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   СтIал Сулейманан
Шииратдин йикъарин
         къаршидиз

СтIал Сулейман

ЖУВАН  ГАФАР

18-майдиз, ша, буюр, СтIал Сулейманан Шииратдин суварик!

ХХ асирдин Гомеран КIвал-музей – цIийи къаматда
Алатай гьафтеда Агъа СтIалдал Дагъу-

стан Республикадин Гьукумадин Предсе-

дателдин I-заместитель Анатолий Къари-
бован председателвилик кваз СтIал Сулей-
манан КIвал-музей арадал хкунин рекьяй
республикадин огркомитетдин заседание
кьиле фена. ЦIийи къаматда аваз арадал
хканвай КIвал-музейдин территориядал
кьиле тухвай заседанидин кIвалахда «Су-
лейман-Стальский район» муниципаль-
ный райондин Кьил Нариман Абдулмута-
либова, ДР-дин печатдин ва информаци-
ядин министр Рашид Акавова, ДР-дин
культурадин министрдин 1-заместитель
Муслим Телякавова, ДР-дин Гьукуматдин
Председателдин 1-заместителдин советник
Камиль Межидова, республикадин писа-
телрин Союздин председатель Мегьамед
Агьмедова, «Территория добра» фонду-
нин векил Шуми Шабатаева, ДР-дин куль-
турадин министерстводин жавабдар къул-
лугъчийри, СтIал Сулейманан тIварунихъ
галай Лезгийрин музыкадинни драмадин
театрдин руководстводи, райондин адми-
нистрациядин жавабдар работникри, об-
щественный тешкилатрин ва массовый
информациядин такьатрин векилри ишти-
ракна.

Заседанидал Дагъустандин халкьдин
шаир СтIал Сулейманан музей цIийи къа-
матда аваз ачухуниз гьазурвилер аквазвай
месэлайриз килигна.

КIвал-музей арадал хкун патал тухвай
кIвалахдикай Нариман Абдулмуталибова
информация авуна. Кьилди къачуртIа, ада
музейдин цIийи дарамат эхцигунин, адан
патарив гвай территория аваданламишу-
нин, экспонатар кIватIунин ва ихьтин маса
кIвалахрик «Территория добра» мергье-
метлувилин фондуни, «Рычал-су» мине-
ральный яд акъудзавай завод» ООО-ди,
зегьметчи коллективри, муниципальный
районри, кьилдин ксари чIехи пай кутур-

дакай лагьана, халкьдин и проект кьилиз
акъудунай абуруз чухсагъул малумарна.

- СтIал Сулейман халкьдин рикIера гьа-
мишалугъ амукьда, гьикI лагьайтIа, адан
эсерар Дагъустандин литературадин къи-
зилдин фондуна гьатнава, - лагьана Н. Аб-
дулмуталибова. – Чун, дагъустанвияр, ХХ
асирдин Гомеран яратмишунрин ирс хуь-
низ мажбур я. Шаирдин КIвал-музей эх-

цигна акьалтIарнава, аниз экспонатар
кIватIун давам жезва.

Анатолий Къарибова къейд авурвал,
СтIал Сулейманан КIвал-музей куьруь са
вахтунда арадал хкуник пай кутур органи-
зацияр ва кьилдин ксар чIехи гьуьрмет-
диз, аферин лугьуниз лайихлу я. Эцигун-
рин, территория аваданламишунин
кIвалахарни хъсан ери аваз, гуьрчегдаказ,
лезги халкьдин яшайишдихъ, адетрихъ га-
лаз кьадайвал тухванва.

СтIал Сулейманан КIвал-музей ачуху-
нин ва нубатдин сеферда Агъа СтIалдал

Сулейманан Шииратдин йикъар виниз тир
дережада аваз тухунин патахъай заседани-
дал теклифар ва меслятар гваз гьакIни
Муслим Телякавов, Камиль Межидов,
Шуми Шабатаев, музейдин директор Ли-
дия Стальская, ДР-дин писателрин Союз-
дин председатель Мегьамед Агьмедов,
шаир Сажидин Саидгьасанов ва маса юл-
дашар рахана.

Заседанидилай гуьгъуьниз Нариман
Абдулмуталибов кьиле аваз жавабдар  ра-
ботникар цIийиз эхцигнавай КIвал-музей-
диз фена, аниз кIватI хъувунвай экспонат-
рихъ галаз мукьувай таниш хьана.

Гуьгъуьнлай чун республикадин мер-
кездай атанвай ксарихъ галаз гуьруьшмиш
хьана, абурувай цIийиз арадал хканвай
КIвал-музейдикай ва СтIал Сулейманакай
чпин фикирар лугьун тIалабна.

- Са йисан вилик зун инал, канвай му-
зейдин вилик, акъвазнавай вахт рикIел хуь-
квезва зи, - лагьана чи суалдиз жаваб яз
Дагъустандин халкьдин шаир Мегьамед
Агьмедова. – Килиг са куьруь вахтунда
СтIал Сулейманан къадир авай халкьди
музейдин гьихьтин дарамат арадал
хканватIа!  Къе марф къвазва, амма му-
зейдихъ галай багъда билбилри шад
нагъмаяр язава. Им дуьшуьшдин кар туш,
СтIал Сулейман зурба шаир, устад я.

Халкьди арадал хканвайди шаирдин КIвал-
музей туш, халкьди вичин намус арадал
хканва. Сагърай СтIал Сулейманан поэзия,
къадирлу лезги халкьдиз аферин!

- СтIал Сулейман вири халкьдин шаир,
Сулейманан Шииратдин йикъар вири
халкьдин сувар я, - лагьана ДР-дин печат-
дин ва информациядин министр Рашид
Акавова. - Чун къе мад сеферда инанмиш
хъхьана хьи, халкь хкажай шаир къе халкь-
дини хкажзава.

Текст кхьейди ва шикилар ягъайди
Хазран Кьасумов я.

Жуван гафар тефир ише
Межлисда рахун хъсан туш.
ГьакI нубатсуз гъилер эчIе
Ягъиз гьараюн хъсан туш.

Фагьумнамаз вичин саягъ,
Виш салайни жедач уях.
Жемир а гафунин чIалахъ,
АтIласдилай хун хъсан туш.

Даиман чIугваз агьузар,
Гьадакай вич хьана бизар!
Михеннатдиз гуй а азар
Мерд итим яхун хъсан туш.

Гъуд эцяй тавуртIа кьама,
Гъавурда тваз жедач ама.
ЧIуру регъвел жуван ярма
Хкажиз регъуьн хъсан туш.

Гагь-гагь келледа гьатиз тар,
Гагь еришдиз тежез пайгар,
Гатфариз кьацIуриз зангар,
ХъуьтIуьн къуз чуьхуьн хъсан туш.

Нефсинин гарданда зунжур
Тун тавуртIа, кар жеда чIур.
Эвел тIуьна кьел квай кIуь шур
Гуьгъуьнлай яд хъун хъсан туш.

Гьич са касни фитнедал шад
Тахьуй - пис затI я хирен дад.
Бейхабар яз чIугуна яд,
ДакIвадай бархун хъсан туш.

Вун кьацIалай куьз алатда?
Эхир вуна хажалатда:
Чир хьухь, факъир, вун аватда, -
Масадаз фур эгъуьн хъсан туш.

Ша, а фикир вегь на гъиляй, -
Эхир аватда вун виляй,
Дуст я лугьуз чIулав гъуьлягъ
Кьулак кутаз хуьн хъсан туш.

СтIал Сулейманан саягъ:
Гьар патахъай тирд я уях.
Лугьуналди жемир чIалах,
АтIласдилай хун хъсан туш.
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     «СТIАЛ  СУЛЕЙМАН  Я  ЗИ  ТIВАР...»   «ЖУВАН  ХАЛКЬДИЗ, ЖУВАН  НАМУСДИЗ ХЬИЗ,  ВАФАЛУ  ЖЕН...»
Вахтар ва инсанрин крар

Иеси кьин тавур дуьнья,
Вун алаш-булаш хьана хьи,
- кхьенай СтIал Сулеймана. Ада

лагьайвал, вахтуниз я вилик-кьу-
лухъни, я эдеб-гьаяни чидач, ада

вичин еришдик квай синихрикай-
ни фикирзавач, ам физвайвал
физва.

Эй, аннамаз, гьахьтин
                                      факъир,
Мус чир хьуй ваз кардин
                                         эхир?..

- кхьиналди, СтIал Сулеймана
инсанрин чIуру ниятар, крар,
кIвалахарни винел акъудзава.

Бес Халкьдин шаирдин, Девир-
дин шаирдин, вири девирра жен-
гчи яз амукьдай шаирдин КIвал-
музейдиз цIай ягъайдаз аннамаз
лугьун тавуна, гьикI лугьуда?

Халкьдин куьмекдалди КIвал-
музей арадал хканва. И баркаллу
кардик кьил кутурбурукай сад тир
курхуьруьнви (ам Санкт-Петер-
бургда карчивилел машгъул я) Зу-
раб Шайдаева Гомеран КIвал-му-
зейдиз шаирдин памятник вичин
патай пишкешна. Чи кьегьал рай-
онэгьлидин пулунин такьатралди

скульптор Шариф Шагьмардано-
ва туькIуьрай СтIал Сулейманан
цIийи памятникди КIвал-музей-
дин вилик чка кьунва (1-шикил-
да).

РикI михьи, гъил ачух ксари

СтIал Сулейманан КIвал-музей-
дин вилик квай гьаят, патарив гвай
территорияни цIийи къайдада,
гуьрчегдаказ туькIуьр хъувуна.
Кьилди къачуртIа, «Сулейман бу-
бадин багъ» иллаки фикир желб-
дайвал «цIийи» хъувунва, ана тро-

туарар тухванва, тIваларикай адан
къерехар тирвал жугъунар хран-
ва, инсанар ацукьдай чкаяр ва
скамейкаяр   (2-шикилда), багъ ва
инсанар къекъведай чкаяр ишигъ-
лаван ийидай экверин лампаяр
эцигнава…

Вахтунин шикил яратмишза-
вайбур вакъиаярни инсанар я, - и
кар СтIал Сулеймана вичин ши-
ирдани къейд авунай. Халкьди Го-
меран КIвал-музей эциг хъувун,
Зураб Шайдаев хьтин мерд ва жу-
март ксари и кардик чпин пай ку-
тун – ибур гележегдин несилри
рикIел хкидай хъсан вахтар, инса-
нар ва абурун крар я.

Текст кхьейди ва шикилар
ягъайди Хазран Кьасумов я.

АЗАДВАЛ СтIал Сулейман

Эй юлдашар, и азадвал –
Ажайиб им гьат хьана чаз.
Кесибарин рикIиз шадвал
Хьана, лап регьат хьана чаз.

Куьне квевди фикир ая,
Залумарал илиг пая.
И мубарак тир гьадийя
Еке тир савкьват хьана чаз.

Чанар пучай юлдаш фяле,
И азадвал къачур гьиле,
Гьукуматдин мягькем къеле
Зурба имарат хьана чаз.

Батракарин рикIин метлеб –
Им хъсан кар хьана ажеб!

Гьар са хуьруьз вичиз мектеб
Авуниз ният хьана чаз.

Гьар са хуьре цIуд муаллим,
Аялариз чириз илим,
Гьар са куьнкай хьана малум,
ЦIийи тIебиат хьана чаз.

Гьар са юлдаш - диши, эркек-
Асланар хьиз хьана зирек.
Ленин юлдаш, - пара куьмек,
Еке тир къуват хьана чаз.

СтIал Сулейманан суьгьбет:
Дуьз рахун я вири, гьелбет.
Кесибари гана зегьмет,
Хьайи гьуьрият хьана чаз.

Девирдин гуьзгуьCтIал Сулейман. Тек и са
тIварцIи чи рикIериз гьикьван
къуват ва чим гузва! И багьа
тIвар кьурла ада чи дамарра
ивидин гьерекат йигинарда, чав
чи къанажагъдин ва руьгьдин
винизвал гьисс ийиз тада.

Квелди чаз Сулейман икьван
сейли я ва вучиз са бязи
«критикриз» гилани адан
яратмишунри машгьурвили
секинвал гузвач? Сад лагьайди,
СтIал Сулейман вичин девирдин
хва хьана. Шиират ам патал, са
бязибуруз хьиз, машгъулат
хьанач. Башкъа яз, уьмуьрдин
зидвилер, вири четинвилер
вичин хамунал гьисс авур адан
поэзия вичин девирдин
гьакъикъи гуьзгуьдиз элкъвена.
Ада вич яшамиш хьайи девирда
кьиле фейи саки вири
вакъиайрикай шиирра вичин гаф
лугьуз алахъзава. Халкьдин
мецин яратмишунриз,
уьмуьрдин гьакъикъатдиз
мукьвавили, кIелиз асантвили,
фикиррин деринвили, чIалан,
образрин къешенгвили шаирдин
эсерар, адан тIвар уьлкведин
вири халкьариз сейли авуна. Эхь,
вичин девирдин  шикил
къалурзавай чIаларалди, камаллу
гафаралди ва краралди СтIал
Сулеймана неинки вичин
гъвечIи халкь, гьакI Дагъустанни
дуьньядиз машгьурна.

И жигьетдай чи рикIел
машгьур алим, писатель ва
литературовед рагьметлу Агьед
Агъаева лагьай гафар хквезва.
Ада кхьенай: «Жуван чIехи Ватан
машгьур авур шаир чIехиди я.
Амма жуван гъвечIи халкь
машгьур авур шаирни тIимил
чIехиди туш. СтIал Сулейман
ибур кьведни кьван чIехи я: ада
гьам чи чIехи Ватан, гьамни чи
гъвечIи халкь дуьньядиз машгьур
авуна».

СтIал Сулейман вич савадсуз

       Расул Гьамзатова - СтIал Сулейманакай
«Халкьдин шаирарни гьар жуьрединбур

жеда. Сулейманакай рахайтIа, ам халкьдин иви-
дикайни кIарабдикай, агъузардикайни маниди-
кай арадал атанвай шаир я. Гьавиляй Дагъус-
тандин, гьакI чи чIехи уьлкведин вири халкьари
лезги Гомер чпин хайи хва яз гьисабзава, гьави-
ляй вири миллетрин векилри поэзиядин ариф-
диз юкь агъузна икрамзава.

- Зун анжах са лезгийрин ва я Кавказдин шаир
туш, - лагьанай Сулеймана, - зун Советрин шаир
я. Лезги Гомераз и гафар лутьудай ихтияр авай:
вичин ялавлу шиирра ада вири халкьарин къиз-
гъин нефес, рикIерин гьиссер ва кьисметрин
тIурфанни рагъ кIватIнавай».

                                                                     ***
«Чна Дагъустандин шииратдин чешмейрив СтIал Сулейман хьтин устадар хьунал дамахзава. Чи лите-

ратурадин бине кутурбурун тIварар рикIе аваз чна виликди еримишзава. Чна инлай кьулухъни гьамиша
абурун адетриз вафалувал хуьда. Абурухъ эбедивиле амукьдай ихтияр ава».

                                                                     ***
«Лезгияр Сулейманан халкь я. Ада хьиз и халкь садани дуьньядиз машгьурнач.
Сулейман сифтебурукай сад яз Дагъустандин писателрин Союз тешкилун патал экъечIна. Иниз килиг-

на ам гьамиша чи Союздин гьуьрметлу Председатель я.
Гила Сулейманал хъен вегьиз кIанзавайбур ава. Амма им алакьдай кIвалах туш. Ада хьиз Дагъустан ни

хкажнатIа, гьам лагь!
Эхь, ада вождарикай кхьена. Амма а чIавуз ни кхьеначтIа? Сулейман абурун дуьзвилихъ, уьмуьрдин

цIийивилихъ рикIивай инанмиш тир, гьавиляй ада абурукай кхьинни авуна. Амма гъакъикъат чир хьай-
ила, мегер ада са Нин ятIа тапшуругъар кьилиз акъуднани?!

Сулейманаз чун гьелелиг мукьва хьанвач, ам чаз анжах гила ачух жезва...»

кас тиртIани, уьмуьрдин уьцIуь-
цуру дадмишнавай, ада вичин
хивез къачунвай шаирвилин
жавабдарвал, обществода вичин
чка дериндай аннамишнавай.

Ханаринни беглерин, урус
пачагьдин чиновникрин
гьахъсузвилери кесиб халкьдал
гъанвай гьал акур шаирди а
девирдиз «Вун квахь , кьей
куьгьне замана»  лугьузва,
Февралдин ва Октябрдин
инкъилабар «Инкъилаб ваз хьуй
мергьаба, дердерин дарман
хьана хьи». «Ваз хвашгелди,
Къизил Шура. Чан дуьньядин нур
гьукумат» гафаралди
къаршиламишзава.

«- Эгер шаир ятIа, чан алай
мийит тушиз, адавай кисна
акъвазиз жедач»  - лагьанай
арифдарди.

Вич чи уьлкведин
инсаниятдин тарихда кьиле
физвай и зурба дегишвилерин
шагьид ва иштиракчи хьунал шад
тир ада, вич цIийи девирдикай
мани лугьудай билбил яз
гьиссзава, адан яратмишунри
цуьк акъудзава.

«- За я жуван сагъвал, я жуван
къуватар гьайиф татана, зи амай
уьмуьр михьиз чи чIехи бахтавар
Ватандиз къуллугъуниз акъудда»
- лагьанай шаирди ва ада вичин
гафни хвенай.

СтIал Сулейманан шаирвилин
бажарагъдиз, адан инсанвилиз,
камаллувилиз чи уьлкведин гзаф
шаирри, писателри, алимри еке
къимет гана. Урусрин машгьур
писатель М. Горькийди адаз “XX
асирдин Гомер” лагьай тIвар
ганай ва ам хьтин поэзиядин
жавагьирар яратмишиз бажа-
рагъвал авайбур хуьниз эвер
ганай.

Урусрин мад са машгьур

писатель Л. Леонова лагьанай:
«СтIал Сулейман халкьди вичи
чIехи авур, амма Советрин
властдин девирда еке машгьурвал
къазанмишай халкьдин халис
шаиррин жергеда ава».

ЧIехи шаирдин гьакъиндай
ихьтин гьахълу гафар гзаф
лагьанватIани, ктабар, илимдин
кIвалахар кхьенватIани, арабир
майдандиз адан шаирвилин
бажарагъ инкар ийиз, адан
дережа агъуз вегьез алахъзавай
«критикарни», музейдиз цIай
ядайбурни адан гьакъикъи
поэзиядин гъавурда
авачирбурни майдандиз
акъатзава. Эхь, ихьтин сивел кири
алачирбур, гьайиф хьи, чи
арайрани дуьшуьш жезва. Заз
абуруз икI лугьуз кIанзава: идан-
адан сиверай ван къвезвай
гафарихъ яб акалдалди са
сеферда кьванни шаирдин ктаб
гъиле кьуна, адан шиирар кIела,
ахпа рахух.

ЧIехи шаир ва зурба
камалэгьли дидеди хайидалай
инихъ 148 йис тамам хьун, адан
поэзиядал кьару тир вирибуруз
рикIин сидкьидай мубарак
авунихъ галаз санал заз чи
халкьдин руьгьдин даях, милли
шииратдин экуь чирагърикай сад
тир СтIал Сулейманакай куьруь
гаф жуван шиирдин цIараралди
акьалтIариз кIанзава.

  … Халкь машгьурай шаир
                 халкьдин рикIелай,
Заманаяр къвез-фейитIан(и)
                                     алатдач.
Илгьам къачуз вун къекъвей
                          гьар рекьерай,
Ви масан тlвap чи рикIерай
                                  акъатдач.
А. Камилов, лезги писателрин

Союздин райондин отделенидин
председатель

Лишанлу вакъиадин вилик
«Куьредин хабарар» газетда (14-апрель) хабар гайивал, РФ-дин писателрин Со-

юздин член, машгьур шаир Сажидин Саидгьасанова Дагъустандин халкьдин шаир
СтIал Сулейманан уьмуьрдин эхиримжи йикъарикай «Дагъустандай тир Гомер»
тIвар алаз пьеса кхьенва. ЧIехи шаирдин 148 йисан юбилейдин вилик Лезгийрин
СтIал Сулейманан тIварунихъ галай музыкадинни драмадин театрдин коллек-
тивди и пьеса сегьнеламишнава.

И нумрада чна газет кIелзавайбурун фикирдиз Сажидин Саидгьасанован пьеса-
дай са перде гъизва.

«ДАГЪУСТАНДАЙ ТИР ГОМЕР»

Сад лагьай перде
1-шикил.
Агъа-СтIал. Гатфар. Сулейманаз билбилрин
сесерин ван къвезва. Сулейман багъда къекъ-
везва. Ам гагь са таран, гагь муькуь таран па-
тав физ, са-садан хел гъиле кьаз, инсанрихъ
хьиз рахазва.
Сулейман
Эй, зи тарар, за битмишай къелемар,
Къе атанва куьн гурлу тир бегьердал.
Салан са пад буранарни келемар,
Цуькверини дамахзава сегьердал.
 
Амач хьи зи такур гужар вилериз,
Жагъин тийиз шадвал, рикIин секинвал.
Ракъурнай зун кIун хьиз чиляй чилериз,
Захъ авачир маса жуьре мумкинвал.
 
Аялзамаз нек хъваз тагай дидедив,
Имината, дидеди хьиз, нек гана.
Бубади зун гана тахай дидедив,
КукIвар хьанвай кьве шавлардин кек гана.
 
Зун туна, вич фена агъа дуьньядиз!
Тахай диде акун заз са цIай хьана.
Югъ атай кьван катиз кIваляй гуьнедиз,
Гишин руфун ацIурайди къай хьана.
 
Дагълар аку, цавар кьунвай къуьнерал,
Бес за никай даях кьада, я Аллагь?
Дагъустан жен – Шагьдагъ авай генерал,
Чун етимар вучиз икьван кузва, лагь?
 
И гегьенш тир дуьнья икьван дар хьана?
Недай фуни, авач рикIин секинвал.
Тахайдакай диде лугьуз тIвар хьана,
Етим патал ийиз хьана хаинвал.
 
Зун акунан кIанзавач и утагъда.
Эй Дагъустан, Куьре лугьуз тIвар хьана.
Куьз кьазвач на ви етимар къужахда?
Чаз-етимриз вучиз дуьнья дар хьана?
 
Гъилер зирек, кьил ава захъ кьатIидай.
Амма кIвалах авач зегьмет чIугвадай.
Бахт авачир инсан тушни кьейидай?
Бахт аквазва заз са яд тир чкадай.
(Сегьнедин далу патай рахадай сесерин ванер
къвезва.)
Шейриханан сес
Я Ислеман, экуьн кьиляй и багъда?
Тамашзава гьар са тараз -  аялдиз,
Амачир хьиз чка бубад  утагъда,
Диде кьванни къвезватIа ви хиялдиз?
Сулейман
Ам вун яни, азиз диде, рахайди?
Эй, Сад Аллагь, шукур хьуй ви Кьадардиз!
Гьинихъ ятIа, зун хиялри тухвайди,
Яраб зи чан кьисмет ятIа азардиз?
 
Гьикьван зи вил галай тир вун акунихъ?!
Зун тек туна, чаради хьиз варарал.
Вердиш хьана, хажалатар чIугунихъ,
Дидейрал хьиз ашукь хьанва тарарал.
 
Иминат, заз диде хьана, нек гудай.
Шел-хвал авун кутугнавач итимриз,
Зак хесет квач кайи хирез кек гудай.
Ваз чида бахт авачирди етимриз.
Шейриханан сес
Зун Шейрихан туш, руьгь я, хва, рахазвай,
Дидедив вун хуьз ганач ви бубади.
Вун са цIай я, заз и саягъ аквазвай,
Чин гузвач ваз и харапIа - убади.
Чан аламаз хьанач завай хурухъ кьаз,
Ви бубадин хъиляй кьисас вахчуна.
Зи хуралай ганач стIал вав нек хъваз!
Азраилди эхир зи чан къачуна.
 Гила кьванни чара ая кьилиз ви!

Гевгьера вун, агъу гана рекьида.
Бахт, къекъвейла, белки, къведа гъилиз ви.
Бахт етимриз са гужалди жагъида!
 (Мусаиб бубадин патав къвезва)
-Дах, вун багъда нив рахазва экуьнахъ?
Гьеле къайи чиг алама векьерал.

Вил хьанвани мад уьлкведа къекъуьнихъ?
Алатай вахт хквезвани рикIерал?
 (Сулейман къяй жезва. Ам, кьил са патахъ
элкъуьрна, цавуз, ахпа вичив рахазвай хциз
тамашзава. Мусаибаз жаваб гузва.)
Сулейман
Авач, чан хва, буба фенвай хиялриз,
Веревирдер ийизвай за жувакди.
Тамашзавай къелемриз – зи аялриз,
Абуру зун кьазвай чпин лувакди.
Мусаиб
Чай ракъизва, хуьрек ала суфрадал,
Хизандин вил вун хтунал ала, дах.
Экуьн кьиляй кар алачиз арадал,
Сулейман
Хутахиз кIанзаван кьуна кIула дах?
Зун шаир я, халкьарин дерт рикIевай,
Агъа-СтIал хуьр ятIани бубадин,
Зегьмет чIугваз, гьалалвилин рекьевай,
Къайгъударвал авай хуьруьн-убадин.
 
Хиялраваз, бахт карагна вилеркай,
Чидач им зи хийир ва зиян ятIа?
Садбур цавай рахаз, садбур чилеркай,
Чидач, чан хва, тахъвана, пиян ятIа?
 
Ахлад, чан хва, хкведа зун исятда,
Багъда къекъвен, рахан са кIус тарарив.
Хъсан гьава ава багъда, гьаятда,
Тамашин вуч дамах гватIа ярарив.
(Мусаиб хъфизва. Сулейманаз тахай дидедин
ванер къвезва) 
Гевгьеран сес
Я чилерай чилиз фейи, Гьасанбег!
Зун туна, вун гьи жегьнемдиз фена лагь?
Тун тавуна велед кьванни са эркек,
Тахай хци, Сулеймана кьена лагь!
 Сулейман
Тахай диде, им зун туш хьи - Сулейман,
Квахьна фида, экъечIна и хуьряйни!
Зун кьиникь я, заз чида ви эрзиман,
Пака фида Дербентдиз ви хъиляйни!
Гевгьеран сес
Алад, алад, дикIени вун гьуьлуьз фин,
Зун куь кIвализ лукI туш гъана, кутIунвай.
Зун жегьил я, лугьуз жедач, гъуьлуьз фин,
Къвез-къвез дарда гьатзава зун атунвай.
 
Бубад багъни цадай никни гана хьиз,
Гуз, неда за, рекьидалди каша зун!
Вахт жедалди са-сад гъуьлуьз гана хьиз,
Ахпа бике хьиз хуьда кьве руша зун!

ШАИРДИКАЙ АРИФДАРРИН ФИКИРАР
«Заз Кеферпатан Кавказдин ва Юкьван

Азиядин миллетрин векилриз дуствилин
са меслят къалуриз кIанзава, им тавакъу
хьиз кьабулайтIани жеда. Ашукь СтIал Су-
леймана, - заз чизва, са заз ваъ, амайбу-
рузни лап гьейран ийидай гьайбатлу эсер
авуна. А кIел-кхьин тийижир, амма камал-
лу кьуьзуь касди президиумда ацукьна
вичин шиирар туькIуьриз гьикI кушкуш
ийизвайтIа заз акунай. Ахпа ада, XX лагь-
ай виш йисан Гомера, абур инсан гьей-
ран жедай тегьерда гуьзелдиз кIелнай.

Сулейман хьтин поэзиядин жавагьирар
яратмишиз бажарагъвал авай инсанар
куьне хуьх»

                            МАКСИМ ГОРЬКИЙ
                            ***
Сулейманан патав Эльбрусни Казбек са

затIни туш, Сулейман Кавказдин цIийи
кукIуш я.

                             ЭФЕНДИ  КАПИЕВ
                           ***
СтIал Сулейманакай чIехи шаир хьана,

вучиз лагьайтIа, адахъ вичин уьлкведин
уьмуьрдал гуьзчивалдай ва адан гъавур-
да акьадай халис чIехи бажарагъ хьана.

                                       И. СКОСЫРЕВ
                            ***
«СтIал Сулейман гзаф зурба ва халис

шаир я... Дагъустандин чIехи ашукьдин
рикIел вичин Ватандин накьан перишан
югъ гирт хъсандиз аламай. Гьавиляй ам
адан гъалибвилерив ацIанвай къенин йикъ-

ал ва гурлу пакагьан йикъал ашукь тир...».
                                              Л. ЛЕОНОВ
                              ***
СтIал Сулейманан баркаллу тIвар эбе-

ди яз миллионралди  ннсанрин рикIера
амукьда...».

                                                   ЛАХУТИ
«СтIал Сулейманахъ хьтин машгьурвал

авай шаирар чилин винел тек-бир ала.
Адан камаллу, фасагьат, хци шиирар Эр-
менистандин шаирриз гзаф мукьва я.
Амма XX виш йисан Гомеран хатI маса
са шаирдинни хатIуниз ухшамиш туш.

СтIал Сулейман чаз азадвал, гьахъ-ада-
лат патал ва иллаки халкьдин мягькем ду-
ствал патал женг чIугур шаир яз багьа я».

                                    М.Н. ЦАГАРАЕВ
                            * * *
«СтIал Сулейман халкьди вичи чIехи

авур, амма Советрин властдин девирда еке
машгьурвал къазанмишай халкьдин халис
шаиррин жергеда ава».

                                         М. ШОЛОХОВ
                            * * *
«СтIал Сулейманан лирика куьгьне же-

дайди туш, я адан девирни, бязи къиметлу
шейэр дегиш хьана лугьуз, тарихда
акьалтIдайди туш...

Сулейманан шиират, несилрин дегиш-
вилерилай аслу тушиз, вине ава. ГьикI хьи,
ам медениятдин виридалайни къиметлу
хазинайрик акатзавайбурукай я».

                                Гьажи ГАШАРОВ

Вини дережада къаршиламишда

И йикъара лезги халкьдин машгьур
шаир СтIал Сулейманан Шииратдин йикъ-
ар тухуниз талукь яз районда гьазурвилер
аквазва. 18-майдиз, адет хьанвайвал, гьар
йисуз шаирдин хайи югъ зурба мярекат-
ралди къаршиламишзава. Им неинки са

шаиррин, чи виридан лап рикI алай су-
варрикай сад я.

Са йис инлай вилик Яран суварин
йифиз ахлакьсузри магьир устад, чIехи
арифдар Сулейман бубадин кIвализ —
музейдиз цIай янай. Им са лезги халкьдин
ваъ, санлай  вири дуьньядин халкьарин тIал
я. Амма Сулейман буба туьхуьриз тежер
чирагъ я. Шаирдин музей гуьнгуьна
хтунин патахъай Дагъустандин, чи
райондин руководствойри,
мергьеметлувилин фондари ва кьилдин
ксари, санлай СтIал Сулейманан
шииратдиз, бажарагъдиз гьуьрметзавай
гьар са касди куьмекдин гъил яргъи авуна.

Алай вахтунда музейдин дарамат
туькIуьрна кутягьнава. Музейдин айван,
рак-дакIар, чил, кафель туна, гуьнгуьна
хутунва ва пожарный сигнализацияни
эцигнава. Серго  Орджоникидзеди
шаирдиз ганвай М-21 автомашинни

арадиз хканва, адаз махсус гуьзгуьдин
гаражни туькIуьрнава.  Музейдин гьаят
чIагай рекьерив, булахрив, чIижер хуьдай
куьнуьйрив безетмишнава, кьилдин
экспонатар хуьдай чкани туькIуьрнава,
элкъвена ч Iагай паруярни янава.

Райондин адми-
н и с т ра ц и я д и
м у з е й д и н
к у ь ч е д а ,
«Кьасумхуьр -
А г ъ а - С т Iа л »
республикадин
шегьредал кьван
асфальт цана,
аваданламишна,
куьчеда экверни
туна.  Фондунин
т а к ь а т р и н
г ь и с а б д а й
шаирдин 3
портрет, адан

суьрет алай гам, музейдин вилик кIватIиз-
ахъай жедай майданар, кIвалин чешне,
шикилар гьазурнава, документар,
видеоматериалар кIват хъувунава.

Шииратдин йикъан вилик мектебра,
культурадин идарайра Ст1ал Сулейманаз
талукь тир мярекатар кьиле тухун, адан
шиирар кIелун ва абурун мана-метлеб
веривирд авун адет хьанва. Умудлу я, СтIал
Сулейманан шиирратдин сувар са 18-
майдиз кьиле тухуналди акьатдач, йисан
вири варцара шаиррихъ галаз
гуьруьшмишвилери и суварин сергьятар
гегьеншарда. Шаирдин эсерар са
вахтундани куьгьне жедайбур туш.
Гьакъикъатда Сулейман вуж ятIа чир хьун
– гьар са лезгидин кьилин буржи я. Ихьтин
гьалари шаирар хуьдай, лезги чIал, тарих
хуьдай ва ам безетмишдай мумкинвилер
арадал гъида.

                                          Лена Саидова.
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ЧIехи устад алхишзава шаирри
        «СУЛЕЙМАН,  ДУЬЗ  Я  ВИ  ЖАВАБ...»

Абидин Камилов

    Сулейманан багъда
   (Махачкъалада авай Cmlaл Сулейма-
нан сур-гуьмбетдин патав кхьей чIал)
Хуш гилавар, гуьцI жез, физ зи мекевай,
Хкаж жезва кьакьан къавах тарариз.
Каспидилай къарагъзавай лепеяр
Къвез гьахьзава зи шиирдин цIарариз...

Хушбахт уьмуьр ргазва къе кьуд пата:
Гьар сад, вичин бахт жагъана, шад я къе.
РикI шадвилив ацIана зун, аял хьиз,
Ава, рикIе гьиссери гуз гур лепе.

Садбур гьуьлуьн къерех кьуна къекъвезва,
Ашкъи кутаз хуш гьавади, атирди...
Садбур гьуьле, балугъар хьиз, эхъвезва,
Цуьк акъудрай лугьуз мадни уьмуьрди…

Амма тек сад бармак алаз ракъиник
Акъвазнава. Хабар туш жал гатфаркай?!
Я тахьайтIa гъамлу я жал инсан къе?
Я тахьайтIа кватнавач жед(и) ахваркай?

Вич лугьумир, зал гьалтайди такуна,
Цуьквер юкьва чка кьунвай сур хьана.
Мрамордал «Гомеран» тIвар акуна.
Шад гуьгьуьлар, зулун югъ хьиз, чIур
                                                                хьана..

«Ажеб жедай къенин юкъуз чахъ галаз
АмайтIа Куьн, рахаз-хъуьрез, Сулейман.
Гьар са югъ чаз сувар жедай Квехъ галаз,
Зи шиирар кIелдай за Квез, Сулейман...»

Зи гьиссерив зи хайи чил рахана:
«- Ни лугьуда амач ам чи арада?
Кьуд патахъди килиг иер, алгъана,
Ваз шаирдин рикIин мурад аквада »

                                Рамазан Дадашев

  Хкана арадал шаирдин
                 музей
Яваш хьана къе чи рикIерин тIал-
ТуьхкIуьр хъувурла чи шаирдин кIвал.
Дуьньядиз машгьур «шиират(дин)
                                                          Мекке»,
Мад тахьурай вал гьич «чIулав леке».

Кайи Музейдиз сифтегьан куьмек,
Гайибур я ви рухваяр эркек:
Чи Сулейманни, Нариман, Имам,
Ийиз гьазур я гьар са кар тамам.

Сулейман Буба, къарагъ вун кIвачел!
Килиг гьикI дегиш хьанватIа ви КIвал.
Вахъ рикI кудайди амай кьван чIавал,
Жеда хаинриз чеб фир-тефир сал.

Ви пек-парталар къе цIийи кIвализ-
Чухва, шаламар чанта… хтанва.
Аманатар ви, хуш тир чи рикIиз,
Нур гуз, гуьзгуьдкай къе чаз аквазва.

А ви къаб-къажах, нажахни каца…
Динж хъхьанва мад таниш тир «мука».
Килигуналди тух жезвач кьве вил,
Горькийдихъ галаз ягъай ви шикил…

На «Билбил» ягъай, чуьнгуьр ви багьа,
Абдурагьиман савкьват тир зурба.
Вахъ галаз къекъвей а нехиш аса –
Вири хтанва къе, Сулейман Буба!

Гьар майдиз, чIижер куьнуьдал хьиз,
                                                                чун,
КIватI хъижеда ви КIвализ, Сулейман.
Гафарихъ галаз яргъал ширин чIун,
Жеда шиирар кIелиз, Сулейиан!

                  Майрудин Бабаханов
                   ***
Геж къвез хьана кимел кьуъзуь Сулейман,
Садра хьиз туш,  кьведра хьиз туш – датIана.
Са сеферда, гьамиша хьиз, гежайла,
Кимэгьлийри и кардин кьил кьатIана:
-  Я Сулейман, - cyaл гана итимри, -
И геж авун кхьенва гьи къанунда?
-  Ваъ, - лагьана Сулеймана,- рази хьухь,
КIусни геж туш, акъатнава вахтунда:
Ахмакъбуру вири гафар лагьанва,
Акьуллуяр рахадай вахт атанва...

                         Хазран Кьасумов

ЧИ  РИКI  АЛАЙ  ШАИР  Я  ВУН
Халкьдиз масан жавагьирар туькIуьрай,
Лезгистанда гуьзел чIалар къекъуьрай,
Пашманвилер шадвилерихъ элкъуьрай,
Чи рикI алай шаир я вун, Сулейман.

Ви гьар са цIар якъут-гевгьер, къизил я,
Ви шиирар гуьзелни я, кьезил я,
Абур кIелун - ачух жедай гуьгьуьл я,
Чи рикI алай шаир я вун, Сулейман.

Несигьатдин Шалбуз дагъ яз хьана вун,
Сад Аллагьди Самур вацI яз гана вун,
Гуьзел майдин вацра дидед хана вун,
Чи рикI алай шаир я вун, Сулейман.

Майдин вацра, шад гьевесдив ацIана,
ЦIийи музей ачухзава  эл атана.
Ви шииррал гуьл тахьай кас аматIа?
Чи рикI алай шаир я вун, Сулейман!

        Абдулашим Гьажимурадов

Къе алемди ийизва гьисс
Инсанарни ухшар я чун цуьквериз,
Гьар накьвадал битмиш жедач гьар са цуьк.
Гьардахъ ава вичин гьайбат, вичин кар,
Гам кIан ятIа, храз чира, эвя сар…

ГьакI кIватIайд я Сулеймана са-са гаф,
ГьакI чирайд я Сулеймана уьмуьр-кар.
Килиг кIантIа, алатзава виш йисар,
Пешекарри кьазва къени адан тIвар.
                               ***
Авачизни вахъ са далу,
Аслан хьтин хьана гужлу,
КичIе тушир сес ялавлу
Ви чIаларик кваз хьана кьван.

Саид, Эмин кьуна арха,
Вун кесибрин гьатна юкьва,
Фикир кубут девирдин хва
На даим гатаз хьана кьван.

ЦIийи ктабар  Сулейманаз
              бахшзава

ЧIехи шаирдин Шииратдин йикъарин сува-
рин вилик «Сулейманаз бахшзава» кьил гана
«Куьредин ярар» - «ЦIийи Къавкъаз» тешкилат-
ри советрин уьлкведин ва гьакIни алай аямдин
чи шаирри Дагъустандин халкьдин шаир, зурба
арифдар ва камалэгьли СтIал Сулейманаз бахш-
на кхьенвай шиирар гьатнавай ктаб акъуднава.
Сифте чинал шаирдин шикил ва рангунин жил-
дер алаз, 188 чиникай ибарат яз акъуднавай и
кIватIал туькIуьрайди шаир Майрудин Бабаха-
нов я.

- И чна квез теклифзавай ктаб Сулейман бу-
бадин машгьурвал, ам халкьдиз истеклувал къа-
лурзавай гуьзгуь хьиз кьабулун тIалабзава. Ана
уьлкведин эдебиятдин дестекрин эсеррихъ га-
лаз гьевескаррин шиирар гунни гьа кIвалахдихъ
галаз алакъалу я, - кхьизва М. Бабаханова.

Ктабда сифте гафунин чкадал филологиядин
илимрин кандидат, философиядин илимрин док-
тор, профессор, Россиядин писателрин Союз-
дин член Агьед Агъаеван «Халисан халкьдин
шаир» гъвечIи макъала ганва.

Умудзава, СтIал Сулейманан шииратдал
рикI алай гьар садан кIвале адаз лайихлу чка
жагъида.

                               ***
«Мир Сулейман Стальского» ихьтин кьил

гана «ЦIийи Къавкъаз» («Новый Кавказ») из-
дательский группади чIехи шаирдин уьмуьр-
дихъ ва яратмишунрихъ галаз алакъалу тир
адан эсерар ва маса материалар авай 5 ктабди-
кай ибарат тир кIватIал акъудун фикирдиз
къачунва. И кIвалах чи машгьур журналист,
писатель ва таржумачи чи районэгьли Алибег
Омарова (техаллус) вичин хивез къачунва. И
проектдин куратор шаир Майрудин Бабаха-
нов я.

230 чиникай ибарат тир 1-ктабдин сифте-
гьан нумра чапдай акъатнава.

Жуьреба-жуьре маракьлу материалралди
девлетлу и ктаб чIехи шаирдин I48 йис тамам
хьунин лишанлу йикъан – Шииратдин сува-
рин йикъан вилик кIелдайбур патал хъсан
савкьват хьанва.

                                      Абидин Камилов.

  Сулейманан шиирар мецеллаз
Квез и шикил-

дай  аквазвай Диа-
на Ильясова, Эми-
лия Пирмегьаме-
дова, Регина
Эмирбегова, Нар-
гиз Инаятова ва
Лейла Абасова
Вини СтIалрин юкь-
ван школадин уче-
ницаяр я, абуру 9-
классда хъсан къи-
метар аваз кIелза-
ва. Гьа са вахтун-
да, абуру районда
ва школада тухузвай мярекатрани активвилелди иштиракзава.

ИкI, мисал яз, Эмиля Пирмегьамедовади ва Диана Ильясовади райондин
школьникрин арада СтIал Сулейманан шиирар кIелунай тухвай конкурсда
приздин чкаяр кьуна.

                                                                                 Замир Мегьамедов.

      «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин «Информационное
агентство» МБУ-дин коллективди Рамазанов Умрагь кечмиш хьунихъ галаз алакъа-
лу яз адан хзандиз ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.

Утерянный аттестат о среднем образовании за №0081919, выданный в 2009 году
Ашагастальской СОШ на имя Алимирзоева Заура Маюдиновича, считать недей-
ствительным.


