель М. Садикьан еке пай ква. 

ЧIилихъ Абдулгьамид I9I6-йисуз Кьасумхуьрел кечмиш хьана 
ва гьана кучукнава. 
Чешмеяр: 

1. Лезгийрин революциядилай виликан девиррин литература,  
I990. 
2. «Лезги газет», 200I-йисан 7-июнь. 

КЕСИБ АБДУЛЛАГЬ 

(I875-I934) 
Зари Кесиб Абдуллагь (Саруханов Абдуллагь) I875-йисуз Къу-

ба магьалдин Манкъулидхуьре дидедиз хьана. Фад етим хьайи га-
дади вичиз кIелун-кхьин чирна. Зариди девирдин гьахъсузвилери-
кай ва агъайрин инсафсузвилерикай ялавлу шиирар ("Приставдин 
бармак", "Экуь дуьнья", "Тахьурай" ва мсб.) теснифна. Советрин 
власть шаирди хушвилелди кьабулна ва адаз къуллугъиз башла-
мишна. 

Кесиб Абдуллагьан (адаз хуьре Буьркьуь Абдуллагьни лугьудай) 
шиирар писатель Забит Ризванова кIватI хъувуна. Шаирдин сад 
лагьай ктаб I963-йисуз Магьачкъалада акъатна. Адан эсерар лезги 
мектебра чирзава. 
Кесиб Абдуллагь I934-йисуз кулакри яна кьена. 
Чешмеяр: 
I. Лезгийрин поэзиядин антология, I978. 

СЛАЛ  САЯД 

(I880-I900) 
СтIал Саяд I880-йисуз Куьре округдин Агъа СтIал хуьре диде-

диз хьана. Манияр теснифдай бажарагъ авай рушан кьадар-кьис-
мет бахтсузди хьана: хуьре кIани гада аваз, ам гужуналди такГандаз 
гъуьлуьз гана. 
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СтIал Саядан манияр вичин ва лезги дишегьлидин ихтиярсуз 
кьисметдикай теснифнавай, девирдин гьахъсузвилер русвагьзавай 
бейтер - зариди "дуьнья тирвал" авунвай гьараяр я: "Кавхадиз", 
"Дуьнья тирвал гьарайна за", "Садакайни чара хьанач" ва мсб. И 
ва маса шииррай аквазвайвал, СтIал Саяд вичин хатI авай шаир я. 

С. Саядан "Ашкъидин гьарай" тIвар алай кIватIал Магьачкъа-
лада I992-йисуз акъатна. 
СтIал Саяд I900-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. "Дуствал", I963, N 2. 
2. Лезгийрин поэзиядин антология, I978. 

ИДРИС  ШАМХАЛОВ 

(№0-I944) 

Лезгийрин сад лагьай драматург, режиссер ва артист Идрис 
Шамхалов I880-йисуз Ахцегьа дидедиз хьана. Хайи хуьруьн медре-
са, Бакудин мектеб куьтягьна, са шумуд чIалал савадлу хьанвай ва 
дуьньядикай хабар авай жегьил вичин хсуси эсерар теснифунал 
машгъул хьана: ада I906-йисуз Ахцегьа гьевескарар галаз жемятдиз 
сифте яз сегьнедилай вичи кхьенвай тамаша "Буржали"къалурна. 
ИкI Шамхалов Идриса лезгийрин милли театрдин бине кутуна. 

Бажарагълу драматург Идрис Шамхалова мад са шумуд пьеса 
кхьена: "Периханум", "Кавказдин дяве", "Куругъли" ва мсб. "Пе-
риханум" драма Лезги театрдин сегьнедилай датIана къалуриз 90 
йис хьанва. И. Шамхалова вичин халкь медени хьуник чIехи пай 
кутуна. Адан тIвар Ахцегьрин халкьдин театрдал эцигнава. 
И. Шамхалов I944-йисуз хайи хуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I996-йисан I2-январь. 

НУРЕДИН ШЕРИФОВ 

(I883-I952) 

Женгчи шаир Нуредин Шерифов I883-йисуз Къуба магьал-
дин ГуьндуьзкIеле хуьре дидедиз хьана. Вичин буба Шериф-эфен-
дидин гъилик кIелна, савадлу инсан хьана. Гьахълувилин тереф-
дал алай жегьил I905-йисалай инкъилабдин гьерекатдик экечГна. 
Яракь гъиле кьуна, ада Советрин власть патал женг чГугуна. Со-
ветрин Азербайжандин Къуба ва КцДар районда жавабдар къул-
лугъар авуна. 

Нуредин Шерифован яратмишунар кьве чкадал пай жезва: Ок-
тябрдин инкъилабдилай вилик теснифай эсерра ("Авани?", ЭкъечГа!" 
ва мсб. ) шаирди халкьдиз азадвал патал женгиниз эвер гузва ва  
вичин девирдин гьахъсузвилер русвагьзава; Советрин девирда тес-
нифай эсерра ("Самур", "Яру Аскер", "Дидед чIалал кIелун-кхьин", 
"Ша, фин, юлдашар" ва мсб.) цIийи девирдин терефар ачухарзава, 
адан агалкьунрикай суьгьбетзава. 

Н. Шерифован эсерри лезги шиират вилик финиз таъсирна. Абур 
милли мектебра ва университетра чирзава. Шаирдин ирс Иззет 
Шерифова, Забит Ризванова, и цIарарин авторди кIватI хъувуна ва 
ахтармишна. 

Нуредин Шерифов I952-йисуз кечмиш хьана. Адан тIвар КцIар 
шегьердин кьилин куьчедал эцигнава. 
Чешмеяр: 
1. Лезгийрин поэзиядин антология, I978. 
2. "Дуствал", I984, N 2. 

АБДУЛКЪАДИР   АЛКАДАРСКИЙ 

(I885-I943) 

Зари Абдулкъадир Алкадарский I885-йисуз Куьре округдин 
Алкьвадар хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн медреса ва Гори шегь-
ерда муаллимрин семинарий куьтягьна, гзаф йисара Ахцегьрин ва 
Кьасумхуьруьн мектебра, Дагъустандин пединститутда тарсар гана, 
Дагъустандин просвещенидин министерствода ва муаллимрин теж-
риба хкаждай институтда кIвалахна. Ам лезги ва урус чIаларин 
учебникрин автор я. 

А. Алкадарский шаирни тир. Адан гзаф чIалар ("Дурна", "Га-
туз", "Мастан" ва мсб.) 30-40-йисара лезги чIалан учебникра гьат-
нава. Абур "Сад, кьвед, пуд" тIвар алай кIватIалда чапнава. 
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Абдулкъадир Алкадарский I943-йисуз Кьасумхуьрел тиф азар-
дик кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. Лезгийрин поэзиядин антология, I959. 

РАЖАБ  АМИРХАНОВ 

(I887-I9I4 ) 

Лезгийрин сад лагьай публицист ва зари-гьикаятчи Ражаб 
Амирханов I887-йисуз Ахцегьа дидедиз хьана. Кьве йисан урус 
школа куьтягьна, ам Бакудиз фена, фялейрин зегьметдик ва инкъи-
лабдин гьерекатрик экечIна. Урус ва азербажан чIалар хъсандиз 
чирна, Ражаб макъалаяр ва гьикаяяр кхьинал машгъул хьана. I9I4-
йисуз Москвадиз фена, университетдик экечГна, амма хъуьтIуьз 
стIалжем хьана, хуьруьз хтана. 

Ражаб Амирханова I9I2-I9I4-йисара Петербургда акъатзавай 
"Дагъустандин ярар" ва "Мусурманрин газет" газетриз са жерге 
макъалаяр ("Чи зайифвал", "Илим", "Шаирдин кьиникь", "Дагъу- 
станвидин къейдер" ва мсб.) акъудна. И газетрин хсуси мухбир яз, 
Р. Амирханова лезги халкьдин ва Бакудин фялейрин четин гьалди-
кай ачухдаказ кхьена, зегьметчи халкьдиз кIелун-кхьин чируниз ва 
девлетлуйрин пацукай азад хьуниз эвер гана. "Заз азадвал ва кIел-
кхьин виридалайни багьа я", - малумарна мухбирди вичин са 
макъалада. 

Р. Амирханова лезги литературада сад лагьай гьикая -
"ШакIуртдин чар" кхьена, ам I9I2-йисуз урус чIалал "Дагъустан-дин 
ярар" газетдин Ю-нумрадиз акъудна. 

Ражаб Амирханова лезги публицистикадин ва гьикаятдин бине 
кутуна. Ам I9I4-йисуз залан азардик кечмиш хьана, хайи Ахцегьа 
кучукнава. 
Чешмеяр: 
1. Акимов К. X. Лезгинская национальная проза. - Махачкала, I998. 
2. "Лезги газет", I999-йисан 28-январь. 

ШИНАЗ  ГЬЕЗЕРЧИ 

(I890-I963) 

Шаир ва ашукь Шиназ Гьезерчи (Гьажиев Гьезерчи Серкеро-
вич) I890-йисуз Рутул магьалдин Шиназ хуьре дидедиз хьана. Хуь-
руьн медреса, Буйнакск шегьерда муаллимвилин курсар куьтягьна, 
ада гзаф йисара Шиназрин мектебда кIвалахна. 

Шиназ Гьезерчиди вичин эсерар лезги, азербайжан, араб ва ру-
тул чIаларал теснифна. Адан шиирар ва поэмаяр "Щийи дуьнья", 
"Къизил чубан" ва маса газетринни журналрин чинриз акъатна. 
I928-йисуз шаирди лезги чIалал "ЦIуд йис" тIвар алай поэма кхьен-ва 
ва кьилдин ктаб яз акъудна. Ам I934-йисуз Дагъустандин писа-
телрин сад лагьай съезддин делегат хьана. I965-йисуз Магьачкъала-
да шаирдин эсеррин "Булах" тIвар алай кIватIал лезги чIалал 
акъатна. 

Ш. Гьезерчи ашукьни тир. Адаз лезги халкьдин мецин эсерар, 
алатай асиррин лезги шаирринни ашукьрин чГалар хуралай чидай. 
Писатель И. Къазиева I962-йисуз Шиназ Гьезерчидивай ХУ асир-
дин шаир Миграгъ Къемеран ва маса зариирин чГалар кхьин хъуву-
на. Дагъустандин литературада Ш. Гьезерчи лезги ва рутул халкьа-
рин шаир ва ашукь яз тестикь хьанва. 
Зари I963-йисуз хайи хуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. Рамазанов А. Р. Шиназ. - Махачкала, I990. 
2. Лезгийрин поэзиядин антология, I978. 

 

ХУЬРУЬГ   ТАГЬИР 

(I893-I958) 

Дагьустандин халкьдин шаир Хуьруьг Тагьир (Алимов Тагьир 
Алимович) I893-йисуз Самур округдин Хуьруьг хуьре дидедиз хьана. 
Кесиб шартIариз килиг тавуна, ада Нуха шегьерда мектебдин кьве класс 
куьтягьна. Буба кечмиш хьайила, Тагьиран хиве еке хзан гьатна. Гьа и 
йисара ада дидедиз шиирралди кхьенвай чар рахкъурнай: "Дидедиз" 
шиирдилай Тагьиран шаирвилин сел башламишна. 

Дагьустанда Советрин власть гъалиб хьайила, жегьил шаирдин ярат-
мишунри цуьк ахъайна. I935-йисуз Хуьруьгиз чIехи шаир СтIал Сулей-
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ман мугьман хьана, ада Тагьиран шиирриз еке къимет гана. Шаир I936-
йисуз СССР-дин писателрин союздин членвилиз кьабулна. 

Хуьруьг Тагьира цIудралди шиирар, манияр, поэмаяр ("ЧIулав къи-
зил", "Малла Иса", "Гьавадин пагьливан" ва мсб. ), хкетар ("Жанавур -
дикайни чакъалдикай хкет", "Балашан зиянкар кац" ва мсб.), гьикаяяр, 
драмадин эсерар ("Ашукь Сайд" Къ. Межидовахъ галаз) ва мсб. тес-
нифна. Шаирдин гзаф чIалар фадлай манияр хьанва, абур тIвар-ван авай 
ашукьри (Ашукь Аскерхана, Ашукь ТIажиба, Ашукь Садуллагьа, Ашукь 
Абдула ва мсб.) лагьана ва лугьузва. И кардин сир ам я хьи, X. Тагьиран 
эсерар художественный жигьетдай вини дережада аваз теснифнава, абу-
руз хуш везин, дерин мана ва халкьдин девлетлу чIал хае я.  

I943-йисуз Хуьруьг Тагьир "Дагьустандин халкьдин ш а и р "  
тIварцIиз лайихлу хьана. 

Хуьруьг Тагьира лезги шиират цIийи везинралди ва фикирралди 
хейлин девлетлу авуна. Гзаф жегьил шаирри чпин яратмишунрин 
рехъ X. Тагьиран яратмишунрилай чешне къачунилай башламиш -
зава. Шаирдин ктабар ("Шаирдин сес", "Ватан", "Шаирдин фики -
рар", "Хкягъай эсерар" ва мсб. ) инсанри рикI алаз кклзава. Абур 
урус чIалаз таржума авунва, мектебра ва  университетра чирзава.  

Шаир I958-йисуз Мегьарамдхуьруьн райондин Советское хуьре 
кечмиш хьана, ам Ахцегьа, медениятдин багьда, кучукнава. Ахце -
гьа ва Хуьруьга шаирдиз гуьмбетар эцигнава, хайи хуьре кIвал -
музей ачухнава. 
Чешмеяр: 
1. Лезгийрин поэзиядин антология, I959. 

2. А. Саидов. Хуьруьг Тагьиракай. - Хуьруьг Тагьир. Эсерар. - 
Магьачкъала, I974.  
3. Гашаров Г. Г. Певцы обновленного края. - Махачкала, I987.  

4. Алимов М Т. Шаирар рекьидийди туш. - "Лезги газет", I993- 
йисан I8-февраль. 

ШАГЬДАГЪВИ МАЛИК 

(I896-I957) 
Шаир, драматург ва художник Шагьдагъви Малик (Гъаниев 

Малик) I8%-йисуз Самур округдин Ахцегь хуьре дидедиз хьана. 
Хуьруьн мектеб куьтягьна, ам Бакудиз фена. Ина Малика инкъи-
лабдин гьерекатра иштиракна, "Азербажандин кесибар" газетда 
кIвалахна. Ам Сураханада Лезги халкьдин театрдин тамашайра 
артист яз къугъвана, режиссер ва художник хьана. I925-I928-йисара 
Ленинграддин университетдин РагъэкъечIдай патан чIаларин фа-
культетда кIелна. Ватандиз хтайла, "Шура Дагъустан" газетдин 
редактор хьана. 

Малик Шагьдагъвиди цIудралди шиирар ("Билбил", "Къайнар 
булах", "Дидедин сурал" ва мсб. ) ва пьесаяр ("Инкъилабчи Агь-
мед", "Дагъдин лекьер", "Маргъал", "Тарлан" ва мсб. ) кхьена. 
Писателдин драмадин эсерар Лезги театрдин сегьнедилай гзаф йи-
сара къалурна. 
Малик Шагьдагъви I957-йисуз хайи хуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
1. "Дагестанская правда", 9 марта I936 г. 
2. Ахмедов Д. Новая "Ахты-наме". - Махачкала, I972. 

 

МЕГЬАМЕД  ГЬАЖИЕВ 

(I897-I958) 
ЧIехи алим ва зари Гьажиев Мегьамед Мегьамедович I897-

йисан Ю-декабрдиз Куьре округдин Мегьарамдхуьре, агьваллу ва 
савадлу хзанда, дидедиз хьана. Лебии алакьунар авай гадади агал-
кьунралди Алкьвадрин медреса, Кьасумхуьруьн мектеб, Дербентда 
ва Къубада муаллимвилин курсар куьтягьна, хайи хуьруьн совет-
рин школадин муаллимвиле ва зеведишвиле кIвалахна. I932-йисуз 
Дагъустандин С. Сулейманан тIварунихъ галай пединститутда, ахпа 
Москвада аспирантурада кIелна. Лезгийрикай сифте яз ада фило-
логиядин илимрин кандидатвилин ва докторвилин дережаяр къа-
занмишна. 

М. Гьажиев чи чIал дериндай ахтармишай сад лагьай лезги алим 
я. Дагъустандин тарихдин, чIалан ва литературадин институтда 
къуллугъай къад йисан вахтунда алимди 20-далай виниз къиметлу 
кIвалахар: лезги чIалан учебникар ва литературадин хрестоматияр, 
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илимдин макъалаяр ва ктабар, лезги чIалан словарар дидедин ва 
урус чIаларал кхьена, печатдай акъудна, халкьдив агакьарна, ам 
савадлу ва илимдар авуник еке пай кутуна. Илимдин ахтармишу-
нар тежрибадихъ галаз алакъалу авуна: гзаф йисара Дагъустандин 
пединститутда тарсар гана. 

Мегьамед Гьажиев шаир, драматург ва таржумачини тир. Ада 
аялар патал теснифнавай шиирар 30-60-йисара Гь. Гьажибегова, А. 
Фетягьова ва Н. Агьмедова туькIуьрнавай учебникра ва хрестома-
тийра гьатнава. I936-йисуз М. Гьажиева конкурсдиз "Дагълара" 
пьеса вугана. Ада лезги чIалаз урус писателрин эсерар (Л. Толстоян 
"Гьажи-Мурад" повесть, М. Горькийдин "Диде" роман ва мсб. ) 
таржума авуна, кьилди ктабар яз печатдай акъудна. 

М. Гьажиева чIалан илимдик ва милли литературадик еке пай 
кутуна. Ам I958-йисуз рикIин азардик кечмиш хьана, Магьачкъала-
да кучукнава. Адан тIвар Мегьарамдхуьруьн сад лагьай юкьван 
школадал эцигнава. 
Чешмеяр: 
1. "Дуствал", I966, N 2. 
2. "Лезги газет", I987-йисан 9-декабрь. 

3. Гуьлмегьамедов А. Г. Икрамзава несилри. - "Лезги газет", 
I997-йисан 28-февраль. 

СЕЙФУДИН ШИХАЛИЕВ 

(I899-I95 3) 

Зари ва таржумачи Шихалиев Сейфудин Шихалиевич I899-
йиуз Самур округдин Ялахъ хуьре дидедиз хьана. Сейфудина Баку-
да Сабунчидин I-дережадин мектебда кIелна, I926-йисуз Москвада 
Шаркь патан зегьметчийрин коммунистический университет куь-
тягьна. Кьасумхуьрел, Дербентда, Белижда ва Хасавюртда партия-
дин ва советрин идарайра жавабдар кIвалахарна. Гзаф йисара Ма-
гьачкъалада Союзпечатдин директорвиле, Даггиздин лезги 
редакторвиле, Кирован тIварунихъ галай типографиядин дирек-
торвиле ва "Социализмдин пайдах" газетдин отделдин зеведишви-
ле кIвалахна. 

С. Шихалиев са жерге макъалайрин, очеркрин ва лезги чIаланни 
литературадин учебникрин автор я. Ада урус писателрин эсерар 
лезги чIалаз таржума авуна. I943-йисуз Советрин Союздин Игит 
Гьасрет Алиеван кьегьалвиликай "Гьулдандин варар" тIвар алай 
повесть кхьена. 

Сейфудин Шихалиев I953-йисуз кечмиш хьана ва Магьачкъала-
да кучукнава. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I998, N 5. 

СЕЙФУДИН ГЬАЖИЕВ 

(I900-I98I) 
Зари Гьажиев Сейфудин Абдурагьманович I900-йисуз Куьре 

округдин Векьелар хуьре дидедиз хьана. Ада Алкьвадрал Гьасан-
эфендидин медресада, Дербентдин туьрк мектебда, Буйнакскдин 
муаллимрин курсара кIелна. Гзаф йисара Векьелрин, Цмуррин ва 
Рухунрин мектебра муаллим ва директор яз кГвалахна, халкь ва 
цIийи несилар савадлу авуник вичин пай кутуна. С.Гьажиев Лени-
нан ордендиз лайихлу хьана. И цIарарин авторди адаз I975-йисуз 
"Жегьилрин пIир" повесть бахшна. 

XX асирдин 20- йисарилай башламишна, Сейфудин Гьажиев 
шиирар теснифунал машгъул хьана. Адан сифте чIалар ("Муьруь-
дар", 'ТЗагъ", '\Цагълар", "Кьуьд", "Колхозчи руш" ва мсб. ) 30-40-
йисарин лезги чIаланни литературадин учебникра ва хрестоматий-
ра гьатнава. Араб, туьрк ва азербажан чIалар чизвай зариди милли 
литературадин ирс кIватI хъувуник вичин пай кутуна: Етим Эми-
нан, ЧIилихъ Абдулгьамидан, КIатIрух Гьабибуллагьан ва маса 
шаиррин чIалар кIватI хъувунин карда М. Гьажиеваз, А. Агъаеваз 
ва маса алимриз куьмек гана. 

70-йисара С. Гьажиев хайи хуьруьн жемятдихъ галаз Кьулан 
СтГалдал куьч хьана. 

Сейфудин Гьажиев I98I-йисуз кечмиш хьана ва Кьулан СтIалдал 
кучукнава. 
Чешмеяр: 
1. "Коммунист", I970-йисан I4-февраль. 
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2. "Самур", I998, N 5. 

 

КУРХУЬРУЬНВИ  МИРЗЕБУТАЙ  

(I900-I947) 
Агъамирзоев Мирзебутай I900-йисуз Куьре округдин Курхуь-

рел дидедиз хьана. КIелдай мумкинвал тахьай жегьилди Мамрач-
рик ва Дербентда батраквал авуна. ТIебии бажарагъ авай Мирзебу-
тая шиирар теснифиз башламишна. 

Заридин чIалар ("Дустуниз", "Шинийрин сувариз", "Рушан 
тариф", "Векь ядайбуруз" ва мсб. ) вичиз акур агьавалатрикай, 
кьилел атай дуылуьшрикай, халкьдин дуланажагъдикай ва муь-
гьуьббатдикай теснифнавай эсерар я. Абур халкьдин яратмишун-
риз мукьва я. 

К. Мирзебутай СтIал Сулейманан дуст тир. Абурун арада шиир-
ралди лагьанвай суьгьбет-сала хьана. 
Курхуьруьнви Мирзебутай I947-йисуз хайи хуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I998, № 5. 

КЬУРАГЬ АФИЗАТ 

(I900-I920 ) 

Афизат I900-йисуз Куьре округдин Кьурагь хуьре дидедиз хьана. 
Пебии алакьанур авай руш вичиз кIанзавай гададиз кьисмет хьа-
нач - еке хажалатди адакай шаир авуна. 

Кь. Афизатан чIалар ("Зи яр Мегьамедаз", "Зунни туна фена зи 
яр дуьньядай", "Къурбаназ" ва мсб.) кьилиз тефей муьгьуьббатди-
кай теснифнавай агьузардин эсерар я. Афизатан шиирар гьам халкь-
дин, гьамни лезги шаиррин чIалариз ухшар я. Абуруз дерин ва 
гужлу гьиссер хае я. 
Кь. Афизатан ирс Шамсудин Исаева кIватI хъийизва. 
Кьурагь Афизат I920-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I994-йисан I7-июнь. 

ГЬАЖИБЕГ ГЬАЖИБЕГОВ 

(I902-I94I) 

Алим, критик ва драматург Гьажибегов Гьажибег Агьмедха-
нович I902-йисуз Ахцегь хуьре дидедиз хьана. Адан буба Агьмедхан 
Бакудин фяле тир. Гадади гьевесдивди Ахцегьрин урус мектебда, 
Темир-Хан-Шурада агитаторрин курсара, Москвада Коммунисти-
ческий университетда ва аспирантурада кIелна. Ада лезгийрин сад 
лагьай "Щийи дуьнья" газетдин редакторвиле, Дагъустандин та-
рихдин, чIалан ва литературадин институтдин директорвиле, маса 
жавабдар къаллугърал кIвалахна. 
Гь. Гьажибегова лезги ва Дагъустандин чIалар ва литератураяр 
ахтармишуник еке пай кутуна: лезги ва табасаран чIаларин алфа-
витар теснифна, лезги чIалан ва литературадин сифте учебникар 
ва хрестоматияр туькIуьрна, машгьур шаиррин (Етим Эминан, 
СтIал Сулейманан ва мсб.) ирс кIватI хъувуна, драмадин эсерар 
("Адетрин къармахра" ва "Колхоз") кхьена ва хайи халкь савадлу 
авун патал еке зегьметар чIугуна. Адан къелемдикай 30-далай 
гзаф илимдин макъалаяр, 8 ктаб, литературадин эсеррин I0 
кIватIал, цIудралди публицистикадин макъалаяр хкатна. Гь. Гьа-
жибегов шаирни тир: адан "Билбил" шиир "Лезги шаиррин чIалар" 
ктабда (I927) гьатнава. 

Гьажибег Гьажибегов еке ватанперес ва инсанперес, зурба теш-
килатчи, I934-йисалай СССР-дин писателрин союздин член тир. Ам 
I937-йисан буьгьтенрик акатна, I94I-йисуз дустагъда кьена. 

«Лезги газетди» 2000-йисалай публицистикадин лап хъсан эсер-
рай Гьажибег Гьажибегован тIварунихъ галай премия тайинарна-
ва. 
Чешмеяр: 
1. Гашаров Г. Г. Певцы обновленного края, I987. 
2. "Дагестанская правда", 23-декабря I989 г. 
3. "Коммунист", I99I-йисан 8-март. 

4. Агьмедов Д. Н. Хкахь тийидай гъед, - "Лезги газет", 2000, №№ 
I5-25. 
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МЕМЕЙ ЭФЕНДИЕВ 

(I903-I944) 

Зари Эфендиев Мамед-Тагьир (Мемей Эфендиев) I903-йисуз Куь-
ре округдин КьепГир хуьре дидедиз хьана. Советрин девирда адаз 
Бакуда кГелдай ва Тифлисдин комвуз куьтягьдай мумкинвал хьана. 
Хайи республикадиз хтана, ада Ахцегьа муаллимрин тежриба хкаж-
дай курсарин зеведишвал, Магьачкъалада рабфакдин директорвал, 
Даггиздин директорвал, Дагъустандин кинофикациядин управле-
нидин начальникдин заместителвал ва маса къуллугъар авуна. I942-
йисуз ам гуьгьуьллувилелди Ватандин ЧIехи дяведиз фена. 

Мемей Эфендиеван чГалари ("Къаркьулувни тIиб", "Иман", 
"Комсомолар" ва мсб. ) лезги шиират цIийи уьлчмейралди ва 
гьиссералди девлетлу авуна. М. Эфендиев I944-йисуз фронтда кеч-
миш хьана. Ам Украинадин Одессадин областдин Сочевка хуьруьн 
сурара кучукнава. 
Чешмеяр: 
1. Лезгийрин поэзиядин антология, I959. 
2. Оборванные струны. - Махачкала, I985. 
3. "Лезги газет", I995-йисан, I2-май. 
 

МУСТАФА ЭФЕНДИЕВ 

(I903-I974) 

Эфендиев Мустафа I903-йисан 20-январдиз Ахцегьа дидедиз хьана. Хайи 

хуьруьн мектеб ва Буйнакскдин педучилище куьтягь-на, ада гзаф йисара 

Ахцегь ва Рутул районрин школайра муаллим-вал авуна, вишералди 

ватанпересар тербияламишна. Ялцугъа кIвалахдай йисара ада Магъулахъ 

дередин рагарал кхьенвай эвер-гун - "Жуван хайи ватан кIан хьухь!" - 

гилани алама. 

М. Эфендиев жегьил чIавалай шаирвилин пешедални машгъул тир. Адан 

цIудралди манияр ва шиирар ("Ватан", "Экуьн бере", "Хайи дереяр", 

"Суварин югъ", "Пакаман чиг" ва мсб. ) лезги газетринни журналрин чирна 

чапна. I975-йисуз заридин эсеррин кIватIал "Пакаман чиг" печатдай 

акъатна. 

М. Эфендиев I974-йисуз кечмиш хьана, хайи хуьре кучукнава. 

ЗИЯУДИН ЭФЕНДИЕВ 

(I903-I980) 

Гьикаятчи, драматург ва таржумачи Эфендиев Зияудин Ме-гьамедович 

I903-йисуз Куьре округдин Цмур хуьре дидедиз хьана. Ада Советрин 

власть патал женгера иштиракна. Дагъустандин партиядин обкомда, 

"ЦIийи дуьнья" газетдин редакторвиле, про-свещенидин министрдин 

заместителвиле кIвалахна. 

I920-йисалай 3. Эфендиева гьикаяяр ва очеркар кхьиз башла-мишна. Адан 

сифте ктаб "Социализмдин маканар" I932-йисуз печатдай акъатна. 

Гуьгъуьнин йисара писателдин къелемдикай гьикаяяр, повестар, романар 

ва абурун кIватIалар ("Муькъвел гелер", "Булахдал", "Гьуьлуьн лепеяр", 

"Яру-цIару кIватIар", "Муьгьуьб-батдин цДелхем" ва мсб.) хкатна. 

3. Эфендиева драмадин эсерарни ("Гуьлзада", "Сенгердал пака-ма", 

"Къазимегьамед" Б. Айдаевахъ галаз) яратмишна. Урус писа-телрин: М. 

Лермонтован, В. Короленкодин, Н. Гоголан, Б. Горба-тован ва мсб. эсерар 

лезги чIалаз таржума авуна. 

Зияудин Эфендиеван гьикаятдин эсеррай кIелзавайдаз лезги халкьдин 20-

70-йисарин уьмуьр аквазва. Писатель I947-йисалай СССР-дин писателрин 

союздин член тир. Ам I980-йисуз Магьач-къалада кечмиш хьана. 

Чешмеяр: 

Писатели Советского Дагестана. - Махачкала, I984. 

"Самур", I995, N4-5. 

КЪАЗИ КЪАЗИЕВ 

(I906-I983) 

Зари ва журналист Къазиев Къази Букарович I906-йисуз Куь-
ре округдин КIири хуьре дидедиз хьана. Алакьунар авай жегьилди 
четин шартГара кьилин образование къачуна, са жерге жавабдар 
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къуллугъар: "Коммунист" газетдин редакторвал, Дагучпедгизда 
кьилин редакторвал ва мсб. авуна. 

Къ. Къазиева иДудралди ялавлу макъалаяр ва очеркар, гьикаяяр 
ва повестар кхьена. "Фекьи ва уьмуьр" гьикаяйрин кIватIал, "ЧIурун 
паб" ва "КIири буба" повестар печатдай акъудна. Писателди лезги 
публицистика ва гьикаят видик тухвана. 
Къази Къазиев I983-йисуз Магьачкъалада кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. Акимов Къ. X. Лезги прозадикай къейдер. - "Дуствал", I964, N 4. 

 АБДУЛ  МУТАЛИБОВ 

 (I906-I986) 

Шаир Муталибов Абдул I906-йисуз Самур округдин Гарагъ 
хуьре дидедиз хьана. Октябрдин инкъилабдилай гуьгъуьниз адаз 
кIелдай мумкинвал хьана: Абдула КцIарин муаллимрин техникум, 
Бакуда Азербажандин гьукуматдин университет куьтягьна. Гзаф 
йисара Ахцегь ва Докъузпара районрин мектебра ва цIувад йисуз 
Дербентдин педучилищеда дидедин чIалан ва литературадин тар-
сар гана. 

А. Муталибова гьеле мектебда амаз шиирар теснифиз башла-
мишна. Адан эсеррай цIийи уьмуьрдин шикилар, хайи халкьдин 
ацукьун-къарагъун аквазва. А. Муталибова аялар патални Гзаф 
эсерар кхьена. Шаирдин шиирар, манияр, поэмаяр ва гьикаяяр 
цДудалай виниз кIватIалра гьатнава: "Экуьн ярар", "Бахтавар я 
чун", "РикIин гафар", "ВикIегь Расул", "Гьим хъсан я?", "Гатфар", 
"Гелер" ва мсб. Абур мектебра ва институтра чирзава. 

Абдул Муталибова лезги шиират цДийи везинралди ва фикир-
ралди девлетлу авуна. 
А. Муталибов I986-йисуз кечмиш хьана, ам Дербентда кучукнава. 
Чешмеяр: 

1. "Лезги газет", I99I-йисан 29-октябрь. 
2. Акимов Къ. X. Ватанперес ва инсанперес шаир. - А. Мутали 

бов. Шиирар. - Магьачкъала, I993. 

МИГРАГЪ УГЪЛАНГЕРЕК 

(I906-I98I) 

Зари Угълангерек I906-йисуз Самур округдин Миграгъ хуьре 
дидедиз хьана. Аялзамаз етим хьайи руша нянин курсар куьтягьна. 

Угълангерекан шиирар ва манияр вичин залан кьисметдикай, 
уьлкведа ва хуьре хайи агьватлатрикай, дуьшуьшрикай теснифна-
ва. "Жувакай", 'Дишегьлидин шел" ва маса шииррай аквазвайвал, 
Угълангерек устадвал авай шаир тир. Адан эсерар газетра ва «Миг-
рагърин булахар» кIватIалда чапнава. 

Миграгъ Угълангерек I98I-йисуз Самур хуьре кечмиш хьана, 
гьана кучукнава. 
Чешмеяр: 
I. Миграгърин булахар, I994. 

АЛЬДЕР БИЛАЛОВ 

(I907-I985 ) 

Зари Билалов Альдер I907-йисуз Куьре округдин Агъа СтIал 
хуьре дидедиз хьана. Бубадивай элифар чирна, Альдер I9I9-йисуз 
хайи хуьре ачухай советрин мектебдиз гьахьна. Гуьгъуьнилай му- 
аллимвилин курсара кIелна, Дербентдин педтехникум куьтягьна, 
вири уьмуьр - несилриз дидедин чIал чируниз, хайи халкь савадлу 
авуниз бахшна. Илимдар муаллимди вичин зегьметдалди "Дагъус-
тандин лайихлу муаллим", "РСФСР-дин лайихлу муаллим" тГварар 
ва орденарни медалар къазанмишна. 

Альдер Билалов са жерге учебникрин ва методикадин ктабрин 
автор я: "Дидедин чIал", I-класс (I963); "Дидедин чIал", 2-класс 
(I972); "Лезги чIал чирунин методикадин месэлаяр" (I960); Изложе-
нийрин кIватIал, I-IV классар (I975) ва мсб. 

Альдер Билалов шиирар теснифунални машгъул тир. Адан 
эсерар I965-йисуз "Шад я чун" тIвар алай кIватIал яз печатдай 
акъатна. 

А. Билалов I985-йисуз Кьасумхуьрел кечмиш хьана, гьана кучук-
нава. 
Чешмеяр: 
I. Лезгийрин поэзиядин антология, I959. 
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АГЪАЛАР ГЬАЖИЕВ 

(I907-I943 ) 

Зари, фольклорист ва таржумачи Гьажиев Агъалар I907-йи-
суз Самур округдин Хуьруьг хуьре дидедиз хьана. Ада Ахцегьрин 
мектебда, Буйнакскдин ва Дербентдин педтехникумра, Азербай-
жандин пединститутда кIелна, вичиз араб, фарс, туьрк, азербажан, 
урус чIалар ва литератураяр чирна. Жегьил пешекарди Табасаран 
райондин мектебра муаллимвал авуна, Дагъустандин тарих -
дин, чIалан ва литературадин институтда ва Дагъустандин писател-
рин союзда кIвалахна. 

Агъалар Гьажиева хайи халкьдин мецин эсерар (манияр, махар, 
кьисаяр, "Шарвили" эпосдин риваятар, мисалар ва мискIалар) 
кIватI хъувуна ва I94I-йисуз абурукай ибарат кIватIал "Лезгийрин 
фольклор" печатдай акъудна. 

А. Гьажиева цIудралди шиирар ва гьикаяяр кхьена, урус шаир-
рин (А. Пушкинан, М. Лермонтован ва мсб. ) ва Низами Генжеви-
дин шиирар лезги чIалаз таржума авуна. 

Агъалар Гьажиев I943-йисуз Ватандин ЧIехи дяведин фронтда 
кьегьалвилелди кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 

1. Оборванные струны. - Махачкала, I985. 
2. "Коммунист", I989-йисан 27-сентябрь. 

МЕГЬАМЕД КЪУРУШ 

(I907-I990) 

Зари Мегьамед Къуруш (Гьажиев Мегьамед) I907-йисуз Самур 
округдин Къуруш хуьре дидедиз хьана. Дербентдин педучилище 
куьтягьна, I930-йисалай пенсиядиз экъечIдалди ада хайи хуьруьн 
мектебда дидедин чIаланни литературадин муаллимвиле кIвалах-
на, абурукай 23 йисуз директор хьана. 

М. Къуруша вичин шиирар (" Зи чуьнгуьр", "Ша, чи кIвализ 
ша", "Экуьнин яр ядай чIавуз" ва мсб. ) халкьдин яшайишдикай, 
вичин гьиссерикай теснифнавай эсерар я. Гзаф шиирар шаирди 
аялризни бахшна. Абур 60-70-йисара ихьтин кIватIалра гьатна: 
"Дидедин мани", "Мурадар авай руш" ва "Гьарфарикай гафар". 

Зариди са шумуд пьесани кхьена, абурукай "Ихтибар" ва "Къалп 
муьгьуьббат" печатдиз акъатна. Зариди халкьдин мецин эсерар ва 
Лезги Агьмедан ирс кIватI хъувуна. 

Мегьамед Гьажиев I990-йисуз кечмиш хьана ва Щийи Къуруш-
дал кучукнава. 
Чешмеяр: 

1. Лезгийрин поэзиядин антология, I959. 
2. "Коммунист", I990-йисан I4-июнь. 

АРАГЪ ЯРАГЬМЕД 

(I907-I955 ) 

Зари Ярагьмед I907-йисуз Куьре округдин Вини Арагъ хуьре 
дидедиз хьана. Хуьруьн мектеб куьтягьай гада сифте Дербентдиз, 
анайни Бакудиз акъатна. Ада нафтIадин мяденра кIвалахна. 

Арагъ Ярагьмеда лезги ва азербайжан чIаларал шиирар тесниф-
на. "Жедач", "Дилбер" ва маса шииррай аквазвайвал, абур устад-
вилин дережада аваз кхьенва. 

Зари I955-йисуз буругъда бахтсуз дуьшуьшдик акатна, кечмиш 
хьана. Ам Бакуда кучукнава. 
Чешмеяр: 

1. Дагъустандин савкьватар, I987. 
2. "Коммунист", I990-йисан 4-январь. 

НАСРУЛЛАГЬ  НУРИ 

(I908-I973) 

Зари Насруллагь Нури (Эфендиев Насруллагь Нуриевич) I908-
йисуз Самур округдин Къара-Куьре хуьре дидедиз хьана. Адан 
бубади ина, Ахцегь магьалдин Ялцугъ хуьряй атана, фекьивал 
ийизвай. Дербентда кьве йисан курсар куьтягьна, Насруллагьа I927-
йисалай пенсиядиз экъечIдалди Ялцугърин мектебда муаллимвал 
авуна. I953-йисуз жемятдихъ галаз арандиз куьч хьана, Советский 
хуьре кIвалахун давамарна. 

Н. Нуридин "КIелуниз тади" тIвар алай сифте шиир I928-йисуз 
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"ЦIийи дуьнья" газетдиз акъатна. Шаирди Советрин девирдикай, 
Ватандин ЧIехи дяведикай, ислягь зегьметдикай, тIебиатдикай 
цIудралди шиирар ("Сифте гаф", "ЧIехи диде", "Рагь", "Дагъла- 
pa" ва мсб. ) кхьенва ва "Щирер" тIвар алай кIватIал печатдай 
акъудна. Заридин лап хъсан эсерар учебникра ва хрестоматийра 
гьатнава, мектебра чирзава. 

Насруллагь Нури I973-йисуз кечмиш хьана, Советский хуьре 
кучукнава. 
Чешмеяр: 

1. Лезгийрин поэзиядин антология, I959. 
2. "Лезги газет", I994-йисан 8-апрель. 

НАЗИР АГЬМЕДОВ  

[ (I9I0-I970) 

! Алим ва зари Агьмедов Назир Агъабегович I9I0-йисуз Самур 
округдин Ахцегь хуьре дидедиз хьана. Ада Дербентдин педучилище 
ва Дагъустандин пединститут куьтягьна, Ахцегьрин ва Магьачкъа-
ладин мектебра муаллим ва директор яз кIвалахна. Гзаф йисара 
Дагъустандин школайрин илимдин ахтармишунрин институтда 
къуллугъна: лезги чIалан ва литературадин программаяр, учебни-
кар, хрестоматияр туькIуьрна, милли мектебра дидедин чIал чиру-
нин месэлаяр ахтармишна ва методикадин ктабар печатдай акъуд-
на. Педагогикадин илимрин кандидатвилин дережа ва 
"Дагъустандин лайихлу муаллим" тIвар къазанмишна. 

Писателвилин рехъ Н. Агьмедова журналиствилелай башламиш-
на: ада хейлин йисара "Дагъустан фукъараси", "ЦIийи дуьнья" ва 
"Социализмдин пайдах" газетрин редакцийра кIвалахна. 

Назир Агьмедов са жерге гьикаяйрин ва пьесайрин ("Сифте 
къван" ва "Цуькверин сувар") автор я. Гьикаяяр "Кьве рикIин 
хиялар" (I96I), "Фаргьад буба рахазва" (I964) ва "Вагьанда къва-нер" 
(I97I) кIватIалра гьатнава. И эсерра авторди ватанпересвилин, 
дуланажагъ хкажунин ва марифатдин месэлаяр къарагъарнава. 

Писателди халкьдин мецин эсерар ва Етим Эминан, СтIал Су-
лейманан, Алибег Фетягьован ирс кIватI хъувуник вичин пай 
кутуна. 
Назир Агьмедов I970-йисуз Магьачкъалада кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. Лезги литература. Хрестоматия, 8 класс. - Магьачкъала, I98I. 

ИСМАИЛ ВАГЬАБОВ 

(I9I0-I964) 

Зари ва журналист Исмаил Вагьабов I9I0-йисуз Самур округ-
дин Ахцегь хуьре дидедиз хьана. Советрин девирда ада хуьре, Ма-
гьачкъалада ва Москвада кIелна, акьалтIай образование къачуна, 
лезги районра ва Магьачкъалада жавабдар къуллугъар авуна. 

И. Вагьабова 50-йисара лезги чIалал акъатзавай "Социализмдин 
пайдах" газетдин редакторвал авуна, ам, хци фельетонар кхьидай  
зари яз, машгьур хьана. 

Писателдин гьикаяяр ва фельетонар "Чирхчир" тIвар алай 
кIватIалда гьатнава. 
Исмаил Вагьабов I964-йисуз Магьачкъалада кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Дуствал", I964, N 4. 

РАМАЗАН ГАШАРОВ 

( I9I0-2000) 

Гашаров Рамазан Магьарамович I9I0-йисан 29-январдиз Ах-
цегьа дидедиз хьана. Хуьруьн медреса, светский школа ва Дербент-
дин педучилище куьтягьна, ада I94I-I945-йисара Ватандин ЧIехи 
дяведа иштиракна. 45-йисуз Ахцегь райондин мектебра муаллим-
вал авуна. 

Рамазан Гашаров гзаф йисара прозадин эсерар: очеркар, гьика-
яр, повестар ва роман кхьинал машгъул хьана. Лезги халкьдин 
яшайишдин жуьреба-жуьре терефар къалурзавай чIехи эсерар: 
"РикIел чIахутIар" повесть Бакуда печатдай акъатна, "Шадвилин 
накъвар" романдин чIукар "Самур" журналда чапнава. 
Зари 2000-йисуз хайи хуьре рагьметдиз фена. 

АЛИБЕГ ФЕТЯГЬОВ 
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(I9I0-I935 ) 

ЧIехи шаир, ва гьикаятчи Фетягьов Алибег Фетягьович I9I0-
йисуз Куьре округдин Цмур хуьре дидедиз хьана. Хци зигьин авай 
гадади кIвале бубадивай кIелиз-кхьиз чирна, Кьасумхуьруьн мек-
теб ва Бакудин рабфак агалкьунралди куьтягьна. ДатIана вичин 
чирвилер артухарзавай жегьил лезги ва урус чIаларал лап савадлу 
хьана. Ада I928-йисалай "ЦIийи дуьнья" газетда кIвалахна, лезги 
литературадин хрестоматияр туькIуьрунин карда иштиракна.  

Алибег Фетягьован сифте эсерар "Щийи дуьнья" газетдиз акъ-
атна. Ада са куьруь вахтунда цДудралди шиирар, поэмаяр 
("ЭМ-ТЭ-ЭС" ва "Зарбачи Гьасан") шиирралди кхьенвай "КьатI-
кьатI авур зунжурар" роман теснифна. Бажарагълу зариди лезги 
шиирар кхьинин тежрибада цДийивилер туна. 

А. Фетягьова лезги гьикаятдик кьил кутуна - сифте гьикаяяр 
("Риза", "Бубадин веси", "Газет" ва мсб. ) теснифна. Абур лезги 
эдебиятда гьикаятдин лап хъсан чешнеяр яз тестикь хьанва. 

А. Фетягьова аялар патални са жерге шиирар кхьена, "Надинж 
аялар" тIвар алай кIватIал яз, печатдай акъудна. 

Зари I934-йисалай СССР-дин писателрин союздин член тир. Адан 
яратмишунрин кьилин тема - хайи халкьдин уьмуьр ва бахтлу геле-
жегдихъ ялзавай инсанрин кьисметар я. Заридин эсерар мектебра ва 
университетра чирзава. Писателдин ирс А. Агъаева, Гь. Гашарова, 
3. Биримбегова ва Р. Кельбеханова дериндай ахтармишна. 

А. Фетягьован яратмишунри лезги ва Дагъустандин халкьарин 
литератураяр вилик финиз дериндай таъсирна. Адан тIвар хайи 
хуьруьн мектебдал эцигнава. 

I935-йисуз къанни вад йиса авай зари Магьачкъалада кечмиш 
хьана. 
Чешмеяр: 

1. Лезгийрин поэзиядин антология, I958. 
2. Писатели Советского Дагестана, I984. 
3. Гашаров Г. Г. Певцы обновленного края, I987. 

НАСИР  ЭЮБОВ 

I (I9I0-I974) 

i Эюбов Насир I9I0-йисуз Самур округдин Ахцегь хуьре диде-
диз хьана. Бакуда университет куьтягьна, ада, математикадин му-
дллим яз, гзаф йисара Ахцегь, Докъузпара ва Рутул районрин шко-
лайра кГвалахна. 

Н. Эюбова вичин вири уьмуьр Ахцегьрин халкьдин театрдихъ ва 
драматургиядихъ галаз алакъалу авуна. Зариди цIудралди чIехи ва 
гъвечГи пьесаяр ("Бахтияр", "Гьейран", "Элкъуьр хъувур тупIал" 
<;ва мсб. ) кхьена ва абур сегьнеда эцигна. Бязи эсерар печатдиз 
.акъатна ва Дагъустандин халкьдин яратмишунрин кIвалин кIватI-
алра гьатнава. 
Зари I974-йисуз хуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I999, № I. 

АБДУЛЛАГЬ ИСКЕНДЕРОВ 

(I9II-I983 ) 

Зари Искендеров Абдуллагь Гьажимурадович I9II-йисан I6-
майдиз Куьре округдин Мегьарамдхуьре дидедиз хьана. Советрин 
девирда ада Бакуда кьилин образование къачуна, гзаф йисара хайи 
Хуьруьн мектебда, тарихдин муаллим ва директор яз, кIвалахна. 
"ДАССР-дин школайрин лайихлу муаллим» тIвар ва кьве орден 
къазанмишна. И вири йисара ам гьикаятдин эсерар: "Элдин хва", 
"Къиргъин" ва мсб. кхьинални машгъул тир. 

А. Искендеров "Самур" тIвар алай чIехи романдин автор я: и 
эсер кьве паюникай ва пуд ктабдикай ибарат я. Романда лезги 
халкьдин XIX-XX асиррин яшайишдин гегьенш шикилар ганва, 
Октябрдин инкъилабдин ва Советрин девирдин сифте йисар къа-
лурнава. Ам Даггизда I964,I968 ва I976-йисара печатдай акъатна. 

А. Искендерова лезги гьикаятдик вичин пай кутуна. Адан ярат-
мишунар ахтармиш тавуна ама. 
А. Искендеров I983-йисуз Мегьарамдхуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 

I. "Дуствал", I964, N 4. 
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КЪИЯС МЕЖИДОВ  

(I9II-I974 ) 

Дагъустандин халкьдин писатель Межидов Къияс Межидо-
вич I9II-йисуз Самур округдин Ахцегь хуьре дидедиз хьана. Аял 
вахтар Бакуда акъатна. Ина ада мектебда кIелна, сифте эсерар 
теснифна ва литературадин кIватIалда иштиракна. Дагъустандиз 
хтайла, лезги мектебра тарсар гана, газетрин редакцийра ва проку-
ратурадин идарайра кIвалахна. 

Къияс Межидов литературадиз шаир яз атана, адан шиирар 
"Щийи дуьнья" газетдин чинриз I929-йисалай акъатиз башламиш-
на. ТIебиатдал рикI алай жегьил гьикаятдин эсерар теснифунал 
элячIна: къушарикай, гьайванрикай, тIебиатдикай са жерге гьикая-
яр кхьена, "Зи гъвечIи дустариз", "Лувар квай дустар" "Лувар квай 
Алуш" ва маса тГварар алай кIватIалар печатдай акъудна. 

Тежриба ва устадвал артух хьайила, писателдин къелемдикай 
кIелзавайбурун фикир желб авур повестар ("Дагъларин аялар", 
"Дагълар юзазва", "Птул руш" ва мсб.) ва романар ("Кьашкьа 
духтур", "Дагъларин деринрин булахар"ва «Хайи чилин таватар») 
хкатна. Абуру лезги гьикаят хейлин девлетлу авуна ва вилик тух-
вана. 

Къ. Межидова са жерге пьесаярни кхьена: "Бубаяр", "Партизан-
дин хзан", "Ашукь Сайд" (X. Тагьирахъ галаз санал), "Урусатдин 
цуьк" ва мсб. 

Къияс Межидов "Дагъустандин халкьдин писатель" тIварцIиз, 
"Гьуьрметдин знак" ордендиз ва медалриз лайихлу хьана. Ам I957-
йисалай СССР-дин писателрин союздин член тир. 
Зари I974-йисуз Ахцегьа кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 

1. Писатели Советского Дагестана, I984. 
2. Гашаров Г. Г. Певцы обновленного края, I987. 
3. "Коммунист", I99I-йисан 5-март. 

МУЬГЬУЬДИН АСВАРОВ 

(I9I2-I938) 

Асваров Муьгьуьдин Рустамович I9I2-йисуз Самур округдин 
Чепер хуьре дидедиз хьана. Ада вичин бубадивай кIел-кхьин ва 
илимрин дибар чирна, Ахцегьа ШКМ-да кIелна ва Бакуда муал-
лимвилин курсар куьтягьна. Гзаф йисара Азербажандин ва Дагъус-
тандин школайра кIвалахна. 

М. Асварован сифте шиирар 30-йисара лезги ва азербажан 
чГаларал "Щийи дуьнья" ва "Ени гьеят" газетриз акъатиз башла- 
мишна. Жегьил зариди хайи хуьруькай, гуьзел тIебиатдикай ва 
Советрин девирдикай гьевеслу чIалар яратмишна. "Лезги руш", 
"Мектебдиз ша кIелиз" ва маса шиирар лезги литературадин хрес-
томатийра гьатна. Адан ирс кIватIунал Касбуба Азизханов маш-
гъул я. 
Муьгьуьдин Асваров I938-йисуз чагъинда аваз рагьметдиз фена. 

СЕРКЕР МИНГЬАЖЕВ 

(I9I2-I996) 

Зари ва журналист Мингьажев Серкер Субгьанвердиевич I9I2-
йисуз Самур округдин Теки хуьре дидедиз хьана. Ада агалкьунрал-
ди Миграгърин мектебда, Дагъустандин чилерин техникумда ва 
Краснодардин партийный школада кIелна. Агъул ва Докъузпара 
районра жавабдар къуллугъар авуна. Зари гзаф йисара Лезги ра-
диодин редактор ва "Коммунист" газетдин редактордин замести-
тель хьана. Ватандин ЧIехи дяведа иштиракна, ам пуд ордендизни 
медалриз, "Дагъустандин культурадин лайихлу работник" тIварцIиз 
лайихлу хьана. 

С. Мингьажев цIудралди хци макъалайрин ва очеркрин автор я. 
Зари 80-йисара гьикаятдин эсерар теснифунал элячIна, ада са шу-
муд повесть печатдай акъудна: "Уьмуьрдин гелер", "Ялавлу 
уьмуьр", "Лахта тахьай иви", "Кьисасчияр", "ГъвечIи разведчик" 
ва "РикIел цвалар". Абур лезги хуьруьн уьмуьрдикай ва Ватандин 
ЧIехи дяведикай кхьенвай эсерар я. 
Серкер Мингьажев I996-йисуз Магьачкъалада кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I995-йисан Ю-март. 
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БАЛАКЪАРДАШ   СУЛТАНОВ 

(I9I2-I942 ) 

Султанов Балакъардаш I9I2-йисуз Куьре округдин Агъа СтIал 
хуьре дидедиз хьана. Фад етим хьайи Балакъардаша батраквал 
авуна. Хуьруьн мектеб ва Дербентдин педтехникум куьтягьна, Агъа 
СтIалрин мектебда муаллимвиле кIвалахна. 

Балакъардаш жегьил йисарилай шиирар теснифунал машгьул 
хьана. И карда ада СтIал Сулейманавай тарсар къачуна. Сифте 
шиирар ("Зи вахаз", "Пионерар" ва мсб. ) райондин "Колхоздин 
пайдах" ва республикадин "Щийи дуьнья" газетриз акъатна.  

Б. Султанован яратмишунрин арада "Батрак Агьмедан кьиникь" 
поэмади чIехи чка кьазва. Щийи уьмуьр туькIуьрзавай йисариз 
бахшнавай эсерди Б. Султанован тIвар лезги шаиррин арада тести-
кьарна. 

Ватандин ЧIехи дяве башламиш хьайила, Б. Султанов гуьгьуьл-
лувилелди фронтдиз фена. Зари I942-йисуз дяведа кьегьалвилелди 

кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 

1. Лезгийрин поэзиядин антология, I958. 
2. Оборванные струны. - Махачкала, I985. 

ОСМАН ЭФЕНДИЕВ 

(I9I2-I972) 
Алим ва зари Эфендиев Осман Мамедович I9I2-йисуз Куьре 

округдин Штул хуьре дидедиз хьана. Ада сифте вичин буба 
Мегьа-медавай кIелиз-кхьиз чирна, ахпа хуьруьн мектебда, 
Дербентдин педтехникумда, Азербайжандин пединститутда 
кIелна. Москвада аспирантура куьтягьна, гзаф йисара меркездин 
институтра кГвалахна, философиядин илимрин кандидатвилин ва 
докторвилин дережаяр къачуна. Вишелай виниз илимдин 
макъалаярни ктабар кхьена ва печатдай акъудна. ЦIийи несилриз 
дерин чирвилер ва тербия гана. Алимдиз лезги, урус, араб, туьрк, 
азербайжан, инглис, фарс ва немс чIалар чидай. 

Осман Мегьамедович жегьил вахтарилай шиирар, гьикаяяр ва 
повестар теснифунал машгъул хьана: Дагъустандин кесибар" га-
зетдиз макъалаяр, гьикаяяр ва "Дагълара бунт" повесть акъудна. 
И газетдин къуллугъчи яз, Осман Мегьамедовича Дербентда 
тарихда сифте яз лезги писателрин ассоциация тешкилна ва адан 
жавабдар секретарвал авуна. 

0. Эфендиева лезги эдебиятдик, медениятдик ва илимдик 
пай 
кутуна. Осман Мегьамедович I972-йисуз Москвада кечмиш 
хьана, 
гьана кучукнава. 

Чешмеяр: 
I. "Коммунист", I99I-йисан 6-апрель. 
РАМАЗАН «ЮСУФОВ 
(I9I2-I992) 
Алим ва зари Юсуфов Рамазан Юсуфович I9I2-йисуз Куьре 

округдин Гъетегъ хуьре дидедиз хьана. Ада хайи хуьруьн 
мектебда, Дербентдин педтехникумда, Дагъустдндин 
пединститутда ва Москвада высший партийный школада кIелна. 
40-50-йисара Докъузпа-ра, Кьасумхуьруьн, Хив районрин ва 
Каспийск шегьердин советско-партийный идарайра жавабдар 
къуллугъар авуна, Дагъустандин Министррин Советдин 
председателдин заместитель хьана. Гзаф йисара Дагъустандин 
школайрин илимдинни ахтармишунрин ин-ститутдин 
директордин заместителвиле кIвалахна. Тарихдин илимрин 
кандидатвилин ва докторвилин дережаяр къазанмишна, вишелай 
виниз илимдин макъалаяр ва ктабар печатдай акъудна. 

Рамазан Юсуфова аял вахтарилай шиирар теснифзавай, абур 
30-йисара печатдиз акъатиз башламишна. Зариди аялар патал 
тесниф- 

навай кIватIалар ("Зи дустарин хиялар" ва "Щелхемрин яла 
печатдай акъудна. 

Р. Юсуфов I992-йисуз Магьачкъалада кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Дагестанская правда", 20 апреля I989 г. 

ШАГЬ-ЭМИР  МУРАДОВ (I9I3-I996) 
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Дагъустандин халкьдин шаир Мурадов Шагь-Эмир Билало-
вич I9I3-йисуз Самур округдин Къуруш хуьре дидедиз хьана. Ада 
Ахцегьрин юкьван мектеб ва Дагъустандин пединститут куьтягьна. 
Гзаф йисара Ахцегьрин ва Миграгърин мектебра муаллимвал, Лез-
ги радиодин ва "Дуствал" альманахдин редакторвал, "Коммунист" 
газетдин жавабдар секретарвал авуна. 

Ш. -Э. Мурадован сифте шиирар печатдиз I929-йисуз акъатна. 
Адан къелемдикай цIудралди шииррин, манийрин ва поэмай-
рин кIватIалар: "Хушбахт Дагъустан", "Лацу лифер", "Дагъви-
дин манияр", "Рахазва Шагьдагъ", "Рагъ ва муьгьуьббат", "Шал-
буздин шагьвар", "Гатфарин гьевес", "Инсанвилиз баркалла!" ва 
мсб. хкатна. Стха халкьарин шаиррин эсерар лезги чIалаз таржу-
ма авуна. 

Ш. -Э. Мурадова лезги шиират цДийи везинралди ва фикирралди 
девлетлу авуна. Ам "Дагъустандин халкьдин шаир" тIварцIиз лай-
ихлу хьана. 

Шаир I996-йисуз Магьачкъалада кечмиш хьана. Заридиз 2000-
йисуз хайи хуьре художник скульптор Гь.Гьейбатова теснифнавай 
гуьмбет эцигна. 
Чешмеяр: 

1. Писатели советского Дагестана, I984. 
2. "Самур", I994, N 4-5. 

НАЖМУДИН САМУРИ  

(I9I3) 
Зари Нажмудин Самури (Къазиев Нажмудин) I9I3-йисуз Куьре 

s округдин Муьгъверган хуьре дидедиз хьана. Мектеб куьтягьай 
же- 

) Гьилди хуьруьн Советдин секретарвиле кIвалахна. I939-йисуз Яру 
Аскердиз фена, ада финрихъ галаз хьайи ва Ватандин ЧIехи дяве- 

дин женгера иштиракна. Есирда гьатай аскер Германиядиз, анай  
Туьркиядиз акъатна, Измир шегьерда бинелу хьана. 

Н. Самуриди вичин шиирар лезги ва туьрк чIаларал кхьизва. 
"Лезги, вавай жузан за", "Гаф атайла рахан герек", "Мусурманар  
стхаяр я" ва маса шииррай хайи ватандихъ рикI кузвай шаир  

аквазва. 
Нажмудин Самури Туьркиядин Измир шегьерда яшамиш жезва, 

ада хаии ватандихъ галаз алакъаяр хуьзва. 
Чешмеяр: 

1. "Лезгистан", I993, № 3-4. 
2. Гуьлмегьамедов А. Лезгияр Туьркияда. - Магьачкъала, I998. 

ГЕОРГИЙ ЛЕЗГИНЦЕВ 

(I9I4-I994) 

ЧIехи алим ва зари Лезгинцев Георгий Михайлович машгьур 
инкъилабчи Штулай тир Гьуьсейнов Мегьамедан (Михаил Лезгин-
цеван) чIехи хва я. Ам I9I4-йисуз Москвада дидедиз хьана. Бажа-
рагълу гадади I937-йисуз агалкьунралди Ленинграддин дагъларин 
институт куьтягьна, гзаф йисара Сибирда къизилдин мяденра ин-
женер-геологвиле кIвалахна. Ахпа ада яргъал йисара Москвада 
СССР-дин "Гипрозолотоцветметпроект" институтдин директорвал 
авуна. Г. Лезгинцев геологиядин илимрин докторвилин, профес-
сорвилин ва адмиралвилин дережайрив агакьна. Адан илимдин 
кIвалахри къецепатан уьлквейрани еке къимет ва машгьурвал къа-
занмишна. 

Георгий Лезгинцев бажарагълу писателни тир, адан къелемди-
кай са шумуд роман: "Кефер пата", "Северцев инженер", "Чилин 
сирер чидайбур", "Дагъларай тир инсан" ва маса эсерар хкатнава. 
Абур РФ-дин гзаф халкьарин чIалариз таржума авунва. 

Заридин эхиримжи роман "Дагъларай тир инсан" (ам авторди 
вичин бубадикай кхьенва) лезги чIалаз Ш. Юсуфова элкъуьрна ва 
кьилдин ктаб яз (I984) акъудна. 

Г. Лезгинцева бубадин ватандихъ галаз алакъаяр хуьзвай. Ам са 
шумудра Дагъустандиз илифна: Штула, Кьурагьа, Ахцегьа, Къу-
рушдал ва маса лезги хуьрера хьана. 

Зари СССР-дин писателрин союздин член тир. Ам I994-йисуз 
кечмиш хьана, Москвада кучукнава. 
Чешмеяр: 

I. Абдурагимов Г. А. Кавказская Албания - Лезгистан. - С. -
Петербург, I995. 
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СТIАЛ МУСАЙИБ 

(I9I4-I943) 

Зари СтIал Мусайиб (Гьасанбегов Мусайиб Сулейманович) 
I9I4-йисуз Куьре округдин Агъа СтIал хуьре дидедиз хьана. Хуь-
руьн мектеб, Дербентдин педучилище ва Дагъустандин пединсти-
тут куьтягьна, ада Кьасумхуьруьн партиядин райкомда кГвалахна, 
шаир бубадин секретарвал авуна. I937-йисуз ам РСФСР-дин Вер-
ховный Советдин депутатвиле хкяна. 

Шиирар кхьинал Мусайиб 30-йисарилай машгъул хьана. I940-
йисуз адан сад лагьай ктаб - "Хкягъай эсерар"печатдай акъатна. И 
йисуз ам СССР-дин писателрин союздин членвиле кьабулна. 

СтIал Мусайиб гуьгьуьллувилелди Ватандин ЧIехи дяведиз фена 
ва I943-йисуз Сталинграддин ягьунра кьегьалвилелди кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 

1. Лезгийрин поэзиядин антология, I959. 
2. Оборванные струны, I985. 

НАЖМУДИН ШАБАНОВ  

(I9I4-I986) 
Шабанов Нажмудин Шабанович I9I4-йисуз Ахцегьа дидедиз 

хьана. Хуьруьн мектеб ва Бакудин рабфак куьтягьна, ада Ахцегьа 
партиядин ва советрин идарайра кIвалахна. Дяведин гуьгьуьнин 
йисара Магьачкъаладин совпартшколада кIелна, Ахцегь райондин 
судья ва гзаф йисара Ахцегьрин райкомдин жавабдар къуллугъчи 
хьана. 

Литературадин эсерар Н. Шабанова жегьил чIавалай теснифиза-
вай. Адан сифте шиирар I950-йисуз "Щийи дуьнья" газетдин чин-
риз акъатна, ахпа абур Коммунист" газетдиз ва "Дуствал" альма-
нахдиз акъатиз башламишна. 

Н. Шабанован шииррин кьилин тема хайи ватан ва халкь я. Гзаф 
эсерриз сатира ва юмор хае я. I964-йисуз шаирдин "Къаш" тIвар 
алай ктаб акъатна. 
Зари I986-йисуз кечмиш хьана, Ахцегьа кучукнава. 

ИБРАГЬИМ АГЬМЕДОВ 

(I92I) 

Зари ва журналист Агьмедов Ибрагьим I92I-йисуз Самур ок-
ругдин Вини Ярагь хуьре дидедиз хьана. Дербентдин педучилище 
куьтягьна, ада I939-йисалай лезги районрин газетрин редакцийра 
кIвалахна ва мектебра муаллимвал авуна Ватандин ЧIехи дяведа 
иштиракна 

И вири йисара И. Агьмедова аялар патал художественный эсе-
рарни яратмишна. Адан шиирар, поэмаяр ва гьикаяяр газетринни 
журналрин чинриз акъатзава, Сефераллдин месэлаяр" (I979) ва 
"КIеви дустар" (I990) ктабра гьатнава. 
Зари Мегьарамдхуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I999, № I. 

ХУЬРУЬГ ЛУКЬМАН 

(I92I-I988) 
Хуьруьг Лукьман (Алискеров Лукьман) I92I-йисан I3-июн-

диз Ахцегь райондин Хуьруьг хуьре дидедиз хьана. Юкьван школа 
куьтягьна, сагъсузвал себеб яз, Лукьман хуьре лежбервилел ва 
устIарвилел машгъул хьана. 

X. Лукьмана жегьил вахтарилай шиирар кхьизвай. Адан къелем-
дикай жуьреба-жуьре жанрайрин эсерар ('Яру кIек", "ХьанайтГа", 
"Автобусда", "Келемар", "Зи ктабдиз" ва мсб. ) хкатнава. Абур 
газетриз ва журналриз, "Рагъ" тIвар алай ктаб яз акъатна. Заридин 
яратмишунриз Хуьруьг Тагьиран эсерри еке таъсир авуна. 

X. Лукьман I988-йисуз яргъалди чIугур залан азардик кечмиш 
хьана, хайи хуьре кучукнава. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I998-йисан I3-август. 

КЪУДРАТ ВЕЛИХАНОВ 

(I922) 
Къудрат Велиханов I922-йисуз КцIар райондин Кьилегь хуьре 
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дидедиз хьана. 
Къ. Велиханован шиирар I958-йисалай Докъузпара райондин 

"Социализмдин рехъ" ва КцIар райондин "Къизил Къусар" газет-
риз акъатиз башламишна. Шаирди ватандикай, уьмуьрдикай ва 
муьгьуьббатдикай теснифнавай эсерар Бакуда чапнавай "Самур-
дин авазар", "Бахтунин эквер" ва "Бахтавар чил" кIватIалра гьат-
нава. 
Зари Кьилегь хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "РикIин гаф", I993-йисан I-нумра. 

ХКЕМ ЖАМАЛДИН 

(I922-I988) 

Хкем Жамалдин (Алижанов Жамалдин) I922-йисуз Ахцегь 
райондин Хкем хуьре дидедиз хьана. Вири уьмуьрда ада хайи мек-
тебда муаллимвал авуна ва шиирарни кхьиз хьана. 

X. Жамалдинан эсерар "Щийи дуьнья", "Социализмдин пай-
дах", "Коммунист" газетрин ва "Дуствал" альманахдин чинриз 
акъатна. Абур "Дурнаяр", "Яру цуьквер", "Чилиз икрам", "Кхьихь, 
зи дуст!" ктабра гьатнава. 
Зари I988-йисуз хуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I999, № I. 

ИМИРАЛИ ИБРАГЬИМОВ 

(I922-I989) 

Ибрагьимов Имирали I922-йисуз Мегьарамдхуьре дидедиз хьа-
на. Хуьруьн мектеб ва Дербентдин педтехникум куьтягьна, ада  
пенсиядиз фидалди хайи хуьре муаллимвал авуна. 

И. Ибрагьимован шиирар Мегьарамдхуьруьн райондин ва рес-
публикадин газетризни ва журналриз акъатна, кIелзавайбурув кьил-
дин ктаб яз агакьна. 
Зари I989-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I999, № I. 

АБДУРАГЬМАН КЪУРБАЛИЕВ 

(I922) 
Къурбалиев Абдурагьман Нуралиевич I922-йисуз Докъузпара 

райондин Миграгъ хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва 
Азербайжандин пединститут куьтягьна, гзаф йисара Дагъустандин 
Докъузпара, Азербайжандин КцIар районрин ва Магьачкъаладин 
школайра лезги ва урус чIаларин тарсар гана. 

А. Къурбалиева школада кIелзавай йисара шиирар кхьиз башла-
мишна. Ада ватандикай, тIебиатдикай ва муыъуьббатдикай кхьен-
вай эсерар газетрин ва журналрин чинра чапзава. I996-йисуз зари-
дин "КIанда рикIиз" ва 2000-йисуз "Руьгьдин гьарай" ктабар 
печатдай акъатна. 
А. Къурбалиев Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Миграгърин булахар, I994, 

РАГЬИМ РАГЬИМОВ 

(I922) 

Рагьим Рагьимов I922-йисуз Самур округдин Макьар хуьре 
дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб ва Дербентдин педтехникум 
куьтягьна, Ватандин ЧIехи дяведа иштиракна ва гзаф .йисара хайи 
Макьарин, Къуйсунрин (иниз I966-йисуз Макьар куьч хьана) шко-
лайра дидедин чIаланни литературадин муаллимвиле кIвалахна. 

Р. Рагьимова жегьил вахтарилай шиирар теснифзава. Адан эсе-
рар ("Сабур", "Мегьамед Эмин", "Вич кьацIана" ва мсб.) газетрин-
ни журналрин чинриз акъатзава. Абуру кIелзавайдаз ватанпересви-
лин ва инсанпересвилин тербия гузва. 
Зари Къуйсундал яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I999-йисан 6-май.   

БАГЬАДИН ИБРАГЬИМОВ   
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(I923-I976) 

Ибрагьимов Багьадин I923-йисуз Куьре округдин Вини Ярагъ 
хуьре дидедиз хьана. Юкьван мектеб ва Дагъустандин пединститут 
куьтягьна, ада гзаф йисара Кьасумхуьруьн райондин мектебра му-
аллим, майишатрин регьбер ва газетдин къуллугъчи яз кIвалахна. 

Б. Ибрагьимов цIудралди сатирадин шииррин ва баснийрин ав-
тор я. Ам вичин эсерра девирдиз ва инсанриз хае кимивилерал 
хъуьрезва. 
Зари I976-йисуз Алидхуьрел кечмиш хьана ва гьана кучукнава. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I999, N I. 

ШИХНЕСИР  КЪАФЛАНОВ 

(I923-I995) ,    > 

Шаир Къафланов Шихнесир Къафланович I923-йисуз Докъ-
узпара райондин Миграгъ хуьре дидедиз хьана. Ада хайи хуьруьн 
мектеб ва Дагъустандин СтIал Сулейманан тIварунихъ галай пе-
динститут куьтягьна. Вири уьмуьрда Ахцегь, Докъузпара ва Мегьа-
рамдхуьруьн мектебра чIаланни литературадин муаллимвиле 
кIвалахна. 

Ш. Къафланован сифте шиирар Ватандин ЧIехи дяведин вилик 
квай йисара печатдиз акъатна. Ам цIудралди шииррин, манийрин 
ва поэмайрин автор я. Абур "Уьмуьрдин ялав", "Вахтунин буй-
ругъ", "Чарчардин стГалар", "Кьисметдин кфил", "Самурдин гье-
вес" ва мсб. кIватIалра гьатнава. Ш. Къафланован эсерриз михьи 
чIал ва ширин везин хае я. Бажарагълу зариди милли шииратдик 
вичин пай кутуна. 

Шихнесир Къафланов I995-йисуз кечмиш хьана ва хайи хуьре 
кучукнава. 
Чешмеяр: 

1. Миграгърин булахар, I994. 
2. "Самур", I994, № 4-5. 

КЬАСУМ ФАТАЛИЕВ 

(I923 ) 

Фаталиев Кьасум Оружевич I923-йисан 23-ноябрдиз Докъуз-
пара райондин Къуруш хуьре дидедиз хьана. Хуьруьн мектеб ва 
Дербентдин педучилище куьтягьна, ада 50 йисалай гзаф вахтунда 
аялриз чирвилер ва тербия гана. 

Кь. Фаталиев жегьил вахтарилай сатирадин чIалар кхьинал маш-
гъул я. Адан шиирар ("Зи рикIел хтана", "Къизилгуьл", "Значит" 
ва мсб.) лезги газетрин ва журналрин чинриз акъатзава ва жуьреба-
жуьре кIватIалра гьатнава. 200I-йисуз "Хъуьруьхъ, дустар!" ктаб 
печатдай акъатна. 
Зари "РД-дин культурадин лайихлу работник" я. 
Ам Щийи Къуруш хуьре яшамиш жезва.   
Чешмеяр: 

1. Лезгийрин поэзиядин антология, I958. 
2. "Лезги газет"; I994-йисан 30-сентябрь. 

КЪАФКЪАЗ ФЕТЯГЬОВ (I923-I943) 

Фетягьов Къафкъаз I923-йисуз Самур округдин Миграгъ хуь-
ре дидедиз хьана. Ада Миграгьрин юкьван мектебда кIелна, хуь-
руьн избачдин зеведишвиле кIвалахна. Яратмишунрал рикI алай 
жегьилди халкьдин мецин эсерар кIватI хъувуна, клубдин сегьнеда 
тамашаяр эцигна, кьилин ролар тамамарна. 

Къ. Фетягьован шиирар ("Ватан", "Дидедиз", "Ярдиз салам" ва 
мсб.) михьи гьиссерив ацIанва. Гуьгьуьллувилелди Ватандин ЧIехи 
дяведиз фейи жегьил зари гьана кьегьалвилелди телеф хьана. 
Чешмеяр: 

1. "Коммунист", I975-йисан I5-май. 
2. Миграгърин булахар, I994. 

АГЬЕД АГЪАЕВ 

(I924) 
ЧIехи алим ва писатель Агъаев Агьед Гьажимурадович I924-

йисан 22-мартдиз Ахцегьа дидедиз хьана. Хуьруьн мектеб, Сара-
товдин ва Москвадин высший партийный школаяр куьтягьна, ада 
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гзаф йисара Дагъустандин партиядин обкомда ва университетда 
философиядин кафедрадин зеведишвиле кIвалахна. Филологиядин 
илимрин кандидатвилин ва философиядин илимрин докторвилин 
дережаяр ва профессорвилин тIвар къазанмишна. Алимдин гъили-
кай I00-лай виниз илимдин ктабар ва макъалаяр хкатна, абурун 
арада Етим Эминаз, СтIал Сулейманаз ва Ярагъ Мегьамедаз та-
лукь ахтармишунар ава. 

Писателвилин рехъ I950-йисуз "Шеф" гьикаядилай башламиш 
хьана. Пуд йисалай печатдай адан "Умуд" повесть кьилдин ктаб яз 
акъатна. А. Агъаев "Лезгияр" (I96I) ва "Пад хьайи рагъ" (I994) 
романрин автор я. Писателдин гьикаятдин эсерра лезги халкьдин 
важиблу месэлаяр къарагъарнава. 

А. Агъаева философиядин ва литература ахтармишзавай илим-
рик, гьикаятдик пай кутунва, абур вилик финиз таъсирзава. Ам 
Республикадин Э. Къапиеван тIварунихъ галай литературадин пре-
миядин лауреат, дуьньядин халкьарин Дж. Соросан тIварунихъ 
галай премиядин лауреат, Дагъустандин ва Россиядин Федерация-
дин илимрин лайихлу деятель ва РФ-дин писателрин союздин 
член я. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. Писатели советского Дагестана, I984. 

2. "Самур", I994, N 6. 

ИМАМ АСЛАНОВ 

(I924) 

Зари ва алим Асланов Имам Исламович I924-йисан I0-январ-
диз Ахцегь райондин Усур хуьре дидедиз хьана. Ада агалкьунралди 
Ахцегьрин мектеб, Дербентдин педучилище, Дагъустандин педин-
ститут ва Москвада аспирантура куьтягьна. Гзаф йисара хайи рай-
ондин ва Каспийск шегьердин мектебра директор ва тарихдин му-
аллим яз кIвалахна. Педагогикадин илимрин кандидатвилин дережа 
къазанмишна, Дагъустандин педуниверситетда доцент яз кIвалах-
на. 

И. Асланов цДудралди шииррин, гьикаяйрин, повестрин ва маса 
художественный эсеррин автор я. Абур "Баркаллу инсанар" (I96I), 
"Къайгъудик квай инсанар" (I962), "ТIвар алай сят" (I966) ва "Ги-
мишдин цам" (I995) кIватIалра гьатнава. 

Имам Асланов Лезги писателрин союздин член ва ЛПС-дин 
Каспийскдин отделенидин председатель я. Ам Каспийск шегьерда 
ЯПI2МИШ жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I993-йисан I2-январь. 

ИСКЕНДЕР КЪАЗИЕВ 

(I924) 

Писатель Къазиев Искендер Аликберович I924-йисуз Ахцегь 
райондин Чепер хуьре дидедиз хьана. Ам Ватандин ЧIехи дяве-
дин иштиракчи я. 60-70-йисара Лезги радиодин ва "Дуствал" аль-
манахдин редактор хьана. 

И. Къазиеван гьикаятдин эсерар I954-йисалай печатдиз акъатиз 
башламишна. Ам "Разведчикар" повестдин (I957), "Смолендин чи-
лел" романдин (I962), "Пакаман ярар" романдин (I964) ва маса 
эсеррин автор я. Ам РФ-дин писателрин союздин член я. 
Зари Смолен областдин Ивашково хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. Писатели советского Дагестана, I964. 
2. "Лезгистандин хабарар", I99I, N I. 

СПАЛ МИСЛИМАТ  

(I924) 
СтIал Мислимат (Агьмедпашаева Мислимат Тагьировна) 

I924-йисуз СтIал Сулейманан райондин Кьулан СтIал хуьре диде-
диз хьана. 

74 
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Лебии алакьунар авай руша жегьил чIавалай шиирар кхьиз баш-
ламишна. Адан чIалар ("Билистан", "Эй, инсан!", "Лезгидин тIал", 
"Жедачни?", "Шехьзава тар", "Ваз хвашгелди, зи чубарук!" ва мсб. 
) халкьдин арада машгьур хьанва. Абур «Куьредин ярар» кIватIалда 
гьатнава. 

СтIал Мислимат Лезги писателрин союздин член я. Ада "Куьре-
дин ярар" медениятдин мярекатра активнидаказ иштиракзава. 
Зари Кьулан СтIалдал яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Куьредин ярар. - Магьачкъала, 2000. 

ГЕЛХЕН МУХТАР 

(I924-I987) 
Зари Гелхен Мухтар (Рамазанов Мухтар) I924-йисуз Куьре 

округдин Гелхен хуьре дидедиз хьана. Хуьруьн мектеб, Дагъустан-
дин партийный школа ва пединститут куьтягьна, ада гзаф йисара 
райондин идарайра ва мектебра кIвалахна. I954-I956-йисара Кьу-
рагь райондин газетдин редактор хьана. 

Гелхен Мухтара яшайишдикай ва тIебиатдикай цIудралди ши-
ирар теснифна. Абур "Экв" ва "Девирдин нурар" кIватIалра гьат-
нава. 
Шаир I987-йисуз Каспийск шегьерда кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. Лезгийрин поэзиядин антология, I958. 

СФИ - БУБА 

(I924) 
Зари Сфи-Буба (Сфиев Сфибуба Юсуфович) I924-йисуз Са-

мур округдин Мискискар хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб, 
Дербентдин педучилище, Бакуда КГБ-дин школа, Дагъустандин 
университетдин тарихдин ва юридический факультетар куьтягьна. 
Гзаф йисара республикадин КГБ-дин органра, Дагъустандин юсти-
циядин министирвиле кIвалахна. 

И вири йисара Сфи-Буба журналиствилин ва писателвилин пе-
шедални машгъул я. Ада вичин эсерар урус чIалал теснифзава. 
Сфи-Буба ихьтин ктабрин автор я: "Пароль - Рехи Каспий", "Къаф-
къаздин повесть", "КукIвар хьайи къалхан", "Руьгьдиз кесиб инса-
нар", "Хкахь тавур гъед" ва мсб. 
Сфи-Буба Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I996-йисан 22-март. 
2.Серкеров С.Родом из Мискинджи. - Махачкала, 200I. 

 

ЖАМАЛДИН ЧИГАЛИЕВ 

(I924) 
Чигалиев Жамалдин I924-йисуз Докъузпара райондин Теки 

хуьре дидедиз хьана. Ватандин ЧIехи дяведа иштиракна, ада гзаф 
йисара хайи райондин культурадин идарайра кIвалахна. Ам медал-
рин ва орденрин сагьиб, "ДР-дин культурадин лайихлу работник" я. 

Ж. Чигалиева жегьил вахтарилай инихъ шиирар теснифзава. 
Абур ("Дидедин веси, " "Чан зи туьтек", "Я кьей кпул", "Дуьньяд 
эхир жезва жал?", "Сувариз зи тост", "Пиргьасанан гуьмбетдиз" ва 
мсб.) газетрин ва журналрин чинриз акъатзава, клубрин сегьнери-
лай кIелзава. Заридин чГалариз ватанпересвал, инсанпересвал ва 
мергьяматлувал хае я. 
Зари Усугъчайдал яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. "Лезги газет", I998-йисан 7-май. 
2. "Лезги газет", 2000-йисан 4-май. 

МЕГЬАМЕДСАЛИГЬ ЭФЕНДИЕВ 

(I924-I995) 

Эфендиев Мегьамедсалигь Магьмудович I924-йисуз Кьурагь 
райондин Штул хуьре дидедиз хьана. Даггосуниверситетдин фило-
логиядин факультет акьалтГарна, ада гзаф йисара Штулрин мек-
тебда тарсар гана. 

Мегьамедсалигь Эфендиеван шиирар республикадин ва район-
дин газетриз мукьвал-мукьвал акъатиз хьана. Абур гьакI мектебар 
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патал акъуднавай хрестоматийрани гьатнава, хейлин эсерар урус 
чIалаз А. Безыменскийди таржума авунва. 
Зари I995-йисуз хайи хуьре кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I."CaMyp",I999,N2. 

МЕГЬАМЕД КАМАЛДИНОВ 

(I926-2000) 

Мегьамед Камалдинов I926-йисуз Кьурагь райондин Гелхен 
хуьре дидедиз хьана. Юкьван мектеб ва Орджаникидзедин педин-
ститут куьтягьна, ада гзаф йисара хайи хуьре тарихдин муаллим-
вал, колхоздин председатель авуна. 

М. Камалдинов жегьил чIавалай шиирар теснифунал машгъул 
хьана. Адан чIалар ("Диде", "Самур", "Цуьк", "Шалбуз", "Лугьуда 
хьи", "Апрель" ва мсб.) лезги газетризни журналриз акъатна, "Чи-
рагъ" кIватIалда (I973) гьатна ва кьилдин ктабдиз лайихлу хьана. 
Заридин эсеррин кьилин тема хайи ватан ва муьгьуьббат я.  
Зари 2000-йисуз кечмиш хьана, хайи хуьре кучукнава. 
Чешмеяр: 

I. Чирагь. - Магьачкъалада, I973. 

АБДУЛ РАЖАБОВ 

(I926-I986) 

Шаир ва гьикаятчи Ражабов Абдул Ражабович I926-йисуз 
Ахцегь хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван школа ва Дагъустандин С. 
Сулейманан тIварунихъ галай пединститут куьтягьна. Гзаф йисара 
Кьурагь ва Табасаран районрин школайра муаллимвал, ДАССР-
дин просвещенидин министерстводин инспекторвал ва Даградио-
комитетдин редакторвал авуна. 

А. Ражаоова Ватандин ЧIехи дяведа иштиракна, ам гьукумат-
дин наградайриз лайихлу хьана. А. Ражабова вичин эсерар лезги ва 
урус чIаларал кхьена. Дагъустандин ва Москвадин чапханайрай А. 
Ражабован ихьтин ктабар акъатна: "Лацу кIел", "Хуьруьн хва", 
"Зуьрнедин шехьун", "Вертолет Мегьамед", "Салам, эллер!", "Ирид 
Мегьамед" ва мсб. Писателдин гзаф эсериз зарафат, хъвер ва сати- 
pa xac я. Лезги театрди заридин кьве комедия: Ш. -Э. Мурадов 
галаз кхьей "Фундугъбег" ва Я. Яралиев галаз кхьей "Хендедадин 
мехъер" сегьнеда эцигна. 

Заридиз "ДАССР-дин культурадин лайихлу работник" лагьай 
тIвар гана. 
А. Ражабов I986-йисуз кечмиш хьана, Магьачкъалада кучукнава. 
Чешмеяр: 
I. Писатели Советского Дагестана. - Махачкала, I984. 

ЗАБИТ РИЗВАНОВ 

(I926-I992 ) 

Машгьур шаир, гьикаятчи, драматург ва общественный деятель 
Ризванов Забит Дадашбалаевич I926-йисан 2I-январдиз АР-дин 
КцДар райондин Манкъулид хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мек-
теб, Къубадин педтехникум ва Бакуда партийный школа куьтягьна, 
гзаф йисара муаллим, газетдин мухбир, колхоздин председатель, 
КцДарин халкьдин яратмишиунрин кIвалин директор яз кIвалахна. 
Зариди Къуба писателрин "РикIин гаф" кIватIал, Лезги халкьдин 
"Садвал" гьерекат тешкилна, абуруз регьбервал гана. 

Забит Ризванован шииррин сад лагьай кIватIал "Дадашан дус-
тар" I959-йисуз Дагъустанда акъатна. Гуьгъуьнин йисара ада Ма-
гьачкаладин, Бакудин ва Москвадин чапханайрай вичин шииррин, 
гьикайрин ва повестрин кIватIалар: "ГъвечIи кIел", "МискIалар", 
"Шагьнабатдин сес" "Кьелни фу", "Пайгъамбардин къацу пай-
дах", 'Тар чуьлда жеда" ва мсб. акъудна. Тарихдин повестар, "Гьа-
жи Давуд" ва "Самур вацIун кьибле пата" романар кхьена. Писа-
телди са шумуд пьеса теснифна ва абур КцДар шегьерда вичи 
тешкилай халкьдин театрдин сегьнедилай къалурна. Зариди вичин 
чIехи хва Ризванов Ризванахъ галаз "Лезгийрин тарих" ктаб (I990) 
кхьена, печатдай акъудна. 

3. Ризванова халкьдин мецин эсерар: манияр, махар, мисалар 
кIватI хъувуна, «Шарвили» эпос арадал хкана. Ада лезги шиират ва 
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гьикаят девлетлу хьуник вичин еке пай кутуна. 
Забит Ризванов I992-йисуз кечмиш хьана, ам хайи Манкъулид-

хуьре кучукнава. Адан тIвар КцДара авай Лезги театрдал ва хайи 
хуьруьн Культурадин кIвалел эцигнава. 
Чешмеяр: 

1. Лезгийрин поэзиядин антология, I959. 
2. "Самур" I995, № 4-5 
3. "Шарвили", I996-йисан I6-январь. 

МУРАДХАН ШИХВЕРДИЕВ 

(I926-I988) 

Зари Шихвердиев Мурадхан Шихвердиевич I926-йисуз Докъуз- 
пара райондин Миграгъ-Къазмаяр хуьре дидедиз хьана. Ада Миг-
рагърин юкьван мектеб ва Дагъустандин пединститут куьтягьна. 
Гзаф йисара мектебра ва I954-I986-йисара Дагъустандин ктабрин 
издательствода редактор яз кIвалахна. 

М. Шихвердиев цIудралди очеркрни, гьикаяйрин ва повестрин, 
абурукай ибарат кIватIалрин ("Чи йикъарин инсанар", "Чилин 
гъетер", "Берекат", "Рагъ къаршиламишзава", "Экв яргъай аква-
да", "Дуьшуьш" ва мсб.) автор я. Зариди гзаф эсерар зегьметчи 
инсанрин кьадар-кьисметрикай ва тIебиатдикай теснифна. 

Мурадхан Шихвердиев I988-йисуз залан азардик кечмиш хьана, 
Магьачкъалада кучукнава. I996-йисуз заридин тIвар Агъа Миг-
рагърин Культурадин кIвалел эцигна. 
Чешмеяр: 

1. "Самур", I995, № 4-5. 
2. "Шарвили", I996-йисан I-февраль. 

АБДУРАГЬМАН ЛЯМЕТОВ 

(I927) 
Ляметов Абдурагьман I927-йисуз Кьурагь райондин Кьуьчхуьра 

дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб, Дербетдин педучилище ва Дагъ-
устандин пединститут куьтягьна. I943-йисалай хайи хуьруьн, Бе-
лиждин ва маса школайра, Дербентдин педколледжда дидедин 
чIаланни литературадин муаллим, директор яз кIвалахна. 

А. Ляметов фадлай публицистакадин ва гьикаятдин эсерар кхьи-
нал машгъул я. Адан насигьат, хъуьруьн ва ягьанат квай гьикаяр, 
кьисаяр, къаравиляр ("Мягьтел я-а-а!", "Гирвенка", "Сас эляй тий-
из", "Кияр", Девирдин гелер" ва мсб.) , лезги газетра чапзава. I998-
йисуз заридин сад лагьай "Вишни са керекул" тIвар алай кIватIал 
печатдай акъатна. 
Зари Дербент шегьерда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I998-йисан 24-декабрь. 

САЛИГЬ СЕЛИМОВ 

(I927) 
Селимов Салигь Селимович I927-йисан 22-мартдиз С. Сулейма-

нан райондин Юварчагъ хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван школа, 
музыкадин училище ва Москвадин Н. К. Крупскядин тIварунихъ 
галай халкьдин университет куьтягьна. Гзаф йисара Лезги театрда 
ва хайи райондин культурадин идарайра кIвалахна. 

С. Селимова жегьил вахтарилай шиирар ва манияр теснифзава, 
абур газетризни журналдиз акъудзава. Ам гьикаятдин ва драмадин 
эсеррин авторни я. Заридин эсерар /"Фагьумайла дуьньяд крар", 
"Акуна заз бязи ксар" ва мсб. /"Куьредин ярар" кIватIалда гьатнава. 
Зари Юварчагьа яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. "Лезги газет", I997-йисан 26 - август. 
2. Куьредин ярар. -Магьачкъала, 2000. 

ИЗЗЕТ ШЕРИФОВ  

(I927 ) 

Шаир Иззет Нурединович Шерифов I927-йисуз КцIар шегьерда 
дидедиз хьана. Ада хайи шегьердин юкьван мектеб ва Азербайжан-
дин М. Ахундован тIварунихъ галай чIаларин институт куьтягьна, 
гзаф йисара КцIар райондин мектебра муаллимвал ва Сумгаит 
шегьердин хлорпроекдин институтда, Дербент шегьердин "ЮЖ-
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ДАГ" институтда кIвалахна. 
И. Шерифован сифте шиирар институда кГелзавай йисара печат-

диз акъатна. Ам сатирадин, юмордин ва философиядин шииррин 
кIватIалрин: "ТIиб-тIаб" (I966), "Кьудар" (I980) ва "Аслан дайи 
ксайтIа" (I983) автор я. 
Зари Дербентда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I."Самур", I994, №4-5. 
2. "Самур", I977, № 4. 

ЧЕПЕР КАСБУБА 

(I928) 
ТIвар-ван авай шаир ва публицист Чепер Касбуба (Азизханов 

Касбуба Лукьманович) I928-йисан 5-февралдиз Ахцегь райондин 
Чепер хуьре дидедиз хьана. Ада Ахцегьрин юкьван мектеб, Москва-
да высший партийный школа куьтягьна. Гзаф йисара Агъул, Ах-
цегь районрин ва республикадин "Коммунист" газетрин кьилин 
редакторвиле кIвалахна, КПСС-дин Ахцегь райкомдин 2-секретар-
вилин везифаяр тамамарна. Гьукуматдин наградаяр ва "ДР-дин 
культурадин лайихлу работник" тIвар къазанмишна. 

Азизханован шиирар, "Чепер Касбуба" тIвар алаз, I946-йисалай 
печатдиз акъатзава. Зари цIудралди шиирин, манийрин, поэмайрин 
автор я. Абурукай шаирдин 'Девирдин зенг", "Суван цуьквер" ва 
"Зи зираят" ктабар ибарат хьанва. 

Чепер Касбуба хайи ватандал, ва тIебиатдал, ашукь шаир я. "Зи 
зираят шиирда зариди вичин зиярат хайи ватан, Чеперин хуьр, яз 
гьисабзава 

Чепер Касбуба ЛПС-дин член я, ам Магьачкъалада яшамиш 
жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994,4-5. 

 

ЭМИРБЕГ ЛАЧИНОВ 

(I928-2000) 
Лачинов Эмирбег I926-йисан Ю-апрелдиз Ахцегь райондин Че-

пер хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Бакуда пединститут 
куьтягьна. Гзаф йисара Хачмаз райондин ва Белиждин мектебра 
урус чIаланни литературадин тарсар гана. 

Э. Лачинован шиирар I949-йисалай печатдаз акъатиз башла-
мишна. Ада вичин шииратдин ва гьикаятдан эсерар лезги ва урус 
чIаларал кхьена. I998-йисуз заридин "Яргьа булах" тIвар алай ктаб 
печатдай акьатна. 

Эмирбег Лачинов 2000-йисуз кечмиш хьана, Белиж поселокда 
кучукнава. 
Чешмеяр: 
I. "Дербетдин хабарар", I995, № 23. 

МИРЗАЛИ РУСТАМОВ 

(I928) 
Рустамов Мирзали I928-йисуз КцIар райондин Яргун хуьре ди-

дедиз хьана. Бакудин пединститут куьтягьна, ада гзаф йисара хайи 
хуьруьн мектебда муаллимвиле кIвалахзава. 

Зариди са жерге пьесаяр, гьикаяр ва маса эсерар теснифна. Адан 
пьесаяр КцIарин халкьдин театрдин, Яргунрин клубдин ва Лезги 
театрдин сегьнейра эцигзава. I995-йисуз Лезги театрди "Ашнабаз-
хана" комедия къалурна. 
Зари Яргун хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Самур, I999, №2 

ГУЬЛБАЛА ХАНОВ 

(I928) 

Ханов Гуьлбала I928-йисуз Мегьарамдхубруьн райондин Хуь-
рел хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб, Орджоникидзедин 
юридический институт ва Москвада партиядин высший школа куь-
тягьна. Гзаф йисара хайи райондин ва Дагъустан республикадин 
идарайра жавабдар къуллугъар авуна, «Коммунист» газетдин ре-
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дакцияда кГвалахна. 
Г. Ханова жегьил вахтарилай шиирар, баснияр ва маса эсерар 

кхьизва. Абур лезги газетрин ва журналрин чинриз акъатзава, 
кIватIалра ва учебникра гьатнава. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва.   
Чешмеяр: 
"Самур", I999, 2. 

 

БАГЪИШ  БАГЪИШЕВ 

(I929) 
Драматург ва журналист Багъиш Маллаевич Багъишев I929-

йисуз Докъузпара райондин Усугъчай хуьре дидедиз хьана. Ада 
Усугъчайдин ирид йисан ва Филерин юкьван мектебар, партийный 
школа куьтягьна. Гзаф йисара Докъузпара райондин «Социализм-
дин рехъ» ва"Дербентдин хабарар" газетрин редакторвиле 
кIвалахна. 

Б. Багъишева фадлай сегьнедин эсерар кхьизва. Ам са жерге 
пьесайрин автор я, абурукай пуд эсер: "Духтур тевриз" (I978), "Дагъ-
лари эверзава" (I986) ва "Есирар" (I995) С. Сулейманан тIварунихъ 
галай Лезги театрди сегьнеда эцигна. 

Зари "ДР-дин культурадин лайихлу работник" я. Ам Дербентда 
яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур" , I999, №2. 

МЕЖИД ГЬАЖИЕВ 

(I929-I985) 

Машгьур писатель ва таржумачи Гьажиев Межид Жирасович 
I929-йисан I4-декабрдиз Докъузпара райондин Къуруш хуьре диде-
диз хьана. Ада хуьруьн мектеб, Каспийск шегьердин пешекар учи-
лище ва Москвада М. Горькийдин тIварунихъ галай Литература-
дин институт куьтягьна. Магьачкъалада лезги газетдин, радиодин 
редакцийра кIвалахна. ва "Дуствал" альманахдин редактор хьана. 

Писателдин гьикаяйрин сад лагьай кIватIал "Жегьил уьмуьр" 
I955-йисуз печатдай акъатна. Гуьгьуьнин йисара ада са жерге пове-
стар ва "Им къван, имни терез" роман кхьена. 

М. Гьажиев лезги ва урус чIаларал Магьачкъаладин ва Москва-
дин чапханайра акъатнавай гьикаяйринни повестрин кIватIалрин: 
"Дагьлара", "Са булахдай яд хъвайибур", "Гезентидин эхир", "Ирид 
къаш"ва мсб. автор я. Писателдин эсерар Дагъустандин халкьарин, 
урус чIалариз таржума авунва. 

Зариди Дагъустандин ва урус писателрин эсерар, абурукай яз 
Расул Гьамзатован "Зи Дагъустан" ктаб , лезги чIалаз элкъуьрна, 
кIелзавайбурув агакьарна. 

М. Гьажиева лезги гьикаят девлетлу авуник ва вилик финик еке 
пай кутуна. Ам Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан 
тГварунихъ галай литературадин премиядин лауреат хьана. 
СССР-дин ПС-дин член тир. 
Зари I985-йисуз кечмиш хьана, Магьачкъалада кучукнава. 
Чешмеяр: 
I. Советрин Дагъустандин писателар, I984. 
2. «Самур», I995, № 4—5. 

 
КЪАДИР  РАМАЗАНОВ (I929-I99%) 

Шаир Рамазанов Къадир Наврузович I929-йисан I6 - майдиз 
Докъузпара райондин Филер хуьре дидедиз хьана. Ада хайи хуь-
руьн мектеб, Дагьустандин СтIал Сулейманан тIварунихъ галай 
пединститут ва Краснодар дин культурадин институт куьтягьна. Гзаф 
йисара Ахцехь, Докъузпара ва Мегьарамдхуьруьн районрин газет-
рин редакцийра ва культурадин идарайра кIвалахна. 

Къ. Рамазанован сифте шиирар 50-йисара печатдиз акъатиз баш-
ламишна. Ам "Самур, зи Самур", "Баркаван Самур"ва "Зи мани-
яр" кIватIалрин автор я. Шаирдин чIалариз композиторри музыка 
кхьенва. Ам «Дагъустандин культурадин лайихлу работник" 
тIварциз лайихлу хьана. 
Зари I998-йисуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, № 4-5. 
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БАЙРАМ САЛИМОВ 

(I929) 
i Дагъустандин халкьдин шаир Салимов Байрам Наврузбегович 

I929-йисан 5-майдиз АР-дин КцIар райондин Orlyp хуьре дидедиз 
хьана. Ада хуьруьн мектеб ва военный училище куьтягьна, Дагъус-
тандин университетда кIелна. I958-йисалай лезги газетдин ва жур-
налдин редакцийра кГвалахна. 

Зари шииррин ва поэмайрин цГудралди кIватIалрин ("Лувар" , 
"Рагъ, илифа!" , "Мани хуьруьз хтана", "ЧГижрен рехъ", "Къветрен 
муг" ва мсб. ) автор я. Адан эсерар урус, къазах, Дагъустандин 
халкьарин ва маса чIалариз таржума авуна, Магьачкъаладин, Мос-
квадин ва Алма-Атадин чапханайра кьилдин ктабар яз ("Лекьрен 
гьуьндуьр" "Вучиз Къафкъазда аслан авач?", "СтIуриз рехъ" ва 
Iмсб.)акъатнава. 

Байрам Салимов Литературадин газетдин"Къизилдин дана" пре-
миядин лауреат, "Дагъустандин культурадин лайихлу работник" ва 

РФ-дин ПС-дин член я.   I999-йисуз адаз "Дагъустандин халкьдин -
шаир"тIвар гана. Адан эсерар школайра, коллежда ва университетда 

чирзава. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

I. Лезгийрин поэзиядин антология, I958.    
2. "Самур", I994, №4-5. 

 
МЕГЬАМЕД АГЪА 
I (I930) 
 
Зари Мегьамед Агъа (Мамедов Мегьамед Агъаевич) I930-

йисан 9-апрелдиз КIцар райондин Эвежугъ хуьре дидедиз хьана. 
Ада юкьван мектеб ва I953-йисуз Азербайжандин пединститут 

куьтягьна, гзаф йисара хайи хуьре муаллимвиле кIвалахзава. 
Мегьамед Агъадин шиирар, гьикаяр, мезелияр ва маса эсерар 

50-йисарилай газетриз ва журналриз акъатзава, уртах кIватIалра 
гьат-нава Ам аялар патал акъуднавай "ГъвечIи Фатма ва рагъ" 
(I99I), "Авач ахвар булахдиз" (I999), "Мезелияр" (2000), 
"Насиран кIел" (2000) ва «Медалар алай кицI» (200I) ктабрин 
автор , Лезги ва Азербайжандин писателрин союзрин член я. 

Зари Эвежугъ хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
"КцIар" , I995-йисан I4- апрель. 
"Лезги газет", 2000-йисан 6-апрель. 
 
АБДУЛБАРИ   МАГЬМУДОВ 
(I930) 
 
ТIвар-ван авай писатель, драматург ва публицист Магьмудов 

Абдулбари Агьмедович I930-йисан I3- февралдиз Кьурагь район-
дин Агъа Макьар хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб ва 
Дагъустандин пединститут куьтягьна. Гзаф йисара милли 
школай-ра, С.Сулейманан райондин ва "Коммунист" газетрин 
редакцийра кIвалахна. 

А.Магьмудован очеркаяр ва гьикаяр 60-йисара печатдиз 
акъатиз башламишнава. Ам гьикаяйрин ва повестрин 
кIватIалрин: "ЦтIуькверин кIунчI", "Къавахар", "Чун стхаяр я", 
"Пака хъша", "ЦIийи кьилелай башламишна", "Тараз якIв язава" 
ва мсб. автор я. 

Зариди драматургиядин эсерарни теснифзава. Адан 
"Къалаблух квай гатфар", "Фур атIайди" ва "Вахар" пьесаяр 
Лезги театрди сегьнеламишнава 

Абдулбари Магьмудов Лезги писателрин союздин член я. Ада 
I990-I999 йисара ЛПС-дин СтIал Сулеманан райондин 
отделения-дин председателвилин везифияр тамамарна, ам «ДР-
дин культура-дин лайихлу работник» я. 

Зари Щийи Макьа яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I995 № 4-5. 
2.Акимов Къ Х.Абдулбари Магьмудов: уьмуьрдин ва яратми-

шунрин рехъ. - Махачкъала, 2000. 
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АСЕФ МЕГЬМАН 

(I930) 
ТIвар-ван авай композитор ва шаир Асеф Мегьман (Абдуллаев 

Асеф Мегьманович) I930-йисан I8-апрелдиз КцIар райондин 
ЭчIехуьре дидедиз хьана Ада хайи хуьруьн мектеб ва Дербентдин 
педучилище куьтягьна. Азербайжандин мектебра муаллимвал аву-
на. I960-I992-йисара Дагъустандин радиокомитетда лезги музыка-
дин передачайрин редакторвиле кIвалахна 

Асеф Мегьман, композитор хьиз, шаир ва драматургии я Адан 
шиирар, манияр, гъезелар кьилдин ктабар яз ("Дидедин рикГ', 
"ЯхцДур гатфар", "Дамахда за", "Лепеяр", "Икрам" ва "Виш гъе-
зел") акъатнава Музыкадинпьесаяр: "ЗиСедеф"ва"Шуршурали" 
С. Сулейманан тГварунихъ галай Лезги театрди сегьнеламишна 

Зари "Дагъустандин искусстводин лайихлу деятель" я. Ам Магь-
ачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I "Самур", I994, № 4-5. 

 

ИБРАГЬИМ    МУРАДОВ 

(I930) 
Зари ва журналист Мурадов Ибрагьим Демирович I930-йисуз 

Докъузпара райондин Къуруш хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн 
мектеб ва Дагъустандин пединститут куьтягьна. Гзаф йисара Щийи 
Къурушрин мектебда тарсар гана ва хуьруьн "Зегьметдин пайдах" 
газетдин редакторвал авуна. 

И. Мурадован шиирар лезги газетриз ва журналриз акъатзава, 
жуьреба-жуьре кIватIалрик акатнава. 

Зари ЛПС-дин член, Къурушрин отделениядин председатель я. 
Ам Щийи Къурушдал яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

I."Лезги газет", 2000-йисан 2-март. 

АБДУЛКЪАДИР   САЙДУМОВ 

(I930) 
Сайдумов Абдулкъадир I930-йисан I-январдиз С. Сулейманан рай-

ондин ДаркIуш хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван школа ва Москвада 
А. С. Луначарскийдин тIварунихъ галай театрдин искусстводин ин-
ститут куьтягьна. Вири уьмуьрда Лезги театрда кIвалахзава. Бажа-
рагълу пешекар хьуниз килигна, адаз "Дагъустандан халкьдин ар-
тист" ва "РФ-дин лайихлу артист" тIварар ганва. 

Школада кГелзавай йисарилай А. Сайдумов шиирар, гьикаяр, 
къемедияр кхьинал машгъул я. Абур лезги газетрини журналриз 
акъатзава, "Бубадин кIвал" ва "Куьредин ярар" кIватIалра гьатнава. 
А. Сайдумов Дербент шегьерда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Куьредин ярар. -Магьачкъала, 2000. 

БЕЙБАЛА  ХАЛИДОВ 

(I930 ) 

Халидов Бейбала Халилович I930-йисуз С. Сулейманан район-
дин Хутаргъ хуьре дидедиз хьана. I946-йисалай ам Бакуда яшамиш 
жезва, фяле кIвалахрал машгъул я. 

Б. Халидова жегьил вахтарилай шиирар ва манияр теснифзава. 
Абур автордин"Чуьнгуьр" тIвар алай сад лагьай ктабда(Баку, I998) 
гьатнава. 
Зари Бакуда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

I. Кьасумов X. Лезги чIал Кябедай кьунвай шаир. -"Лезги газет", 
I998-йисан 3-декабрь. 

 
АБАД   ШАГЬМ АР ДАНОВ  

(I930) 
Шагьмарданов Абад I930- йисан Ю-февралдиз Ахцегьа дидедиз 

хьана. Ада Ахцегьрин сад лагьай юкьван школа ва Москвада Лите-
ратурный институтдин драматургиядин отделение куьтягьна. Гзаф 
йисара "Ахтынский"совхозда багъманчивиле кГвалахна. 
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Абад Шагьмарданова сегьнедин эсерар кхьизва: «Важи - Вален-
тина», I977-йисуз "Дуствал" альманахдин I-нумрадиз акъатна; "Ярх 
хьайиди къахрагъдач" I989 - йисуз "Литературдин Дагъустан" жур-
налдин 3-нумарадиз акъатна ва мсб., абурай пердеяр Ахцегьрин 
халкьдин театрди сегьнеламишнава. 

А. Шагьмарданован эсерриз театрдин критик Н. Вишневскаяди 
хъсан къимет гана. 
Зари Ахцегьа яшамиш жезва. 

ЯДУЛЛАГЬ ШАЙДАЕВ 

(I930-I980) 
Зари Шайдаев Ядуллагь I930-йисуз КцIар райондин Аваран хуь-

ре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Азербайжандин педагоги-
ческий институт куьтягьна. Гзаф йисара мектебда муаллим яз ва 
КцIар райондин радиодин кьилин редактор яз кIвалахна. 

Я. Шайдаев хайи ватандикай ва халкьдикай кхьенвай, лезги 
чилин важиблу месэлаяр ачухзавай са жерге ялавлу макъалайрин, 
очеркрин, гьикаяйрин ва повестрин автор я. Абур уртах кIватIалра 
("Силибирдин авазар", "Самурдин лепеяр" ва мсб. ) гьатнава ва 
кьилди ктабар яз ("Дагълара рагъ акьазва" повесть I980-йисуз ва 
мсб.) Бакудин ва Махачкъаладин чапханайра акъатна. 

Ядуллагь Шайдаев яратмишунрин чагъинда аваз I980-йисуз кеч-
миш хьана.. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I999, №2 

ЯКЬУБ ЯР АЛИЕВ 

(I930-I99I) 

Зари ва таржумачи Яралиев Якьуб Рамазанович I930-йисуз Кьу-
рагь райондин Цилинг хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб, 
Дагъустандин пединститут ва Москвада Литературадин курсар куь-
тягьна. Гзаф йисара лезги газетдин ва "Самур" журналдин редак-
цийра кIвалахна. 

Я. Яралиеван шиирар, очеркар ва гьикаяр I995-йисалай печатдиз 
акъатиз башламишна. Гьикаярин сад лагьай кIватIал "Дидедиз 
хьайи югь" I960 йисуз печатдай акъатна. 

Якьуб Яралиев очеркрин, гьикаяйрин ва повес'трин 
кIватIалрин:"Уьмуьрдин рекьер", "Пакамахъ", "Нурар ва хъенар", 
"НуькIрен булах", Аламатдин Уруж", «Михьи булутар» ва мсб. 
автор я. 
«НуькIрен булах» ктаб Москвода урус чIалал акъатнава. 
Писатель I99I-йисуз Магьачкъалада кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 

1. Писатели советского Дагестана, I984. 
"Самур", I995,4-5. 
2. "Лезги газет", 2000-йисан, 2-ноябрь. 

АГЪАМЕГЬАМЕД  БЕДЕЛОВ 

(I93I) 
Беделов Агъамегьамед ТIаибович I93I- йисуз КцIар райондин 

Klyp хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Азербайжандин 
педагогический институт куьтягьна. Гзаф йисара хайи райондин 
Самур поселокдин ва маса школайра кГвалахна. 

А. Беделова жегьил вахтарилий шиирар теснифзава, абур I957-
йисалай печатдиз акъатзава. Ватандикай, лезги халкьдин тIал алай 
месэлайрикай, хайи тIебиатдикай кхьенвай шиирар ва маса эсерар 
жуьреба-жуьребе кIватIалра ("РикIин гаф", "Бахтунин эквер" ва 
"Бахтавар чил") гьатнава. 
Зари Klyp хуьре яшамиш жезва. 

САДИКЬ ГЬАЖИЕВ 

(I95I) 
Гьажиев Садикь Абумуслимович I93I-йисуз Кьурагь райондин 

КIирийрин хуьре дидедиз хьана. Ирид йисан школа куьтягьна, ада 
Бакуда фялевал авуна, армиядин жергейра къуллугъна ва Ленинг-
раддин военный училищеда кIелна. Гзаф йисара Пенза шегьерда 
МВД-дин органра кIвалахна, подполковникдин чинда аваз, пенсия-
диз экъечIна. 
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Садикь Гьажиева жегьил чIавалай шиирар кхьизва. Яргъал Уру-
сатда ада садрани хайи чил, чIал, хуьр. . . . рикIелай ракъурзавач: 
гьар йисуз ватандиз хквезва ва литературдин эсерар яратмишун 
давамарзава. 

С. Гьажиев цIудралди шиирин, "Дагъларин хва" поэмадин ва 
"КIири буба" романдин автор я. Заридин гзаф эсерар газетризни 
журналриз, "Садко Гьажиев" тIвар алаз акъатзава. Советрин Со-
юздин Игит Эсед Салигьоваз бахшнавай "Дагъларин хва" поэма 
кьилди ктаб яз акъатнава. 
Зари Пенза шегьерда яшамиш жезва. 

 

ИСМИХАН КЪАДИМОВ  

(I93I) 
Къадимов Исмихан I93I-йисуз Докъузпара райондин Гъепцегъ 

хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб куьтягьна, Советрин 
Армияда къуллугъна. 

Зариди I968- йисалай шиирар кхьизва ва абур печатдиз акъудза-
ва. Адан шиирринни поэмайрин кIватIалар: '"Пебиатдин сегьне" 
(I979), "Шарвили" (I989) ва "Хизан сир я" (I993) чапдай акъатна. 
Зари Щийи Гъепцегъ хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I999-йисан 2-декабрь. 
 
 
 

НАЗИР МИРЗОЕВ 

(I93I) 
Зари Мирзоев Назир Ширинбегович I93I-йисан I-июлдиз Ах-

цегь райондин Смугъул хуьре дидедиз хьана. Ада Ахцегьрин юкь-
ван мектеб ва Осетиядин пединститут куьтягьна, гзаф йисара хайи 
хуьруьн мектебда биологиядин муаллим ва завуч яз кIвалахзава. 
Ам "Гьуьрметдин лишан" ордендиз лайихлу хьанва. 

Назир Мирзоеван гьикаяяр печатдиз 60-йисарилай акъатиз баш-
ламишна. Гуьгъуьнин йисара адан гьикаяйри, новеллайри ва повес-
три лезги литературада мягькем чка кьуна. Зари "Цуькверин ваза", 
"Къизилдин хтар" ва маса кIватIалрин автор я. Адан эсерар хресто-
матийрик акатнава ва мектебра чирзава. 
Н. Мирзоев Смугъула яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. "Лезги газет", I99I-йисан 27- октябрь.
 л 
2. "Самур", I995, № 4-5.
 \ 

БАГЪИШ АЙДАЕВ 

(I932-I979) 

Режиссер ва драматург Багъиш Мустафаевич Айдаев I932-
йисан I-майдиз Докъузпара райондин Мискискар хуьре дидедиз 
хьана. 

Ада юкьван школа, Москвада А. В. Луначарскидин тIварунихъ 
галай театрдин искусстводин институт (I955) ва ГИТИС-дин ре-
жиссервилин курсар (I96I) куьтягьна. Гзар йисара Дербентда Лезги 
театрдин директорвиле ва кьилин режиссервиле кГвалахна. Ам "РФ-
дин лайихлу артист" тIварцIиз лайихлу хьана. 

Б. Айдаева са жерге пьесаяр: "Халкьдин талантар", "Къизгъин 
рикIер", "Колхоздин намус" ва писатель 3. Эфендиев галаз "Къази-
мегьамед" кхьенва, абур сегьнедал эцигна ва милли драматургия 
вилик тухвана. Ада яратмишнавай къаматар (Къазимегьамед 
Агъа-сиев, СтIал Сулейман ва мсб.) тарихдай къачунвайбур ва 
рикIел аламукьдайбур я. 
Зари I979-йисуз залан азардик кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 

I. Мирзебегов А. Сегьнедин магьир устад. - "Лезги газет", I997-
йисан I2- июнь. 

БУБА ГЬАЖИКУЛИЕВ 

(I932-I987) 

Писатель ва журналист Гьажикъулиев Буба Саидагьмедович I932-
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йисуз Кьурагь райондин КьепIир хуьре дидедиз хьана. Ада хайи 
хуьруьн мектеб ва Дагъустандин пединститут куьтягьна. Гзаф йи-
сара Лезги радиодин, газетдин ва "Литературадин Дагъустан" жур- 
налдин редакцийра кIвалахна. "Дагъустандин культурадин лайих-
лу работник" тIвар къачуна. 
Буба Гьажикъулиев цIудралди очеркрин, гьикаярин ва повест-рин, 
абурукай ибарат кIватIалрин ("Вили вилер", "Къаридин руш", 
Дустунин рикГ', "Заз эвера", "Хайи чилел" ва "Дегьнедал") автор 
я. Адан "Лекьрен къая" ва "Самурдин мани" повестар Москвада ва 
Магьачкъалада урус чIалал акъатнава. *    Зари I987- йисуз 
Магьачкъалада кечмиш хьана. Чешмеяр: 
I. Писатели Советского Дагестана, I984. 

 
КЕЛЕНТЕРОВ   КЕЛЕНТЕР 

 (I932) 
Зари Келентеров Келентер I932-йисуз КIцар райондин СтIур 
хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Азербайжандин универ-
ситет куьтягьна. Гзаф йисара Бакудин газетрин ва журналрин ре-
дакцийра кIвалахна, алай вахтунда ам Азербайжандин радиодин , 
цезги передачайрин редактор я. 
K. Келентерова мектебда кГелзавай йисарилай лезги ва азербай-ан 
чIаларал художественный эсерар: манияр, шиирар, поэмаяр ва сб. 
кхьизва. Шаирдин ярамишурин кьилин темаяр хайи ватан ва 
^халкь, муьгьуьббат ва тIебиат, алай девирдин секинсуз яшайиш я. 
Ам цIудалай виниз ктабрин ("Уьмуьрдин сирер", "Лув гузвай дур-
наяр" ва мсб.) автор я. 
Зари Бакуда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I999, № 3-4 

АБДУРАГЬМАН МЕЖИДОВ 

(I932) 
Зари Межидов Абдурагьман Гьамидович I932-йисан I5-майдиз 

СтIал Сулейманан райондин Сардар хуьре дидедиз хьана. Ада хуь-
руьн мектеб, Дербентдин педучилище куьтягьна, Дагъустандин уни-
верситетда кIелна. I954 - йисалай хайи мектебда лезги чIалан ва 
литературадин муаллим яз кIвалахзава. 

А.Межидов цГудралди шииррин, манийрин ва поэмайрин автор 
я. Адан эсерар райондин ва республикадин газетризни ва журнал-
риз акъатзава, лезги шииратдин кIватIалра («Чирагъ», «Куьредин 
ярар» ва мсб.) гьатнава. 200I-йисуз заридин шиирринни поэмайрин 
ктаб «Вафалувал» печатдай акъатна. 

Абдурагьман Межидов Лезги писателрин союздин член я. Ам 
Сардар хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. «Шарвили», I996, № 5. 
2. Куьредин ярар. - Магьачкъала, 2000. 

ЛЕЗГИ НЯМЕТ 

(I932-I986) 

Машгьур шаир Лезги Нямет (Мамедалиев Нямет Нифталиевич) 
I932-йисуз КцIар райондин ЭчIехуьре дидедиз хьана. Ада Яргун-
рин юкьван мектеб ва Бакуда Азербайжандин пединститут куьтягь-
на. I956-йисалай хайи райондин мектебра чIалан ва литературадин 
муаллимвиле кIвалахна. 

Л Нямет шиирар теснифунал мектебда амаз машгъул хьана. Ам 
хаайи халкьдикайни ватандикай кхьенвай ялавлу шиирринни по-
эмайрин, абурукай ибарат вад кIватIалдин («Дагълара», «БембецГ», 
«Зегьметдикай баядар», «Зи хиялар» ва «Шиирар») автор я. 

Лезги Нямет I986-йисуз кечмиш хьана. Адан тIвар I992-йисуз 
КцIар шегьердин 3-мектебдиз ва са куьчедиз ганва. 
Чешмеяр: 

1. «Лезгистандин хабарар», I992, N 4-5. 
2. «Самур», I994, № 4-5.  

АЛИРЗА САИДОВ 

(I932-I978 ) 

Машгьур шаир Саидов Алирза Уьзерович I932-йисан I5-январ-
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диз Ахцегь райондин Къутунхъ хуьре дидедиз хьана. Ада Ахцегь-
рин юкьван мектеб ва Москвада М. Горькийдин тIварунихъ галай 
Литературадин институт куьтягьна. Гзаф йисара республикадин 
печатрин органра ва Дагъустандин писателрин союзда кIвалахна. 

Алирза Саидов шииррин, манийрин ва поэмайрин кIватIалрин 
("Самурдин авазар", "Зи экуь гъед", "Уста Идрис", "Ваз кхьей 
чарар", "Уьмуьрдин жилет", "Гимишдин симер" "Хцихь галаз ра-
хун" ва мсб.) автор я. Адан эсерар урус чIалаз таржума авунва ва 
Москвада кьилдин ктабар яз акъатнава. А.Саидова лезги шиират 
цIийи авазралди ва фикирралди девлетлу авуна. Адан гзаф чIалар 
манийриз элкъвенва. Шаир СССР-дин ПС-дин член тир. 

Зари I978-йисуз залан азардикди вахтсуз кечмиш хьана, ам Ма-
гьачкъалада кучукнава. Кьейидалай гуьгъуьниз А. Саидоваз РД-
дин литературадин С. Сулейманан тIварунихъ галай премия гана. 
Чешмеяр: 

1. Писатели Советского Дагестана, I984. 
2. "Самур", I994, №4-5. 

ДАГЪЛАР  АБДУЛЛАЕВ     Г 

(I933)  

Зари Абдуллаев Дагълар Агъамович I933-йисуз Ахцегь район-
дин Кьехуьл хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Москвада 
Литературадин институт куьтягьна. Гзаф йисара " Коммунист» 
газетдин ва лезги радиодин редакцийра кIвалахна. 

Д. Абдуллаев шииррннни поэмайрии кIватIалрин («Чанахда 
варз», «Фикирар». " «Гатфарин чил», «Сирнавзавай булутар» ва 
мсб.)автор я. 

Ам РФ-дин пнсателрин Союздин член я, Мегьарамдхуьруьн рай-
ондин Гилияр хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, № 4-5. 

ФИКРЕТ ГЬАЖИЕВ 

(I933) 

Зари ва журналист Гьажиев Фикрет Мирзоевич I933-йисуз Ме-
гьарамхуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Дагъустандин 
университет куьтягьна, гзаф йисара райондин "Самурдин сес" га-
зетдин жавабдар секретарвиле кIвалахзава. 

Фикрет Гьажиев 50-йисарилай художественный эсерар кхьинал 
машгъул хьана. Адан хци очеркар, гьикаяр, кьисаяр ва къаравиляр 
лезги газетринни журналрин чинриз акъатзава. Эхиримжи йисарин 
эсерриз, "Базардай къачунач... "гьикаядиз хьиз, девирдин рехнеяр 
русвагь авун, эксиквилер дуьздал акъудун, инсанрин чIуру амал-
рални къилихрал хъуьруьн хае я. 

Зари Лезги писателрин союздин ва РФ-дин журналистрин союз-
дин член я. Ам Мегьарамд хуьре яшамиш жезва. 

ЖЕЛИЛ МУРАДАЛИЕВ 

(I933) 
Зари ва журналист Мурадалиев Желил Пиралиевич I933- йисуз 

Мегьарамдхуьре дидедиз хьана. Ада Миграгъа юкьван мектеб ва 
Ташкентда театрдин институт куьтягьна. Гзаф йисара Мегьарамд-
хуьруьн райондин "Самурдин сес" газетдин редакторвиле кIвалах-
зава. 

Ж. Мурадалиеван метлеблу очеркар, шиирар вапоэмаяр фадлай 
газетрин ва жунралрин чинриз акъатзава. Ам "Бубадин хенжел" 
тIвар алай шииррин кIватIалдин автор я. Лезги театрди Ж. Мура-
далиеван "Тахай руш" пьеса сегьнеламишна. 

Желил Мурадалиев Лезги писателрин союздин член, ЛПС-дин 
Мегьарамдхуьруьн райондин отделениядин председатель ва "Дагъ- 
устандин культурадин лайихлу работник" я. Ам Мегьарамдхуьре 
яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, № 4-5 

': САЖИДИН САИДГЬАСАНОВ 

I (I933) 

Зари Саидгьасанов Сажидин Саиджамалович I933 - йисан 2- 
-майдиз СтIал Сулейманан райондин Агъа СтIал хуьре дидедиз  



www.lezgichal.ru 

"хьана. Хайи хуьруьн мектеб ва Дагъустандин университетдин фи- 
^лологиядин факультет куьтягьна, гзаф йисара лезги чIалан ва лите- 
ратурадин муаллимвиле кГвалахзава. 

С. Саидгьасанов аялар патал теснифзавай, сатирадин ва юмор-
Ляяа. шииррин ва абурукай ибарат кIватIалрин ("Вун накь вучиз 
атаначир?", "КIватIи-кIваташ", "Аламатар", "Зуьрнедин ван алаз", , 
"НуькI хала") автор я. 

Зариди Культурадин макан "Куьредин ярар" тешкилуна ишти-
ракна. Ам Лезги писателрин союздин член, ва "ДР-дин культура-
дин лайихлу работник" я. Агъа СтIалдал яшамиш жезва ./    
Чешмеяр: ']    I. "Самур", I994, № 4-5. 

 МУРАД БЕГОВ 

 (I934) 
Мурад Бегов I934-йисуз Мегьарамдхуьруьн райондан Кирка хуь-|ре 
дидедиз хьана. Юкьван мектеб ва Буйнакскдин кооперативный 
техникум куьтягьна, ада гзаф йисара алишверишдин идарайра бух-
галтервал авуна. 

М. Бегова жегьил чIавалай шиирар кхьизва: абур ("Хайи хуь-
ре", "Умуд яхъ вине", "Ярдиз" ва мсб. ) газетриз ва журналриз 
акъатзава. 
Зари Кирка яшамиш жезва Чешмеяр: I. 
"Лезги газет", I998-йисан 3-декабрь. 

ГЕННАДИЙ  ГЬАБИБОВ 

(I934-I979 ) 
Гьабибов Геннадий Абдуллаевич I934-йисан 5-апрелдиз С. 

Сулейманан райондин Кьасумхуьрел къуллугъчидин хзанда 
дидедиз хьана. Ада Евпатории шегьерда юкьван школа ва 
Магьачкъалада медицинадин институт куьтягьна, духтур-
психиатрвилин пеше къа-чуна. Гзаф йисара Герейхонован 
совхоздин ва Магьачкъалада рес- 
публикадин кьилин азарханада, Дагъустандин мединститутда 
кIвалахна, медицинадин илимрин кандидатвилин дережа къазан-
мишна. 

Геннадий Гьабибован рикI аял чIавалай литературадал алай. 
Ада урус чIалал кхьей, хъуьруьн ва ягьанат квай куьруь гьикаяр ва 
мезелияр ("Аппендикс", "Тамун мах", "Дишегьлидин накъвар", 
"Муьгьуьббатдин къуват", "Гуьзелвилин сирер" ва мсб.) Дагъус-
тандин газетриз ва журналриз акъатна. Писателди са актунин пье-
саярни кхьена, ам Москвада Вирисоюздин драматургрин совеща-
нидин иштиракчи хьана. "Гуьзелвилин сир" тIвар алаз кьве ктаб 
печатдай акъатна. 

Зари I979-йисуз залан азардик кечмиш хьана, ам Магьачкъалада 
кучукнава. 
Чешмеяр: 

I. Гамзатов Р, Вместо предисловия. -Геннадий Габибов. Секрет кра-
соты: рассказы, сценки и пародии. - Махачкала: Дагкнигоиздат, I986. 

 

 ЖАМИДИН 

(I934) 
' Машгьур шаир-сатирик Жамидин (Гьажимурадов Жамидин Гьа-
Ькимурадович) I934 - йисан 25-майдиз Докъузпара райондин Миг-
рагъ хуьре дидедиз хьана. Ада хайи хуьруьн юкьван мектеб ва Моск-
вада Литературадин институт куьтягьна. Гзаф йисара Лезги радиодин 
ра газетдин редакцийра кIвалахна. Алай вахтунда ам «Самур» жур-
налдин редактор ва Дагъустандин СП-дин секретарь я. 

Жамидина сифте шиирар гьеле мектебда кклзавай йисара кхьиз 
£ашламишна. Ам Магьачкъалада ва Москвада лезги ва урус 
нIаларал акъатнавай 20-далай гзаф ктабрин автор я: "Къалгъанар" 
(I958), "Гьач-вач" (I964), «Са кIус хъвер» (I967), "Арада затI аваз 
хьурай" (I969), "Шаламра къван" (I970), «Гимишдин сас» "Регъуь 
хьайи спелар" (I976), "Сатирикдин хуьрекар" (I979), "Башуьсте" 
{I984), "Ваз ам чидач" (I994) ва мсб. 

Жамидина лезги сатира ва юмор вилик тухуник вичин чIехи пай 
кутуна. Ам "Дагъустандин культурадин лайихлу работник"я. I997-
лшсуз адаз "Ваз ам чидач. . ." ктабдай Дагъустан Республикадин -
Гьукуматдин премия гана. 
-    Шаир РФ-дин писателррин Союздин член я. Ам Магьачкъалада 
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яшамиш жезва. f\    Чешмеяр: 
Л    I. Писатели Советского Дагестана, I984. 
|    2. Гь. Къурбан. РикI гегьенш Жамидин, — «Лезги газет», I994-
иисан 20-апрель. '     3. Жалилов М. Сатирдин дергесдалди. - 
"Самур", I994, № 3. 

 ЯРГУНВИ ГЬАЖИБАЛА 

 (I935) 

Зари Къафланов Гьажибала (Яргунви Гьажибала) I935 - йисуз 
КцIар райондин Яргун хуьре дидедиз хьана. Школа куьтягьна, 
•флотдин къушунрин жергейра къуллугъна, ада гзаф йисара гьуьле-
рал кIвалахна. 
 
Яргунви Гьажибалади жегьил вахтарилй шиирар ва гьикаяр 

кхьизва, абур Бакудани Магьачкъалада печатдиз акъудзава. Ам 
«Муштулух", "Генерал Абилов" ва "Бахтлу рехъ" ктабрин автор я. 
Зари Бакуда яшамиш жезва. » 

 ШАМСУДИН ИСАЕВ 

 (I935) 
Зари ва публицист Шамсудин Исаев I935 - йисуз Кьурагь хуьре 
дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Дагъустандин университет 
$ куьтягьна. Гзаф йисара мектебра ва райондин газетдин 
редакцияда 
кIвалахна. Алай вахтунда Кьурагьрин I-юкьван мектебдин муал-
лим я. 

Писателдин гьикаяр "ГъвечIи Чапаев", "Дагълара эквер", "Бу-
бадин кIвал" ва "Саф элкъвезва" уртах кIватIалра гьатнава. Ам са 
шумуд манидин, "Рехи къван", "Чинал гел" ва "Туртурдин гьарай" 
ктабрин автор я. 
Зари Лезги писателрин союздин член я. Кьурагьа яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. "Лезги газет", I995-йисан I2-май. 
2. "Лезги газет", 200I-йисан 22-февраль. 

ФАХРУДИН НЕСРЕДИНОВ 

(I935) 
Несрединов Фахрудин Несрединович I935- йисуз Мегьарамдхуь-

руьн райондин Агъа Ярагъ хуьре дидедиз хьана. Ада Мегьарамд-
хуьруьн юкьван мектеб ва Дагъустандин университет куьтягьна. 
I960 - йисалай школайра муаллимвиле кIвалахзава 

Ф. Насрединов лезги чIалан ва литературадин методист я: адан 
къелемдикай дидедин чIаланни литературадин учебникарни хрес-
томатияр, методикадин макъалаярни пособияр хкатнава, абур мил-
ли школайра ишлемишзава. 

Фахрудин Несрединова жегьил вахтарилай шиирар теснифзава, 
абур райондин ва республикадин газетрин чинриз акъатзава. Эхир-
мижи йисарин эсерриз ("Къабачи кере", "Жуьже кIек", "Акт" ва 
мсб.) сатира ва юмор хае я. 
Зари Мегьарамдхуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I996-йисан 6-август. 

АЙНАР  СУЛТАНОВА 

(I935) 
Султанова Айнар Баласултановна I935 -йисуз Докъузпара рай-

ондин Филер хуьре дидедиз хьана. Юкьван школа куьтягьна, ада 
Усугъчайдин библиотекада кIвалахна, Дагъустандин дишегьлий-
рин пединститутда кIелна, гзаф йисара Дербент райондин Деличу-
бан хуьруьн юкьван школада урус чIаланни литературадин тарсар 
гузва. 

Айнар Султанова фадлай шиирар кхьинал машгъул я. Адан 
чIалар ("Булах", "Зи рикГ, "Ви тIвар", "ТЛурфандин руш", "Лап 
кутугнава" ва мсб. ) яшайишдикай ва муьгьуьббатдикай теснифна-
вай эсерар я. Абур газетрин ва журналрин чинриз акъатзава. 
Зари Деличубан хуьре яшамиш жезва. 

Чешмеяр: 
ы
  I. "Дагъустандин дишегьли", 

I997, № 5 

АБДУЛРАШИД  РАШИДОВ 
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(I935) 

Шаир ва публицист Рашидов Абдурашид Гьажиевич I935 - йисуз 
Ахцегьа дидедиз хьана. Хайи хуьруьн юкьван мектеб ва Дагъустан-
дин университетдин филологиядин факультет куьтягьна, ада гзаф 
йисара Ахцегь райондин"ЦIийи дуьнья" газетдин редакторвиле 
кIвалахна. Ам "Дагъустандин культурадин лайихлу работник" я. 

А. Рашидован сифте шиирар лезги газетриз 60 -йисаралай акъа-
тиз башламишна. Ам жуьреба-жуьре кIватIалра гьатнавай цIудралди 
шиирринни поэмайрин автор я. Заридин гзаф чIалариз композитор 
Гь. Мурсалова музыка кхьенва, абур манийриз элкъвенва: "Багъ-
манчи Саимат", "Урусатдай атай руш" ва масабур. 

А. Рашидов Лезги писателрин союздин член ва ЛПС-дин Ахцегь 
райондин отделениядин председатель я. Ам Ахцегьа яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

I. К. Азизханов Звал алай рикI. -"Лезги газет", I995-йисан 3I-
март. 

МАЛИК  ГЬАЖИЕВ 

(I936) 

Гьажиев Малик Жирасович I936 - йисуз Докъузпара райондин 
Къуруш хуьре дидедиз хьана. Юкьван мектеб ва Дагъустадин уни-
верситетдин филологиядин факультет куьтягьна, ада гзаф йисара 
Хасавюрт райондин Щийи Къурушрин мектебда чIалан ва лигера-
турадин тарсар гузва. 

М. Гьажиева гьеле школада амаз шиирар теснифиз башламиш-
на. Адан сифте чIалар I95I-йисуз Докъузпара райондин "Социализ-
мдин рехъ" газетдиз акъатна. Заридин яратмишунриз ("Лезгистан", 
"Зи Къуруш", "РикIин гьарай", "Вал ашукь яз. "ва мсб.) хайи ватан 
кIан хьунин гужлу гьиссер, уьмуьрдикай веревирдер авун хае я. . 
Зари Щийи Къурушдал яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I996-йисан 6-сентябрь. 

 ИБРАГЬИМ ГЬУЬСЕЙНОВ 

 (I936) 
Машгьур шаир, драматург ва таржумачи Гьуьсейнов Ибрагьим 

Абдулкеримович I936-йисан 2I-декабардиз СтIал Сулейманан рай-
ондин Алкьвадар хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Дагъ-
устандин университет куьтягьна. Гзаф йисара "Дуствал" альманах-
дин ва лезги радиодин редакторвиле кIвалахна. 

И. Гьуьсейнов цIудралди шииррини поэмайрин кIватIалрин : 
"Рекьер-хуьлер", "И чилин гьисс",' Шарвили", "Инсанар ва декьи- 
кьаяр", "Кьве гъил", "Девлет", "Рекьер куьруь жезва", "Ватан", 
"Мирг", "Чарх" ва мсб. автор я Адан эсерар урус, Дагъустандин 
халкьарин ва маса чIалариз таржума авунва. Москвадин чапханай-
ра урус чIалал заридин 8 ктаб акъатнава: "Шарвили", "Алкьвадар" 
ва мсб. 

И Гьуьсейнован драмадин эсеррар: "Етим Эмин", "Саяд", "Яру 
пайдах", "Муьгьуьббатдикай риваят" ва масабур Лезги театрди 
сегьнеламишна.Зариди Лезги чIалаз къунши халкьарни шаиррин 
эсерар элкъуьрна ва печатдиз акъудна. 
Шаирди лезги шиират вилик финик вичин пай кутуна.  

Ибрагьим Гьуьсейнов РФ-дин писателрин Союздин член я. Ам 
Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. Салимов Б "Дамах ийиз жеда вавай уьмуьрдал.. . "- "Лезги 
газет", I992-йисан 20-декабрь.. 

2. "Самур", I994, № 4-5 
 

КАЗИМ КАЗИМОВ 

(I936) 
Писатель ва публицист Казимов Казим Мегьамедшерифович 

I936-йисан I-майдиз Ахцегь райондин Ялахъ хуьре дидедиз хьана. 
Ада Хуьруьгрин юкьван мектеб ва Дагъустандин университет куь-
тягьна. Гзаф йисара Ялахърин хуьруьн Советдин председателвиле 
ва мектебдин директорвиле кIвалахна. I979-йисалай "Лезги газет-
дин"редакцияда кIвалахзава. Ам "Дагъустандин культурадин лай-
ихлу работник" я. 
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Казим Казимов цIудралди очеркрин, гьикаяйрин, повестрин ва 
эссейрин, абурукай ибарат кIватIалрин ("Девирдин къван", "Хва-
жамдин къужахда" ва мсб.) автор я. I999-йисуз Самур" журналдиз 
писателдин "Имамали-бег" роман акъатна. Лезги театрди "Диде-
дин намус" пьеса сегьнеламишна. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I995, № 4-5. 

КЪАРИБ КЪАРИБОВ 

(I936) 

Къарибов Къариб Алавудинович I936-йисуз Мегьарамдхуьруьн 
райондин Гарагъ хуьре дидедиз хьана. Юкьван мектеб куьтягьна, 
армиядин жергейра къуллугъна, ада гзаф йисара Дербентда, Кьиб-
ле Дагъустандин районар электрикламишзавай идарада, кIвалахзава. 

Къ. Къарибов жегьил вахтарилай шиирар теснифунал, чуьнгуьр 
ягъунал ва манияр лугьунал машгъул я. Ада ватандакай, 
тIебиатдикай ва муьгьуьббатдикай кхьенвай шиирар ("Чи дагъла-
ра", "Юанда заз", "Шехьмир билбил", "Я Шагьсенем", "Дуьнья 
карвансара я", рубаияр ва мсб.) лезги газетрин чинриз акъатзава. 
I998-йисуз кIелзавайбурув заридин сад лагьай ктаб "Чуьнгуьр" 
агакьна. 
Зари Дербентда яшамиш жезва 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I998 - йисан 24 - сентябрь. 

ТАРИВЕРДИ  МАГЬСИМОВ 

(I936-I994) 

Магьсимов Тариверди I936-йисуз Мегьарамадхуьруьн район-
дин Вини Ярагъ хуьре дидедиз хьана. Интернатра тербия ва образо-
вание къачуна, ада I972-йисуз Дагъустандин университетдин фи-
лолгиядин факультет куьтягьна, гзаф йисара Ярагъ-Къазмайрин 
юкьван мектеода лезги чIалан ва литературадин муаллимвиле 
кIвалахна. 

Т. Магьсимован шиирар лезги газетрин ва журналрин чинриз 
акъатна, "Чирагъ" кIватIалда гьатнава. 
I993 йисуз кГелзавайбурув заридин "Синер" ктаб агакьна. Зари 
I994-йисуз хуьре кечмиш хьана. Чешмеяр: I. "Самур", I999, № 3-
4. 

ЮСУФ   МАМЕДОВ 

(I936) 
Мамедов Юсуф I936-йисан 25- майдиз Ахцегь райондин Мичегь 

хуьре дидедиз хьана. Юкьван школа ва Дагъустандин университет 
куьтягьна, ада гзаф йисара райондин Культурадин кIвале ва "Щийи 
дуьнья" газетдин редакцияда кIвалахна. И вири йисара шиирар, 
гьикаяр, очеркар ва са актунин пьесаяр кхьизва. Абур газетрин ва 
журналрин чинриз акъатзава, сегьнедилай къалурзава. 

Ю. Мамедован эсерриз /"Эй, инсан", "Шевридин мехъерик", 
"Лагь, гьинава ви муьгьуьббат?" ва мсб. / дерин гьиссер, хъвер, 
зарафат ва насигьатар хае я Заридин гзаф чIалар, "Шарвили" хьиз, 
музыкадал эцигнава, манийриз элкъвенава ва сегьнедилайни ра-
диодай лугьузва. 
Зари Ахцегьа яшамиш жезва. 

ШАМСУДИН   ТАГЬИРОВ 

(I936-2000) 

Зари Тагьиров Шамсудин Тагьирбегович I936 - йисуз Хив рай-
ондин Камар хуьре дидедиз хьана. Пешекар образование къачуна, 
ада гзаф йисара ракьуй рекьерин идарайра кIвалахна. 

Фяле шаир цГудралди шииррин ва абурукай ибарат кIватIалрин 
("Инсанни Ватан", "Зи бахт", "Фяледин гъилер", "Чайдан" ва мсб.) 
автор я. Адан бязи эсерриз зарафат , хъвер ва сатира хае я. 
Зари 2000- йисуз кечмиш хьана, Магьачкъалада кучукнава. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, № 4-5 

МЕГЬДИ АБДУЛЛАЕВ (I937) 
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Абдуллаев Мегьди I937 -йисуз Ахцегь райондин Къутунхъ хуьре 
дидедиз хьана. Юкьван обпразование къачуна, I96I-йисалай ам Кас-
пийск шегьерда яшамиш жезва. Ам "ДР-дин культурадин лайихлу 
работник" тIварцIиз лайихлу хьана. 

М. Абдуллаеван шииррай ("Яшайишдин шартIар патал", "Рива-
ятрин геле аваз", "ТIарзава рикГ', "Вил гала зи" ва мсб.) дуьньяда 
кьиле физвай гьерекатар, хайи ерийрихъ кузвай рикI, аквазва. М. 
Абдуллаеван эсерар лезги газетризни журналриз акъатзава ва Кас-
пийскдин писателрин умуми кIватIалрик акатнава. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I999 - йисан 23 - сентябрь. 

ТАКЪИДИН   ГЬАЖИМУРАДОВ 

(I937-2000) 
Гьажимурадов Такъидин Хаметович I937-йисуз С. Сулейманан 

райондин Птидхуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Дагъус-
тандин университет куьтягьна, I96I-йисаралй хуьруьн школайра 
кIвалахна: Птидхуьруьн сифтегьан школадин зеведиш, Татархан-
рин муьжуьд йисан школадин завуч, Гъетегърин юкьван школадин 
директор ва чIаланин литературадин муаллим хьана. 

Т. Гьажимурадов фадлай шиирар теснифунал машгъул тир. Адан 
сад лагьай "Цуьк" шиир I959-йисуз "Коммунист" газетдиз акъатна. 
Гуьгъуьнин йисара кхьей маниярин шиирар лезги газетринни жур-
налрин чинра чапна. Заридин эсеррин (' Заз кIандач", "Кьве тар", 
"Хъижедач", "Гатфарин лишанар", "Марфадин вилик" ва мсб.) 
кьилин темаяр яшайиш, муьгьуьббат ва хайи тIебиат я. 

Ам 2000 - йисуз залан азардик кечмиш хьана, Птидхуьре 
кучукнава. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", 2000-йисан I3-июль. 

КИЧИБЕГ  МУСАЕВ 

(I937) 

Зари ва алии Кичибег Мусаев I937-йисуз Мегьарамдхуьруьн 
райондин Гилияр хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб, Дагъус-
тандин университет ва аспирантура куьтягьна. Милли мектебра 
муаллим ва магьачкъалада лезги радиодин редактор яз кIвалахна. 
Алай вахтунда Бакуда Низамидиндин тIварунихъ галай чIалан ва 
литературадин институтдин чIехи илми къуллугъчи, филологиядин 
илимрин кандидат я. 

Шаирдин сифте чIалар печатдиз 60-йисара акъатна. Ам шиир-
ринни поэмаярин са шумуд кIватIалдин /"Ракъинин нурар кIватIиз", 
"Бахтлу хьухь, инсанар!", "Цуьквер авай рекьер" ва мсб. ) автор я. 
Зари лезги литература ахтармишунал машгъул я: илимдин макъа-
лаяр ва ктабар печатдай акъуднава. 

К. Мусаев РФ-дин писателрин союздин член я, ам Бакуда яша-
миш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Писатели Советского Дагестана, I984. 

 

НИЯЗ-АЛИ ПАШАЕВ 

(I937) 
Пашаев Нияз-Али I937-йисуз КцIар райондин Кьуьхуьр хуьре 

дидедиз хьана. Юкьван образование къачуна, ада гзаф йисара жуь-
реба-жуьре майишатра бухгалтервал авуна. 

Заридин тIвар кIелзавайбуруз фадлай таниш я. Ада ватандикай, 
тIебиатдикай ва дуьньядикай теснифзавай шиирар: "Диде, гьинва 
вун?", "Кьуьхьуьрар", "Завай ятIан, вавай ятIан?" ва мсб. газетрин 
чинриз акъатзава, "Самурдин лепеяр" кIватIалдик (Баку, I966) акат-
нава. Лап хъсан чIалар I972-йисуз Бакуда акъатай "Жигъир" тIвар 
алай ктабда гьатнава. Бязи чIалар музыкадал эцигнава ва сегьнеди-
лай лугьузва. 
Н. Пашаев Кьуьхуьр убада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур" газет, I999- йисан 30-август. 

АЛУВАН ШАГЬЭМИРОВА 

(I937) 
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Зари Шагьэмирова Алуван I937 -йисан 8-мартдиз Ахцегь район-
дин Гъуьгъвез хуьре дидедиз хьана. Ахцегьрин 2-юкьван мектеб 
куьтягьна, ада гзаф йисара библиотекадин зеведишвиле кIвалахна. 
Хайи хуьруьн ва райондин культура вилик тухунай А. Шагьэмиро-
вадиз "Дагъустандин культурадин лайихлу работник" тIвар ганва 

А. Шагьэмировади школада кГелзавай йисара шиирар кхьиз баш-
ламишна. Абур газетрин ва журналрин чинриз акъатзава, лезги 
шаиррин кIватIалрик- "Вахтунин гьиссер" (I976), "Кимин къванер" 
(I985), "Къуьлуьн кьилер" (I990) ва "Тавази рагъ" (I990) акатнава. 
Шаирдин эсеррин кьилин тема хайи ватан, тIебиатдин шикилар, 
дидедин муьгьуьббат я. 
А. Шагьэмирова Щийи Усуррал яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I "Лезги газет", I997-йисан I8-апрель. 
2. "Самур", I997, № 4. 

ШАФИДИН 

(I937 ) 

Шафидин (Герейханов Шафйдин Агьмедович) I937-йисуз АР-
дин КцIар райондин Ларижал хуьре дидедиз хьана. Юкьван школа 
ва Бакуда С. М. Кирован тГварунихъ галай университет куьтягьна, 
Шафидина гзаф йисара хайи райондин кьилин идарайра: райис-
полкомда, яшайишдин рекьяй къуллугъзавай управленида, универ-
самда регьбервилин везифаяр тамамарна. 
Заридин эсеррар сифте яз халкьдиз I995-йисуз малум хьана. 
Хуьруьн югъ къейдзавай суварал кIелай "Ватан Пагьиржал" шиир 
яб гузвайбуру мад кIел хъувун тIалабна. Руьгь акатай зариди вичин 
шиирдиз музыкани теснифна: адакай гила машгьур мани хьанва. 

Шафидин сегьнедин эсерар теснифунални машгъул я: адан 
"Неве" пьеса СтIал Сулейманан тIварунихъ галай театрди, "Ирид 
рушан диде" къемеди КцIарин театрди кьабулнава. 
Зари КцIар шегьерда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур" газет, I998-йисан 7-январь. 

АЗИЗ АЛЕМ (I938) 

Машгьур шаир, критик ва публипист Азиз Алим (Фатуллаев 
Азиз Шихбинетович) I938-йисан I9-февралдиз Баку шегьерда 
диде-диз хьана. Буба Ватандин ЧIехи дяведиз фейила, хзан хуьруьз 
хта-на: Азизан аял вахтар Докъузпара райондин Мискискарин 
хуьре акъатна. ТIебии алакьунар авай гадади агалкьунралди 
Усугъчай-дин юкьван школа куьтягьна, Дагъустандин 
университетдин фило-логиядин факультетда кIелна ва Москвада 
Литературадин институт акьалтIарна. Ада гзаф йисара 
Магьачкъалада лезги газетдин ва журналдин редакцийра кIвалахна 
ва жавабдар везифаяр: "Коммунист" газетдин культурадин 
отделдин зеведишвал, Самур" журналдин редакторвал ва 
Дагъустандин писателрин союздин литературадин журналрин 
кьилин редакторвал тамамарна. 

Литературадин эсерар теснифунал ва критикадин макъалаяр 
кхьинал А. Алем гьеле школада амаз машгъул хьана. Адан сифте 
шиирар 50-йисарин юкьвара печатдиз акъатна. Алай вахтунда 
шаир вишералди шиирин, цДудралда поэмайрин, балладайрин, 
сонетрин, махарин, баснийрин автор я. 

Юелзавайдав заридин цIудалай виниз ктабар агакьнава: "Ал-
масдин Klycap" (I963) "Лацу лифер" (I967), "Са къужах 
нурар"(I970), "Гьуьлуьн зенгер"(I975), "Мидаим легьзе" (I982), 
"Лекьрен гвен"(I987), "Крчар алай лам" (I992) ва мсб. А. Алема 
лезги шиират цIийи жанрайралди, везинралди ва фикирралди 
девлетлу авуна, милли литература вилик тухуник еке пай кутуна. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. Темирханова Г. Современная лезгинская поэзия. — Махачка 
ла, I988. 

2. «Самур», I994, № 4-5. 
3. "Самур", I999, № 3-4. 

МУРСАЛ АЛПАН 

(I938) 
Шаир, гьикаятчи ва публицист Мурсал Алпан (Мамеджафаров 
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Мурсал Худавердиевич) I938-йисуз Ахцегь райондин Сумугъул 
хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Ленинградца техноло-
гический институт куьтягьна. Гзаф йисара Магьачкъаладин карха-
найра кIвалахна. 

М. Алпанан шиирар ва гьикаяяр XX асирдин 60-йисара печат-
диз акъатиз башламишна. Ам "Чирагъ", "Елкен", "Ире" "Алпаб" 
ва «Бигер» кIватIалрин: автор я. Бязи эсеррар урус чIалаз таржума 
авунва. Зари аслу тушир "Кьиблепатан гъед" газетдин редактор, 
РФ-дин писателрин союздин член я. 
М.Алпан Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, № 4-5 

РАМАЗАН КАЙИТОВ 

(I938) 
Кайитов Рамазан I938-йисуз С. Сулейманан райондин Пипер 

хуьре дидедиз хьана. Юкьван мектеб ва Дагъустандин хуьруьн май-
ишатдин институт куьтягьна, ада гзаф йисара Мегьарамдхуьруьн 
райондин совхозра агрономвиле кIвалахна. 

Р. Каитова шиирар кхьиз гзаф вахтар я. Уьлкведин гьалар дегиш 
хьайила, ада кхьизвай чIалариз ("Фендигар", "Жеда кьван ', "Угъ-
ридиз ", "Доллар" ва мсб. ) сатира ва юмор хае я. Зариди лезги 
литературадин ирс: Етим Эминан, СтIал Сулейманан, Муьгъвер-
ган Алидин ва маса шаиррин шиирар кIватI хъийизва. 
Зари Самур хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет" , I998-йисан I0-декабрь 

ГЬАКИМ КЪУРБАН 

(I938) 
Зари ва алим Гьаким Къурбан (Акимов Къурбан Халикьович) 

I938-йисан 30-августдиз Докъузпара райондин Миграгь-Къазмаяр 
хуьре дидедиз хьана. Ада Миграгърин юкьван мектеб ва Дагъус-
тандин университет куьтягьна, СтIал Сулейманан райондин мек-
тебра муаллимвал ва директорвал авуна. I964-йисалай Дагъустан-
дин педагогикадин ахтармишунунрин институтда кIвалахзава. Ам 
педагогикадин илимрин кандидат, филологиядин илимрин доктор, 
лезги литературадин программайрин, учебникрин, хрестоматий-
рин автор ва "ДР-дин лайихлу муаллим"я. 
I965-йисуз Гь. Къурбанан гьикаяйринни новелайрин сад лагьай 
ктаб "Аламат" печатдай акъатна. Гуьгьуьнин йисара кIелзавайбурув 
гьикаяйринни повестарин кIватIалар: "Свае", "Къацу цуьквер", 
"Лацу марал", "Чан алай дагълар" ва "Къуй гьамишарагъ хьурай!" 
агакьна. Эхирмижи йисара писателдй лезги халкьдин тарихдикай 
романар теснифзава. Адан къелемдикай "Ракъинин мут" (I984), 
«Четин бахт» (I987), "Яру мяден" (I989), "Хазинадин суракьда" 
(I993) , "Гьай тахьай гьарай" (I994), "Ирид чин алай хуьр"(I997) ва 
"Къилинж Къемер" (I999) романар хкатна. Тарихдин эсер "Миг-
рагъ-наме" (I996), куьмекчи ктаб "Лезги зарияр" (I998), «Лезгийрин 
милли гьикаят» (I998), "Абдулбари Магьмудов: уьмуьрдин ва ярат-
мишунрин рехъ" (2000) ктабар кхьена. 

I990-йисуз Гь. Къурбана са десте зарийрин куьмекдалди лезги 
писателрин сад лагьай съезд кIватIна ва анал Лезги писателрин 
союз тешкилна. Зари ЛПС-дин правлениядин председатель ва мил-
ли литературадин Шарвили" газетдин редактор я. Ада I993- йисуз 
Магьачкъалада гележегдин зарияр тербия л амишзавай махсус мек-
теб "Жегьил литератор" ачухна. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. "Дагестанская правда", I2 апреля, I985 г. 
2. Гашаров Г. Г. Лезгинская литература:   история и современ 

ность. -Махачкала, I998. 
3. Рамалданов. Гь.Гьаким Къурбанан яратмишунрин 

рехъ."Самур",200I,№I. 

НАРИМАН МАГЬМАНОВ  

(I938) 
Магьманов Нариман Ширинович I938-йисуз Докъузпара район-
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дин Миграгъ хуьре дидедиз хьана. Ада агалкьунаралди хайи хуь-
руьн юкьван мектеб ва Дагъустандин университетдин филология-
дин факультет куьтягьна. I962-йисалай гележегдин несилриз урус 
чIалан ва литературадин тарсар гузва. 

Милли литературадиз Н. Магьманов "Миграгърин къаравилий-
рин" автор яз атана. Хуьруьн тарихда хьайи дуьшуьшрикай кхьен-
вай, хъуьруьн ва ягьанат квай эсерар: "Незиран цицДиб", "Алухрал 
алай Эмирхан", "Хъатал" ва мсб. гьикаяйриз мукьва я. Абур" 
Лезги газетдин"ва "Самур" журналдин чинриз акъатзава, "Миг-
рагьрин булахар" кIватIалдик акатнава. 
Зари Миграгъа яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. Миграгърин булахар, I994. 
2. Жалилов М. Къаравилийрин къужгъур гва. - " Лезги газет", 

I998-йисан 8 - октябрь. 

 

ШАКИР  НАВРУЗБЕГОВ 

(I938) 
Наврузбегов Шакир Жигерханович I938-йисуз КцIар райондин 

СтIур хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб куьтягьна, гзаф 
йисара фяле кIвалахар авуна. 

Ш. Наврузбегова жегьил вахтарилай хайи ватандикай, тIебиат-
дивай ва зегьметдикай шиирар кхьизва. Адан эсеррар Азербажан-
дин ва Дагъустандин лезги газетризни ва журналриз акъатзава. Ам 
Бакуда чапнавай "Ярар" ва "Дуьз рехъ" ктабрин автор я. 
Зари Crlypa яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I993-йисан 29-май. 

ГЬУЬСЕЙН РАМАЗАНОВ 

(I938) 
Зари ва композитор Рамазанов Гьуьсейн I938-йисуз Кьурагь рай-

ондин Ашар хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Дагъустан-
дин университет куьтягьна, гзаф йисара хайи хуьре муаллимвал 
ийизва. 

Гь. Рамазанова хайи халкьдикай ва ватандикай, тIебиатдикай в 
муьгьуьббатдикай шиирар, гьикаяр, манияр ва музыкаяр теснифза-
ва. Абур газетризни журналриз ва уртах кIватIалриз акъатнава. 
Гзаф манияр, "Ашар хуьр" хьиз, сегьнедилай тамамарзава ва ра-
диодай гузва. 

Гьуьсейн Рамазанов "КIепербан", "МискIалар", "Саф элкъвез-
ва" ктабрин автор я. 
Зари Ашар хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I999, № 3-4. 

НАРИМАН САМУРОВ 

(I938 ) 

Нариман Самуров Гьажиев Нариман Гьажиевич I938-йисан 2I-
октябрдиз Ахцегьа дидедиз хьана. Ада юкьван школа, Ростовдин 
университетдин журналисткадин факультет (I968) ва Москвада выс-
ший партшкола (I974) куьтягьна. Гзаф йисара Ахцегь райондин 
"ЦIийи дуьнья" ва Магьачкъалада "Дагъустандин комсомолец" 
газетрин редакцийра, Дагъустандин партиядин обкомда ва Ахцегь 
райкомдин I-секретарвиле (I983-I99I) кГвалахна. 

Нариман Самуров кьве чIалал теснифзавай зари я: урус чIалал 
"Женнетдин ичер", "Гъетерин югъ" повестар ва "Кьакьан ичин 
тарак" гьикаяйрин кIватIал акъатнава; лезги чIалал теснифзавай 
шиирин     кIватIал     "Цавун     миски     -Уьренлер"200I-йисуз 
кIелзавайбурув агакьна, "Чун, чубанар" пьеса Лезги театрдиз ву-
ганва. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 

ХАНБИЧЕ   ХАМЕТОВА 

(I938 ) 

Дагъустандин халкьдин шаир Хаметова Ханбиче Шихрагьимов-
на I938-йисан 28-июндиз Хив райондин Цлахъ хуьре дидедиз хьана. 
Ада юкьван мектеб ва Дагъустандин дишегьлийрин пединститут 
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куьтягьна, Дагъустандин муаллимрин тержиба хкаждай ва педаго-
гикадин илимдинни ахтармишрун институтра, Дагъустандин писа-
телрин союзда кIвалахна. Алай вахтунда "Кард" журналдин редак-
тор я. 

X. Хаметовадин шииррар 60-йисара печатдиз акъатиз башла-
мишна. Ам Магьачкъаладин ва Москвадин чапханайрай лезги ва 
урус чIаларал акъатнавай шиирринн, поэмайрин кIватIалрин ("Ле-
педин цДелхемар", "СтIал ва къван", "Туракь гъетерин марф", 
"Такабур лепе", "Дустарин гъилер", "Лацу мани", "Ихтибар", "Вац-
ран эквер" ва мсб. ) автор я. 

Ханбиче Хаметова Етим Эминан ва СтIал Сулеманан тГвара-
рихъ галай премийрин лауреат, "Дагъустандин культурадин лайих-
лу работник", "Дагъустандин халкьдин шаир" ва "Халкьарин ду-
ствал" ордендин сагьиб я. Адан шииратдиз инсанпересивилин ва 
ватанпересивилин гужлу гьиссер хае я. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. Писатели Советского Дагестана, I984. 
2. "Самур",   I994, № 4-5. 

МУРТУЗ    ШИХСЕФИЕВ 

(I938 ) 

Шихсефиев Муртуз I938-йисуз Ахцегь райондин Грар хуьре ди-
дедиз хьана. Хзандихъ галаз арандиз куьч хьайила, ада Тагьирхуь-
руьн къазмайрин юкьван мектебда кIелна, Дагъустандин универси-
тет куьтягьна. Гзаф йисара Самурдин юкьван мектебда лезги 
чIаланни литературадин тарсар гузва. 

М. Шихсефиева жегьил вахтарилай макъалаяр ва очеркар, шии-
рар ва гьикаяр теснифзав. Адан шиирар("Самур вацГ', "Шалбуз 
дагьдиз", "Чан кIани яр" ва мсб. ), куьруь гьикаяр ("Пиркъулдин 
дустар", "Пехилвал азар я" ва мсб. ) газетрин ва журналрин чинриз 
акъатзава. Абуру кклзавайдаз хайи ватан ва тГебиат кIанарзава.  
Зари Самур хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I995-йисан I6-сентябрь. 
I5. Шикилда: «Коммунист» газетдин коллектив писатель Георгий 
Лезгинцевахъ (акьвазнаваибурукаи чата патахъай вад лагьайди) 
галаз гуьруьшмиш хьанвай вахт. Магьачкъала, I982-йисан 30-июль. 

 

ШИХЗАДА  ЮСУФОВ 

(I938) 
Шаир ва публицист Юсуфов Шихзада I937-йисан 7-ноябрдиз 

Мегьарамдхуьруьн райондин Къанцав хуьре дидедиз хьана. Ада 
хуьруьн мектеб, Дербентдин педучилище ва Дагъустандин универ-
ситет куьтягьна. Гзаф йисара "Коммунист" газетдин редакцияда 
кIвалахна. 

Ш. Юсуфов очеркрин ва шииррин кIватIалрин ("Ватандин хва", 
"Зи бараклу ватанэгьлияр", "Муштулух" ва мсб.) автор я. Ада I984 
йисуз Г. Лезгинцеван "Дагъларай тир инсан"роман урус чIалай 
лезги чIалаз элкъуьрна, печатдай акъудна. 

Зари РФ-дин писателрин ва журналистрин союзрин член, Алкь-
вадар Гьасан-эфендидин фондунин председатель я. Магьачкъалада 
яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур",   I994, №4-5. 

ТАЖИДИН  АГЬМЕДХАНОВ 

(I939 ) 

Шаир ва публицист Агьмедханов Тажидин Жабраилович I939-
йисан I9-майдиз Мегьарамдхуьруьн райондин Азадогъли хуьре ди-
дедиз хьана. Ада хайи хуьруьн мектеб ва Дагъустандин университет 
куьтягьна. Гзаф йисара хуьруьн мектебда ва "Коммунист" газетдин 
редакцияда кIвалахна. Алай вахтунда Азадогълидин юкьван мек-
тебда дидедин чГаланни литературадин тарсар гузва. 

Т. Агьмедханован шиирар 60-йисара печатдиз акъатиз башла-
мишна. Ам шиирринни поэмайрин кIватIалрин ("Зегьметчидин 
хъвер", "Хуьруьн мани" ва "Азаогъли") автор я. 

Зари Лезги ва РД-дин писатерин союзрин член я, Азадогълида 
яшамиш жезва. 
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Чешмеяр: 
I. "Самур" , I994, № 4-5. 

АЛИМ   АДИГУЬЗЕЛОВ 

(I939-I987 ) 

Адигуьзелов Алии I939-йисуз Докъузпара райондин Миграгъ 
хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Дагъустандин гьуку-
матдин университетдин филологиядин факультет куьтягьна, гзаф 
йисара Магьачкъаладин ва Миграгърин школайра урус ва лезги 
чГаланни литературадин тарсар гана. 

А. Адигуьзелов гьеле школада амаз шиирар теснифунал машгъ-
ул хьана. Адан чIалар ("Буба", "Бахтлу аял вахтар", "Физва жегь-
ил", "Гьуьлел", "Фикирар" ва мсб.) газетризни журналриз акъатна, 
"Жегьилрин сесер" (I983) ва «Миграгьрин булахар" (I994) кIватIалра 
гьатнава. 

Зари I987- йисуз бедбахт дуьшуьшдик акатна, кечмиш хьана, 
Миграгьа кучукнава. 
Чешмеяр: 

1. Жегьилрин сесер : шиирар. -Магьачкъала, I983 
2. Миграгьрин булахар, I994. 

ГЬЕМДУЛЛАГЬ БАБАЕВ 

(I939) 

Бабаев Гьемдулагь I939-йисан 7-декабрдиз Ахцегь райондин Усур 
хуьре дидедиз хьана. Ада Ахцегьа ирид йисан школа, Магьачкъала-
да ПТУ ва Москвада халкьдин университетдин режиссервилин кур-
сар куьтягьна. Гзаф йисара Ахцегь райондин Культурадин кIвалин 
гьевескар артиствиле ва I972-йисалай халкьдин театрдин режиссер-
виле кIвалахна. "ДР-дин культурадин лайихлу работник" тIвар къа-
занмишна. 

Гь. Бабаева жегьил вахтарилай шиирар, гьикаяр, къемедияр ва 
са актунин пьесаяр кхьизва. Заридин гзаф эсерар Щийи дуьнья", 
"Лезги газет", "Кард", "Дуствал" ва маса газетрин журналрин чин-
риз акъатнава. Са актунин пьесаяр ("Жавагьир гьахъ тир", "Кьант-
!ар авачир муьгьуьббат", "Ягъалмиш жемир", "Кьел тГуьрда яд 
хъвада", Фуре гвай бег" ва мсб. ) Дагъустандин халкьдин яратми-
шунрин кIвали печатдай акъудна, лезги районрин гьевескаяр кол-
лективриз ва халкьдин театрриз ракъурна. ЦIудралди пьесаяр Ах-
цегьрин халкьдин театрдин сегьнедилай къалурна. 
Зари Ахцегьа яшамиш жезва. 

НАРИМАН  КЪАРИБОВ 

(I939) 
Къарибов Нариман I939-йисуз Докъузпара райондин Къуруш 

хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн юкьван мектеб ва Азербажандин 
университет куьтягьна. Гзаф йисара Щийи Къурушрин, Хасавюрт-
дин ва Избербашдин газетрин редакцийра кIвалахна. Алай вахтун-
да "Дербентдин хабарар" газетдин жавабдар къуллугъчи я. 

Н. Къарибова школада амаз шиирар теснифиз башламишна. 
Адан эсерар лезги газетрин ва журналрин чинриз мукьвал-мукьвал 
акъатзава, абур жуьреба-жуьре кIватIалра гьатнава. "Зи ачух рикI» 
тIвар алай ктабда (I995) шаирди алай девирдикай, уьлкведа кьиле 
физвай краррикай кхьенвай шиирар чапнава. 
Зари Дербентда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", 2000, № I-2. 

 

МЕГЬАМЕД  ЭСЕР 

(I939) 

Мегьамед Эсер (Мегьамед Ферди Эсер) I939-йисуз Туьркиядин 
Балыкесир вилаятдин Кирне тIвар алай лезги хуьре дидедиз хьами 
Адан буба Эсер Хважа тIвар-ван авай фекьи ва жерягь тир, ери 
бине Дагъустандин Щелегуьн хуьряй я. 

Мегьамед Эсера мектеб куьтягьна, Туьркияда ва Германии/ 
жуьреба-жуьре кIвалахарна. Ада жегьил чIавалай лезги ва i уь| 
чIаларал шиирар теснифзава, абур газетриз ва журналриз акъуд) 
ва. "Дагъустан", "РикIел хкунар", "Сив хуьн" ва маса чIалири 
шаирдин устадвал аквазва. I998-йисуз зариди Туьркияда вичин к II 
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рин кIватIал акъудна: ана лезги ва туьрк чIаларал теснифншы 
шиирар ава. 

Мегьамед Эсеран яратмишунрикай сифте малуматар чав щ\ 
Фейзудин Нагъиеван макъаладай (I993) ва профессор Агьмед) 
лагь Гуьлмегьамедован ктабдай (I998) агакьна. 
Мегьамед Эсер Туьркиядин Балыкесир шегьерда яшамиш жеIИ 
Чешмеяр: 
   I. "Лезгистан", I993, № 3-4. '    2. "Лезги 
газет", I999-йисан I2-август. 
3. Гуьлмегьамедов А. Г. Лезгияр Туьркияда. -Магьачкъала, I94I 

ТАЖИДИН МЕГЬАМЕДОВ 

(I940) 

Мегьамедов Тажидин Мирземегьамедович I940-йисан I0-сен i мс 
рдиз С. Сулейманан райондин Вини СтIал хуьре дидедиз хьаиа А н 
юкьван школа, Дагъустандин университетдин къецепатан чIал 
факультет куьтягьна. Фото аппаратдай шикилар ягъунал май и 
жегьилди гзаф йисара хайи университетда кIвалахна. I989-й и i ам 
"Лезги газетдин" шикилчи- фотокореспондент я. Вичин вс ш | яр 
устаддаказ кьилиз акъудзавай мухбирдиз "ДР-дин культуридн 
лайихлу работник" тIвар гана. 

Тажидин Мегьамедова лезги ва урус чIаларал очеркар, хъуьруь 
квай кьисаяр, гьикаяр кхьизва, "Лезги газетдин", "Самур" журив! 
дин ва печатдин маса органрин чинриз акъудзава. "Зи сад лагьнй и 
эхирмижи таре" тIвар алай гьикая "Куьредин ярар" кIватIалл 
гьатнава. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Куьредин ярар. -Магьачкъала, 2000. 

ЗАРА   ФЕЙЗУЛЛАЕВА 

(I940) 

Фейэуллаева Зара Рустамовна I940-йисан 20-апрелдиз Кьурагь 
райондин Кьуьчхуьра дидедиз хьана. Юкьван школа куьтягьна, ада 
а йисара "Лезги газетдин" редакцияда кIвалахзава. Фейзуллаевади 
аялар ва чIехибур патал гьикаяр теснифзава. Ф ("Къуьлуьн 
тварар", "Чуьнуьх-гумбат" ва мсб. ) лезги газет-журналрин 
чинриз акъатзава, милли писателрин эсеррин «Ша,хъуьрен» 
кIватIалда гьатнава. 
Зари "ДР-дин культурадин лайихлу работник" я, ам Магьачкъа-
лада яшамиш жезва. ' 
Чешмеяр: 
Самур", I999, № 3-4. 
Жалилов М. Зара-зар алай тIвар. -"Лезги газет", 2000-йисан 
апрель. 

РАСИМ ГЬАЖИЕВ  

(I94I) 
Писатель Гьажи Расим (Гьажиев Расим Гьажиевич) I94I-йисуз 

I
I
 nlni) райондин Вурвар хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб 

I'Iм-йисуз Москвада Литературадин институт куьтягьна. Гзаф  
при Дагизда, "Коммунист" газетдин редакцияда ва "Кард" жур-ци»| 
редакторвиле кIвалахна. 

I|||)идин сифте гьикаяр 60-йисара печадиз акъатиз башламиш-
нш Ам цIудралди гьикаяйрин, повестрин ва романдин, абурукай 
иПири! кIватIалрин ("Диде ва дагълар", "Катрамакан", "Стхайрин 
Ннфрн г уьруьш", "Яргъал йисарин мани", "Шагь Абасакай ривая-
IЩ>" пи мсб.) автор я. Бязи эсерар урус, Дагъустандин ва къецепатан 
чIниирн j таржума авунва. 

I' I }.ажи РФ-дин писателрин союздин член ва Республикадин 
II,уммпгдин литературадин премиядин лауреат я. 
Iири Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чсшмеяр: 
I,"Самур", I995, №4-5. 

ВАДИМ  ЖАМАЛДИНОВ. (I94I) 
'Iйпи ва журналист Жамалдинов Вадим Гьамидович I94I-йисан 

4 мяндиз Азербжадин Къарадагъ райондин Пута поселокда диде-
щ\ хиана. Ада военный мухбиррин школа, хуьруьн майишатдин 
техникум ва Дагъустандин университетдин филологиядин факуль-
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тет куьтягьна. 
Вадим Жамалдинова гьеле школада амаз макъалаяр, очеркар ва 
шиирар кхьиз башламишна. Пебиатдикай, муьгьуьббатдикай, 
халкьдикай теснифнавай манияр, шиирар ва поэмаяр газетризни 
журналриз акъатзава, "Куьредин ярар" кIватIалдик акатнава.  

Зари Лезги писателрин союздин член я. Ам СтIал Сулейманан 
райондин Герейханов хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Куьредин ярар. -Магьачкъала, 2000. 

АЙДУНБЕГ КАМИЛОВ (I94I-I99I) 
Зари ва манидар Камилов Айдунбег I94I-йисуз Кьурагь район-

дин Кьуьчхуьра дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Бакуда теат-
рдин институт куьтягьна, гзаф йисара Лезги театрда ва Магьачъка-
лада лезги радиодин редакцияда кГвалахна. 

А Камилов цДудралди манийрин, шииррин ва "Кьуьчхуьр Сайд" 
поэмадин автор я. Поэма кьилди ктаб яз печатдай акъатнава.  
Зари I99I-йисуз залан азардик вахтсуз кечмиш хьана. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", 2000, № I-2.     
 

РАЖАБ   РАЖАБОВ 

(I94I) 
Ражабов Ражаб Сулейманович I94I-йисуз Докъузпарарайондин Миг-

рагь хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб ва Дагьустандин универ-
ситетдин филологиядин факультет куьтягьна, I967-йисалай Кьурагь-
рин, Дербентдин ва Жалгъандин шюлайра кIвалахна, Миграгьрин 
школадин директорвал авуна. Алай вахтунда хайи школада дидедин 
чIаланни литературадин тарсар гузва. 

Р. Ражабов фадлай шииррар теснифунал машгьул я. Адан чIалар 
газетрин важурналрин чинриз акъатзава, "Миграгьрин булахар" кIватI-
алдик акатнава. Заридин эсерриз ("Кафир адет", "Шехьзава туьквенчи" 
ва мсб.) сатира хае я. 
Зари Миграгьа яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Миграгьрин булахар. -Магьачкъала, I994. 

ЭСЕДУЛЛАГЬ  НАВРУЗБЕГОВ 

(I942) 
Наврузбегов Эседуллагь Сеферуллаевич I942-йисан 25 январдиз 

С.Суьлейманан райондин Векьелрин хуьре дидедиз хьана. ЦIуд класс 
куьтягьна, армияда къуллугъна, культпросветучилище, Москвада МГИК 
варежиссервилин кьилин курсар куьтягьна, ГИТИС-дин аспирантурада 
кIелна. I974-йисалай башламишна Лезги ва Урус (Котлас, Архангельс-
кая обл.) театрра режиссер яз кГвалахна. Алай вахтунда муздрамтеатр-
дин Художественный руководитель я. 

Э.Наврузбегов режиссер, драматург ва театровед я Режиссер яз ада 
пудкъадалай виниз тамашаяр сегьнеламишнава. Драматург яз ада 
цДудалай виниз пьесаяр кхьена, кьве ктаб - "Шарвили" (I994) ва "Тарих-
дин драмаяр" (200I) чапдай акъуднава, театровед яз адан урусдал кьве 
ктаб "Театр, рожденный в горах" (I990) ва "Лезгинский театр" (I994) 
акъатнава. Ам РД-дин лайихлу артист (I992), РД-дин Гьукуматдин пре-
миядин лауреат (I994), РД-дин халкьдин артист (I996), РФ-дин лайихлу 
артист (200I), РФ-дин писателрин союздин член я. 
Э.Наврузбегов Дербент шегьерда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I."Самур", 2000, №I-2. 

ЛЮДМИЛА  ГЬАМИДОВА 

(I943) 
Гьамидова Людмила I943 - йисуз Кьурагь хуьре дидедиз хьана. Ада 

муьжуьд йисан школа, Магьачкъаладин эцигунарин техникум ва Дагьу-
стандин университетдин филологиядин факультет куьтягьна. 
Комсомолдин ва эцигунардай идарайра кIвалахна, алай вахтунда ДР-
дин МВД-да къуллугьзава. 
да ДР-дин МВД-да къуллугъзава. 

Людмилади школада амаз шиирар теснифиз башламишна. Адан 
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эсерар: манияр, шиирар ва мсб. газетриз ва журналриз акъатна, 
гзафбур ("Чил ва инсан", "Седефар", "Тезенаг", "Чидачир заз... ", 
"Вун киснава" ва мсб. ) "Чирагъ" тIвар алай кIватIалдик (I973) 
акатнава. I975-йисуз кьве зари рушан, Л. Гьамидовадинни П. Фа-
туллаевадин, "Чигни цуьк" ва "Бубуйрин чуьл" тIварар алай ктаб 
печатдай акъатна. 

Л. Гьамидовадин эсеррин кьилин темаяр муьгьуьббат, ватан ва 
ткбиат я. 
Зари Дербентда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Чирагъ: жегьил шаиррин кIватIал. -Магьачкъала, I973. 

МЕРДАЛИ   ЖАЛИЛОВ 

(I943) 
ТIвар-ван авай шаир ва публицист Жалилов Мердали Абдулази-

зович (Мерд Али) I943- йисан 25-майдиз Докъузпара райондин 
Миграгъ хуьре дидедиз хьана. Ада хайи хуьруьн юкьван мектеб ва 
Дагъустандин университет яру дипломдалди куьтягьна. Гзаф йиса-
ра милли мектебра муаллимвиле, Дагъустандин педагогикадин ин-
ститутда илми къуллугъчивиле кIвалахна. I985-йисалай "Лезги га-
зетдин" отделдин редактор я. 

М. Жалилов цДудралди ялавлу очеркрин, шиирин ва поэмайрин, 
абурукай ибарат кIватIалрин ("Фу", "Рекье", "Къенин югъ" ва 
мсб.) автор я. I992-йисуз ам Дагъустандин журналистрин союздин 
"Къизилдин перо" премиядиз ва дипломдиз лайихлу хьана. Са йи-
салай адаз "Дагъустандин культурадин лайихлу работник" тIвар 
гана. 

Мердали Жалилов РФ-дин журналистрин, Лезги писателрин со-
юзрин член ва Гь.Гьажибегован тIварунихъ галай премиядин лау-
реат я. Ам Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994. № 4-5. 
2.ГЬ. Къурбан. Миграгъ-наме. -"Самур", I996, №4. 

РАЖАБ   ТАГЬИРБЕГОВ 

(I943) 
Тагьирбегов Ражаб Велиметович I943-йисан 27- сентябрдиз СтIал 

Сулейманан райондин Цмур хуьре дидедиз хьана. Ада Кьасумхуь-
руьн ирид йисан школа, Магьачкаладин зооветеринарный техни-
кум, Дагъустандин пединститут куьтягьна. Гзаф йисара Магьачкъ-
аладин   ктабханайра   кIвалахна.   I978-йисалай   "Дагъустан" 
телерадиокомпанияда лезги передачайрин редакторвиле 
кIвалахзава. Ам ДР-дин журналистрин союзди ганвай"Къизилдин 
перо" премиядин сагьиб я. 

Р. Тагьирбегован метлеблу очеркар, махар, кьисаяр ва гьикаяр 
фадлай газетринни журналрин чинриз акъатзава. 

Зари "Къацу аптека" (I997), "Эхиримжи аждагьан" (I998) ва 
"Хъуьруьн айиб туш хьи!"(2000) ктабрин автор я. Зари РФ-дин 
журналистрин союздин член ва «РД-дин культурадин лайихлу ра-
ботник» я. Ам Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I "Лезги газет", 2000-йисан I4-декабрь. 
2. Куьредин ярар. -Магьачкъала, 2000. 

МАРЛЕН   КАИДИ 

(I944) 

Гьажимурадов Мурад Къурбанмегьамедович (Марлен Каиди) 
I944-йисуз Мегьарамдхуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн юкьван 
мектеб ва Саратовдин политехнический институт куьтягьна. Гзаф 
йисара Урусатдин шегьерра инженер яз кГвалахна. Бахтсуз дуьшуь-
шдик акатна, сагъламвал квахьна. 

М. Каиди цДудралди гьикаяйрин ва повестрин, абурукай ибарат 
кIватIалрин ("Лацу къатир", "Шагьияран гел" ва мсб. ) автор я. 
Писателди вичин эсеррар урус чIалал теснифзава, абур лезги чи-
лихъ галаз алакъада ава. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", 2000, № I-2. 
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АГЪАЛАР   ИСМАИЛОВ 

(I945 ) 

Исмаилов Агъалар Аллагьвердиевич I945 -йисан 30-мартдиз Ах-
цегь райондин Мацар хуьре дидедиз хьана Школа куьтягьна, ада 
сифте хайи хуьруьн колхозда, ахпа гзаф йисара Магьачкъаладин 
эцигунрал кГвалахна. Искусстводал рикI алай жегьилди культпрос-
ветучилище куьтягьна, литературадин эсерар теснифунал машгъул 
хьана. 

А. Исмаилован ширрар I964-йисалай печатдиз акъатзава. Ам 
"Сифте муьгьуьббат"(I979), "Кимин къванер" (I985) ва "Иифиз 
кIватIай чиг" (I998) ктабрин автор я. 

Зари Лезги ва РФ-дин писателрин союзрин член я, Магьачкъала-
да яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. "Лезги газет", I994-йисан I3 январь. 
2. "Лезги газет", I999-йисан 2-сенятябрь. 

 

ТАЖИДИН   АГЪАВЕРДИЕВ 

(I946) 
Агъавердиев Тажидин I946-йисуз КцIар райондин Вурвар хуьре 

дидедиз хьана. Ада I969-йисуз Азербайжандин пединститут куь-
тягьна, гзаф йисара хайи райондин мектебра ва образован идин 
идарайра кГвалахна. 

Т.Агъавердиевашколада амаз художественный эсерар кхьиз баш-
ламишна. Сифте машгьурвал жегьил заридиз "А сес" тIвар алай 
гьикаяди гъана. Гуьгъуьнин йисра адан гьикаяяр "Силибирдин ава-
зар", "Самурдин лепеяр" ва "Бахтунин эквер" кIватIалра гьатна. 

Зариди вичин эсеррар лезги ва азербайжан чIаларал тесниф-
зава. Ам Бакуда акъатнавай "Гуьрцел", "Шинийрин гур вахт", 
"Синел фидай рехъ" ва "Эхирмижи рейс" ктабрин автор, Азер-
байжандин писателрин союздин член я. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

I. "Самур" , 2000, № I-2. 
 

АГЬМЕДОВ КАМАЛДИН 

(I946 ) 

Зари Агьмедов Камалдин Агьмедович I946-йисан 5-ноябрдиз 
Кьурагь райондин Хпуькь хуьре дидедиз хьана. Ада ирид йисан 
мектеб, Дербентдин педучилище ва Дагъустандин университетдин 
филологиядин факультет куьтягьна. Гзаф йисара хайи хуьре муал-
лимвиле, мектебдин директорвиле кГвалахна. Алай вахтунда ам 
урус чIаланни литературадин муаллим ва "ДР-дин образованидин 
отличник" я. 

Педучилищеда кклзавай йисара К. Агьмедова лезги чIалал ши-
ирар кхьиз башламишна. Гуьгьуьнин йисара зариди лезги ва урус 
чIаларал "Муьгьуьббатдин лувараллаз" (I990) ва" Магъу дередин 
авазар" (I999) ктабар печатдай акъудна. К. Агьмедова вичин эсерар 
хайи агъул чIалални теснифзава. 
Зари Хпуькь хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", 2000, № I-2. 

МАКСИМ   АЛИМОВ 

(I946 ) 

Алимов Максим Тагьирович I946-йисуз Ахцегь райондин Хуь-
руьг хуьре Дагъустандин халкьдин шаир X. Тагьиран хзанда диде-
диз хьана. Ада агалкьунралди хайи хуьруьн ирид йисан школа, 
Рутул райондин Ихрекрин юкьван школа ва Дагъустандин универ-
ситетдин филолгиядин факультет куьтягьна. Гзаф йисара Хуьруьг-
рин школада муаллимвал, Дербентдин шегьердин культурадин от-
делдин зеведишвал, музейдин ва Лезги театрдин директорвал авуна. 

Максим Алимова аял чIавалай. Ватандикай, тIебиатдикай ва 
муьгьуьббатдикай шиирар теснифзавай, веревирдер квай чIалар 
газетриз ва журналриз акъатзава. I980-йисуз адан эсерар "Яру элке-
нар" тIвар алай ктаб яз чапна. 
Зари Хуьруьга яшамиш жезва. 



www.lezgichal.ru 

ЖАМАЛ   БАЙРАМАЛИЕВ 

(I946 ) 

Байрамалиев Жамал Сиражович I946 -йисан I7- майдиз 
Ахцегь райондин Йигул хуьре дидедиз хьана. Юкьван школа 
куьтягьна, ада Дагъустандин университетда кклна, хайи хуьре 
муаллимвал авуна, "ЦIийи дуьнья" газетдин редакцияда 
кГвалахна, гзаф йисара Магьачкъалада эцигунрал зегьмет 
чIугуна. 

Жамал Байрамалиеван шиирар райондин ва республикадин га-
зетрин, журналрин чинриз акъатзава. Заридин эсерар ("Зи аялвал 
ама ана", "Булахар", "Чад", "Лацу верхер", "Жув хайи кIвал" ва 
мсб. ) хайи ватандикай я, бязибур "Къуьлуьн кьилер" кIватIалда 
мсб. ) хайи ватандикай я, бязибур "Къуьлуьн кьилер" кIватIалда 
гьатнава. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I999-йисан 28- октябрь. 

ЗУЬГЬРЕ АКИМОВА 

(I947) 
Акимова Зуьгьре Акимовна I947-йисуз Мегьарамдхуьруьн рай-

ондин Къуйсун хуьре дидедиз хьана. Буба -диде къакъатай руша 
етимханайра тербия къачуна, Буйнакскдин педучилище куьтягьна, 
и шегьерда хзан кутуна, гзаф йисара культурадин идарайра 
кГвалахзава. 

3. Акимова цДудралди шиирин, манийрин ва абур патал тесниф-
навай музыкадин автор я. Ада вичин эсеррар урус чIалал кхьизва. 
"НекIедихъ галаз кужумна за", "Самурдин мани", "Эбеди" ва маса 
шиирарай Дагъустандал, Лезгистандал ашукь шаир аквазва. I999-
йисуз печатдай акъатай "Уьмуьрдин музыка" ктаб инсанперес ва 
ватанперес гьиссерив ацIанва. 
Зуьгьре Акимова Лезги писателрин союздин член ва Буйнакск 
шегьердин писателрин ассоциациядин секретарь я. Зари 
Буйнакскда яшамиш жезва. Чешмеяр: 

1. "Дагъустандин дишегьли", I995, № 6. 
2. "Лезги газет", 2000-йисан 8-март. 

'' АБДУСЕЛИМ ИСМАИЛОВ 

(I947) 

Шаир, гьикаятчи ва драматург Исмаилов Абдуселим Абумисли-
мович I947-йисуз С. Сулейманан райондин КIеле хуьре дидедиз 
хьана. АдаУружбадин юкьван школа ва Дагъустандин университет 
куьтягьна, мектебда, лезги радиодин ва "Коммунист" газетдин ре-
дакцийра кIвалахна. Алай вахтунда ам ДР-дин писателрин союздин 
литературадин журналрин кьилин редактордин заместитель я. 

Абд. Исмаилов литературадиз аялар патал теснифзавай шаир яз 
атана, гуьгъуьнлай ам чIехибур патал шиирар, поэмаяр, повестар 
ва драмадин эсерар кхьинал элячIна. Зари "Кагьрабаяр", "Чилин 
бахт", "Яргъируш", "Чигедин стIалар", "Саламан пакама", "Вац-
ран мичIер" ва маса ктабрин автор я. • 

Лезги театрди драматургдин "Чигали"(I990), "КIвал хъитIкьина" 
(I994), "Дустагъда мехъер" (I994) ва «Къарачияр» (200I) пьесаяр 
сегьнеламишна. 

Зари РФ-дин писателрин союздин член, "ДР-дин лайихлу работ-
ник" я. Ам Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, № 4-5. 

НАЖМУДИН ШИХНАБИЕВ 

(I947) 

Зари Шихнабиев Нажмудин Кьадиевич I947-йисуз СтIал Сулей-
манан райондин Шихидхуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб 
ва Дагъустандин университет куьтягьна. Гзаф йисара муаллимвиле 
кГвалахзава. Алай вахтунда Шихидхуьруьн юкьван мектебдин ди-
ректордин заместитель я. 

Н. Шихнабиев са жерге гьикаяйринни повестрин ва абурукай 
ибарат кIватIалрин ("Куьредин билбил" ва "Мехъер") автор я. 
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Абур Куьредин алай ва алатай вахтарин агьвалатриз талукь я. 
Н.Шихнабиева Кьасумхуьрел" Куьредин ярар" медениятдин мер-
кез тешкилуник ва гьа ихьтин тIвар алай газет акъудуник вичин пай 
кутуна. 

Зари Лезги писатерин союздин член я, Шихидхуьре яшамиш 
жезва. 
Чешмеяр: 

1. "Самур" , I9995, № 4-5. 
2. Куьредин ярар. -Магьачкъала, 2000. 

АХЦЕГЬВИ АЛМАС 

(I948) 

Герейханов Алмас (Ахцегьви Алмас) I948-йисан 29-февралдиз 
Ахцегь хуьре дидедиз хьана Ада юкьван мектеб ва Дагъустандин 
пединститут куьтягьна. Гзаф йисара Дагъустандин политехничес-
кий колледжда кIвалахзава. I990-йисалай аслу тушир "Садвал" га-
зетдин ва "Ватан" журналдин редактордин везифияр тамамарзава  

А. Герейханова эхиримжи йисара лезги халкьдин хци месэлай-
риз талукь политикадин шиирар ва макъалаяр кхьизва, вич 
художник яз, абуруз талукь шикиларни чIугвазва. 

I993- йисуз А. Герейханован шиирин макъалайрин "Лезгистан: 
садвилин рекьер" тIвар алай ктаб печатадай акъатна. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Садвал", I990, № I 

ФЕЙРУЗ БЕДЕЛОВ 

(I948) 
ТIвар-ван авай зари ва алим Беделов Фейруз Абумуслимович 

I948-йисуз КцДар райондин Дуьзтагьир хуьре дидедиз хьана. Ада 
юкьван мектеб ва Азербайжандин университет куьтягьна. Гзаф 
йисара Бакуда газетрин редакцийра кГвалахна. Алай вахтунда ада 
Дербент шегьерда 'Юждаг" институтдин студентриз тарихдин 
тар-сар гузва. 

Ф. Беделов Лезгистандикай кхьенвай са жерге макъалайрин, 
очер-крин, гьикаяйрин, повестрин ва романдин автор я. Абур 
газетрин ва журналрин чинриз, кьилдин ктабар яз лезги, 
азербайжан ва урус чIаларал акъатнава. 

I993-йисуз Бакуда акъатай "Миф" романди заридин тIвар маш-
гьур авуна. Халкьдин кьисайрин бинедал алаз яратмишнавай 
чIехи эсердай лезгийрин тарих, адетар, ацукьун-къарагъун, 
философия ва маса терефар аквазва. I998-йисуз урус чIалал 
алимди Лезги халкьдин ва гьукуматдин тарих" печатдай акъудна. 

Зари Лезги ва РФ-дин писателрин союзрин член я, Дербент 
шегьерда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. "Самур", 2000, № I-2. 
2. Акимов К. X. Лезгинская национальная проза. -Махачкала, 

2000. 

МУЬЗЕФФЕР МЕЛИКМАМЕДОВ 

C/MS; 

ТIвар-ван авай шаир ва публицист Меликмамедов Муьзеффер 
Низамович I948-йисуз Къуба райондин Дигагь хуьре дидедиз хьа-
на. Ада юкьван мектеб ва Азербайжандин университет куьтягьна. 
Гзаф йисара Бакудин газетринни журналрин редакцийра кГвалахна. 
Алай вахтунда ам "Самур" газетдин редактор я 

М. Меликмамедов ватандикай ва халкьдикай, гьахъсуздаказ кьве 
чкадал пайнавай лезги миллетдин месэлайрикай теснифнавай са 
жерге ялавалу очеркрин , эссейрин, шииррин, поэмайрин ва маса 
эсеррин автор я. Абур лезги, азербайджан ва урус чIаларал газет-
ринни журналрин чинриз ва кьилди ктабар яз: I99I-йисуз публици-
стикадин "Лезги тIвар алатIа... " ктаб Махачкъалада ва I992-йисуз 
"Беневша хьиз экъечIда" шиирин кIватIал Бакуда акъатнава М. 
Меликмамедован эсеррихъ инсан тербияламишун жигьетдай еке 
къуват ава, абур лезги мектебра чирзава. 
Шаир Лезги писателрин союздин член я, Бакуда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. "Лезги газет", I992-йисан 6-февраль. 
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2. "Лезги газет", I998-йисан 26-февраль. 

 

ВАЖИБАТ НАСРУЛАЕВА 

(I948) 
Насрулаева Важибат I948-йисуз С. Сулейманан райондин 

КIварчагъ хуьре дидедиз хьана. Юкьван мектеб ва Дагъустандин 
пединститут куьтягьна, ада гзаф йисара хайи хуьре математикадин 
тарсар гузва. 

В. Насрулаевади жегьил чIавалай шиирар кхьизва. Ада хайи 
ватандикай, тIебиатдикай ва яшайишдакай теснифзавай чIалар 
("КIварчагъ дере", "Зи хайи чил", "Гатфарин пакамахъ", 
"Къизилгуьл" ва мсб.,) газетрин ва журналрин чинриз акъатзава. 
Ада шииратдин тIеамар вичи таре гузвай аялризни чирзава: шко-
лада теснифдайбурун кIватIал тешкилнава. I999-йисуз В. Насрул-
лаевадин эссерикай ибарат сад лагьай кIватIал "КIварчагъ дере" 
печатдай акъатна. 
Зари КIварчагъа яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", 2000- йисан II -май. 
 

 ПАКИЗАТ ФАТУЛЛАЕВА 

(I948) 
Шиир ва публицист Фатуллаева Пакизат Бейдуллаевна I948-

йисуз СтIал Сулейманан райондин Агъа Макьар хуьре дидедиз 
хьана. Ада Дагъустандин Огни шегьердин школа-интернат, Дагъу-
стандин университет ва Москвада Литературадин институт куь-
тягьна. Гзаф йисара печатдин идарайра кIвалахна. Алай вахтунда 
ам "Дагъустандин дишегьли" журналдин редактор я. 

П. Фатуллаева цДудралди шииррин, поэмайрин ва абурукай иба-
рат кIватIалрин: "Бубуйрин чуьл", "Зи экуь кIвал" ва мсб. автор я. 
Адан эсерар урус чГалазни таржума авунва. 

Зари ДР-дин культурадин лайихлу работник" я, Магьачкъала-
да яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, №4-5. 

АБДУЛ ФЕТЯГЬ (I948) 

Шаир ва гьикаятчи Фетягьов Абдулфетягь Мегьамедович (Аб-
дул Фетягь) I948-йисан 25-октябрдиз СтIал Сулейманан райондин 
Цмур хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Дагъустандин 
университет куьтягьна, гзаф йисара Магьачкъаладин карханайра, 
"Кард" журналдаваУчпедгиздакIвалахна. Алай вахтунда ам ДаI ь-
устандин педагогикадин институтдин издательстводин редактор я 

А. Фетягьан сифте шиирар I962-йисуз "Колхоздин пайдах" ia-
зетда чапна. Гуьгъуьнилай адан эсерар лезги газетринни журнал-
рин чинриз ара датIана акъатзава. Зари са шумуд ктабдин ("Хиял-
рин зул", "Ракъинин хъен", "Вацран пешер" ва мсб.) автор я. Ада 
'Шарвили" эпос ва алатай асиррин шаиррин (Куьре Меликан, Миг-
рагъ Къемеран ва мсб.) ирс кIватI хъийизва, абуруз талукь ктабар 
ва макъалаяр печатдай акъудзава. 

Абдул Фетягь Л ПС-дин ва РФ-дин ПС-дин член я, ам Дербентда 
яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, № 4-5. 

ГУЬЛМЕГЬАМЕД ШУГЪАЕВ 

(I948) 
Шугъаев Гуьлмегьамед I948- йисуз Докъузпара райондин Миг-

рагъ хуьре дидедиз хьана. Ада хайи хуьруьн юкьван мектеб ва 
Саратовдин университетдин юридический факультет куьтягьна, жуь-
реба-жуьре идарайра кГвалахна. 
Шиирар кхьинал Г. Шугъаев школада амаз машгъул хьана. Адан 
чIалариз ("Зи хуьр-зи мани", "Залан хер", "КIан жемир", 'Терек 
туш" ва мсб.) ватанпересвал, гьахълувилин тереф хуьн, муьгьуьб-
батлувал хае я. Заридин эсерар газетриз ва журналриз акъатзава, 
"Миграгърин булахар" кIватIалдик акатнава. 
Зари Миграгъа яшамиш жезва. 
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Чешмеяр: 
I. Миграгърин булахар, I994. 

МАЙИЛ ЭФЕНДИЕВ 

(I948) 

Эфендиев Майил Насруллаевич I948-йисуз Ахцегь райондин Ял-
цугъ хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб ва Магьачкъаладин 
механический техникум куьтягьна, шегьердин карханайра кГвалах-
зава. 

ЧIехи бубайрин ирс давамарун яз, Майила аял чIавалай шиирар 
теснифзава. Абур газетрин ва журналрин чинриз акъатзава. 2000-
йисуз кIелзавайдав шаирдин сад лагьай ктаб "Геж алукьай гатфар" 
агакьна. "РикI", "Зун жегьил тир", "Хъфиз кIан туш", "Базарда" ва 
маса шииррай дуьньядиз вичин вилерай килигзавай, хъеан-пис ве-
ревидзавай, муьгьуьббатлу рикI авай шаир аквазва. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I993-йисан I6-февраль. 

ШИХМУРАД АГЪАКЕРИМОВ  

(I949) 

Агъакеримов Шихмурад I949-йисуз Ахцегь райондин Къутунхъ 
хуьре дидедиз хьана. Хуьруьн школа ва Хасавюртдин педучилище-
дин физкультурадин отделение куьтягьна, ада хайи хуьре 
сагълам-вилин тарсар гузва. 

Ш Агъакеримован ярамишунар хайи Ватандикай ("Чи дагъ -
лар", "Къурбанд хьурай. . . " ва мсб.), муьгьуьббатдикай ("Агуд 
тийиз муьгьуьббатдин варарив", "Фарида" ва мсб. )теснифнава 
Автордиз "Бубадин сур амай. . . Шарвилидин тур амай дагълар" 
кIанда, ам "лезги намус, ад авай" рушарал ашукь я. 
Зари Къутунхъа яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I995-йисан 4-август. 

АБДУЛ АШУРАГЪАЕВ (I949) 

Ашурагъаев Абдул Наврузбегович I949- йисуз Докъузпара рай-
ондин Къалажух хуьре дидедиз хьана. Хзандихъ галаз арандиз куьч 
хьайила, ада Чепелрин ва Киркарин школайра кIелна, армиядин 
жергеира къуллугъна, Дагъустандин университет куьтягьна. I977-
йисалай лезги ва урус чIаларинни литературайрин муаллимвиле 
кIвалахзава. 

Абдул Ашурагъаева 70-йисарилай хайи ватандикай, муьгьуьб-
батдикай ва тIебиатдикай шиирар теснифзава, абур газетрин ва 
журналрин чинриз акъудзава. 2000-йисуз шаирдин эсерар авай "Ил-
гьамдин лепеяр" ктаб кIелзавайбурув агакьна. 
Зари Хив райондин Щийи Фиригъ хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", 2000-йисан I0 февраль. 
24. Шикилда: Куьре Меликан ва Миграгъ Къемеран юбилейрин 
межлисдин президиум- Мердали Жалилов, Азиз Алем, Баху Мурту-
залиева, Ханбиче Хаметова, Гьажи Гашаров. Магьачкъала, 
А.Пушкинан тГварунихъ галай библиотека, I992-йисан май 

ЗАГЬИДИН ГЬАСАНОВ 

(I949-I982) 

Зари Гьасанов Загьидин Акимович I949-йисуз Мегьарамдхуь-
руьн райондин Къуйсун хуьре дидедиз хьана. Ада кжьван мектеб, 
Дагъустандин университет куьтягьна, муаллимвиле кIвалахна. 

3. Гьасанова университетда кIелзавай вахтара макъалаяр, очер-
кар, гьикаяр кхьиз башламишна. КIелзавайдав адан са жерге гьика-
яяр ва повестар, абурукай ибарат кIватIалар: "Умудлу кам" ва 
"Женжел" агакьна. 

Писатель I982 -йисуз ярамишунрин чагъда аваз бахтсуз 
дуьшуь-шдик акатна, кечмиш хьана. Ам хайи хуьре кучукнава. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I995, № 4-5. 
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МИРЗЕМЕТ САЛМАНОВ 

(I949) 
Салманов Мирземет Лукьманович I949-йисан 24-декабрдиз С. 

Сулейманан райондин Ичин хуьре дидедиз хьана. Ада Цналрин  
юкьван школа куьтягьна, ЦIийи Узенда нафтIадин буругъра ва 
Щийи Макьарин совхозда кIвалахна. I975-йисуз Дагъустандин 
университет акьалтГарна, Щийи Макьарин школада чГаланни 
литера-турадин тарсар гузва. Алай вахтунда ам школадин 
директор я. Еке агалкьунар къазанмишунай I998-йисуз школа 
Россиядин Федера-циядин "I998-йисан школа" ва адан директор 
"98-йисан директор" тIварариз лайихлу хьана. 

М. Салманова шиирар кхьизва. Абур газетрин ва журналрин 
чинриз акъатзава. Зариди вичин эсерра ("Гуьзгуьдин вилик", "За 
ша лугьуз" ва мсб.) яшайишдин ва ткбиатдин шикилар 
къалурзава, муьгьуьббатдин гьиссер ачухарзава. 
Зари ЛПС-дин член я, ам Щийи Макьар хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. "Лезги газет", I999-йисан 9-сентябрь. 
2. Куьредин ярар. -Магьачкъала, 2000. 

ГЬАЖИМЕТ САФАРАЛИЕВ 

(I949) 

Сафаралиев Гьажимет Нурметович I949- йисуз Ленинградца 
ди-дедиз хьана. Юкьван школа ва Дагъустандин хуьруьн 
майишатдин институт куьтягьна, ада вичин бубадин пеше - 
чехирчивал кьуна: гзаф йисара Петербургда авай Дагъустандин 
шампан чехиррин заводдин директорвиле кIвалахзава. 

Гь. Сафаралиев писатель-юморист ва сатирик я. Ада вичин 
куь-руь-куьруь эсерар урус чIалал кхьизва, Урусатдин газетрин 
ва журналрин чинриз акъудзава. Абурукай са бязибур 
("Телефондай ихти-лат", "Къизил балугъ гьамамда", "Эхиримжи 
нетижа",' Сифте гафун чкадал", "Кавказдин куьруь тост" ва мсб.) 
М. Жалилова лезги чIалаз элкъуьрнава. Заридин эсеррин кьилин 
тема алай девирдин яшайиш, инсанрин кьисметар ва къилихар, 
дуьньядин ва ткбиатдин гьалар я. Ам нукьсанрал, эксиквилерал 
хъуьтуьлдаказ хъуьрезва, кIелзавайдаз ахлакьдин тербия гуз 
алахъзава. I994-йисуз Петербургда Гь. Сафаралиеван 
"Чехирчидин кхьинар" тIвар алай ктаб акъ-атна. 
Зари Петербургда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

I. Жалилов М. Накьандалай кьулухъ, хъуьруьн кваз ... «Лезги 
газет», I994-йисан 2-сентябрь. 

МАГЬМУД ЭФЕНДИЕВ 

(I949) 
Эфендиев Магьмуд Мегьамедсалигьович I949-йисан 5-феврал-

диз кьурагь райондин Штул хуьре дидедиз хьана. Ада 
Кьурагьрин 
юкьван мектеб, МВД-дин Астрахандин силисчийрин школа ва Дагъ-
устандин университетдин юридический факультет куьтягьна. Гзаф 
йисара Махачкъаладин милициядин ва силисдин идарайра 
кГвалахзава. 

Магьмуд Эфендиева школада амаз шиирар кхьиз башламишна. 
Ада вичин эсерар ("Дагъдин хуьре", "РикГел алама", "Перестрой-
ка", "Агь, тIебиат!" ва мсб.) лезги ва урус чIалал теснифзава. Абур 
газетрин ва журналрин чинриз мукьвал-мукьвал акъатзава. I998-
йисуз заридин сад лагьай ктаб "Умуддин гъед" урус чIалал акъатна. 

М Эфендиев таржумачини я: ада лезги чIалай урус чIалаз вичин 
хсуси ва милли шаиррин шиирар элкъуьрзава. Абур "Умуддин гъед" 
ктабда гьатнава. I    Зари Махачкъалада яшамиш жезва. 

БИКЕХАНУМ АЛИБЕГОВА 

(I95I) 
Алибегова Бикеханум Ибадуллаевна I95I-йисуз Мегьарамдхуь-

руьн райондин Гилияр хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб, 
Магьачкъаладин культурадин училище ва Дагъустандин универси-
тетдин филологиядин факультет куьтягьна. Гзаф йисара меденият-
дин идарайра ва мектебра кIвалахна. 

Б. Алибегован шииратдин ва гьикаятдин эсеррар лезги ва урус 
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чIаларал Магьачкъалада, Бакудава Москвада печатдай акъатнава. 
Ам" Муьгьуьббатдин гуьзгуь", "Дуьа", "Цуькверин багъ" ва маса 
ктабрин автор я. 

Бикеханум Алибеговади драмадин эсерарни теснифзава: "Айван 
кIвал туш" пьеса Лезги театрди ва "Лугьуз тахьай мани" пьеса 
КцГарин театрди сегьнеламишнава. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, № 4-5. 

НАРИМАН ИБРАГЬИМОВ  

(I95I) 
Зари ва журналист Ибрагьимов Нариман Меликович I95I-йисан 

I0-октябрдиз Кьурагь райондин Хпеж хуьре дидедиз хьана. Ада 
хуьруьн мектеб ва Дагъустандин университетдин филологиядин 
факультет куьтягьна. Гзаф йисара "Лезги газетдин" редакцияда 
кГвалазава. 

Н. Ибрагьимов са жерге очеркрин, гьикаяйрин ва ктабрин 
("Къуь-луьн кьилер", "Арсен Байрамов", "Зун итим я, итим" ва 
мсб.) автор я. 
Писателди драмадин эсерарни теснифзава. Адан къелемдикай 
"Гележегдин нурар", "Саидни Саяд" ва "Гьакимрин папар" пьеса-
яр хкатнава. 

Н. Ибрагьимов Магьачкъалада яшамиш жезва. Ам "Дагъустан-
дин культурадин работник" я. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I995, №4-5. 

АБИДИН КАМИЛОВ 

(I95I) 
Шаир ва журналист Абидин Камилов I95I- йисан 20-мартдиз 

СтIал Сулейманан раиондин Асалдхуьре дидедиз хьана. Ада Ши-
хидхуьруьн юкьван школа куьтягьна, армиядин жергейра къул-
лугъна, Туркеминистанда фялевал авуна. Чирвилерихъ ялзавай же-
гьилди Дагъустандин университетда кIелна ва Испикрин мектебда 
чIаланни литературадин тарсар гана. Алай вахтунда ам С. Сулей-
манан раиондин "Халкьдин гаф" газетдин культурадин отделдин 
зеведиш я. 
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Абидин Камилован сад лагьай шиир "Ишигълаван дагълар" 
I956-йисуз "Коммунизмдин гатфар" газетдиз акъатна. Гуьгъуьнин 
йисара адан шиирар, манияр ва гьикаяр кIелзавайдав республика-
дин газетринни журналрин чинрилай агакьзава. Зариди яшайишда-
кай, тIебиатдикай ва муьгьуьббатдикай вичин фикирар лугьузва, 
гьиссер къалурзава. Абур "Куьредин ярар" кIватIалдик акатнава. 
Гзаф чIалар, Лезги руш" хьиз, манийриз элкъвенва: абур Майила 
Абдулмуталибовади, Къагьриман Ибрагьимова ва Суьлгьият 
Гьа-жиевади музыкадал эцигнава. 

А. Камилов Лезги писателрин союздин член ва I999 йисалай 
ЛПС-дин С. Сулейманан райондин отделениядин председатель я. 
Зари Кьасумхуьрел яшамиш жезва. 
Чешмеяр:  

1. "Лезги газет", I996-йисан I9-январь.  
2. Куьредин ярарар. -Магьачкъала, 2000.  

ФЕЙЗУДИН НАГЪИЕВ  

(I95I) 
Шаир, гьикаятчи ва публицист Нагъиев Фейзудин 

Рамазанович I95I-йисан I5-февралдиз СтIал Сулеманан райондин 
Агъа СтIал хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб, Одессадин 
эцигунардай инженеррин институт, М. Горькийдин тIварунихъ 
галай Литерату-радин институт куьтягьна. Гзаф йисара 
эцигнурин идарайра кIвалахна. 

Ф. Нагъиева шииратдин ва гьикаятдин, драмадин ва публицис-
тикадин эсерар теснифзава. Ам "Капал кхьинар", "Къванцел бири-
шар", "Хважамжамни Яргъируш", "Цавай къвазвай муьгьуьббат-
дин авазар", "Терсепулда йиф"ва "Алпандин суракьда" ктабрин 
автор я. 

I990-йисуз Ф. Нагъиева Магьачкъалада Лезгийрин "Шарвили" 
тIвар алай медениятдин меркез тешкилна, I992-йисалай литерату-
радин "Лезгистан" тIвар алай аслу тушир журнал акъудзава. 

Ф. Нагьиев литературадин месэлаяр ахтармишунал машгъул я. 
Ада 2000-йисуз "СтIал Сулейманан шииратдин ирс" тIвар алай 
илимдин ктаб печатдай акъудна. 

Зари Лезги ва Россиядин писателрин союзрин член я. Ам Магь-
ачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, № 4-5. 

ШАГЬАБУДИН ШАБАТОВ (I95I) 

Шабатов Шагьабудин I95I-йисан 4-февралдиз СтIал Сулеманан 
райондин Агъа Макьар хуьре дидедиз хьана. Ада Щийи 
Макьарин 
юкьван школа ва Азовдин хуьруьн майишатдин институт куьтягь-
на. Гзаф йисара хайи "Зардиян" совхозда инженервиле кIвалахна. 
Алай вахтунда ам "Лезги газетдин" мухбир я. 

Ш. Шабатова жегьил вахтарилай муьгьуьббатдикай, 
тIебиатдикай, ватандикай ва алай девирдин татугайвилерикай ши-
ирар кхьизва. I995-йисуз сад лагьай кIватIал 'Илиф Макьаз" ва 
200I-йисуз адан "Эй, дуьнья" поэма печатдай акъатна. 
Зари Щийи Макьа яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I994-йисан 24-июнь. 

МЕДЕТ ЭРЗИМАНОВ 

(I95I) 
Эрзиманов Медет Судябегович I95I-йисуз КIцар райондин Ман-

къулидхуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн юкьван мектеб куьтягьна, 
жуьреба-жуьре майишатра кГвалахзава. 

М. Эрзиманова мектебда амаз шиирар теснифиз башламишна. 
Адан эсерар лезги газетриз ва журналриз ("Лезги газет", "Шарви-
ли", "РикIин гаф", "Самур" ва мсб). акъатзава. 

Зари Бакуда ва Магьачкъалада чапдай акъатай "Бахтавар" ва 
"Къизилгуьдин мани" уртах кIватIалрин авторрикай сад я. 
М.Эрзиманов Худат шегьерда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

I. "Самур", I994, № 4-5. 
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ЯРМЕТ ЭФЕНДИЕВ 

(I95I) 

Эфендиев Ярмет Яверович I95I-йисан I0-июлдиз КцIар шегьер-
да дидедиз хьана. Агалкьунралди юкьван школа ва политехничес-
кий институт куьтягьна, ада гзаф йисара Магьачкъаладин заводра, 
«Дагсвязь» идарада инженервиле ва кьилин инженервиле кIвалахна. 

Ярмет Эфендиеван рикI фадлай литературадал ала. Ада вичин 
шиирар («Зи дуьнья», «Зул», «Уях хьун» ва мсб.), гьикаяяр, махар 
урус чIалал теснифзава Абур дуьньядикай, тШебиатдикай ва муь-
гьуббатдикай кхьенвай дерин эсерар я. 

Я.Эфендиева лезги шаиррин (Е.Эминан, С.Сулейманан, Б.Сали-
мован, М.Жалилован ва мсб.) шиирар урус чIалаз элкъуьрзава. 
I999-йисуз «Заз куьн кIанда ва 200I-йисуз «Эяр» тIварар алай 
кIватIалар печатдай акъудна. Эхиримжи ктабда таржумаярни гьат-
нава. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 

ГЬАСАН ХАСИЕВ 

(I952) 
Хасиев Гьасан Азизбалаевич I952-йисуз КцIар райондин Зин-

данмуругъ хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван школа, хуьруьн майи-
шатдин институт ва Азербайжандин журналистрин институт (I977) 
куьтягьна. Гзаф йисара совхозда фялевал ва маларин духтурвал 
авуна Алай вахтунда КцIар райондин радиодин редакторвиле 
кIвалахзава. 

Гь. Хасиева фадлай шиирар кхьизва. Адан эсерар Азербайжан-
дин ва Дагъустандин газетризни журналриз лезги ва азербайжан 
чIаларал акъатзава. I990-йисуз Магьачкъалада "За Къусарда кхьей 
ктаб" чапна. 
Зари КцIара яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

I. Фетягьов А. Сифте гаф. -Гьасан Хасиев. За Къусарда кхьей 
ктаб. -Магьачкъала, I990. 

МЕГЬАМЕД САДИКЬ 

(I953) 
Мегьамед Садикь (Садикьов Мегьамед) I953- йисуз Хив район-

дин Цнал хуьре дидедиз хьана Ада хайи хуьруьн юкьван школа ва 
Дагъустандин университетдин филологиядин факультет куьтягьна. 
Гзаф йисара "Кард" журналдин редакцияда кIвалахзава. 

М. Садикь са жерге гьикаяйринни повестрин, абурукай ибарат 
кIватIалрин ("Арчу ва Цир", "Ширин гад" ва "АцIай варз перишан 
я") автор я. Адан "Буьркьуьди" повесть дишегьлидин къилихар, 
рикIин гьиссер ачухарзавай кьетIен жуьредин жанрдин эсер я Гзаф 
гьикаяр эсерар М.Садикьа аялар патални кхьизва. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I9"95, № 4-5. 

МУКАИЛ АГЬМЕДОВ 

(I954) 
Агьмедов Мукаил Агьмедович I954-йисан 3I- августдиз Ахцегь 

райондин Йигул хуьре дидедиз хьана Ахцегьрин юкьван школа ва 
Азербайжандин университетдин химиядин факультет куьтягьна, ада 
хайи хуьруьн мектебда кIвалахна. Хзан галаз арандиз куьч хьайила, 
вичин пеше Буткъазмайрин школада давамарзава. 
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М. Агьмедова жегьил чIавалай шиирар кхьизва. Адан хайи халкь-
диз, дагълариз ва муьгьуьббатдиз бахшнавай чIалар ("Вяде авай", 
"Уьмуьрдин юкьва", "Хайи хуьр", "Ина, хайи маканда" ва мсб.) 
дерин гьиссерив ва философиядин веревирдерив ацIанва. Абуру 
жегьил несилдиз хайи ерияр кIанарзава. 2000-йисуз печатдай шаир-
дин сад лагьай ктаб "Камбар булах" акъатна. 
Зари Буткъазмаяр хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет" , I995- йисан 4-август. 

ГЬИЛАЛ АСКЕРОВ 

(I954) 

Зари ва журналист Аскеров Гьилал I954-йисуз КцДар шегьерда 
дидедиз хьана. Юкьван школа ва Азербайжандин университет куь-
тягьна, ада гзаф йисара муаллимвиле ва"Къизил Кьусар" газетдин 
мухбирвиле, алай вахтунда Дербентда Москвадин социальный уни-
верситетдин филиалда кIвалахзава. 

Гь. Аскерова шиирар, поэмаяр ва публицискадин хци макъалаяр 
кхьизва ва абур печатдиз акъудзава. Адан эсеррин кьилин тема -
лезги халкьдин важиблу месэлаяр я. 
Зари Дербентда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I997-йисан Ю-январь. 

НАЗИР ГУЬЛМЕТОВ 

* (I954) 
' Гуьлметов Назир I954-йисуз КцДар райондин ТГагьиржал хуьре 
дидедиз хьана. Юкьван школа ва Азербайжандин пединститут куь-
тягьна, ада АР-дин Самур хуьруьн юкьван школада лезги чIаланни 
литературадин тарсар гузва. 

Н. Гуьлметова фадлай шиирар ва поэмаяр кхьизва, абур печат-
диз акъудзава. I994-йисуз Бакуда "Шаламрин гелер" тIвар алай 
кIватIал печатдай акъатна: ам шииррикайни "Регъуьн яд атIумир" 
•поэмадикай ибарат я. Шаирди вичин эсеррар хайи халкьдин зегь-
метдикай ва адан адетрикай теснифзава. 
Зари АР-дин Самур хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", 2000, № I-2. 

САИДМЕТ САМУРИ 

(I954) 
Зулфикъаров Саидмет (С. Самури) I954- йисуз КцIар райондин 

ГуьндуьзкIеле хуьре дидедиз хьана. Юкьван мектеб ва Азербайжан- 
дин университет куьтягьна, ада гзаф йисара хайи хуьруьн мектсбда 
чIалан ва литературадин тарсар гузва. 

С. Самуриди жегьил вахтарилай манияр, ширрар ва номаяр 
теснифзава. Шаирдин эсерар лезги газетринни журналрин чинриз 
акъатзава ва жуьреба-жуьреба кIватIалрик акатнава. Абурун кьилин 
тема—хайи ватан, адан ифин алай месэлаяр я. 

С. Самури Лезги писателрин союздин член я. Зари 
ГуьндуьзкIеледа яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", 2000, № I-2. 

СЕДАКЪЕТ   КЕРИМОВА 

(I954) 

ТIвар-ван авай шаир ва публицист Керимова Седакъет Къаинбе-
говна I954-йисуз КцIар райондин Яргун хуьре дидедиз хьана. Ада 
юкьван мектеб ва Азербайжандин университет куьтягьна. Гзаф йи-
сара Бакудин газетрин редакцийра кIвалахна. Алай вахтунда "Са-
мур" газетдин кьилин редактор, АР-дин журналистикадин пуд пре-
миядин сагьиб я. 
С. Керимовадин шиирар печатдиз I968-йисалай акъатиз башла- 
мишна. Ам хайи ватандикай ва халкьдикай теснифнавай цIудралди 
шиирринни поэмайрин, гьикаяйринни макъалайрин, очеркринни 
веревирдерин автор я. Абур лезги ва азербайжан чIаларал тесниф-
нава, газетринни журналрин чинра чапнава ва кьилдин ктабар яз 
("Ван алачир гьарай", "Са гатфарин йифиз", "ГъарикI къушарин 
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мани", "Лезгинкадал илига!" ва "Къарагъ, дуьнья, "Лезгинкадал" 
кьуьлериз") акъатнава. 

"Лезгинкадал" "илига!" шииррин кIватIалди (Баку, I995) Се-
дакъет Керимовадин тIвар мадни машгьур авуна: лезги рушан 
къагьриман чIалари кГелзавайбурун рикIер из чIехи таъсирна. Шаир 
вичин халкьди чГугвазвай женг кьилиз акъатдайдахъ инанмиш я: 
"Къе марфади ракъурнавай стГалрикай пака са чIехи сел жеда", — 
кхьизва ада. 
Зари Бакуда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. М. Меликмамедов. Кузвай рикIин сузаяр. — Седакъет Кери- 
мова. "Лезгинкадал" илига!" — Баку, I995. 

2. "Самур", 2000, № I-2. 

РИЗВАН РИЗВАНОВ  

(I954) 

Зари, тарихчи ва таржумачи Ризванов Ризван Забитович I954-
йисан 28-июлдиз КцIар шегьерда шаирдин хзанда дидедиз хьана. 
Ада хайи шегьерда юкьван мектеб ва Дагьустандин университет-
дин филологиядин факультет куьтягьна. Гзаф йисара "Дагъустан-
дин правда" газетдин работник ва ДР-дин Госсоветдин пресс-цент-
рдин секретарь хьана. Алай вахтунда ам "Дагправдадин" 
редактордин сад лагьай заместитель я. 

Ризван Ризванова лезги ва урус чIаларал хайи халкьдин кьисмет-
дикай, адан тарихдикай, литературадикай ва культурадикай хци 
макъалаяр, шиирар, ктабар кхьизва ва печатдай акъудзава. Абуру-
кай хейлинбур "Къизилгуьлдин мани" ва "Бахтавар чил" кIватIалра 
гьатнава. Бубадихъ галаз санал кхьенвай "Лезгийрин тарих" (I990) 
ктабди автордин илимдарвал къалурзава. 

Р. Ризванов таржумачини я. Ада лезги чIалай урус чIалаз Забит 
Ризванован повестар (I986) ва "Шарвили" эпос (2000) элкъуьрна, 
Москвада ва Магьачкъалада кьилдин ктабар яз акъудна. 

Зари РФ-дин журналистрин союздин член я. Ам Магьачкъалада 
яшамиш жезва. 
Чешмеяр:  
I. "Самур", 2000, № I-2. 

 
АЛЮСЕД   АЗИЗХАНОВ 

(I956) 
Зари ва журналист Азизханов Алюсед Межмединович I956-йи-

сан 27-январдиз Ахцегь райондин Чепер хуьре дидедиз хьана. Ада 
хайи хуьруьн юкьван мектеб ва Дагъустандин педуниверситетдин 
филологиядин факультет куьтягьна, муаллимвал ва МВД-дин къул-
лугъчивал авуна. I983-йисалай "Дагъустан" телерадиокомпанияда 
редакторвиле кIвалахзава. 

А. Азизханова лезги ва урус чIаларал хайи халкьдикай, яшайиш-
дикай, муьгьуьббатдикай шиирар, поэмаяр, очеркар кхьизва, абур 
газетринни журналрин чинриз акъудзава. Урус чIалал кхьенвай 
"Рахазава Магъачкъала" ктабдай (I997) ам махсус премиядин лау-
реат ва "Ватандин вилик лайихлувиляй" медалдин сагьиб хьана. 

Зари ЛПС-дин ва РФ-дин ЖС-дин член я, ам Магьачкъалада 
яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I996-йисан 2-февраль. 

АКИФ АЛИХАНОВ 

(I95&I989) 

Алиханов Акиф Низамединович I956-йисуз КцIар райондин 
Ава-ран хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Москвада М. 
Горь-кийдин тIварунихъ галай Литературадин институт куьтя! ьна. 
Гчиф йисара "Къизил Кьусар" газетдин мухбирвиле кхвалахна. 

А. Алиханова мектебда кIелзавай йисара шиирар кхьиз башла-
мишна. Адан эсерар жуьреба-жуьре кIватIалра ("Бахтавар чил", 
"Булахдикай гьуьлер" ва мсб. ) гьатнава. I989-йисуз Магьачкъалада 
сад лагьай ктаб "РикIин гаф" акъатна. Шаирдин эсеррин кьилин 
тема — хайи ватан, муьгьуьббат ва тГебиат я. 

Зари I989-йисуз бедбахт дуьшуьшдик кечмиш хьана, хайи хуьре 
кучукнава. 
Чешмеяр: 
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I. "Самур", 2000, № I-2. t j   2. "Лезги 
газет", I999-йисан 7-октябрь. 

 МЕГЬАМЕД   ВЕДИХ 

 (I956) 
Зари ва публицист Мегьамед Ведих (Ведихов Мегьамед Вурду- 
ханович) I956-йисуз Хив райондин КьванцДил хуьре дидедиз 
хьана. 
Ада хайи хуьруьн юкьван мектеб ва Москвада М. Горькийдин 
тIварунихъ галай Литературадин институт куьтягьна. "Коммунист" 
газетдин редакцияда кIвалахна. Алай вахтунда ам хайи хуьре 
муаллим я. 

Мектебда кклзавай йисарилай башламишна, М. Ведих гьикаят-
дин эсерар теснифунал машгъул я. Ам са жерге хци макъалайрин, 
гьикаяйринни повестрин ва абурукай ибарат кIватIалрин ("Бахтлу 
хьухь, кIвал" ва "Кьуьд") автор я. Писателдин эсеррин кьилин 
темаяр хайит ватан, инсанрин кьадарар-кьисметар я. 
Зари КьванцIила яшамиш жезва.  
Чешмеяр:  
I. "Самур", I995, № 4-5. 

ГЬЕМЗЕТ  ГЬЕМЗЕТОВ 

(I956) 
Зари ва журналист Гьемзетов Гьемзет Агъамирзоевич I956-йи-

сан I8-июлдиз Кьурагь райондин Юириирин хуьре дидедиз хьана. 
Хайи хуьруьн юкьван мектеб, Дагъустандин университетдин фило-
логиядин факультет куьтягьна, ада Кьуьчхуьррин муьжуьд йисан 
мектебда чIаланни литературадин муаллимвиле ва Магьачкъалада 
"Коммунист" газетдин мухбирвиле кIвалахна. I994-йисалай "Дагъ-
устан" телерадиокомпанидин лезги литературадин передачайрин 
редакторвиле кIвалахзава. 

Гь. Гьемзетова школада амаз гьикаяяр кхьиз башламишна. Адан 
очеркар, гьикаяяр, къаравилияр ва мезелияр ("Паб чуьхвей дус- 
тар", "Къизилдилай багьа", "Угъри жагъурай самакат", "Предсе-
датель гуьзгуьдин вилик" ва мсб. ) лезги газетрин ва журналрин 
нинриз акъатзава, радиодай кклзава. 

200I-йисуз «Паб чуьхвей дустар» тIвар алай ктаб печатдай акъ-
атна. Заридин гьикаятдин эсеррин кьилин тема алай девир ва адан 
эксиквилер я. 

Гьемзет Гьемзетов РФ-дин журналистрин ва Лезги писателрин 
союзрин член, I999-йисалай ЛПС-дин правленидин председателдин 
заместитель я. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 

МЕГЬАМЕД-АРИФ САДЫКЪИ 
 
 

  (I956) 
Зари ва алим Мегьамед-Ариф Мегьамед-Гъалибович Садыкъи 

I956-йисуз Агъа СтIалдал дидедиз хьана. Ада агалкьунралди юкь-
ван школа, Дагъустандин гьукуматдин университет ва аспирантура 
куьтягьна, политологиядин илимрин кандидатвилин тIвар къачу-
на. Алай вахтунда Москвада докторантурада кIелзава. Ам сиясат-
дикай ва лезги халкьдин тарихдикай кхьенвай макъалайрин, ктаб-
рин автор я. "Лезгийрин къадим тарих ва античный девирдин 
кхьенвай чешмеяр" (Москва, I996) ктабди жегьил алим машгьур 
авуна. 

Мегьамед-Ариф Садыкъиди лезги ваурусчIаларал шиираркхыи-
ва, абуруз музыка теснифзава ва гитарадихъ галаз луг ьу m.i "Дидс 
чилиз", "Муьгьуьббат", "Вуна лугьузва" ва маса чIалн|мм хаЙи 
ватандал ашукь, адахъ рикI кузвай зари аквазва. 2000-йису t Магь-
ачкъалада урус чIалал шаирдин сад лагьай гъвечIи ктаб - шиирдин 
кIватIал "Къатми-къариш" акъатна. _ ^   Зари Москвада яшамиш 
жезва. 

ИМАМ ЯРАЛИЕВ 

(I956) 
Яралиев Имам Музамудинович I956-йисан 2-январдиз СтIал Су-

лейманан райондин Вини СтIал хуьре дидедиз хьана. Ада агалкьун-
ралди юкьван школа ва яру дипломдалда Дагъустандин универси-
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тетдин юридический факультет куьтягьна. Гзаф йисара 
республикадин ихтиярар хуьзвай идарайра кIвалахна. Алай вахтунда 
ам РД-дин прокурор ва Госсоветдин член я. "Гьуьрметдин ор-
дендиз", "РФ-дин лайихлу юрист" тIварцIиз ва юстициядин Гьуку-
матдин 2-дережадии советниквилиз лайихлу хьанва. 

Имам Яралиева школада кклзавай йисарилай шиирар кхьизва, 
абур газетринни журналрин чинриз акъатзава, "Куьредин ярар" 
кIватIалдик акатнава. Зариди "МуьтIуьгъ я чун" шиирда (Мал 
Сулейманан къаматдиз ва шииратдиз еке къимет ганва: "Вун рекь-
идач, вун виридаз рагъ жеда. Вун гьамиша халкьдин рикIе сагъ 
жеда". "Пуд стIалар" шиир манидиз элкъвенва: ам музыкадал 
эцигнава ва сегьнейрилай устадри лугьузва. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Куьредин ярар. — Магьачкъала, 2000. 

ЗУЛЬФИКЪАР    КЪАФЛАНОВ 

(I957) 
Зари Къафланов Зульфикъар Шихнесирович (Зульфикъар) I957-

йисуз Докъузпара райондин Миграгъ хуьре шаирдин хзанда диде-
диз хьана. Ада хайи хуьруьн юкьван мектеб ва Москвада Литерату-
радин институт куьтягьна. Жуьреба-жуьре идарайра, РД-дин 
писателрин союзда кГвалахна. Алай вахтунда ам «Самур» журнал-
дин редакциядин къуллугъчи я. 

Зульфикъара аял чIавалай шиирар теснифзава. Адан эсерар лезги 
газетринни журналрин чинриз мукьвал-мукьвал акъатзава, урус чIалаз 
таржума авунва. Зари "ЦIийи варз" ва "Хъфимир" ктабрин автор я. 
Адан яратмишунрин кьилин темаяр хайи ватан ва халкь, дуьньядин 
датIана дегиш жезвай гьалар ва, гьелбетда, муьгьуьббат я. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Миграгърин булахар, I994. 

 УСМАН   КЪЕНБЕРОВ 

(I957) 
Зари ва публицист Къенберов Усман Хелилович I957-йисуз Докъ-

узпара райондин Миграгъ-Къазмаяр хуьре дидедиз хьана. Ада Миг-
рагърин юкьван мектеб ва Москвада Литературадин институт куь-
тягьна. Гзаф йисара "Кард" журналдин редакцияда кIвалахна. Ам 
са жерге гьикаяйрин, очеркрин ва макъалайрин автор я. 

I989-йисалай У. Къенберов лезги халкьдин милли месэлаяр гья-
лунал машгъул хьана: "Садвал" гьерекат ва Лезги писателрин союз 
тешкилунин карда иштиракна, лезгийрин сад лагьай аслу тушир 
газет "Лезгистандин хабарар" тешкилна. 

Заридин гьикаяр ("Щегьребала", "КIицIин вилер" ва мсб. ) га-
зетризни журналриз акъатзава. Абур хайи тIебиатдикай, ватанди-
кай, инсанрин кьадар-кьисметдикай я. 
Усман Къенберов Москвада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Миграгърин булахар, I994. 

 

СТАЛЬСКАЯ ЛИДИЯ 

( I957 ) 

Стальская Лидия Мирзеюсуфовна I957-йисуз Агъа СтIалдал ди-
дедиз хьана. Ада юкьван школа ва Дагъустандин университетдин 
филологический факультет куьтягьна. Гзаф йисара Агъа СтIалдал 
вичин чIехи бубадин, (Мал Сулейманан, музейдин директорвиле 
кIвалахзава. Ам "ДР-дин культурадин лайихлу работник" я. 

(Мал Лидияди школада амаз манияр ва шиирар кхьиз башла-
мишна. Адан эсерар газетриз акъатзава ва ' Куьредин ярар" 
кIватIалдик акатнава. Зари хайи тIебиатдал, ватандал кьару я. "Ба-гьа 
я заз" шиирда авторди кхьизва: "Багьа я заз зи хуьруьн руг, палчух 
авай куьчеярни. Багьа я заз зи бубад муг, рехи хьанвай дидеярни... 
" 
Зари Агъа (Малрин Къазмайрал яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Куьредин ярар. — Магьачкъала, 2000. 



www.lezgichal.ru 

САЙР AT АГЬМЕДПАШАЕВА 

( I958 ) 

АгьмедпашаеваСаират I958-йисуз С. Сулейманан райондин Кьу-
лан СтIал хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб куьтягьна ва 
"Куьредин ярар" газетдин редакцияда кIвалахна. 

Шаир дидедивай пай къачунвай руша школада амач худож* 
ственный эсерар теснифиз башламишна. Ада тIебиатдикай, муыъ« 
уьббатдикай ва яшайишдикай кхьенвай шиирар лезги nneipm •• 
журналриз ("Литературадин Дагъустан", "Дагъустандин дишегь-
ли" ва мсб. ) акъатзава. 

Заридин рикI алай жанр рубаияр, дерин фикир квай кьуд 
цIарцIин шиирар, я. Саиратан рубаияр "Куьредин ярар" кIватIалда 
гьатнава. 

С. Агьмедпашаева Каспийск шегьерда яшамиш жезва. .    
Чешмеяр: 
  I. "Лезги газет", I999-йисан 27-май.    
2. Куьредин ярар. — Магьачкъала, 2000. 
 

  МАЙРУДИН БАБАХАНОВ 

  (I958) 

Зари Бабахан (Бабаханов Майрудин Бабаханович) I958-йисан 
20-октябрдиз  Сулейманан райондин Пипер хуьре дидедиз хьана. 
Ада Самур хуьруьн юкьван мектеб ва Дагъустандин универ-
ситетдин филологиядин факультет куьтягьна. Хив райондин 
АрхитIрин юкьван мектебдин директорвиле кIвалахна. Алай вах-
тунда ам СтIал Сулейманан райондин образованидин управлени- 
дин начальник я. 

Бабаханан шиирар лезги газетринни журналрин чинриз фадлай 
акъатзава. Ам "Муьгьуьббатдин куьче" ва "Гъетери табдач" ктаб-
рин автор я. Абурай автордин бажарагъ ва устадвал аквазва. 
Зари АрхитIа яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. "Лезги газет", I992-йисан I8-июнь. 
2. Куьредин ярар. — Магьачкъала, 2000. 

ХАЗРАН КЬАСУМОВ 

(I958) 

Зари ва журналист Кьасумов Хазран I958-йисан I7-мартдиз С. 
Сулейманан райондин Ялцугъ хуьре дидедиз хьана. Хуьруьн мек-
теб куьтягьна, махсус образование къачуна, I990-йисалай райондин 
Халкьдин гаф" газетдин хуьруьн майишатдин отделдин зеве-диш я. 

Х.Кьасумов жегьил вахтарилай литературадин куьруь эсерар: 
шиирар, гьикаяяр, къаравилияр ва очеркар кхьинал машгъул я. 
Абур газетризни журналриз акъатзава, радиодай гузва. Гьикаятдин 
эсерриз /"Разивал", "Пенсия" ва мсб. / инсанрин кимивилерал хъуь-
руьн ва гьахъсузвал негь авун хае я. 

Зари Лезги писателрин союздин член я, Эминхуьре яшамиш 
жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", 200I-йисан 22-февраль. 

ФЕХРЕДДИН ОРУЖЕВ 

(I958) 

Оружев Фехреддин I958-йисуз КцIар райондин Ширвановка 
хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван школа ва I98I-йисуз 
Ленинграддин уни-верситетдин химиядин факультет яру 
дипломдалди куьтягьна. Гзаф йисара Азербайжандин ва 
Дагъустандин хуьреринни шегьеррин школайра кIвалахна. Алай 
вахтунда Дербентда "Юждаг" институт-дин муаллим я. 

Ф. Оружева фадлай лезги ва урус чIаларал шиирар теснифзава. 
Адан эсеррай ( Чилер кIеви я", Лезги руш", "Хьайи чIавуз пери-
шан" ва мсб. ) ватандиз вафалувал, михьи муьгьуьббат аквазва. 
I999-йисуз шаирдин сад лагьай ктаб "Цавал стIалар" урус чIалал 
печатдай акъатна. 
Фехреддин Оружев Дербент шегьерда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I998-йисан 26-март. 
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АЗИЗ   МИРЗЕБЕГОВ  

(I959)   
Зари, публицист ва таржумачи Мирзебегов Азиз Абдулмирович 

I959-йисан Ю-ноябрдиз КцIар райондин Агъа Лакар хуьре дидедиз 
хьана. Ада хуьруьн мектеб ва Дагъустандин университетдин фило-
логиядин факультет куьтягьна. АР-дин лезги мектебра кIвалахна. 
Алай вахтунда Дербент шегьерда "Юждаг" институтда чIаланни 
литературадин тарсар гузва. 

А. Мирзабегован шиирар, поэмаяр, очеркар ва макъалаяр лезги 
газетринни журналрин чинриз акъатзава. Ам' ЦIийи Чапаев" ктаб-
дин автор я. 

Шаирди I99I-йисуз КцIар шегьерда "РикIин гаф" тIвар алай 
лезги литературадин газет тешкилна ва, вич адан редактор яз, са 
шумуд нумра акъудна. 

А. Мирзабегова алатай асиррин лезги шаиррин эсерар араб, 
туьрк ва азербайжан чIаларай дидедин чIалаз таржума хъийизва. 
Хайи литературадин тарих чирзава, I996-йисуз Алкьвадар Гьасан-
эфендидин яратмишунриз талукь илимдин ктаб печатдай акъудна. 

Зари Лезги ва РФ-дин писателрин союздин член я, Дербент шегь-
ерда яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, № 4-5. 

ШАГЬБАЛА ШАГЬБАЛАЕВ 

(I960) 

Шагьбалаев Шагьбала Омарович I960- йисуз Докъузпара рай-
ондин Къара-Куьре хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн юкьван мек-
теб ва Дагъустандин университетдин филологиядин факультет куь-
тягьна. Мектебра муаллимвиле ва Дагъустандин радиодин 
мухбирвиле кIвалахна. 

Ш. Шагьбалаеван шииратдин эсерар лезги газетринни журнал-
рин чинриз акъатзава, "Къуьлуьн кьилер", "Тавази гад" уртах 
кIватIалра гьатнава. Зари "Карвандин рехъ" ва "Зенгер" ктабрин 
автор я. 
Зари хайи хуьре яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур", I994, № 4-5 

АГЪАРАГЬИМ АГЪАРАГЬИМОВ 

(I960) 

Агъарагьимов Агъарагьим Темиршагьович I960-йисан I5-декабр-
диз Докъузпара райондин Къара-Куьре хуьре дидедиз хьана. Адан 
юкьван школа ва Магьачкъаладин культурадин училище куьтягьна. 

А. Агъарагьимов фадлай шиирар кхьинал машгъул я. Уьмуьр-
дин ва тIеоиатдин жуьреба-жуьре гьаларикай теснифзавай эсерар 
газетрин ва журналрин чинриз акъатзава. Заридин яратмишунра 
аялар патал кхьенвай шиирри, имуча-мучайри еке чка кьазва. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Самур" I997, № I. 

АРБЕН КЪАРДАШ (I96I) 
ТIвар-ван авай шаир ватаржумачи Арбен Къардаш (Къардашев 

Арбен Мегьединович) I96I-йисан II-февралдизДокъузпара район-
дин Миграгъ хуьре дидедиз хьана. Ада агалкьунаралди хайи хуь-
руьн юкьван мектеб ва I984-йисуз Москвада Литературадин инсти-
тут куьтягьна. I968-йисалай Дагъустандин ктабрин издательстводин 
редакторвиле кIвалахзава. 

А. Къардашан эсерар I976-йисалай лезги газетрринни журнал-
рин чинриз акъатзава. Ам "Сифте цуьквер", "Ичерин багъ", "Пе- 
шеапай", "Йифен суфатар" ва «Арш» тIварар алай шиирринни 
поэмайрин кIватIалрин автор я. Заридин эсерар урус чIалаз элкъуь-
рнава ва кьилди ктабар яз ('Шехь, зи цIвелин тар" ва "Ватандин 
гум") акъатнава. 

А. Къардаша лезги шаиррин яратмишунар урус чIалаз элкъуьр-
зава: I990-йисуз Етим Эминан "Гуьгьуьл" ва I994-йисуз СтIал Су-
лейманан "Малум тушир чIалар" ктабар печатдай акъудна. Сад 
лагьай ктабдай адаз Дагъустандин демократ жегьилрин союздин 
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"Олимп" премия гана. 
Шаир драмадин эсерар яратмишунал машгъул хьанва: "Фана 

багъдин гьуьруьяр" ва "Хукац-Ханум" пьесаяр Лезги театрди сегь-
неламишна. Ам РФ-дин писателрин союздин член я. -I999-йисуз 
Дагъустан Республикадин Гьукуматдин премиядиз лайихлу хьана. 
Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. Миграгърин булахар, I994. 

САИД-МЕГЬАМЕД 

(I963) 
Сайд - Мегьамед (Бабаев Саидмегьамед Жабраилович) I963- йи-

суз Докъузпара райондин Миграгъ-Къазмаяр хуьре дидедиз хьана. 
Ада юкьван мектеб ва Дагъустандин хуьруьн майишатдин институт 
куьтягьна. 

Сайд -Мегьамеда жегьил вахтарилай шиирар теснифзава. Абур 
("ГъалатI хьана", "КIеви сир", "И дуьнья", "Хура къати нефе хьай- 
ила" ва мсб. ) газетрин ва журналрин чинриз акъатзава. Заридин 
яратмишунрин кьилин темаяр муьгьуьббат, вафалувал, мергьямат- 
лувал я.   
Зари Миграгъа-Къазмайрал яшамиш жезва.   
Чешмеяр:   
I. "Лезги газет", I994-йисан 9-сентябрь. 

ГЪУЛАНГЕРЕК    ИБРАГЬИМОВА 

(I964) 

Ибрагьимова Гъулангерек I964- йисуз Мегьарамдхуьруьн рай-
ондин Билибилхуьре дидедиз хьана. Юкьван школа ва Дербентдин 
педколледж куьтягьна, ада Белиждин 3-нумрадин мектебда диде-
дин чIаланнин литературадин тарсар гузва. 

Гъулангерек Ибрагьимова фадлай шиирар теснифунал машгъул 
я. Адан эсерар лезги газетрин ва журналрин чинриз акъатзава. 
"Ашукь я зун", "Лезги чIал" ва маса шииррай хайи ватандал ашукь, 
дидедин чIал кIанзавай зари аквазва. Адан са гзаф чIалар ("Эсли", 
"Гьажи Давуд", "Чан ширин", "Пеле мег авай суна" ва мсб.) компо- 

зитри музыкадал эцигнава ва сегьнедилай манидарри лугьузва. Зари 
Белижда яшамиш жезва. Чешмеяр: I. "Лезги газет", I999-йисан I5-
март. 

ЖАМИЛЯ   ГЬАСАНОВА 

(I970) 

Зари ва журналист Гьасанова Жамиля Гьасановна I970-йисуз 
Кьурагь хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван мектеб ва Дагъустандин 
университетдин филологиядин факультет куьтягьна, Кьурагьрин 
мектебда тарсар гана. Алай вахтунда "Лезги газетдин" мухбир я. 

Ж. Гьасановади гьикаятдин эсерар теснифзава. Адан гьикая-
яр ва критикадин макъалаяр газетрин ва журналрин чинриз акъ-
атзава. 

Зари Магьачкъалада яшамиш жезва. цч 
Чешмеяр: а*  I. "Самур", 2000, № I-2 . 

ЗАИРА  АМИНОВА 

  (I973) 

Аминова Заира Фазиловна I973-йисан Ю-декабрдиз Магьачкъа-
лада дидедиз хьана. Ада агалкьунралди юкьван школа ва яру 
дипломдалдй Дагъустандин университетдин экономический факуль-
тет куьтягьна, Москвада аспирантурада кIелзава. 

Заиради гьеле школада амаз урус чIалал шиирар теснифиз баш-
ламишна. Абур ("Гъил къачуда за", "Зулун йикъар", "За ваз, зи яр, 
икрамзава" ва мсб.) газетринни журналрин чинриз акъатзава. I996-
йисуз Петербургда жегьил заридин сад лагьай ктаб "Хиялрин уьлк-
ве" печатдай акъатна. Муьгьуьббатдикай, тIебиатдикай ва мергья-
матлувиликай теснифнавай шиирар ва поэмаяр I998-йисуз Москвада 
акъатай. "Мад гьуьлел лепе акьалтзава" ва "Апельсиндин варз" 
ктабра гьатнава. 
-,-. Зари Москвада яшамиш жезва. " 
: Чешмеяр: 
I. "Дагъустандин дишегьли", I997, № 6. 
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  ХАЛИДИН ЭЛДАРОВ 

(I975) 

Элдаров Халидин Жаферович I975-йисуз Ахцегь райондин Къу-
рукал хуьре дидедиз хьана. Ада агалкьунралди кIуьд йисан мектеб, 
Магьачкъаладин музыкадин училище ва Дагъустандин универси-
тетдин къецепатан чIаларин факультет куьтягьна, аспирантурада 
кIелзава. 

Халидин Элдаров школада амаз шиирар теснифунал машгъул 
хьана. Адан жуьреба-жуьре жанрайрин эсерар: лирикадин шиирар, 
сонетар, рубаияр ва мсб. газетриз, журналриз акъатзава. Абуруз 
("РикI гуда ваз", "Са рушаз", Бед хиялдиз жаваб" ва мсб.) дерин 
фикирар, цIийи рифмаярни гекъигунар хае я. 

Зари 2000-йисуз Дагъустандин жегьил писателрин совещанидин 
иштиракчи хьана. Ам Магьачкъалад яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 
I. "Лезги газет", I998-йисан 23-апрель. 

ЗАРЕМА ИБРАГЬИМОВА 

( I983) 

Ибрагьимова Зарема I983-йисуз Магьачкъалада дидедиз хьана. 
Ада агалкьунаралди "Жегьил литератор" мектеб куьтягьна, Дагъу-
стандин университетдин филологиядин факультетда кГелзава. 

Заремади I993-йисалай ширрар ва гьикаяр кхьизва, абур "Лезги 
газетдиз", "Кард" ва "Самур" журналриз акъатзава. Ватандикай ва 
тIебиатдикай теснифнавай са жерге эсерар "Яратмишунин 
цIелхемар" тIвар алай кIватIалда (2000) чапнава. 

3. Ибрагьимова 2000-йисуз Дагъустандин жегьил писателрин со-
вещанидин иштрикчи хьана. Ам Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. Искры творчества. -Махачкала, 2000. 
2. "Самур", 2000, № 4. 

ЗАИРА ХАНОВА 

(I983) 

Ханова Заира I983-йисуз Магьачкъала шегьерда дидедиз хьана. 
Ада къизилдин медалдалди "Жегьил литератор" мектеб куьтягьна, 
Дагъустандин университетдин филологиядин ва юридический фа-
культетра кIелзава. 

Заиради I993-йисалай шиирар, гьикаяр ва новеллаяр кхьизва. 
Абур Лезги газетдин", "Кард ва "Самур журналрин чинриз акъ-
атзава. Жегьил заридин са шумуд эсер "Яратмишунин цIелхемар" 
кIватIаддик (2000) акатнава. 

3. Ханова 2000- йисуз Дагъустандин жегьил писателрин совеща 
нидин иштиракчи хьана. Ам Магьачкъалада яшамиш жезва. 
Чешмеяр: 

1. Искры творчества. -Махачкала, 2000. 
2. "Самур", 2000, №4. 
 
 
 
Вахтар йигиндаказ къвез алатзава. Дуьньяда ва уьлкведа зурба 

вакъиаяр кьиле физва. . . Лезги литературада цIийи зарияр пайда 
жезва, абурун къелемрикайни цIийи-цIийи эсерар хкатзава - милли 
литературадин тарих давам жезва. 

Шикилар ягьайбур Далгат Гьарунов, Усман Аликъ-улиев, 
Тажиднн Мегьамедов ва Зибивуллагь Ярметов я. 
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