СтIур Далагь
СтIуррин хуьр Гъуцар суван (Шагь дагъдин) лап кIане авай чIал гзафбуруз чида.
Амма и хуьруьн меце дегь девиррин жавагьирар амай чIал парабуруз малум
туш. Тарихдин яргъал йисара цуьк ахъайнавай ичин багъ хьиз куькIвенвай
лезгийрин литературадин инсанрин зигьинрихъ галкIана амай кIусар хуьн, чав
агакьарун СтIурар хьтин дагъдин хуьрерин кьисметдиз аватнава.
СтIура Далагьар тIвар алай са сихил ава. И сихилдин рикIел алама хьи, яргъал
виш йисарикай сада и сихилдикай а девирдин чIехи тIвар-ван алай са шаир –
мазан акъатнай. Адан тIвар Далагь тир. Сихилди Далагьан маниярни рикIел
хвенва. Дуьз я, йисар алатунивай абурун сан тIимил, са бязи гафарни дигиш
хьанва. Амма хупI хъсан я хьи, и манийрин тIимил пай хьайитIани ама, са и
сихилдинбуру ваъ, маса хуьруьнвийрини рикIел хвенва.
Мазан Далагьан тIвар адалай гуьгъуьнай атай сихилдал алумукьнава. Далагьар
гилани лугьуз-хъуьрез, шиирарни махар туькIуьриз, мелерикни мехъеррик
элдин рикI шад ийиз кIандайбур я. Абуру Далагьан руьгь хуьзва, адан тIул
квадарзавач:
РикIе кузва ашкъид цIаяр,
Лирлияр я ваз зи паяр.
Далагьаз «ун» лагь кIани яр,
Элкъуьрай дагълар зи кьилел,
Тек бахтавар жен зун чилел!

СтIур Далагьан чав агакьнавай шииррай акварвал, ам са муьгьуббатдиз ваъ,
дуствилизни мягькем кас хьана:
Илясан руьгь хъфена,
Хъиляй дагълар ифена,
Кьудкъад йисни тахьана,
Дуст кьена ГанцIах пата...
Гъуцарни пелеш ятIа?

Бес шаир-мазан СтIур Далагь гьи чIавуз уьмуьрна? Адан тарих кхьей кас авач.
Вичин са шиирда шаирди вичиз 100 яр акурди лугьузва. Чавай адан уьмьурдин
йисар адан вичин чав агакьнавай шиирриз килигна тайин хъижеда. СтIур Далагь
лезгийрин чилерал монгол-татарар атай девирдин шагьид я. Ада вичин шиирра
гъиле гапур аваз лезгийрин винел атай ягъийриз – монгол татарриз няне гузва.
Анжах и шиирра чаз гьамиша ван жезвай Теймуран (Тимуран) тIвар авач.
Акунрай, СтIур Далагь Теймуралай вилик – XIII лагьай виш йисан эвелра атай
монгол-татаррин гьужумдин шагьид я. Вични а чIавуз Далагьаз виш яр акунвай.
СтIур Далагьан шииррин гзаф пай муьгьуьббатдикай, лезги чилин иервиликай,
лезги руьгьдин кьегьалвиликай я.
Агъадихъ чна квез XII виш йисан кьвед лагьай паюна – XIII виш йисан сад
лагьай паюна уьмьурнавай лезгийрин мазан СтIур Далагьан кьве шиир гузва.
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Дагълар
Зи гафар ваз лугьун за гьикI,
Далу хьайи масан дагълар?
За гьикI эхин, пад жезва рикI.
Дерт ала чал яман дагълар!
Агъзур-агъзур мунгъул къушун,
Атана чал, аман дагълар.
Жез амай кьван ккIана чун,
Пара авай душман, дагълар!
Квахьна фена хы-хыд къене,
Къудратлу тир чи ван, дагълар,
Такьат амач чахъ аквадай
Мунгъуларин дуван, дагълар!
Кьуьзуьд-аял пара кьена,
Чилерал гьахъ аман, дагълар!
Дуьньядин чин гьикI элкъвена?
Вучиз цIуьзвач кьакьан дагълар?
Вучиз къвазвач Алпандин цIай?
Ягъид кьилел я чан дагълар?
ТIалар-гъамар хьанва чаз пай,
ЧIана хьанва заман, дагълар!
Ваякьан я лезги хуьрер,
И тIал гьикIа эхин, дагълар?
Хьанавани дуьнья чIулав?
Дегишнани на чин дагълар?
СтIур Далагь гьахъ лезги я,
Гьахъ аламач чилел, дагълар!
Икьван дердер аквар кьван чаз,
Ацахь вун чи кьилел, дагълар!
Эхир гаф
АцIанавай чи хуьруьн ким,
Атана фир дуьнья я им.
Зи гафаркай татуй квез хъел,
Чун алайд я вири рекьел.
Сува фена зи къар, варцар,
Зав рахана нуцIар, гъуцар.
Чилерин кьил чир хьанач заз,
Цавар вичин сир ганач заз.
Тапрукь менди алцурайд я,
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Ракъин цIарар элкъуьрайд я.
Азиз урд я цIай-лапанд ван,
Вине къурд я Ватан жуван.
Чка тайла кьурд я яракь,
Мягькемвилиз хьайд я чан ракь.
КукIарайд я ягъи михьиз,
Къирмишайд я лап чIуьтер хьиз.
Акурд я заз канвай хуьрер,
АцIайд я зи видив вилер.
Гилани зи атIанвач агь,
Гьунарин ким гьинватIа лагь.
РакъурнатIан за уьмьур икI,
ВикIегьзама мазанан рикI.
Хайи хьантIан зи чандиз чил,
Сарахъ къведа зи эхир кьил.
Килиг куьне заз хтулар,
Япара тур чан штулар,
Зи руьгьдин муг хьайитIан цава,
Зи гьахъ рекьел куьн алама.
Куь рикIер гьич тахьуй пашман,
АкъатайтIан зи тандай чан.
Ял акIана кьейтIа Далагь,
Куь арадай фейтIа Далагь.
Сад лагьай шиир СтIурви гъуьрчехъан Алисманан сивяй гила Бакуда жезвай Эмрагь
Ибрагьимова, кьвед лагьай шиир КцIаравай Тэйфе бадедин, Аварандаллай Саяд бабедин сивяй
Этибар Багъирова кхьенвайди я.
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