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Tərtibçidən 
 

zərbaycan və Dağıstan ədəbiyyatının tanınmış nüma-
yəndəsi, şair, yazıçı və publisist Sədaqət Qayınbəy qızı 

Kərimovanın qələmə aldığı nəzm və nəsr əsərləri, o cümlədən şeir 
və poemaları, hekayə, povest və romanları, pyesləri, oçerk və 
məqalələri çağdaş Azərbaycan və Dağıstan ədəbiyyatının dəyərli 
nümunələri sırasında öz layiqli yerini tutmuşdur. Azərbaycan, ləzgi 
və rus dillərində yazan  müəllifin bir sıra əsərləri Dağıstan 
xalqlarının dillərinə, eləcə də türk dilinə tərcümə olunmuşdur. 

S.Kərimova haqqında ilk biblioqrafiya 2003-cü ildə nəşr 
edilmişdir (Sədaqət Kərimova - 50 /tərt. Bəybala Ələsgərov; red. 
Leyla Qafurova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitab-
xanası.- Bakı, 2003). Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən 
yenidən işlənmiş, daha da təkmilləşdirilmiş, yeni quruluşda tərtib 
olunmuş və yazıçının çoxşaxəli yaradıcılığını  hərtərəfli əks 
etdirən bu biblioqrafik göstərici 1966-2014-cü illərdə dərc olunan 
materialları özündə əks etdirir. 

3 dildə - Azərbaycan, ləzgi və rus dillərində tərtib edilmiş 
göstərici 2 hissədən ibarətdir: I hissədə - Sədaqət Kərimovanın 
əsərləri; II hissədə - Sədaqət Kərimova haqqında materiallar top-
lanmışdır. Biblioqrafik göstəricidə materiallar janr və forma müx-
təlifliyi nəzərə alınaraq bölmələrə ayrılmış, daxildə isə xronoloji 
prinsiplə, əlifba sırası üzrə qruplaşdırılmışdır. 

Vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə sonda köməkçi 
göstəricilər tərtib olunmuşdur. 

Kitab ədəbiyyatşünas alimlər, tədqiqatçılar, kitabxanaçı-
biblioqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Göstərici haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə 
və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək, təklif və 
rəylərini Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş edirik. 

Ünvan: AZ-1000, Bakı şəh., Xaqani küç. 29; 
E-mail: contact@anl.az; URL: www.anl.az 

A
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Parlaq istedad sahibi 
 

zərbaycan və ləzgi ədəbiyyatının görkəmli simaların-
dan biri olan, əsərləri ilə yalnız Azərbaycanda və 

Dağıstanda deyil, hər iki respublikanın hüdudlarından kənarda da 
tanınan Sədaqət Kərimovadan söhbət düşəndə hamı bir nəfər kimi 
etiraf edir ki, o, parlaq istedad sahibidir. Onun özəlliyi təkcə çox-
şaxəli yaradıcılığa malik olması deyil, həm də məşğul olduğu 
sahələrin hər birində yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirməsidir.  

Sədaqət Kərimova haqqında danışarkən ilk növbədə onun 
poeziyası yada düşür. Odlu-alovlu təbi, dərin fəlsəfi məzmunu, 
dadlı-şirəli dili ilə seçilən şeirləri və poemaları ona oxucu rəğbəti 
qazandırıb. Sədaqətin şeirlərinin vurğunları arasında onun neçə-
neçə şeirini əzbər deyən pərəstişkarlarını tanıyaram. Həm Azər-
baycan, həm də ləzgi dillərində eyni sənətkarlıqla yazan şairin 
özünəməxsus poetik dünyası var. Onun 30-dan çox şeirinə müx-
təlif bəstəkarlar mahnı bəstələyiblər. S.Kərimovanın azərbaycan-
ca “Qərib quşun nəğməsi” kitabının çapdan çıxması xəbəri oxu-
cular tərəfindən böyük maraqla qarşılanmış, mətbuat səhifələrin-
də onlarca resenziya çap olunmuşdur. Müəlliflər kitabı şairin 
uğuru kimi dəyərləndirmiş, bir sıra bəstəkarlar onun şeirlərə mah-
nılar bəstələmişlər. Azərbaycanın istedadlı bəstəkarı Sevinc 
Məmməd qızı isə həmin kitabdakı şeirlərdən təsirlənərək oradakı 
20-dən artıq mətnə mahnı yazmışdır. 

 Sədaqət Kərimovanın ləzgi dilində ilk kitabı olan, “Ləzginka 
çal” adı ilə 1995-ci ildə “Azərbaycan” nəşriyyatında çapdan çıx-
mış toplu da müəllifinə uğur gətirmişdir.  

Müəllifin nəsrindən danışarkən onun bir sıra sənətkarlıq 
xüsusiyyətlərini qeyd etməmək mümkün deyil. İlk növbədə yazı-
çının təhkiyə üsulundan danışmaq istəyirəm. Sədaqət ilk cümlələ-
rindən oxucunu öz cazibəsinə sala bilir. Yazıçıda oxucunu maraq-
landırmaq, həyəcanlandırmaq və intizarda saxlamaq məharəti var. 
Onun əsərləri elə başlanır ki, ardını oxumamaq mümkün olmur. 
Novella janrının elementlərini özündə ehtiva edən bu əsərlərdə 
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bir qayda olaraq göz yaşı gülüşə, kədər sevincə qarışır. Həyəcanlı 
süjetlər, gözlənilməz məqamlar, kəskin kulminasiya nöqtələri, 
təsirli sonluqlar... Bunlar Sədaqətin nəsr əsərlərinin məziyyətləri-
dir. Onların tərbiyəvi əhəmiyyəti ayrıca mövzudur. İnsan mənə-
viyyatının dərinliklərinə nüfuz etməyi, insan qəlbinin ən incə tel-
lərini dilləndirməyi bacaran, orada baş verən təzadlı prosesləri 
bütün incəlikləri ilə göstərib oxucuları düşündürməyi öz vəzifə 
borcu hesab edən müəllif, təkcə nəql edən deyil, qəhrəmanlarının 
bütün ağrı-acılarını onlarla bərabər yaşayan, haqqında söhbət 
gedən hadisələrin iştirakçısı təsiri bağışlayır. Onun qəhrəmanları, 
yaratdığı obrazlar o qədər canlı, elə təbiidir ki, sanki  həmişə ya-
nımızda olublar. Baş qəhrəmanların mənəvi dünyalarının zəngin-
liyi, onların neqativ hallara qarşı barışmaz mövqeyi, həyatın çətin 
anlarında göstərdikləri mətinlik, nümayiş etdirdikləri böyük iradə 
oxucuya həyat dərsi verir, onu mübariz olmağa, həyatın çətin dö-
nüşlərində ruhdan düşməməyə çağırır. Maraqlıdır ki, oxucuların 
əksəriyyəti onun əsərlərindəki hadisələri həqiqət kimi qəbul edir, 
onun qəhrəmanlarında isə yazıçını görürlər.  

Onun evində böyük qovluqların yığıldığı bir şkaf var. Bir 
dəfə Sədaqət onları mənə göstərdi. Minlərlə məktub orada səliqə 
ilə yığılmışdı. “Məni bu məktublar yaşadır. Onlar olmasa, mən 
yaza bilmərəm. Hər məktubun arxasında məni sevən, anlayan, 
hisslərimlə yaşayan, həyəcanlarımı bölüşən bir insan taleyi var. 
Onlar mənim əsl dostlarımdır”, - deyib, o, mənə həmin qovluqlar-
la tanış olmağa icazə verdi. Oxucu minnətdarlıqları ilə dolu bu 
məktubları həyəcansız oxumaq mümkün deyildi. Onlarla tanış 
olana qədər mən Sədaqətin bu qədər sevildiyini, onun əsərlərini 
incəliklərinə qədər təhlil edib öz fikirlərini əsl tədqiqatçı kimi 
açan bu qədər kamil oxucuların olduğunu olduğunu ağlıma gətir-
mirdim. Həmin məktublar mənə Sədaqəti daha yaxından tanıtdı. 

Hələ uşaqlıqdan bədii yaradıcılıqla məşğul olan Sədaqət 
Kərimovanın şeir və hekayələri orta məktəbin 7-ci sinfindən eti-
barən “Azərbaycan pioneri”, “Azərbaycan gəncləri”, “Qızıl Qu-
sar” və başqa qəzetlərdə, respublikada nəşr olunan bir sıra jurnal-
larda və ədəbi almanaxlarda çap olunmuşdur. Lakin ilk nəsr kitabı 
uzun illər sonra, 1985-ci ildə “Səssiz haray” adı ilə “Yazıçı” 
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nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. 15 min nüsxə tirajla çap olunan 
həmin kitab iki həftə ərzində satılıb qurtarmış, müəllifinə böyük 
uğur gətirmişdir. Yazıçının kitaba daxil edilmiş doqquz hekayə-
sində də digər yazılarında olduğu kimi insan mənəviyyatı və əx-
laq probleminə önəm verməsi ədəbi tənqidin diqqətini cəlb etmiş, 
müxtəlif qəzet və jurnallarda bununla bağlı onlarca məqalə dərc 
olunmuşdur. Onun 1989-cu ildə “Yazıçı” nəşriyyatında çapdan 
çıxmış “Bir yaz gecəsi” adlı ikinci nəsr kitabı da oxucular tərəfin-
dən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. “Gəzəyən” povestindən və 
səkkiz hekayədən ibarət olan həmin kitab ədəbi tənqidin diqqətini 
cəlb etmiş, onunla bağlı respublika mətbuatında çoxlu sayda 
resenziya dərc edilmişdir.  

Müəllifin dörd il sonra nəşr olunmuş “Hal” kitabını isə Azər-
baycan ədəbi mühitində əlamətdar hadisə adlandırmaq olar. Onun 
haqqında, ələlxüsus kitaba daxil olan eyniadlı romanla bağlı 
mətbuat səhifələrində qızğın müzakirələr getmiş, olduqca maraqlı 
oxucu rəyləri, tənqidçi qeydləri çap olunmuşdur. Müəlliflərin 
yekdil fikri bu olmuşdur ki, “Hal” bənzərsiz əsərdir. 

Yazıçıya şöhrət gətirən kitablar arasında “Qürub” adlı povest 
və romanlar toplusu da xüsusi yer tutur. Bu kitaba müəllifin “Ayı 
yağışı” romanı, “Ağ qəm”, “Günah”, “Gəzəyən”, “Qürub” po-
vestləri daxil edilmişdir. Həmin kitabın uğurları haqqında danı-
şarkən belə bir faktı xatırlatmağa dəyər ki, onunla bağlı respublika-
nın müxtəlif mətbuat orqanlarında 54 resenziya çap olunmuşdur. 

Jurnalist kimi Sədaqət Kərimovanın yaradıcılığından danı-
şanda onun peşəkarlığı, yüksək səviyyəsi, mövzu seçimi, onlara 
yanaşma tərzi, yazı üslubu diqqət çəkir. Onun klassik jurnalistika-
nın oçerk, esse, zarisovka, felyeton kimi janrlarına tez-tez müra-
ciət etməsi günün nəbzini tutmaq məharətindən irəli gəlir. Lakin 
bir cəhəti xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, mənəviyyat mövzusu, 
əxlaq, tərbiyə məsələləri onun yaradıcılığının ana xəttini təşkil 
edir. Bu mövzuda onun qələmə aldığı məqalələri Azərbaycan 
jurnalistikasının inciləri adlandırmaq olar. Sədaqət Kərimovanın 
uşaq evlərindən və  qocalar evlərindən hazırladığı silsilə yazılar 
kəskinliyi, mövzuya yeni yanaşma tərzi, fərqli təhkiyə üsulu ilə 
oxucuların məhəbbətini qazanmışdır. İctimaiyyətin diqqətinə çat-
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dırdığı və müzakirəsinə verdiyi problemlərin ciddiliyi və əhəmiy-
yətliliyi peşəkar jurnalist imicini qazanmasına səbəb olmuşdur. 
Ümumiyyətlə, Sədaqət Azərbaycan mətbuatında öz yeri, öz san-
balı olan nümayəndəsi kimi böyük nüfuz sahibidir. 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində 
təhsil almış Sədaqət Kərimova tələbəlik illərinin ilk günlərindən 
müstəqil jurnalist kimi fəaliyyətə başlamış, özünəməxsus yazı 
üslubu, rəvan dili və fərqli dəst-xətti ilə seçilmişdir. Zəhmətkeş-
liyinə və maraqlı yazı tərzinə görə  hələ I kursdan “Azərbaycan 
gəncləri” qəzetinə ştatdankənar müxbir təyin olunan gənc qız  
respublikamızın ən böyük tirajla nəşr olunan bu mətbu orqanında 
bir-birindən maraqlı məqalə və oçerklərlə çıxış etməyə başlamış-
dır. Mənəviyyat mövzusunda yazdığı silsilə məqalələr isə ona 
şöhrət qazandırmışdır. 

Zəhmətkeşliyi sayəsində, gənc olmasına baxmayaraq imzası 
ilə tanındığına, artıq təcrübəli jurnalist kimi yetişdiyinə görə o, 
universitetin beşinci kursunda oxuyarkən dövrünün aparıcı mətbu 
orqanlarından olan, Azərbaycan KP MK-nın “Sovet kəndi” qəze-
tinə müxbir vəzifəsinə dəvət olunmuşdur. 17 il fasiləsiz olaraq 
həmin qəzetdə çalışmış Sədaqət Kərimova eyni zamanda Azər-
baycan Dövlət Universitetinin Fəlsəfə kafedrasının aspirantura-
sında təhsil almışdır. Gənclik illərindən çoxşaxəli yaradıcılığı ilə 
fərqlənən Sədaqət Kərimova qəzetçiliklə yanaşı, radio və televi-
ziya jurnalisti də olmuşdur. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Radio 
və Televiziya Verilişləri Komitəsində “Gənclik” və “Səadət” 
müəllif proqramları ilə əməkdaşlıq etmiş, maraqlı süjetlərlə efirə 
çıxmışdır. 

1991-ci ildə Azərbaycanın ilk parlament qəzeti olan “Həyat” 
nəşrə başlayanda Sədaqət Kərimova təcrübəli jurnalist kimi oraya 
işə dəvət olunmuş, məktublar, ictimai rəy və zona müxbirləri 
şöbəsinə müdir təyin olunmuşdur. Sonradan o, “Azərbaycan” 
qəzetində mədəniyyət şöbəsinə rəhbərlik etmiş, Azərbaycan və 
rus dillərində nəşr edilən beynəlxalq “Günay” qəzetinin baş re-
daktorunun müavini kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1997-ci ildən 
“Samur” qəzetinin baş redaktoru olan Sədaqət Kərimova Azər-
baycan, rus və ləzgi dillərində çap olunmuş 8 mindən artıq məqa-
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lə, oçerk, korrespondensiya, zarisovka, esse və felyetonların 
müəllifidir. 

Jurnalistika sahəsində qazandığı uğurlara görə o, hələ sovet 
dövründə Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının “Qızıl qələm” mü-
kafatı ilə təltif olunmuşdur. Kəndin sosial və iqtisadi problemləri 
ilə bağlı “Sovet kəndi” qəzetində dərc olunmuş oçerklərinə görə 
1984-cü ildə layiq görüldüyü bu mükafatdan sonra o, bir sıra 
mükafatlarla təltif olunmuşdur. 

Ləzgi oxucularının Sədaqət Kərimova ilə tanışlığı ana dilində 
qələmə alınmış “Lezginka çal”, “Soyuq günəş”, “Yenə bir bahar” 
“Köklənsin dünyamız “Ləzginka” üstə”, “Dil haqqında ballada”, 
“İtən gündəlik” və sair nəzm və nəsr kitabları ilə olmuşdur. Onun 
şeir və poemaları, hekayə, povest və romanları sevilə-sevilə oxu-
nur. Təsadüfi deyildir ki, ləzgi ədəbiyyatının və incəsənətinin 
inkişafında göstərdiyi xidmətlərinə görə 2009-cu ildə S.Kərimova 
Dağıstan Respublikasının “Şarvili” mükafatı ilə təltif olunmuşdur. 

Sədaqətin “Qusar, qusarlılar. КцIар, кцIарвияр” adlı ensik-
lopedik toplusundan ayrıca danışmaq istəyirəm. 2011-ci ildə 
müəllifin  Azərbaycan və ləzgi dillərində qələmə aldıgı, onun 13 
illik axtarışlarının nəticəsi olan 700 səhifəlik həmin kitab ayrıca 
bir rayona həsr edilmiş ensiklopedik kitablardan bir sıra məziy-
yətləri ilə seçilir. Müəllifin tarixçi, dilçi, etnoqraf, publisist, 
fotoqraf kimi tədqiqatları maraqlıdır. Vahid süjet xətti ilə birləşən 
fəsillər informativ xarakteri ilə səciyyələnsə də onlarda oçerk 
janrının elementlərindən də geniş istifadə olunmuşdur. Rəsmi və 
bədii üslubu peşəkarlıqla birləşdirmiş müəllif maraqlı və yadda-
qalan bir kitab ərsəyə gətirmişdir. İki dildə qələmə alınmış kitab 
ləzgi-Azərbaycan və Azərbaycan-ləzgi dilləri sahəsində çalışan 
peşəkarlar üçün əsl tapıntıdır. Müəllif hər iki dilin imkanlarından 
sənətkarlıqla istifadə edərək, qiymətli bir əsər yarada bilmişdir. 

2012-ci ildə Mahaçqalanın “Elm” nəşriyyatı tərəfindən 
S.Kərimovanın ləzgi dilində çap olunmuş “Dil haqqında ballada” 
adlı seçilmiş şeirlərdən və poemalardan ibarət toplusu Dağıstan 
ictimaiyyəti tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. Həmin ilin 
aprelində Mahaçqalanın Mərkəzi Kitaxanasında keçirilmiş kita-
bın geniş təqdimatı yaxşı yadımdadır. Kitabxanın böyük zalı ağ-
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zına kimi dolu idi. Orada olanlar etiraf edirdilər ki, son illər bu 
zal ilk dəfə bu qədər adamı bir araya yığmışdı. Sədaqətin yaradı-
cılığı ilə maraqlananların sayı-hesabı yox idi. Onların arasında 
Dağıstanın tanınmış söz adamları çoxluq təşkil edirdi. 
S.Kərimovanın yaradıcılığı haqqında fikirlər  söyləyən natiqlər 
yeni kitabın Dağıstan oxucuları üçün böyük hədiyyə olduğunu 
qeyd edərək onun Azərbaycan-Dağıstan ədəbi əlaqələrinin möh-
kəmləndirilməsində əhəmiyyətini vurğuladılar.  

Müəllifin bitib-tükənməyən yaradıcılıq eşqi qibtə doğurur. 
Bu fədakar qələm sahibi rahatlıq bilmədən gecə-gündüz çalışır. 
Onun gərgin əməyinin nəticəsi olaraq 2012-ci ildən bu yana 
Azərbaycan dilində  roman və povestlərdən ibarət “Ağ qəm” kita-
bı, ləzgi dilində qələmə alınmış, roman, povest və hekayələrdən 
ibarət “İtən gündəlik” kitabı çap olunmuşdur. 

Onun bir sıra əsərləri Səyavuş Məmmədzadə, Mayis Vida, 
Nailə Bannayeva, Aleksandr Rodionov və Boris Kutukov tərəfin-
dən Azərbaycan və ləzgi dillərindən rus dilinə tərcümə olunaraq 
“Blajnaya”, “Za semyu qorami”, “Medvejiy dojd” adları ilə çap-
dan çıxmışdır.  

Bir bəstəkar kimi Sədaqətin istedadı onun mahnı yaradıcılı-
ğında üzə çıxır. İndiyədək 100-dən çox mahnısı müğənnilər 
tərəfindən ifa olunan Sədaqətin əsərlərinin ən gözəl ifaçıları onun 
1996-cı ildə yaratdığı və bu günə kimi fəaliyyət göstərən “Suvar” 
Ləzgi Mahnı və Rəqs Ansamblının solistləridir. S.Kərimova bu 
vaxta kimi 5 musiqi albomu buraxmışdır. 

Həmçinin ləzgi xalqının mədəniyyətinə və etnoqrafiyasına 
həsr olunan, 2004 və 2008-ci illərdə lentə alınan, Sədaqət 
Kərimovanın ssenari müəllifi və rejissoru olduğu iki saatlıq “Mə-
nim doğma elim” adlı musiqili-sənədli filmləri haqqında danış-
maq da məqsədəuyğun olardı. Filmləri müəllifin musiqisi müşa-
yiət edir. Bu filmlər ləzgi dilində həmin formatda və üslubda 
yaradılmış ilk layihə kimi tarixə düşmüş, bu günə kimi İnternetdə 
ən çox izlənən və yüksək reytinqə malik filmlər kimi tamaşaçı 
rəğbəti qazanmışdır. 

Bir sıra respublika və beynəlxalq festivalların laureatı olan, 
ləzgi xalqının adət-ənənələrini, mədəniyyətini, folklorunu yaşa-
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dan “Suvar” Ləzgi Mahnı və Rəqs Ansamblı da Sədaqət 
Kərimovanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. Bu kollektivin 
şöhrəti respublikanın sərhədlərini aşaraq bir sıra xarici ölkələrdə 
də tanınmışdır. Kollektiv bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Türkiyə-
nin Ankara şəhərində keçirilən Beynəlxalq Anadolu Mədəniyyət 
və Sənət Festivalında Azərbaycanı təmsil etmişdir. 2011-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs 
Qarayevin sərəncamı ilə “Suvar” Ləzgi Mahnı və Rəqs 
Ansamblına “Xalq kollektivi” fəxri adı verilmişdir. 

Sədaqət Kərimovanın yaradıcılığına Azərbaycanda böyük 
maraq olduğu aydın görünür. Onun ədəbi irsinin mədəni-maarif 
müəssisələrində təbliği məqsədi ilə 2003-cü ildə Azərbaycan Res-
publikasının Mədəniyyət Nazirliyi və M.F.Axundov adına Azər-
baycan Dövlət Kitabxanası “Sədaqət Kərimova – 50” adlı 
metodik vəsait buraxmışdır. Həmin il görkəmli yazıçı-jurnalist 
Müzəffər Məlikməmmədov S.Kərimova haqqında “Sədaqət” adlı 
sənədli-publisistik kitab nəşr etdirmiş, burada onun həyat və yara-
dıcılığı haqqında maraqlı məlumatlar vermiş, yaradıcılığını geniş 
təhlil etmişdir. 2013-cü ildə isə yazıçının 60 illik yubileyi ərə-
fəsində Azərbaycan Respublikası Nobel İnformasiya Mərkəzinin 
sədri Bəybala Ələsgərovun tərtib etdiyi “Sədaqət Kərimovanın 
həyat və yaradıcılığı” adlı kitab nəşr olunmuş, burada yazıçının 
yaradıcılığı haqqında biblioqrafik məlumatlar verilmişdir. 

Sədaqət Kərimovanın fəal həyat mövqeyi, Azərbaycanda 
vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda iştirakı da maraqlıdır. O, ötən 
əsrin 90-cı illərində Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan 
Milli Komitəsinin azsaylı xalqlar komissiyasının sədri kimi 
ictimai fəaliyyət göstərmişdir. 1994-cü ilin avqust ayının 10-da 
həmin təşkilatın təşəbbüsü ilə Ermənistan Respublikasının İcevan 
rayonunda keçirilmiş Azərbaycan və Ermənistan qadınları nüma-
yəndələrinin görüşündə iştirak etmişdir.  

1997-ci ildə Dağıstan Dövlət Universitetinin Bakı filialında 
Dağıstan filologiyası fakültəsinin ləzgi və avar dilləri bölməsinin 
yaradılmasının təşkilatçılarından biri olmuş, Azərbaycanın ləzgi 
gənclərindən burada oxumağa 10 nəfəri cəlb etmiş  S.Kərimova 
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beş il bu təhsil ocağında ləzgi dili və ədəbiyyatı fənnini tədris 
etmişdir. 

Azərbaycan milli mətbuatının 130 illiyi münasibətilə jurna-
listikanın inkişafındakı xidmətlərinə görə 2005-ci ildə Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı 
ilə Sədaqət Kərimovaya “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi ona dövlət tərəfindən 
göstərilən diqqətin bariz nümunəsidir.  

Sədaqət Kərimova 1997-ci ildən bu günə kimi fasiləsiz ola-
raq “Samur” Ləzgi Milli Mərkəzinin orqanı olan, üç dildə - Azər-
baycan, ləzgi və rus dillərində nəşr olunan eyniadlı qəzetin baş 
redaktorudur. Onun səyləri sayəsində bu gün qəzet respublika-
mızda öz sabit oxucuları və ciddi dəst-xətti olan mətbu orqan 
kimi tanınır. 2012-ci ildə Bakı Dövlət Musiqi Akademiyasında 
qəzetin 20 illik yubileyinin təntənəli şəkildə qeyd olunması onun 
uzunömürlü və sabitqədəm fəaliyyətindən xəbər verir. Sevindirici 
haldır ki, qəzetin təkcə Azərbaycanda və Dağıstanda deyil, həm-
çinin dünyanın müxtəlif ölkələrində daimi oxucuları var. Azər-
baycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə ləzgi dilində çatdırıl-
masında bu qəzetin rolu böyükdür.  

Təbiət vurğunu olan və bu xüsusiyyətini bədii əsərlərində də 
büruzə verən Sədaqət Kərimova həm də həvəskar alpinistdir.  
Respublikamızın ərazisindəki bir sıra yüksəklikləri fəth edən, 
2004-cü ildə isə “Samur” qəzetinin şərəfinə keçirilmiş, altı nəfər-
dən ibarət ekspedisiya ilə birgə Qusar rayonunun ərazisində 
yerləşən Şahdağın dəniz səviyyəsindən 4243 metr hündurlükdə 
olan ən yüksək zirvəsini fəth etmişdir. Mən Sədaqətə - Şahdağ 
kimi vüqarlı və qürurlu el qızımıza bu böyük məhəbbətinə rəğ-
mən həyat və yaradıcılığının bütün sahələrində daha yüksək 
zirvələri fəth etməyi arzulayıram.     

Faida Qəniyeva,  
Dağıstan Dövlət Universiteti  

Dağıstan dilləri fakültəsinin müəllimi, 
filologiya elmləri doktoru 

  



 

 12 

Ñÿäàãÿò Êÿðèìîâà

 
 

Sədaqət Kərimovanın həyat  
və fəaliyyətinin əsas tarixləri 

 
1953                - Sədaqət Qayınbəy qızı Kərimova mart 

ayının 30-da Qusar rayonunun Qələcuq 
kəndində, ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 

 
1959                 - Qusar şəhər ibtidai məktəbinin birinci 

sinfinə getmişdir. 
 
1966               - “Vətənim” adlı ilk şeiri Qusar rayonunda 

çıxan “Qızıl Qusar” qəzetində dərc edilmiş-
dir; 
- “Qırılmış qanad” adlı ilk hekayəsi “Azər-
baycan pioneri” qəzetində dərc edilmişdir; 
- “Gənclər iməcilik keçirdilər” adlı ilk mə-
qaləsi “Azərbaycan gəncləri” qəzetində 
dərc edilmişdir. 
 

1968             - “Azərbaycan gəncləri” qəzetinin respub-
lika məktəbliləri arasında keçirdiyi “Anam, 
doğma Azərbaycan” mövzusunda inşa yazı 
müsabiqəsinin qalibi olmuşdur. 

 
1969              - Qusar şəhər 1 saylı orta məktəbini bitir-

mişdir; 
- Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurna-
listika fakültəsinə daxil olmuşdur; 
- “Azərbaycan gəncləri” qəzetinin ştatdan-
kənar müxbiri təyin olunmuşdur; 
- Noyabrın 17-də Azərbaycan Dövlət Opera 
və Balet Teatrında Azərbaycan EA, Yazıçı-
lar İttifaqı və Mədəniyyət Nazirliyinin gör-
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kəmli Azərbaycan yazıçısı M.S.Ordubadi-
nin anadan olmasının 100 illik yubileyinə 
həsr etdikləri yubiley gecəsində respublika 
gəncləri adından çıxış etmişdir.  
 

1970                 - “Azərbaycan gəncləri” qəzetində “Tərbiyə 
mövzusunda” rubrikası altında oçerklər 
silsiləsindən ilk oçerki dərc olunmuşdur; 
- Jurnalistika fakültəsindən Azərbaycan 
Dövlət Universiteti komsomol komitəsinin 
büro üzvü seçilmişdir. 
 

1972                  - Fevralın 29-da Bakı şəhər komsomol təş-
kilatının 44-cü konfransına Azərbaycan 
Dövlət Universitetindən nümayəndə seçil-
mişdir. 

 
1973                 - Fevralın 25-də M.V.Lomonosov adına 

Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika 
fakültəsində keçirilmiş SSRİ Tələbə Elmi 
Cəmiyyətlərinin Ümumittifaq konfransında 
Azərbaycan milli mətbuatının ənənələri 
mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. 

 
1974               - Hələ universitetin beşinci kurs tələbəsi 

ikən Azərbaycan KP MK-nın “Sovet kən-
di” qəzetinə müxbir vəzifəsinə işə götürül-
müşdür; 
- Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurna-
listika fakültəsini bitirmişdir. 
 

1975-1985                   - Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya 
Verilişləri Komitəsinin “Gənclik” proqra-
mında müxtəlif verilişlərlə çıxış etmişdir. 
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1977                - Azərbaycan KP MK yanında Marksizm-
Leninizm Universitetinə daxil olmuş, 1978-
ci ildə oranı bitirmişdir. 

 
1978-1981               - Dövlət Televiziyasının “Səadət” proqra-

mında müxtəlif süjetlərlə çıxış etmişdir. 
 
1980-1982               - Azərbaycan Dövlət Universiteti fəlsəfə ka-

fedrasının aspiranturasında təhsil almışdır. 
 
1984             - Kəndin sosial və iqtisadi problemləri ilə 

bağlı “Sovet kəndi” qəzetində dərc olun-
muş oçerklərinə görə Azərbaycan Jurnalist-
lər İttifaqının “Qızıl qələm” mükafatı ilə 
təltif olunmuşdur. 
 

1985              - “Səssiz haray” adlı ilk nəsr kitabı 
“Yazıçı” nəşriyyatında 15 min nüsxə tirajla 
işıq üzü görmüşdür. 

 
1989                - “Bir yaz gecəsi” adlı nəsr kitabı “Yazıçı” 

nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. 
 
1991                - “Qərib quşun nəğməsi” adlı şeirlər kitabı 

Azərnəşrdə çapdan çıxmışdır. Kitabdakı 
20-dən çox şeirə bəstəkarlar tərəfindən 
mahnılar bəstələnmişdir; 
- Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 
orqanı olan “Həyat” qəzetinin ilk sayından 
burada Məktublar, ictimai rəy və zona 
müxbirləri şöbəsinin müdiri vəzifəsində 
çalışmışdır. 
 

1992               - “Həyat” qəzetinin adı dəyişdirilərək 
“Azərbaycan” olanda qəzetin Mədəniyyət 
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və publisistika şöbəsinin müdiri vəzifəsinə 
təyin olunmuşdur; 
- Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azər-
baycan Milli Komitəsinin azsaylı xalqlar 
komissiyasının sədri seçilmişdir. 
 

1993                 - Jurnalistika sahəsində qazandığı uğurlara 
görə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin 
Həsən bəy Zərdabi adına mükafatı ilə təltif 
olunmuşdur; 
- Roman, povest və hekayələrdən ibarət 
“Hal” adlı kitabı “Azərbaycan” nəşriyya-
tında işıq üzü görmüşdür; 
- Avqustun 5-də Çexiya Respublikasının 
paytaxtı Praqa şəhərinin yaxınlığındakı 
Liblitsa kəndindəki qədim qəsrdə Helsinki 
Vətəndaş Assambleyası qadın komissiyası-
nın müharibə və qadın zorakılığı problemi-
nə həsr etdiyi, ərazisində müharibə gedən 
ölkələrin nümayəndələrinin iştirak etdiyi 
konfransda çıxış etmişdir. 
 

1994                  - Bəstələdiyi “Ləzginka çal, qardaşım” adlı 
ilk mahnısı ifa olunmuşdur; 
- Azərbaycan və rus dillərində nəşr olunan 
beynəlxalq “Günay” qəzetinin baş redakto-
runun birinci müavini vəzifəsinə təyin 
olunmuşdur. 

 
1995             - Azərbaycandan Amerika Birləşmiş Ştatla-

rının Vaşinqton şəhərindəki “Meridian” 
Beynəlxalq Mərkəzinə, demokratik seçkilə-
rin keçirilməsi təcrübəsini öyrənməyə gön-
dərilmiş, burada bir ay təhsil almış 10 nəfər 
gənc siyasətçidən biri S.Kərimova olmuşdur;  
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- Noyabrda 65 saylı Qusar seçki dairəsi 
üzrə Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinə seçkilərdə iştirak etmişdir; 
- Ləzgi dilində “Ləzginka çal, qardaşım” 
adlı ilk kitabı “Azərbaycan” nəşriyyatında 
işıq üzü görmüşdür; 
- Publisistika sahəsindəki uğurlarına görə 
Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri 
Həmkarlar İttifaqının Məhsəti Gəncəvi adı-
na mükafatı ilə təltif edilmışdir. 

 
1996            - Bakıda “Suvar” instrumental ansamblını 

yaratmış, onun bədii rəhbəri kimi fəaliyyətə 
başlamışdır. 

 
1997 - “Samur” Ləzgi Milli Mərkəzinin orqanı 

olan, 1992-ci ildən üç dildə - Azərbaycan, 
ləzgi və rus dillərində nəşr olunan “Samur” 
qəzetinin baş redaktoru vəzifəsinə təyin 
olunmuşdur. 

 
1998                - Ləzgi dilində şeirlərdən və poemalardan 

ibarət “Köklənsin dünyamız Ləzginka üstə” 
adlı kitabı “Ozan” nəşriyyatında işıq üzü 
görmüşdür; 
- Günün nəbzini tutan aktual məqalələrinə 
görə Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasi-
tələri Həmkarlar İttifaqının Xan qızı 
Natəvan adına mükafatı ilə təltif edilmışdir. 

 
1999               - Bakıda Dağıstan Dövlət Universitetinin 

Bakı filialında Dağıstan filologiyası fakül-
təsinin ləzgi və avar dilləri bölməsinin ya-
radılmasının təşkilatçılarından biri olmuş-
dur;  
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- Dağıstan Dövlət Universiteti Bakı filialına 
Dağıstan filologiyası kafedrasının ləzgi dili 
və ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsinə təyin 
olunmuşdur. 

 
2000                - 65 saylı Qusar seçki dairəsi üzrə Azərbay-

can Respublikası Milli Məclisinə seçkilərdə 
iştirak etmişdir. 

 
2007                - Azərbaycan dilində “Qürub” adlı povest 

və romanlar toplusu “Nurlan” nəşriyyatında 
çap olunmuşdur; 
- LİNKS Beynəlxalq Təşkilatının Gürcüs-
tanın Bakuriani şəhərində keçirilmiş kon-
fransında “Qafqazda milli azlıqlar şəbəkə-
si” təşəbbüs qrupunun üzvü seçilmışdir; 
- Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını 
Müdafiə Cəmiyyəti Sədaqət Kərimovanın 
“Qürub” kitabının təqdimatını keçirmişdir. 

 
2001              - Roman, povest və hekayələri rus dilinə 

tərcümə olunaraq “Blajnaya” adı ilə ayrıca 
kitab şəklində “Azərbaycan” nəşriyyatında 
çap olunmuşdur. 

 
2002             - Bakı şəhərində “Ləzginka” adlı rəqs mək-

təbini yaratmışdır. 
 
2003             - Xalqlar arasında tolerantlıq ideyalarını 

təbliğ etdiyinə görə Helsinki Vətəndaş As-
sambleyası AMK-nin “Sülh” mükafatı ilə 
təltif olunmuşdur; 
- “Suvar” İnstrumental Ansamblını geniş-
ləndirərək onu “Suvar” Ləzgi Mahnı və 
Rəqs Ansamblına çevirmişdir. 
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- Ləzgi dilində povest və hekayələrdən 
ibarət “Къайи рагъ” (“Soyuq günəş”) adlı 
kitabı “Azərbaycan” nəşriyyatında işıq üzü 
görmüşdür; 
- Ləzgi dilində şeirlərdən ibarət “Мад са 
гатфар” (“Daha bir bahar”) adlı kitabı 
“Ziya” nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür; 
- “Suvar” Ansamblının “Mənim doğma 
elim” adlı ilk musiqili albomu buraxılmışdır. 

 
2004              - Moskvanın Millətlər Evində Sədaqət 

Kərimovanın yaradıcılığına həsr olunmuş 
ədəbi-bədii gecə keçirilmışdir; 
- “Suvar” ansamblının “Ləzginka çal” adlı 
ikinci albomu buraxılmışdır; 
- Moskvanın Kreml sarayında ləzgilərin 
bahar bayramına həsr olunmuş təntənəli 
konsertin ssenarisinin müəllifi və iki aparı-
cısından biri olmuşdur. Həmin konsertdə 
onun rəhbərlik etdiyi “Suvar” ansamblı da 
çıxış etmişdir. 

 
2005                - İyulun 21-də Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı 
ilə Sədaqət Kərimovaya “Azərbaycan Res-
publikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi” 
fəxri adı verilmişdir;  
- Rus dilində şeirlərdən ibarət “За семью 
горами” (“Yeddi dağın arxasında”) adlı 
kitabı “Ziya-Nurlan” nəşriyyatında işıq üzü 
görmüşdür; 
- Ssenari müəllifi və rejissoru olduğu “Mə-
nim doğma elim - I” adlı 2 saatlıq musiqili-
sənədli filmini ərsəyə gətirmişdir. 
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2006            - Ləzgi dilində uşaqlar üçün yazılmış “Рагъ 
хъуьрезва”  (“Günəş gülür”) adlı kitabı “Ziya 
- Nurlan” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. 

 
2007             - Ssenari müəllifi və rejissoru olduğu “Mə-

nim doğma elim – II” adlı 2 saatlıq musi-
qili-sənədli filmini ərsəyə gətirmişdir. 
- Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyi Sədaqət Kərimovanın “Kas” pye-
sini səhnələşdirməyi Qusar Dövlət Ləzgi 
Dram Teatrına tövsiyə etmişdir; 
- “Suvar” ansamblının “Damdan-dama” ad-
lı üçüncü albomu buraxılmışdır. 

 
2008              - Azərbaycan Dövlət Akademik Dram 

Teatrının səhnəsində Sədaqət Kərimovanın 
rəhbərlik etdiyi “Suvar” ansamblı ləzgilərin 
qədim adət və ənənələrinə həsr olunmuş 
“Şarvilinin toyu” adlı konsert-tamaşa 
göstərmişdir.  
- Azərbaycan şairləri Ramiz Qusarçaylının 
və Xuraman Vəfanın bir sıra şeirlərini ləzgi 
dilinə çevirmişdir. 
- “Suvar” ansamblının “Şarvilinin toyu” 
adlı dördüncü albomu buraxılmışdır.  

 
2009              - Tatarıstanın paytaxtı Kazan şəhərində Ru-

siya həmvətənlərinin qurultayında Azər-
baycanın nümayəndəsi kimi iştirak etmiş və 
məruzə ilə çıxış etmişdir; 
- Azərbaycan şairlərindən Əhməd Cavadın, 
Səməd Vurğunun, Hüseyn Arifin, Rüzgar 
Əfəndiyevanın, Hidayət Orucovun və baş-
qalarının bir sıra şeirlərini ləzgi dilinə 
tərcümə etmişdir; 
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- Ləzgi ədəbiyyatının və incəsənətinin 
inkişafında göstərdiyi xidmətlərinə görə 
Dağıstan Respublikasının “Şarvili” müka-
fatı ilə təltif olunmuşdur. 

 
2011            - Azərbaycan və ləzgi dillərində qələmə 

aldıgı, müəllifin 13 illik axtarışlarının nəti-
cəsi olan 700 səhifəlik “Qusar, qusarlılar. 
КцIар, кцIарвияр” ensiklopedik toplusu 
“Ziya” nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür; 
- Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət 
və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin sərən-
camı ilə Sədaqət Kərimovanın rəhbərlik 
etdiyi “Suvar” Ləzgi Mahnı və Rəqs Ansam-
blına “Xalq kollektivi” fəxri adı verilmişdir. 

 
2012         - “Suvar” ansamblının “Anan qurban” adlı 

beşinci albomu buraxılmışdır; 
- Baş redaktoru olduğu  “Samur” qəzetinin 
20 illik yubileyi Azərbaycan Dövlət Musiqi 
Akademiyasında təntənəli şəkildə qeyd 
olunmuşdur; 
- “Samur” qəzetinin 20 illik yubileyi ilə 
əlaqədar olaraq, çoxillik jurnalist əməyinə 
və xalq qarşısında xidmətlərinə görə Dağıs-
tan Respub-likası Hökumətinin “Fəxri 
fərmanı” ilə təltif edilmişdir; 
- Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və 
Balet Teatrında S.Kərimovanın rəhbərlik 
etdiyi “Suvar” ansamblının 15 illik yubileyi 
təntənəli şəkildə qeyd olunmuşdur; 
- Azərbaycan dilində “Ayı yağışı” adlı ro-
man və povestlərdən ibarət kitabı “Ziya” 
nəşriyyatında rus dilində işıq üzü gör-
müşdür; 
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- “Dil haqqında ballada” adlı şeçilmiş şeir 
və poemalardan ibarət kitabı Mahaçqalanın 
“Elm” nəşriyyatında ləzgi dilində işiq üzü 
görmüşdür; 
- Mahaçqala şəhərindəki R.Həmzətov adına 
Mərkəzi Kitabxanada “Dil haqqında balla-
da” kitabının təqdimatı olmuşdur; 
- Dağıstanın avar şairi Baxu-Mesedu 
Rasulo-vanın şeirlərini ləzgi dilinə çevir-
mişdir. 

  
2013                - Azərbaycan dilində povest və romanlar-

dan ibarət “Ağ qəm” adlı kitabı “Azər-
baycan” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır; 

 - “Zərdabi” nəşriyyatında ləzgi dilində 
povest, roman və hekayələrdən ibarət “İtən 
gündəlik” adlı kitabı nəşr olunmuşdur; 
- M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyasında 60 illik yubileyi təntənəli 
şəkildə qeyd olunmuşdur. 

 
2014 - “Qanun” nəşriyyatında Müzəffər Məlik-

məmmədovla birgə hazırladığı “Ləzgilər” 
adlı ensiklopedik məlumat kitabı Azərbay-
can, rus və ingilis dillərində işıq üzü 
görmüşdür. 
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Sədaqət Kərimovanın kitablarından sətirlər 
 

İnsan olmaq istedadı 
 
Qocaları başa düşmək, onlara güzəştə getməyi bacarmaq, 

onlarla ürək söhbəti etməyə, könüllərini almağa vaxt tapmaq va-
cibdir. Axı ömrün qürub çağında adam bunlara daha çox ehtiyac 
duyur. İlləri arxada qoymuş, saçlarına dən düşmüş, payızda 
ağacdan qopmağa hazırlaşan son yarpaq kimi kövrək olan yaşlı 
adamlar diqqətə, qayğıya daha çox tamarzı olur, xoş söz,  şirin 
iltifat üçün darıxırlar. Qocalar üçün təklikdən, yalqızlıqdan əzab-
lı heç nə ola bilməz. Unutmayaq ki, qocalıq heç kəsin yanından 
yel olub ötməyəcək, o, gec-tez hər ömrə qədəm basacaq. 
 

*** 
Yıxılanın qolundan tutmaq, acı doyurmaq, qonağa son tikəni 

vermək, böyük-kiçik bilmək ən adi insani borclardır. Bunlar bay-
ramdan-bayrama yox, hər gün, hər saat yadımızda olmalıdır. 
 

*** 
Sənin mərhəmətinə ehtiyacı olan bir insanın, əl uzadıb ayağa 

qaldırmağa qadir olduğun birisinin yanından əgər etinasızlıqla 
keçib gedə bilirsənsə, qəlbinin müalicəyə ehtiyacı var. Ürəkdə 
xeyirxahlıq hissinin, mərhəmət duyğusunun sönməsi faciədir, 
bədbəxtlikdir. 
 

*** 
İnsanın ilk və ən böyük müəllimi onun anasıdır. Ananın öz 

övladının tərbiyəsinə verdiyini dünyanın heç bir müəllimi verə 
bilməz. 
 

*** 
Yalnız güclülər, insan olmaq istedadına qabil adamlar 
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sınaqlardan qalib çıxırlar. Vəfa sınağından, sədaqət sınağından, 
Vətənə məhəbbət sınağından. 
 

*** 
Övladları kor-koranə sevmək əvəzinə, onların sabahı, gələ-

cəyi üçün düsünmək, onları ailə, qohum-əqrəba, cəmiyyət uçün 
xeyirli adamlar kimi yetişdirmək lazımdır. 
 

*** 
Adamlara lazım olmaq, onların köməyinə çatmaq! İnsanın ən 

gözəl xüsusiyyətlərindən biri budur. Hiss edəndə ki, sən kiməsə 
gərəksən, kimsə sənə arxadır, kürəyini asanlıqla ona söykəyə 
bilərsən. Bax, o zaman yaşamaq mənalı, həyat gözəl olur. 
 

*** 
Elə bilməyin ki, sadə adamların mənəvi dünyaları onların 

həyatları kimi sadədir. Kasıb daxmalarda yaşayan nə qədər zən-
ginlər var! Mən var-dövlət içində yaşayan insanlar tanıyıram ki, 
onların cılız, dayaz düşüncə tərzlərini, həyata dar çərçivədən ba-
xışlarını görüb sarsılmamaq olmur... Eyni zamanda kasıb insan-
lar tanıyıram ki, zəngin mənəvi dünyaları, ali insani hisslərə söy-
kənən saf qəlbləri, xeyirxah əməlləri qarşısında riqqətə gəlməmək 
mümkün deyil. 
 

*** 
Yadların doğmalaşması təəccüblü deyil, bu, adi reallıqdır. 

Doğmaların yadlaşması isə faciədir. Doğmalar yadlaşırsa, həya-
tın rəngləri solğunlaşır, onun gözəllikləri azalır, insanın sevin-
mək, fərəhlənmək, dünyadan zövq almaq hissləri korşalır. Həyat 
doğma, əziz adamlarla gözəldir. Onları itirmək hər şeyi itirmək 
deməkdir. 
 

*** 
Yersiz qürurun və saxta təkəbbürün insan münasibətlərinə 

vurduğu ziyanı heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyil. İnsana 
səmimiyyət qədər heç nə yaraşmır. Səmimi insan geniş ürəkli 
olub, güzəştə getməyi bacarır. Güzəştə getməyi bacarmaq yersiz 



 

 24 

Ñÿäàãÿò Êÿðèìîâà

və bezdirici mübahisələrdən, qanqaraldıcı söhbətlərdən, umu-
küsülərdən uzaq olmaq deməkdir. 
 

*** 
Öz nəslinin tarixini bilməyən, yeri gələndə onunla öyünməyi 

bacarmayan yeniyetmələr öz ölkələrinin tarixi ilə fərx etməyi ba-
cararlarmı?! Öz nəslinin ulularını tanımayanlar o qədərdir! Bu 
bir yana, tanımaq istəməmələrinin sirri nədədir görəsən? Bu 
biganəliyin səbəblərini axtarmağa çalışıram. 
 

*** 
Mənim üçün var-dövlət məfhumundan yüksəkdə dostluq, 

sədaqət, məhəbbət anlayışları durur. Mən fıziki dünyadan çox, 
mənəvi dünyaya bağlıyam. Elə ona görə də real dünyamıza uyuşa 
bilmirəm, tay-tuşlarımdan geridə qalıram. 

 
*** 

Okeanın və ya dənizin ortasında qəzaya uğrayan gəmilərin 
“SOS” siqnalı minlərlə kilometr uzaqdan eşidilir. Amma ya-
nımızda, bizdən azacıq aralıda daha böyük fəlakətlər baş versə 
də, biz onları eşitmirik – laqeydliyimiz, etinasızlığımız, biganə-
liyimiz üzündən. Kinofilmlərdəki, seriallardakı qəhrəmanların 
faciələrinə yanan, günlərlə onların təəssüratları ilə yaşayan 
adamların çoxu qonşuluqda, küçədə, iş yerində rastlaşdıqları 
haqsızlıqları elə soyuqqanlılıqla seyr edir ki, bəzən onların real 
dünyada deyil, virtual aləmdə yaşadıqlarını zənn edirsən. 
 

*** 
Alaq otlarına fikir vermisinizmi? Onları vaxtında təmizləmə-

yəndə becərdiyimiz bağ dönüb cəngəlliyə çevrilə bilər. Bağın bağ 
olması üçün gərək vaxtaşırı olaraq onu alaqlardan təmizləyəsən. 
Ürəyimiz də belədir, orada çiçək bitirən, bar yetirən hisslərlə 
yanaşı, alaq cücərdən hisslər də doğulur: etinasızlıq, biganəlik, 
laqeydlik kimi. İmkan versən, onlar qol-budaq atıb paxıllığa, 
sonra ədavətə çevrilə bilər. Bağ-bağatımız kimi qəlbimizə də əl 
gəzdirməli, orada baş qaldırmaq istəyən alaqları dartıb qopar-

  

 25 

Áèáëèîãðàôèéà

malıyıq: qəlb bağımızın çiçək açımını, bar tutumunu qorumaq 
üçün. 

 
*** 

Övladlarını atmıs anaları günahlandırırıq, düz də edirik. Bəs 
bu cür atalar niyə ictimai qınağa çəkilmir? Niyə belələri haqqın-
da ciddi cəza tədbirləri görülmür? Ailənin şərəfıni qorumaq, qa-
dınının qeyrətini, övladlarının qayğısını çəkmək, onları böyüdüb 
ərsəyə çatdırmaq vəzifəsini unutmuş kişilərin sayı niyə gündən-
günə artır? 
 

*** 
Dünyada ən böyük cinayət valideynin öz doğma övladını, 

ciyərparasını xoşbəxt uşaqlıqdan məhrum etməsidir. 
 

*** 
Bir ürəkaçan təbiət mənzərəsi, bizə xoş duyğular yaşa-

dan gözəl lövhə görəndə sevincimizin həddi-hüdudu olmur. 
Gözəlliyin yanından hərə bir cür ötür: biri onu görmür, duymur, 
hiss etmir. Biri heyranlıqla, məftunluqla baxıb keçir. Başqa birisi 
isə bu gözəlliyi nəinki görür, dərk edir, həm də ona aşiq olur, 
ürəyində bir nigarançılıq, həyəcan baş qaldırır. Gözəlliyin sabahı 
üçün narahatlıq keçirir, bu duyğunu başqalarında da oyatmağa 
çalışır. Heyrətə gəlib, coşub-daşan hisslərini ətrafdakılarla 
bölüşür. Gözəlliklərdən yalnız zövq almağı yox, onları 
yaratmağı da bacarmalı olduğumuzu yada salır. 

 
*** 

Uşaqlar ömür boyu valideyn nəvazişinə, ata-ana öyüdünə və 
qayğısına ehtiyac duyurlar. Onlara həmişə elə gəlir ki, ən çətin 
məsələləri böyüklər asanlıqla həll edə bilirlər. Ən böyük sirrləri 
onlarla bölüşmək, ən çıxılmaz anlarda onlardan kömək gözləmək 
olar. Lakin valideynlər öz doğma övladlarını başa düşməyəndə, 
onların ürəklərindən xəbərsiz, orada baş verən təbəddülatlara 
qarşı etinasız olanda yadlıq, uzaqlıq yaranır.  
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*** 
Münaqişələrə artıq adət etmişik. Ev, həyət, kənd, rayon, ölkə, 

dünya miqyaslı münaqişələr daha bizi heyrətləndirmir. Bu, bütün 
səviyyələrdə adi hala çevrilib. Ölkə parlamentarilərindən tutmuş 
fəhlələrə kimi hamı bir-biri ilə yüksək tonda danışır, bir-birini 
təhqir etməkdən, şəxsiyyətlərini alçaltmaqdan, ləyaqətlərinə to-
xunmaqdan çəkinmirlər. Qəribə bir cəzasızlıq hökm sürür. Söyüş, 
təhqir, təhdid, fiziki cəza vermək halları yağışdan sonra baş qal-
dıran göbələklər kimi çoxalır. Mənəvi dəyərlər iflasa uğrayır. 
Əvvəllər qoyulan qadağalar aradan qalxır. Bəşəriyyətin əsrlər 
boyu formalaşdırdığı əxlaq normaları itirilir. Güvəndiyimiz, 
öyündüyümüz mənəvi zənginlikləri belə asanlıqla itirsək, nəyimiz 
qalacaq? İnsan həyatının mənası bu dəyərlərdə deyilmi? 

 
*** 

Xeyirxahlıq vəzifə deyil, bunun üçün maaş verilmir. Savab iş 
görməyənlər mühakimə edilmir, onlardan cərimə tutulmur. Lakin 
belə adamlar olmasaydı, həyatın rəngləri solar, yaşamaq mənasız 
olardı. Əsl xeyriyyə əslində dilsiz-ağızsız olur. O, qapıları 
kəsdirmir, özü haqqında aləmə car çəkmir. Yaxşılıq etməyə, 
savab iş görməyə öyrəşənlər onsuz da bu işi görəcəklər. 

 
*** 

Peşmançılığın göz yaşları acı, yarası dərin, ağrısı kəskin 
olur. Onu yaddan çıxarmaq, izini belə itirmək çətindir! Kaş 
sonrakı peşmançılığı əvvəlcədən görmək mümkün olaydı. Onda 
bu qədər sarsıntı, bu qədər əzab da olmazdı. 

 
*** 

Hər cür itkinin yerini doldurmaq olar. Amma mənəviyyatda  
yaranmış boşluğu aradan qaldırmaq çətindir. Elmə, elmi axtarış-
lara əhəmiyyət verməmək cəmiyyəti faciələrə gətirib çıxara bilər. 

 
*** 

Ağaclar torpağın şeiriyyətidir. Torpağın da hissləri var. Bu 
hiss-lər ürəkdə doğulan şeir kimi tumurcuq-tumurcuq, qönçə-
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qönçə, yarpaq-yarpaq, budaq-budaq göyərir və öz varlığını 
bildirir. Hər ağac özü ilə bir dünya gətirir. Bu dünya da onunla 
birgə böyüyür, boy atır. Bu hiss bağbanlara çox tanışdır. Onlar 
bu “şeiriyyətin” kiçik bir toxumdan möhtəşəm ağaca çevrilməsini 
izləməyi sevirlər. Onun hər nazına dözməyi, qayğısına qalmağı 
xoşlayırlar. Bunu yalnız övlad böyüdən ananın duyğuları ilə 
müqayisə etmək olar. 

 
*** 

Bəzən özgə ağrısı, özgə dərdi insanı öz problemlərindən da-
ha çox incidır, ona əzab verir. Özgə qəlblərin həyəcanlı döyüntü-
lərini duya bilmək, onların içindəki qəmli notları eşidə bilmək hər 
insana nəsib olmur. Belələri biganəlik nədir bilməzlər. Onlar 
etinasızlıq mərəzinə tutulmamış saf adamlardır. Belələri çətin 
anlarda soruşmadan, sual vermədən sənə yaxınlaşar, hal-əhval 
tutar, dərdlərini yüngülləşdirməyə çalışar, hiss etdirmədən xeyir-
xahlıq əllərini uzadarlar. Sonra isə yaralarına məlhəm tapan 
adamlar kimi qəlb sakitliyinə qovuşarlar. 

 
*** 

Dünyada tənhalıqdan ağır dərd ola bilərmi? Adam hiss 
edəndə ki, tərk olunub, unudulub, kimsə qapını döyüb içəri 
girməyəcək, az qalır damarlarındakı qan donsun.  

Kənddə axşam evlərin birində işıq yanmasa, bundan hamı 
xəbər tutacaq. Amma şəhərdə bir evin qapısı aylarla bağlı qalsa 
da, bu, heç kəsi təəccübləndirməyəcək. Elə buna görə də tənha 
yaşlılar ömürlərinin qalan illərini qocalar evində keçirməyə 
gedirlər. Yalnız tənha qocalarmı? İmkanları, şəraitləri ola-ola 
yaşlı, ahıl valideynlərini dövlət himayəsində yaşamağa göndərən 
nankor övladlar azdırmı?  
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Yaradıcılıq haqqında 
 
Poeziyanı öz sevgilin kimi sevməsən, onun qulu olmasan, 

özünü büsbütün ona həsr etməsən, yaxşı şair ola bilməzsən. 
 

*** 
Hər yazıçı öz əsərlərinə bənzəyir. Nədən, necə yazmasından 

asılı olmayaraq, onun qəhrəmanları özünə oxşayır. Çünki əsərlə-
rinə özündən zərrələr qatır, qəlbindən keçən duyğuları dilləndirir. 

 
*** 

Böyük sənətkarlar ömrü boyu hücumlara məruz qalırlar. 
Onlara mane olanlar, qarşılarına sədd çəkənlər həmişə tapılır. 

 
*** 

Hər bir əsər oxucunu tərbiyə etməli, kamilləşdirməlidir. 
Onun nə dərəcədə dəyərli olduğu da bununla ölçülməlidir. 

 
*** 

Yollar həndəsi xətlərə bənzəyir: paralellər, perpendikulyar-
lar, əyri xətlər, düz xətlər... İnsan həyatı bu yollar kimidir. Ətra-
fındakılar ilk baxışda sənə adi görünə bilər. Fikirləşərsən: adam-
dır da, hamı kimi yaşayır, səhər işə gedir, axşam işdən qayıdır, 
istidə kölgəyə qaçır, soyuqda üşüyür, xoş sözdən fərəhlənir, acı 
sözdən tutulur. Amma elə ki, onunla yaxından tanış olarsan, da-
xili narahatlıqlarını duyub, qəlb çırpıntılarını eşidərsən, uzaqdan 
adi görünən bu adamın əslində heç kəsə bənzəmədiyinin, cəmiy 
yətdə yaşamasına baxmayaraq, özünün ayrıca bir ada olduğunun 
fərqinə vararsan. Ömür hekayətini dinlədikcə, özünü bağışlaya 
bilmirsən ki, onu gec kəşf etmisən, enişli-yoxuşlu, çalın-çarpaz, 
ucsuz-bucaqsız ömür yollarına bu vaxtadək bələd olmamısan. 
Mən qəhrəmanlarımın hamısını belə kəşf etmişəm. 

*** 
Böyük sənətkarların adi adamlardan fərqi ondadır ki, onlar 

dünyanı, həyatı fərqli şəkildə dərk edirlər. Çox hallarda isə 
zamanı qabaqlayırlar. 
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i

*** 
Biz – qələm sahibləri ömür boyu başqalarından yazır, 

özgələrin qayğı və dərdləri ilə yaşayır, amma öz həmkarlarımıza 
demək olar ki, diqqət yetirmirik. Bəlkə elə buna görədir ki, qələm 
sahiblərinin həyatı çox zaman sirr dumanına bürünmüz olur. Bir 
də onda ayılırıq ki, tanınmış şair və yazıçıları əslində tanımırıq. 

 
 

Vətən sevgisi haqqında 
 

Azərbaycanın gələcəyi ölkədə demokratiyanın inkişafından ası-
lıdır. Biz ölkəmizi qanuna tabe vətəndaşlar ölkəsinə çevirməliyik. 

 
*** 

Hüquqi dövlət yaratmaq istəyən hər bir ölkə demokratiyanı, 
humanizmi burada yaşayan bütün xalqlara şamil etməlidir. İkili 
demokratiya ola bilməz və olmamalıdır. Ölkədə yaşayan bütün 
xalqların hüquqları qorunmasa, onların birliyi təmin olunmasa, 
demokratik hüquqi dövlət yaratmaq mümkün deyil. 
 

*** 
Qafqazda yaşayırıqsa, burada yaşayan bütün xalqların tari-

xini, etnoqrafıyasını, mədəniyyətini, ədəbiyyatını öyrənməliyik. 
 

*** 
Azərbaycanın tarixini onun bütün köklü xalqları birgə yara-

dıblar. Azərbaycanın vəhdəti, gücü, məğlubedilməzliyi burada 
yaşayan türklərin, ləzgilərin, talışların, kürdlərin, tatların və 
digər xalqların birliyindədir. 

 
*** 

Hər xalqın bu dünyada, bu torpağın üstündə, bu günəşin 
altında yaşamaq haqqı var və bu səadətdən onu heç kəs məhrum 
edə bilməz. 
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*** 
Dilinə, dininə, siyasi əqidəsinə, milli və sosial mənşəyinə gö-

rə adamlara fərq qoyulmamalı, onlar bütün hüquqlara və 
azadlıqlara malik olmalıdır. 

 
*** 

Müharibəni siyasətçilər başlayır, ağrı-acısını isə ən çox qa-
dınlar çəkir. Ona görə də biz qadınlar öz haqq səsimizi qaldırma-
lıyıq, dünyada sülh uğrunda mübarizə hərəkatına öz fəaliyyəti-
mizlə kömək etməliyik. Hamımız dərk etməliyik ki, sülh işində 
gecikmək olmaz. 

 
*** 

Bu gün dünyamız tarıma çəkilmiş simə bənzəyir. Simi bo-
şaltsan, qırıla bilər. Yer kürəsi üfürülmiş şar kimidir. Nadinc bir 
uşaq ona iynə batırsa, bu şar partlayar. Yer kürəsi bir himə 
bənddir ki, hönkürüb ağlasın. Qəsdinə başqa planetlərin sakinləri 
dursa idi, bu, onu belə ağrıtmazdı. Öz övladları – qoynunda 
bəslədiyi, köksündə yer verdiyi, çörəyini yeyən, suyunu içənlər 
indi onu hədələyirlər. Bəşər tarixində görünməyən dəhşətli bir 
silahla – nüvə silahı ilə. 

 
*** 

Ey müsafir, ayaq saxla! Yol kənarındakı tənha qovağın köl-
gəsinə dön. Burda bir qismət su iç, qoy ürəyinə sərinlik yayılsın. 
Sonra qovağın kölgəsindəki məxmər otların üstündə oturub din-
cini al. Ruhunun zənginləşməsini istəyirsənsə, bu yerin adamları 
ilə kəlmə kəs, onları dinlə. Sadə insanların ürəklərinin dərinliklə-
rində necə dəruni hisslər, nə cür incə duyğular gizləndiyinin şahi-
di ol. Şəhər adamlarında görə bilmədiyin təmizliklə, saflıqla, mu-
nisliklə qarşılaşdığının fərqinə var. Özün də bilmədən könlün 
işıqlanacaq. 

 
*** 

Çoxumuz kənddə böyümüş, orada boya-başa çatmışıq. Bura-
da yurd salan-salıb, qalanlar pərvazlanıb hərə bir yana uçub 
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gedib. Lakin hayana getsək də, harada qərar tutsaq da, bir ayağı-
mız doğulduğumuz yerdə olur. Doğma ocağın istisi bizi həmişə 
özünə çəkir. Bir ay, iki ay qoynunda dincəlib meyvəsini, tərəvə-
zini, ətini, pendirini, qaymağını çanta-çanta şəhərə daşıyırıq. Bəs 
özümüzdən yadigar olaraq doğma yurdda nələr qoyuruq? Tap-
danmış çəmənlər, budaqları qırılmış ağaclar, tüstülənən ocaq-
lar... Ondan hər şeyi alır, əvəzində isə heç nə qaytarmırıq.  

 
*** 

Qoltuq ağaclarının köməyi ilə yeriyən insanların görünüşü 
bir qayda olaraq hüzn, kədər doğurur. Bir həqiqəti hamı etiraf 
edər: qoltuq ağacı başqa kədərlərlə yanaşı, müharibəni də yada 
salır – Qarabağ müharibəsini. 
 

*** 
Kənd əhlinin ürəyində əbədi bir hiss yaşayır: torpağa 

məhəbbət. İllər ötdükcə, adamlar yaşlandıqca bu məhəbbət bir az 
da güclənir, kökləri dərinləşir. Torpaqdan ayrılmaq çoxları üçün 
ağır, əzabverici olur. Düzdür, kənd həyatını şəhər mühiti ilə əvəz 
edənlərin çoxu bu həsrətlə barışır. Lakin bir qisim adamlar ürək-
lərində yuva qurmuş bu nisgili əritmək üçün yaşadıqları ərazidə 
gözəl təbiət guşələri yaradırlar. 
 

*** 
Bakının əvvəlki həyatı üçün çox darıxıram. O musiqili, 

teatrlı, kinolu, kitablı dövr üçün yaman qəribsəyirəm. Şirin xəy-
yalların qoynunda bu günün ağrı-acılarını, həyəcanlarını unut-
maq istəyirəm. O vaxtlar kitab oxumaq, mütaliə etmək bizdən 
ötrü adi məşğuliyyət idi. Düzdür, biz hər şeydə ifrata varırıq. Ki-
tab almaq da bəziləri üçün dəbə çevrilmişdi. Alimdən tutmuş 
sürücüyə, fəhləyə kimi hamının evində kitabxana görərdin. Adam-
lar tonlarla kağız tullantısı təhvil verib əvəzində təzə kitab almaq 
üçün talon əldə edərdilər. Onların arasında ömründə bir kitab 
belə oxumayanlar vardı. Amma kitaba qəlbinin ehtiyacını doy-
dur6maq üçün üz tutanlar daha çox idi. 
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*** 
İnsanlarda yüksək bir keyfiyyət var – alicənablıq. Əslində 

yüksək mənəvi dəyərlərin hamısı alicənablıqda cəmləşir. Hər 
vəzifəli, hər ali təhsilli, hər imkanlı şəxs alicənab sayılmır. İste-
dad kimi o da anadangəlmə olur, sonradan qazanılmır. Alicənab 
adamda çiy söhbət, qaba rəftar, yarımçıqlıq, vədbazlıq, şöhrətpə-
rəstlik olmur. Ən başlıcası isə, alicənablıq ziyalılığın mühüm 
atributudur. Hər bir xalqa məhz belə adamlar baş ucalığı gətirir. 
 

*** 
Böyük Vətən müharibəsindən, onun iştirakçılarından söhbət 

düşəndə ürəyimə həzin bir kədər çökür. Hər il 9 May Qələbə gü-
nü yaxınlaşanda həyəcanla fikirləşirəm ki, müharibə veteranları-
nın cərgəsi yaman seyrəlir. Fəxrimiz, güvəncimiz, istinadgahımız 
olan bu qocaman adamlar yavaş-yavaş, hiss olunmadan bizi tərk 
edirlər. Düşünəndə ki, haçansa bu mehriban, nurlu və müdrik 
çöhrələr bir daha üzümüzə gülümsəməyəcək, onların kövrək xati-
rələrini dinləyə bilməyəcəyik, məsləhətlərini eşitməyəcəyik, çox 
təəssüflənirəm. Axı bu adamlardan biz çox şey öyrənməliydik, 
amma öyrənməmişik. Bir şey şəksizdir ki, veteranların yeri 
görünəcək. 
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Görkəmli şəxsiyyətlər, qələm dostları və oxucuları 
Sədaqət Kərimova haqqında 

 
“Suvar” ansamblının bədii rəhbəri  

xanım Sədaqət Kərimovaya 
 
Hörmətli Sədaqət xanım! 
Rəhbərlik etdiyiniz “Suvar” Mahnı və Rəqs Ansamblının 10 

illik fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir və Sizi bu yubiley mü-
nasibətilə təbrik edirik. 

Azərbaycanda tarixən yaşayan millətlər arasında olan müna-
sibətlər hər zaman dostluq və qardaşlıq səviyyəsində olmuşdur. 
Mövcüd münasibətlərin möhkəmləndirilməsi, milli azlıqların 
mədəniyyətlərinin qorunub saxlanılması məsələləri daima Azər-
baycan hökumətinin diqqət mərkəzindədir. 

Respublikada yaşayan ləzgi millətinin özünəməxsus incəsə-
nətinin inkişafı işində “Suvar” Mahnı və Rəqs Ansamblının bö-
yük əməyi vardır. Sizin 2005-ci ildə “Azərbaycanın Əməkdar 
mədəniyyət işçisi” adına layıq görülməniz fəaliyyətinizin məntiqi 
nəticəsidir. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, Sizə və rəhbərlik etdiyiniz kol-
lektivin bütün üzvlərinə bu şərəfli işin gələcəkdə də uğurla davam 
etdirilməsində müvəffəqiyyətlər və nailiyyətlər arzu edirik. 

Hörmətlə, 
Əbülfəs Qarayev, 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri  
      28 mart 2006-cı il 

 
Sədaqətin şeirlərində yeni deyim, yeni fikirlər, ürəkaçan mu-

siqi var. Onu duymaq üçün şair və ya aşıq olmaq vacib deyil. Adi 
oxucu da hiss edir ki, bu şeirlər səmimi və yaddaqalandır. O, 
dağlar qoynunda boya-başa çatıb. Şeirlərindəki saflıq, fikirlərin-
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dəki aydınlıq da bundandır. İnanıram ki, mərd elin qızı olan 
Sədaqət tezliklə poeziya zirvəsinə ucalacaq. 

Aşıq Şəmşir, 
el aşığı 

 
Mətbuatda onun şeirlərinə on beş-iyirmi il əvvəl rast gəlmi-

şəm. İstedadlı gənclər arasında seçilirdi. Hiss olunurdu ki, kimə-
sə, hansısa görkəmli şairə oxşamağa deyil, öz yolu ilə getməyə 
çalışır. Poeziyada ona uğur gətirən də elə budur. 

Sədaqətin poeziyası çiçəklənir. Bəzi qönçələri açılmamış gül 
kimidir. Şeirlərindəki fikirlər aydınlığı və sadəliyi ilə oxuculara 
daha yaxındır. Şeiriyyətə gözəllik gətirən də bu sadəlikdir. Onun 
poeziyanın aşırımlarını aşıb öz sözü və səsi ilə tanınacağına 
əminəm. 

Məmməd Araz, 
Azərbaycanın Xalq şairi 

 
Xalqın sevimli şairi olan Sədaqət xanımın poeziyasını təzə, 

təravətli, insanı ruhlandıran və yaşadan poeziya adlandırmaq olar. 
Doğma yurda, doğma dilə vurğunluq, ləzgilərin gözəl adət və 
ənənələrini yaşatmağa və mənəvi saflığa çağırış onun şeirlərinin 
qayəsini təşkil edir. Yaratdığı yeni sözlər, indiyədək işlənməmiş 
təşbehlər və qafiyələr Sədaqət xanımın şeirlərinə xüsusi gözəllik 
verir. Bu gözəlliyi yaratmaq üçün o, sözə zərgər kimi naxış vurur, 
yeni-yeni çalarlar yaradır, sözü yerində və vaxtında deməklə, 
minlərlə oxucu rəğbətini qazanır. Son illərdə çap olunmuş kitab-
larından görünür ki, Sədaqət xanım yaradıcılığına çox tələbkar-
lıqla yanaşır və daim axtarışlar aparır. Bu isə şairdən, yazıçıdan 
ötrü çox vacibdir. 

Bayram Səlimov, 
Dağıstanın Xalq şairi 

 
 “Samur” qəzetinin baş redaktoru Sədaqət Kərimovaya. Hör-

mətli Sədaqət xanım, Siz Azərbaycanda tanınıb-seçilən, qələmi 
ilə gözəlliyə, mənəvi-etik dəyərlərə, Azərbaycan və ləzgi xalqla-
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rının sarsılmaz tarixi dostluğuna sədaqətlə xidmət edən peşəkar 
jurnalist, istedadlı şairsiniz. Sizin şeirlərinizdə və publisist yazıla-
rınızda səmimiyyəti, təbiiliyi xüsusi qeyd etmək istərdim. Şübhə-
siz ki, bu, əsl söz-sənət adamının yaradıcılıq uğurlarını şərtlən-
dirən vacib keyfiyyətlərdir. Əziz yubileyiniz münasibətilə Sizi 
ürəkdən təbrik edir, şəxsi həyatınızda və yaradıcılığınızda yeni-
yeni uğurlar arzulayıram. 

Hidayət Orucov, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin milli siyasət 

məsələləri üzrə dövlət müşaviri 
22 may, 2003 

 
...Azərbaycanda olduğu kimi, Dağıstanda da tanınan gözəl 

qələm sahibi, şair-jurnalist Sədaqət Kərimovanın rəhbərlik etdiyi 
“Samur” qəzeti xalqlarımız arasında dostluğun inkişaf etdirilmə-
sində böyük işlər görür. Ümid edirəm ki, “Samur” qəzeti gələcək-
də də dostluq və əməkdaşlıq ideallarına xidmət edəcək, yüksək 
mənəvi, xeyirxah və yaradıcı ideyaların təbliğçisi olacaqdır. 

Məhəmmədsalih Qusayev, 
Dağıstan Respublikasının milli siyasət,  

informasiya və xarici əlaqələr naziri,  
2003-cü il 

 
Azərbaycanın Xaçmaz rayonundakı Ağyazı kəndində yaşa-

yan quruşlulara baş çəkmək üçün buraya gələndə dostum İsgən-
dər müəllimin bacısı oğlu, istiqanlı şair Müzəffər Məlikməm-
mədov bir gənc şairin, Sədaqət Kərimovanın ləzgicə dərc olun-
muş şeirlərini mənə verdi və dedi: “Şahmir müəllim, poeziyamıza 
təzə nəfəs gəlir. Oxuyun, görün necə yazır?” 

Şeirləri diqqətlə oxudum və çox sevindim. Gördüm ki, ləzgi 
ədəbiyyatına yeni və işıqlı bir şair gəlir. Onun şeirləri folklor 
nümunələrimiz qədər şirin və dərindir. Yaxşı gələcəyi olan bu 
şairə uğurlar arzulayıram. 

Şahmir Muradov, 
Dağıstanın Xalq şairi 
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Sədaqət Kərimovanın utana-utana mənə təqdim etdiyi “Hal” 
kitabını açmağımla onu oxuyub başa çatdırmağım sanki bir an 
çəkdi. Kitab məni öz cazibə dairəsinə necə saldısa, ondan ayrıla 
bilmədim. Son dərəcə maraqlı kitab idi. 

Yazıçının həyata dərindən bələd olması, yaxşı müşahidəsi və 
güclü təhkiyəsi məni elə heyran etdi ki, bu vaxta kimi Sədaqət 
Kərimova imzası ilə tanış olmadığıma təəssüfləndim. İstedadsız 
qələm əhlinin meydan suladığı bir vaxtda belə istedadlı yazıçının 
öz gizlin dünyasında gözdən-nəzərdən uzaq qalmasına təəc-
cübləndim. 

Əzizə Cəfərzadə, 
Azərbaycanın Xalq yazıçısı 

 
Poeziyası və nəsri ilə ədəbi aləmdə tanınmış, həm ləzgi, həm 

də Azərbaycan ədəbiyyatının inciləri sayıla bilən əsərlər yaratmış 
Sədaqət Kərimovanın yaradıcılığı yüksək bəşəri ideallara xidmət 
edir. İnsanı mənən saf, xeyirxah, mərd və əyilməz görmək istəyən 
müəllif əsərlərində oxucuları məhz bu ruhda tərbiyə edir. Ona 
görə də, onun əsərləri böyük tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edir və 
xüsusi bədii dəyərə malikdir. 

Həm ləzgi, həm də Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı 
ənənələ-rini layiqincə davam etdirən Sədaqət Kərimovanın 
əsərlərinin dilin təmizliyinin qorunub saxlanmasında və inkişaf 
etdirilməsində əhəmiyyətli rol oynadığını hiss etmək çətin deyil. 
O, hər iki dildə sözü nə vaxt, necə işlətmək lazım olduğunu yaxşı 
bilir və bu materialdan az məsrəflə, amma yüksək zövqlə gözəl 
əsərlər ərsəyə gətirir. 

Həmidullah Məhəmmədov, 
A.A.Taxo-Qodi adına Dağıstan Elmi Tədqiqat  

Pedaqoji İnstitutunun direktoru, akademik 
 

Ləzgi ədəbiyyatında bir neçə dildə yazmış çoxlu görkəmli 
sənətkarlar vardır. Ləzgi Saleh, Ləzgi Əhməd, Ehraqlı Rəcəb, 
Həsən Alqadari kimi tanınmış şairlərimizin ənənələrini müasir 
dövrdə bir neçə qələm sahibi davam etdirir. Şübhəsiz, hazırda iki 

  

 37 

Áèáëèîãðàôèéà

dildə – ləzgi və Azərbaycan dillərində yaratdığı əsərləri ilə seçi-
lən şairlərimizdən biri də Sədaqət Kərimovadır. O, öz yaradıcılığı 
ilə bu ədəbiyyatlar arasındakı qədim əlaqələri daha da möhkəm-
ləndirir, inkişaf etdirir. 

Onun yaratdığı bədii lövhələr, obrazlar zəngindir, oxucunu 
xeyirxahlığa, yüksək ideallar uğrunda mübarizəyə səfərbər etmək 
gücünə malikdir. Sədaqət xanımın poeziyasında ləzgi qəlbinin 
genişliyi, haqqı, ədaləti, düzlüyü sevən mərd ləzgi xarakteri, 
elimizin gözəl adət və ənənələri, əmin-amanlığa, dostluğa çağırış, 
tarixin indiki keşməkeşli qovuşağında dünyamız üçün narahatlıq 
qabarıq nəzərə çarpır. Bu baxımdan, Sədaqət Kərimova geniş 
diapazona malik sənətkar kimi diqqəti cəlb edir. 

Əhmədulla Gülməhəmmədov, 
filologiya elmləri doktoru, professor 

 
Sədaqət Kərimovanın mənəvi tərbiyə məsələlərinə həsr etdiyi 

oçerklərini hər dəfə böyük maraqla oxuyuram. “Sovet kəndi” 
qəzetini alanda əvvəlcə Sədaqət Kərimovanın imzasını axtarır, ilk 
növbədə onun məqalələrini oxuyuram. Onun həm Azərbaycan, 
həm də ləzgi dilində qələmə aldığı məqalələrin dili çox səlis, 
rəvan və ürəyəyatımlıdır. Ləzgi xalqının yetirməsi, dilçi alim, adi 
oxucu kimi deyə bilərəm ki, Sədaqət Azərbaycan və ləzgi 
dillərinin bilicisi, söz sər-rafıdır. Belə jurnalistlər az-az yetişir. 

Onun əsərlərinin dili çox səlis və aydındır. Dilçi alim kimi, 
Sədaqət xanımın bəzi əsərlərinin dilini tədqiq edəndə gördüm ki, 
o, həm Azərbaycan, həm də ləzgi dillərini bütün incəliklərinə 
qədər mükəmməl bilir, yeri gələndə bizə bu dilləri öyrədir. 
Əsərlərində elə ifadələrdən, xalq deyimlərindən istifadə edir ki, 
onları tapmaq, bədii əsərə gətirmək üçün böyük zəhmət və vaxt 
lazımdır. Həm də bunlar əksər yazıçıların gen-bol işlətdikləri 
ifadələr deyil, nadir hallarda eşitdiyimiz, bəzən də bilmədiyimiz 
frazeoloji ifadələrdir. 

İkinci cəhət odur ki, Sədaqət xanım istər Azərbaycan, istərsə 
də ləzgi dilində təzə sözləri həmin dillərin qrammatik normala-
rına əsaslanaraq yaradır. Halbuki, bir sıra müəlliflər bu məsələyə 
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səthi yanaşır, necə gəldi təzə söz yaratmağa çalışırlar. Sədaqət 
xanımın əsərləri belələrinə tutarlı cavabdır. İki dildə yazıb-yara-
dan el qızımın yaradıcılıq uğurlarına qəlbən sevinir və fəxr 
edirəm. 

Şəmsəddin Sədiyev, 
filologiya elmləri doktoru 

 
Sədaqət Kərimova həm nasir, həm də şair kimi qüdrətli və 

lətafətlidir. Onun ləzgi, Azərbaycan və rus dillərində nəşr olun-
muş bədii əsərləri – romanları, povestləri və şeirləri yüksək sənət-
karlıq nümunələridir. Həyati faktların reallığı, təbiiliyi, obrazların 
sosial aləminin, psixoloji dünyasının rəngsiz, boyasız, lakin təbii 
insani duyğular, həyəcanlar, düşüncələr burulğanında təqdimatı, 
dilinin gözəlliyi, zənginliyi yazıçı Sədaqət Kərimova istedadının 
təzahürüdür... 

Bu yaxınlarda Sədaqət Kərimovanın sözlərindən və melodi-
yalarından ibarət mahnıları dinləmək mənə nəsib oldu. Sən demə 
o, həm də bəstəçi imiş. Necə gözəl mahnılar yaradıb?! 

Jurnalist, şair, yazıçı, bəstəçi, öncə mehriban, təvazökar, ali-
cənab insan, dəyərli, qədirbilən ziyalı Sədaqət Kərimova – milli-
mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı, sərvət yaradıcısı, vətəndaş... Nə 
yaxşı ki, bu dünyada Sədaqət Kərimova dünyası – söz sənəti var. 
Yoxsa bu gözəllikləri nədən, haradan duyacaqdım! 

Ey fədakar insan! Nə yaxşı ki, bu dünyada varsınız. Qoy 
həmişə Allah Sizi var eləsin! 

Əjdər Ağayev, 
pedaqoji elmlər doktoru, professor 

 
Mənim həyatımda dərin və silinməz izlər qoymuş hadisələr 

çox olub. Onlardan biri və ən əhəmiyyətlisi ləzgi dili və ləzgilərlə 
bağlıdır. Mən İsveçrədə anadan olmuşam. Sürix Universitetində 
təhsil aldığım illərdə Qafqazın qədim dillərindən biri olan ləzgi 
dili ilə məşğul olmağa başladım. Avropa alimlərinin böyük maraq 
göstərdikləri, geniş tədqiqat obyekti olan bu dilin nəzəriyyəsini 
öyrənməkdə mənə alman alimi Martin Xaspelmatın ingilis dilində 
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nəşr etdirdiyi “Ləzgi dilinin qrammatikası” kitabı çox kömək 
etdi. Ləzgilərlə yaxından tanış olmaq, onların boğaz samitləri ilə 
zəngin olan maraqlı dili ilə yaxından təmasda olmaq mənim 
böyük arzum idi.  

Günlərin bir günü Sürix qəzetlərindən birində Türkiyədəki 
Balıkesir vilayətinin Kirnə kəndində yaşayan ləzgilər haqqında 
məqalə oxuyanda qərara aldım ki, mütləq ora gedib çıxacağam. 
Bəli, məndən ötrü ləzgilərlə ilk tanışlıq buradan başlandı. Bir ay 
həmin kənddə ləzgi ailəsində yaşadım. Mən bu mərd, sözübütöv, 
sadə və mehriban xalqı ürəkdən sevdim. Dissertasiyamı da ləzgi 
dilinin felindən müdafiə etdim. 

Moskvanın Bibliyanın Tərcüməsi İnstitutunun direktoru kimi 
fəaliyyət göstərməyə başlayanda rəhbərlik etdiyim layihələrdən 
biri ləzgi dili ilə bаğlı idi. Müаsir ləzgi dilinin təəssübünü çəkən, 
bu dildə yаzıb-yаrаdаn, аnа dilində qəzet nəşr edən, хаlq аrаsındа 
böyük nüfuzа mаlik yаzıçı-jurnаlist Sədaqət Kərimоvа ilə tаnış 
оlmаq, оnu lаyihəmizə cəlb etmək böyük аrzum idi. Günlərin bir 
günü оnа məktub yаzıb Mоskvаyа, institutumuzа dəvət etdim. 
Burаdа keçirilən beynəlхаlq коnfrаnsdа оnun iştirаkının çохumu-
zun аrzusu оlduğunu оnа çаtdırdım. Sədaqət Kərimоvа dəvəti-
mizi məmnuniyyətlə qəbul edib kоnfrаnsdа iştirаk etdi. Mən оnа 
ləzgi dilinə tərcümə оlunmuş bir sırа mətnlərin redаktəsini təklif 
etdim. Оnun rаzılığını аlаndаn sоnrа mən, RF EА Dilçilik İnsti-
tutunun direktоr müаvini, filоlоgiyа elmləri dоktоru, ləzgi dilinin 
tədqiqçisi Miхаil Yeqоrоviç Аlekseyev və Sədaqət Kərimоvаdаn 
ibаrət işçi qrupu işə bаşlаdıq. Etirаf edim ki, bu, mənim ən 
mаrаqlı və unudulmаz lаyihələrimdən biri idi. Bu iki аdаmın 
ləzgi mətnlərinin аydın, səlis, хаlq dilinə yахın dildə охuculаrа 
çаtdırılmаsındаn ötürü göstərdikləri səylər təqdirəlayiq idi. Bir 
neçə il dаvаm edən bu səmərəli əməkdаşlığın nəticəsi kimi ləzgi 
dilində “Uşаqlаr üçün Bibliyа” və sаir kitаblаrı nəşr edə bildik. 

Əməkdаşlığımız zаmаnı tək mən yох, institutumuzun bütün 
kоllektivi S.Kərimоvаnın sаdəliyinin, səmimiyyətinin, gördüyü 
işə qаrşı tələbkаrlığının şаhidi оlduq. Оnun bəzən 8-10 sааt 
mаsаdаn аyrılmаdаn işləməsi indiyə kimi yаdımdаdır. Bizim 
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birgə əməkdаşlığımız sоnrаlаr dоstluğа çevrildi. Mən bu dоstluq-
lа fəхr edirəm, çünki Sədаqət хаnım məndən ötrü ləzgi хаlqının 
görkəmli nümаyəndəsidir. О, nаdir insаnlаrdаndır ki, хаlqının ən 
gözəl keyfiyyətlərini özündə cəmləşdirib. 

Mаriаnnа Beerle-Mооr, 
Mоskvа Bibliyа Tərcümələri İnstitutunun direкtоru,  

fəlsəfə doktoru 
 
Sədaqət Kərimovanın poeziyasının və nəsrinin başlıca 

keyfiyyətlərindən biri odur ki, müəllif ədəbiyyata daim yeni möv-
zular, yeni ideyalar gətirir. Klassik təhkiyənin aludəçisi olmur, 
özünəməxsus təhkiyə yaradır, sadə, anlaşıqlı, hamı üçün aydın 
olan deyim tərzinə üstünlük verir. Ona görə də Sədaqətin əsərləri 
maraqla oxunur. Bu əsərlər ədəbiyyatımızın inciləridir. 

Mövlud Yarəhmədov,  
filologiya elmləri doktoru 

 
Onun imzası ilə çoxdan tanışam. Bu tanışlığın 40 ilə yaxın 

tarixi var. Hər hansı müəllifi təbii ki, yazılarına görə tanıyırlar və 
sevirlər. Həyatını publisistikaya, poeziyaya və nəsrə həsr edən, 
istər Azərbaycanda, istərsə də Dağıstanda yaxşı tanınan Sədaqət 
xanım bir-birindən maraqlı əsərlərin müəllifidir. O, özünün “Hal” 
povesti ilə insan xarakterləri yaratmağın gözəl nümunəsini ortaya 
qoyub. Onun təbiət təsvirləri təbiətə, onun rənglərinə, səslərinə 
yaxşı bələd olan bir insanın qələmindən çıxıb və təkcə bu 
əsərində deyil, digər povest və hekayələrində də yazıçının incə 
müşahidələri təbiətə məhəbbət duyğusundan yararlanır. 

Sədaqət Kərimovanın nəsr əsərlərində mənəviyyat başlıca 
mövzudur. Onun qəhrəmanları ömrünün qürub çağını yaşayan 
qocalar, valideynləri tərəfindən atılan uşaqlar, sevgi duyğuları ilə 
yaşayan cavanlardır. S.Kərimova dərin həyat müşahidələrinə 
malik nasirdir və bir-birindən fərqli insan xarakterləri yaratmaqda 
xüsusilə mahirdir. O, maraqlı insan portretləri yaratmaqla bədii 
portret ustalığını nümayiş etdirir. Yazıçının nəsr dili çox təbiidir, 
dilimizin zərifliyini, incəliyini əks etdirmək baxımından təsirlidir. 
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Sədaqət Kərimovanın şeirləri müasir Azərbaycan şeirinin 
doğma vəzni olan hecada qələmə alınıb və bu vəznin yaşarı ən-
ənələrini davam etdirmək mənasında da maraqlı nümunələr kimi 
diqqəti cəlb edir. Əksər şairlərimizin toxunduğu mövzulara onun 
da şeirlərində rast gəlirik. Ancaq S.Kərimova bu məlum 
mövzularda öz poetik səsi və sözü ilə seçilə bilir. 

Vaqif Yusifli, 
filologiya elmləri doktoru 

 
Sədaqət xanım bu gün respublikamızın tanınmış jurnalistlə-

rindən biridir. Öyünürəm ki, özünün dərin analitik mühakiməsi, 
düşüncəsi və fikri məxrəcə gətirə bilmək qabiliyyəti, yazılarının 
səmimiliyi və aydınlığı ilə, başqalarını deyəmmərəm, şəxsən 
mənim özümü çoxdan ötüb keçibdir. 

Sədaqət xanım nədən yazır-yazsın, qələmindən çıxan hər bir 
yazısını böyük maraqla izləyirəm. Bu, onun özünə, şəxsiyyətinə 
olan hörmət və məhəbbətimdən çox yazılarının kamilliyi ilə daha 
çox bağlıdır. Bu səmimi etirafıma görə qoy heç kim məni 
qınamasın. Deməsin ki, sən iri-iri roman və povestlərin, yüzlərlə 
publisist yazıların müəllifisən, bu, nə təvazökarlıqdır edirsən? 
Mən isə həqiqəti bütün məsuliyyətimlə etiraf edirəm. Sədaqət 
xanım təkcə istedadlı peşəkar jurnalist yox, həm də nasirdir. 

“Səssiz haray”, “Bir yaz gecəsi” nəsr kitablarıyla oxucuların 
diqqətini cəlb edən Sədaqət Kərimovanın “Qərib quşun nəğməsi” 
şeirlər toplusunu görəndə sevindim. Onun söz düzümü, duyumu, 
poetik aləmi dağ çiçəkləri qədər rəngarəng, irmaqlar qədər çağ-
lardır, safdır, təmizdir. Ömür ağacından şirin, acı meyvələr dada-
dada ötüb keçən, yaşanmış bir ömrün dolaylarına təkrarən boy-
lanmaq, həmin günlərə bir də qovuşmaq həsrəti neçə-neçə şeirə 
çevrildi. O, bu ömrü necə yola verib, büdrəmələri nədəndir, se-
vincləriylə öyünməyə dəyərmi? Axar su olub axan, bir də geri 
dönmədən bu ömrü bir daha yaşamaq imkanı əldə olunsa, o 
neyləyər? 

Dünyanın çalxalandığı, az qala məhvərindən çıxdığı, insan-
ların canavardan xislət borc aldığı, nəcibliyin, xeyirxahlığın 
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bəşərdən qaçaq düşdüyü bir zamanda Sədaqət mövcud həyat 
burulğanlarına biganə qalmaq istəmir, belə bir dolaşıq gərdişin 
içində insanların qəlbində yaşıl duyğu olub göyərən lirik ovqatı 
yaşatmağa çalışır. Şək-şübhəsiz bu, qaratikanlığın, çamurluğun 
içində inciçiçəyi bitirmək həvəsindən doğur. Onun şeir dünyası 
oxucu üçün məhəbbətə açılan ümid dolu mavi pəncərədir, bu pən-
cərədən ilkin müəllifin özü boylana bilər, sonra onun lirik qəhrə-
manı, daha sonra isə müəlliflə həmfikir oxucuları. Bu şeirlərdə 
biz lirik mənin qəlbində çaxılan səssiz ildırımları, harayları 
eşidirik, şahidi oluruq. Şairənin sevgi dünyası həsrət, vüsal və 
əzabdan ibarətdir, elə hamıda olduğu kimi. Ancaq ifadə tərzi, 
fikrin obrazlı deyimi özünəməxsusdur, orijinaldır.  

Əmir Mustafayev, 
yazıçı 

 
ADU-nun jurnalistika fakültəsində dosent kimi çalışdığım 

dövrdə yaradıcılıq baxımından Sədaqətin o biri tələbələrdən xeyli 
seçildiyini gördüm və onun jurnalistika sahəsində xüsusi isteda-
dını hiss etdim. “Sovet kəndi” qəzetinin redaktoru işləyəndə artıq 
əmin oldum ki, o, gözəl qələm sahibidir. Onun qələmindən çıxan 
bir çox zarisovkalar və oçerklər jurnalistikamızın ən yaxşı 
nümunələrindəndir. 

Sədaqət Kərimovanı Azərbaycanın Tatyana Tessi adlandır-
maq olar. İnsanları duyan, onların hiss və duyğularını ustalıqla 
qələmə alan Sədaqətin insan mənəviyyatı ilə bağlı məqalə və 
oçerklərinin hər biri bir sənət əsəridir. Müntəzəm axtarışları, 
yazılarının məzmunu, forma və üslub baxımından orijinallığına 
görə bir sıra məşhur xarici jurnalistlər də ona həsəd apara bilərlər. 
O, həm də insanların böyük dostudur. Öz məqalələri və oçerkləri 
ilə nə qədər insanlara kömək edib, onların dərdini yüngülləşdirib, 
neçə-neçə kimsəsiz qocalara dayaq olub. İnsanlara laqeydlikdən 
və unutqanlıqdan əl çəkməyi öyrədib, vəfa, sədaqət, insan olmaq 
istedadı təlqin edib. 

Nəriman Zeynalov, 
filologiya elmləri namizədi, yazıçı-jurnalist 
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O, heç vaxt qələmi yazmaq xatirinə əlinə almır. Hissləri, 
fikirləri çözələnəndə, bu və ya digər mövzu qəlbini təlatümə 
gətirəndə əlinə qələm alır. Ona görə də Sədaqətin qələmindən 
çıxan hər məqalə, hər oçerk oxucunu düşündürür, tərbiyələndirir, 
mənən zənginləşdirir.  

Sədaqətin başlıca mövzusu insanlardır. Təəssüf ki, insanın 
taleyini, sevincini, kədərini onun kimi peşəkarlıqla qələmə alan 
jurnalistlərimiz azdır. Onun qələmindən çıxan yazılarda bəzən bir 
ifadənin, bir cümlənin, bir abzasın köməyi ilə insanların xarakte-
rini görmək, hiss etmək olar. Sədaqətin qələmindən çıxan yazı-
larda “hüsni-xuda şairi”, dahi sənətkarımız Hüseyn Cavid “cəfa-
keş və əzabkeş şair”, böyük ustad Aşıq Şəmşir “dağların qoy-
nunda məhəbbəti dağ kimi böyük, bulaq kimi nəğməli, çiçək kimi 
ətirli sənətkar”,  muğam sənətimizin fədaisi Hacıbaba Hüseynov 
“qayanın içərisindən göyərən palıd”, Qarabağ müharibəsində 
qəhrəmanlıq göstərmiş igid ləzgi qızı Səmayə Bədəlova “səngər-
dən boylanan zəriflik” rəmzidir. 

Mübaliğəsiz demək olar ki, Sədaqətin məqalə və oçerklə-
rindəki bir çox fikirlərin hər biri bir böyük əsər təsiri bağışlayır. 
Jurnalist sənətkarlığının incəliklərindən elə məharətlə istifadə edir 
ki, ən adi mövzunu da oxucuya sevdirə bilir. Sədaqətin hər 
məqaləsi bir əsərdir. 

Müzəffər Məlikməmmədov, 
yazıçı-jurnalist 

 
Sədaqət Kərimovanın həm Azərbaycan, həm də ləzgi jurna-

listikasında öz yeri var. Bu istedadlı qələm sahibinin yaradıcılıq 
uğurları ilə hər birimiz fəxr edirik. Ləzgi xalqının tanınmış söz 
ustası Sədaqət Kərimovanın son illərdə çap olunmuş kitablarının 
hər biri sanballı ədəbi abidədir. Onun indiki çətin dövrdə heç 
yerdən və heç kimdən yardım almadan, ləzgi, Azərbaycan və rus 
dillərində “Samur” qəzetini buraxması, ana dilini yaşatmaq üçün 
bütün çətinliklərə və əziyyətlərə sinə gərməsi, milli mədəniyyə-
timizin və musiqimizin inkişafı naminə var qüvvəsini sərf etməsi 
əsl qəhrəmanlıqdır. 

Ağarza Saidov, 
Dağıstanın dövlət qəzeti olan “Ləzgi qəzet”in baş redaktoru 
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Sadaqət Kərimovanın şeir, hekayə, povest və romanları bən-
zərsizdir. O, böyükhəcmli, yüksək ideyalı, dərin mənalı əsərlə-
rində zahiri gözəlliyə, təmtərağa meyl etmədən bütün diqqətini 
obrazların, insan xarakterlərinin açılmasına yönəldir. Yaratdığı 
obrazlar elə canlı və inandırıcıdır ki, oxucu özünü onların ara-
sında hiss edir. Mən yazıçının “Hal” əsərini xüsusi qeyd etmək 
istəyirəm. Əsər elə ustalıqla qələmə alınmışdır ki, uzun müddət 
onun təsiri altından çıxa bilmirsən və müəllifin insan mənəviy-
yatının saflaşması istiqamətində gördüyü fəaliyyətinə heyran 
olursan. 

Şair, yazıçı, jurnalist Sədaqət Kərimova bəstəkar kimi də 
tanınır və sevilir. Özünəməxsus repertuarı və üslubu ilə seçilən 
“Suvar” ansamblı üçün onun bəstələdiyi mahnılar, bir sıra kütləvi 
konsert tamaşalarına, musiqili kompozisiyalara yazdığı ssenarilər, 
verdiyi əlvan və rəngarəng quruluşlar Sədaqət Kərimovanın bir 
bəstəkar kimi geniş imkanlara malik olduğunu göstərir. 

Mənə elə gəlir ki, o, özünün şah əsərini hələ yazmayıb. Həmin 
şah əsəri oxumaq arzusu ilə, ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu-
layıram. 

Bəybala Ələsgərov, 
Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin həqiqi üzvü,  

BNİM-nin Azərbaycan təmsilçisi 
 
Sədaqət xanımı gözəl jurnalist, gözəl yazıçı və şair kimi tanı-

yırıq. Bu insanda zahiri və daxili gözəllik vəhdət təşkil etdiyi 
kimi, onun yaratdığı obrazlara da yüksək insani keyfiyyətlər, bə-
şəri hisslər xasdır. Bu xanım əsərlərini həmişə maraqla oxu-
duğum, böyük rəğbət bəslədiyim müəlliflərdəndir. Özü həyatda 
çox səmimi olduğu kimi, əsərləri də səmimidir, yaddaqalandır. 
Onun şeirlərini, poemalarını, hekayələrini və povestlərini söz 
sənətimizin dəyərli əsərləri hesab edirəm. 

Sədaqət Kərimova yaddaqalan publisist yazıları, povest və 
hekayələri, gözəl şeirləri ilə oxucularını sevindirir. O, gücünü bir 
neçə janrda sınayan və bu işin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gələn 
müəlliflərdəndir. Onun qələmindən çıxan əsərlər təbiiliyi, obraz-

  

 45 

Áèáëèîãðàôèéà

lılığı, dilinin səlisliyi ilə diqqəti cəlb edir. Sədaqət Kərimovanın 
mövzularının zənginliyi bizi yazıçı qələminin gücünə inandırır. 

S.Kərimovanın “Gənclik”, “Yazıçı”, Azərnəşr, “Azərbaycan” 
və başqa nəşriyyatlarda çap olunmuş bir neçə kitabını oxumuşam. 
Onun “Qərib quşun nəğməsi” kitabında toplanmış şeirləri 
səmimiliyi, axıcılığı, lirizmi, qafiyə və təşbehlərinin zənginliyi, 
ən başlıcası isə mövzularının özünəməxsusluğu ilə yadımda qalıb. 
“Hal” povestlər kitabını isə mən Azərbaycan nəsrində hadisə kimi 
qiymətləndirirəm. Bu əsəri birnəfəsə oxumuş, xeyli müddət onun 
təsiri altında olmuşam. 

Şahmar Əkbərzadə, 
şair-publisist  

 
Sənət taleyimdə bir işıq yanır və işığa uçan pərvanələr kimi 

mən də o işığı tutub gedirəm. Sədaqət Kərimova. İlk dəfə bu 
imzayla tanışlığa başlayanda orta məktəbin sonuncu sinfində 
oxuyurdum. Sədaqət tələbəydi. “Azərbaycan gəncləri” qəzetində 
diqqətçəkən yazıları çap olunurdu. Onları həvəslə oxuyardım. İçi-
mdə baş qaldıran bir qərib istək məni də o sənətə çəkirdi. 
Günlərin birində arzuma qovuşdum. Adi tanışlığımız dostluğa 
çevrildi. Uzun müddət bir-birimizin yaradıcılığını səmimiyyətlə 
izlədik, təhlil etdik. Tale elə gətirdi ki, nəhayət, bir redaksiyada, 
bir şöbədə, bir otaqda işləyəsi olduq. Təbiət ondan çox şeyi 
əsirgəməyib. Zahiri cazibəni də, bir qadın kimi əl qabiliyyətini 
də, ana kimi mehribanlığı da, bacı kimi cəfakeşliyi də, dost kimi 
sədaqətliyi də, nəhayət, söz-sənət sahəsində istedadı da. 

Sədaqət Kərimova çox səmimi və qətiyyətli jurnalistdir. 
Onun təkcə “İnciçiçəyi” və “Ömrün qürub çağında” adlı oçerkləri 
Azərbaycan jurnalistikasına ən uğurlu töhfədir. Mənim jurnalist 
dostum həm də hissdən, duyğudan yoğrulmuş gözəl misralar 
müəllifidir. Onun “Qərib quşun nəğməsi” adlı şeirlər kitabı oxu-
cular tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. O, maraqlı, yaddaqalan bədii 
obrazlar yaradan, insanı daxilən saflaşdıran, təzələşdirən nasirdir. 
“Səssiz haray”, “Bir yaz gecəsi” adlı kitabları təsdiqlədi ki, 
S.Kərimova Azərbaycan nəsrinin çox istedadlı nümayəndəsidir.  
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Onun qəhrəmanlarını sevməmək olmur. Ümumiyyətlə, bir 
yazıçı kimi Sədaqət Kərimovanın özünəməxsus nailiyyəti və 
üslubudur ki, onun müsbət qəhrəmanları həmişə qeyri-adi təbiətə, 
dərin mənəviyyata, zənginliyə malik olurlar.  

Flora Xəlilzadə,  
Əməkdar jurnalist 

 
Sədaqət Kərimova öz istedadı və özünəməxsusluğu ilə seçi-

lir. Onun şeirləri, yaddaqalan hekayələri dəfələrlə “Ədəbiyyat” 
qəzetinin səhifələrində dərc olunub və oxucuların rəğbətini qaza-
nıb. S.Kərimova yazmaq xatirinə yazanlardan deyil. Dövri mət-
buatda ardıcıl dərc olunan oçerk və məqalələri, şeir və hekayələri, 
neçə-neçə kitabı onun istedadından xəbər verir. Sədaqət sözünün 
qiymətini bilən, şair məsuliyyətini dərk edən zəhmətkeş ziyalıdır. 

Davud Nəsib, 
şair 

 
Sədaqət Kərimova xoşbəxt qələm sahibidir. Onun qələmə 

aldığı əsərlər özünəməxsusluğu ilə seçilir. Əsərlərdəki süjetlər 
heyrətamiz, mövzular orijinal, işləmə üsulu bənzərsizdir. Sözləri 
canlı, ifadələri şirəli, misra və sətirləri məna yüklü, ideya cəhət-
dən tutumludur. Fikirdən-fikrə elə məharətlə, obrazdan-obraza elə 
ustadlıqla keçid edir ki, oxucu heyran olmaya bilmir. 

Təbiət təsvirləri, obraz psixologiyası, mövzu aktuallığı, 
deyim tərzi ədəbi mühitdə ona öz cığırını salmaqda yardımçı olur. 
Yazıçı həyatda seçildiyi kimi ədəbi aləmdə də seçilir. Onun yara-
dıcılığının mayasını təşkil edən təb, ilham, istedad Tanrının töh-
fəsi olduğu üçün əsərlərində də ilahi duyğusu, ilahi ruhu sezilir.  

Sədaqət xanım bütöv yazıçıdır. Çünki kamil şəxsiyyətdir. 
“Qəlbinə boylan, insan” kitabı dediklərimin bariz nümunəsidir. 
Onun bütün kitabları bir-birindən fərqlənir. Oxşar cəhət odur ki, 
hər biri bütövdür. Məkanca geniş, zamanca əbədidir. 

Bəydadaş Cəfərli,  
şair 
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Sədaqət öz sözünü, qələminin kəsərini hələ tələbə ikən Azər-
baycan oxucusuna bildirib. Mətbuatda bir-birindən maraqlı, məz-
munlu yazılarla çıxış edib. Onun mənəviyyata, əxlaq məsələlərinə 
həsr etdiyi oçerk və məqalələr obyektivliyi, həyatiliyi, insanları 
düşündürmək keyfiyyəti ilə fərqlənib. Geniş dünyagörüşünə, 
zəngin müşahidə qabiliyyətinə, ən başlıcası kövrək qəlbə malik 
olan jurnalist qələmindən çıxan yazılar həmişə yaxşı əks-səda 
yaradıb. Onun qəzet səhifələrində qaldırdığı problemlər, qələmə 
aldığı taleyüklü məsələlər isə həmkarımızın vətənpərvərliyindən, 
prinsipiallığından xəbər verir. 

Polad Qasımov, 
“Kirpi” jurnalının baş redaktoru, yazıçı-jurnalist 

 
Yaxşı yadımdadır, jurnalist Sədaqət Kərimovanın Kəlbəcərə 

hər gəlişi toy-bayram olurdu. Zəhmət adamları onunla elə ünsiy-
yət yaratmışdılar ki, ona aid olmayan məsələlər barəsində də bu 
qayğıkeş qadından kömək diləyirdilər. O da köməyini əsirgəmir-
di. Ən ucqar kəndlərdən də onun görüşünə gəlirdilər. Sədaqət 
xanımın qəzetdə dərc olunan məqalələrini hamı maraqla oxu-
yurdu.  

Mənim barəmdə qəzetdə dərc etdiyi “Şamil Dəlidağın cinas 
köhləni” məqaləsindən sonra belə qənaətə gəldim ki, Sədaqət 
xanım həm də ədəbiyyat nəzəriyyəsini dərindən bilən gözəl şair 
və yazıçıdır. Gündəliyimdə onun haqqında neçə-neçə fikirlər, 
xatirələr, şeirlər var. 

Şamil Dəlidağ, 
şair-publisist 

 
Uzun illərdən bəri tanıdığım, yaradıcılığını həyəcan qarışıq 

sevinclə izlədiyim Sədaqət Kərimova çağdaş Azərbaycan və 
Dağıstan ədəbiyуatlarının görkəmli nümayəndəsi kimi milyonla-
rın ürəyində özünə yer tutub. Azərbaycan və ləzgi dillərində eyni 
sənətkarlıq və məsuliyyətlə yazıb-yaradan bu qələm sahibinin 
bütün yaradıcılığında Şah dağ qüruru, onun çeşmələrinin saflığı 
duyulur. Vətən, yurd sevgisi ilə dolu olan onun şeirlərindən, 
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poemalarından tutmuş irihəcmli povest və romanlarına kimi hər 
əsərinə eli, obası üçün tükənməz sevgisi və təəssübkeşliyi, eyni 
zamanda yüksək vətənpərvərlik hissləri hopmuşdur. Özü başdan-
başa saflıq, səmimiyyət, qeyrət, namusluluq timsalı olan bu mərd 
və qürurlu insanın qəhrəmanları da özü kimi mübariz, çətinliklərə 
sinə gərib qələbə çalmağı bacaran, yüksək ideallar uğrunda mü-
barizə aparan insanlardır. Onların həyatı ilə yaxından tanış 
olduqca daxilən zənginləşirsən və həyata bağlanırsan. Elə buna 
görə də Sədaqət Kərimovanın əsərləri çoxdan Azərbaycanın 
sərhədlərini aşıb.  

Şərafət Dağıstanlı, 
şair  

 
Hörmətli Sədaqət xanım! “Qürub” adlı kitabınızı oxuyandan 

sonra Sizə məktub yazmaq qərarına gəldim. Əsərlərinizi oxu-
yandan sonra bir daha belə qənaətə gəldim ki, insanların müxtəlif 
yerlərdə, müxtəlif şəraitdə doğulmalarına baxmayaraq, onların 
duyğuları, hiss-həyəcanları arasında yaxınlıq və oxşarlıq vardır. 
Kitabınız məni əfsunladı. Kövrək hisslər, son dərəcə kövrək qəlb-
li insanlar və bunların arxasından boylanan, aydın hiss olunan 
həssas müəllif düşüncəsi. Sözsüz ki, Sizin kimi həssas, güclü 
müşahidə qabiliyyətinə malik müəllifin əsərlərini həssas oxucular 
daha yaxşı anlayır, bu roman və povestlərin aydın dilini, hər bir 
cümlənin, sözün arxasında duran dərin mənanı daha yaxından 
duyurlar.  

Hamımıza tanış olan dərdləri, dəfələrlə müşahidə etdiyimiz, 
amma biganə yanaşdığımız hadisələri elə canlı yaratmısınız ki, 
insan Sizin son dərəcə incə müşahidə qabiliyyətinizə heyran 
olmaya bilmir.  

“Ağ qəm” povestindəki Talihə, “Gəzəyən” povestindəki 
Həmid, “Qürub” povestindəki Zariyat, “Ayı yağışı” romanındakı 
Aydan və Murad surətləri necə də həyatidir! Hərə özünün işıqlı 
cəhətləri, düşüncələri, arzuları, çatışmazlıqları ilə qələmə alınıb. 
Bu adamların xeyirxah əməlləri qədər çatışmazlıqları da adama 
doğma gəlir.  Sizin qəhrəmanlarınız həyatı sevir, hər cür əzab və 
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əziyyətlərə sinə gərir, gələcəyə inanır. Sağ olun ki, belə inamı 
oxucularda da yaradırsınız. İndiki çətin şəraitdə insanlara nikbin-
lik təlqin etmək, onlarda inam yaratmaq, cəmiyyətə, xalqa, vətənə 
yarımaq hissləri aşılamaq üçün ən azı vətəndaş yazıçı, fədakar 
qələm sahibi olmaq lazımdır.  

Əsərlərinizdə diqqətimi cəlb edən Sizin heç kimi təkrarlama-
yan, elmi məlumatlarla, hikmətli sözlərlə zəngin, maraqlı süjet-
kompozisiya xəttinə malik, özünəməxsuz üslubunuz oldu. Sizə 
yaradıcılıq uğurları arzulayıram.  

Asiyyət Tinayeva,  
filologiya elmləri namizədi 

 
Sədaqətin əsərlərində məni ən çox cəlb edən onun yaratdığı 

obrazların canlılığı, qələmə aldığı hadisələrin ibrətamizliyidir. Bu 
obrazlar o qədər dolğun yaradılıb ki, peşəkar rəssam onların 
surətlərini incəliklərinə qədər çəkə bilər. 

Hansı dildə yazmasından asılı olmayaraq, əsərlərində doğma 
xalqının adət-ənənələri, düşüncə tərzi, milli mentaliteti öz əksini 
tapır. Milli ruh fövqündə yaradılan bu əsərlər bir xalqın mənəvi 
sərvəti olaraq qalmır, daha geniş əhəmiyyət kəsb edir, bəşəriləşir. 
“Hal” povesti bu baxımdan ən gözəl misal ola bilər. Həmin əsəri 
hansı dildə, hansı xalqın nümayəndəsi oxusa, özünə doğma hesab 
edəcək. 

Həm poeziyasında, həm də nəsrində ana təbiətin möhtəşəm 
obrazını yaradan müəllif, onun vasitəsilə insanı mənən saflaşdır-
mağa çalışır. Təbiətin gözəllikləri ilə insana ülvi hisslər, yaşamaq 
və yaşatmaq, xeyirxahlıq hissləri təlqin edir. Bir ömür yaşayırıq-
sa, onu kin-küdurətlə, nifaqla, müharibələrlə deyil, qurub-yarat-
maqla, hörmət və məhəbbətlə, ləyaqətlə yaşayaq deyir. Yara-
dıcılığı bu həyat fəlsəfəsinə söykəndiyindən, əsərləri oxuculara 
daha yaxındır. O, hamını düşünür, hamını düşündürür. Yalnız 
böyük sənətkarlar belə yazmağı bacarırlar. 

Mahmud Çələbov, 
rəssam 
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Sədaqət Kərimovanın poeziyası təbiiliyi və coşqunluğu ilə 
seçilir. Onun təbiəti ilə şeirləri ahəngdarlıq təşkil edir. Səmimilik və 
ürəyəyatımlıq, obrazların və bənzətmələrin özünəməxsusluğu ilə 
seçilən Sədaqət həm həyatda, həm də duyğu-duyumlarında səda-
qətli, səmimi və təkrarsızdır. Nədən yazırsa yazsın bulaq kimi 
qaynayan ilhamından doğulmuş poetik duyğuların selinə düşürsən.  

Onun poeziyasında Аzərbaycan dili bütün gözəlliyi və təra-
vəti ilə canlanır. Yeni deyimləri, özünəməxsus qafiyə düzümləri 
yadda qalır. Sədaqətin doğma yurda, ana torpağa məhəbbətlə 
qələmə aldığı, vətənpərvərlik duyğularına bələnmiş şeirlərini 
həyəcansız oxumaq mümkün deyil. Onun süjetli şeirlərindəki 
dərin məzmun oxucunun ürəyinin incə tellərini tərpədir, onda 
təəssübkeşlik, vətəndaş yanğısını oyadır. Sədaqətin şeirlərini 
oxuduqca onun mənəvi dünyasının zənginliyinə heyran olursan. 
Bu poeziyanın leytmotivini dünyamız üçün narahatlıq təşkil edir. 
Şairin bədii qüdrəti onun fikirlərinin dərinliyində, fəlsəfi məz-
munundadır. Sabaha səsləyən, arzu və ümidlərə qanad verən coş-
qun hisslərin, zərif duyğuların selindən yaranmış bu cür poetik 
misralar şairin yaradıcılığı haqqında aydın təsəvvür yaradır. 

Nəğməkar şair kimi tanınan Sədaqətin lirik ovqatı sözlərin 
musiqisi ilə yadda qalır, mahnıya asan yatır. Elə buna görə də 
onun çoxlu şeirinə mahnılar bəstələnib. Öz şeirlərinə ən gözəl 
mahnıları isə Sədaqət özü bəstələyib. Bu da təbiidir, çünki onun 
əksər şeirləri musiqi ilə doğulur. 

Rüzgar Əfəndiyeva,  
şair 

 
Sədaqət Kərimovanın “Hal” kitabını azı on dəfə oxumuşam. 

Doğmalarımla, dostlarla bir yerdə kitabdakı az qala hər cümləni, 
hər fikri təhlil etmişik. Müəllifin xəbəri olmadan özüm-özümlə 
əsərin müzakirəsini də keçirmişəm. Sonda belə qənaətə gəlmişəm 
ki, Nobel mükafatının təqdim edilməsi bircə saatlıq, bircə anlıq 
mənə həvalə edilmiş olsaydı, təkcə “Hal” povestinə görə Sədaqət 
Kərimovanı və o kitabı, yeni süjet xəttinə görə isə həmin əsəri o 
mükafata layiq görərdim.  

Sülhiyyə Musaqızı,  
yazıçı-jurnalist 
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Sədaqət Kərimovanın “Qusar, qusarlılar” kitabı xüsusi əhə-
miyyət kəsb edir. Sədaqət xanımın həmin kitabı illərlə aparılan 
tədqiqatların, böyük zəhmətin və doğulub boya-başa çatdığı tor-
pağa ülvi məhəbbətin bar-bəhrəsidir. Sədaqət xanım həmin əsəri 
ilə böyük bir institutun işini görüb. Ona görə o, böyük ehtirama 
layiqdir. Onu da qeyd edim ki, “Qusar beşiyim mənim” adlı kita-
bımda Qusarla bağlı verdiyim məlumatların çoxuna görə ona 
minnətdaram. Bir də qusarlılara bir dost kimi tövsiyə edərdim ki, 
qız ərə verəndə cehizinin üstə Sədaqət xanımın “Qusar, qusar-
lılar” kitabını qoymağı unutmasınlar. 

Elbrus Şahmar, 
 yazıçı 

 
Hörmətli Sədaqət xanım! Mən çox təəssüflənirəm ki, Azər-

baycan məktəbliləri hələ də Sizi zəngin ədəbi irsi olan yazıçı və 
şair kimi tanımayıblar. Bu, ya Sizin həddindən artıq təvazökar-
lığınızdan, ya da kimlərinsə etinasızlığındandır. Mən mütləq 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şura-
sının Azərbaycan dili və ədəbiyyatı bölməsinin üzvü kimi bir 
münasibət tapıb bunu aid qurumlara çatdıracağam. Sizin yara-
dıcılığınız mütləq dərsliklərə düşməlidir. Söz ustasının tanınması, 
mənə elə gəlir ki, ilk növbədə dərsliklərdən başlayır. 

Nazim Nəsrəddinov, 
Əməkdar müəllim 

  
Hörmətli Sədaqət xanım! Sizin “Ləzgiyyə” pyesinizi oxu-

dum. Mən onu birnəfəsə ruhuma çilədim. Əsəri başa çatdırana 
kimi ondan ayrıla bilmədim. Çox təsirləndim, sanki hadisələrin 
içində idim. Yargunatın böyük məhəbbəti, onun sevgilisinə olan 
sonsuz sədaqəti məni kövrəltdi. Hələ də əsərin təsiri altındayam. 
Belə sanballı obrazlara ədəbiyyatımızda həmişə rast gəlməzsən. 
Məni sizin rəvan, axıcı diliniz, yerli-yerində işlədilmiş atalar söz-
ləri, xalq deyimləri də özünə çəkdi. Aydın görünür ki, hər şey 
yaxşı düşünülüb, çox axtarışlar edilib, bir sözlə, böyük zəhmət 
çəkilib. Çox təəssüfləndim ki, indiyə kimi sizin nəsr yaradıcılı-
ğınızla tanış ola bilməmişəm. Yalnız şeirlərinizlə tanış olmuşam 
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və onları sevə-sevə oxumuşam. Nəsr diliniz, nəqletmə bacarığınız 
məni valeh etdi. 

Kitabı oxuyub başa çatdıranda belə qərara gəldim ki, 
“Ləzgiyyə” səhnə həyatı qazanmalıdır. Kitabı bir nəfər oxuyursa, 
teatrda eyni vaxtda yüz adam tamaşaya baxır. Bu mənada teatrın 
təsir gücü böyükdür.  

Füzuli Yavər Sərkərov, 
Qəbələ rayon Teatrının baş rejissoru 

 
Həyat yaşantılarımın ən təlatümlü çağında sən çıxdın qar-

şıma “Qürub”! Kitabın adı və rəngi məni cəlb etdi, onu oxumağa 
başladım. Mən necə bir aləmə düşdüm! Buna mən necə bədii əsər 
deyim? Bu ki, həyatın özüdür! Müəllifin insan psixologiyasını bu 
dərəcədə dərindən bilməsinə heyrət və təəccüb edirsən. 

Hörmətli Sədaqət xanım! Mən  və bütün qürubsevənlər Sizə 
öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, biz oxuculara belə bir ər-
mağan vermisiniz. Siz, bəlkə də təsəvvür etməzsiniz ki, bu kitab 
ilə bir qadının sönmüş həyatına çıraq olmusunuz. Ömrünün qürub 
çağında yaşamaq üçün bir çarə tapılmasına yol göstərmisiniz.  

Qeyri-adi yazıçı istedadınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Öm-
rümün qürub çağında  Sizin “Qürub”unuz mənim dostum, sirda-
şım, həmdəmimdir... 

Solmaz Səfərova, 
oxucu 

 
Hörmətli Sədaqət xanım! Neçə gündür ləzgi dilində sizin 

audio kitabınızı dinləyirəm. Keçirdiyim hissləri qələmə almaqda 
acizəm. Amma həyəcanlarımı, ürək sözlərimi sizinlə bölüşməyə 
daxili ehtiyacım var. Sizin necə zəngin ürəyə sahib oldugunuzu 
şeirləriniz deyir. Onlar adama ümid verir, qanadlandırır, daxilən 
saflaşdırır. Qoy ürək səsiniz heç zaman susmasın, qələminiz 
yorulmasın, uğurlarınız daimi olsun. Allah ömrünüzə bərəkət 
versin, inşallah.  

Loğman Əsgərov, 
Qəbələ rayonunun Zərgərli kəndi, oxucu 
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I HİSSƏ 
 

ƏSƏRLƏRİ 
 

Kitablar 
 

1985 
1. Səssiz hаrаy /Sədаqət Kərimоvа; rеd. C.Zеynаl.- Bаkı: 

Yаzıçı, 1985.-108 s. 
Kitаbın içindəkilər: Özümə məktub; Tut аğаcı; Yаddа qаlаn 

gün; Аnd; Sеvinc; Bir dəstə yаsəmən; Оn ildən sоnrа; Səssiz 
hаrаy; Süsən. 
 

1989 
2. Bir yаz gеcəsi: [povest və hekayələr] /Sədаqət Kərimоvа; 

rеd. Е.İsmаyılоv; rəs. Е.Аğаyеv.- Bаkı: Yаzıçı, 1989.- 134 s. 
Kitаbın içindəkilər: Gəzəyən (pоvеst); Bir yаz gеcəsi; Lеyin 

nаğılı; Burdаn bir аtlı kеçdi; Qаrtаl ölümü; Bir cüt qızılgül; Bulаq 
bаşındа; Gеcikdi; Qоşа şəkil (hеkаyələr). 

 
1991 

3. Qərib quşun nəğməsi: [şeirlər] /Sədаqət Kərimоvа; rеd. 
Ə.Vəkil; rəs. İ.Nurəliyеv.- Bаkı: Аzərnəşr, 1991.- 120 s. 

Kitаbın içindəkilər: Yеnidən dünyаyа gəlsəydim əgər; Dоs-
tum qələm; Uzаqlıq; İtirmişəm; Sоnrа gеc оlаr; İki qərib; Görüş; 
Sеvdа çələngi; Yахşıdır; Qərib quşаm; Sаhil bаğındа düşüncələr; 
İnciklik; Qəribədir; Əllərim – qələmə; Qədim bir tаpmаcа; Nа-
rаhаtlıq; Аldаdırıq, аldаnırıq; Kədər; Ахtаrdığım təbəssüm; 
Vulkаn; Durnа; Zаmаn; Аtаm dаnışsın; Çətindir yаşаmаq; Hər 
nəyəm, bеləyəm; Kifir qız; Vəfаsızdır dеməsinlər; “Dünyа bоydа 
kədəri”; Аnаnın bаlаyа хəyаnətindən; Bir аcı həqiqət; “Аyrılıq-
dаn usаnıb”; Оdlаr qızıyаm; Müəllim; Bеynim dönüb dəyirmаnа; 
Kişilər аğlаyаndа; Аzdımı?; Cаn dеməkdən utаnırıq; Nə gözəl 
görüşdü; Gеcə yuхudа dа; Yаz səhəri; Ürəyim; Еlə bil hаçаnsа 
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yаşаmışаm mən; Аtа еvi; Fəlаkət; Fikir; Nеcə gеc kеçirdi illər о 
zаmаn; Bir yаr gərək; Аğrılаr, аcılаr; Qаdın хəstələnsə…; Səbr; 
Kədər; Ölüb diriləydim; Dаhа nə оlаcаq?; Qаrа qız; Ürək; Nə 
yахşı; Bir şıdırğı yаğış yаğır! Dünyаnın охu; Yеnidən vurulmаq 
оlаr; Bir dəli sеvdаnın həsrətindəyəm; Unutdur dünyаnın dərdini 
mənə; Аyrılıq yаğırdı görüş yеrinə; Səndən аyrı; Qısqаnırаm; Bu 
yаşıl çəməndimi?; Min şübhə içində; Bizim о qəribə görüşümüz-
dən; Əsirinə; Sеvdа nə imiş; Sən yохsаn; Unudаrаm; Düşüncələr; 
Nə biləydim; Gizli sеvgi; Sоn görüş; Vеrərlərmi?; Bu gеcə nə 
yаmаn qəmli gеcədir; Sənsiz; Uzаq еlli yаr; Mənmi günаhkаrаm, 
sənmi günаhkаr?; Dаrıхırаm; Mеhribаnlıq; Qаtаrlаr; Bir özgəsi; 
Mən bеlə dеyildim; Yаr sаlıb lövbərini; Bu gеcə səninçün 
qəribsəmişəm; Bilmirəm; Kövrəklik; Аylı gеcə; Pоzmа gəlişinlə 
sаkitliyimi; Sən yаdımа düşürsən; Yüzillik bir pаlıdа; Gəl fərəhli 
günlərimin həmdəmi; Bеlə sеvgidən dаnış; Səni düşünəndə; 
Unutmuşаm; Üşüyürəm; Nə hаl qаlаr, nə də ki, cаn; Çıх qаrşımа; 
Sənə gеt söyləyim?; Bаğışlа məni; Məhəbbət; Qаrа sаçlаr; 
Cаlаnаr, qоvuşаr sınmış budаqlаr; Surətin; Məktub; Kаş nаğıl 
оlаydı; Mən bеlə оlmаzdım; Qısqаnmа; Lаqеyd bахışlаr; 
Yаrıbаyаrı; Ötən günlər; Gеcəm gündüzdən аğır; Nərgiz yаğışı; 
Dəniz və mən; İnciçiçək; Yаğış; Gilеyli mеşə; Şеh; Аşdım-
dаşdım çiçəyi; Qızılgül; Gözəl mаyım; Çiçəkli tаlаdа; Qıvrım-
qıvrım buludlаrdаn; Sаlаm, dоğmа Qusаrım; Bеlə gözəl bаhаr 
görməmişəm mən; Şıltаq uşаqlаr təkin; Dəniz təlаtümə gəlib bu 
səhər; Qədəmin mübаrək; Dənizin sеvdаsı; Bаl аrısı; Dаvа gülü; 
Bаhаr ətri; Qərib quşun nəğməsi; İllər ötür; Dünyа durur; Sənin 
görüşünə gəlmişəm, аnа; Аnа; Kаş biləydim; Burdа tоrаğаylаr 
dərddən охuyur; Yеri yаmаn görünür; Yuхusuz qаlsаm. 

 
1993 

4. Hаl: [povest və hekayələr] /Sədаqət Kərimоvа; rеd. 
M.Əzizоv; rəs. F.İbrаhimоv.- Bаkı: Azərbаycаn, 1993.- 312 s. 

Kitаbın içindəkilər: Hаl (povest); Vəsiyyət; Qаrımış; Аğаclаr 
аğlаyаndа; Sınаq; Qаrаtоyuq охuyurdu; Gеcikmiş bənövşə; 
Tələbə bilеti; Görüş; Ustаdın yаnındа; Yаnğı; Zаrаfаt; Həsrət; 
Аyrılıq; Kişmiş; Qızılgül tоyu; Gül pаylаyаn qаrı; Sаrıtеl; Dаğ 
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Məhəmməd; Lеylək аdаsı; Vəfа; Yахşılıq; Qrаn Pri; Bаrışdılаr; 
Оn ildən sоnrа; Qоşа şəkil; Sеvinc; Mеşəхоruzu; Çаnаqlı bаğа; 
Buzulu; Fəryаd; Dаğlаrdа bir gün; Cеyrаn kаbаbı; Sükutun səsi; 
Möcüzə; Nаğаrаçı; Qаr içində… Günəş; Göy qurşаğı.  

 
2007 

5. Qəlbinə bоylаn, insаn: [şеirlər] /Sədаqət Kərimоvа; rеd. 
və ön söz. müəl. R.Əfəndiyеvа.- Bаkı: Ziyа-Nurlаn, 2007.- 224s. 

Kitаbın içindəkilər: Duyğulаrın cоşаn sеli (Müəllif hаqqın-
dа); Dünyаnı məhəbbət yаşаdır; Оlаy; Vətən; İgidlər; Bir hаvа 
çаl; Yоl аyrıcındа; Hər nəyəm, bеləyəm; Хаtirə kаrvаnı; Vахtsız 
qоnаq; Sаhil bаğındа; Şаh dаğı; Оdlаr qızı; Dоğmаlаr; Sınаq; 
İlhаm pərisi; Qəm аcı; Söz qılıncı; Nigаrаn; Qərаrsızаm; Dünyа; 
Qərib quşun nəğməsi; Sеvincdən şеir?; Burulğаn; Qəm küləyi; 
İslаnmışın nə qоrхusu; Möcüzə оlаydı; Dоstum qələm; Аzərbаy-
cаnım; Qаlаydım kаş; Görüş; Həsrət; Yаğmаğım gəlir; Yuхu; О 
zаmаn; Səbir; Dəyirmаnçı; Səfər üstə; Bilmirəm; Ürək; Övlаd 
yükü; Qusаrım; Bах bеləcə; Kədər; Sеvdаm mənim; Gözəllik; 
Yаzа bilməsəm; Nədən; Durnа; Qаrа qız; Mənə bir şеir dе; Dаğ 
yеri – dumаn yеri; Nə vахtsа; Bаkı; Bir оvuc tоrpаq; Оlmаz 
bеləsi; Dumаnlа çən аrаsındа; Bütlər; Gilеyli; Qаr çiçəyi; Аrzu; 
Bоrc; Gözəl mаyım; Dəniz nəğmələri; Sеvənlərə;  İntizаr; 
Qədəmin mübаrək; Tоrаn; İnciçiçək; Sоnrа gеc оlаr; Yаdigаr; Еlə 
yаşаyаq ki; Yахşıdır; Bir yаğış yаğа; Аnаmа; Оvqаt; Dаvа gülü; 
Qədim bir tаpmаcа; Хəzər; Vulkаn; Çətindir; Ötən günlər; Cаvаb 
vеrəsən gərək; Qаdın хəstələnsə; Аcı həqiqət; Mеşələr; Şеh; 
Yохdur üçüncü yоl; Оvçu qаrdаş; Çiçəkli tаlаdа; Bаhаrın köçü; 
Yаz səhəri; Kişilər аğlаyаndа; Nələr оlur; Ömür bir göz qırpımı; 
Çаlmа, аmаn; Nеcə dеyim; Nə dеyəsən mən аtlıyа; Həyаt nаğıl 
dеyil; Kеçmişimdən gələnim; Nə оlаr; Özgə yаrı; Zаmаn; 
Yеnidən vurulmаq оlаr; Vаr; Əsirinə; Bеlə dеyildim; Unutdur; 
İnciklik; Yаrıbаyаrı; Uzаq еlli; Özünü yеtir; Əlvidа; Bir zəng; 
Еtirаf; Göz qırpımı; Аyrılımmı özümdən; Dаhа nə оlаcаq?; 
İnləmə, qu quşu; İnаnmа mənə; Həmdəm; Nə yахşı; Yаlаn; 
Üşüyürəm; Pıçıltı; Mənə könül vеr; Аylı gеcə; Hicrаn; Bеlə 
sеvgidən dаnış; Gəlmədin; Оdlаnа-оdlаnа; Rüzgаr; Səninçün; 
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Qаrаcаm; Sеvgi yоllаrı; Аğlаsаm; Nisgil; Qаpını аç; Bаğışlа 
məni; Bеlə həmdərd оlmаz; Uzаqlıq; Sоn səhifə; Vахt gözləmir; 
Gələcək; Gülüm; Bir özgəsi; Аnlаyа bilsəydin; Sən yохsаn; 
Dəyiş ахаrını; Qаyıdа bilsən; Qürub çаğındа; Dаn yеri kimi; Bu 
yаğаn аrzumu?; Hər şеy gəldi-gеdərdi; Köndələn; Dəniz və mən; 
Dəli istək; Bilmirəm; Аpаr məni; Nаrаhаtlıq; Sən vаrsаn; 
Məhvər; Bir sоyuq bахışdаn; Səndən аyrı; Qəlbinə bоylаn, insаn! 

6. Qürub: [povestlər və roman] /Sədаqət Kərimоvа; rеd. 
M.Əzizоv.- Bаkı: Ziyа-Nurlаn, 2007.- 334 s. 

Kitаbın içindəkilər: Аğ qəm; Günаh; Gəzəyən; Qürub (pо-
vеstlər); Аyı yаğışı (rоmаn). 

 
2011 

7. Qusar, qusarlılar: ensiklopedik toplu /Sədaqət Kərimova; 
məsl.: Q.Səmədov [və b.]; red. M.Məlikməmmədov.- Bakı: Ziya, 
2011.- 703, [1] s. 

 
2013 

8. Аğ qəm: [povestlər və rоmanlar] /Sədаqət Kərimоvа; red. 
Sеvdа Аzizrin; rəs. G.Hüsеyn.- Bаkı: Аzərbаycаn, 2013.- 608 s. 

Kitаbın içindəkilər: Bir yаz gеcəsi; Səssiz hаrаy; Аğ qəm; 
Gəzəyən; Günаh; Qürub (pоvеstlər); Hаl; Аyı yаğışı (romanlar). 
 

2014 
9. Ləzgilər: [qısa ensiklopedik məlumat kitabı] /Sədaqət 

Kərimova, Müzəffər Məlikməmmədov; Üfüq-S MMC.- Bakı: 
Qanun Nəşriyyatı, 2014.- 40 s. 

Kitabın içindəkilər: Ləzgilər; Ləzgi dili; Ləzgi əlifbası; 
Lüğət; Ləzgilər məşhurların gözü ilə; Ləzgi folkloru; Atalar 
sözləri; Tapmacalar; Görkəmli şəxsiyyətlər; Ləzgi xalçaları; 
“Lezginka”; Ləzgi mətbəxi; Xalq adətləri.  

10. Ləzgicə-azərbaycanca lüğət /Sədaqət Kərimova, 
Müzəffər Məlikməmmədov; rəy.: Ə.Gülməhəmmədov, F.Qəniyeva, 
Ə.Ağayev.- Bakı: Azərbaycan, 2015.- 800 s.  
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Dövri mətbuatda və məcmuələrdə  
çap olunmuş əsərləri 

 
Nəsr əsərləri  

 
Povestləri 

 
1999 

11. Ağ qəm  /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 11 noyabr; 
25 noyabr; 16 dekabr; 29 dekabr. 

12. Qürub /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1990.- 26 avqust; 
16 sentyabr; 30 sentyabr; 14 oktyabr. 

 
2011 

13. Qürub /Sədaqət Kərimova //Ulduz.-  2011.- №10.- 
S.28-44. 

 
2013 

14. Bir yaz gecəsi /Sədaqət Kərimova //Ulduz.- 2013.- №5.- 
S.83-96.  

 
 

Hekayələri 
 

1966 
15. Sınmış qanad /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 

pioneri.- 1966.- 25 sentyabr. 
1967 

16. Dostlar /Sədaqət Kərimova //Pioner.- 1967.- №10.- S.18. 
   

1968 
17. Görüş /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 

1968.- 3 noyabr. 
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1974 
18. Buzulu /Sədaqət Kərimova //Göyərçin.- 1978.- №11.- 

S.9. 
 

1975 
19. Qar altda gızılgül /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 

1975.- 28 yanvar. 
 

1976 
20. Qartal ölümü /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1976.- 

14 aprel. 
 

1978 
21. Bulaq başında /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 

təbiəti.- 1978.- №5.- S.29. 
 

1980 
22. Ağaclar ağlayanda /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 

təbiəti.- 1980.- №19.- S.15-16. 
 

1981 
23. Tut ağacı /Sədaqət Kərimova //Ədəbiyyat və incəsənət.- 

1981.- 4 sentyabr. 
 

1984 
24. Yadda qalan gün /Sədaqət Kərimova //Yeni səslər: 

Nəsr 1 /tərt ed.: İsa Hümmətov.- Bakı, 1984.- S.172-178. 
 

1987 
25. Vəsiyyət /Sədaqət Kərimova //Dağların qızı lalə: [ədəbi 

toplu].- Bakı, 1987.- S.60.  
 

1988 
26. Bir cüt qızılgül /Sədaqət Kərimova //Kənd həyatı.- 

1988.- №3. 
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1989 
27. Gül paylayan qarı /Sədaqət Kərimova //Pioner.- 1989.- 

№2.- S.10-11. 
 

1990 
28. Günəş. Qızılgül /Sədaqət Kərimova //Göyərçin. - 1990.- 

№4.- S.10-12. 
 

1992 
29. Qarımış /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 

1992.- 7 mart. 
 

1993 
30. Bahar düşüncələri (Sükutun səsi; Bir cüt qızılgül; 

Qar içində... günəş) /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1993.- 
21 mart. 

 
1995 

31. Kölgə /Sədaqət Kərimova //Günay.- 1995.- 2 may. 
 

1996 
32. Dərdli göyərçinlər /Sədaqət Kərimova //Liberal Press.- 

1996.- 11 oktyabr. 
33. Fəryad /Sədaqət Kərimova //Şəhriyar.-1996.- 27 iyun.  
34. Kvazimodanun ürəyi /Sədaqət Kərimova //Panorama.- 

1996.- 22 iyun. 
35. Ölümlə görüş /Sədaqət Kərimova //Liberal-press.- 

1996.- 1 noyabr. 
1997 

36. Meşədə vals /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1997.- 5 
noyabr. 

 
1998 

37. Gül paylayan qarı /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 
qadını.- 1998.- №3.- S.48-49. 
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Şeirləri 
 

1966 
38. Vətənim /Sədaqət Kərimova //Qızıl Qusar.- 1966.- 23 

may. 
 

1968 
39. Gözəlliklər məskəni /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 

gəncləri.- 1968.- 12 sentyabr. 
 

1969 
40. Komsomol /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan pioneri.-

1969.- 14 mart. 
 

1971 
41. Son görüş /Sədaqət Kərimova //Bakı.- 1971.- 21 

oktyabr. 
 

1978 
42. Əgər sevirsənsə… /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 

gəncləri.- 1978.- 29 avqust. 
 

1979 
43. Çiçəkli talada; Bənövşə /Sədaqət Kərimova //Kənd 

həyatı.- 1979.- №8.- S.46.  
44. Vulkan istiliyi /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 

müəllimi.- 1980.- 25 yanvar. 
45. Yağış /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan qadını.- 1979.- 

№3.- S.17.  
 

1981 
46. Qara qız /Sədaqət Kərimova //Ədəbiyyat və incəsənət.- 

1981.- 6 mart. 
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1985 
47. Sənin görüşünə gəlmişəm, ana /Sədaqət Kərimova 

//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 8 mart. 
 

1986 
48. Qorun, yer kürəsi /Sədaqət Kərimova //Müxbir.- 1986.- 

№3.- S.20. 
 

1987 
49. Qərib quşun nəğməsi /Sədaqət Kərimova //Ədəbiyyat 

və incəsənət.- 1987.- 13 mart. 
 

1988 
50. Söz /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan qadını.- 1988.- 

№6.- S.28. 
 

1989 
51. Kədər, səni kim gətirdi bizim səmtə?; Mən belə deyildim 

/Sədaqət Kərimova //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 27 yanvar. 
 

1990 
52. Qızıl gül; Günəş /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 

qadını.- 1990.- №4.- S.4. 
53. Sonra gec olar; Varlığıma bir həyəcan sarmaşıb 

/Sədaqət Kərimova //Azərbaycan qadını.- 1990.- №1.- S. 23. 
 

1991 
54. Unutdur dünyanın dərdini mənə; Ölüb diriləydim 

kaş bircə dəfə /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1991.- №3.-
S.148-149.  

55. Vulkan /Sədaqət Kərimova //Ulduz.- 1991.- №3.- S.4.  
 

1992 
56. Kişilər ağlayanda /Sədaqət Kərimova //Ədəbiyyat və 

incəsənət.- 1992.- 3 yanvar.  
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1996 
57. Mən belə sevdanı neynirəm, tanrım; Bir də sənə 

qayıtsam /Sədaqət Kərimova //Mədəniyyət.- 1996.- 11 iyul.  
58. Yol ayrıcında; Gileyli; Arasında; Mənə bir şeir de  

/Sədaqət Kərimova //525-ci qəzet.- 1996.- 23 oktyabr.  
 

1997 
59. Bu dünyadan köçüb getdi /Sədaqət Kərimova 

//Samur.- 1997.- 19 noyabr. 
60. Kədər; Vaxtsız qonaq /Sədaqət Kərimova //Ədəbiyyat 

qəzeti.- 1997.- 23 may.  
61. Nələr olur bu dünyada /Sədaqət Kərimova //Şəhriyar.- 

1997.- noyabr.- S.21-22. 
62. Şah dağım; Çalma, aman, bu havanı; Nə deyəsən mən 

atlıya /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan qadını.- 1997.- №1.- S.65. 
 

1999 
63. Yolumun üstünə çıxma, əzizim; Apar məni /Sədaqət 

Kərimova //Söz.- 1999.- №3-4.- S.18.  
 

2003 
64. İgidlər; Mənə bir şeir de; Ağlamaq istəyirəm /Sədaqət 

Kərimova //Samur.- 2003.- 31 mart. 
 

 
2004 

65. İgidlər; Söz ayrıcında; Qəlbinə boylan, insan! 
/Sədaqət Kərimova //Vəfa.- 2004.- №8.- S.38. 

66. Qalaydım kaş; Sevincdən şeirlər göyərməz /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan.- 2004.- №6.- S.132-133. 
 

2007 
67. “Ləzginka” çal! /Sədaqət Kərimova //Bir xalçanın rəng-

ləriyik. Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası.- 
Bakı, 2007.- S.83. 
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68. Son səhifə; Keçmişimdən gələnim; Cavab verəsən 
gərək; Vaxtsız qonaq; Hər nəyəm, beləyəm /Sədaqət Kərimova 
//Azərbaycan.- 2007.- №7.- S.89-91. 

69. Şirin pıçıltı; Necə deyim /Sədaqət Kərimova //Yazıçı 
qadınlar.- 2007.- №2.- S.31. 

 
2008 

70. “Ləzginka” çal! /Sədaqət Kərimova //Bir xalçanın ilmə-
ləri. Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası.- 
Bakı, 2008.- S.70. 

 
2009 

71. Vətən /Sədaqət Kərimova //Hacıyev Vahid. Qəlbimizdir, 
bölünməyən vətən.- Bakı, 2009.- S.22. 

 
2010 

72. Olay; Ülfət; Yuxu; Vaxtsız qonaq; Bütlər; Necə 
deyim; Göz qırpımı /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 2010.- 
№4.- S.113-116. 
 

2011 
73. “Ləzginka” çal! /Sədaqət Kərimova //Гамарванжув 

Абыл. Камарван, лекьерин пак макан.- Bakı, 2011.- S.264.  
 

 
Publisistik məqalələri 

 
1966 

74. Gənclər iməcilik keçirdilər: [Qusar şəhərində] /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1966.- 12 may. 

 
1970 

75. Yollara bağlı həyat: [Qusar rayonunun adlı-sanlı əmək 
adamı, 32 il sükan arxasında olan Hacıbaba Əsədullayev 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Qızıl Qusar.- 1970.- 12 iyul. 
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1971 
76. Ordenli rabitəçi: [Qusar rayonu Samur qəsəbəsi rabitə 

şöbəsinin işçisi, Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Pirəli Pirəliyev 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Qızıl Qusar.- 1971.- 24 iyul. 

77. Şən pioner yayı: [Qusar şəhərindəki “Çiçək” pioner 
düşərgəsi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Qızıl Qusar.- 1971.- 10 
avqust. 

78. Unudulmaz xatirələr: [Ümumittifaq tələbə toplantısının 
iştirakçıları ilə müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 
gəncləri.- 1971.- 30 oktyabr. 

 
1972 

79. Əməyin bəhrəsi: [Qusar rayonu 26 Bakı Komissarı 
adına sovxoz əməkçilərinin nailiyyətləri haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Qızıl Qusar.- 1972.- 10 oktyabr. 

80. Yaxşı olar ki...: [Respublikanı meyvə ilə təmin edən 
Qusarın öz əhalisinə meyvə satışını təmin edə bilməməsi, 
rayonda bağ-bostan məhsullarının satışının təşkilinin vacibliyi 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Qızıl Qusar.- 1972.- 24 avqust. 

 
1973 

81. Əlvida, məktəb: [Qusar şəhər 1 saylı orta məktəbində 
keçirilən buraxılış gecəsindən qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Qızıl 
Qusar.- 1973.- 28 iyun. 

82. Meşələri qoruyaq: [Respublika Xalq Nəzarəti Komitə-
sinin müşavirəsindən qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1973.- 1 aprel. 

 
1974 

83. Doğma işə ögey münasibət: [Quba Rayon Əhaliyə 
Məişət Xidməti Kombinatının kənd əməkçilərinə yarıtmaz xid-
məti haqqında tənqidi qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1974.- 19 oktyabr. 

84. Ən böyük səadət: [Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
qızlar yataqxanasından qeydlər. Gələcək filoloqlar Zemfira 
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Əliyeva, Şərqiyə Mehbalıyeva və Amaliya Mədətovanın portret 
cizgiləri] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1974.- 30 
sentyabr. 

85. İki ay və bir yarımçıq gündəlik: [APİ-nin fizika fakül-
təsinin məzunu Reyhan Süleymanovanın pedaqoji fəaliyyət sahə-
sində atdığı ilk addımlar haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azər-
baycan gəncləri.- 1974.- 2 sentyabr. 

86. İnciçiçəyi: [ADU-nun filologiya fakültəsinin məzunu, 
Xanlar rayonundakı Qarayeri kənd orta məktəbində müəllimlik 
fəaliyyətinə başlamış Gülcamal Xəlilovanın mənəvi dünyası haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1974.- 14 
oktyabr. 

87. Məişət xidmətini yaxşılaşdırmalı: [Şamxor rayonunda 
bu sahədə işlərin yarıtmazlığı haqqında tənqidi qeydlər] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1974.- 8 avqust. 

88. Şamxor xəbərləri: [rayonun tikinti, quruculuq və mədə-
niyyət həyatı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1974.-
8 iyul. 

89. Şəfalı əllər: [Kəlbəcər rayonu Əsrik kənd xəstəxanasının 
baş həkimi Kamal Mustafayev haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1974.- 26 dekabr. 

90. Torpağın şeiriyyəti /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 
təbiəti.- 1974.- №4.- S 12. 
 

1975 
91. Böyük dayaq: [Qusar rayonu Avaran Kənd Sovetinin 

sədri Zalikə Qayıbxanova haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1975.- 23 oktyabr. 

92. Daha yaxşı işləmək olar: [Vartaşen (indiki Oğuz) rayo-
nunda əhaliyə göstərilən məişət xidmətinin səviyyəsi haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1975.- 10 iyun. 

93. Kənd həmkarlar təşkilatlarının mühüm vəzifələri: 
[Kənd Təsərrüfatı və Tədarük Fəhlə və Qulluqçuları Həmkarlar 
İttifaqı Azərbaycan Komitəsinin sədri Fizzə Əliyeva ilə müsa-
hibə] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1975.- 5 iyun. 
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94. Mədəni xidməti yaxşılaşdırmalı: [Ümumittifaq Həm-
karlar İttifaqı Mərkəzi Şurası Rəyasət Heyəti və SSRİ Mədəniy-
yət Nazirliyi kollegiyasının incəsənət müəssisələrinin kəndə 
mədəni hamilik köməyinin yaxşılaşdırılması haqqında qərarından 
sonra kəndlərdə vəziyyət haqqında qeydlər] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1975.- 25 fevral. 

95. Söhbət xidmətdən gedirdi: [Kənd Təsərrüfatı və 
Tədarük Fəhlə və Qulluqçuları Həmkarlar İttifaqı Azərbaycan 
Komitəsinin IX plenumundan qeydlər] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1975.- 14 yanvar. 

96. Torpağın ətri /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.-  
1975.- 27 may. 

97. Uşaqların yay istirahəti: [respublikanın əlaqədar təşki-
latlarının bu sahədə öhdələrinə düşən vəzifələr haqqında qeydlər] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1975.- 9 may. 

98. Vətənə sədaqət nümunəsi /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1975.- 1 may. 
 

1976 
99. Ananın gözləri yol çəkir: [övladı tərəfindən evdən qo-

vulan Qusar rayonunun Böyük Muruq kəndinin ağbirçəyi Mina 
nənə haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 
1976.- 16 aprel. 

100. Bahar nəfəsli: [Quba rayonunun Zərdabi kəndində hə-
yata keçirilən abadlıq, mədəni-quruculuq işləri haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.-  1976.- 27 mart. 

101. Əlvan çiçəklər: [Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma İdarəsinin 
fəaliyyəti haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1976.- 10 
yanvar. 

102. İlk məhsul: [Bakı Məişət Kondisionerləri Zavodunda ilk 
məhsul istehsalı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.-  
1976.- 22 yanvar. 

103. İş planına salınmayan mühüm məsələ: [təbiətə daimi 
qayğının vacibliyi haqqında] //Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 
təbiəti.- 1976.- №4. 
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104. İtirilmiş şöhrət: [Quba rayonunda idmana diqqət yetiril-
məməsi haqqında tənqidi qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.-  1976.- 14 fevral. 
 

1977 
105. Alıcı narazıdır, niyə? /Sədaqət Kərimova //Sovet 

kəndi.- 1977.- 17 dekabr. 
106. Bağ gözəlləri: [Qusar bağbanlarının qayğıları haqqında] 

/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1977.- 3 may. 
107. Balıqçıların yanında: [Xaçmaz rayonundakı 2-ci Xudat 

və 6-cı Yalama balıq vətəgələri kollektivləri haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1977.- 14 aprel. 

108. Dağlar qoynunda: [Kəlbəcər rayonunda meşələrin yax-
şı qorunmaması nəticəsində torpaqların eroziyaya uğraması haq-
qında]  /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.-  1977.- 7 iyul. 

109. Düşüncələr: [Azərbaycan Dövlət Kənd Tikintilərini 
layihələşdirmə İnstitutunun yeni layihələri haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1977.- 28 iyun. 

110. Ən böyük xəzinə: [rayonların meşə təsərrüfatlarında 
tədarük olunmuş dərman bitkilərini təhvil götürən təşkilatın ol-
maması haqqında tənqidi qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1977.- 25 avqust. 

111. Fəhlə komitəsi /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.-  
1977.- 8 mart. 

112. Gənc meşəçilər: [Quba rayonundakı Püstəqasım kənd 
məktəbinin tədris-təcrübə sahəsində qazanılan uğurları barədə] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1977.- 13 oktyabr. 

113. Kənd həkimi: [Xaçmaz rayonundakı Alekseyevka kənd 
xəstəxanası və onun baş həkimi Hüseynağa Quliyev haqqında]  
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1977.- 28 aprel. 

114. Qalaaltının şəfalı suyu: [Dəvəçi rayonundakı müalicə-
xanadan qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1977.- 29 
sentyabr. 

115. Qocalar da seviblər: [Kəlbəcər uzunömürlülərinin ibrə-
tamiz hekayətləri] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 
1977.- 19 noyabr. 
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116. Nadir bitkilər məskəni: [Bakının Mərdəkan qəsəbəsin-
dəki Dendrari haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1977.- 14 may. 

117. Nəbatat bağında: [Azərbaycan EA-nın Botanika Bağı 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1977.- 29 mart. 

118. Ordenin mübarək, Zibeydə nənə!: [Azərbaycan SSR 
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri Q.Xəlilovun 100 yaşlı xalçaçı 
Zibeydə Şeydayevaya Qubada Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenini 
təntənəli şəkildə təqdim etməsi haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.-  1977.- 19 may. 

119. Şəmşir babanın yanında: [Kəlbəcər rayonunun Ağda-
ban kəndində Aşıq Şəmşirlə görüş haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1977.- 28 iyul. 

120. Ticarət və iaşə xidmətlərinə diqqət: [Qusar rayonunda 
keçirilmiş “Sovet kəndi” qəzetinin reydinin nəticələri haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1977.- 15 fevral. 

121. Torpaq ətri: [Qusar meşələrinin göz görə-görə seyrəl-
məsi haqqında həyəcan təbili] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 
təbiəti.- 1977.- №7. S.44-45. 
 

1978 
122. Alqışlar ömrümüzü uzadır: [Xalq artisti Nəsibə 

Zeynalovanın ömrünün səhifələri] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1978.- 31 avqust.  

123. Bulaq başında: [təbiətə zərbə vuranlar haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Azərbaycan təbiəti.- 1978.- №5. 

124. Gül bağçada: [Qubada Əsgər Nəzirovun yaratdığı 
heyrətamiz gül bağı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.-
1978.- 14 sentyabr. 

125. Gün o gün olsun: [“Jurnalist” qəzetinin 100-cü sayının 
cıxması münasibətilə] /Sədaqət Kərimova //Jurnalist.- 1978.- 28 iyun.  

126. Hövsan soğanı: [Abşeronun Hövsan kəndində yetişən 
bu soğan növünə tələbatın artması ilə bağlı onun istehsalının 
artırılmasının vacibliyi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.-  1978.- 28 fevral. 
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127. Meşələri qoruyaq: [Respublika Xalq Nəzarəti Komitə-
sində keçirilmiş meşə təsərrüfatı xalq nəzarəti qrupları sədrlərinin 
müşavirəsindən qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1978.- 10 iyun. 

128. Pəncərə qabağında bağ: [evdə təbiət guşəsi yaratmağın 
xeyirindən] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.-  1978.- 30 mart. 

129. Sağlamlıq məbədi: [Bakıdakı “Bilgəh” sanatoriyasın-
dan qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1978.- 7 oktyabr. 

130. Ticarət kadr gözləyir: [Bakı Kooperativ Texnikumunda 
keçirilmiş kadr hazırlığına dair ümumittifaq seminar müşavirəsin-
dən qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1978.- 22 iyun. 

131. Türkan ixtilafları: felyeton: [Qəhrəman ana Səməngül 
Nağıyevanın məktubunun izi ilə. Bakının Türkan qəsəbəsində 
aşkar edilən qanun pozuntuları haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.-  1978.- 27 may. 

132. Ustalar: [kəndlərin inkişafında məişət xidmətinin vacib-
liyindən] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.-  1978.- 5 avqust. 

 
1979 

133. Aptek, resept, bəzi çətinliklər: [Respublika Baş Aptek-
lər İdarəsinin təminat, təchizat və ticarət şöbəsinin rəisi Eldar 
Rzayevlə müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.-  1979.- 
13 mart. 

134. Bayram axşamı: [Yeni il gecəsi açılan bayram süfrə-
sinin özəllikləri haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1979.- 27 dekabr. 

135. Gileyli meşələr: [Quba meşə təsərrüfatında aşkar olunan 
qanunsuz qırıntı faktları ilə bağlı] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1979.- №16.- S.28-36. 

136. Hava haqqında məlumatlar necə hazırlanır?: [Azər-
baycan Hidrometeoroloji Xidmət İdarəsinin rəisi İldırım Əliyevlə 
müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1979.- 22 mart. 

137. Kəndimizin qaranquşu: [Bakıdakı sağlamlıq və müa-
licə ocağı “Qaranquş” sanatoriyası haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1979.- 3 noyabr. 
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138. Kitabı geniş təbliğ etməli: [Azərbaycan Könüllü Kitab-
sevərlər Cəmiyyətinin fəaliyyəti haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.-  1979.- 27 mart. 

139. Nəğməkar ailə: [Bakının Bülbülə qəsəbəsindəki Cana-
novlar ailəsinin “Xatirə” ansamblı haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.-  1979.- 1 yanvar. 

140. Ovçular evində: [Azərbaycan Ovçular Cəmiyyətinin 
muzeyi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1979.- 22 
mart. 

141. Sualtı aləmə səyahət: [Bakının dənizkənarı parkında 
təşkil olunmuş akvarium balıqları və dəniz bitkiləri sərgisindən 
reportaj] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1979.- 13 oktyabr. 

 
1980 

142. Axilles dabanı, yaxud zəif sahə: [Daşkəsən rayonunda 
idmana qayğı göstərilməməsi haqqında tənqidi qeydlər] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1980.- 10 yanvar. 

143. Ananın gözləri yol çəkir: [yeganə övladı tərəfindən 
evdən qovulan ana haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan 
gəncləri.- 1980.- 4 dekabr. 

144. Bu sahilə gəmi gələr: [oçerk]: [Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının ictimai elmlər kafedrasının müdiri, gəmi 
kapitanı Şövkət Səlimova haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1980.- 8 mart. 

145. Gözəllik həvəsi: [Zoologiya İnstitutunun nəzdindəki 
Zoologiya muzeyinin müqəvva düzəldəni Vacib İmanov 
haqqında]  /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1980.- 25 mart. 

146. Xoş əhval cəbhəsi: [Şəki Şəhər Əhaliyə Məişət Xidməti 
İstehsalat İdarəsinin qazandığı uğurlar barədə] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1980.- 2 sentyabr. 

147. Kolxozçu evi. Adını eşit, üzünü görmə: [Bakıdakı 
Kolxozçu Evinin problemləri haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1980.- 16 sentyabr. 

148. Qoşa qanad: [ailə-məişət məsələləri haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1980.- 24 iyul. 
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1981 
149. Gədəbəy meşələrində: [rayonun bir sıra təsərrüfatların-

da təbiətə xor baxanlar haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbay-
can təbiəti.- 1981.- №1.- S.22-24. 

150. Haradasan, ana?: [atılmış uşaqlar haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1981.- 1 avqust. 

151. Həlli vacib məsələ: [“Sovet kəndi”nin dəyirmi masası: 
niyə idman qurğuları ilə təchiz olunmaq cəhətdən Azərbaycan 
ölkədə sonuncu yerlərdən birini tutur?] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1881.- 16 iyun. 

152. Kənddə niyə darıxırlar /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1981.- 6 avqust. 

153. Qaratoyuq oxuyurdu /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.-1981.- 8 yanvar. 

154. Lerikdən yazırıq /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1981.- 18 iyul. 

155. Ovçu, insaf elə: [Azərbaycan Ovçular İttifaqının sədri 
Aslan Vəzirovla müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1981.- 16 fevral. 

156. Ötən illərin mənası: [Zaqatala rayon Xalq Nəzarəti 
Komitəsinin sədri Rəcəb Rəcəbov haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1981.- 25 iyun. 

157. Pensiya vaxtı çatıbsa: [Azərbaycan Sosial Təminat 
nazirinin müavini Rəqsanə Əmiraslanova ilə müsahibə] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1881.- 5 may. 

158. Şərqin qaranquşu: [oçerk]: [ilk təyyarəçi qadın, bakılı 
Leyla Məmmədbəyova haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.-  1981.- 22 avqust. 
 

1983 
159. Çoban gileylidir: [respublikanın köç yollarının prob-

+lemləri haqqında jurnalist araşdırması] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1983.- 11 oktyabr. 

160. Gəlsə qonaq /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1983.- 
31 dekabr. 
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161. Nabranda: [Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsindəki 
“Xəzər” və “Dostluq” turist bazalarının fəaliyyəti haqqında]  
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1983.- 21 iyul. 

162. Tənhalıq: [sosial oçerk]: [Bilgəhdəki qocalar evindən 
qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1983.- 22 
noyabr. 

163. Təzə fikir, təzə söz: [Kəlbəcərdə “Sovet kəndi” qəzeti-
nin oxucular konfransını keçirən müəllifin qeydləri] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1983.- 6 sentyabr. 

164. Torpağın şeiriyyəti: [Vaqif Məhərrəmovun Bakının 
Əhmədli qəsəbəsindəki evinin qarşısında saldığı qeyri-adi bağ  
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan təbiəti.- 1983.- №4.- 
S.10-12. 

165. Üçkünc məktub: [Böyük Vətən müharibəsinin veteran-
ları, xaçmazlı İzətullah və Frida Nəsrullayevlərin həyat hekayəsi] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1983.- 23 iyun. 

166. Yüksəlişə imkan var: [Xalq nəzarəti qrup və postların-
da hesabat seçkiləri haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1979.- 14 aprel. 
 

1984 
167. Ağsaqqal: [Salyan rayonunun Bəşirabad kolxozunun 

qocaman sədri Oruc Dünyamalıyevin kolxozçulara qayğısı haq-
qında]  /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1984.- 4 sentyabr. 

168. Bəzən adamları unuduruq: [Sabirabad rayonundakı 
kolxozun sədri Züleyxa Həsənova haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1984.- 12 iyun. 

169. Dünyanın sabahı: [Sovet Sülhü Müdafiə Fondunun 
fəaliyyəti haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1984.- 12 
yanvar. 

170. Ət kombinatı və armud: [Lənkəran ət kombinatının 
direktoru Əmralı Məmmədovun rəhbərliyi altında burada yara-
dılmış yardımçı təsərrüfatın məhsul bolluğu yaratması haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1984.- 13 sentyabr. 
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171. Hörmətli adam: [oçerk]: [Yevlax rayonu Qarxun kən-
dinin ağsaqqalı Əlihüseyn Baxşəliyev haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1984.- 5 iyul. 

172. Qızlar bayram edir: [Saatlı rayonunda respublikada ilk 
dəfə keçirilən Qızlar Bayramından reportaj] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1984.- 24 may. 

173. Ovçular evində /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1984.- 22 mart. 

174. Özgə ağrısı və ona münasibətimiz /Sədaqət Kərimova 
//Azərbaycan gəncləri.- 1984.- 14 iyul. 

175. Problemlər var... Həll etmək olar: [Azərittifaqın Baş 
Çörəkbişirmə Sənayesi İdarəsinin rəisi İlham İmanovla kənd 
çörək sexlərinin vəziyyəti ilə bağlı müsahibə] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1984.- 16 fevral. 

176. Sular qovuşanda: [oçerk]: [Sabirabadlı uşaq həkimi Nəza-
kət Sadıqova haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1984.- 
23 fevral. 

177. Təbiblər: [Yevlax rayon xəstəxanasının həkimləri haq-
qında]  /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1984.- 16 iyun. 

178. Yüz il nədir ki…: [Lerik rayonunda keçirilən uzun-
ömürlülər bayramından qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.-1984.- 30 avqust. 

 
1985 

179. Ağdamda daha nələr var?: [Ağdam rayon mədəniyyət 
şöbəsinin müdiri Çimnaz Əliyevanın rayonun mədəni həyatına 
gətirdiyi yeniliklər haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1985.- 28 dekabr. 

180. Bir ana tanıyıram: [oçerk]: [Lənkəran uşaq evinin mü-
diri, həyatını valideynləri tərəfindən atılmış uşaqlara həsr etmiş 
Fəxrəndə Tağıyeva haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1985.- 8 yanvar. 

181. Boş butulka niyə gec dolur?: [Naxçıvan Mineral Sular 
Birliyi və “İstisu” Mineral Sudoldurma zavodunun boş butulka-
ları qəbul etməməsi nəticəsində yaranmış tara problemi haqqında 



 

 74 

Ñÿäàãÿò Êÿðèìîâà

tənqidi qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1985.- 10 
sentyabr. 

182. İnsan olmaq istedadı: [oçerk]: [Kəlbəcərin adlı-sanlı 
inşaatçısı İsa Piriyev haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1985.- 12 oktyabr. 

183. İş planına salınmayan mühüm məsələ: [Salyan 
rayonunun “Yeni Muğan” kolxozunun sədri Zakir İbrahimovun 
rəhbərliyi altında burada çinarlıqların salınması haqqında qeydlər] 
/Sədaqət Kərimova //Azərbaycan təbiəti.- 1985.- №4.- S.40-41. 

184. Klub necə yarandı?: [Qədim adətə müasir baxış: Qusar 
rayonunun Atluxanoba kəndində mel (xalq iməciliyi) yolu ilə 
klub binası tikilməsi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1985.- 27 iyul. 

185. Qoşa şəkil: [Masallı rayonun Gülatan kənd sakini, bir 
aylıq ailə həyatı sürmüş Nənəbacı xalanın müharibəyə getmiş 
həyat yoldaşının yolunu 40 il gözləməsi haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1985.- 3 may. 

186. Müəllifi Abdullətifdir: [Sumqayıt şəhərinin 25 illik yu-
bileyi münasibətilə buraya 15 min ağac şitili bağışlamış müharibə 
veteranı, Qusar rayonunun Həsənqala kənd orta məktəbinin direk-
toru Abdullətif Musayev haqqında qeydlər] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1985.- 2 fevral. 

187. Nümunəvi xidmət: [ictimai iaşə və məişət xidmətinin 
ən yaxşı təşkilinə görə respublika baxış-müsabiqəsi haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1985.- 16 may. 

188. Özbəkistandan məktub. Kənddə şəhər; Torpaqda 
əbədi iz: [Özbəkistanin bir sıra vilayətlərində pambıqçılıqda 
qazanılan uğurlar haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1985.- 13 iyul. 

189. Sabahın pedaqoqları: [M.F.Axundov adına Rus Dili və 
Ədəbiyyatı Pedaqoji İnstitutunda imtahan münaqişələrini həll 
edən komissiyanın fəaliyyəti haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1985.- 17 avqust. 

190. Təbiət istehza edir: [Daşkəsən şəhərinin küçələrində 
qurumuş yüzdən çox ağac haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Azərbaycan təbiəti.- 1985.- №1.- S.28-29. 
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191. Təsərrüfatçılıq nümunəsi: [Özbəkistanın Daşkənd vila-
yətinin Çirlik rayonundakı Axunbabayev adına kolxozun iş təc-
rübəsi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Kənd həyatı.- 1985.- №9.- 
S.32-34. 

192. Yeni Muğanın növrağı: [Salyan rayonundakı “Yeni 
Muğan” kolxozunda Sabir Əhmədovun briqadasının qazandığı 
uğurlar haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1985.- 27 aprel. 

 
1986 

193. Adamlara arxalandıqda: [Vartaşen (indiki Oğuz) rayo-
nundakı “Pravda” kolxozu əməkçilərinin kollektivçilik əhval-
ruhiyyəsi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1986.- 17 
avqust. 

194. Biganəlik nədəndir?: [valideynlərə qarşı övlad biganə-
liyinin acı nəticələri haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1986.- 19 aprel. 

195. Daş dil açdı: [oçerk]: [qubalı rəssam Qərib Sultanov 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1986.- 28 iyun. 

196. Dindarlarla fərdi iş: [Masallı rayonunda dindarlarla 
fərdi iş təcrübəsi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Təşviqatçı.- 
1986.- №3.- S.30-33.  

197. Hanı Qarabağın yüyrək köhləni?: [Ağdam atçılıq 
zavodunun problemləri haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1986.- 1 iyul. 

198. İlk sərgi: [balaca rəssam Fərhad Əzizovun ilk sərgisi 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan pioneri.- 1986.- 23 
aprel. 

199. Kənd qızı: [SSRİ Ali Sovetinin deputatı, Qusar rayo-
nundakı İliç adina sovxozun manqa başçısı, tərəvəzçi  Faiyat 
Dövlətxanova haqqında qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.-1986.- 11 fevral. 

200. Kolxozçu evi. Adını eşit, üzünü görmə: [Bakıdakı 
Mərkəzi Kolxozçu Evinin problemləri haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1986.- 15 aprel. 
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201. Mağar çadır gözləyir: [respublikada xeyir-şər məclislə-
rində, həmçinin kənd əməkçilərinin yaylaq dövründə istifadə 
etdikləri çadırların çatışmaması, həmçinin istehsal olunan 
çadırların tələbatı ödəməməsi haqqında jurnalist araşdırması] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1986.- 22 fevral. 

202. Marmelad əhvalatı: felyeton: [Bakının ticarət obyektlə-
rində marmelad məhsulunun satışındakı uyğunsuzluq halları haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Bakı.- 1986.- 11 iyul. 

203. Oğlanlar kənddən gedirlər, niyə?: [Vartaşen (indiki 
Oğuz) rayonunda “Kommunizm” kolxozundakı gənclər haqqın-
da] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1986.- 28 avqust. 

204. Ömrün qürub çağında: [Vartaşen (indiki Oğuz) rayo-
nundakı Əzizbəyov adına kolxozda müharibə və əmək veteran-
larına göstərilən biganəlik haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azər-
baycan gəncləri.- 1986.- 9 oktyabr. 

205. Poçtalyon qayıtdı: [kənd poçtalyonları haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1986.- 30 dekabr. 

206. Səadət: [Ümumdünya sağlamlıq günü ilə bağlı qeydlər] 
/Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1986.- 5 aprel. 

207. Vəfaya görə cəza?: [övladının xoşbəxtliyinə mane olan 
ana haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1986.- 
29 aprel. 

 
1987 

208. Bahar günü: [Zaqatalada olmuş müəllifin rayon və 
onun insanları haqqında təəssüratları] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1987.- 29 oktyabr. 

209. Belə bir ünvan var: [Tovuz rayon uşaq kitabxanasının 
yararsız binada yerləşməsi haqqında tənqidi qeydlər] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1987.- 24 sentyabr. 

210. Burdan bir atlı keçdi...: [Bakının məşhur fayton sexi-
nin qocaman işçisi Qulam Xəlilovla sexin problemləri haqqında 
söhbət] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1987.- 3 yanvar. 

211. İlanlar səltənətində: [Gürzə zəhərinin istehsalı ilə məş-
ğul olan Zirə herpetoloji kombinatından qeydlər] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1987.- 24 yanvar. 
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212. İnkişaf qayğıdan başlanır: [Kəlbəcər rayonunun iqtisa-
diyyatını qaldırmaq üçün həlli vacib məsələlər barədə] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1987.- 14 mart. 

213. İnsan məskən salır: [Şamxor (indiki Şəmkir) rayonu-
nun “Şəmkir” sovxozunda gedən təsərrüfat və quruculuq işləri 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi. -1987.- 8 avqust. 

214. Qeyri-adi bəxşiş: [Bakıdakı 1 nömrəli uşaq stomatoloji 
klinikasının ortodontu Vahid Musəvinin uşaqlara gözəllik bəxş 
edən fəaliyyəti barədə]  /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1987.- 
5 may. 

215. Qış evini qaydaya salın: [evdar qadınlara bəzi məslə-
hətlər]  /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1987.- 23 sentyabr. 

216. Meşəbəyi: [oçerk]: [Vartaşen (indiki Oğuz) rayon meşə 
təsərrüfatının işçisi Fərhad Həsənov haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1987.- 29 iyul. 

217. Narahatlıq: [oçerk]: [Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
ətrafındakı bağın yaradıcısı, alim-şair Nəsir Babayev haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Kənd həyatı.- 1987.- №1.- S.38-39. 

218. Onlar Qarabulaqdan idilər: [Vartaşen (indiki Oğuz) 
rayonunun Miçurin adına kolxozunda müharibə veteranlarına 
göstərilən qayğı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1987.- 9 may. 

219. Sonrakı peşmançılıq: [Zaqatala rayonunda boşanma 
hallarının artması ilə bağlı jurnalist araşdırması] /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1987.- 24 dekabr. 

220. Tarlada açılan süfrə: [Tovuz rayonunda kənd əmək-
çilərinə iş yerlərində göstərilən xidmətin səviyyəsi haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1987.- 11 iyul. 

221. Usta Qasım: [oçerk]: [Qax rayonundakı Sarıbaş və 
Cəlayir kəndlərinin qocaman bənnası Qasım Aslanov haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1987.- 5 dekabr. 

222. Yay istirahəti necə keçir: [Aqrar-Sənaye Kompleksi 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Azərbaycan Respublika Komitəsinin 
katibi Mahir İbadovla müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Sovet 
kəndi.- 1987.- 30 iyul. 
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223. Yayda qış qayğıları: [evdarlığın min bir sirri haqqında]  
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1987.- 11 avqust. 

224. Yazın nemətləri: [kəlbəcərli Çiçək Mürsəlova təbii 
yeməklərdən istifadə etməyi məsləhət görür] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1987.- 14 aprel. 

225. Yurd yeri, güman yeri: [Kəlbəcər rayonundakı Jdanov 
adına kolxozda kənd əməkçilərinə göstərilən qayğı haqqında]  
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1987.- 31 mart. 

226. Yüz il bir yerdə: [Kəlbəcər uzunömürlülərinin ibrəta-
miz həyat hekayətləri] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1987.- 
11 iyun. 

 
1988 

227. Avar qızlarının mahnısı: [oçerk]: [Zaqatala rayonunun 
tanınmış tütünçüsü, Muxax kəndinin sakini Şamsu Orucova haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Kənd həyatı.-1988.- №6.- S.12-13. 

228. Kiçik incikliyin böyük ağrıları: [Saatlı rayonundakı 
Leninkənd sovetliyində adi məişət məsələləri zəminində yaranmış 
incikliyin köhnə dostları ayırması haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1988.- 1 sentyabr. 

229. Məhəbbət: [“Kommunist” nəşriyyatının fəhləsi İfrat 
Zeynalovanın Yasamaldakı evinin qarşısında saldığı meyvə bağı 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan təbiəti.- 1988.- №4.- 
S.20-21. 

230. Mənə gül bağışla, əzizim: [oçerk]: [Azərbaycan Elmi-
Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun direktoru, tibb 
elmləri doktoru Ədilə Qurbanova haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1988.- 20 oktyabr. 

231. Necə yaşayırsan, özgə uşağı?: [Azərbaycanda mövcud 
olan uşaq evlərinin sosial və mənəvi problemləri haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1988.- 6 oktyabr. 

232. Yad olmuş doğmalar: [mülk üstündə iki bacı arasına 
düşən nifaqın acı nəticələri haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azər-
baycan gəncləri.- 1988.- 23 aprel. 
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233. Yaşamaq eşqi: [Qutqaşen (indiki Qəbələ) rayonundakı 
Nic kəndinin təşviqatçısı Sergey Agacaninin düşüncələri] 
/Sədaqət Kərimova //Təşviqatçı.- 1988.- №5.- S.29-31. 

234. Yaşayışın necədir, kooperator?: [kənd kooperatorla-
rının tez-tez üzləşdikləri problemlərlə bağlı jurnalist araşdırması] 
/Sədaqət Kərimova //Kənd həyatı.- 1988.- №1.- S.10-11. 

 
1989 

235. Bir addım da irəli: [oçerk]: [“Qızıl qələm” mükafatı 
laureatı, “Sovet kəndi” qəzetinin şöbə müdiri, tanınmış jurnalist 
Müzəffər Məlikməmmədov haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Müxbir.- 1989.- №9.- S.24-26. 

236. Məni qoyub getmə: [oçerk]: [Lənkəran şəhər 3 saylı 
Uşaq Evinin müdirəsi Fəxrəndə Tağıyeva haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan qadını.- 1989.- №6.- S.10-13. 

237. Sabah gec olar: [Bakı-Qutqaşen (indiki Qəbələ) şose 
yolunun kənarları boyu uzanan məşhur qoz xiyabanlarının 
salınması tarixi və bu günü haqqında qeydlər] /Sədaqət Kərimova 
//Azərbaycan təbiəti.- 1989.- №8.- S.21-22. 

238. Təzə çəlik əlimi ağrıdacaq: [ailədaxili problemlər möv-
zusunda] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1989.- 8 iyul. 

239. Uşaqlar dəyişib, bəs müəllimlər?: [oçerk]: [Qusar 
rayonunda adlı-sanlı fizika müəllimi Əlhəd Seyidov haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Azərbaycan gəncləri.- 1989.- 8 iyul. 

240. Ünvanlara tələsirəm: [kənd poçtalyonlarının fəaliyyəti 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1989.- 6 dekabr. 

241. Vəfa sınağı: [Ağsu şəhərinin sakini, müharibə veteranı 
Canalı Xasıyevin ibrətamiz ömür hekayəti] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1989.- 17 yanvar. 

 
1990 

242. Baş məqsəd aydındır – respublikanın suverenliyi, 
xalqın gələcəyi: [Azərbaycan Sosial-Demokrat Partiyasının iki 
lideri: Leyla Yunus və Zərdüşt Əlizadə ilə müsahibə] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1990.- 9 avqust. 
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243. Bir bulaqdan su içdim: [oçerk]: [öz vəsaitləri hesabına 
doğma kəndlərinə su xətti çəkmiş qusarlı alim, Ənğ kəndinin 
sakini Sultanməcid Bəkirov və Qubanın Xaltan kənd orta 
məktəbinin müəllimi Əmirşah Seyidov haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Respublika.- 1990.- 5 avqust. 

244. Cavabdehlik: [Tovuz rayon səhiyyəsindəki problemlər 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1990.- 16 iyun. 

245. Dövlət ağır gəmidir: [Azərbaycan KP MK katibi 
Telman Orucovla müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1990.- 20 sentyabr. 

246. Eloğluluqdan ki, çıxmıram: [Parlament seçkilərində 
iştirak etmiş “Respublika” qəzetinin redaktoru Əhməd İsayevlə 
müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1990.- 15 dekabr. 

247. İnci saflığı var suda: [respublikada mövcud su kəmərlə-
rinin əhalinin tələbatına cavab verməməsi ilə bağlı Azərbaycan 
respublikasının baş sanitar həkimi, səhiyyə nazirinin müavini 
Abbas Vəlibəyovla müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 
1990.- 9 iyun. 

248. İnsan insana arxadır: [20 Yanvar faciəsindən sonrakı 
həyəcanlı günlərdə birdən-birə yüzlərlə yaralını qəbul edən xəstə-
xanaların üzləşdiyi çətinliklər haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1990.- 15 fevral. 

249. İstehsal olunduğu yer - Tovuz: [“Ocaq” kooperativinin 
fəaliyyəti sayəsində rayonda yeni iş yerlərinin açılması haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1990.- 25 mart. 

250. Qocalar kövrək olur: [oçerk]: [Bilgəh qocalar evinin 
problemləri haqqında] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1990.- 
29 noyabr. 

251. Lənkəranda görüşənədək: [İlyas Əfəndiyevin “Tənha 
iydə ağacı” pyesi ilə Lənkərana qastrol səfərinə hazırlaşan 
Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının aktyorları ilə müsahibə] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1990.- 28 iyun. 

252. Müqavilə hər şeyi həll etmir: [Bakıda keçirilən I 
Beynəlxalq Biznes Konqresindən qeydlər] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1990.- 20 oktyabr. 
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253. Parlament – siyasi mübarizə meydanıdır: [Sovet 
İttifaqı Qəhrəmanı, akademik Ziya Bünyadovla müsahibə] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1990.- 25 avqust. 

254. Sahibkar axtarırıq (Sən demə ən dəhşətli bəla sahib-
sizlikmiş): [Tovuzdakı Aydağ seolit yataqlarının gözdən-nəzər-
dən salınması haqqında jurnalist araşdırması] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1990.- 21 avqust. 

255. 003 eşidir!: [Səhiyyə Nazirliyi Bakı Şəhər Apteklər 
İdarəsinin informasiya-məlumat mərkəzinin fəaliyyəti haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1990.- 6 mart. 

256. Süfrəniz açıq olsun: [Azərittifaqın Baş Ticarət İdarə-
sinin rəisi Müzəffər Hüseynovla müsahibə] /Sədaqət Kərimova 
//Sovet kəndi.- 1990.- 21 mart. 

257. Təbiəti duymaq istedadı: [Xalq Təhsili Nazirliyi estetik 
tərbiyə üzrə respublika tədris-metodik mərkəzinin xalq dekorativ 
tətbiqi sənəti şöbəsinin müdiri Natiq Bağırov haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1990.- 9 yanvar. 

258. Yaxşısını qonağa, bəs pisini?: [Bakı Elektrik Məişət 
Cihazları İstehsalat Birliyi məhsullarının respublika əhalisindən 
ötrü qəhətə çıxması haqqında jurnalist araşdırması] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1990.- 6 dekabr. 

259. Yeni pensiya təminatı: [Respublika Sosial Təminat 
Nazirliyi Pensiya təminatı və yardımları idarəsinin rəisi Fərrux 
Əliyevlə müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Sovet kəndi.- 1990.- 2 
oktyabr. 
 

1991 
260. Apilaktoza nə üçündür: [Səhiyyə Nazirliyinin 

provizor-inspektoru Roza Əsgərova ilə müsahibə] /Sədaqət 
Kərimova //Həyat.- 1991.- 31 oktyabr. 

261. Bir daha təmizlik və abadlıq haqqında: [Bakının 
məişət problemləri haqqında tənqidi qeydlər] /Sədaqət Kərimova 
//Bərəkət.- 1991.- 24 iyul. 

262. Dağ Məhəmməd: [oçerk]: [Qusar rayonunun Böyük 
Muruq kəndinin ağsaqqalı Məhəmməd Davudovun insanlara 
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sevgi ilə dolu ibrətamiz həyat yolu haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Həyat.- 1991.- 22 noyabr. 

263. Xeyriyyə dilsiz olur. Təmizlik haqqında: [xeyriyyəçi-
lik ənənələrinin bərpasının vacibliyi haqqında jurnalist qeydləri] 
/Sədaqət Kərimova //Bərəkət.- 1991.- 4 iyun. 

264. Xəyanətin yüz üzü var: [boşanmaların yaratdığı mənəvi 
çatlar haqqında] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1991.- 11 may. 

265. Kadr arxasında qalan var: [oçerk]: [Azərxalça İstehsal 
Birliyinin laboratoriya müdiri, respublikanın tanınmış xalçaçı-
rəssamı Mövlud Məhərrəmov haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Həyat.- 1991.- 26 oktyabr. 

266. Kordərənin gözləri açılır: [Vartaşenin (indiki Oğuz)  
İstisu müalicə bulağı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 
1991.- 27 iyul. 

267. Qəddarlıq: [sosial oçerk]: [Bakının Bilgəh qəsəbəsin-
dəkı qocalar evində baş verən haqsızlıqlar haqqında jurnalis 
araşdırmaları] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1991.- 19 mart. 

268. Qəlbdən gələn xeyirxahlıq: [oçerk]: [Respublika Qa-
dınlar Şurasının üzvü Qəmər Məlikovanın xeyriyyəçilik fəaliyyəti 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1991.- 23 avqust.  

269. Qəlbimdən xəbərin varmı?: [oçerk]: [Bakının Musabə-
yov rayonundakı 19 saylı klinikanın əməkdaşı, peşəsinin vurğunu 
olan gözdən əlil Aydın Quliyev haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Həyat.- 1991.- 24 yanvar. 

270. Loğman: [oçerk]: [Vartaşen (indiki Oğuz) meşə təsərrü-
fatının işçisi, adlı-sanlı meşəbəyi Fərhad Həsənov haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1991.- 21 avqust. 

271. Münaqişə: [Bakının Oktyabr (indiki Yasamal) rayonu-
nun bir məktəbində müəllim-şagird münasibətlərində yaranmış  
gərginlik  haqqında] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1991.- 15 oktyabr. 

272. Sabah nə olacaq?: [Azərbaycan Xarici Dillər Pedaqoji 
İnstitutu alman dili fakültəsinin V kurs tələbəsi Hənifə 
Manquliyevanın gələcək planları haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Azərbaycan gəncləri.- 1991.- 25 iyun. 
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273. Sahibkar tapılacaqmı?: [müəllifin 21 avqust 1999-cu il 
tarixdə dərc olunmuş “Sahibkar axtarırıq” məqaləsində qoyulmuş 
problemlərin həlli sahəsində görülən işlərdən danışılır] /Sədaqət 
Kərimova //Sovet kəndi.- 1991.- 23 yanvar. 

274. Səbr elə, ovçu qardaş: [Azərbaycanda vətəndaşlardan 
ov silahlarının yığışdırılması nəticəsində yaranan problemlər 
barədə] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1991.- 7 fevral. 

275. Təbiətlə üz-üzə: [Bakı bulvarındakı təbiət pavilyonunda 
təşkil olunmuş təbiət həvəskarlarının sərgisindən qeydlər] 
/Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1991.- 21 may. 

276. Ümid yaşadır: [oçerk]: [Bakının tanınmış həkim-gine-
koloqu Gülər İbrahimova haqqında] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 
1991.- 26 mart. 
 

1992 
277. Bəhruzun reseptləri: [Bakıdakı bitkilərlə müalicə koo-

perativinin rəhbəri Bəhruz Qurşumovla müsahibə] /Sədaqət 
Kərimova //Həyat.- 1992.- 28 yanvar. 

278. Biganəlik: [qanun pozuntularının törətdiyi sosial bəla-
larla bağlı jurnalist araşdırması] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 
1992.- 23 aprel. 

279. Biz əsl demokratiyaya ümid bəsləyirik: [siyasi oçerk] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1992.- may. 

280. Daha bir Axilles dabanı: [Azərbaycanın turist avtobusu 
Suriyada niyə saxlanıldı? Respublika Ədliyyə Nazirliyi qayğıya 
möhtacdır] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1992.- 12 oktyabr. 

281. Daha bir faciə (Yaxud niyə Kəlbəcərin harayı eşidil-
mədi?)  /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1992.- 21 aprel. 

282. Dialoq baş tutdu: [Qusar rayonunda keçirilmiş milli 
münasibətlərə dair dəyirmi masa haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Azərbaycan.- 1992.- 28 noyabr. 

283. Dilənçi payına bel bağlamaq olmaz: [Azərbaycan 
Respublikası Qızıl Aypara Cəmiyyətinin problemləri haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1992.- 6 fevral. 
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284. Düşmən axtarışında: [siyasi oçerk]: [milli münasibətlər 
mövzusunda]  /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1992.- mart. 

285. Ən böyük dərd unudulmaqdır: [sosial oçerk]: [Ağca-
bədi rayonunda məskunlaşmış Qarabağ qaçqınlarının üzləşdikləri 
problemlər haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1992.- 
16 dekabr. 

286. Əttar apteklərinə qayıtmalıyıq!: [tanınmış əczaçı-alim 
Ağasəf Məmmədovla müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Azərbay-
can.- 1992.- 24 dekabr. 

287. Gecikmiş bənövşə: [oçerk]: [Böyük Vətən müharibəsi 
veteranı Camal Hüseynovun ibrətamiz həyat tarixçəsi haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Sirdaş.- 1992.- iyul. 

288. Həmyerlimiz beynəlxalq sülh mükafatı laureatıdır: 
[Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin 
sədri Arzu Abdullayevanın mükafatla təltif olunması haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1992.- 26 dekabr. 

289. Xatirə gecəsi: [fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, profes-
sor Kərim Kərimovun 75 illik yubileyi ilə bağlı] /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan.- 1992.- 8 dekabr. 

290. Xeyriyyə tamaşaları: [S.Vurğun adına Azərbaycan 
Dövlət Rus Dram Teatrında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 
1992.- 18 dekabr. 

291. XXI əsr türk əsri olacaq: [Yaponiyanın Ankaradakı 
səfirliyinin xüsusi nümayəndəsi Akira Matsunaqa ilə müsahibə] 
/Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1992.- 18 sentyabr. 

292. İxtiraçı: [oçerk]: [Hafiz Qəhrəmanov haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1992.- 1 aprel. 

293. İkinci cəbhə kimin arzusudur?: [siyasi oçerk]: [Şimal-
da milli qarşıdurma yaratmaq cəhdləri haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 1992.- mart. 

294. Kadr arxasında qalan var: [oçerk]: [“Azərxalça”nın 
rəssamı Mövlud Süleymanov haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Həyat.- 1992.- 26 oktyabr. 

295. Kəlbəcər harayı!!!: [respublika rəhbərlərindən kömək 
gözləyən müharibə qoxulu Kəlbəcər haqqında növbəti həyəcan 
təbili]  /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1992.- 7 may. 
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296. Kəlbəcər harayı. Onu eşidirsinizmi? /Sədaqət 
Kərimova //Həyat.- 1992.- 10 aprel. 

297. Kəlbəcər harayı: [respublika rəhbərlərindən kömək 
gözləyən müharibə qoxulu Kəlbəcər rayonu haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Həyat.- 1992.- 13 mart. 

298. Konfransda Kravçuk da iştirak edirdi: [Ədliyyə 
Nazirliyinin şöbə rəisi N.Səfərovla müsahibə] /Sədaqət Kərimova 
//Azərbaycan.- 1992.- 26 noyabr. 

299. Qanun vacibdir: [kinodramaturq Aydın Dadaşovla 
müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1992.- 23 dekabr. 

300. Qar üstündə qan izləri: [Qarabağda şəhid olmuş Tərlan 
Heybətovun qəhrəmanlıq yolu haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Həyat.- 1992.- 12 may. 

301. Moskvada Azərbaycan “biznesi”: [Moskvadakı Azər-
baycan Assambleyasının vitse-prezidenti İmamverdi Hüseynovla 
müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1992.- 20 oktyabr. 

302. Möcüzə görmək istəyirsinizmi?: [Azərbaycanın Tovuz 
rayonundakı Aydağ seolit mineral yataqları haqqında qeydlər] 
/Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1992.- 29 oktyabr. 

303. Münaqişə: [şagird-müəllim münasibətlərinin bayağılaş-
ması haqqında tənqidi məqalə] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 
1992.- 15 oktyabr. 

304. Necə yaşayırsan, usta?: [ayaqqabı təmiri ustası Rafiq 
Həyatovun timsalında sosial həyatımıza jurnalist baxışı] /Sədaqət 
Kərimova //Həyat.- 1992.- 30 iyun. 

305. Oxu, gözəl: [oçerk]: [Xalq artisti Şövkət Ələkbərova 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1992.- 26 yanvar. 

306. Öndə mədəniyyət bayrağı!: [Türk dövlətləri mədəniy-
yət nazirlərinin Bakıda keçirilmiş görüşündən qeydlər] /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan.- 1992.- 2 dekabr. 

307. Problem var, həlli yolları tapılmalıdır: [siyasi oçerk] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1992.- iyun. 

308. “Simurq” dirçəliş rəmzidir: [“Simurq” Azərbaycan 
mədəniyyət assosiasiyasının prezidenti Fuad Məmmədovla müsa-
hibə] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1992.- 24 iyun.  



 

 86 

Ñÿäàãÿò Êÿðèìîâà

309. Şimal sərhədlərində: [siyasi oçerk]: [Qusar rayonunun 
ictimai-siyasi həyatı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 
1992.- 17 iyun. 

310. Təxribatlar, yalanlar, təkziblər: [siyasi oçerk]: [Azər-
baycanın şimalında gərginlik yaratmaq meyllərinin tənqidi] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1992.- avqust. 

311. TXP-nın qurultayı: [Talış Xalq Partiyasının I qurultayı 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1992.- 28 iyul. 

312. Türklər Azərbaycanı iqtisadi, azərbaycanlılar isə 
Türkiyəni mədəni “ekspansiya”ya alırlar: [Azərbaycanın ta-
nınmış mədəniyyət xadimlərinin Türkiyəyə axını haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1992.- 4 noyabr. 

313. Unudulmuş bəstəkar: [Elza İbrahimova haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1992.- 26 fevral. 

314. Üzümüzü gələcəyə çevirməliyik, yoxsa həyat dözül-
məz olar: [HVA Azərbaycan MK-nın keçirdiyi beynəlxalq semi-
nardan qeydlər] /Sədaqət Kərimova // Azərbaycan.- 1992.- 16 
oktyabr. 

315. Vaqifin ruhunun şad olan günü: [Vaqif Mustafazadə-
nin böyük qızı Lalə Mustafazadənin həyat və sənət yolları] 
/Sədaqət Kərimova // Azərbaycan.- 1992.- 24 oktyabr. 

316. Yaponlar ekologiya problemini seolitlə həll etdilər: 
[Tovuzdakı seolit yataqlarının istifadəsiz qalması haqqında tənqi-
di qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1992.- 17-19 noyabr. 

 
1993 

317. Azərbaycan həm də ləzgilərin vətənidir: [yazıçı-
jurnalist Müzəffər Məlikməmmədovla müsahibə] /Sədaqət 
Kərimova //İstiqlal.- 1993.- 20 yanvar. 

318. Azərbaycan xanımı islamşünas olacaq: [Bakı İslam 
İnstitutunun tələbə qızları haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azər-
baycan.- 1993.- 3 mart. 

319. Dövlətin mədəniyyətə borcu böyükdür: [mədəniyyət 
nazirinin müavini Ədalət Vəliyevlə müsahibə] /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan.- 1993.- 3 may. 
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320. Etiraf: [oçerk]: [S.Vurğun adına Rus Dram Teatrının 
aktyoru, Xalq artisti Fuad Poladovun portret cizgiləri] /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan.- 1993.- 23 aprel. 

321. Əbədiyyətə qovuşdu: [esse]: [tanınmış alim Tarıqulu 
Əmiraslanovun qəfil ölümü ilə bağlı] /Sədaqət Kərimova 
//Alpan.- 1993.- 8 iyun. 

322. Əkinçilik İnstitutu: problemlər, qayğılar /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan.- 1993.- 30 noyabr.- 1 dekabr. 

323. Gecikmək olmaz!!!: [Respublika Mamalıq və Ginekolo-
giya İnstitutunun genetika laboratoriyasının son elmi tədqiqatları-
nın nəticələri barədə] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1993.- 8 iyun. 

324. XXI əsr seolit əsri olacaq: [geologiya-mineralogiya 
elmləri doktoru Elçin Xəlilovla müsahibə] /Sədaqət Kərimova 
//Azərbaycan.- 1993.- 24 dekabr. 

325. Xuraman Qasımova Bakıdadır: [bir müddət Türkiyədə 
yaşamış, yenidən Azərbaycana qayıtmış bənzərsiz ifaçılar - Fidan 
və Xuraman Qasımova bacılarının yenidən səhnəyə qayıtması 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1993.- 3 aprel. 

326. Kəlbəcər harayı!!!: [Hacıkənddə məskunlaşmış Kəlbə-
cər qaçqınlarının yanında] /Sədaqət Kərimova //Belə-belə işlər.- 
1993.- 7 may. 

327. Kəlbəcər harayı: [Gəncədə məskunlaşmış Kəlbəcər 
qaçqınlarının yanında] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1993.- 7 may. 

328. Qafqazın başı üstündə təhlükə var: [“Qafqaz evi” 
beynəlxalq forumunun Bakıda keçirilmiş konfransı haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1993.- 26 yanvar. 

329. Qayanın içindən göyərən palıd: [oçerk]: [Xalq artisti, 
muğam ustası Hacıbaba Hüseynov haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Azərbaycan.- 1993.- 13 mart. 

330. Millilik, yoxsa millətçilik?: [siyasi oçerk] /Sədaqət 
Kərimova //İstiqlal.- 1993. - 19 fevral. 

331. Musiqidə şakərim yoxdur: [oçerk]: [muğam ifaçısı 
Alim Qasımov haqqında]  /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.-
1993.-23 iyul. 
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332. Müharibə içimizdən keçərsə: [mədəniyyət nazirinin 
müavini Ədalət Vəliyevlə müsahibə] /Sədaqət Kərimova 
//Azərbaycan.- 1993.- 16 dekabr. 

333. Müharibəni siyasətçilər başlayırlar, ağrısını isə qa-
dınlar çəkirlər: [ərazisində müharibə gedən ölkələrin nümayən-
dələrinin iştirakı ilə Çexiya Respublikasının paytaxtı Praqa şəhə-
rində keçirilmiş Helsinki Vətəndaş assambleyası qadın komis-
siyasının yığıncağından qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Azərbay-
can.- 1993.- 14 avqust. 

334. Nikbinlik yaratmaq istedadı: [oçerk]: [Xalq artisti 
Hacı Xanməmmədov haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbay-
can.- 1993.- 22 iyun. 

335. Oxu, gözəl: [oçerk]: [Xalq artisi Şövkət Ələkbərovanın 
həyat yolu  haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.-1993.- 26 
yanvar. 

336. Premyera uğurlu oldu: [S.Vurğun adına Azərbaycan 
Dövlət Rus Dram Teatrında H.Cavidin “İblis” dramının prem-
yerası barədə] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1993.- 12 may. 

337. Şamil Dəlidağın cinas köhləni: [məşhur alim, şair və 
yazıçı Şamil Dəlidağın (Əsgərovun) nəşr etdirdiyi “Azərbaycan 
dilinin mənzum cinas lüğəti” kitabı haqqında resenziya] /Sədaqət 
Kərimova //777.- 1993.- 12 fevral. 

338. Tatyananın benefisi: [S.Vurğun adına Azərbaycan 
Dövlət Rus Dram Teatrında Əməkdar artist Tatyana Qrossun 
benefisi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1993.- 31 
dekabr. 

339. “Tomris” tamaşaçıların görüşünə tələsir: [Bakı Bələ-
diyyə teatrının premyerası haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Azərbaycan.- 1993.- 10 sentyabr. 

 
1994 

340. Ağlamayın, uşaqlar!: [Xocalı faciəsini yaşamış uşaq-
ların Almaniyadakı azərbaycanlı ailələrinə dincəlmək üçün yola 
salınması mərasimi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 
1994.- 17 mart. 
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341. Bələyək, ya bələməyək?: [tibb elmləri namizədi, trav-
motoloq Ələkbər Kərimovla müsahibə] /Sədaqət Kərimova 
//Günay.- 1994.- 29 oktyabr. 

342. Bənzərsizlik: [oçerk]: [rəssam Qəyyur Yunus haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1994.- 31 mart. 

343. Biz tarix və allah qarşısında cavabdehik: [Dağıstanın 
lak icmasının rəhbəri M.Xaçilayevlə müsahibə] /Sədaqət 
Kərimova //Günay.- 1994.- 16 iyul. 

344. Həyat hədər getməyib: [oçerk]: [Respublikanın Əmək-
dar hüquqşünası Ərziman Zülfiqarov haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Azərbaycan.- 1993.- 4 fevral. 

345. Kəlbəcərli Odissey: [43 gün düşmən mühasirəsində 
qalan kəlbəcərli şair Mehdixanın odisseyası] /Sədaqət Kərimova 
//Günay.- 1994.- 22 dekabr. 

346. Qürbətdə bir məzar vardı: [oçerk]: [H.Cavidin məzarı-
nın vətənə gətirilməsində xidmətləri olan Cavid Cəfərov haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Günay.- 1994.- 24 dekabr. 

347. Müharibəni siyasətçilər başlayıblar, ağrısını isə qa-
dınlar çəkirlər  /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1994.- 14 avqust. 

348. Ot basmış asfalt və barıt qoxulu sakitlik: [Helsinki 
Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan MK-nın təşəbbüsü ilə İce-
vanda keçirilmiş Ermənistan-Azərbaycan qadın nümayəndələrinin 
görüşü haqqında] /Sədaqət Kərimova //Günay.- 1994.- 27 avgust. 

349. Ruhumun ehtiyacı /Sədaqət Kərimova //Mədəniyyət.- 
1994.- 5 mart. Kb. res. Xəlilzadə F. Ruhumun ehtiyacı: şeirlər.- 
Bakı:  Azərbaycan, 1993.- 104 s.  

350. Sevdalinka: [ərazisində müharibə gedən ölkələrin nü-
mayəndələrinin iştirakı ilə Praqada keçirilmiş “Zorakılıq əleyhi-
nə” adlı forumundan qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Günay.- 
1995.- 10 sentyabr. 

351. Səadətin əzablı yolu: [oçerk]: [Qarabağda iki ayağını 
itirmiş Arif Tahirov haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 
1994.- 7 aprel. 

352. Ustad: [oçerk]: [məşhur tarzən Qurban Pirimov haqqın-
da]  /Sədaqət Kərimova //Günay.- 1994.- 2 noyabr. 
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353. Verdiyim proqnozlar həmişə düz çıxıb: [millət vəkili 
Cümşüd Nuriyevlə müsahibə] //Sədaqət Kərimova //Günay.- 
1994.- 28 sentyabr. 

354. Verilməmiş Nobel mükafatı: [oçerk]: [rəssam, filoloq, 
mətnşünas, nəqqaş, ornamentalist Əliməmməd Nəbibəyli haqqın-
da] /Sədaqət Kərimova //Günay.- 1994.- 7 may. 

355. Vəd verməyi xoşlamıram: [millət vəkili Mirhəmzə 
Əfəndiyevlə müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Günay.- 1994.- 3 
sentyabr. 

 
1995 

356. Amerika olduğu kimi: [Azərbaycanın 10 nəfər gənc 
siyasətçisi ilə bir yerdə ABŞ-ın “Meridian” Beynəlxalq Mərkə-
zində üç həftəlik seminarda olmuş müəllifin düşüncələri] 
/Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1995.- 6 oktyabr. 

357. Arzuların, xəyalların ölkəsi: [ABŞ-ın Vaşinqton şəhəri 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan.- 1995. - 19 oktyabr. 

358. Elnur prezident olacaqmı?: [amerikalı azərbaycanlı 
yeniyetmə Elnur Vəliyevin təhsil uğurları haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Naxçıvan.- 1995.- 4 oktyabr. 

359. Festivalın xoş sədası: [Bakıda keçirilən Fransa filmləri 
həftəsi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Günay.- 1995.- 22 aprel. 

360. Hardasınız, əzizlərim?: [tarix elmləri doktoru, profes-
sor, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı Salman Qarayevin cəbhə 
gündəliyindən səhifələr] /Sədaqət Kərimova //Günay.- 1995.- 10 
may. 

361. Milli Məclisin Azərbaycan xalqı qarşısında böyük 
xidmətləri var: [millət vəkili İnqilab Nadirovla müsahibə] 
/Sədaqət Kərimova //Günay.-1995.- 8 fevral. 

362. Milyonçunun dilənçi qızı: [milyonçu Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin qızı Sara xanımın  bu vaxtadək məlum olmayan mək-
tubları haqqında] /Sədaqət Kərimova //Günay.- 1995.- 8 fevral. 

363. Səngərdən boylanan zəriflik: [oçerk]: [Qarabağ müha-
ribəsinin iştirakçısı, batalyon komandiri, qusarlı Səmayə 
Bədəlova haqqında] /Sədaqət Kərimova  //Günay.- 1995.- 8 mart. 

  

 91 

Áèáëèîãðàôèéà

364. Tarix saxtakarlığı qəbul etmir: [tarix elmləri doktoru 
Fəridə Məmmədova ilə Azərbaycan tarixinin problemlərinə, onla-
rın elmi nəşrlərdə və müasir dərsliklərdə işıqlandırılması möv-
zusuna həsr olunmuş müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Günay.- 
1995.- 8 iyun. 

365. Ürəkdə… azmış güllə: [Respublika Eksperimental 
Kliniki Cərrahiyyə İnstitutunda Qarabağda yaralanmış azərbay-
canlı əsgər Fədai Qaraşovun ürəyində aparılmış unikal cərrahiyyə 
əməliyyatını əvvəldən axıra kimi izləmiş müəllifin qeydləri] 
/Sədaqət Kərimova //Günay.- 1995.- 25 aprel. 

366. Yaxın, uzaq müharibə: [məşhur şərqşünas alim, akade-
mik, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Bünyadovun cəbhə xatirələri] 
/Sədaqət Kərimova //Günay.-1995.- 27 aprel. 

 
1996 

367. Bir hava çaldırın!: [oçerk]: [Xalq artisti, rəqqas  Əlibaba  
Abdullayev haqqında] /Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1996.- 25 may. 

368. Gəlin məhəbbətdən danışaq: [esse]: [“Sovet kəndi” 
qəzetində uzun illər çalışmış jurnalist Şükufə Qasımova haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1996.- 5 dekabr. 

369. Həyatımızdan etüd: [keçid dövrünün tanınmış musiqi-
çilərin taleyində buraxdığı acı izlər haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Panorama.- 1996.- 19 iyun. 

370. Xalq şairi Mirvarid Dilbazi ilk şeirinin nə vaxt və 
harada çap olunduğunu kimdən öyrənib? /Sədaqət Kərimova 
//Panorama.- 1996.- 12 dekabr. 

371. Kvazimodanın ürəyi: [qeyri-adi bitkiyə bu adı verən 
müəllifin qeydləri] /Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1996.- 22 iyun. 

372. Qəlbini çalan adam: [oçerk]: [qusarlı bəstəkar, ləzgi 
xalq mahnılarını toplayıb nota çevirmiş Fətullah Rəhimov haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1996.- 27 sentyabr. 

373. Oxuyan müğənni deyil, fonoqramdır: [Qusar mədə-
niyyət evində keçirilmiş bir konsertdə müğənninin əlindən mikro-
fonun düşməsi və fonoqram şoku yaşayan tamaşaçıların buna mü-
nasibəti haqqında] /Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1996.- 25 iyul. 
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374. Özgə ağrısı: [insan mənəviyyatında gedən aşınmalar 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1996.- 12 dekabr. 

375. Sənin baban kim olub?: [bakılı həkim Mədinə Qənbə-
rovanın Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş atasının 
kitablarını respublika  kitabxanasına bağışlaması haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1996.- 4 dekabr. 

 
1997 

376. Ağsaqqal: [Qəbələ rayonu sakini Əjdər Gəncimov haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1997.- 17 mart. 

377. Aman, ayrılıq!: [doğmalarının Əfqanıstanda itkin 
düşmüş Tofiq Butayevi axtarmaları haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 1997.- 1 oktyabr. 

378. Bir gözəl oxuyardı: [oçerk]: [Xalq artisti Şövkət Ələk-
bərova haqqında] /Sədaqət Kərimova //Azərbaycan qadını.- 
1997.- №5.- S.59-61. 

379. Bizim yazılmamış bir andımız var: insanlara kömək 
etmək!: [oçerk]: [əlil jurnalist, Qusar rayonunun Həsənqala kənd 
sakini Nəbi İbrahimoğlu haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Panorama.- 1997.- 20 sentyabr. 

380. Dünyaya meydan oxuyan Bəhmən: [kəlbəcərli şair Bəh-
mən Vətənoğlunun Gəncədə keçirilmiş 65 illik yubileyi 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1997.- 19 noyabr. 

381. Elçin - görkəmli yazıçı, ictimai-siyasi xadim /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 1997.- 5 dekabr. 

382. Əsl qadın gərək qonaq qabağına çıxa bilsin: [Xalq 
artisti Sara Qədimova ilə müsahibə] /Sədaqət Kərimova 
//Panorama.- 1997.- 12 aprel. 

383. Gah elə, gah belə…: [“Avrasiya” qəzetinin qeyri-
obyektiv mövqeyi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1997.- 
15 oktyabr. 

384. Gecəni niyə gündüz əvəz etdi?: [oçerk]: [xalq tətbiqi 
sənəti ustası Sitarə Rəhimova haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Panorama.- 1997.- 26 aprel. 
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385. Qəbələyə güzar etdim: [Qəbələ rayonunun Nic kəndi-
nin udinləri haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1997.- 24 
dekabr. 

386. Mən yazanda xoşbəxtəm: [Xalq yazıçısı Əkrəm Əylisli 
ilə müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1997.- 8-14 may. 

387. Müəllim: [Bakının Badamdar qəsəbəsindəki 236 saylı 
məktəbin sinif müəllimi Rəna Burcumovanın qabaqcıl iş təcrü-
bəsi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1997.- 15 iyul. 

388. Müəllimlər müəllimi: [Qusarın Hil kəndinin qocaman 
müəllimi Sadiq Xəlilov haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
1997.- 5 noyabr. 

389. Nərminə üçün inciçiçəyi: [oçerk]: [müğənni Nərminə 
Məmmədova haqqında] /Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1997.- 
14 may. 

390. Nostalji: [Moskvaya köçmüş qusarlı həkim Əziz 
Əzizovun vətən həsrəti haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
1997.- 24 dekabr. 

391. Onlara bir sutka ərzində Bakını tərk etmək əmri 
verilmişdi: [Bakı almanları haqqında jurnalist araşdırması] 
/Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1997.- 25 oktyabr. 

392. Səfillər: [Bakının azyaşlı səfillərinin acı taleyi haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1997.- 24 may. 

393. Şi ba - Şəkərxan baba: [Xaçmazdakı Qorki adına 
sovxozun direktoru Şəkərxan Zalovun rəhbərliyi ilə burada sosial 
problemlərin həlli istiqamətində görülən işlər haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Bərəkət.- 1997.- 11 iyul. 

394. Şöhrət səndən gen düşəndə: [oçerk]: [xalçaçı rəssam, 
Qusar rayonunun Aşağı Ləgər kənd sakini Qeybullah Məmmədov 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Həyat.- 1997.- 18 aprel.  

395. Şuşanın fəryadı: [şairə Zərifə Qasımovanın eyniadlı 
kitabı haqqında məlumat] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1997.- 15 
oktyabr. 

396. Tariximiz folklordadır: [görkəmli alim-yazıçı Əzizə 
Cəfərzadə ilə müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1997.- 
28 may. 
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397. Vətəndən... vətənə: [oçerk]: [1946-cı ildən Cənubi 
Azərbaycanı tərk etmiş Abdulla Nəhənginin uzun illərdən sonra 
vətəninə dönməsi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Panorama.- 
1997. - 7 fevral. 

398. Yubiley geniş qeyd ediləcək: [general-mayor Mahmud 
Əbilovun 100 illik yubileyi ilə bağlı] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 1997.- 24 dekabr. 

399. 105 yaşlı Seçmə nənənin süd dişi: [Qusarın Avaran 
kəndinin sakini haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1997.- 15 
oktyabr. 

400. Zibillikdə... uşaqlar: [Bakının məişət tullantıları prob-
lemi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Panorama.- 1997.- 3 may. 

 
1998 

401. Akademikin xeyir-duası: [görkəmli alim Kamal 
Abdullayev “Samur” qəzeti redaksiyasının qonağıdır] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 1998.- 21 yanvar. 

402. Alicənab: [oçerk]: [Qusar rayonu Ləcət kənd orta mək-
təbinin direktoru, adlı-sanlı ziyalı Əliyulla Ağalarov haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 24 dekabr. 

403. Buba: [oçerk]: [Qusar Uşaq Evinin direktoru İsmayıl 
Pirimov  haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 18 iyun. 

404. Cinayət?: [qanun pozuntularının mənəvi fəsadları haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 22 dekabr. 

405. Çözələnən yumaq: [Aşıq Sakit Köçəri haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 10 sentyabr. 

406. Doğma yurda məhəbbətlə: [rəssam Mahmud Çələbovun 
əsərlərinin fərdi sərgisindən düşüncələr] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 1998.- 8 oktyabr. 

407. Dünya heç kimin: [Qarabağda şəhid olmuş qusarlı 
Eldar Əliyarov haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 22 
oktyabr. 

408. Etiraf məktubu: [Böyük Vətən müharibəsi iştirakçı-
larını anarkən] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 8 may. 
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409. Fərhad dayı: [oğuzlu meşəbəyi Fərhad Həsənov 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 22 aprel. 

410. Gələcək rəssamın ilk sərgisi: [Günel Hacıbalayeva haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 18 iyun. 

411. Görkəmli sərkərdənin yubileyi: [general-mayor  
Mahmud Əbilovun anadan olmasının 100 illiyi haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 8 oktyabr. 

412. Qoca qartal: [Qəbələnin tanınmış ağsaqqalı Ağamurad 
İsmayılov haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 17 mart. 

413. Leyli və Məcnun: [Qusarın adlı-sanlı müəllimləri Firuzə 
və Novruz Məlikovların ibrətamiz həyatları haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 1998.- 30 dekabr. 

414. Mənim qələm sirdaşım /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
1998.- 8 oktyabr. Kb. res. Xəlilzadə F.  Ürəyim aldatdı məni: 
şeirlər.- Bakı: Azərbaycan, 1998.- 128 s.  

415. Oxucu ilə açıq söhbət: [“Samur” qəzetinə abunə 
kampaniyası ilə bağlı qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
1998.- 17 fevral. 

416. Rəssamla yeni görüş: [Mahmud Çələbovun əsərlərinin 
fərdi sərgisi haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 24 aprel. 

417. Sən ürək tarımı çal həzin-həzin: [tanınmış tarzən Məm-
məd Ağasiyevin qəzəl yaradıcılığı haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 1998.- 26 noyabr. 

418. Sizə çoxlu oxucu arzu edirəm: [Azərbaycan Respubli-
kasının Milli siyasət məsələləri üzrə dövlət müşaviri Hidayət 
Orucovla müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 17 
fevral. 

419. “Suvar” bayrama qovuşdu: [“Suvar” ansamblının 
Xaçmaza qastrolu haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 
18 iyun. 

420. Tanış olun: Təfəkkür liseyi: [Sumqayıtdakı eyniadlı li-
seyin böyük uğurlarında onun direktoru, qusarlı Bəsirə Ağayeva-
nın rolu haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 17 dekabr. 

421. Torpaq sevəndə bərəkət olur: [Novruz sevincləri haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 17 mart. 
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422. Üç sual, üç cavab /Sədaqət Kərimova; müsahibəni 
apardı Südabə Şükür //Azərbaycan gəncləri.- 1998.- 17 mart. 

423. Yazmaqdan böyük səadət yoxdur: [yazıçı-jurnalist 
Müzəffər Məlikməmmədovun 50 illik yubileyi ilə bağlı düşün-
cələr] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1998.- 8 iyul. 

424. Yorğun ruh axır ki, dinclik tapdı: [Çeçenistanda həlak 
olmuş reportyor Fərhad Kərimovun ölümündən 3 il sonra onun 
nəşinin vətəndə torpağa tapşırılması haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 1998.- 17 dekabr. 

425. Zarbikə: [oçerk]: [məşhur ləzgi inqilabçısı Məhəmməd 
Məlikovun ömür yoldaşı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
1998.- 30 dekabr. 

 
1999 

426. Acı bal: [qusarlı iş adamı Xanbaba Səfərov haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 16 sentyabr. 

427. Bəs mənim anam hanı?: [Xaçmaz rayonunun Qoçaqlı 
kəndində 20 yaşlı gəlinin ölümü ilə bağlı faciənin səbəbləri 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 17 iyun. 

428. Böyük qələbənin yaddaşı: [qusarlı müharibə veteranları 
Rəmziyyə və Abdulhüseyn Əsgərovların cəbhə xatirələri] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 13 may. 

429. Bu il məktəblərdə ləzgi dili dərsləri tədris olunacaq-
mı? /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 30 oktyabr. 

430. Dostluq körpüsü yaradan təhsil ocağı: [Rusiya Fede-
rasiyasının  Azərbaycan Respublikasındakı səfiri A.V.Bloxinin 
Dağıstan Dövlət Universiteti Bakı filialının müəllim və tələbələri 
ilə görüşü haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 15 
aprel. 

431. Fermerə qayğı lazımdır: [Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin baş mütəxəssisi Abdul Muradovla müsahibə] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 11 mart. 

432. Hardasan, qardaş?: [uzun illərdən bəri uşaqlıqda itkin 
düşmüş qardaşını axtaran Ağamət Ağamətovun hekayəti] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 25 noyabr. 
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433. Hər şəkil bir tarixdir: [Qusar rayonuna ötən əsrin 60-cı 
illərində rəhbərlik etmiş insanların bədii portreti] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 1999.- 13 may. 

434. Həyatda iz: [Qəbələ rayonundakı Qəmərvan kəndinin 
ərazisindəki Çömçəbulaq bulağını abadlaşdıran insanlar 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 17 iyun. 

435. Həyatın bir anı: [Vaqif Mustafazadənin qızı, pianoçu 
Lalə Mustafazadənin sənət uğurları haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 1999.- 15 aprel. 

436. İgidin adı qalar: [Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Qara-
bağda həlak olmuş qusarlı təyyarəçi Fəxrəddin Musayev haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 15 aprel. 

437. İlin ən yaxşı şagirdi: [Bakıdakı 17 saylı məktəbin şagir-
di Ceyhun Muradovun uğurları haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 1999.- 15 aprel. 

438. Kişi sözü: [millət vəkili Asya Manafova ilə müsahibə] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 11 mart. 

439. “Qalxan”ın ənənəsini yaşadaq: [hərbi-vətənpərvərlik 
dəstəsinin Qusardakı təlimləri barədə] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 1999.- 26 avqust. 

440. Qəbələyə bahar gəlib: [Qəbələ RLS-in yaratdığı ekoloji 
təhlükə haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 15 aprel. 

441. Ləzgi Bəhlulun reseptləri: [şair-loğman haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 16 sentyabr. 

442. Məndən yaxşısını tapsan...: [oçerk]: [Qusar rayonu 
Həzrə kəndinin qocaman müəllimi Əziz Hacıyev haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 30 oktyabr. 

443. Onun yolunu gözləyirdilər...: [oçerk]: [anadangəlmə 
fiziki qüsurlu Arzu Hüseynova haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 1999.- 13 may.  

444. Ömrüm boyu başım aşağı olmayıb: [tanınmış kino-
aktyor, Əkbər Fərzəliyev haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
1999.- 17 iyun. 

445. Sayıq ol, oxucu!: [reket jurnalistlərin əməlləri  haqqın-
da] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 14 oktyabr. 
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446. Şahdağın zirvəsində qışda qızılgüllər açır: [Qusarın 
Çətkün kəndinin ağsaqqalı Abdulhaşım Məcidov haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 11 fevral. 

447. Şaxta vurmuş gəncliyimi geri qaytardım: [Ərşad 
Əzimzadənin “Möcüzəsiz möcüzə” kitabı haqqında resenziya] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 28 oktyabr.  

448. Tanış olun: Hacı Hacıyev: [Azərbaycan Elmlər Akade-
miyası Fizika İnstitutunun əməkdaşı, tanınmış alim Hacı Hacıyev 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 11 fevral. 

449. Təbrik edirik: [görkəmli alim Kamal Abdullayevin 
Beynəlxalq Ekologiya və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi 
Akademiyasının M.Lomonosov adına qızıl medalı ilə təltif olun-
ması haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 26 avqust. 

450. Təkrarsız həyat yolu: [Elbrus Şahmarın “Fəxrimiz 
Arzuman” kitabının qəhrəmanı Ərzuman Zülfüqarov haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 28 yanvar. 

451. Vəzifəsi - tədqiqatçı: [filologiya elmləri doktoru Möv-
lud Yarəhmədovla müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
1999.- 17 iyun. 

452. Yalamada qələbəlik idi: [tanınmış jurnalistlər M.Məlik-
məmmədov, F.Xəlilzadə və S.Kərimova Yalama məktəbinin 
qonağıdırlar] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 1999.- 17 iyun. 
 

2000 
453. Abidəyə görə… töhmət: [Dəvəçi rayonunda Cəfər 

Cabbarlıya ucaldılmış abidənin qəribə taleyi haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2000.- 27 yanvar. 

454. Alimin töhfəsi /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2000.- 19 
oktyabr.  Kb. res. Musayev Əli. Fransızca-azərbaycanca lüğət: 
Əsas sözlər.- Bakı:Press-Alyans, 2000.- 311 s.  

455. “Əkinçi” və Dağıstan: [“Güzgü” qəzeti redaksiyasında 
“Əkinçi” qəzetinin 125 illiyi münasibətilə keçirilən konfransdan 
qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2000.- 27 iyul. 

456. İki il işgəncə: [Qarabağ müharibəsinin sədası] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2000.- 30 dekabr. 
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457. Qarabağ: [“Qarabağ” qəzetinin nəşrə başlamasının 10 
illiyi münasibətilə] /Sədaqət Kərimova // Samur.- 2000.- 14 iyul. 

458. Qələmi ilə tanınan adam /Sədaqət Kərimova; 
müsahibəni apardı Əntiqə Qonaq //Ana.- 2000.- 25 aprel. 

459.  Qusarda seçkilər: [Milli Məclisə seçkilər zamanı 65 
saylı Qusar seçki dairəsində aşkar olunmuş saxtakarlıq halları 
haqqında tənqidi qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2000.- 14 
noyabr. 

460. Mustafazadələr /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2000.- 30 
mart. 

461. Nəciblik: [Qusarlı ağsaqqal Əmirmət Novruzov haqqın-
da] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2000.- 14 dekabr. 

462. Rəssamın uğuru: [tanınmış karikaturaçı rəssam Hafiz 
Nəsiroğlunun sənət uğurları haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2000.- 14 dekabr. 

463. Ruh: [oçerk]: [jurnalist Nəbi İbrahimoğlunun həyat 
hekayəsi] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2000.- 27 yanvar. 

464. “Samur” - 100. Onu necə qeyd edək?: [qəzetin 100-cü 
sayının çıxması münasibətilə] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2000.- 24 fevral. 

465. “Samur” sevərlərin bayramı: [qəzetin 100-cü sayının 
çapdan çıxması münasibətilə R.Behbudov adına Dövlət Mahnı 
Teatrında keçirilmiş təntənəli gecə haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2000.- 11 may. 

466. Seçicilərimə müraciət: [Milli Məclisə deputatlığa namizə-
din platforması] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2000.- 19 oktyabr. 

467. Sevmək istedadı: [“Əkinçi” qəzetinin 125 illiyi münasi-
bətilə] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2000.- 16 mart. 

468. Təbrik edirik: [Qusar rayonundakı Həzrə kənd orta 
məktəbinin müəllimi Əziz Hacıyevin “Əməkdar müəllim” fəxri 
adına layiq görülməsı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2000.- 30 mart. 

469. Vida sözü: [esse]: [Ədalət və Silva Səmədovların nakam 
məhəbbətləri haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2000.- 22 
iyun. 
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470. Vida yazısı: [Xaçmaz rayonu Yalama kənd orta məktə-
binin müəllimi Boris Səmədovun ölümü haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2000.- 16 mart. 

471. Yeri gəlmişkən: [qocaman sənətkar Qeybulla Məmmə-
dovun öz əsərlərinin sərgisini görmək arzusu haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2000.- 27 yanvar. 

472. Yusif Hacıyevin romanı Hindistanda nəşr olunacaq: 
[yazıçının “İndira Qandi” romanının Hindistanda nəşrə hazırlan-
ması haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2000.- 18 avqust. 

 
2001 

473. Dəlidağsız Dəlidag: [oçerk]: [yazıçı, şair və publisist 
Şamil Dəlidağ haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2001.- 10 
may. 

474. Şahdağa bağladım məhəbbətimi /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2001.- 15 fevral. Kb. res. Kələntərli Kələntər. Güllələ-
sin dağlar məni: şeirlər, poemalar.- Bakı: Təhsil EİM, 2000.- 385 s. 

475. Vida: [Qusarın Ukur kənd məktəbinin direktoru Ənvər 
Həsənovun vəfatı ilə bağlı] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2001.- 
31 yanvar. 

 
2002 

476. Evdən getdi və qayıtmadı: [itkin düşmüş ziyalı qadın 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2002.- 29 dekabr. 

477. Gülüstan inciləri /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2002.- 
21 iyun. Kb. res. Gülüstan inciləri: ədəbi toplu /tərt. Ş.Seyidov.- 
Bakı, 2002.  

478. Hünər Özcan etnik münaqişələrin həlli yollarını 
axtarır: [türkiyəli linqvist haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2002.- 25 yanvar. 

479. “Qızıl qələm” mükafatı verilmişdir: [“Zəngəzur” qə-
zetinin redaktoru Səbahəddin Eloğluna təbrik] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2002.- 29 noyabr. 

480. Misraları ilə milyonların qəlbini fəth edən şairi 
Kəlbəcərə qaytar, ilahi!: [kəlbəcərli şair Bəhmən Vətənoğlunun 
yaradıcılığı  haqqında] //Sədaqət Kərimova //Ozan, 2002.- mart. 
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2003 
481. “Məhsəti” “Samur”un qonağıdır: [“Məhsəti” qadınlar 

məclisinin üzvləri ilə görüş] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2003.- 
21 noyabr. 

482. Məmməd Araza məktub /Sədaqət Kərimova //Azərbay-
can.- 2003.- 12 oktyabr. Kb. res. Xəlilzadə Flora. Məmməd Araza 
məktub.- Bakı:   Araz, 2003.- 108  s. 

483. Şair taleyi: [Kələntər Kələntərli - 70] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2003.- 28 fevral. 
 

2004 
484. Dost məclisi: [Məryəm Əlibəyovanın 55 illik yubileyi 

münasibətilə] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2004.- 24 yanvar. 
485. Dost sözü /Sədaqət Kərimova //Araz.- 2004.- S.3-8. Kb. 

res. Xəlilzadə Flora. Yuxular.- Bakı: Araz, 2004.- 262 s. 
486. Xalq qəhrəmanı haqqında kitab /Sədaqət Kərimova 

//Samur.- 2004.- 23 mart. Kb. res. Çələbov Mahmud. Şarvili: 
Ləzgi xalq qəhrəmanı Şarvili haqqında dastan-poema.- Bakı, 
2001.- 500 s. 

487. Xeyirxah: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanasının əməkdaşı, tanınmış biblioqraf Hərifət Həmidova 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2004.- 26 iyun. 

488. İnsanlara bəxş olunmuş ömür: [Xaçmazın Yalama 
kənd xəstəxanasının baş həkimi Mehbacı Əhədova haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 2004.- 21 avqust. 

489. Kreml divarının önündə basdırılmış igid: [oçerk]: 
[tariximizin açılmamış səhifələri. Azərbaycanın ilk sınaqçı-təyya-
rəçilərindən olan Xaliddin Məmmədxanov haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2004.- 21 oktyabr. 

490. Sevdalinka: [Praqada Helsinki Vətəndaş Assambleyası-
nın keçirdiyi müharibə və zorakılıq mövzusunda konfransından 
qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Günay.- 2004.- 10 sentyabr. 

491. Ustad: [Aşıq Şəmşirin anadan olmasının 110 illiyi 
münasibətilə] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2004.- 24 yanvar. 
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2005 
492. Qaliblər: [gənc vokalçılar Rəşad İbrahimov və Cəvahir 

Abdulovanın sənət uğurları haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2005.- 27 dekabr. 

493. Məktəbin havasını dəyişən müəllim: [Bakının Sabunçu 
qəsəbəsindəki 148 saylı məktəbin müəllimi Rubik Murtuzayev 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2005.- 20 aprel. 

494. Nəcib insan: [esse]: [fəlsəfə elmləri doktoru Şaiq 
Şıxkərimovun vəfatı münasibətilə] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2004.- 25 fevral. 

495. Öküz görməmiş dağ və yaxud rəvayətvari tarix: 
[İsaməddin Osmanovun “Qusar rayonu” (Bakı, 2000) kitabı haq-
qında tənqidi qeydlər] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2005.- 25 
fevral. 

496. Tahircallı alim: [oçerk]: [kimya elmləri doktoru 
Siracəddin Sərkərov haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2005.- 26 yanvar. 

497. Ulduzlar arasında: [gənc müğənni Cavid Hüseynin 
sənət uğurları haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2005.- 24 
may. 

498. Vaxtında deyilən söz: [“Söz” jurnalının redaktoru 
Sevda Əlibəylinin 45 illik yubileyi münasibətilə təbrik sözü] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 2005.- 24 may. 

499. Vəfa haqqında kitab: [Məmmədağa Sərdarovun 
“Məhəbbət rəmzi” kitabı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2005.- 22 iyun. 

500. Yaradıcılıq eşqi: [gənc rəssam Bəhruz Hacıyev haqqın-
da] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2005.- 20 aprel. 

 
2006 

501. Beş il beş an kimi: [millət vəkili Xəlilbəy Günəşovla 
müsahibə] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2006.- 28 yanvar. 

502. Çempionlar müəllimi: [cüdo üzrə Əməkdar məşqçi, 
qusarlı Carullah Şinğarov haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2006.- 26 aprel. 
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503. Qaya üstündə çiçək: [oçerk]: [Əməkdar artist, rəqqasə 
Aliyə Ramazanova haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2006.- 23 fevral. 

504. O, əsl ziyalı idi: [görkəmli alim Niyazi Əmirbəyov haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2006.- 28  sentyabr. 

505. Polkovnik Ramaldanov: [oçerk]: [Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin komandiri, polkovnik Şair Ramaldanov haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 2006.- 23 fevral. 

506. Təbrik edirik: [yazıçı-jurnalist Zemfira Məhərrəmlinin 
50 illik yubileyi münasibətilə] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2006.- 28 yanvar. 

 
2007 

507. Bir ailədən dörd professor: [qusarlı Qanbay Xanməm-
mədov və onun üç аlim övladı haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2007.- 24 fevral. 

508. Əmək qəhrəmanı: [Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
Nizaməddin Ağamuradov haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2007.- 29 dekabr. 

509. Əziz Əzizov: [qusarlı alim və iş adamı Ə.Əzizov 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2007.- 27 noyabr. 

510. Fədakarlıq: [milis podpolkovniki Bahaddin 
Uluxanovun təbabət elminə töhfələri haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2007.- 27 may. 

511. Hər şəkil bir tarixdir: [tanınmış müəllim Dilarə 
Bağırova haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2007.- 29 
dekabr. 

512. Xalqa dayaq insan: [esse]: [Qəbələ rayonunun adlı-
sanlı ağsaqqalı Baba Babayevin xatirəsinə] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2007.- 29 mart. 

513. İsmayıllıda: [rayonun Sumağallı və Qalacıq kəndlərində 
oxucularla görüşlər] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2007.- 27 may. 

514. Qəbələdə: [“Samur” qəzeti əməkdaşlarının Qəbələdəki 
oxucuları ilə görüşü]  /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2007.- 25 
aprel. 
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515. “Qusar КцIар” 75: [Qusar rayon qəzetinin yubileyi 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2007.- 26 iyul. 

516. Mən heç nə bilmirəm: [müğənni Cavahir Abdulovanın 
yeni musiqi albomu haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2007.- 31 avqust. 

517. Örnək: [ictimai xadim Nemət Abdullayev haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 2007.- 24 yanvar. 

518. Vətənpərvər: [qusarlı hərbiçilər haqqında kitab yazan 
İskəndər Quliyev haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2007.- 
31 avqust. 

519. Yaradıcı alim: [fizika elmləri namizədi Malik Məhəm-
məd oğlu haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2007.- 25 aprel. 

 
2008 

520. Allah orucunuzu qəbul etsin! /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2008.- 26 sentyabr. 

521. Gecələr bulaq başı: [bəstəkar Elza İbrahimovanın həm 
Dağıstanın, həm də Azərbaycanın Xalq artisti adlarına layiq gö-
rülməsi münasibətilə] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2008.- 28 iyun. 

522. Şair haqqında kitab /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2008.- 23 avqust. Kb. res. Dağ parçası: [Kələntər Kələntərli haq-
qında]: Ustadları, həyatı, resenziyaları, ürək sözləri.- Bakı: 
Vektor NE, 2008.- 236 s.  

523. Şair taleyi:  [Kələntər Kələntərlinin yaradıcılığı haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Dağ parçası: (Kələntər Kələntərli – 
75).- Bakı, 2008.- S.119-122.  

524. Şimşəkləndi misralarım: [Kələntər Kələntərli - 75] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 2008.- 31 mart.    

525. Yaxşı ad qalar: [Qusarın tanınmış ziyalısı, xeyirxah 
insan Bəxtiyar Hacıyevin vaxtsız ölümü münasibətilə] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2008.- 28 fevral. 

 
2009 

526. Bahar gəlir: [düşüncələr] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2009. - 30 may. 
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527.  “Qanlı dərə”: [Müzəffər Məlikməmmədovun eyniadlı 
kitabının işıq üzü görməsi münasibətilə] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2009. - 29 aprel. 

528. Türkiyənin ləzgi kəndləri /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2009. - 24 oktyabr. 

 
2010 

529. Akademik Budaq Budaqov: Qusar mənim məhəbbə-
timdir /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2010.- 30 aprel. 

530. Aktual mövzuya həsr olunub: [Məmmədağa 
Sərdarovun yeni kitabı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2010.- 29 sentyabr. 

531. Amazon kimi: [Almaniyada yaşayan yazar Nuridə Atəşi 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2010.- 31 iyul. 

532. Azərbaycan və ləzgi xalqlarının dostluğuna ithaf: 
[Elbrus Şahmarın “Ömürnamə” kitabı haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Şahmar E. Bir könüldən min könülə.- Bakı, 2010.- 
S.220-221; Samur.- 2010.- 25 iyun.  

533. Bir şeir hönkürdüm…: [Ramiz Qusarçaylının poeziya-
sı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2008.- 28 iyun. 

534. Dünyanın ən iti, ən şux və dinamik rəqsini ifa edən 
xalq: [ləzgilər, xalqın tarixi, mədəniyyəti və adət-ənənələri haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Paritet.- 2010.- 23-25 oktyabr.- S.-11. 

535. Qələm dostumuzun uğurları: [“Söz” jurnalının redak-
toru Sevda Əlibəyli haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2010.- 31 iyul. 

536.  “Zirvə az” zirvədədir: [eyniadlı klinika haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 2010.- 27 fevral. 

 
2011 

537. Atanın layiqli davamçısı: [Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisində məsul vəzifədə çalışan Elza Fərhadova 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2011.- 31 mart. 

538. Atatürkə məhəbbətlə: [Akif Abbasovun “Samsundan 
başlanan yol” kitabı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2011.- 22 iyun. 
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539. Sənət sevgisi: [klarnetçalan Şərbət Rzaquliyev haq-
qında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2011.- 27 oktyabr. 

540. Tərcümə, yoxsa təxribat?: [ləzgi poeziyasını gözdən 
salan bir kitab haqqında tənqidi qeydlər] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2011.- 30 oktyabr. 

 
2012 

541. Böyük töhfə /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2012.- 29 
sentyabr. Kb. res. Məlikməmmədov Müzəffər.  Hacı Davud.- 
Bakı: Azərbaycan, 2012.-  510 s.  

542. Xalqlar dostluğuna yeni baxış: karaoke-konsert: 
[Bakı Musiqi Akademiyasında keçirilmiş konsert haqqında] 
/Sədaqət Kərimova //Samur.- 2012.- 28 aprel. 

543. Karaoke dərs vəsaitidir: [“Azərbaycanda yaşayan 
xalqların 50 mahnısı” kitabı haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2012.- 27 oktyabr. 

544. Müəllif haqqında /Sədaqət Kərimova //Rasulova B. 
Həyatın anları /tərc. ed. və tərt., red.: Sədaqət Kərimova və Sevda 
Mikayılqızı.- Bakı, 2012.- S.3-4.. 
 

2013 
545. Qaliblər: [qəbul imtahanlarında 700 bal toplamış iki 

gənc – Şahin İsmayılov və Flora Qafarova haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2013.- 29 avqust. 

546. Qarabağ yanğısı /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2013.- 
22 may. Kb. res. Xəlilzadə Flora. Ruhumuzun ünvanı Şuşa: [pub-
lisistika].- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2013.- 367 s.  

547. Qrızlar: [tarixi oçerk] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2013.- 27 noyabr. 

548. Ləzgilər: [tarixi oçerk] /Sədaqət Kərimova, Müzəffər 
Məlikməmmədov //Samur.- 2013.- 30 sentyabr, 29 oktyabr. 

549. Redaksiyamızın dostu: [Bakının Suraxanı rayon qadın 
təşkilatının fəal üzvü Məryəm Əlibəyova haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2013.- 27 dekabr. 
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550. Yaxşı müəllim, istedadlı şair: [tanınmış müəllim Sami 
Aydəmiroğlu haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2013.- 28 
fevral. 

551. Yeni nəşr: [“Dağıstan xalqlarının nağılları” kitabı 
haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2013.- 29 oktyabr. 

552. Yetmiş illik həsrət: [türkiyəli yazar Abdulla Qubalının 
acılarla dolu həyat tarixçəsi haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2013.- 29 oktyabr. 
 

2014 
553. Ananın dərsi: [Zaqatala rayonu Makov kəndinin sakini 

Şamsu Orucovanın oğlunun ailəsinin dağılmasının qarşısını 
alması barədə] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2014.- 28 noyabr. 

554. Dağıstan şiri: [Dağıstanın əfsanəvi pəhləvanı Sali 
Süleymanın həyatının səhifələri] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2014.- 27 iyun. 

555. Dövlət müşaviri ilə görüş: [Azərbaycan Respublikası-
nın millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət 
müşaviri Kamal Abdullayevin ləzgi ictimaiyyəti nümayəndələri 
ilə görüşü haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2014.- 25 aprel. 

556. Gecikmiş bir qatar səsi: [Füzuli Yavərin mənsur şeir 
yaradıcılığı haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 2014.- 27 iyun. 

557. Gecikmiş kitab: [Məmməd Ağasıyevin yeni nəşr 
olunmuş “Səni gördüyüm gün” kitabı haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2014.- 26 dekabr. 

558. İstanbul Şamil Vəqfində maraqlı tədbir: [ləzgi dil 
qrupu nümayəndələrinin görüşü haqqında] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2014.- 27 fevral. 

559. Ləzgi bülbülü: [Dağıstanın Xalq artisti Düriyyə 
Rəhimovanın vəfatı ilə bağlı] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2014.- 25 aprel. 

560. Mənəviyyat polisi vacibdir /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2014.- 28 noyabr. 

561. Prezident təqaüdçüsü: [“Samur” Ləzgi Milli Mərkəzi-
nin sədri Şair Həsənov haqqında] /Sədaqət Kərimova //Samur.- 
2014.- 23 may. 
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562. Tanış olun: Yaşar Öz: [Ankara Dağıstanlılar Kültür və 
Dayanışma Dərnəyinin yaradıcılarından biri ilə söhbət] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2014.- 25 aprel. 

563. Tarixi ad bərpa olunmalıdır: [Bakıdakı Ləzgi 
Məscidinin adı ilə bağlı mübahisələrə cavab] /Sədaqət Kərimova, 
Müzəffər Məlikməmmədov //Samur.- 2014.- 25 iyul. 

564. Vətəndaş mövqeyi: [Radik Əliyevin səyləri nəticəsində 
Yaponiyanin Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə Qusarın 
Yasab kəndinə yeni su kəmərinin çəkilməsi haqqında] /Sədaqət 
Kərimova //Samur.- 2014.- 26 dekabr. 

565. Yetmişinci uğur: [kimya elmləri doktoru Sərhəddin 
Abdullayevin 75 illik yubileyi münasibətilə] /Sədaqət Kərimova 
//Samur.- 2014.- 23 may. 
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Tərtib etdiyi, redaktoru olduğu  
və ön söz yazdığı kitablar 

 
1998 

566. Mənim qələm sirdaşım /Sədaqət Kərimova //Xəlilzadə F. 
Ürəyim aldatdı məni /red. Sədaqət Kərimova.- Bakı: Azərbaycan, 
1998.- S.3-5. 

 
2000 

567. Baba, L. Vətən birdir - Azərbaycan /Ləzgi Baba; tərt., 
red və ön söz. müəl. Sədaqət Kərimova.- Bakı: Səma, 2000.- 208 s. 

 
2003 

568. Xəlilzadə, F. Məmməd Araza məktub /Flora Xəlilzadə; 
red. Sədaqət Kərimova.- Bakı: Araz, 2003.- 108 s. 

 
2004 

569. Xəlilzadə, F. Yuxular /Flora Xəlilzadə; red. Sədaqət 
Kərimova.- Bakı: Araz, 2004 - 262 s. 

 
2009 

570. Məlikməmmədov, M. Qanlı dərə: [1918-ci il Quba 
faciəsi] /Müzəffər Məlikməmmədov; red. Sədaqət Kərimova.- 
Bakı: Adiloğlu, 2009 - 414 s. 
 

2010 
571. Ön söz /Sədaqət Kərimova //Hacıyev Vahid. Daha bu 

güllərin qoxusu yoxdu.- Bakı, 2010.- S.3-4. 
572. Poeziya – etirafdır /Sədaqət Kərimova //Aydınoğlu 

Çərkəz. İlahi duyğular: şairlər /red. Sədaqət Kərimova.- Bakı, 
2010.- S.3-4.  

 
 



 

 110 

Ñÿäàãÿò Êÿðèìîâà

2012 
573. Məlikməmmədov, M. Hacı Davud /Müzəffər 

Məlikməmmədov; red. Sədaqət Kərimova.- Bakı: Azərbaycan, 
2012. - 512 s. 

574. Rasulova, B. Həyatın anları /Baxu-Mesedu Rasulova; 
tərc. ed. və tərt., red.: Sədaqət Kərimova və Sevda Mikayılqızı.- 
Bakı: Ziya, 2012.- 140 s. 

 
2013 

575. Gecikmiş kitab: [ön söz] /Sədaqət Kərimova //Ağasıyev 
Məmməd. Səni gördüyüm gün.- Bakı, 2013.- S.7-8. 

576. Mikayılqızı, S. Söz amanatı /Sevda Mikayılqızı; red. 
Sədaqət Kərimova.- Bakı: Ziya, 2013.  
 

2014 
577. Zamanın uyarında: [ön söz] /Sədaqət Kərimova //Səfər-

bəyov Ziya. Qullar.- Bakı, 2014.- S.7-8. 
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II HİSSƏ 
 

HƏYAT VƏ YARADICILIĞI HAQQINDA 
 

Kitablar 
 

2003 
578. Məlikməmmədov, M. Sədaqət: Yazıçı-jurnalist Sədaqət 

Kərimovanın həyat və yaradıcılığı barədə qeydlər, düşüncələr, 
fikirlər /Müzəffər Məlikməmmədov; red.: Polad Qasımov, 
Kiçibəy Musayev.- Bakı: Ziya-Nurlan, 2003.- 208 s. 

579. Sədaqət Kərimova – 50: Sədaqət Kərimovanın yara-
dıcılığının mədəni-maarif müəssisələrində təbliği: [metodik 
vəsait] /M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt. 
ed. Bəybala Ələsgərov; red. Leyla Qafurova.- Bakı: Ziya-Nurlan, 
2003.- 32 s. 
 

2013 
580. Sədaqət Kərimovanın həyat və yaradıcılığı /tərt. ed. 

Bəybala Ələsgərov; red. Sevda Azizrin; Azərbaycan Respublikası 
Nobel İnformasiya Mərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 2013.- 208 s. 
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Kitablarda 
 

1994 
581. Nərimanoğlu, M. Dağların sinə dağı /Məhəmməd 

Nərimanoğlu.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 144 s. 
Kitabda S.Kərimovanın Kəlbəcərlə bağlı yazdığı və “Azər-

baycan gəncləri”, “Sovet kəndi” qəzetlərində dərc edilmiş mə-
qalələrindən söhbət açılır [S.79-81]. 

 
1996 

582. Nərimanoğlu, M. Ümid işığı /Məhəmməd Nərimanoğlu.- 
Bakı: Azərbaycan, 1996.- 160 s.  

Kitabda S.Kərimovanın Kəlbəcərlə bağlı yazdığı və “Azər-
baycan gəncləri”, “Sovet kəndi” qəzetlərində dərc edilmiş məqa-
lələrindən söhbət açılır [S.124-127]. 
 

2000 
583. Cavadov, Q. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli az-

lıqları /Qəmərşah Cavadov.- Bakı, 2000.- 268 s. 
Kitabda S.Kərimovanın yaradıcılığından, həmçinin rəhbərlik 

etdiyi “Samur” qəzetinin fəaliyyətindən söhbət açılır. 
 

2001 
584. Nərimanoğlu, M. Kəlbəcər: Azərbaycanın qala qapısı 

//Məhəmməd Nərimanoğlu.- Bakı: Təfəkkür NPM, 2001.  
Kitabda S.Kərimovanın Kəlbəcərlə bağlı yazdığı və “Azər-

baycan gəncləri”, “Sovet kəndi” qəzetlərində dərc edilmiş məqa-
lələrdən söhbət açılır [S.376-378]. 

 
2010 

585. Yaqublu, N. Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların 
nəşrləri /Nəsiman Yaqublu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 96 s.  
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Kitabda Sədaqət Kərimovanın redaktoru olduğu “Samur” 
qəzetinin uğurlu fəaliyyətindən söhbət açılır. 

 
2012 

586. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların adət və ən-
ənələrinin təbliğində kitabxanaların rolu: metodik vəsait 
/Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 
M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. S.Quliyeva; 
ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva.- Bakı, 
2012.- 45 s.  

Kitabda Sədaqət Kərimova haqqında olan ədəbiyyat da öz 
əksini tapır. 

587. Şahmar, E. Qusar beşiyim mənim: Sənədli, bədii-publi-
sistik xatirə roman /Elbrus Şahmar.- Bakı: Zərdabi LTD, 2012.- 
399 s.  

Kitabda Sədaqət Kərimova haqqında danışılır, onun “Qusar, 
qusarlılar” ensiklopedik toplusundan sitatlar verilir [S.19, 28, 45, 
67, 81, 86]. 
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Dövri mətbuatda və məcmuələrdə  
dərc olunmuş məqalələr 

 
1982 

588. Xəlilzadə, F. Onun yaşıl dünyası: [S.Kərimovanın asfalt 
üzərində yaratdığı bağ və iş yerindəki çiçək kolleksiyası haq-
qında] /Flora Xəlilzadə //Azərbaycan gəncləri.- 1982.- 28 yanvar. 
 

1985 
589. Məlikməmmədov, M. Sevirəm sizi, insanlar!: 

[S.Kərimovanın “Qızıl qələm” mükafatı ılə təltif olunması 
münasibətilə] /Müzəffər Məlikməmmədov //Müxbir.- 1985.- №6. 
S.8-10. 

590. Yaqubov, Ş. “Tənhalıq”dan sonrakı “Səssiz haray” 
/Şakir Yaqubov //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 5 dekabr. 

 
1991 

591. Fəğanoğlu, Ə. Bir yaz gecəsi: [S.Kərimovanın təzəlikcə 
çapdan çıxmış “Bir yaz gecəsi” kitabı haqqında] /Əmrah 
Fəğanoğlu //Bərəkət.- 1991.- 8 may. 

592. Xəlilzadə, F. Bir yaz gecəsi: [S.Kərimovanın yenicə 
çapdan çıxmış eyniadlı kitabı haqqında] /Flora Xəlilzadə 
//Azərbaycan müəllimi.- 1991.- 22 may. 

593. Misirxanlı, R. Yazdım ki, izim qala: [“Bir yaz gecəsi” 
kitabı haqqında resenziya] /Rəhilə Misirxanlı //Azərbaycan 
gəncləri.- 1991.- 14  may. 

594. Telman oğlu, M. Bir yaz gecəsi: [S.Kərimovanın yenicə 
çapdan çıxmış eyniadlı kitabı haqqında] /Mübariz Telman oğlu 
//Mədəniyyət.- 1991.- 11 iyun. 

 
1992 

595. İlqarlı, N. Sədaqət: [S.Kərimovaya ithaf edilmiş şeir] 
/İlqarlı Nəsir. Bahardan doymur ürək.- Bakı, 1992.- S.106.   
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596. Qərib quşun nəğməsi: [S.Kərimovanın eyniadlı kitabı 
haqqında] //Yeni fikir.- 1992.- 9 iyul. 

597. Mustafayev, Ə. Bir gün yazmasam, yaza bilməsəm 
/Əmir Mustafayev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1992.- 2 oktyabr. 
Kb. res. Kərimova Sədaqət. Qərib quşun nəğməsi.- Bakı: 
Azərnəşr, 1991.- 120 s. 

598. Mustafayev, Ə. Nasir şair haqqında: [S.Kərimovanın poe-
tik yaradıcılığı haqqında] /Əmir Mustafayev //Samur.- 1992.- iyun. 

 
1993 

599. Xəlilzadə, F. Xoş gördük, Sədaqət!: [“Yaradıcı ziyalıla-
rımız” rubrikası ilə Sədaqət Kərimovanın yaradıcılığı haqqında] 
/Flora Xəlilzadə //Ana.- 1993.- 23 dekabr. 

 
1994 

600. Qarayev, R. Saflığa çağırış: [S.Kərimovanın “Hal” ro-
manı haqqında resenziya] /Rahib Qarayev //Azərbaycan gənc-
ləri.- 1994.- 15 fevral. 
 

1995 
601. Xəlilzadə, F. Arzuların, xəyalların ölkəsi: [ABŞ-ın 

“Meridian” beynəlxalq Mərkəzində üç həftəlik seminarda olmuş 
S.Kərimova ilə müsahibə] /Flora Xəlilzadə  //Azərbaycan.- 1995.- 
19 sentyabr. 

602. Qasımov, P. Sədaqət sınağı:  [həmkar haqqında söz] 
/Polad Qasımov //Naxçıvan.- 1995.- 8 noyabr. 

603. Məlikməmmədov, M. Sədaqət andı: [oçerk] /Müzəffər 
Məlikməmmədov //Həyat.- 1995.- 21 oktyabr. 

604. Sədaqət Qayınbəy qızı Kərimova: [Milli Məclisə 
üzvlüyə namizəd S.Kərimova haqqında] //Azərbaycan.- 1995.- 26 
oktyabr. 

605. Vaşinqtondan Azərbaycan necə görünür: [redaksiya 
məqaləsi. ABŞ-ın “Meridian” Beynəlxalq Mərkəzində üç həftəlik 
seminarda olmuş gənc siyasətçilərin, o cümlədən S.Kərimovanın 
təəssüratları] //Azadlıq.- 1995.- 12 sentyabr.  
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1997 
606. “Suvar” sevinc bəxş etdi: [redaksiya məqaləsi. 

S.Kərimovanın rəhbərlik etdiyi “Suvar” ləzgi instrumental an-
samblının Bakının Gənc Tamaşaçılar Teatrında keçirilmiş ilk 
konserti haqqında] //Azərbaycan.- 1997.- 12 iyul. 

 
1998 

607. Xəlilzadə, F. Onun yaşıl dünyası: [Sədaqət Kərimovanın 
çiçək yetişdirmək həvəsindən, onun “Sovet kəndi” qəzeti redaksi-
yasında yaratdığı yaşıl guşədən və Bakıda saldığı bağdan danışı-
lır] /Flora Xəlilzadə //Xəlilzadə F. Analar.- Bakı, 1998.- S.185-186. 

 
1999 

608. Aydəmiroğlu, S. Hər şeir mahnı ovqatlıdır: [S.Kərimo-
vanın poetik yaradıcılığının təhlili] /Sami Aydəmiroğlu //Samur.- 
1999.- 29 aprel. 

609. Aydəmiroğlu, S. İstəkli qəzetimiz: [S.Kərimovanın 
“Samur” qəzetinin səhifələrində işıq üzü görmüş ədəbi, bədii və 
publisist məqalələrinin təhlili] /Sami Aydəmiroğlu //Samur.- 
1999.- 14 oktyabr. 

610. Novruzov, М. Mətbuat və təhsil: [“Samur” qəzetinin baş 
redaktoru Sədaqət Kərimova ilə musahibə] /Мalik Novruzov 
//Azərbaycan müəllimi.- 1999.- 29 aprеl.  

 
2000 

611. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputat-
lığına 65 saylı Qusar seçki dairəsindən namizəd Sədaqət 
Kərimova: [redaksiya məqaləsi. S.Kərimovanın ədəbi və ictimai 
fəaliyyətindən bəhs olunur] //Samur.- 2000.- 19 oktyabr. 

612. Hacımuradova, R. Yeni kitab - “Qürub”: [S.Kərimova-
nın eyniadlı kitabı haqqında] /Roza Hacımuradova //Samur.- 
2000.- 31 avqust. 

613. Xəlilzadə F. Üz-üzə: [“Azərbaycan” qəzetinin əməkdaş-
ları “Samur” qəzeti və onun redaktoru Sədaqət Kərimova haq-
qında] /Flora Xəlilzadə, Əntiqə Qonaq //Samur.- 2000.- 30 mart. 
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614. Xəlilzadə, F. “Qürub”: [S.Kərimovanın “Qürub” kitabı 
haqqında] /Flora Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2000.- 11 oktyabr. 

615. Qürub: S.Kərimovanın yeni çapdan çıxan “Qürub” 
kitabı haqqında //Azərbaycan.- 2000-.11 oktyabr.- S.6. 

616. Tinayeva, A. Hər əsərinizə heyranam: “Qürub” kitabı-
nın müəllifi Sədaqət Kərimovaya məktub /Asiyyət Tinayeva 
//Samur.-  2000.- 14 noyabr. 
 

2001 
617. Məlikməmmədov, M. Söz də yaşadır bizi: [S.Kərimovanın 

“Qürub” kitabı haqqında] /Müzəffər Məlikməmmədov //Samur.- 
2001.- 31 mart.  

618. Zöhrə. Qürub günü: [D.Əliyeva adına qadın hüquqlarını 
müdafiə cəmiyyətində keçirilmiş S.Kərimovanın “Qürub” kita-
bının təqdimatı haqqında] /Zöhrə //Ulus.- 2001.- 1 mart. 

 
2002 

619. Aydəmiroğlu, S. “Qürub”: [S.Kərimovanın eyniadlı ki-
tabı haqqında] /Sami Aydəmiroğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2002.- 24 
may.78 

620. Əsgərov, Ş. Yazıçı, jurnalist, səmimi insan Sədaqət 
Kərimova haqqında təəssüratım /Şamil (Dəlidağ) Əsgərov 
//Zəngəzur.- 2002.- 24 yanvar. 

 
2003 

621. Ağayev, A. 50 illik yubileyinizi təbrik edirəm! /Adil 
Ağayev //Birlik.- 2003.- 11 aprel. 

622. Bu gün sizinlə: [S.Kərimovanın iyunun 14-də saat 
12.25-də “Araz” proqramının qonağı olacağı barədə məlumat] 
//Ekran-Efir.- 2003.- 9-15 iyun. 

623. Hacıyev, V. Yaradıcılığa heyrət və məhəbbət ifadəsi 
/Vahid Hacıyev //Neft daşları.- 2003.- 2 oktyabr. Kb. res. Məlik-
məmmədov Müzəffər. Sədaqət.- Bakı: Ziya-Nurlan, 2003.- 250 s.  

624. Xəlilzadə, F. Hamımızın sevdiyi Sədaqət: [“Qələmlə söz 
göyərdənlər” rubrikasından] /Flora Xəlilzadə //Azərbaycan.-  
2003.- 8 mart. 
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625. Мəlikməmmədov, M. Bahar duyğulu sənətkar: 
[S.Kərimovanın 50 illik ömür yolundan və yaradıcılığından 
söhbət açılır] /Müzəffər Мəlikməmmədov //Samur.-  2003.- 31 mart. 

626. Musaqızı, S. “Hal” əvəzsiz kitabdır /Sülhiyyə Musaqızı 
//Təzadlar.-2003.- 15 aprel. Kb. res. Kərimova Sədaqət. Hal.- 
Bаkı: Azərbаycаn, 1993.- 312 s. 

627. Sədaqət Kərimova - 50: [yubiley təbriki] //Arı.- 2003.- 
20 may. 

628. Sədaqət Kərimovanın yaradıcılıq gecəsi: [Gənc Tama-
şaçılar Teatrında keçirilən, yazıçının 50 illik yubileyinə həsr 
olunmuş gecə haqqında] //Korpü.- 2003.- 17 iyun. 

629. Şəhla. Yeni vəsait /Şəhla //Mədəni maarif işi.- 2003.- 
№7.- S.48. Kb. res. Sədaqət Kərimova – 50 /M.F.Axundov ad. 
Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. Bəybala Ələsgərov; red. 
Leyla Qafurova.- Bakı: Ziya-Nurlan, 2003.- 32 s. 

630. Yaradıcılıq gecəsi: [S.Kərimovanın Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyasında keçirilmiş yubileyi haqqında] //Azərbaycan.- 
2003.- 28 may. 
 

2004 
631. Əhmədov, T. Sədaqət Kərimova (1953) //Əhmədov 

Teymur. XX əsr Azərbaycan yazıçıları: Ensiklopedik məlumat 
kitabı.- Bakı, 2004.- S.784. 

 
2005 

632. Azərbaycan mətbuat işçilərinə fəxri adların verilməsi 
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərənca-
mı, Bakı şəhəri, 21 iyul 2005-ci il: [Azərbaycan milli mətbua-
tının 130 illiyi münasibətilə jurnalistikanın inkişafındakı xidmət-
lərinə görə bir qrup jurnalistə, o cümlədən Sədaqət Kərimovaya 
“Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında] 
/İlham Əliyev //Azərbaycan.- 2005.- 22 iyul.- S.3.   
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2007 
633. “Kas” tamaşaçıları sevindirəcək: [“Yuğ” teatrının yeni 

layihəsi – S.Kərimovanın ssenarisi əsasında hazırlanacaq tamaşa 
haqqında]  //Samur.- 2007.- 25 aprel.   

634. Qəlbinə boylan, insan!: [Sədaqət Kərimovanın yeni 
nəşr olunan eyniadlı kitabı haqqında] //Samur.-  2007.- 25 aprel. 

635. Əfəndiyeva, R. Duyğuların coşan seli: [ön söz] /Rüzgar 
Əfəndiyeva //Kərimova Sədaqət. Qəlbinə boylan, insan!.- Bakı, 
2007. S.5-7. 

636. Məlikməmmədov, M. Zirvətək qalasan: [Sədaqət 
Kərimovaya həsr edilmiş şeir] /Müzəffər Məlikməmmədov //Bir 
xalçanın rəngləriyik: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat 
antologiyası /Açıq Cəmiyyət İnstitutu.- Bakı, 2007.- S.82.  

637. Sədaqət Kərimova //Bir xalçanın rəngləriyik: Azərbay-
canda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası /red. Aydın Xan 
(Əbilov).- Bakı, 2007.- S.83.   

 
2008 

638. Hacımuradova, R. “Səndən ayrı”: [Cavid Hüseynin 
sözləri Sədaqət Kərimovaya məxsus olan “Səndən ayrı” mah-
nısına çəkilmiş klipin təqdimatı haqqında] /Roza Hacımuradova 
//Samur.- 2008.- 28 fevral. 

639. Məlikməmmədov, M. Zirvətək qalasan: [Sədaqət 
Kərimovaya həsr edilmiş şeir] /Müzəffər Məlikməmmədov //Bir 
xalçanın ilmələriyik: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat 
antologiyası /Açıq Cəmiyyət İnstitutu.- Bakı, 2007.- S.68.  

640. Sədaqət Kərimova //Bir xalçanın ilmələri: Azərbay-
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2009 

641. Festival uğurlu oldu: [respublikanın azsaylı xalqlarının 
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ТуькIуьрайдан патай 

 
Азербайжандин ва Дагъустандин литературадин тIвар-

ван авай векилрикай тир Седакъет Къайинбеган руш 
Керимовади къелемдиз къачунвай эсерар, гьабурукай яз 
шиир ва поэмаяр, гьикаяяр, повест ва романар, гьакIни очерк, 
фельетон ва макъалаяр Азербайжандин ва Дагъустандин 
литературадик зурба пай кутадайбур я. Вичин эсерар 
Азербайжан, лезги ва урус чIаларал къелемдиз къачузвай 
заридин са кьадар эсерар Дагъустандин халкьарин чIалариз 
ва туьрк чIалаз элкъуьрнава.  

С.Керимовадин гьакъиндай сифте библиография 2003-
йисуз чапдай акъатна (Седакъет Керимова - 50 /туькIуьр. 
Б.Алескеров; ред. Л.Къафурова; М.Ф.Ахундован тIварунихъ 
галай Азербайжандин Гьукуматдин Ктабхана.- Баку, 2003.) 
Азербайжандин Милли Ктабханади туькIуьрнавай ва 
заридин яратмишунрикай гегьеншдаказ чирвилер гузвай  и 
библиографиядин кIватIал 1966-2014-йисара чапдай акъатай 
материалрин бинедаллаз цIийи кьилелай, девирдив кьадайвал 
ва бегьем тир кIалубда аваз асаслудаказ туьхкIуьрнава ва ада 
кхьирагдин гзаф хилерин яратмишунар вири патарихъай 
винел акъудзава. 

КIватIал 3 чIукуникай туькIуьрнава. I чIук - Седакъет 
Керимовадин эсерар (Азербайжан, лезги ва урус чIаларал); II 
чIук -  Седакъет Керимовадин гьакъиндай (Азербайжан, 
лезги ва урус чIаларал). С.Керимовадин яратмишунриз хас 
тир жанрадин, формадин, гьакIни чIаларин жуьреба-
жуьревилиз килигна чара-чара чIукарин къенени кьилдин 
чIукар арадиз гъанва, абурун къене материалар 
хронологиядин принциприв кьадайвал ганва.  

Ктаб литературовед алимар, илимдин ахтармишунар 
тухузвайбур, ктабханачи-библиографар ва кIелдайбурун 
гегьенш къатар патал чапнава. Ктабдикай чпин фикирарни 
теклифар лагьай пешекарриз ва кIелдайбуруз разивал 
къалуруналди, чна  абурувай чпин фикирар Милли 
Ктабханадиз ракъурун тIалабзава.  



 

 124 

Ñÿäàãÿò Êÿðèìîâà

 
 

Уьмуьрдинни яратмишунрин 
кьилдин тарихар 

 
1953             - Седакъет Керимова 30-мартдиз Азер-

байжан Республикадин КцIар райондин 
Къалажух хуьре дидедиз хьана. 

  
1959              - КцIар шегьерда сифтегьан мектебдиз 

фена. 
  
1966              - КцIар райондин газетди “Ватан” тIвар 

алай сад лагьай шиир чапдай акъудна; 
- Республикадин “Азербайжан пионери” 
газетди “Ханвай лувар” тIвар алай сад 
лагьай гьикая чапна; 
-  Республикадин “Азербайжан генж-
лери” газетди “Жегьилри мел авуна” 
тIвар алай макъала чапдай акъудна. 
 

1968      -  Республикадин “Зи ватан – Азербай-
жан” тIвар ганвай сочиненийрин кон-
курсда гъалибвал къазанмишна.  

 
1969      - КцIарин 1-нумрадин юкьван мектеб 

акьалтIарна; 
- Азербайжандин Гьукуматдин Универ-
ситетдин журналистикадин факультет-
дик экечIна; 
- Республикадин кьилин газетрикай тир 

“Азербайжан генжлеридин” штатдик 
квачир корреспондентвиле кьабулна; 
- Азербайжандин Гьукуматдин Опера-
динни Балетдин Театрда Республикадин 

  

 125 

Áèáëèîãðàôèéà

Илимрин Академияди, Зарийрин Союз-
ди ва Медениятдин Министерстводи 
санал кьиле тухвай, тIвар-ван авай зари 
М.С.Ордубадидин 100-йисан юбилейдиз 
талукьарнавай мярекатдал республика-
дин жегьилрин паталай рахана.  
 

1970    - Азербайжандин Гьукуматдин Универ-
ситетдин комсомолдин комитетдик жур-
налистикадин факультетдин векил 
хкяна; 

  - “Азербайжан генжлери” газетдиз ахла-
кьдин темадай сад лагьай очерк акъудна. 
 

1972       - Баку шегьердин комсомолдин коми-
тетдин 44-конференциядин делегатвиле 
хкяна. 
 

1973     - Вирисоюздин Илимрин Обществоди 
Москвадин Гьукуматдин Университетда 
тухвай конференциядал милли пресса-
дин месэлаяр темадай доклад авуна. 

 
1974      - Университетдин 5- курсунин студент 

яз Азербайжандин КП-дин ЦК-дин 
“Совет кенди” газетдин корреспонден-
твиле кьабулна; 
- АГУ акьалтIарна. 

 
1975-1985    - Азербайжандин Гьукуматдин Теле-

виденидин “Жегьилвал” программада 
тележурналистди хьиз кьилди гунугар 
гьазурна, абур экрандиз акъудна. 

 
1977  - Азербайжандин КП-дин ЦК-дин Марк-

сизм-Ленинизм Университетдик экечIна. 
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1978-1981      - Республикадин телевиденидин 
“Сеадет” программада кьилди гунугар 
тухвана. 

 
1980-1982      - АГУ-дин аспирантурадa  кIелна. 
 
1984    - Хуьруьн тIал квай месэлайриз талукь-

арнавай очеркрай адаз Азербайжандин 
Журналистрин Союздин “Къизилдин 
къелем” премия гана.  

 
1985     - “Язычы” чапханади адан сад лагьай 

прозадин ктаб тир “Ван алачир цIугъ” 
чапдай акъудна. 

 
1989     - “Язычы” чапханади “Са гатфарин 

йифиз” тIвар алай кьвед лагьай прозадин 
ктаб чапдай акъудна; 
- “Азербайжан” чапханади “Къариб 
къушран мани” ктаб чапдай акъудна. И 
ктабда гьатнавай 20-дав агакьна 
шиирриз композиторри манияр кхьена. 
 

1991      - Азербайжан Республикадин Милли 
Межлисдин орган тир “Гьаят” газетдин 
завотделвиле тайинарна. 

 
1992      - “Гьаят” газетдал “Азербайжан” тIвар 

эцигайла медениятдин отделдиз регьбер-
виле тайинарна. 

 
1993       - Журналистикада къазанмишай агалкь-

унрай Азербайжандин Журналистрин 
Союздин Гьасанбег Зардабидин тIвару-
нихъ галай премиядиз лайихлу хьана; 
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- “Азербайжан” чапханади адан “Алпаб” 
тIвар ганвай романрин, повестрин ва 
гьикаяйрин ктаб чапдай акъудна; 
- Чехия Республикада дявейризни 
дишегьлийриз гужалди писвал авуниз 
ваъ лугьузвай международный конфе-
ренцияда чи республикадин векил хьана.  

 
1994            - “Гуьнай” газетдин редактордин замес-

тителвиле тайинарна; 
- Азербайжандин 6 дишегьли векил-
дикай сад яз Эрменистан Республикадин 
Ижеван районда кьиле фейи конферен-
цияда иштиракна. Ана Хельсинкидин 
Ватандашвилин Ассамблеядин Азербай-
жандин Комитетдин кьил Арзу 
Абдуллаевади, АПИ-дин доцент Эльмира 
Исмайыловади, Шушадин чирвилерин 
идарадин жавабдар къуллугъчи Тамилла 
Казимовади, “Бакинский рабочий” газет-
дин кIвалахдар Светлана Мирзоевади ва 
“Гуьнай” газетдин заместитель Седакъет 
Керимовади иштирак авуна;  
- Маничийри адан “Лезгинкадал илига” 
тIвар алай сад лагьай мани лагьана. 
  

1995  - Азербайжандай 10 кас демократиядин 
сечкияр тухунин тежриба чирун патал 
АСШ-дин Вашингтон шегьерда авай 
Международный “Меридиан” Меркез-
диз ракъурна. Абурук Седакъет 
Керимовани квай; 
- “Азербайжан” чапханади лезги чIалал 
адан “Лезгинкадал илига” тIвар алай сад 
лагьай шииррин кIватIал басма авуна; 
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- КцIар райондай Азербайжан Республи-
кадин парламентдиз сечкийра иштирак-
на. Гъалиб хьанатIани, чкадин регьберри 
ам парламентдив агуднач, манийвал 
къалурна. Идахъ авсиятда ада республи-
кадин Конституциядин Суддиз шикаят 
авуна. Судди С.Керимова гьахълу тирди 
тестикьарна ва районда тухвай сечкий-
рин нетижаяр терг авуна; 
- Публицистикадин рекьяй къазанмишай 
агалкьунрай Азербайжандин СМИ-йрин 
Профсоюздин Мегьсети Генжевидин тIва-
рунихъ галай премиядиз лайихлу хьана. 
 

1996    - “Сувар” инструментальный ансамбль 
арадал гъана. 

 
1997        - Самур Лезги Милли Меркездин “Самур” 

газетдин редакторвиле тайинарна. 
 
1998       - “Озан” чапханади “Къарагъ дуьнья, 

“Лезгинкадал” кьуьлериз” ктаб чапдай 
акъудна; 
- Азербайжандин СМИ-йрин Профсоюз-
дин Натаванан тIварунихъ галай пре-
миядиз лайихлу хьана.  

 
1999       - ДГУ-дин Бакудин филиалдин Дагъус-

тандин филологиядин факультет кардик 
кутаз куьмек гана. Аниз сифте яз адан 
куьмекдалди 10 аял кьабулна; 
- Дагъустандин Гьукуматдин Универси-
тетдин Бакудин филиалдин филология-
дин факультетдин муаллимвиле тайи-
нарна. Ина 5 йисуз кIвалахна.  
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2000        - LINKS Международный тешкилатди 
Гуржистандин Бакуриани шегьерда 
кьиле тухвай конференциядал 
С.Керимова “Къафкъаздин кьадардал 
гьалтайла тIимил халкьарин хел” 
группадин кьил хкяна; 
- “Нурлан” чапханади адан повестринни 
романрин “Рагъдан” тIвар алай ктаб 
чапдай акъудна; 
- Д.Алиевадин тIварунихъ галай Ди-
шегьлийрин Ихтиярар Хуьзвай 
Жемиятди С.Керимовадин “Рагъдан” 
ктабдин презентация тухвана. 
 

2001      - “Азербайжан” чапханади урус чIалал 
“Алпаб” тIвар алай повестринни роман-
рин ктаб чапдай акъудна.  

 
2002       - Бакуда “Лезгинка” тIвар алай 

кьуьлерин мектеб туькIуьрна. 
 
2003       - Республикадин халкьарин арада толе-

рантвилин идеяяр теблигъ авунай Хель-
синкидин Ватандашвилин Ассамблеядин 
“Ислягьвал” премиядиз лайихлу хьана; 
- “Сувар” ансамбль Лезги Манийринни 
Кьуьлерин Ансамблдиз элкъуьрна; 
- “Азербайжан” чапханади лезги чIалал 
“Къайи рагъ” тIвар ганвай прозадин ктаб 
басма авуна; 
- “Зия” чапханади лезги чIалал “Мад са 
гатфар” шииррин ктаб басма авуна; 
- “Сувар” ансамблдин “Зи хайи эл” тIвар 
алай сад лагьай альбом акъудна.  
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2004         - Москвадин Миллетрин КIвале С.Кери-
мовадин яратмишунрин няни кьиле 
фена; 
- “Самур” газетдин кьилин редактор 
С.Керимова кьиле авай экспедиция 
Шагь дагъдин кукIушдал акьахна. 
Экспедициядик Илькъар ва Азима 
Исрафиловар, Низами Руьстемов, 
Зейнал Агъакишиев, Тельман Давыдов 
ва Седакъет Керимова квай. Абуру 
“Самур” газетдин эхиримжи тилит 
гьуьлуьн дережадивай 4243 метр 
кьакьандиз хкажна. 
- “Сувар” ансамблдин “Лезгинкадал 
илига” тIвар алай кьвед лагьай альбом 
акъудна. Ина лезги халкьдин макьамар 
ва С.Керимовадин 11 мани гьатнава; 
- Москвадин Кремлдин Имаратда Шабан 
Муслимовахъ галаз санал лезгийрин 
Яран сувариз талукьарнавай концерт 
тухвана. А концертда лезгийрин маса 
коллективрихъ галаз санал “Сувар” 
ансамблдини иштиракна. 
 

2005     - “Зия” чапханади урус чIалал “Ирид 
дагъдин а патахъай” тIвар алай шииррин 
кIватIал чапдай акъудна; 
- Азербайжан Республикадин Президент 
Илгьам Алиеван серенжемдалди 
С.Керимовадиз “Азербайжан республи-
кадин медениятдин лайихлу кIвалахдар” 
гьуьрметдин тIвар гана. 
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2006       - “Зия” чапханади аялар патал лезги 
чIалал “Рагъ хъуьрезва” ктаб басма авуна; 
- Лезги чIалал сценарист ва режиссер 
вич яз кьве сятдин “Зи хайи эл - I” тIвар 
алай фильм арадал гъана.  
 

2007      - Азербайжан Республикадин Меденият-
дин Министерстводи КцIар райондин 
Гьукуматдин Лезги Театрдиз Седакъет 
Керимовадин “Кас” пьеса сегьнедал 
эцигун тапшурмишна; 
- “Сувар” ансамблдин “Къаварилай 
къаваралди” тIвар алай пуд лагьай 
альбом акъудна; 
- Сценарист ва режиссер вич яз лезги 
чIалал  кьве сятдин “Зи хайи эл – II” 
тIвар алай фильм арадал гъана. 
  

2008     - Азербайжандин Гьукуматдин Драм 
театрда лезгийрин адетриз, ацукьун-
къарагъуниз талукьарнавай “Шарвили-
дин мехъер” концерт-тамаша гана. Адан 
сценарист ва режиссер С.Керимова тир; 
- Рамиз Къусарчайлыдин ва Хураман 
Вефадин шиирар лезги чIалаз элкъуьрна. 
 

2009     - Татарстандин Казань шегьерда кьиле 
фейи Россиядин ватанэгьлийрин съездда 
иштиракна ва ана Азербайжандин 
векилди хьиз доклад авуна; 
- “Сувар” ансамблдин “Шарвилидин 
мехъер” тIвар алай кьуд лагьай альбом 
акъудна; 
- Азербайжандин шаиррикай Агьмед Жава-
дан, Самед Вургъунан, Гьусейн Арифан, 
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Руьзгар Эфендиевадин, Гьидаят Ору-
жован шиирар лезги чIалаз элкъуьрна; 
- Ада регьбервал гузвай “Сувар” ансабль 
Анкара шегьерда TRT каналдин мугь-
манвиле хьана. TRT AVAZ каналди лез-
гийриз талукьарнавай са сятдин гунугда 
Седакъет Керимовади лезгийрин тарих-
дикай, этнографиядикай, медениятди-
кай, адетрикай малумат гана; 
- Гунуг тухузвайбур С.Керимовадин 
яратмишунрикай кьилди рахана. Гунуг-
диз дуьньядин 37 уьлкведин агьалийри 
килигна. С.Керимова ва “Сувар” гьакIни 
TRT-дин “Ени гюн” программадиз 
мугьман хьана. Кьве сятдин къене 
С.Керимовади тамашзавайбурун гзаф 
суалриз жавабар гана; 
- Азербайжандин Гьукуматдин Филар-
монияда лезгийрин адетриз, ацукьун-
къарагъуниз талукьарнавай “Цуькверин 
сувар” тIвар ганвай концерт-тамаша 
къалурна. Адан сценарист ва режиссер 
С.Керимова тир; 
- Лезги эдебият ва меденият вилик 
тухунай Дагъустандин “Шарвили” 
премиядиз лайихлу хьана. 
 

2011     - “Зия” чапханади адан 13 йисуз кьве 
чIалал кхьена арадал гъайи 700 чиникай 
ибарат тир “Qusar, qusarlılar. КцIар, 
кцIарвияр” ктаб басма авуна; 
- Азербайжан Республикадин меденият-
динни туризмдин министр Эбуьлфеc 
Къараеван серенжемдалди “Сувар” 
Лезги Манийринни Кьуьлерин Ансам-
блдиз “Халкьдин коллектив” тIвар гана; 
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- С.Керимовадин регьбервилик кваз “Су-
вар” ансамблди Анкарада кьиле фейи 
международный фестивалда иштиракна. 
Коллективдин алакьунар акур Азербай-
жандин Туьркияда авай посол Фаикъ 
Багъирова 100 агъзур инсанди иштирак-
завай концертда сегьнедал экъечIна 
С.Керимовадиз лайихлу савкьват 
багъишна. 
 

2012      - Дагъустандин авар шаир Баху-Меседу 
Расуловадин шиирар лезги чIалаз 
элкъуьрна; 
- Бакудин Музыкадин Академияда 
С.Керимовади регьбервал гузвай 
“Самур” газетдин 20-йисан юбилейдин 
мярекат кьиле фена; 
- “Сувар” ансамблдин “Чан дидедин” 
тIвар алай вад лагьай альбом акъудна; 
- “Зия” чапханади урус чIалал 
С.Керимовадин “Севрен марф” ктаб 
басма авуна; 
- “Самур” газетдин 20-йисан 
юбилейдихъ авсиятда адан редактор 
С.Керимовадиз яргъал йисара вичин 
халкьдиз рикIин сидкьидай къуллугъ 
авунай Дагъустан Республикадин 
Гьукуматдин “Гьуьрметдин чар” гана; 
- Магьачкъала шегьерда  лезги чIалал 
шииррикайни поэмайрикай туькIуьрна-
вай “ЧIалакай баллада” ктаб чапдай 
акъудна; 
- Магьачкъаладин Р.Гьамзатован тIвару-
нихъ галай кьилин ктабханада “ЧIалакай 
баллада” ктабдин презентация кьиле фена. 
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2013      - “Азербайжан” чапханади С.Керимова-
дин азербайжан чIалал повестрикайни 
романрикай туькIуьрнавай “Лацу гъам” 
тIвар ганвай ктаб басма авуна. Ина 
кхьирагдин 2 романни 6 повест гьатна. 
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Илимдин, литературадин ва медениятдин 
векилри, къелемдин дустари ва кIелдайбуру 

С.Керимовадикай 
 

Седакъетан рикI вичин чил, чIал, тарих, ктаб, мани, кьеб 
– вири аваз, вири амаз Ватандикай магьрумнавай халкьдихъ 
кузвай гьиссерив ацIанва. Лезги халкьдин экуь гележег патал 
жанлу ва гуьзел шииррин гишир хразвай зи руьгьдин ваха 
чак бахтлувилин, такабурлувилин гьиссер кутазва. 

Ханбиче Хаметова, 
                          Дагъустандин халкьдин шаир 

 
Заз лезги зари Седакъет Керимовадин нубатдин ктабди – 

шииратдин кIватIалди еке лезет гана. Ктабдин кIанел 
“Аферин!” гаф кхьена, жува-жуваз фикирна: “Им адетдин 
ктаб туш, им гьиссерин дагъ, бегьердин багъ я. Им адетдин 
ктаб туш, им лезги руьгьдикай, намусдикай, такабурлу-
виликай теснифнавай жанлу риваят я. 

“Къарагъ, дуьнья, “Лезгинкадал” кьуьлериз!” ктабди заз 
ахьтин тIеам гана хьи, ада зак ахьтин руьгь кутуна хьи, адай 
заз ахьтин устадвилин дережа акуна хьи, заз сифте нубатда 
кIелзавайдаз малумариз кIанзава: лезги литературадин, лезги 
шииратдин алемда цIийи гъед, Зуьгьре хьтин къати гъед 
пайда хьанва. Ам Седакъет Керимова я.” 

Гьаким Къурбан, 
филологиядин илимрин доктор 

 
Седакъет Керимовади лезги халкьдин култура патал 

ийизвай крар са зурба институтдин коллективдилай бажагьат 
алакьдай. «Самур» газетдин материалрин жуьрба-жуьрвал, 
маракьлувал, кфетлувал, кхьизвай кирамрин устадвал фикир-
да кьуртIа,  и газет лезги газетрин тарихда акъатай вири 



 

 136 

Ñÿäàãÿò Êÿðèìîâà

газетрилай кIвенкIве эцигиз жеда. Аллагьди виликди тухурай 
адан къени ниятар. Седакъет вах хьтинбур са цIуд кьванни 
хьанайтIа, чун пара бахтавар халкь тир!  

Фейзудин Нагъиев, 
шаир, филологиядин илимрин доктор 

 
“Къарагъ, дуьнья, “Лезгинкадал” кьуьлериз” ктаб Бакуда 

чапнава. Чи патав къведалдини саки са йис алатнава. Белки 
гьавиляйни ам багьа мугьман я жеди. Ам 1999-йисуз чи 
гъиле гьатнавай лап хъсан ктабрикай сад я. Жуван фикир яз 
къейд ийиз кIанзава: нагагь лезги шииратдин “Къизилдин 
фонд” тешкилнайтIа, Седакъет Керимовадин “Къарагъ  
дуьнья,  “Лезгинкадал” кьуьлериз” ктабди ана вичиз лайихлу 
чка кьадай. 

Зал тIамгъаяр алкIидайд туш, 
КичIе хьана галкIидайд туш, 
Зун рекьелай элкъведайд туш, 
Рекьер залай элкъвейтIани. 

 
АтайтIани кьилел къаза, 
Ийидач за садран суза, 
За жуван халкь гудач маса, 
Кьуд патахъай чуькьвейтIани... 

 
Седакъет Керимовадин ктабдин гьи чIал къачуна 

кIелайтIани, чи рикIел винидихъ ганвай хьтин келимаяр 
къвезва. “Ви сесинин гуьзелвал, чIаларин верцIивал, 
гьиссерин хцивал вуч я!” – гьейранвалзава рикIяй. 

Седакъет Керимовадин чIалари авагъар тийидай белки са 
къузани, хъуьтуьлар тийидай са къайи къванни амукьдач. 
Ашкъилу рикIер лагьайтIа и чIалари мадни гьевеслу, гьавалу 
ийида, чеб-чпелай хура цIийи чIалар рахурда... 
                                                                     Мердали Жалилов, 

шаир 
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Гатфариз дидедиз хьайи ада, халкьдиз гьамишалух яз 
амукьдай яратмишунрин гатфар бахшна. ЦIийи поэзиядинни 
прозадин гатфар. Гатфар йисан бахтавар бере ятIа, адан 
яратмишунар чи литературадин бахтавар чинар я. 

Ара датIана лезги чIални лезгивал хумайрикай хуьн 
патал женг чIугвазвай зи къелемдин дуст лезги, азербайжан 
ва урус чIаларал чапдай акъудай 3 романдин, 12 повестдин, 2 
пьесадин, 7 поэмадин, 100-далай виниз гьикаяйрин, вишерал-
ди шииррин, санлай 18 ктабдин автор я. Адан яратмишунар 
теблигъ авун патал Азербайжан Республикадин Меденият-
дин Министерстводи ва Азербайжандин М.Ф.Ахундован 
тIварунихъ галай Милли Ктабханади “Седакъет 
Керимовадин 50 йис” тIвар алай ктаб басма авуна. Адан 
уьмуьрдин рекьикайни яратмишунрикай 3 ктаб, 80 макъала, 
45 очерк чап хьанва. Лезгийрин, азербайжанвийрин ва 
урусрин 76 авторди адан яратмишунрикай макъалаяр  
кхьенва, 68 шаирди адаз 95 шиир бахшнава. 

Композитор хьиз ада вичин чIалариз 100-далай гзаф 
манияр теснифна. РикIелай ракъурнавай 30-дав агакьна 
халкьдин манийрал чан хкана. Адан 40-далай гзаф манияр 
Азербайжандин ва Дагъустандин радиойрин къизил фондуна 
гьатнава. Режиссёр хьиз ада 2003-2007-йисара “Зи хайи эл” 
тIвар алаз 2 фильм чIугуна. Алай аямда Азербайжанда лезги 
халкь авай гьаларикай, чи медениятдикай, чи квахьзавай 
хуьрерикайни адетрикай рахазвай и фильмаяр гележег неси-
лар патал къиметлу эммени я... Эхиримжи 17 йисуз кьилин 
редактор хьиз “Самур” газет акъудзавай чи къелемэгьлидиз 
вирибуру лезги тIварцIин экв я вун, лезги халкьдин таж я вун 
лагьанай. ГьакIни я! Мадни чIехи агалкьунар хьурай вахъ, 
аваз хьурай вун, халкьдин багьа зари! 

Муьзеффер Меликмамедов, 
шаир-журналист 

 
  Седакъет! И тIвар ваз бубади, дидеди, бадеди, чIехи 

бубади – гьида ганватIани гьалал хьурай. Вучиз лагьайтIа и 
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тIвар ваз лайих я. ЧIехи Аллагьди и тIварцIиз хас тир вири 
хесетар ганва ваз. Чна – лезгийри чи чилин, чи халкьдин, чи 
чIалан, чи адетрин къаравулда акъвазнавай, абур квахь тавун 
патал, чи гележег  жегьил несилдив агакьарун патал галат 
тавуна зегьмет чIугвазвай женгчи Седакъеталди дамахзава. 

И мукьвара са межлисдал куьне чIугунвай “Зи хайи эл” 
фильмдиз килигзавай чна. И межлисда дуьньядин шумудни 
са уьлквейра хьанвай, пул, мал, девлет авай лезгиярни авай. 
Абуру нефес къачун тавуна фильмдиз килигзавай. Шагь 
дагъдин лацу кукIушриз, Лацарин шуршурриз, шикил хьиз 
аквазвай чарчарриз, Самур вацIунни КцIар вацIун къерехра 
халичадал цуьквер хьиз экIя хьанвай хуьрериз, къацу 
тамариз, ргазвай булахриз килигайла, лезги мелер, мехъерар 
акурла абур чIалахъ жезвачир хьи, инагар чпин диде-бубаяр, 
вахар-стхаяр, мукьва-кьилияр яшамиш жезвай лезги чилер я.  

“Хайи чил” тIвар алаз вуна чIугунвай I ва II фильмриз 
килигайла, “Самур” газет ва ви къелемдикай хкатнавай 
романар, повестар, шиирар, поэмаяр кIелайла, Седакъет 
ханум, вуна лезгияр патал чIехи зегьметар чIугвазвайди 
кьатIузва чна. Ваз и кIвалахар давамар хъувун патал ва булах 
хьиз ргазвай ви яратмишунрин рекье амайдалайни чIехи 
агалкьунар тIалабзава за. Аллагьди вун чаз пара такурай. 

Межлум Ферзалиев,  
КцIар шегьер 

 
Седакъет Керимовадин поэзия, адан “Къарагъ дуьнья, 

“Лезгинкадал” “кьуьлериз” ктаб заз гзаф хуш ва багьа я.  
Лезгийрихъ, лезгивилихъ “лезги”, “лезгивал” лагьай 

тIварарихъ-гафарихъ маса затIни тахьанайтIа тек са 
“Лезгинка” хьун бес жедай хьиз, чи Седакъет Керимовадихъ 
авайдини анжах са “Лезгинкадал илига” шиир хьанайтIа, 
адаз халис шаир, халис лезги шаир лугьун патал тек са гьам 
бес жедай! Седакъет Керимовадин ктабда ахьтин хъсан, лап 
таъсирлу ва къиметлу шиирар гзаф хьун пара шад жедай, 
пара тариф авуниз лайихлу крарикай - вакъиайрикай жезва. 
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Седакъет Керимова лап тIебии ва кьетIен вичвал - 
жуввал авай шаиррикайни я, шаир хьанвайбурукай ваъ, шаир 
яз ханвайбурукай, рикI, кьатIун, гьисс, нефес, дад шаир-
динбур яз дуьньядиз атайбурукайни. 

Седакъет Керимовадин и ктаб пара ихьтин поэзиядин къи-
зилралдини лап тафаватлуди, къиметлуди ва тарифлуди хьанва. 

     Кичибег Мусаев,  
шаир, алим 

 
Гьуьрметлу Седакъет Къаинбеговна!  
Тарифар авунал рикI алай кас туштIани, завай куь 

адресдиз сад-кьве алхишдин гаф лугьун тавуна акъвазизни 
хьанач. ЦIудралди итимрилай алакь тийидай кIвалахар 
дишегьли яз куьне ийизва. Пара сагърай! Лавгъа ихтилат 
туш, куьн кьиле аваз акъатзавай «Самур» газет виридалайни 
рикIиз чимиди, савадлуди, маракьлуди ва чешне къачуниз 
лайихлуди я. Шак алач, газетдихъ ихьтин кьетIенвилер 
хьунухь и редакциядин дестедихъ авай тежриба, алакьунар 
успатзава. Къе пара «гафар» лугьузвайбуру кисна квелай 
чешне къачуртlа хъсан я.  

Куругъли Ферзалиев, 
«Эренлардин сес» газетдин кIвалахдар  

 
Гьуьрметлу Седакъет ханум! 
Къе чун Магьачкъаладин кьилин ктабханада авай. Аниз 

атанвай шаирри ч1алакай рахадай вахтунда куь т1варни 
кьуна. Ахпа заз гаф гайила, за лагьана: «Седакъет Керимова 
зи дуст я, чухсагъул квез ам и къенин юкъуз рик1ел хкунал. 
Квез вирибуруз адан патай чими тир саламар». Ахпа за куь 
шиирни к1елна: «Са маса халкь жагъура». Идалай кьулухъ за 
куь «Лезгинкадал илига» манини лагьана. Вири к1вачел 
къарагъна капар яна, заз чухсагъул лагьана. 

Анфиса Гьашумова, 
Дагъустан Республикадин Кьасумхуьр райондин юкьван 

мектебдин лезги чIалан муаллим  
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Гьар сеферда «Самур» газет кIелайла заз пара кьван 
хвеши жеда, луварар акатда захъ. Газетди гузвай чирвилер 
гекъигиз тежедайбур я. Чи халкьдиз талукь пара затIарикай 
хабар гузва газетди. Сагърай куьн, Седакъет ханум, четин-
вилеризни дарвилериз килиг тавуна халкь паталди газет 
акъудзавай. Им гьар касдилай алакьдай кар туш. Куьн 
гьамиша гьа икI мерд ва кьегьал яз амукьун тIалабзава за. 

Севиля Исаева, 
кIелдайди 

 
Лезги халкьдин кьил виниз я, вучиз лагьайтIа адахъ 

Седакъет Керимова хьтин вичин халкь кIани, вичин халкьдин 
тIвар вине кьазвай рушар ава. Аллагьди адаз чандин сагъвал 
гурай, икьван чIавалди къазанмиш авур дережаяр барка 
хьурай. Идалай кьулухъни вичин яратмишунрив чи рикIериз 
шадвал гъурай. Ам чаз Аллагьдин патай ганвай пай я. Зун 
пара кьван шад я хьи,лезгийриз ихьтин зари ава.  

Эсмира Бейбутова, 
КцIар райондин Хуьрел хуьр 
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I  ЧIук 
 

ЭСЕРАР 
 

Ктабар 
 

1995 
671. Лезгинкадал илига: [шиирар] /Седакъет Керимова; 

ред. М.Меликмамедов. сиф гаф. М.Меликмамедов.- Баку: 
Азербайджан, 1995.- 126 с. 

Кьилер: Кузвай рикIин сузаяр (Сифте гаф: М.Меликма-
медов) И дуьньядин крар аку: И дуьньядин крар аку; Низ рам 
хьана; Са югъ такур дуьнья; Хар галаз; Ийидан дяве; 
Шехьмир вилер; Саламалейк зи душманар; Са чIав къведа; 
ЧIалахъ тежер и мах аку; Фу метIеллай итимдиз; Вуч ийидай; 
Зун хуьх, Аллагь; Са хванахва чида заз; Хъилен уьмуьр; Вуч 
хъсан тир; Ви гъавурда ава зун; КьатIузва; РикI цавар хьиз 
ацIанва зи; ТIал; Гафар; Вуч лугьун; КIар тахьурай; Стхаяр; 
Хьана хьи; Зи гунагьар; Зи чанда са тIурфан ава; Чи гелер; 
Рикİ чIулав я; Дердери туькIуьрай шиир иер я; Ша кIаниди, 
варз къведайвал чинеба; Заз цаварай гъетер гъимир; Са 
дертни авачиз; Гьар сувариз; Алуда дуьньядин дердияр 
залай; Дустар; Вун; Варз къведайвал чинеба; Авач; Заз акI 
жезва; ГудатIа; Мус на заз эвер гуда; Зун са масад жеда гила; 
Вун галачиз; Са гъейрида; ГъарикI къушран мани; Яни; 
АватIа; КIани яр; Храдай заз цуьквери гам; Цуьквер; 
Чубарук; Марфар къвазва Бакуда; Гьуьлни зун; Таран 
гуьмбет; Кьуьд хъфизва; “Лезгинкадал» илига: 
«Лезгинкадал» илига; Чун лекьер я; Самурдин вацI - 
сабурдин вацI; Гьихьтин лезгияр я чун? Алпандин хва; Зи 
ахвар; Чун са чIехи сел жеда; Ватан вуч я; Дустар; Ви сурал 
са улуб алай; Им вуч кар я; Авазва; Чун са чIехи сел 
жеда;ЧIалакай баллада (поэма). 
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1998 
672. Къарагъ дуьнья, Лезгинкадал кьуьлериз: [шиирар 

ва поэмаяр] /Седакъет Керимова; ред.: К.Мусаев, М.Мелик-
мамедов; сиф гаф.: К.Мусаев, М.Меликмамедов.- Баку: Озан, 
1998.- 316 ч. 

Кьилер: Жуввал авай шаир; Дуьня кIвачел къарагъда; 
КIелдайдаз; Вучиз шаир хьана зун; Зун; Гьатнава зун са 
тилитда; Са мус ятIа; Лагьана; Вулкан; Шаирдин гьахъ; 
ХьаначиртIа; Гьикьван чIав тир; Вучиз шаир хьана зун?; 
Сабур кIандач; Зун амач лагь; ГьикI лугьуда зари я?; Квез 
зун хьтин са зари мад жагъидач; Шиир-мани; Кхьихь, 
къелем; Чир хьанайтIа; Зун къая я; Илгьам тахьайла; Шиирди 
сагъарна; Зи дустар; Хвар; Шaирдин рикI; Чуьнуьх жедач; 
ТIал; Тек я зун; Шадвивилин цIар кIан жемир; Лезги 
тIварцIин экв; Дуьнья заз дигайди туш; КIанзава заз; 
Пехилвал; Вуч аям я?; Зун алцура; Са дуван кIанда; Къе 
дуьньядив запабар гва; Куда, дустар, зун мецикай; Са лекь ая 
закай вуна; Къадир; Заз аял жез кIанзава; Вуч ийин?; Уьмуьр; 
Дуьнья заз дигайди туш; ТахьайтIа; Нин лувар кьан; 
Лугьумир хьи, зун алцурна; Дуьнья; Жеда; Виш йис хьанвай 
къари; Са дуст кIанда; Ахлад, ахлад; Зи фу; Квез суварар 
мубаракрай, зи душманар; Аллагьдиз чар; Закай хъелиз вуч 
ава кван; Къакъуда зун; ТIвар алачир тIалар; Аквада; Ахвар 
авач вилера; Хьанач, хьанач; Канва лугьуз; Ялгъузвал; Вуч 
жеда; Кьуна; ЧкIана миф (жуваз элегия); Гьикьванд ама 
харада; Я зулун пеш; Вахт авани; Им вуч регъв я; 
Пехъеривай къакъуда зун; Чир хьанач заз; Ирид юкъуз 
къвайи марф; Ахквазмач; Алахьна; Са шаирдиз; Аман амач; 
Зун гьикьван бахтлу тир; ТахьайтIа; Нисини фу; Бахт 
хьайила; Акатна; Ламран бала; Ишезва рикI; Вуч хъсан тир; 
Зав гва вири; Жери крар; Пара хьанва; Туш; Талгьурай; 
ХьаначиртIа пехилар; КьигъитIар; Булах хьана са дереда; 
ЦIийи махар авалнава; АлакьдатIа; Хашар гзаф, муг пара я; 
Вуч хъсан тир; Дана зи; ЧIимчIим; Гъам хьана хьи, акурди; 
Чаравал; Мезредал ша; Куьлуь-куьлуь итимар; Хьанва; РикI 
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ишезва; Алахьди; РикI авач захъ секин къваздай; Сел амани; 
Бахт; ЧIимел хьанва мад зи гьава; Вун я зи чам; Агакьа зав, 
зи Шарвили; Къарагъ дуьнья, “Лезгинка”дал кьуьлериз; 
Шамилан дагъ; Зи гъавурда акьадайд туш патанди; ЧкIанва 
чIал; Вуч ама захъ; Ватан; Тазиятдин кIелмир мани; Заз 
дуьньяда са ашкъ ава; ГьикI лагьана чи бубайри; Са макьам 
хьанайтIа; Михьи тIвар; Агакьа зав, зи Шарвили; Ватандикай 
фикирар; КцIар; Луварар тахьурай хпериз; Хциз; Жуванбуруз 
чар; Жедайд туш; Зун гатфарихъ цIигел я; КIани пIипI; Этюд; 
Низ чида; Залай цифер алатзава; Гел авунва; Гьеле хьи; Фад 
ша, гатфар; Юзана; Ахвар; Гьуьлбер; Ви авазар аваз хьурай; 
Яран сувариз; Зун гатфарихъ дарих я; Зунни йиф; Заз са 
чардах раса тама; ПIинидин тар; Гьавада къай къекъвезва; 
Магьи дилбер чан; Ашукь я зул; Юзазва рикI; Гатфарин рагъ; 
Жагъидач заз; Са чIавуз; Хиялар, ялар; Гатфарин там; 
ХъуьтIуьн Рагъ; Гецягъ мийир зи циферик; РикIи чIалаз 
килигзавач; Мягьтел я зун тIебиатдин сирерал; Жагъура са 
булахдал зун; Ваз минет хьуй; КIанидаз гафар; Ви кьисметда 
сад ава, сад; Зи ахвара авайди; Дарих я зун вахъ; Хъуьрез-
хъуьрез; Ви экв я зав гумайди; Даллай; Чун ава лугьуз; Гехце 
зав; Муг кIанда заз; Яни; Амач лагь, яр; КIанда лугьуз; Вун 
авачир дуьнья таб я; ТIурфан жеда, гар жеда; Вакай зи кьил 
акъат тавур; Заз кIанзавайд - са мили гаф; Дуьньяда вун ава 
лугьуз; ЖедатIа; Я лезги руш; Эверун; Герек туш заз; Зун 
цаварай атанва; Вун аватIа; КIанда, кIанда; КичIез-кичIез 
атанва зун; Алатна вач; Вуч авуртIа; Жедан вакай яр авуна; 
Квадарда; Зун дуьньяда тахьайтIа; Тавурай; Вучда на; Зунни 
вун; Вил акьада; Рагъни зун хьиз перишан я; Завай лугьуз 
хьанач; Булахдал; Къвезва зи дили сел; Уьмуьр гарув 
вугузватIа; Вил гала; Им вун яни, ви хъен яни; Лигимнава; 
Яраб зи яр къведа жал?; Лезги руш; Яр; РикIи чIалаз 
килигзавач; АтIай гаф лагь; Мили-мили; Иер вилер авайди; 
КичIезва заз; Куьз герек я?; Сад жедайд я; Ви гуьгъуьнал; 
ГъвечIи малаик (аялар патал мах); Падшагь жез кIанзавай 
чинеруг (кьиса); Лезги руьгь ( поэма) 
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2003 
673. Къайи рагъ: [повесть, пьеса, гьикаяяр] /Седакъет 

Керимова; ред. М.Меликмамедов.- Баку: Азербайджан, 
2003.- 304 ч. 

Кьилер: КIелдайдаз; Гьикаяяр, этюдар, веревирдер; Иер 
къван; Яргу; Кьеб; Хтанач; Каруяр; Югъни югъ; Ширинат; 
ТIал; Эхиратдин къай; Яру мараяр; “Лезгинка”; Зи къен 
кузва; ЭчIелар; ШакIукIа; КIурукIар; Дертлу лифер; Гъуцар 
сув; Хъел; Тама вальс; ЦIаракан гьунар; Квазимододин рикI; 
Итим; Пар ялзавай таватар; ТIиб; Абасбигидин мах; Зун диде 
тушни; Бармак; Чан зи Зуьл; Лезгийрин къанунар; 
Профессордиз жаваб; Севдалинка; Негь. Повестар: Куьнуь; 
Йифен ихтилат; Пьеса; Къайи рагъ. Жувакай са кьве гаф 

674. Мад са гатфар: [шиирар, манийрин гафарни нотаяр] 
/Седакъет Керимова; ред. М.Меликмамедов. нотар туькIуь-
райди: З.Мусаев.- Баку: Зия-Нурлан, 2003.- 220 ч. 

Кьилер: Кьакьанрихъди ялда чна; Веревирдер; 
Кьакьанар; Са маса халкь жагъура; Хуьх абур; Дуьнья; 
Бармак; Хайиди хьиз агата; ЛукIарин базарда; Хва я вун, хва; 
Такурвалмир; Сейли баде; Ваз вуч хьанва?; РикIер дар 
тахьайтIа; Гел тада; Фагьумиз лагь; Кьветхверар; Дуьнья я; 
Зур акатдач; Хъуьтуьл гафунихъ; Зун я, зун; Вине кьурди; 
Дидед чIал кIан хьухъ; Сабур тIалабна; КIарнавай нугъат 
хьиз; Ам лезги туш; Рахазва чи чIал; Девран гьализ хузари; 
Квахьна гел; Хьана хьи; Чи арада; Шак гъиз тахьуй; 
Шаирвилин тахтунаваз; Рагъ хьурай; Дагъларал кьин кьада; 
Мураддин балкIандал; ВерцIи гафар; Гум, гум, зал къвемир; 
Мад фикирри эвер гузва мелериз; Захъ кхьидай вахт аватIа; 
Пара кIанда; ТIимил ава чахъ; “Самур”; ЗуракI цIарар; Ахвар 
къвезвач; Ша, уьмуьрдин сувар зи; Вуж тиртIа?; Пашман 
бере зи; Лекь дагълара рекьида; ГьикI лугьун бегьем я; Тост; 
Зулун цуьквер; Чидачир; Шиир вуч я; Жуван регъв; Иера; 
Фидайди я алатна; Зи шаир гьуьл; Зи шиирар кьечIемир; 
Ишемир рикI; Гзаф жезва гъалатIар; Дустариз; Зул я зун; 
“Гьунар”; Ахварани кIвалахзава; Атанва ; Уьмуьр туш; 
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ЦIийи гъам;Пай къачуна; ХтIуннава мадни пекер хиялри; 
Аруш хьанва таб; Акал мийир; Цуьк акъудиз алахъзава 
мурадар; Мад са гатфар; Цуьквер; Маничияр; Рагъдан; 
ШакIукIа; Чарчар; Муьгьуьббатдин пай галаз; Багъманчи; 
Йифен ванер; Зи гьава; Эрзиман; Иервилин кукIва хьайтIан; 
Экуьн хийир; Куьбрадиз; Гъвергъвер; Чи бадедин хтулар; 
Залзала; Къвана марф; Булахар; Хайи чил (баллада).  ЦIигел я 
зун хуш гафунихъ: Лугьумир; Дагъдин синел; АцIанва; Сад 
авай; Чан; Са геренни; Жагъанач заз; Чилерал аватмир; Яран 
руш; Чидани; Гаф авач; Гъамлу кьиса; Ваз кхьенвай мани; 
ТIварцIинд я; ГъарикI тамир; Магьи дилбер (поэма). Манияр: 
Им вун яни; Хъел жемир; Силибирдин цуьк; Ашкъ атана; Са 
дертни авачиз; Заз таб ая; Я лезги руш; КIанда, кIанда; 
Жедай туш; Булахдал; Даллай лагьана; Амач лагь, яр; 
Къаварилай къаваралди; Къарагъ дуьнья; Самур; Зи лезги эл; 
Чан диде; Шамилан дагъ; Къведа жал?; Лезгинкадал илига; 
Жагъура са булахдал; Шагь дагъдин цуьк; Гар жеда; КIанда 
лугьуз; КцIарикай мани; КIар хьана зи лили; Таб дуьнья; 
Лугьудани, лугьудачни?; Яргунат; КIани яр; Сел яни? 

 
2006 

675. Рагъ хъуьрезва: [шиирар ва мах] /Седакъет 
Керимова; ред. М.Меликмамедов; xуд. Г.Гьажибалаева.- 
Баку: Зия-Нурлан,  2006.- 32 ч. 

Кьилер: Шиирар:Лезги чIал; Аку; Чубарук; Дагъ; 
Чарчар; Хьран фу; ШакIукIа; Хъиперин хор; Квати; Гатфар 
бере; Селей; ЧIигъичIигъ; ЦуцIул; Имуча-муча; Марф; Пси; 
Гъвергъвер; Квар-квар; Тамун нуькI; Чархачи; Иера; Дустар; 
Къугъ; Мах: Кьвал алай къиб. 
 

2011 
676. КцIар, кцIарвияр: энциклопедиядин кIватIал/Седа-

къет Керимова; ред. М.Меликмамедов.- Баку: Ziya, 2011.- 
703 ч. 
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2012 
677. ЧIалакай баллада: [Хкягъай шиирарни поэмаяр] 

/Седакъет Керимова; ред. М.Меликмамедов.- Магьачкъала:  
Наука-Дагестан, 2012.- 560 ч. 

Кьилер: Жуванбуруз чар; Зи халкьдикай ихтилат; Зун; 
“Лезгинкадал» илига; Са уьмуьр вуч я кьван; Лагьана; Сел 
жеда; Вулкан; Азадвилин шарвалан; Гьатнава зун са тилитда; 
Ватан вуч я; Веревирдер; Самурдин вацI; Чун лекьер я: 
Жуванбуруз чар; Женг; РикIелай алудмир; Шаирдин гьахъ; 
КIанзава заз; ЖагъидатIа; Сабур кIандач; Ви ракIарар 
гатазвачтIа дустари; Амукьдайди кьве цIар я; Зун амач лагь; 
Къакъудзава зун завай; Лезги тIварцIин экв; Чир хьанайтIа; 
Тек я зун; ЧкIанва чIал; Чан дидедин; Хъсан шивдин 
гуьгъуьна; Дагъларал кьин кьада; Мураддин балкIандал; Зун 
къая я; Жуван гад; Сифте ргал; ТIал; ГъалатIар; Харар аку; 
Алцура; Рагъ хьурай; Шад аквамир; Са лекь ая; Заз аял жез 
кIанзава; Дигайд я; Вуч ийин; Хайи диге; Гьикьван чIав тир; 
Жеда; Лекьерин лужар; Виш йис хьанвай къари; Дидедин 
чIал; Гум, гум; Ахлад, ахлад; Гьалал фу; Зи гиманар; Са мус 
ятIа; Са дуст кIанда; Ахвар авач вилера; Таран гуьмбет; 
Хьанач, хьанач; Лишан; Ваз вуч хьанва; РикIер дар 
тахьайтIа; Гел тада; Авазва лиф; Бахт; Залди хьанайтIа; 
Жедайд туш; Пара кIанда; Рагьиматан маниди; Ирид хцин 
диде; Чир хьанач; Рахазва чIал; Къал ала; Лепейри элягъ жез; 
Чир хьанач; Ламран бала; Аман амач; Зав гва вири; 
Талгьурай; Дуьнья; Дагъ авани; Чи бадедин хтулар; Чаравал; 
Сувар; Хайиди хьиз агата; Гьалт тавурай; ШакIукIа; Зи 
ахвар; ГьикI лугьуда; Куьлег; Алпандин хва; Уьмуьр вучиз 
куьруь я; Кьветхверар; Жуввал; Дуьнья я; Зур акатдач; 
Такурвалмир; Шамилан дагъ; Ватан; Къарагъ дуьнья; Сейли 
баде; Тазиятдин кIелмир мани; Самур; ЗуракI цIарар; 
Кьакьанар; Са кьиликай; Дустуниз; Кьве гъилера; Лезги чIал; 
Кьеб; Ви сурал са улуб алай; Гафар; Кьилив кIанда; Аруш 
хьанва таб; Рахазва чи чIал; Ватандикай фикирар; Ламран 
бала; КцIар; Луварар тахьурай хпериз; Зи уьмуьрдин гелер; 
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Чир жеда; Экуьн хийир; Залзала; Хъсанвал; Хъуьтуьл 
гафунихъ; ТIвар квахьайтIа; Хциз; Тадивал; Бубаяр; Кьегьал 
векил кIан хьанач; АкуртIа заз; Дустариз; Бармак; Гьунар; 
Багъманчи; Уьмуьр туш; Пай къачуна; Зи фикирар хару 
хьанва; Сабур тIалабна; КIарнавай нугъат хьиз; Иервал; 
Яргъара; Ирид нот; И жуьреда сейлибур я; Цуьквер хьиз; 
Чидачир; Ватандин чил; ТIал; Залай цифер алатзава; Шиир 
вуч я; ЧIалан Кябе; ХьаначиртIа; Эрзиман; Заз акI жезва; 
Шиир кIанз; Чи гелер; Ширин мез; Пичхал; Шурван пепе; Зи 
рушаз;  Вуж тиртIа; Лекь дагълара рекьида; ГьикI лугьун; 
Хъсанбур я къастар зи; Зулун цуьквер; Пашман бере зи; 
Иера; Лежбер; КIани пIипI; Гьихьтин лезгияр я чун; Аквада; 
Тахсир; Жери крар; Акатна; ЧIимчIим; Муг тавурай; Низ рам 
хьана; Мецикай; ТахьайтIа; ГьикI лугьуда;Хуьх абур; Вуч 
аям я; Вучиз; ТIаратIар; Фу метIеллай итимдиз; Шак гъиз 
тахьуй; Къадир; Вуч жеда; Кьуна; Чун; Им вуч регъв я; 
Къакъуда зун; Алахьна; ЦIийи махар авалнава; Са югъ такур; 
Вуч жеда; Аквазмач; Гьарай; Хьана хуш; Акал мийир; 
Хуьшреканар; Вуч хъсан тир; Уьмуьр гарув вугузватIа; 
Куьлуь-куьлуь; Хьанва; Хванахва; КьатIузва; Агакьа зав; 
ЧуьнуьхгумбатI; Регъуьзва; Вуч ийидай; Квахьна гел; 
ЛукIарин базарда; Гьидан пац я; Чи арада; Хьана хьи; Агуд 
мийир; Девран гьализ хузари; Амукьда зун са кукIушдал 
лекь хьана; Хайи чилин теменар; Дагълара; Этюд; Юзана; 
Зул я зун; Гъвергъвер; Чилин сабур; Булахар; Маничияр; 
Гьар пакама; Зун мугьман я; Лацу йиф; Яран сувариз; Низ 
чида; Гел; Цуьквер; Рагъданин гьуьл; Дустар; КIани диде 
хьиз; Ахвар; Гьуьлбер; Муьгьуьббатдин цIай галаз; Йифен 
ванер; Рехи пеш; Чарчар; Уьмуьрд рекьер; Кас гьуьл; Мад са 
гатфар; Зунни йиф; СтIалар; ПIинидин тар; Тама; Бакуда; 
Чепелукьар; Зи гьава; РикIи фикир регъвезва; Мани-элегия; 
Ашукь я зул; Са чIавуз; Жагъидач заз; Хиялар, ялар; 
Илифара; ХъуьтIуьн рагъ; Мягьтел я зун; Хайи чил. Закай 
хъелиз вуч ава кьван: Жегьилвал; Закай хъелиз вуч ава кьван; 
Лугьумир; Рахамир зав; Са къуьн кIанда; Вун; АцIанва; 
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КIанидаз гафар; Ша, чара жен; Сад ава, сад; Вазни заз хьиз; 
Дагъдин синел; Гьар сувариз; КIанивал; Зи ахвара авайди; Са 
кьиса; Чун ава лугьуз; ЧIалахъ хьухь; Хъуьрез-хъуьрез; 
Дуьнья валди иер я; Чидани; Элегия; Яни; Гьикьван чIав тир; 
Къакъуда зун; АлакьдатIа; Са геренни; Кьил акъат тавур; Гар 
жеда; Тепе хьайла дагъдикай; Чилерал аватмир; Мили гаф; 
ЖедатIа; Четин туш; Эверун; Зун цаварай атанва; Я зулун 
пеш; Гаф авач; Свас жедани; Вун аватIа; КIанда, кIанда; 
ГъарикI тамир; Алатна вач; Атанва вун; Таб рахамир; 
Жедани; Квадарда; Зунни вун; Булахдал; Лугьуз хьанач; 
ТатайтIа; Вучда на; Вил гала; Запабар гва; Амач лагь; ЦIай  
авуна; Яр; Зун дуьньяда тахьайла; Вуч ава ви марада; РикIи 
чIалаз килигзавач; Тавурай; АтIай гаф лагь; Мили-мили; Иер 
вилер авайди; Куьз герек я; Ягъалди; Ви гуьгъуьнал; Асса; 
Яран руш; Им вун яни? Поэмаяр: ЧIалакай баллада; Пачагь 
жез кIанзавай чинеруг; ГъвечIи малаик; Лезги руьгь; Магьи 
дилбер; Мегъуьн тар. Заридикай 

 
2013 

678. Квахьай йикъарган: [роман, повестар, гьикаяяр ва 
пьесаяр] /Седакъет Керимова; ред: С.Азизрин; худ. Р.Мамед-
ханова.- Баку: Зердаби, 2013.- 464 ч. 

Кьилер: Квахьай йикъарган (роман), Куьнуь; Бадедин 
ихтилат; Азба (повестар), Итимдин гаф; Негь; Мурадан 
мурад; Чарли; Яргу; «Лезгинка»; Хтанач; Хъел (гьикаяяр), 
Къайи рагъ; Кас (пьесаяр), Жувакай. 

679. Лезги чIаланни азербайжан чIалан гафарган 
/Седакъет Керимова, Муьзеффер Меликмамедов.- Баку: 
Азербайжан,  2015.- 800 ч. 
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Ктабра, прессада чап хьайи эсерар 
 

Проза 
 

1997 
680. Эхиратдин къай атайла: [гьикая] /Седакъет 

Керимова //Самур.- 1997.- 3-декабрь. 
 

1998 
681. Зи къен кузва: [гьикая] /Седакъет Керимова 

//Самур.- 1998.- 26-сентябрь. 
682. Я бала, зун ви диде я эхир…: [гьикая] /Седакъет 

Керимова //Самур.- 1999.- 13-август. 
 

1999 
683. Дертлу лифер: [гьикая] /Седакъет Керимова 

//Самур.- 1999.- 25 февраль. 
684. Иер къван: [гьикая] /Седакъет Керимова //Самур.- 

1999.- 8 июнь. 
685. Лезгинка: [гьикая] /Седакъет Керимова //Самур.- 

1999.- 28 октябрь. 
 

2000 
686. Дагъвийрин къанунар: [гьикая] /Седакъет 

Керимова //Самур.- 2000.- 11 май. 
687. Гъуцарин тIвар алай дагълар (эссе) /Седакъет 

Керимова //Самур.- 2000.- 29 декабрь. 
688. Яргу: [гьикая] /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 

13 январь. 
689. Хтанач: [гьикая] /Седакъет Керимова //Самур.- 

2000.- 24 февраль. 
690. КIурукIар /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 21 

сентябрь. 
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2001 
691. Абасбигидин мах: [гьикая] /Седакъет Керимова 

//Самур.- 2001.- 10 май. 
692. Йифен ихтилат: [повесть] /Седакъет Керимова 

//Самур.- 2001.- 30 ноябрь, 28 декабрь. 
693. Хъел: [гьикая] /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 

31 март. 
694. ТIиб: [гьикая] /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 

19-апрель. 
 

2002 
695. Йифен ихтилат: [повесть] /Седакъет Керимова 

//Самур.-  2002.- 25-январь, 21 февраль. 
696. Негь: [гьикая] /Седакъет Керимова //Самур.- 2002.- 

26 ноябрь. 
 

2004 
697. Азба: [повесть] /Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 

24-январь, 24 февраль.  
698. Гьалимат: [кьиса] /Седакъет Керимова //Самур.- 

2004.- 24 ноябрь. 
699. Пепе: [кьиса] /Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 

24 ноябрь. 
700. Яран диде: [кьиса] /Седакъет Керимова //Самур.- 

2004.- 24 ноябрь. 
 

2005 
701. Варзаванар: [ахлакьдин темадай] /Седакъет 

Керимова //Самур.- 2005.- 27 декабрь. 
702. Силибирдин цуьк: [КцIарин сейли яйлахдикай]  

/Седакъет Керимова //Самур.- 2005.- 28 июль. 
 

2006 
703. Гьарадан вичин чка: [ахлакьдин темадай]  

/Седакъет Керимова //Самур.- 2006.- 28 январь. 
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704. Цуьквер: [ахлакьдин темадай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2006.- 25 март. 

 
2007 

705. Каруяр /Седакъет Керимова //Лезги литература: 5 
класс.- Магьачкъала, 2008.- Ч.161-164. 

 
2011 

706. Касдин гаф: [гьикая] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2011.- 22 июнь. 
 

2012 
707. Стха: [гьикая]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 

24 октябрь. 
 

 
Поэзия 

 
1990 

708. Са гъейрида; Вун галачиз /Седакъет Керимова 
//Къизил Къусар.- 1990.- 7 июль. 

 
1991 

709. Гьуьл ва зун; ГъарикI къушран мани; ГудатIа?  
/Седакъет Керимова //Коммунист.- 1991.- 19 январь. 

 
1992 

710. Лезгинкадал илига /Седакъет Керимова //Самур.- 
1992.- июнь. 
 

1993 
711. Зи ахвар /Седакъет Керимова //Алпан.- 1993.- 22 

январь. 
712. Таран гуьмбет /Седакъет Керимова //Алпан.- 1993.- 

11-17 октябрь. 
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1995 
713. Ийидан дяве? Заз цаварай гъетер гъимир; 

Лезгинкaдал илига; Шехьмир вилер; Саламалейк, зи 
душманар; Чи гелер  /Седакъет Керимова //КцIар Qusar.- 
1995.- 23 сентябрь. 

 
1996 

714. Заз аял жез кIанзава; КичIезва заз; ГьикI лагьанай 
чи бубайри; ТIал; Зун; Зун алцура /Седакъет Керимова 
//Самур.- 1996, №5. Ч.62-66. 

715. КIанзава заз; Аквада; Шаирдин гьахъ; Жагъура 
са булахдал зун; Бес я заз /Седакъет Керимова //Лезги 
газет.- 1996.- 12 июль. 

716. ТIал /Седакъет Керимова //Шарвили.- 1996.- 1 
февраль. 

 
1997 

717. Жуванбуруз чар; Жеда; Шаирдин рикI; Ламран 
бала; Сагълугъ; Вуч ийин? Эвер гун  /Седакъет Керимова 
//Лезги газет.- 1997.- 11 апрель. 

718. Магьи дилбер чан; Заз аял жез кIанзава; Ялгъузвал; 
Аквада; Вуч жеда? Илгьам тахьайла; Дуьнья; Чаравал; Квез 
суварар мубаракрай, зи душманар; Вуч аям я?; Шиир-мани; 
Гатфарин там; Кхьихь къелем; ХъуьтIуьн рагъ; Яран манияр; 
Аллагьдиз чар; Заз акI хьанай зун чемеда гьатнава; Гьатнава 
зун са тилитда; Ашукь я зул; Гьеле хьи; Гьеле кьуьд я зи 
уьмуьрда; ЧкIана миф; Зун гатфарихъ дарих я; Тахай диде; 
Зун цаварай атанва; Са мус ятIа; Лагьана; Лигимнава; Хабар 
яни; Яр; Вуч авуртIа; Вун авачир дуьнья таб я; Ваз кхьенвай 
мани; Гехце зав; Са гъейрида; Им вун яни, ви хъен яни; Зун 
дуьньяда тахьайтIа; Мани; РикIи чIалаз килигзавач; Зи 
уьмуьрдиз акваз-такваз; Са хабарни авач вакай /Седакъет 
Керимова //Шагьдагъдин гъетер.- Баку, 1997.- Ч. 145-178. 
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1998 
719. Имуча-муча /Седакъет Керимова //Самур.- 1998.- 22 

май. 
720. ЧкIанва чал /Седакъет Керимова //Самур.- 1998.- 24 

сентябрь. 
 

1999 
721. Яран сувариз /Седакъет Керимова //Самур.- 1999.-

25 март. 
 

2000 
722. Девран гьализ хузари /Седакъет Керимова 

//Самур.- 2000.- 25 май. 
723. Залди хьанайтIа; Аквада; Гум, гум; Такурвалмир; 

ХьаначиртIа пехилар; Чи арада; Гьикьван я зи яш; Чилерал 
аватмир; Зун къая я; И дуьнья; Ваз вуч хьанва; Гьатнава 
хиве; Агата зав  /Седакъет Керимова //Лезги газет.- 1997.- 11 
апрель. 

724. Лезгинкадал илига; Фу метIеллай итимдиз; Самур-
дин вацI – сабурдин вацI; Алпандин хва; Гьихьтин лезгияр я 
чун  /Седакъет Керимова //Адалат Справедливость.- 2000.- 
январь. 

725. Лезги тIварцIин экв; ТIал; Шадвилин цIар кIан 
жемир; Вуч аям я; Жагъидач заз; Чаравал; Магьи дилбер чан; 
КIани пIипI; Лагьана; Зун амач лагь; Яран сувариз; Са лекь 
ая закай вуна; Вуч ийин; ТахьайтIа; Аквада; Ахвар авач 
вилера; Хьанач, хьанач; ХъуьтIуьн рагъ; Ашукь я зул; 
Гатфарин рагъ; Ваз минет хьуй; Ви кьисметда сад ава, сад; 
Дарих я зун вахъ; Чун ава лугьуз; Вун авачир дуьнья таб я; 
ТIурфан жеда, гар жеда; Вун аватIа; Зунни вун /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2000.- №1-2.- Ч.109-122. 

726. Магьи дилбер: [поэма] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2000.-27 июль-18 август. 

727. Мураддин балкIандал алаз хьурай куьн /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2000.- 8 июнь. 
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728. Самур /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.-27 июль-
30 март. 

729. Хуьх абур /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 20 
апрель. 

730. Яран сувар алукьзава /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2000.- 27 июль-16 март. 

 
2001 

731. Лезгинкадал илига /Седагет Керимова //Лезгинские 
известия.- 2011.- июнь.  

732. ЛукIарин базар /Седакъет Керимова //Самур.- 
2001.- 31 март.  

733. Хуш гьиссер ахквазмач чи дегьнедавай /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2001.- 25 октябрь.  

 
2002 

734. Мад са гатфар /Седакъет Керимова //Самур.- 2002.- 19-
март.  

735. Хайи чIалав хайиди хьиз агата /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2002.- 21 февраль.  
 

2003 
736. Веревирдер; Кьакьанар; Хайиди хьиз агата; РикIер 

дар тахьайтIа; Гел тада; Дидед чIал кIан хьухь; Сабур 
тIалабна; Рахазва чи чIал; Гум, гум, зал къвемир; «Самур» 
/Седакъет Керимова //Лезги газет.- 2003.- 29 май.  

737. Вуж тиртIа яраб; Зи гьава, Муьгьуьббатдин пай 
галаз; Рагъдан; ШакIукIа; Багъманчи; Дидед чIал //Седакъет 
Керимова //Самур.- 2003.- 31 март.  

 
2004 

738. Ви ракIарар гатазвачтIа дустари /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2004.- 23 апрель. 

739. Касар лугьур эллерикай: [кьиса] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2004.- 24 февраль. 
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740. Хъсанвал /Седакъет Керимова //Самур.- 2004.-26 
июнь. 
 

2006 
741. Лезги чIал /Седакъет Керимова //Закиев И., Курба-

нова Ф. Лезги чIал.- Баку, 2006.- Ч.13. 
 

2007 
742. Лезги руьгь /Седакъет Керимова //Лезги литература: 

6 класс.- Магьачкъала, 2007.- Ч.178. 
743. «Лезгинкадал» илига /Седакъет Керимова //Bir 

xalçanın rəngləriyik: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat 
antologiyası.- Баку, 2007.- Ч.84. 

 
2008 

744. Амукьдайди кьве цIар я; Тадивал; Рагъданин 
гьуьл; Ихтилата дустариз; Са уьмуьр вуч я кьван; Са къуьн 
кIанда; Лекьерин лужар; Къакъудзава; ЧIижер хьиз; Ширин 
мез; ЧIалан Кябе; Кьеб /Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 
30 октябрь. 

745. «Лезгинкадал» илига /Седакъет Керимова //Bir 
xalçanın ilmələriyik: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat 
antologiyası.- Баку, 2008.- Ч.69. 
 

2011 
746. Дидедин чIал; «Лезгинкадал» илига; Чун лекьер я  

/Седакъет Керимова //Камаржуван, лекьерин пак макан. 
Абыл Гамарванжув.- Баку, 2011.- Ч.261-266. 

 
2012 

747. Женг; Хъсан шивдин гуьгъуьна; Жери крар; 
ГъалатIар; Гьалт тавурай; Жеда; Зи халкьдикай ихтилат; 
Шурван пепе; Азадвилин шарвалан; Зун са кьвал я; 
Жуванбуруз чар  /Седакъет Керимова //Лезги газет.- 2012.- 13 
сентябрь. 
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748. Са маса халкь жагъура; Веревирдер; Кьакьанар 
/Седакъет Керимова //Лезги газет.- 2012.- 15 март.  
 

2013 
749. ГъвечIи малайик: [поэма] /Седакъет Керимова 

//Дагъустандин дишегьли.- 2013. №3.- Ч.8-9.  
 

 
Публицистика 

 
1996 

750. Зи чуьнгуьрдин сим зурзана: [КцIарви композитор 
Фетуллагь Регьимхановакай очерк] /Седакъет Керимова 
//Лезги газет.- 1996.- 11 октябрь. 
 

1997 
751. Исмаиллыдин хкетар: [Исмаиллыви Забит 

Бабаевавай ван хьайи хкетар] /Седакъет Керимова //Самур.- 
1997.- 3 декабрь. 

752. Нехишрин суьгьуьрчи: [Халичайрин чешнейрин 
сеняткар Къейбуллагь Мамедовакай] /Седакъет Керимова 
//Лезги газет.- 1997.-10 январь. 

753. Носталжи: [Москвадиз куьч хьайи кцIарви духтур 
Азиз Азизован Ватандихъ цIигелвиликай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 1997.-24 декабрь. 

754. Эхиратдин къай атайла: [Ахлакьдин темадай. Диде 
негьай веледдикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 1997.- 3 
декабрь. 
 

1998 
755. Аваз хьурай «Къайи булах»: [КцIарин сейли ансам-

блдикай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 1998.- 23 июль. 
756. Агъариза Саидов: [«Лезги газетдин» кьилин 

редактор Агъариза Саидовахъ галаз интервью] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 1998.- 22 апрель. 
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757. Адан манийри чахъ луварар кутада: [композитор 
Эльза Ибрагьимовадикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
1998.- 21 январь. 

758. Алахьай югъ: [Гьахъсуздиз репрессиядик акатай 
кцIарви Элгьет Исмаиловакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
1998.- 17 февраль. 

759. Ваз квекай гьайифар хьанва?: [КцIар райондин 
Аваран хуьруьн эгьли Гуьлханум Салагьовадин гъамуникай]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 1998.- 30 декабрь. 

760. Гьахъ дуьньядиз фейи дуст: [КцIарви композитор 
Фетуллагь Регьимханован уьмуьрдин рекьикай очерк] 
/Седакъет Керимова //Cамур.- 1998.- 17 март. 

761. За ваз мани гьикI кхьидач?: [Шаир-композитор 
Асеф Мегьманакай очерк] /Седакъет Керимова //Самур.- 1998.- 
22 май. 

762. Лезги чIал Кябе кьунвай шаир: [Дагъустандин 
Кьасум хуьруьн Хутарг хуьруьнэгьли, шаир Бейбала Халидо-
вакай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 1998.- 17 декабрь. 

763. Лезги чIал Кябе кьунвай шаир: [Кьуьзуь шаир 
Бейбала Халидован яратмишунрикай] /Седакъет Керимова 
//Бейбала Халидов: Чуьнгуьр.- Баку, 1998.- Ч.4. 

764. Лезги чешнийрин устад: [Халкьдин сеняткар 
Къейбуллагь Мамедовакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
1998.-23 июль. 

765. Meдина: [Туьркиядиз свасвиле фейи лезги руш 
Людмила Жебраиловадикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
1998.- 10 сентябрь. 

766. Суретчидин мярекат: [Художник Магьмуд 
Челебован эсеррин Бакуда кьиле фейи выставкадикай] 
/Седакъет Керимова //Cамур.- 1998.- 17 март. 

767. Суьлгьуьят Гьажиева Бакуда: [Сейли мани-
чидикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 1998.- 17 февраль. 

768. ТIвар вине кьазва: [БГУ-дин биологиядин факуль-
тетдиз кьабул хьанвай Самире Бабалиевадин алакьунрикай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 1998.- 22 октябрь. 



 

 158 

Ñÿäàãÿò Êÿðèìîâà

769. Халкьдин манийри халкьдин руьгь хуьда: [ком-
позитор Мегьамед Гьуьсейновахъ галаз интервью] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 1998.- 23 июль. 

770. Ханбиче Хаметовадин 60 йис: [Халкьдин шаир 
Х.Хаметовадин яратмишунрикай веревирдер] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 1998.- 26 ноябрь. 

771. ЦIигел (Баянлух; Аламат; ШакIукIа): [Ахлакьдин 
темадай]  /Седакъет Керимова // Самур.- 1998.- 12 ноябрь. 

772. ЦIийи лезгияр: [Ахлакьдин темадай. Диде негьай са 
веледдикай] /Седакъет Керимова, Муьзеффер Меликмамедов 
//Самур.- 1998.- 17 февраль. 

773. Чи ккIунар: [Ахлакьдин темадай] / Седакъет 
Керимова //Самур.- 1998.- 12 ноябрь. 

774. Чи лирикада чIехи вакъиа: [Муьзеффер Меликма-
медован «КIанидаз кьве виш мани» ктабдикай веревирдер] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 1998.-13 август. 

775. Чна кхьин, куьне кIела: [«Самур» газетдин 1 йисан 
юбилейдиз талукь веревирдер] /Седакъет Керимова, 
М.Меликмамедов //Самур.- 1998.- 8 октябрь. 

776. Шел-хвал туш, авай гаф я!: [Са бязи лезгийриз 
халкьдин чIални хайи газет хуш туш] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 1998.- 10 сентябрь. 

777. Шиир кхьин чIехи бахт я  /Седакъет Керимова 
//Лезги газет.- 1998.- 1 октябрь. 

 
1999 

778. Ада цаварин варар ахъайзава: [художник Дарвин 
Велибеговакай веревирдер] /Седакъет Керимова //Самур.- 
1999.- 29 декабрь. 

779. Алкьвадар Гьасан: [лезгийрин алим, шаир ва фило-
софдин яратмишунрикай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 
1999.- 29 декабрь. 

780. Багьа мугьманар: [Германиядин лезги, «Самур» 
газетдин дуст Мегьамедхан Исмаилов редакциядин мугьман-
виле] /Седакъет Керимова //Самур.-1999.- 26 август. 
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781. Баде: [КцIарин Лечет хуьруьн баядрин устад 
Шегьребани бадедикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 1999.- 
28 январь. 

782. Бадеяр: [КцIар районда лезги фольклор хуьзвай 
кьуд дишегьлидин яратмишунрикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 1999.- 28 ноябрь. 

783. Бишкекви Набат: [Киргизиядай Бакудиз кIвалахиз 
атанвай лезги руш Набат Кьасумовадикай ихтилат] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 1999.- 1 июль. 

784. Ви бубаяр вужар я?: [КцIар райондин ПIетIишкIеле 
хуьруьн муаллим, сейли несилдин велед Жавид Шерифован 
гзаф марагълу уьмуьрдин рекьикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 1999.- 25 ноябрь. 

785. Гуьмбет цавуз хкаж хьана: [Дагъустан Республи-
кадин СтIал Сулейманан райондин Эминхуьре Етим Эминан 
гуьмбет хкаж хьайи мярекатдикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 1999.- 22 июль. 

786. Даяхар: [КьелечI тан хун тавурай лугьуз вичикай 
даяхар ийизвай са набататдикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 1999.- 1 июль. 

787. Дертлу лифер: [ахлакьдин темадай. Веледри 
рикIелай ракъурнавай дидединни бубадин ялгъузвиликай]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 1999.- 25  февраль. 

788. Зи рикIе ТIигьиржал акьунвай: [Кцiарви духтур 
Нариман Османовакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 1999.- 
29 апрель. 

789. Къул ичIи тамир, кьегьалар!: [ахлакьдин темадай. 
Диде гъуьлуьз физвай гададин рикIин гьаларикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 1999.- 17 июнь. 

790. Къураба: [ватандай яргъариз экъечIай кцIарви 
Юсуф Гьажиеван гъамлу ихтилат] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 1999.-17 июнь. 

791. Лукьман: [Хачмаз райондин Къучагъли хуьруьн 
лукьман Бегьерчин халудикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
1999.- 25 май.  
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792. Манкъулидхуьр: [КцIар райондин Манкъулид 
хуьруьн тарихдикайни инсанрикай веревирдер] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 1999.- 12 август. 

793. Нариман Гьажиев – «Самурдин» виридалай 
хъсан дуст: [Кхьираг Нариман Гьажиевакай чирвал] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 1999.- 12 август. 

794. Профессордиз жаваб: [Лезги чIалакай ихтилатар] 
/Седакъет Керимова //Самур.-1999.- 14 январь; 28 январь; 11 
февраль. 

795. Рагьимат Гьажиева: [Дагъустандин халкьдин 
артист, сейли маничи Р.Гьажиевадикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 1999.- 28 июль. 

796. «Самур» газет Шагь дагъдин кукIвал: [КцIарви 
альпинистри «Самур» газетдиз икрамдин лишан яз газетдин 
эхиримжи тилит Шагь дагъдин кукIушдал акъудуникай 
очерк] /Седакъет Керимова //Самур.- 1999.- 1 июль.  

797. Сувар хьана…: [«Самур» газет акъудунин четинви-
лерикай веревирдер] /Седакъет Керимова //Самур.- 1999.- 25 
март. 

798. Туькьуьл вирт: [КцIар райондин Агъа Лакар 
хуьруьнви Ханбуба Сеферов советрин гьукуматди гьикI муф-
лисарнай] /Седакъет Керимова //Самур.- 1999.- 14 октябрь.  

799. ЦIугъ (Къураба. Къул ичIи тамир, кьегьалар!)  
//Седакъет Керимова //Самур.- 1999.- 17 июнь. 

800. ЧIалан алимри санал кIвалахна кIанзава: 
[А.А.Тохо-Годидин тIварунихъ галай Дагъустандин Педаго-
гикадинни Ахтармишунрин Институтдин директор, академик 
Гьамидуллагь Мегьамедовахъ галаз интервью] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 1999.- 11 ноябрь. 

801. Чаз гьикI кIан хьайитIани кхьидай ихтияр авач: 
[Филологиядин илимрин доктор, сейли зари Гьаким 
Къурбанахъ галаз интервью] /Седакъет Керимова //Самур.- 
1999.- 11 ноябрь. 

802. Чемпион Расул: [дзюдоист Расул Салимовакай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 1999.- 25  февраль. 
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803. Яр атана...: [лезгийрин яран суварин кьетIенви-
лерикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 1999.- 25 март. 
 

2000 
804. Акъата шегьредиз: [«Самур» газетдин редакцияди 

гьа тIвар алаз чапдай акъуднавай альманахдикай]   /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2000.- 11 май. 

805. Ванцин атир: [очерк]: [Рагьимат Гьажиевадикай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 22 июнь. 

806. Вашингтондай суракь: [Рагьимат Гьажиевадикай] 
[Америкада вичин чирвилер артухарзавай жегьил Самир 
Кьасумовакай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 21 
сентябрь. 

807. ВикIегьбур: [Фарид ва Сеймур Къардашбеговрин 
илимда сифте камарикай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 
2000.- 21 сентябрь. 

808. Къаварилай къаваралди: [ТIигьиржал хуьруьн 
баядрин устад Назифат Азизовадикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2000.- 25 май. 

809. Кьегьал хва: [Германияви лезги Мегьамед Исмаи-
ловакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 4 октябрь. 

810. Кьурагь дагълар, Кьурагь дагълар: [Лезги баядрал 
рикI алай Абидат ва Паша Исмаиловрикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2000.- 14 декабрь. 

811. Лезги Нямет: [Сейли шаирдин уьмуьрдикайни ярат-
мишунрикай] /Седакъет Керимова //Самур.-2000.-18 январь. 

812. Мейрам: [Сейли лингвист-алим Мариаан беерле-
Мооракай очерк]  /Седакъет Керимова //Самур.-  2000.- 14 
декабрь.  

813. РикIин мурад: [Азербайжандин Гьукуматдин 
Консерваториядин скрипкадин факультет акьалтIарнавай 
Агьмед Салимовакай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 
21 сентябрь. 

814. Уьнуьгъ: [художник Шагьлар Алирзаеван яратми-
шунрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 27 январь. 
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815. Фад хъша, Руслан: [Маничи Руслан Пирвер-
диевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 4 октябрь. 

816. Халкьдин сувар: [Дагъустандин Ахцегь шегьерда 
кьиле фейи Шарвили эпосдин сувардикай веревирдер] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 14 июль. 

817. Чан зи Зуьл: [очерк] [Лезгийрин чIехи алим 
Гьажибег Гьажибегован уьмуьрдин юлдаш Зуьлейхадин 
туькьуьл кьисметдикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 
16 март. 

818. Чахъ кьегьалар гзаф ава: [Азербайжандин ММ-диз 
КцIар районда кьиле фейи сечкийрин нетижайрикай 
веревирдер] /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 30 ноябрь. 

819. Шиирдал илигна: [КцIарви шаир Къудрат Велиха-
нован яратмишунрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2000.- 
31 август. 
 

2001 
820. Аваранрин элкъвей рекьер: [КцIарин Аваран хуьре 

вичин харжидалди мискIин эцигиз тур Гуьлзада Османовади-
кай ихтилат] /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 31 август. 

821. Аскар-Сарыжа: [Дагъустандин сейли скульптор 
Хасбулат Аскар-Сарыжадикай очерк] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2001.- 30 май. 

822. Бармак: [Лезги кьуьлуьнин береда бармак чилел 
гьалчай жегьилрикай веревирдер] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2001.- 31 январь. 

823. Вири дуьньядиз чир хьана: [Бакудин сейли спортс-
менар, дзюдоистар тир Расул ва Салим Селимоврикай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 14 июнь. 

824. Дамахун илим я: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2001.- 26 май. 

825. Итим /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 15 
ноябрь. 

826. Ихьтин лезги мехъер жени?: [Лезги мехъерикай 
веревирдер] /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 31 август. 
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827. КIарасдикай халисан эсер: [Москвада милициядин 
майор Абдулсамед Юркъулиева вичин гъилералди кIарасди-
кай кIвал эцигнава] /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 28 
июль. 

828. КцIарви Намик Украинадин игит я: [Леонид Куч-
мади адаз игитвилин лишан азарханада гана] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2001.- 28 июль. 

829. Къафкъазви Жавид: [Москвада Федорован меркез-
да кIвалахзавай духтур, лезги алим Жавид Магьаррамовакай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 28 июль. 

830. Кьеб: [Лезги кьепиникай веревирдер] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2001.- 30 июнь. 

831. Кьурагь Афизат: [шаирдин уьмуьрдин рекьикайни 
яратмишунрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 14 
июнь. 

832. Кьурагь дагълар, Кьурагь дагълар: [Кьурагьви 
Абидат ва Паша Исмаиловрин «Самур» газетдал рикI 
хьуникай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 14 декабрь. 

833. Кьуьзуь лекь: [ТIвар-ван авай зари Забит Ризванова-
кай очерк] /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 15 февраль. 

834. Пар ялзавай таватар: [КIвал-югъ туна яргъариз, 
пул къазанмишиз физвай лезги дишегьлийрикай веревирдер] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 14 сентябрь. 

835. «Пиривияр»: [Москвави академик Агъаверди 
Агъавердиеван зуракI амай ктабдикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2001.- 28 июль. 

836. «Самур» кIеве гьатнава: [Милли газет акъудунун 
четинвилерикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 18-
январь. 

837. ТIвар амукьда: [филологиядин илимрин доктор  
Мавлуд Ярагьмедов рагьметдиз финиз талукь] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2001.- 30 ноябрь. 

838. Хпеж Къурбан: [Шаирдикай ихтилат] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2001.- 10 май. 
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839. Хъсан шаирар рекьидач: [Шаир Нияз-Али Пашае-
вакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 31 март. 

840. Чаравал: [ТIвар-ван авай москвави лезги алим, 
биологиядин илимрин доктор Агъаверди Агъавердиеванни 
адан уьмуьрдин юлдаш Офелиядин муьгьуьббатдикай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 25 октябрь. 

841. Чи чIалал рикI алайди: [Москвадин лезги чIалан 
алим Михаил Алексеевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2001.- 28 июль. 

842. Чна валди дамахзава: [«Самур» газетдин Хачмазда 
районда авай даях Бегьрам Заловакай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2001.- 14 сентябрь. 

843. Эмираслан Гъанидин: [шаирдин уьмуьрдикайни 
яратмишунрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2001.- 25 
октябрь. 

844. Я Уьнуьгърин масан дере…: [Уьнуьгъви Гьафизат 
багъишан рушан баядар] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2001.- 30 май 

 
2002 

845. Вахар: [Илимдал рикI алай лезги таватар – Самира 
ва Айтен Бабалиевайрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2002.- 21 февраль.  

846. Виш йис вуч я хьи?: [КцIар райондин Яргун 
хуьруьнви, вичин виш йис хьанвай Керимов Абдулкериман 
шиирар кхьинал рикI хьуникай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2002.- 25 январь. 

847. Германиядин лезгийри хайи чIалакай цIийи 
делилар жагъурзава: [Илгьам Гьажимурадова лезги чIалахъ 
галаз алакъалу Германияда кьиле тухузвай крарикай чирвал  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2002.- 28 сентябрь. 

848. Лезги Агьмед: [Шаирдин уьмуьрдин рекьикайни 
яратмишунрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2002.- 21 
февраль.  
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849. Нуреддин буба: [лезгийрин сейли маарифчи ва шаир 
Нуреддин Шерифовакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2002.- 25 апрель. 

850. Самед эфендидин хтул: [Бакудин Лезги МискIин-
дин кьил Къабил Самедовакай]  /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2002.- 26 ноябрь. 

851. Теменар: [Сад-садаз алаз-алачиз темен гузвай 
ксарикай веревирдер] /Седакъет Керимова //Самур.- 2002.- 29 
ноябрь.  

852. Унейзат: [филологиядин илимрин доктор Унейзат 
Мейлановадин уьмуьрдин рекьикайни илимда къазанмишай 
агалкьунрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2002.- 28 
декабрь. 

853. ЦIелхемар: [Хайи хуьрер, убаяр авадан авунин 
важиблувиликай] /Седакъет Керимова // Самур.- 2002.- 23 
май.  

854. Элайн: [Америкави миллионер Элайн Макконалан 
кIвалахунин тежрибадикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2002.- 21 июнь. 

855. Элдик рикI кайи кас: [КцIарви агъсакъал, 
райондихъ ялай  Селимхан Азизовакай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2002.- 28 сентябрь. 

856. Ядуллагь Шейдаев: [Кхьирагдин уьмуьрдин рекьи-
кайни яратмишунрикай] /Седагет Керимова //Самур.- 2002.- 
21 июня. 
 

2003 
857. Диде: [Са бязи лезги хуьрера «диде» гаф «мамадив» 

эвез авунва] /Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 29 август. 
858. И чил хайи диге я: [КцIар райондин Лацар, Уьнуьгъ 

ва Зинданмуругъ хуьрера авай цIийивилерикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2003.- 29 август. 

859. КIелдайбурун рикIяй я: [Асеф Мегьманан цIийиз 
басма хьанвай «Зун галачиз» ктабдикай малумат] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2003.- 31 январь. 
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860. Квар: [Дишегьлийри датIана булахдай яд ялзавай 
цурцун кварарин заланвиликай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2003.- 21 июнь. 

861. Ким авачир хуьр: [Лезги хуьрера къвердавай кимер 
тIимил хьуникай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 22 
октябрь. 

862. Къул кIанарда: [Халичаяр хразвай лацуви Тофик 
Балалиевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 29 август. 

863. Кьегьал ксар рекьидач: [КцIарин сейли муаллим 
Элгьед Сейидовакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 26 
апрель. 

864. Мейрам: [Зинданмуругъви халкьдин шаирдикай 
малуматар] /Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 29 август. 

865. Миссисипида кIелай руш: [Сорос фондунин 
программадин рекьяй АСШ-да кIелна хтай лезги руш Лейла 
Хаметовадикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 22 
октябрь. 

866. Муьгьуьббатдин яру ктаб кхьейтIа: [Мьуьзеффер 
Меликмамедован «КIанидаз кьве виш мани» ктабдикай вере-
вирдер] /Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 27 сентябрь. 

867. РикI шадардай кар: [Рамик Гьейбатова вичин хайи 
хуьруьз 10 газет кхьиникай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2003.- 19 декабрь. 

868. Сажидинан 70 йис: [СтIал Сулейманан районда 
шаирдин юбилейдин мярекат кьиле фена] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2003.- 27 сентябрь. 

869. Страсбургда кIелда: [Франциядиз чирвилер къачуз 
физвай Айтен Бабалиевадикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2003.- 29 август. 

870. Туьркияда акъатзавай «Дагъустан» журналди 
лезгийрикай кхьизва: [«Дагъустан» журналдикай малумат] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 31 январь. 

871. Успагьи: [Садбуру гафарин этимология течиз 
абурукай менфят къачузва] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2003.- 29 август. 
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872. Хъсан инсан тир: [Бакудин Приморск поселокдин 
эгьли, «Самур» газетдин даях Магьмуд Магьмудова дуьнья 
дегишарна] /Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 28 февраль. 

873. ЦIийи адет: [КцIара мехъерилай вилик кIвалин 
вилик пад рестеда тун хъсан адет хьанва] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2003.- 29 август. 

874. ЧIехи мел: [КцIарин Чпир хуьруьз булахдин яд 
чIугун патал элди авур мелдикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2003.- 29 август. 

875. Чешне къачу: [Дуьньядин лезгийрин къилихрикай 
ихтилатар] /Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 29 август. 

876. Чи гъед я вун, Суьлгьуьят!: [Халкьдин артист 
Суьлгьият Гьажиевадикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2003.- 27 сентябрь. 

877. Чи кIеви дуст: [Газетдин таъсиб чIугвазвай Сефер-
бег Сефербеговаз редакциядин патай газетдин подшивка ва 
«Дуьньядин литература» сериядик галай 4 том гуникай)] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 19 декабрь. 

878. Чун гьикI рахазва?: [Лезги чIалакай ихтилатар] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 27 сентябрь. 

879. Юзазва зи рекьер шиирд цIарара: [Гьидаят 
Оружован кьуд шиир Азербайжан чIалай лезги чIалаз элкъуьр-
на чапнава] /Седакъет Керимова //Самур.- 2003.- 31 январь. 

 
2004 

880. Аваз хьурай чуьнгуьрдин ван: [Бейбала Халидован  
цIийи ктабдикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 21 
август. 

881. Ветеранрин кIвал: [Америкави лезги Сейфеддин 
Рустамова КцIара Ватандин ЧIехи дяведин ветерандиз эциг-
навай ял ягъидай дараматдикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2004.- 24 январь. 

882. Гурлу хьурай далдамдин ван: [КцIарин харусенят-
дин мектебдин далдамдин муаллим Наиле Багъишевадикай]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 25 декабрь. 
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883. Гъед квахьайбур: [Чпин яшарив кьан тийир 
крарихъ гелкъвезвай са бязи рехибурукай веревирдер] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 23 сентябрь. 

884. ГьапIитI: [Усал, вижесуз, къеркъетI инсанрикай 
веревирдер]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 24 январь. 

885. Дамах ая, рехне кутамир: [Ахлакьдин темадай] 
/Седакъет Керимова  //Самур.- 2004.- 25 март. 

886. Катран мука кард жеда: [Лезги чIалакай ихтилатар] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 23 февраль. 

887. Кьегьалвилин тарих: [Муьзеффер Меликмамедо-
ван “Къубадин гъулгъула” ктабдикай веревирдер] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2004.- 28 май. 

888. Лейлади камар кьетIидаказ вегьизва: [600 балл 
кIватIна БГУ-диз кьабул хьайи Лейла Сафаровадикай]  
/Седакъет Керимова // Самур.- 2004.- 23 сентябрь. 

889. Лукадин кьве ктаб: [Москвада лезги чIалал чап 
хьайи кьве ктабдикай малумат] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2004.- 26 июль. 

890. Мадни чи кимерикай: [Чи халкьдин адетар] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 28 май. 

891. Москвадин лезгияр: [Чешне къачуз жедай крар 
ийизвайбур]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 24 ноябрь. 

892. Польшави Петра чи чIал кIанарзава: [Лингвист 
Петр Козлович лезги чIал чирун патал Азербайжандин лезги 
хуьрера къекъвезва)] /Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 23 
сентябрь. 

893. Рагьимат: [очерк]: [Халкьдин артист, маничи Рагьимат 
Гьажиевадикай]  /С.Керимова //Самур.- 2004.- 23 март. 

894. РикIера амукьда : [КцIар райондин Хьилерин 
хуьруьн юкьван мектебдин директор Севда Шагьбазовадин 
вахтсуз кьиникьикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 24 
январь. 

895. Самира Нью-Йоркдай жаваб вилив хуьзва: [АСШ-
да кIелай жегьил юрист Самир Кьасумован цIийи агалкьунар]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 23-сентябрь. 
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896. Хъсанвал авун илим я: [Ахлакьдин темадай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 23 февраль. 

897. Хьилерин баде: [КцIар райондин Хьил хуьруьн  
эгьли Муьгьуьббат Идрисан рушан четин ва марагълу 
уьмуьрдикай ихтилат] /Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 
21 октябрь. 

898. ЧIалан женгчи: [очерк]: [Лезгийрин зурба алим 
Гьажибег Гьажибеговакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2004.- 25 март. 

899. Чаз тийижир Таж Магьал: [Гьиндистандин вири 
дуьньядиз сейли муьгьуьббатдин гуьмбетдикай веревирдер]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 26 июнь. 

900. Чи гафарганар: [Лезги чIалакай ихтилатар] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 21 август. 

901. Чи редакциядин мугьманар: [Лезги чIалан 
пешекарар, филологиядин илимрин доктор, моквави Михаил 
Алексеев ва ингилис лингвист Клерк Девид «Самурдиз» 
илифна]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 23 февраль. 

902. Шагь дагъдин кукIушдал гелер: [«Самур» тIвар 
алай экспедиция Шагь дагъдин гирведал акьахуникай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 28 июль. 

903. Элинади гайи гаф кьилиз акъудна: [АСШ-да 
Вашингтон Университет акьалтIарай Элина Фармановадин 
агалкьунрикай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2004.- 23-
сентябрь. 

904. Яран диде; Гьалимат; Пепе: [кьисаяр] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2004.-24 январь. 

 
2005 

905. Аваранда цIийи мектеб: [КцIар райондин Аваран 
хуьруьн юкьван мектеб патал цIийи дарамат эцигнава]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2005.- 25 февраль. 

906. Адал дамахзава: [КцIар райондин ЦIийихуьруьн 
юкьван мектебдин муаллим Гьуьрмет Агъажановаз 
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«Терекъкъи» медаль гана] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2005.- 22 ноябрь.  

907. АтIугъайбур: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2005.- 20 август. 

908. Гьейдар Алиеван багъ: [КцIар шегьерда Гь. Алиеван 
тIварунихъ кутунвай багъдикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2005.- 24 май. 

909. Дидед чIалан югъ: [21 февраль  вири дуьньяди 
дидед чIалан югъ хьиз къейд ийизва] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2005.- 26 январь. 

910. Жегьилрин дем: [Сумгаитда кьиле фейи жегьилрин 
мярекатдикай] /Седакъет Керимова // Самур.- 2005.- 27 декабрь. 

911. Забитан руьгьдиз аян хьана: [Забит Ризванован 
уьмуьрдин юлдаш Гуьлбанудин кьилив] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2005.- 20 август. 

912. Зейнал Гьажиев: [Дагъустандин сейли 
композитордин уьмуьрдин рекьикайни яратмишунрикай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2005.- 24 май. 

913. Кремлда Яран сувар: [Лезгийрин Яран суварин 
мярекат сифте яз Москвадин кьилин дараматда кьиле 
финикай]    /Седакъет Керимова //Самур.- 2005.- 26 март. 

914. КцIарвийриз чар: [Азербайжандин парламентдин 
сечкийрилай кьулухъ веревирдер] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2005.- 14 сентябрь. 

915. Къванцин паруяр... куьлег алай рикIер: [Ахлакь-
дин темадай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2005.- 28 июль. 

916. Лезги Бегьлул: [шаирдикай гаф] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2005.- 14 сентябрь. 

917. ЛукIар: [Гуьгьуьллудаказ масадан лукIдиз элкъвез-
вай инсанрин психологиядикай веревирдер]  /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2005.- 20 октябрь. 

918. Набрандин агъсакъал /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2005.- 22 ноябрь.  

919. Селей лугьуз атуй эллер: [XVIII асирда яшамиш 
хьайи элдин шаир, яргунви Селеян уьмуьрдикайни яратми-
шунрикай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2005.- 22 июнь. 
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920. Симин пагьливанар: [КцIар райондин Лечет 
хуьруьн пагьливанрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2005.- 22 ноябрь. 

921. «Суварин» чIехи сувар: [Бакудин Шегьрияран тIва-
рунихъ галай дараматда «Сувар» ансамблдин 10-йисан 
юбилейдиз талукь концерт кьиле финикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2005.- 22 июнь. 

922. Сумгаитвийрин мярекатар: [«Самур» газетдин 
кIвалахдаррин Сумгаитдин интеллигенциядихъ галаз 
гуьруьшдикай] /Седакъет Керимова // Самур.- 2005.- 27 
декабрь. 

923. Суьлгьията лугьузва мани: [Нариман Ибрагьимо-
ван ктабдикай малумат] /Седакъет Керимова //Самур.- 2005.- 
26 март. 

924. Тарихдиз элкъвей манияр: [КцIарви композитор 
Эждер Герейхановакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2005.- 
28 июль. 

925. Тевриз Пиралиева: [шаирдикай гаф] /С.Керимова 
//Самур.- 2005.- 20 октябрь. 

926. Хайиди хьиз агатна: [Киргизияви лезги Али 
Османован уьмуьрдин ктабдин чинар] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2005.- 22 июнь. 

927. ЧIехи гъалибвилин 60 йис: [Дяведа къагьриман-
вилер къалурай лезгийрикай малумат] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2005.- 26 март. 

928. Чешне къалурзава: [КцIар райондин 5-нумрадин 
юкьван мектебдин коллективдин агалкьунрикай]   /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2005.- 25 февраль. 

929. Чи цIун кIвал: [Лезгийрин милли тIуьнрикай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2005.- 25 февраль. 

930. Эмираслан Гъанидин чап тахьанвай шиирар: 
[шаирдин икьван гагьди малум тушир эсеррикай малумат]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2005.- 20 август. 

931. Яр алайди, Аурали, Ярали: [сейли алим Ярали 
Яралиевакай очерк] /Седакъет Керимова //Самур.- 2005.- 27 
декабрь. 
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2006 
932. Аваз хьурай жуванбур /Седакъет Керимова 

//Самур.- 2006.- 24 июнь. 
933. Аваз хьурай жуванбур: [Мучугърин хуьруьн 

военныяр] /Седакъет Керимова //Самур.- 2006.- 24 июнь. 
934. Вун рикIе гьатна зи фикир юзазва: [Шаир Хура-

ман Вефадикай малумат ва адан кьуд шиирдин лезги чIалаз 
таржумаяр] /Седакъет Керимова //Самур.- 2006.- 24 июнь. 

935. Гьатем агъа ЧIакIарви: [Халкьдин къагьриман-
дикай ихтилат] /Седакъет Керимова //Самур.- 2006.- 25 май. 

936. Дегь чIаварин суракьда: [КцIар райондин са 
шумуд хуьруьн мектебра этнографиядин музеяр кардик 
кутур муаллим Финяз Нуралиевакай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2006.- 28 октябрь. 

937. Забит Ризванов - 80: [шаирдин уьмуьрдин 
рекьикайни яратмишунрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2006.- 28 октябрь. 

938. КцIаралди дамахзавайбур: [Яргъара авай чи ватан-
эгьлийрикай] /С.Керимова //Самур.- 2006.- 31 август. 

939. Кьиляй кьилди лезги я вун: [Лезги чIалан алим, 
академик Агьмедулагь Гуьлмегьамедован 70-йис] /Седакъет 
Керимова, М.Меликмамедов //Самур.- 2006.- 26 апрель. 

940. Лезги мехъер тир: [Чешне къачуз жедай кьиса]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2006.- 28 сентябрь. 

941. Лезги чIалалди мад са фильм: [С.Керимовадин «Зи 
хайи эл-II» фильмдикай веревирдер] /С.Керимова //Самур.- 
2006.- 31 август. 

942. Малла Жаруллагь: [Вичин девирдин зурба алим 
тир Малла Жаруллагьакай ихтилат]  /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2006.- 25 май. 

943. Москвадин алим: [физикадинни математикадин 
илимрин доктор Вагьид Къадимовакай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2006.- 28 октябрь. 

944. Мучугъа мел: [Чи халкьдин дегь адетар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2006.- 26 апрель. 
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945. Новосибирскдин алим: [биологиядин илимрин 
кандидат Мамедяр Азаевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2006.- 23 декабрь. 

946. Руьгьдиз гьурмет ая!: [Ахлакьдин темадай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2006.- 23 декабрь. 

947. Руьгьдиз гьуьрмет ая: [композитор Фетуллагь 
Регьимханован руьгьдиз икрам авуна адан сур гуьнгуьна тур 
кьегьал кас Натикь Алиевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2006.- 23 декабрь. 

948. Самурдиз пIир лагьана /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2006.- 24 июнь. 

949. Самурдиз пIир лагьана: [«Самур» газетдал рикI 
алай Гуьлбала бубадикай] /С.Керимова //Самур.- 2006.- 26 
апрель. 

950. Сегьран Актопрак: [Туркиядин жегьил лингвистди-
кай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2006.- 30 август. 

951. Уьмуьрдин легьзеяр: [Сейли алим Унейзат 
Мейлановадин илимдин экспедицийрикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2006.-30 август. 

952. Уьнуьгъ: [Хуьруьн тарихдикай делилар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2006.- 28 сентябрь. 

953. Хайи хуьрел рикI алаз: [Лезги алим Къалиб Къите-
лиевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2006.- 28 сентябрь. 

954. Хайи чIалан суьгьуьрда аваз: [КцIарин лезги 
чIалан муаллим Фаина Къурбановадикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2006.- 25 май. 

955. Хуьлуьхъ: [Хуьруьн тарихдикай делилар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2006.- 28 октябрь. 

956. Хуьруьн дамах: [Хачмаз райондин Лечет хуьруьн 
юкьван мектебдин жегьил художникрикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2006.- 25 май. 

957. ЧIехи алакьунар авай кас тир: [Гамарин чеш-
нийрин устад, халкьдин сеняткар Къейбуллагь Мамедов 
дуьньядилай фена] /Седакъет Керимова //Самур.- 2006.- 26 
апрель. 
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958. ЧIехи алим: [Абидулла Оружов - 70] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2006.- 30 сентябрь. 

959. Шехьзава руьгьер: [ХарапIадиз элкъвезвай са бязи 
лезги хуьрерикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2006.- 28 
сентябрь. 

960. ЭчIехуьр: [Хуьруьн тарихдикай делилар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2006.- 22 июль. 

961. Ярославлдай атай мугьман: [Ярославль шегьердин 
лезги диаспорадин кьил Васиф Гьасановахъ галаз интервью] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2006.- 25 май. 

 
2007 

962. Qusar КцIар - 75: [Райондин газетдин юбилейдикай 
веревирдер] /Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 26 июль. 

963. ГадацIийихуьр: [Хуьруьн тарихдикай делилар]   
/Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 26 июль. 

964. Гел тур ксар: [Мегьман Абдуллаев; Хуьземмед 
Къадимов; Наруллагь Къадимов; Зал Залов] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2007.- 23 октябрь. 

965. Гьар хуьре са абдал?: [Ахлакьдин темадай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 24 январь. 

966. Гьуьрметдин тIвар къачуна: [«Азербайжандин 
лайихлу муаллим» гьуьрметдин тIвар къачур Нурмет 
Зекиевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 23 октябрь. 

967. Зал Залов: [КцIарин Чпир хуьруьн юкьван 
мектебдиз яргъал йисара регьбервал гайи З.Заловакай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 23 октябрь. 

968. Зун ватандихъ гъарикI тир: [шаир Агьмедбег 
Шихкъайибован яратмишунрикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2007.- 24 январь.  

969. Икрам Новрузбегов: [физикадинни математикадин 
илимрин доктор, профессор И.Новрузбегова дуьнья 
дегишарна] /Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 29 декабрь. 

970. Илимдин шегьреда: [«Азербайжандин лайихлу 
духтур» тIварцIиз лайих акур кцIарви Нариман Османо-
вакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 23 октябрь. 
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971. КIамбурдал акьалтна, тIвар квадарна: [Ахлакьдин 
темадай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 31 август. 

972. Кузун: [Хуьруьн тарихдикай делилар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2007.- 29 июнь. 

973. Манкъулидхуьр: [Хуьруьн тарихдикай делилар]    
/Седакъет Керимова //Самур  2007.- 27 май. 

974. Мартин ва Регина: [Германияви лингвист Мартин 
Диллигакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 30 
сентябрь. 

975. Махар кIватI хъийин: [фольклор жегьил несилдив 
агакьарунин важиблувиликай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2004.- 24 февраль. 

976. Мегьман Абдуллаев: [КцIарин ЭчIехуьр хуьруьн 
юкьван мектебдин бине кутур М.Абдуллаевакай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2007.- 23 октябрь. 

977. Наруллагь Къадимов: [КцIарин Манкъулидхуьр 
хуьруьз регьбервал гайи Н. Къадимовакай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2007.- 23 октябрь. 

978. Театрди дамах кутазва: [КцIарин Гьукуматдин 
Лезги Драмтеатрдикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 
31 август. 

979. Халкьдик руьгь кутурди халкьди хкажда: [компо-
зитор Ф.Регьимханован сур вичин харжидалди гуьнгуьна тур 
кцIарви Натикь Алиевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2007.- 23 октябрь. 

980. Хуьземмед Къадимов: [КцIарин ГуьндуьзкIеле 
хуьруьн сейли муаллим Х. Къадимовакай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2007.- 23 октябрь. 

981. Хуьруьн мехьер: [Элдин адетар кIвачерик вегьиз-
вайбурукай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 25 апрель. 

982. Хьил: [Хуьруьн тарихдикай делилар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2007.- 25 апрель. 

983. ЧIаларал рикI алайди: [Лезги шаиррин шиирар 
хуралай лугьунал рикI алай Мегьман Сарухановакай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2007.- 30 сентябрь. 
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984. Чан лагь: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет Керимова 
Самур.- 2007.- 29 декабрь. 

985. Чипир: [Хуьруьн тарихдикай делилар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2007.- 27 ноябрь. 

986. Эмир Мустафаев: [Кхьирагдин уьмуьрдин рекьикай-
ни яратмишунрикай] /С.Керимова //Самур.- 2006.- 30 сентябрь. 

987. Яргун: [Хуьруьн тарихдикай делилар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2007.- 29 март. 

 
2008 

988. Абдулкерим буба: [100 йисуз уьмуьр гьалай яргун-
ви динэгьли  рагьметдиз фена] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2008.- 30 октябрь. 

989. Аваран: [Хуьруьн тарихдикай делилар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2008.- 29 ноябрь. 

990. Агъа Лакар: [Хуьруьн тарихдикай делилар] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2008.-29 январь.  

991. Америкадин алимди Яргунрин рахунар чирзава  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 18 июль. 

992. Америкадин алимди Яргунрин рахунар чирзава: 
[лингвист Йоана Кижоранан алахъунрикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2008.- 18 июль. 

993. Вун дидеди заз гузавач: [КцIар райондин Чпир 
хуьре лезги фольклор хуьзвай Мирземегьамед Бекеровакай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 28 июнь. 

994. Жегьилриз чешне я: [Бакудин Лезги мискIиндин 
кьил Гьажи Къабилакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2008.- 31 март. 

995. Женгчи шаир /Седакъет Керимова //Асланханова 
Гуьлбес. ЧIехи лезги.- Баку, 2008.- Ч.166-175. 

996. Женгчи шаир: [Муьзеффер Меликмамедован 60 
йис] /Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 18 июль. 

997. Заз кIан хьайи иер баха: [Къуба патан баядар]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 29 январь. 
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998. Илимдин рекье: [Туьркияда жерягьвилин сирер 
чирзавай Роман Ибрагьимовакай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2008.- 30 декабрь. 

999. КIелдайбурун рикIяй хьана: [Муьзеффер Мелик-
мамедовакай кхьенвай «ЧIехи лезги» ктаб акъатуникай]    
/Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 30 декабрь. 

1000. Къени Къениев: [КцIара «Шагьдагъ» тIвар алай 
кьуьлерунин ансамбль арадал гъайи К.Къениевакай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 23 август. 

1001. Кьве дуст, кьве алим: [Америкада ва Швецияда 
агалкьунар къазанмишнавай кьве жегьил алимдикай - Элмар 
Нурмамедовакайни Федик Регьимовакай]  /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2008.- 29 ноябрь. 

1002. Кьегьалвилин тарих /Седакъет Керимова 
//Асланханова Гуьлбес. ЧIехи лезги.- Баку, 2008.- Ч. 175-178. 

1003. Лацар: [Хуьруьн тарихдикай делилар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2008.- 31 март. 

1004. Манидиз элкъвей уьмуьр: [композитор Эльза 
Ибрагьимовадин яратмишунрин нянидикай веревирдер] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 29 январь. 

1005. Мел авуна, ктаб акъудна: [шаир Лезги Бегьлулан 
ктабдиз спонсорвал адан хуьруьнвиди авуна] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2008.- 18 июль. 

1006. Муьгьуьббатдин яру ктаб кхьейтIа /Седакъет 
Керимова //Асланханова Гуьлбес. ЧIехи лезги.- Баку, 2008.- 
Ч.153-159. 

1007. Сад лагьайди: [Лейла Сеферовадин алакьунрикай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 30 декабрь. 

1008. Синарадин бадеяр: [лезги фольклор кIватIунал 
рикI алай ктабханачи Синара Къадимовадикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2008.- 29 ноябрь. 

1009. Сувариз элкъвей мярекат: [Муьзеффер Меликма-
медован 60 йисан юбилейдиз талукьарнавай мярекатдикай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 30 декабрь. 
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1010. Сумаг: [Халичачивилин сенятдин хилерикай сад 
тир сумагдин тарихдикайни алай аямда ам авай гьалдикай]    
/Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 28 февраль. 

1011. Туьркиядай чар атана: [Балыкесир вилаятдин 
лезгийрин жемиятдин кьил Жевдет Йылдыза ракъурнавай 
чар] /Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 28 февраль. 

1012. Уьмуьрдин саврухар: [инкъилабчи Абид Эмирас-
лановакай очерк] /Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 30 апрель.  

1013. Хурай: [Хуьруьн тарихдикай делилар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2008.- 26 сентябрь. 

1014. ЦIуру Худат: [Хуьруьн тарихдикай делилар]    
/Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 28 февраль. 

1015. Чаз дагълара шаир акуна: [Халкьдин шаир 
Сейфуллагь Самедовакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2008.- 23 август. 

1016. Чан алай энциклопедия: [М.Ф.Ахундован 
тIварунихъ галай Милли Ктабханадин библиограф Гьарифат 
Гьамидовадикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2008.- 29 
ноябрь. 

1017. Чи лирикада чIехи вакъиа /Седакъет Керимова 
//Асланханова Гуьлбес. ЧIехи лезги.- Баку, 2008.- Ч.147-152. 

1018. Шагьдагъвияр: [Бубани хва пагьливанар Гьабил 
ва Фамил  Шагьдагъвийрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2008.- 28 июнь. 

1019. Шарвилидин мехъер: [«Сувар» ансамблдин гьа 
тIвар алаз акъатай цIийи альбомдикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2008.- 23 август. 

1020. Шегьредиз акъудна: [республикадин лайихлу 
тренер Шагьлар Мустафаевакай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2008.- 28 июнь. 

1021. Шиир кхьин чIехи бахт я /Седакъет Керимова 
//Асланханова Гуьлбес. ЧIехи лезги.- Баку, 2008.- Ч.153-159. 

1022. Элдихъ ялзава: [Хайи хуьре гзаф абадвилер кьиле 
тухвай Сабир Ферзалиевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2008.- 30 декабрь. 
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2009 
1023. Азербайжандин президент Илгьам Алиев Къуба-

КцIар районра хьана: [Президентдин халкьдик галаз 
гуьруьшар] /Седакъет Керимова //Самур.-  2009.- 30 
сентябрь. 

1024. Алимрин ким: [Азербайжандин Архитектурадин-
ни Эцигунрин Университетдин доцентар «Самур» газетдин 
редакцияда мугьманвиле] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2009.- 26 июнь. 

1025. Ватандай яргъара: [Харьковдин лезгийрин 
«Самур» Медениятдин Жемиятдин са йис тамам хьана] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 26 июнь. 

1026. Вахни стха: [Художественный гимнастикадай 
республикадин чемпион Аэлита Хелефовадикайни адан стха, 
655 балл кIватIна Орловдин Гьукуматдин Университетдик 
экечIай Решад Хелефовакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2009.- 26 июнь. 

1027. ВикIегь стхаяр: [КIелунин рекьяй агалкьунар 
къазанмишзавай кьве стха – Руьвшен ва Шагьин Къорхма-
зоврикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 25 июль. 

1028. Гафуниз икрамна: [КцIар шегьердин ктабханада 
кьиле фейи шииррин акъажунрикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2009.- 29 апрель. 

1029. Германиядай шад хабар: [Лезги вахни стха - 
Яшар ва Мария Салмановар Германиядин чемпионар я] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 25 июль. 

1030. Дуьньядин чемпион: [Таэквондочи, дуьньядин 
чемпион Фарида Азизовадикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2009.- 30 сентябрь. 

1031. Етюд: [Гатфарикай веревирдер] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2009.- 29 апрель. 

1032. Илимдин рекье: [Америкада медицинадин рекьяй 
агалкьунар къазанмишзавай Магьир Багъировакай]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 29 январь. 
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1033. Квахьзавай хуьр…Кьуьхуьр: [Кваз такьун себеб 
яз чкIизвай КцIар райондин къадим лезги хуьр Кьуьхуьри-
кай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 28 август. 

1034. Ким: [Халкьдин дегь адетдикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2009.- 29 апрель. 

1035. Къени къилихрин руш: [Калининграддин карчи 
Рамелла Халиловадикай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 
2009.- 30 сентябрь.  

1036. Кьуд вахан са стха: [Дагъустандин сейли алим 
Низами Къазиевакай очерк] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2009.- 29 январь. 

1037. Кьулан вацIукай ихтилат: [Фикрет Хидирован 
«Авахь, Самур» ктабдикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2009.- 29 январь. 

1038. Лезги хитар: [лезгийрин харусенятдин дережа 
агъузарзавай манийрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2009.- 24 октябрь. 

1039. Лезги чIалахъ гелкъвезвай къецепатан алимар: 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 30 декабрь. 

1040. Мадни са алим: [Эльхан Османова Москвада 
медицинадин илимрин докторвилин диссертация хвена] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 26 июнь. 

1041. Марианна Беерле-Моор: [Лезги чIалахъ 
гелкъвезвай швецияви алимдикай]  /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2009.- 30 декабрь. 

1042. Мартин Хаспелмат: [Лезги чIалахъ гелкъвезвай немс 
алимдикай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 30 декабрь. 

1043. Мел: [Халкьдин дегь адетдикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2009.- 24 октябрь. 

1044. Москвада лезги чIалал чапдай акъуднава: 
[С.Керимовадин редакторвилелди чап хьайи «Библиядин 
шикилар» ктабдикай веревирдер]  /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2009.- 26 июнь. 

1045. Мурадрин гуьгъуьна: [Эдгар ва Эмин Нурмаме-
доврин агалкьунрикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 
29 январь. 
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1046. Набережны Челныда: [Татарстандин Набережны 
Челны шегьердин лезгийрикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2009.- 27 ноябрь. 

1047. Невадин гиширар: [художник Нева Агъалиева-
дикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 29 апрель. 

1048. Пагьливан: [сейли спортсмен, кцIарви Желил 
Муьштакъовакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 30 
сентябрь. 

1049. Пуд Зерифа: [алим, зари ва генерал Зерифайрикай 
– техникадин илимрин доктор, профессор Зерифа Ханмаме-
довадикай,  Дагъустан  Республикадин лайихлу юрист, сад 
лагьай дережадин судья Зерифа Бейбутовадикай ва кцIарви 
шаир Зерифа Кьасумовадикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2009.- 20 март. 

1050. Саимат: [Элдин шаир, кцIарин Аваран хуьруьн 
эгьли  Саимат Нурметовадикай малуматар] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2009.- 30 декабрь. 

1051. ТIвар вине кьур кас: [полковник Арзуман Зуьл-
фикъаровакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 28 февраль. 

1052. Туьркияда авай чи хайибур: [Туьркиядин 
Балыкесир вилаятдин Кирне хуьре лезгийрин мугьманвиле 
хьайи заридин веревирдер] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2009.- 30 май. 

1053. Туьркиядин TRT AVAZ каналди лезгийрикай са 
сятдин гунуг къалурна /Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 
26 июнь. 

1054. Хъсан инсан дуьньядилай фена: [ГуьндуьзкIеле-
ви муаллим Жавид Шерифовакай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2009.- 29 апрель. 

1055. ЧIалан илимдик пай кутазвай ктаб: [Муьзеффер 
Меликмамедован «Лезги чIалан гафар» ктабдикай вере-
вирдер] /Седакъет Керимова //Самур.- 2009.- 28 февраль. 

1056. ЧIижерхъан: [КцIарин сейли чIижерхъан, къеле-
жугъви Гьасрет Гьейбатовакай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2009.- 25 июль. 
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1057. Чи академикар. Ариф Шихвердиев: [РФ-дин ИА-
дин уьзв А.Шихвердиевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2009.- 29 январь. 

1058. Чи академикар. Гуьли Азизов: [Москвада 
клиникадиз регьбервал гузвай лезги алимдикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2009.- 29 январь. 

1059. Чирвилерин геле аваз: [Къебеле райондин 
Камарван хуьруьн муаллим Аскер Алиевакай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2009.- 24 октябрь. 

1060. Шад хабар: [Асим Улухановаз «Азербайжандин 
лайихлу духтур» гьуьрметдин тIвар гана]  /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2009.- 26 июнь. 

1061. Шарвили: [Дагъустандин Ахцегь шегьерда кьиле 
фейи халкьдин суварикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2009.- 25 июль. 

1062. Эмираслан Гъанидин: [шаирдин уьмуьрдин рекь-
икайни яратмишунрикай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 
2009.- 24 октябрь. 

 
2010 

1063. Абдулсин халудин алхишар: [Лезгийрин 
фольклор]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 25 июнь. 

1064. Аваз хьурай «Лезгинка»: [Бакуда кардик 
кутунвай кьуьлерин мектебдикай]  /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2010.- 30 январь. 

1065. Агьмед Жавад Хуьлуьхъа: [Сейли шаир Агьмед 
Жавадан лезгийрин арада фейи чIаварикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2010.- 31 июль. 

1066. Агьмед Режеблиди акъажунриз регьбервал гана: 
[Азербайжандин дзюдодай турнирда] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2010.- 25 июнь. 

1067. Баркаллу кар: [Закир Гьамидова газет кIелзавай-
бур агудзава] /Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 27 ноябрь. 

1068. Бесира Керимова: [Бакудин Гьукуматдин Универ-
ситетдин доцент, химиядин илимрин кандидатдикай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 28 август.  
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1069. Ви тIвар вуж я?: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2010.- 27 ноябрь.  

1070. ГадацIийихуьруьн баядрин руьгь: [лезги 
фольклор хуьзвай элдин шаиррикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2010.- 25 июнь. 

1071. Генералдин веси: [Генерал-майор Энвер Микаило-
вакай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 27 ноябрь. 

1072. Гьежер Эмирова: [Азербайжанда сифте яз 
ругъунар илимдин рекьяй чирай алимдикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2010.- 28 август.  

1073. Дамах кутазвай тават: [Азербайжандин сейли 
гинеколог Хатире Муртузаевадикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2010.- 20 март. 

1074. Еникентда: [Агъсудин Еникент хуьре 
кIелдайбурухъ галаз гуьруьш] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2010.- 30 сентябрь.  

1075. Жангъуда: [Исмаиллыдин Жангъу хуьре кIелдай-
бурухъ галаз гуьруьш] /Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 
30 сентябрь.  

1076. Жуванди: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2010.- 29 декабрь. 

1077. За ваз мани гьикI кхьидач: [Асеф Мегьманан 
уьмуьрдикайни яратмишунрикай веревирдер] /Седакъет 
Кери-мова //Чаз чидай Асеф Мегьман.- Баку, 2010.- Ч.47-50.  

1078. Зейнаб Абдуллаева: [Хуьруьн майишатдин илим-
рин кандидатдин агалкьунрикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2010.- 28 август. 

1079. Илифун: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2010.- 29 октябрь. 

1080. Италиядиз сейли алим: [Италиядин Рим шегьерда 
авай Виридуьньяди Талассимиядин Меркездин духтур, меди-
цинадин илимрин доктор Жавид Къазиевакай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2010.- 27 февраль. 

1081. Кемале Бурзиева: [Аялрин тIуркIунрин азаррихъ 
авсиятда ахтармишунар тухузвай алимдикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2010.- 28 август. 
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1082. Ларисадин ванцихъ цIигелбуруз шад хабар: 
[Маничиди цIийи альбом акъудзава] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2010.- 25 июнь. 

1083. Лацарин гиширар: [Халичайрин устIар Тофик 
Балалиевакай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 29 октябрь. 

1084. Лезги спонсор: [Хайи газетдиз куьмекиз 
кIанзавачир хайибурукай веревирдер] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2010.- 25 июнь. 

1085. Лезгийрикай кхьенва: [«Ирс» журналдин (№2 
(44), 2010) лезгийриз талукь материалдикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2010.- 25 июнь. 

1086. Лимондин багъ: [Исмаиллы райондин Сумагъаллы 
хуьре лимонарий] /Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 27 
ноябрь. 

1087. Мад са илимрин доктор: [Филологиядин илимрин 
доктор Валиде Исазадедикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2010.- 29 октябрь.  

1088. Мирзали Рустамоваз президентдин стипендия 
гудатIа?: [Начагъ зариди президентдиз чарар ракъурнава]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 25 июнь. 

1089. ПIитIишкIеледа мярекат: [Хуьруьн муаллим 
Гуьлзар Шихметовадин 70 йис] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2010.- 29 октябрь.  

1090. Рая Мустафаева: [Азербайжандин авай-авачир 
орнитолог дишегьлидикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2010.- 28 август.  

1091. Сабинадин дуьнья: [Жегьил художник Сабина 
Давидовадикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 29 
декабрь.  

1092. Самая Эфендиева: [30 йисуз ара датIана Азербай-
жандин Гьукуматдин НафтIадин Академиядин муаллим, лез-
ги алимдикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 28 август. 

1093. Сейли жезва Аран ТV: [Дагъустандин Мегьарам-
дхуьр райондин АРАН TV-дикай]  /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2010.- 27 ноябрь. 
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1094. Смугъул: [Исмаиллы райондин Смугъул хуьруьн 
тарихдикай делилар, алай аямда гьалар]  /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2010.- 30 сентябрь. 

1095. «Техномост» агалкьунрин шегьреда: [Азербай-
жандин сейли проектрин компанидин директор Натикь 
Алиеван агалкьунрикай]/Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 
30 сентябрь. 

1096. ТIанурдин фу: [Исмаиллы райондин Ивановка 
хуьруьнэгьли Къизилгуьлакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2010.- 29 октябрь. 

1097. ТIвар-ван авай алим: [Хуьруьн майишатдин 
илимрин доктор, профессор Назим Эмирован 85 йис хьана] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 30 апрель.  

1098. ТIигьиржалди цIугъзава: [Я гьукуматди, яни 
инсанри кваз такьаз пунар хкатзавай лезги хуьруькай 
веревирдер] /Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 30 апрель. 

1099. Халиде Исазаде: [25 йиса аваз алим тIвар къачур 
рушакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 28 август. 

1100. Хуьруьнбур рикIел хкана: [Бакудин Гьукуматдин 
Университетдин доцент Къалиб Къителиевакай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2010.- 30 январь. 

1101. Хьран кIвал: [Халкьдин адетрин геле аваз] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2010.-  27 февраль. 

1102. Чи руьгь хуьзвай баядар: [дуьньядин чара-чара 
пипIера яшамиш жезвай лезгийрин баядрал рикI хьуникай]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2010.- 20 март. 

1103. Чи таватри рикIер рамна: [«Суварин» хор ансам-
блди «Ижтимаи» телевиденида мани лагьана] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2010.- 29 декабрь.  

1104. Шабаш: [Халкьдин мехъерин адетар чIурзавайбу-
рукай] /Седакъет Керимова // Самур.- 2010.- 30 январь.  

1105. Шад хабар: [КцIарви Забит Хийирбеговаз Рос-
сияда генералвилин чин гана] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2010.- 20 март. 
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2011 
1106. Аваз хьурай: [«Лезги газетдин» кьилин редактор 

Агъариза Саидоваз чар] /Седакъет Керимова, Муьзеффер 
Меликмамедов //Самур.- 2011.- 27 январь. 

1107. Гатфарин баядар: [Лезги хуьрерай кIватIай цIийи 
баядар]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 23 апрель. 

1108. Диде гьарай, чIал гьарай!: [Лезги чIалан 
месэлаяр]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 28 январь. 

1109. Диде лагь: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2011.- 22 июнь. 

1110. Дидед чIал гьи гьалда ава?: [Лезги чIалакай вере-
вирдер]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 19 февраль. 

1111. Дидед чIалаз икрамзава: [Эстониядин лезгийри 
дидедин чIал хуьн патал ийизвай галайвилерикай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2011.- 27 октябрь.  

1112. Дуьньядиз сейли алим: [Геологиядинни минера-
логиядин илимрин доктор Агьмедхан Алимован 70 йис] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 31 март. 

1113. Дуьньядиз сейли кхьираг: [Расим Гьажи – 70] 
/Седакъет Керимова // Самур.- 2011.- 22 июнь. 

1114. КIелун ваъ, кьуьлун кIанзава: [Ахлакьдин 
темадай]   /Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 27 октябрь. 

1115. Каш, тIал, вилин накъвар...: [Сомалида авай 
кашдикай] /Седакъет Керимова // Самур.- 2011.- 26 август. 

1116. КъанатI: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2011.- 31 март. 

1117. Лезги чIалаз темен гана: [Римма Гьажимурадо-
вадин «Туьхуьмир, зи гъед» ктабдикай веревирдер] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 26 август. 

1118. Мадни лезги мехъерикай: [Лезги мехъерин адет-
рин кьетIенвилерикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 
30 июль. 

1119. «Самурдин» дуст: [Газетдин даях худатви Бегьрам 
Заловакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 24 декабрь. 
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1120. «Сувариз» халкьдин коллектив тIвар гана: 
[Азербайжан Республикадин Спортдинни Туризмдин министр-
дин серенжемдалди сейли коллективдиз гьуьрметдин тIвар 
гана]   /Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 30 июль. 

1121. Сумаг: [Халичачивилин и хилекай веревирдер] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 28 февраль. 

1122. ТIвар хвена чна: [«Самур» газетдин 20 йисан 
тарихдикай са кьве гаф] /Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 
26 август. 

1123. Халкьди икрамна: [Бакуда Асеф Мегьманан 80 
йисан юбилей къейдна] /Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 
21 май. 

1124. Халкьдиз сейли алим: [Алупандин кхьинар лезги 
чIалалди кIелай химиядин илимрин доктор Ярали 
Яралиевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 26 август. 

1125. Цаву илгьам ракъурайла: [Дагъустандин авар 
шаир Баху-Меседу Расуловадин поэзиядикай веревирдер] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2011.- 26 ноябрь. 

1126. ЧIал хуьн - женг чIугун я: [Дяведин ветеран 
Къайитмаз Бачарован веревирдер] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2011.- 21 май. 

1127. Чи дегьнейрин кьуд цIарар: [Лезги баядрин 
кьетIенвилерикай]/Седакъет Керимова //Самур.-2011.- 21 май. 

 
2012 

1128. Абур чи дустар тир: [«Самур» газетдин рикIел 
хкун: Мавлуд Ярагьмедов, Фетуллагь Регьимханов, Яфез 
Агьмедов, Несир Илкъарлы, лезги Баба, Севда Шагьбазова, 
Элгьед Исмаилов, Эфруз Регьимова, Элгьед Саидов, Малик 
Алиев]  /Седакъет Керимова // Самур.- 2012.- 16 март. 

1129. Дамахун - илим я: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2012.- 26 май. 

1130. Дуьньядиз сейли хьиливияр /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2012.- 28-апрель. 

1131. Дуьньядиз сейли хьиливияр: [Одессада яшамиш 
жезвай суперинтендант Магьсим Магьсимовакай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2012.- 28 апрель. 
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1132. Жегьилар ва интернет: [«Самур» газетдин 
мугьман Заур КцIарви я] /Седакъет Керимова // Самур.- 
2012.- 16-март. 

1133. Жегьилар ва интернет: [Заур КцIарвидихъ галаз 
интервью] /Седакъет Керимова //Самур.- 2012.- 16 март. 

1134. Зарб лугьунар: [лезги фольклордин тIимил 
чирнавай хилекай]  /Седакъет Керимова //Самур.- 2012.- 29 
сентябрь. 

1135. И чил хайи диге я: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2012.- 29 сентябрь. 

1136. Кас: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2012.- 22 июнь. 

1137. Келентер Келентерли: [шаирдин кьиникьикай]   
/Седакъет Керимова //Самур.- 2012.- 27 ноябрь. 

1138. Лезги кьуьл: [«Лезгинкадикай» веревирдер]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2012.- 24 октябрь. 

1139. Мурад кьилиз акъатна: [сейли лингвист Марианна 
Беерле-Моорахъ галаз хьайи гуьруьшдикай малумат] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2012.- 26 май. 

1140. Мурадагъа Мурадагъаев: [«Самур» ЛММ-дин 
кьилин кьиникьикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2012.- 27 
ноябрь. 

1141. МуркIадин мел: [Лезгийрин дегь адетдикай] 
/Седакъет Керимова // Самур.- 2012.- 20 декабрь. 

1142. «Пирал» тIвар кутугна: [Азербайжандин сейли 
тренер Шагьлар Мустафаевакай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2012.- 24 октябрь. 

1143. Сенятди квадарна: [Сейли сеняткар Эльза 
Ибрагьимова рагьметдиз фена] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2012.- 17 февраль. 

1144. Стха: [Ахлакьдин темадай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2012.- 24 октябрь. 

1145. Узнифатан баядар: [Халкьдин фольклор хуьзвай 
дишегьлидикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2012.- 29 
сентябрь. 
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1146. Худата поэзиядин няни: [Вакъиф Муьшкуьрвидин 
60-йисан юбилейдикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2012.- 
27 ноябрь. 

1147. ЧIалан меле: [Пирал хуьре баядрин устадрин 
кьилив] /Седакъет Керимова //Самур.- 2012.- 30 август. 

1148. ЧIехи Муругъ: [хуьруькай чирвилер] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2012.- 27 июль.  

1149. ЧIехи Муругъ: [Хуьруьн тарихдикай веревирдер]  
/Седакъет Керимова //Самур.- 2012.- 27 июль. 

1150. Чемпиондин мехъер: [Олимпиядин чемпион 
Шериф Шерифован мехъерикай]   /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2012.- 27 ноябрь. 

1151. www.samurpress.net - «Самурдин» сайт: [Газет-
дин цIийи сайтиникай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2012.- 
27 ноябрь. 
 

2013 
1152. Бадедин йикъарган: [Яламави Магьият бадедин 

ихтилат] /Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 21 июнь. 
1153. Ватандивай къакъатай яр: [Туьркияви лезгийрин 

баядрал рикI хьуникай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 
30 январь. 

1154. Департамент кIевирна: [Ижтимаи телевидениди 
са чIавуз кардик кутур кьадардал гьалтайла тIимил 
халкьарин департамент кIевируникай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2013.- 29 август. 

1155. Дуьньядин виридалайни кьуьзуь пагьливан: 
[Вичин чIарарикай гзаф залан парар куьрсарзавай дагъустан-
ви пагьливан Абдулрагьман Абдулазизовакай] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2013.- 27 ноябрь. 

1156. Камалэгьли: [Къебелеви динэгьли Руслан Мамедова 
вичин кIвале туькIуьрнавай музейдикай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2013.- 27 декабрь. 

1157. Кьакьанрихъ ялна: [Академик Абдулла Мухтаро-
ван кьиникикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 22 май. 
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1158. МискIин хкажна: [КцIар райондин Зинданмуругъ 
хуьре вичин харжидалди мискIин хкажай Сабир Ферза-
лиевакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 29 август. 

1159. Пер хайи зулухъ шел акатай чIавуз: [Шаир 
Вакъиф Бегьменлидин поэзиядикай малумат. Адан 5 шиир 
азербайжан чIалай лезги чIалаз таржума] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2013.- 30 сентябрь. 

1160. Профессор Османов: [Москвави медицинадин 
илимрин доктор Эльхан Османовакай] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2013.- 27 июль. 

1161. Режеб Гуьвен: [Туьркияви лезгиди интернетда 
лезгияр теблигъзава] /Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 28 
февраль. 

1162. Руьгь хкаждай вакъиа: [Сейли сеняткар 
Мегьамед Гьуьсейнован «Шарвили» опера сегьнедал эцигна] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 27 апрель. 

1163. Халкьдин рикI алай зари: [Дагъустандин сейли 
алим-зари Гьаким Къурбанан 75-йисан юбилейдиз талукь] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 27 декабрь. 

1164. Чи къугъунар: [Лезгийрин фольклордин тIимил 
чирнавай хилекай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 29 март. 

1165. Яргунда са зари ава: [Президентдин пенсиядал 
вил алай кьуьзуь ва начагъ кхьираг Мирзали Рустамован 
патав] /Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 30 сентябрь. 
 

2014 
1166. Вучиз рехне кутазва?: [Чи поэзия агъузарзавай 

«Лезги поэзиядин антология» ктабдикай веревирдер] 
/Седакъет Керимова, Муьзеффер Меликмамедов //Самур.- 
2014.- 25 январь. 

1167. Дегь чIаварин эменни: [КцIарин Кичан хуьруьн 
чкIизвай мискIиндикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2014.- 
19 март. 

1168. Жавагьиран манияр: [Маничи Жавагьир Абдуло-
вадикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2014.- 25 январь. 
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1169. Жегьилри руьгь кутуна: [Азербайжандай яргъара 
кIелзавай жегьилрин веревирдер] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2014.- 27 июль. 

1170. Ктаб кхьена: [КцIарви духтур Низами Рустамо-
вакай «Командор» тIвар алай ктаб акъатна] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2014.- 27 февраль. 

1171. КцIарви академикар: [Азербайжандин Милли 
Академиядиз кьве кцIарви алим – Камил Айдазаде ва 
Гейлани Панагьов хкяна] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2014.- 27 июль. 

1172. Кьве шаир илифна: [шаирар Шакир Наврузбе-
говакайни Эсмира Бейбутовадикай чирвал] /Седакъет 
Керимова //Самур.- 2014.- 26 сентябрь. 

1173. Парижда са тават ава: [лезги руш Айтен 
Бабалиевади Францияда докторвилин диссертация хвена] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2014.- 25 май. 

1174. ТIвар рикIера амукьда: [Дагъустандин халкьдин 
шаир Байрам Салимов рагьметдиз фена] /Седакъет Керимова 
//Самур.- 2014.- 25 май. 

1175. ТIуьтIуьш: [Ахлакьдин темадай. Дидедин чIал 
негьзавайбурукай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2014.- 26 
сентябрь. 

1176. Туьркиядин лезгийрин сувар: [Туьркиядин 
Балыкесир вилаятдин Кирне хуьре кьиле фейи «Хийир» 
мярекатдикай] /Седакъет Керимова //Самур.- 2014.- 25 май. 

1177. Халкьдин кхьираг: [Абдуселим Исмаиловаз 
«Дагъустандин халкьдин кхьираг» гьуьрметдин тIвар гана] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2014.- 19 март. 

1178. Халкьдин манийрин фестиваль: [Дагъустан 
Республикадин Усугъчай районда кьиле фейи фестивалдикай 
веревирдер] /Седакъет Керимова //Самур.- 2014.- 28 август. 

1179. Экуь инсанар: [Къебеле райондин сейли духтур 
Шагьисмаил Исмаиловакай] /Седакъет Керимова //Самур.- 
2014.- 27 июль. 

1180. Эльвинадин дуьнья: [Лезги манияр шегьредиз 
акъудзавай Эльвина Гьейдаровадин агалкьунрикай] 
/Седакъет Керимова //Самур.- 2014.- 27 июль. 
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TAРЖУМАЯР 
 

1996 
1181. Шейх Салим Мугьаммад Саади. КапI куьрелдичи-

рун Шейх Салим Мугьаммад Саади; Элкъуьрайбур /Седакъет 
Керимова ва Муьзеффер Меликмамедов.- Баку, 1996.- Ч.28. 

 
1999 

1182. Мугьаммад Висаби Абдали. Аллагьдин сад тирви-
лиз талукь делилрикай кутугай гаф Мугьаммад Висаби 
Абдали;  Элкъуьрайбур /Седакъет Керимова ва Муьзеффер 
Меликмамедов.- Баку, 1999. Ч.68. 

 
2003 

1183. Оружов, Гь. Вуч ава хьи; Гьисабмир чиз-чиз; Ихьтин 
крар ава; Вуч хъсан: [шиирар] /Гьидаят Оружов; таржума 
авурди Седакъет Керимова.- Самур.- 2003.- 31 январь. 

 
2004 

1184. Кьадардал гьалтайла тIимил халкьар хуьнин 
гьакъиндай сергьятра авай Конвенциядикай Элкъуьрай-
бур /Седакъет Керимова ва Муьзеффер Меликмамедов.- 
Баку, 2004.-Ч. 30. 

 
2006 

1185. Вафа, Х. Вуч лугьун за ваз; Чаравал; И йифиз; 
Чарабур хьиз: [шиирар] /Хураман Вафа; Элкъуьрайди 
Седакъет Керимова.- Самур.- 2006.-24 июнь. 

 
2011 

1186. Ариф, Гь. Лезги руш: [шиир] /Гьуьсейн Ариф; 
Элкъуьрайди Седакъет Керимова.- КцIар, кцIарвияр, Qusar, 
qusarlılar.- Баку, 2011.- Ч.543. 
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1187. Вургъун, С. Хияллу жеда зун: [шиир] /Самед 
Вургъун; Элкъуьрайди Седакъет Керимова.- КцIар, 
кцIарвияр, Qusar, qusarlılar.- Баку, 2011.- Ч.540. 

1188. Жавад, А. Перизада: [шиир] /Агьмед Жавад; 
Элкъуьрайди Седакъет Керимова.- КцIар, кцIарвияр, Qusar, 
qusarlılar.- Баку, 2011.- Ч.538. 

1189. Къусарчайлы, Р. КцIар зи: [шиир] /Рамиз Къусар-
чайлы; таржума авурди Седакъет Керимова.- КцIар, 
кцIарвияр, Qusar, qusarlılar.- Баку, 2011.- Ч.557. 

1190. Расулова, Б. Ашкъ лугьур начагъвал; Алакьдач; 
Къуръандин аламат; КIвалах авач хуьрера; Рабни гъал; 
Вахтунин ванер; Дегишарна къилихар; Дагълар чIалал 
акьалтнайтIа; Зи ахвариз илифа; ХупI  иер я и бере: 
[Шиирар] /Баху-Меседу Расулова; Элкъуьрайди  Седакъет 
Керимова //Самур.- 2011.- 26 ноябрь. 

 
2013 

1191. Бегьменли, В. Алцурна зун; Шехьун; РикIин ракIар; 
КIанивал вуч я; Квахьайди: [шиирар] /Вакъиф Бегьменли; 
Элкъуьрайди Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 24 июнь. 

1192. Жавад, А. Азербайжандин гимн /Агьмед Жавад; 
таржума авурди Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 22 май. 
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ТУЬКIУЬРАЙ МАНИЯРНИ АБУРУН НОТАР   
 

2003 
1193.  Гар жеда [Гафар] /Седакъет Керимова //Керимова 

Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.197. 
1194. Гар жеда [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 

//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.196. 
1195. Жагъура са булахдал зун [Гафар] /Седакъет 

Керимова //Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- 
Ч.193. 

1196. Жагъура са булахдал зун [Нотар] /манидар 
Седакъет Керимова //Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- 
Баку, 2003.- Ч.192. 

1197. Зи лезги эл [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.183.  

1198. Зи лезги эл [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.182.  

1199.  КIанда лугьуз [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.199. 

1200. КIанда лугьуз [Нотар] /манидар Седакъет 
Керимова //Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- 
Ч.198. 

1201.  КIани яр [Гафар] /Седакъет Керимова //Керимова 
Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.211. 

1202. КIани яр [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.210. 

1203. КIар хьана зи лили [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.203. 

1204. КIар хьана зи лили [Нотар] /манидар Седакъет 
Керимова //Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- 
Ч.202. 

1205. КцIарикай мани [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.201. 
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1206. КцIарикай мани [Нотар] /манидар Седакъет 
Керимова //Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- 
Ч.200. 

1207. Къарагъ дуьнья [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.179. 

1208. Къарагъ дуьнья [Нотар] /манидар Седакъет 
Керимова //Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- 
Ч.178. 

1209. Къведа жал? [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.189. 

1210. Къведа жал? [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.188. 

1211.  Лезгинкадал илига [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.191. 

1212. Лезгинкадал илига [Нотар] /манидар Седакъет 
Керимова //Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- 
Ч.190. 

1213. Лугьудани, лугьудачни? [Гафар] /Седакъет 
Керимова //Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- 
Ч.207. 

1214. Лугьудани, лугьудачни? [Нотар] /манидар 
Седакъет Керимова //Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- 
Баку, 2003.- Ч.206. 

1215. Самурдин вацI [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.181. 

1216. Самурдин вацI [Нотар] /манидар Седакъет 
Керимова //Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- 
Ч.180. 

1217. Сел яни [Гафар] /Седакъет Керимова //Керимова 
Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.212. 

1218. Сел яни [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.212. 

1219. Таб дуьнья [Гафар] /Седакъет Керимова //Керимова 
Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.205. 
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1220. Таб дуьнья [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.204. 

1221. Чан диде [Гафар] /Седакъет Керимова //Керимова 
Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.185.  

1222. Чан диде [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.184.  

1223.  Шагьдагъдин цуьк [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.195. 

1224. Шагьдагъдин цуьк [Нотар] /манидар Седакъет 
Керимова //Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- 
Ч.194. 

1225. Шамилан дагъ [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.187. 

1226. Шамилан дагъ [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.186. 

1227. Яргунат [Гафар] /Седакъет Керимова //Керимова 
Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.209. 

1228. Яргунат [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 
//Керимова Седакъет. Мад са гатфар.- Баку, 2003.- Ч.208. 

 
2011 

1229. Cehilval [Гафар] /Седакъет Керимова //Azərbaycan-
da yaşayan xalqlarıhn 50 mahnısı /Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası.- 
Bakı, 2011.- Ч.34. 

1230. Cehilval [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 
//Azərbaycanda yaşayan xalqlarıhn 50 mahnısı /Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyası.- Bakı, 2011.- Ч.33. 

1231. «Lezginkadal» iliqa [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Azərbaycanda yaşayan xalqlarıhn 50 mahnısı /Azərbaycan Res-
publikası Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyası.- Bakı, 2011.- Ч.44. 

1232. «Lezginkadal» iliqa [Нотар] /манидар Седакъет 
Керимова //Azərbaycanda yaşayan xalqlarıhn 50 mahnısı 
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/Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına 
Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı, 2011.- Ч.43. 

1233. Mexer ya [Гафар] /Седакъет Керимова //Azərbay-
canda yaşayan xalqlarıhn 50 mahnısı /Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası.- 
Bakı, 2011.- Ч.36. 

1234. Mexer ya [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 
//Azərbaycanda yaşayan xalqlarıhn 50 mahnısı /Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyası.- Bakı, 2011.- Ч.35. 

1235. Vatandil çil [Гафар] /Седакъет Керимова 
//Azərbaycanda yaşayan xalqlarıhn 50 mahnısı /Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyası.- Bakı, 2011.- Ч.40. 

1236. Vatandil çil [Нотар] /манидар Седакъет Керимова 
//Azərbaycanda yaşayan xalqlarıhn 50 mahnısı /Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyası.- Bakı, 2011.- Ч.39. 

1237. Zaz yar ava, yarğarava [Гафар] /Седакъет 
Керимова //Azərbaycanda yaşayan xalqlarıhn 50 mahnısı 
/Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına 
Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı, 2011.- Ч.42. 

1238. Zaz yar ava, yarğarava [Нотар] /манидар Седакъет 
Керимова //Azərbaycanda yaşayan xalqlarıhn 50 mahnısı 
/Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına 
Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı, 2011.- Ч.41. 
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Манийрин альбомар ва фильмар 
 

2004 
663.Зи хайи эл – I - Край мой родной - I: Музыкально-

документальный фильм с участием лезгинского ансамбля 
песни и танца «Сувар» [Электрондин видео диск]: DVD 
/автор сценария и режиссер Седагет Керимова; операторы 
Эльдар Мирзагаев; монтаж Магомед Ахмедов; дизайн 
Алексей Ряснянски.- Баку: Nurlu Sabah MMC, 2004.  

 
2005 

1239. Сувар: Ягъ са лезги гьава [Ван кхьин]: CD аль-
бом /художественный руководитель Седагет Керимова; раз-
работка серии, статьи, подготовка текста Амиль Саркаров; 
идея оформления Тариэль Саркаров, Артур Магомедов.- 
Москва: 2005.- 1 электрондин оптик диск.  

Альбомда гьатнава: Хайи макьамар; Къведа жал?; Сир 
гьикI гуда?; Чан диде; Лезги руш; Хъипи пешер; КIани яр; 
Пейкер баха; Ягъ са лезги гьава; Яргунат; Таб дуьнья; 
Дагълар; Яни?; Жагъура СА булахдал зун; ИкI фейитIа; 
Кьуьлдай макьам /исполнители: Ахмет Курбанов, Руслан 
Пирвердиев, Рубаба Байрамбекова, Джамиля Залова, Заур 
Мусаев, Афган Джамалуддинов, Рашад Ибрагимов, Роза 
Гаджимурадова.  

1240. Сувар: Зи хайи эл [Ван кхьин]: CD альбом /худо-
жественный руководитель Седагет Керимова; разработка 
серии, статьи, подготовка текста Амиль Саркаров; идея 
оформления Тариэль Саркаров, Артур Магомедов.- Москва: 
2005.- 1 электрондин оптик диск. Серия лезгинской музыки. 

Альбомда гьатнава: Зи хайи эл; Зи лили; Вун чи пата 
илифнаван? Даллай; Самурдин вацI; Шамилан дагъ; Сувара 
гатфар; Шагъдагъдин цуьк; КIанда лугьуз; КIанибурун 
макьам; Лугьудали, лугьудачни?; Магьи дилбер чан; 
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Лезгинкадал илига; кцIарикай мани; Деминин макьам /испол-
нители: Ахмет Курбанов, Руслан Пирвердиев, Рубаба 
Байрамбекова, Джамиля Залова, Заур Мусаев, Афган 
Джамалуддинов, Рашад Ибрагимов, Роза Гаджимурадова.    
 

2006 
1241. Сувар: Къаварилай къаваралди… [Ван кхьин]: 

CD альбом.- Баку: Nurlu Sabah MMC, 2006.- 1 электрондин 
оптик диск.  

Альбомда гьатнава: Мел: Лезгинский народный танец; 
Дидедин чIал /сл. и муз. С.Керимовой, поет Джавахир Абдулова; 
Мехъер /сл. и муз. С.Керимовой, поет Руслан Пирвердиев; 
Къаварилай къаваралди… /сл. и муз. С.Керимовой, поет 
Эльвина Гейдарова; Перизада: Лезгинская народная песня 
/исполняют Джавахир Абдулова и Джамиля Залова; Гьарда-
вай рикI тIар жедайд туш /сл. и муз. С.Керимовой, поет 
Решад Ибрагимов; Асса /сл. и муз. С.Керимовой, поет Джамиля 
Залова; Гум, гумм /сл. и муз. С.Керимовой, поет Эльвина 
Гейдарова; Жегьилвал /сл. и муз. С.Керимовой, хор ансамбля 
«Сувар»; Ваз яр гьикI лугьун? /сл. и муз. С.Керимовой, поет 
Решад Ибрагимов; КIанда заз вун лагьана /сл. и муз. 
С.Керимовой, поет Джавахир Абдулова; Зи бубадиз хъел 
къведайд я: Лезгинская народная песня /поет Роза Гаджиму-
радова; Яргъара бахт авайди туш /сл. и муз. С.Керимовой, 
поет Джамиля Залова; Яр /сл. М.Меликмамедова, муз. 
С.Керимовой; поет Руслан Пирвердиев; Силибирдин цуьк 
/сл. и муз. С.Керимовой, поет Эльвина Гейдарова; Амач лагь 
/сл. и муз. С.Керимовой, поет Джавахир Абдулова; Ватан /сл. и 
муз. С.Керимовой; поет Руслан Пирвердиев; Зи халкьдикай 
мани /сл. и муз. С.Керимовой, поет Решад Ибрагимов; Йигин 
макьам /авт. и исп. Афган Джамалуддинов.  

 
2007 

1242. Зи хайи эл – I - Край мой родной - I: Музыкально-
документальный фильм с участием лезгинского ансамбля 
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песни и танца «Сувар» [Электрондин видео диск]: DVD 
/автор сценария и режиссер Седагет Керимова; операторы 
Тельман Давыдов, Шакир Казиханов, Магомед Ахмедов, 
Тофик Салимов, Муслим Гейбатов, Ращид Гарунов; монтаж 
Магомед Ахмедов; дизайн Алексей Ряснянски.- Баку: Nurlu 
Sabah MMC, 2007.  

 
2008 

1243. Сувар: Шарвилидин мехъер [Ван кхьин]: CD 
альбом.- Баку: Nurlu Sabah MMC, 2008.- 1 электрондин оптик 
диск.  

Альбомда гьатнава:  Серинда /сл. и муз. С.Керимовой, 
поет Эльвина Гейдарова; Баде /сл. и муз. С.Керимовой, поет 
Решад Ибрагимов; Ширин-ширин: Лезгинская народная 
песня /поет Роза Гаджимурадова; Ашкъ атана /сл. и муз. 
С.Керимовой, поет Эльвина Гейдарова; Вуч ава ви марада 
/сл. и муз. С.Керимовой, поет Решад Ибрагимов; За семью 
горами /сл. и муз. С.Керимовой, поет Решад Ибрагимов; 
Рушан рикIе мурад ава I /сл. и муз. С.Керимовой, поет 
Эльвина Гейдарова; Qürbətdən gələn ellim /сл. и муз. 
С.Керимовой, поет Решад Ибрагимов; Эсли-Керем: Лезгин-
ская народная песня /поет Роза Гаджимурадова; Хъел жемир 
/сл. и муз. С.Керимовой, поет Эльвина Гейдарова; Адахлу: 
Лезгинская народная песня  /поет Джавахир Абдулова; Göz 
qırpımı: /сл. и муз. С.Керимовой, поет Руслан Пирвердиев; 
Булахдал /сл. и муз. С.Керимовой, поют Джавахир Абдулова 
и Руслан Пирвердиев; Силибирдин цуьк /сл. и муз. 
С.Керимовой, поет Эльвина Гейдарова; Шарвилидин мехъер: 
Лезгинская народная песня /поет Эльвина Гейдарова; Свас 
тхузва Лезгинская народная песня /поет Решад Ибрагимов; 
Лезгинкадал илига /сл. и муз. С.Керимовой, поют Эльвина 
Гейдарова и Решад Ибрагимов;  Дем: Попури из «Лезгинок» 
/исполняет ансамбль; Гимн «Сувар»а /сл. и муз. 
С.Керимовой, исполняет хор.  
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2012 
1244. Сувар: Чан дидедин [Ван кхьин]: CD альбом.- 

Баку, 2012.- 1 электрондин оптик диск.  
Альбомда гьатнава: Экуьанар – Рассвет: Лезгинская на-

родная мелодия /исполняет Заур Мусаев; Перизада: Лезгин-
ская народная песня /исполняют Джавахир Абдулова и 
Джамиля Залова; Заз яр ава – У меня есть любимый /сл. и 
муз. С.Керимовой, исполняют Джавахир Абдулова, Джамиля 
Залова и Эльвина Гейдарова; Кавказ /сл. и муз. С.Керимовой, 
поет Джамиля Залова; Лугьимир – Не говори /сл. и муз. 
С.Керимовой, поет Роза Гаджимурадова; Кьакьан дагълар – 
Высокие горы /сл. и муз. С.Керимовой, поет Эльвина 
Гейдарова; Ягъалди – Неправый /сл. и муз. С.Керимовой, 
исполняют Джамиля Залова и Эльвина Гейдарова; Мехъерин 
мани – Свадебная Лезгинская народная песня /поет Джавахир 
Абдулова, Джамиля Залова и Эльвина Гейдарова;  Qərib 
quşun nəğməsi /сл. и муз. С.Керимовой, поет Джамиля Залова; 
Баде - Бабушка /сл. и муз. С.Керимовой, поет Джавахир 
Абдулова; Заз таб ая – Обмани меня /сл. и муз. С.Керимовой, 
поет Джамиля Залова; Къарагъ дуьнья - Вставай вселенная 
/сл. и муз. С.Керимовой, поет Роза Гаджимурадова; Чан 
дидедин /сл. и муз. С.Керимовой, поет Джавахир Абдулова; 
Вил гала – Скучаю по тебе /сл. и муз. С.Керимовой, поет 
Джамиля Залова; Зарият /сл. и муз. С.Керимовой, поют Роза 
Гаджимурадова и Эльвина Гейдарова; Ватан – Родина /сл. и 
муз. С.Керимовой, поет Джамиля Залова; Гатфар – Весна /сл. 
и муз. С.Керимовой, поет Джавахир Абдулова; Хтанач – Не 
вернулся /сл. М.Меликмамедова, муз. С.Керимовой, поет 
Роза Гаджимурадова; КIанда лугьуз – Говори о любви /сл. и 
муз. С.Керимовой, поет Джавахир Абдулова; Дагъларин 
авазар – Мелодии гор: Лезгинская народная мелодия 
/исполняет Заур Мусаев. 
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РЕДАКТОР ХЬАЙИ ВА СИФТЕ  
ГАФ КХЬЕЙ КТАБАР 

 
1998 

1245. Меликмамедов, М. КIанидаз кьве виш мани  
Муьзеффер Меликмамедов; ред. Седакъет Керимова.- Баку, 
Дуьнья, 1998.- 254 ч. 

1246. Халидов, Б. Чуьнгуьр  /Бейбала Халидов; ред. ва 
сиф. гаф. Седакъет Керимова.- Баку, Озан, 1998.- 58 ч.  
 

2000 
1247. «Самур» газетдин редакция. Акъата шегьредиз   

«Самур» газетдин редакция ред. ва сиф. гаф. Седакъет 
Керимова ва Муьзеффер Меликмамедов.- Баку: Нурлан, 
2000.- 126 ч. 

 
2004 

1248. Библиядин таржумайрин институт. Лукадилай 
атай шад хабар. Илчийрин крар  Библиядин таржумайрин 
институт; ред. Седакъет Керимова.-  Москва, 2004.- 190 ч. 

1249. Шиирар вичиз ухшар руш /Седакъет Керимова  
//Асланханова Гуьлбес. Вун рикIеваз.- Баку, 2004.- Ч.10. 

1250. Меликмамедов, М. Къубадин гъулгьула  Муьзеффер 
Меликмамедов; ред. Седакъет Керимова.-  Баку, Зия-Нурлан, 
2004.- 258 ч. 

 
2008 

1251. Асланханова, Г. Вун рикIеваз /Гуьлбес Асланханова;  
сиф.гаф. Седакъет Керимова //Нурлан, 2004.- 236 ч. 

1252. Асланханова, Г. ЧIехи лезги  /Гуьлбес Асланханова; 
ред. Седакъет Керимова.- Баку: Нурлан, 2008.- 236 ч. 

1253. Бегьлул, Л. Мулдин цуьк /Лезги Бегьлул; ред. ва 
сиф. гаф. Седакъет Керимова.-Баку,  2008.- 228 ч. 
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1254. Библиядин таржумайрин институт. Библиядин 
шикилар Библиядин таржумайрин институт /ред. Седакъет 
Керимова.- Москва, 2009.- 528 ч. 

1255. Библиядин таржумайрин институт. Рут, Эстер, 
Юнус пайгъамбар Библиядин таржумайрин институт  /ред. 
Седакъет Керимова.- Москва, 2010.- 334 ч. 

1256. Лезги чIалаз темен гана /Седакъет Керимова 
//Гьажимурадова, Р. Туьхуьмир, зи гъед; ред. Седакъет Кери-
мова.- Баку: Azərbaycan, 2011.- Ч.3-6. 
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II ЧIук 
СЕДАКЪЕТ КЕРИМОВАДИКАЙ КТАБРА  

ВА ПРЕССАДА 
 

1990 
1257. Кьве чIалал: [С.Керимовадин яратмишунрикай]  

//Qızıl Qusar.- 1990.- 7-июль. 
 

1991 
1258. Седакъет Керимова: [Заридикай куьруь малумат]  

//Коммунист.- 1991.- 19 январь. 
 

1995 
1259. Меликмамедов, M. Кузвай рикIин сузаяр 

/Муьзеффер Меликмамедов //С.Керимова. Лезгинкадал 
илига.- Баку: Азербайжан, 1995.- Ч.3-5.  

 
1996 

1260. Севзиханова, Х. Хайи чIалал билбилди хьиз: 
[С.Керимовадин «Лезгинкадал илига» ктабдикай веревирдер] 
/Хумар Севзиханова //Лезги газет.- 1996.- 19 январь. 

 
1997 

1261. Меликмамедов, М. Лезги манидин сувар  
[С.Керимовади регьбервал гузвай «Сувар» ансамблдин 
агалкьунрикай гаф]  /Муьзеффер Меликмамедов //Лезги 
газет.-1997.- 15 август.  

1262. Хаметова, Х. Хайи чIалан гьар гафуна кфил хьиз  
[С.Керимовадин «Лезгинкадал илига ктабдикай гаф] /Ханбиче 
Хаметова //Лезги газет.- 1997.- 11 апрель. 

 
1998 

1263. Меликмамедов, М. Дуьнья кIвачел къарагъда 
/Муьзеффер Меликмамедов //Керимова С. Къарагъ дуьнья, 
Лезгинкадал кьуьлериз.- Баку: Озан, 1998.- Ч.9-12.  
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1264. Мусаев, К. Жуввал авай шаир /Кичибег Мусаев 
//Керимова С. Къарагъ дуьнья, Лезгинкадал кьуьлериз.- Баку: 
Озан, 1998.- Ч.3-5.  

1265. Саидов, А. Рахазва Баку!: [Азербайжандин лезгий-
рин медени уьмуьрда кьиле физвай цIийивилерикай, гьакIни 
С.Керимовадин регьбервилик кваз акъатзавай «Самур»  га-
зетдикай малуматар] /Агъариза Саидов //Лезги газет.- 1998.-  
12 февраль. 

 
1999 

1266. Aзизрин, С. КIелзавайбурун мярекат: [Хачмаз ра-
йондин Ялама хуьруьн юкьван мектебда Седакъет Керимова-
дин «Къарагъ дуьнья, лезгинкадал кьуьлериз» ктабдихъ ав-
сиятда кьиле фейи мярекатдикай веревирдер] /Севда Азизрин 
//Самур.- 1999.- 29 апрель. 

1267. Aзизрин, С. Севда Азизрин: [Альпинистри гьуьр-
метдин лишан яз С.Керимовади регьбервал гузвай «Самур» 
газет Шагьдагъдин кукIушдал акъудуникай] /Севда Азизрин 
//Самур.- 1999.- 22 июль. 

 
2000 

1268. Зар алай тIварар: [С.Керимовадикай куьруь малу-
мат] //“Лезги газетдин” махсус выпуск.- Махачкала, 2000.- Ч.28. 

 
2001 

1269. Акимов, Къ. Седакъет Керимова //Къурбан Акимов. 
Лезги зарияр.- Магьачкъала, 2001.- Ч.141. 

1270. Гуьлиева, Г. Шагьдагъ хьтин дагъ авани? [С.Кери-
мовади регьбервал гузвай «Сувар» ансамблдикай 
веревирдер] /Гуьлхар Гуьлиева //Самур.- 2001.- 10 май.  

1271. Къурбан, Гь. Лезги руьгьдикай риваят [С.Керимо-
вадин «Къарагъ дуьнья, «Лезгинкадал» кьуьлериз ктабдиз 
рецензия] /Гьаким Къурбан  //Самур.- 2001.- №5.- Ч.86-91.  
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2002 
1272. Багъираштул, Ж. Халкьдиз кIани шаир: 

[С.Керимовадин яратмишунрикай веревирдер] /Жалал 
Багъираштул //Qusar КцIар.- 2002.- 30 декабрь. 

1273. Жалилов, М. Керимова Седакъетаз /Мерд Али 
Жалилов //Жалилов М. Ирид лагьай мертебадай.- 
Магьачкъала, 2002.-Ч.141. 

 
2003 

1274. Жалилов, М. Бакудай савкьватар: [С.Керимовадин 
«Къайи рагъ» ва «Мад са гатфар» ктабрикай веревирдер]    
/Мерд Али //Лезги газет.- 2003.- 29 май. 

1275. Ибрагьимов, Н. Суьлгьуьята лугьуз мани: 
[С.Керимовадикайни ихтилатзава] /Нариман Ибрагьимов.- 
Магьачкъала, 2003.- Ч.79-81. 

1276. Меликмамедов, М. Чак руьгь кутазвай шаир: 
[С.Керимовадин яратмишунрикай веревирдер] /Муьзеффер 
Меликмамедов //Лезги газет.- 2003.- 11 апрель. 

1277. Севзиханов, В. КцIарилай цIар илитIна: [С.Керимова-
дин «Къайи рагъ» ва «Мад са гатфар», гьакIни адакай 
кхьенвай «Sədaqət”. “Sədaqət Kərimova-50”  ктабрикай вере-
вирдер] /Видади Севзиханов //Qusar КцIар.- 2003.- 28-август. 
 

2004 
1278. Асланханова, Г.  Аваз хьурай: Седакъет Керимовадиз 

//Асланханова Гуьлбес. Вун рикIеваз.- Баку, 2004.- Ч.38. 
 

2005 
1279. Жаватов, И. Са макъаладин гелеваз: [С.Керимовадин 

«Катран мука кард жеда» макъаладикай веревирдер] /Ишреф 
Жаватов //Лезги газет.- 2005.- 7 апрель. 

1280. «Зи хайи эл»: [С.Керимовадин «Зи хайи эл» тIвар 
алай фильмдин презентация гурлудаказ кьиле фена]     
//Самур.- 2005.- 28 июль. 
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1281. Мегьман, А. Зи гъилик зурзун акатна: [С.Керимо-
вадин газетдин чинриз акъатай са макъаладихъ авсиятда 
арадиз атанвай гьуьжет алай рахунриз жаваб] /Асеф Мегьман 
//Лезги газет.- 2005.- 17 март Ч.11. 

 
2006 

1282. «Къаварилай къаваралди»: [С.Керимовади регь-
бервал гузвай «Сувар» ансамблдин цIийи альбом акъатнава]    
//Самур.- 2006.- 28 январь. 

1283. «Рагъ хъуьрезва»: [С.Керимовади аялар патал 
акъуднавай ктабдикай] //Самур.- 2006.- 26 апрель. 
 

2007 
1284. Лезги чIалалди мад са фильм: [С.Керимовадин 

«Зи хайи эл-II» фильмдикай веревирдер] //Самур.- 2007.- 31 
август. 

1285. Меликмамедов, М. КIукI я вун: (С.Керимовадиз) 
/Муьзеффер Меликмамедов //Bir xalçanın rəngləriyik: Azər-
baycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası.- Bakı, 2007.- 
Ч.81.  

 
2008 

1286. Асланханова, Г.  Чка атанва, «Самурдикай» лугьун 
//Гуьлбес Асланханова. ЧIехи лезги.- Баку, 2008.- Ч.66-70. 

1287. Бегьлул, Л. КуькIуьрна цIай: Седакъет Керимовадиз 
//Лезги Бегьлул. Мулдин цуьк.- Баку, 2008.- Ч.110. 

1288. Муьшкуьрви, В. «Самур» газетдиз //Муьшкуьрви 
Вакъиф. Зи рикIин тIалар.- Баку, 2008.- Ч.35. 

1289. Седакъет Керимовадикай куьруь малуматар 
//Лезги литература: 5 класс.- Магьачкъала, 2008.- Ч.164. 

1290. Шарвилидин мехъер: [С.Керимовади регьбервал 
гузвай «Сувар» ансамблдин гьа тIвар алаз акъатай цIийи 
альбомдикай]  //Самур.- 2008.- 23 август. 
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2009 
1291. Москвада лезги чIалал чапдай акъуднава: 

[С.Керимова редактор тир «Библиядин шикилар» ктабдикай 
веревирдер]  //Самур.- 2009.- 26 июнь. 

 
2010 

1292. Аваз хьурай «Лезгинка»: [С.Керимовади Бакуда 
арадал гъанвай кьуьлерин мектебдикай] //Самур.- 2010.- 30 
январь.  

1293. Мегьман, А. Саламар лагь: Седакъет Керимовадиз 
бахшзава //Мегьман Асеф. Руьгьдив рахун.- Магьачкъала, 2010.-
Ч.29. 
 

2011 
1294. Гашаров, Гь. Лезги эдебиятдин тарих /Гьажи 

Гашаров //Магьачкъала, 2011.- 365. ч. 
1295. Гьажимурадова, Р. Гьейран я вал вири эл: Седакъет 

Керимовадиз //Гьажимурадова Римма. Туьхуьмир, зи гъед /ред. 
ва сиф. гаф. Седакъет Керимова.- Баку: Azərbaycan, 2011.- Ч.80. 

1296. Жалилов, М. Седакъет Керимовадиз //Жалилов 
Мердали. Гафунин майданар.- Магьачкъала, 2010.- Ч.114. 

1297. Седакъет Керимова //Лезги газет. 90 йис.-   
Магьачкъала, 2011.- Ч.24. 

1298. Мамедова, С. Лезги чIалал аудиоулуб: [С.Керимо-
вадин манийрин бинедаллаз туькIуьрнавай, адан ванцелди 
кхьенвай шииррин альбом акъатнава] /Сабина Мамедова 
//Самур.- 2011.- 26 август. 

1299. «Сувариз» халкьдин коллектив тIвар гана: 
[Азербайжан Республикадин Спортдинни Туризмдин ми-
нистрдин серенжемдалди сейли коллективдиз гьуьрметдин 
тIвар гана]   //Самур.- 2011.- 30 июль. 
 

2012 
1300. Азизрин, С. Тарихдиз элкъвена: [«Сувар» ансам-

блдин 15 йисан юбилейдикай  веревирдер] /Севда Азизрин 
//Самур.- 2012.- 22 июль. 
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1301. Акимов, Къ. Лезги литературадин терминрин 
кIватIал   /Къурбан Акимов.- Магьачкъала, 2012.- Ч. 39, 53, 
63, 108. 

1302. Жалилов, М. Секин тежер, ргазвай чарчар: 
[С.Керимовадин «ЧIалакай баллада» ктабдикай] /Мердали 
Жалилов //Лезги газет.- 2012.- 27 сентябрь. 

1303. Исаев, Р. Седакъет Керимова чи дамах я:  
[С.Керимовадин яратмишунрикай веревирдер]     /Исаев 
Роман  //Лезги газет.- 2012.- 5-декабрь. 

1304. Лезги халкьдин гъед хьтин «Самур»: [«Самур» 
газетдикай, С.Керимовадин редакторвиликай] //Лезги газет.- 
2012.- 8 март. 

1305. Меликмамедов, М. Сувариз элкъвей мярекат: 
[«Самур» газетдин 20 йисан юбилейдикай  веревирдер]     
/Муьзеффер Меликмамедов //Самур.- 2012.- 28 апрель. 

1306. Мердали. ЧIалан гиширра руьгь тунвай тават  
[С.Керимовадин поэзиядин кьетIенвилерикай веревирдер]     
/Мердали //Лезги газет.- 2012.- 15 март. 

1307. Мирзабегов, А. Данкодин рикI хьиз…: [С.Керимо-
вадин 60-йисан юбилейдиз талукь] /Муьзеффер Меликмаме-
дов //Алам.- 2012.- №1.- Ч.35-36. 
 

2013 
1308. Гьажикеримова, Э. РикIелай тефир мярекат: 

[«Самур» газетдин редактор С.Керимовадин къебелевийрихъ 
галаз гуьруьшдикай] /Элмара Гьажикеримова //Самур.- 
2013.- 29 декабрь.  

1309. Зи уьмуьр зи чIалан женг я: [Седакъет Керимова 
- 60] /Седакъет Керимова //Самур.- 2013.- 29 март.  

1310. Къараханова, Г. Лезги чIалан гьалар гьикI я?: 
[«Самур» газетдин кьилин редактор Седакъет Керимовадин 
регьбервилик кваз «ÜFÜQ-S” тешкилатда кьиле фейи газет-
дин элкъвей столдикай макъала] /Гуьлнара Къараханова, 
Самир Теймуров, Нуьреддин Алхасов //Самур.- 2013.- 27 
ноябрь.  
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1311. Теймуров, С. Ктабдиз икрамна: [«Самур» газетди 
кьиле тухвай «Ктабдин юкъуз» кIелдайбуру газетдин 
кIвалахдаррин, гьакIни С.Керимовадин цIудралди ктабар 
маса къачуна] /Самир Теймуров //Самур.- 2013.- 29 октябрь.  

1312. Фатуллаева, П. Мубаракрай!: [С.Керимовадин 60 
йисан юбилейдихъ авсиятда адан яратмишунрикай веревир-
дер]   /Пакизат Фатуллаева  //Дагъустандин дишегьли.- 2013. 
№3, Ч.8.  

 
2014 

1313. Меликмамедов, М. Мад са инжи: [Седакъет Кери-
мовадин цIийиз чапдай акъатнавай «Квахьай йикъарган» 
прозадин ктабдикай веревирдер] /Муьзеффер Меликмамедов 
//Самур.- 2014.- 19 март. 
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От состовителя 
 
Произведения поэзии и прозы, в том числе стихи, поэмы, 

рассказы, повести и романы, пьесы, очерки, фельетоны и  
статьи Седагет Кайинбек кызы Керимовой занимают достойное 
место в современной азербайджанской и дагестанской литера-
туры. Многие произведения автора, пишущей на азербайджан-
ском, лезгинском и русском языках переведены на языки 
дагестанских народов, а также на турецкий язык. 

Первая библиография о С.Керимовой была издана в 2013 
году (Седагет Керимова – 50 /сост. Бейбала Алескеров; ред. 
Л.Гафурова; Азербайджанская Государственная Библиотека им. 
М.Ф.Ахундова.- Баку, 2003.) 

Данное библиографическое пособие, составленное Нацио-
нальной Библиотекой Азербайджана, полностью освещает твор-
чество писателя, охватывает опубликованные ею материалы за 
период 1966-2014 годы. Все они вновь обработаны, составлены 
в новой форме и подробно рассказывают о многостороннем 
творчестве писателя. 

Библиографический указатель, изданный на трех языках – 
азербайджанском, лезгинском и русском состоит из двух 
частей. I часть состоит из произведений Седагет Керимовой; во 
II части собраны материалы о Седагет Керимовой. Учитывая 
разнообразие жанров, форм и языков, присущие творчеству 
автора, внутри частей созданы подразделы, материалы которых 
размещены в  хронологическом порядке. 

В конце пособия приводятся вспомогательные показа-
тели, чтобы облегчить его пользование. 

Книга предназначена ученым литературоведам, исследо-
вателям, библиотекарям-библиографам и широкой читатель-
ской аудитории. 

Заранее выражаем свою признательность всем специа-
листам и читателям за изъявленные их отклики и пожелания. 
Просим отправлять ваши отзывы в Национальную Библиотеку.  
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Основные даты жизни и деятельности 
Седагет Керимовой 

 
1953 - Родилась 30 марта в селе Каладжуг 

Кусарского района Азербайджанской 
Республики.  

 
1959  - Поступила в 1-ый класс  начальной 

школы города Кусары. 
 
1966 - Первое стихотворение «Родина» опуб-

ликовано в Кусарской районной газете 
«Гызыл Гусар»;  
- Первый рассказ «Сломанное крыло» 
опубликован в республиканской газете 
«Азербайджан пионери»; 
- Первая статья «Молодежь провела суб-
ботник» опубликована в газете «Азер-
байджан генджлери». 

 
1968 -  Победитель конкурса сочинений на 

тему «Азербайджан – край родной», 
проводившегося  редакцией газеты 
«Азербайджан генджлери» среди школь-
ников республики.  

 
1969 -  Окончила среднюю школу №1 города 

Кусары. Поступила на факультет журна-
листики Азербайджанского Государ-
ственного Университета; 
- Стала внештатным корреспондентом 
одной из популярных газет республики 
– «Азербайджан генджлери»; 
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- От имени молодежи выступила на 
вечере посвященном 100-летному юби-
лею известного азербайджанского писа-
теля М.С.Ордубади, который проходил в 
Азербайджанском Государственном 
Академическом Театре Оперы и Балета, 
организованном Академией Наук, 
Союзом Писателей и Министерством 
Культуры Азербайджанской Республики. 

 
1970  -  Избрана членом бюро комсомольского 

комитета АГУ от факультета журналис-
тики; 
- Первый очерк на тему морали опубли-
кован в газете «Азербайджан генджлери». 

 
1972  -  Избрана делегатом 44-й конференции 

Бакинской городской комсомольской 
организации от Азербайджанского Госу-
дарственного Университета. 

 
1973 -  На конференции Студенческих Науч-

ных Организаций, проводившейся на 
факультете журналистики Московского 
Государственного Университета высту-
пила с докладом, посвященном тради-
циям национальной прессы. 

 
1974  -  Будучи студенткой V курса назначена 

корреспондентом газеты «Совет кенди» 
ЦК КП Азербайджана; 
- Окончила факультет журналистики 
Азербайджанского Государственного 
Университета. 
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1975 - Готовила и вела передачи  в программе 
«Гянджлик» Азербайджанского Госу-
дарственного Радио. 

 
1977 - Поступила в Университет Марксизма-

Ленинизма при ЦК КП Азербайджана. 
 
1978  - Вела телесюжеты в программе «Саадет» 

республиканского телевидения; 
- Окончила Университет Марксизма-
Ленинизма. 

 
1980    - Поступила в аспирантуру АГУ. 
 
1982    - Окончила аспирантуру АГУ. 
 
1984   - Удостоена премии «Золотое перо» 

Союза Журналистов Азербайджана за 
очерки, посвященные социальным и 
экономическим проблемам села. 

 
1985  - Первая книга повестей и рассказов 

«Немой крик» издана в издательстве 
«Язычы» тиражом 15 тысяч экземпля-
ров.  

 
1987  - Книга прозы «Одной весенней ночью» 

увидела свет в издательстве «Язычы». 
 
1989  - Первый сборник стихов на азербай-

джанском языке «Грустные трели» из-
дан в издательстве «Азербайджан». 
Более 20 стихов из этой книги позже 
легли в основу песен азербайджанских 
композиторов. 
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1991 - Назначена на должность заведующего 
отделом писем, общественного мнения и 
зональных корреспондентов газеты 
«Хаят» органа Верховного Совета 
Азербайджан-ской Республики.  

 
1992 - Назначена редактором отдела культу-

ры и публицистики газеты «Азербайд-
жан»; 
- Избрана председателем комиссии по 
делам малочисленных народов Азербай-
джанского Национального Комитета 
Хельсинской Гражданской Ассамблеи. 

 
1993  - Награждена  премией имени Гасанбека 

Зардаби Союза Журналистов Азербайд-
жана за успехи в журналистике; 
- Книга «Блажная», состоящая из рома-
нов, повестей и рассказов на азербайд-
жанском языке издана в издательстве 
«Азербайджан»; 
- Выступила с докладом на международ-
ной конференции в Праге. Участниками 
конференции были делегаты из стран, на 
территории которых идут войны. 

 
1994  - Назначена первым заместителем редак-

тора газеты «Гюнай»; 
- Участвовала на встрече женских деле-
гатов Азербайджана и Армении, прохо-
дившей по инициативе Азербайджан-
ского Национального Комитета Хель-
синской Гражданской Ассамблеи в Ид-
жеванском районе Республики Армения. 
Нашу республику представляли предсе-
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датель вышеназванного комитета Арзу 
Абдуллаева, доцент АПИ Эльмира 
Исмайлова, зам.заведующего Шушин-
ского Гор. Оно Тамилла Кязимова, обоз-
реватель газеты «Бакинский рабочий» 
Светлана Мирзоева и зам. ред. газеты 
«Гюнай» Седагет Керимова. 

 
1995 - Первую песню «Сыграй Лезгинку» 

записана в студии; 
- Направлена в Международный Центр 
«Меридиан» города Вашингтон (США) 
для изучения опыта проведения демок-
ратических выборов в составе делегации 
из 10 человек; 
- Книга стихов на лезгинском языке 
«Сыграй Лезгинку» вышла в свет в 
издательстве «Азербайджан»; 
- Участвовала на выборах в парламент 
Азербайджанской Республики от Кусар-
ского избирательного округа №65; 
- Удостоена премии имени Мехсети 
Генджеви Профсоюза СМИ Азербайд-
жана за успехи в области публицистики. 

 
1996  - Создала музыкально-инструменталь-

ный ансамбль «Сувар» и приступила к 
деятельности в качестве его художест-
венного руководителя. 

 
1997  - Назначена главным редактором газеты 

«Самур» одноименного органа Лезгин-
ского Национального Центра. 
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1998 - Книга стихов и поэм на лезгинском 
языке «Вставай, вселенная, Лезгинку 
танцуй» издана в издательстве «Озан»; 
- Удостоена премии имени Хан гызы 
Натаван Профсоюза СМИ Азербайджана 
за актуальные статьи. 

 
1999  - Приняла активное участие в создании 

факультета Дагестанской филологии в 
Бакинском филиале Дагестанского Госу-
дарственного Университета. Ее стара-
ниями на этот факультет были приняты 
первые 10 студентов; 
- Приступила к преподавательской дея-
тельности по предмету лезгинского язы-
ка и литературы в Бакинском филиале 
ДГУ, где и проработала пять лет.  

 
2000  - На конференции проводившейся Меж-

дународной организацией LINKS и 
парламентом Грузии в городе Бакуриани 
избрана членом инициативной группы 
«Сеть национальных меньшинств 
Кавказа»; 
- Участвовала на выборах в парламент 
республики от Кусарского избиратель-
ного округа №65; 

  - Книга повестей и романов «Закат» на 
азербайджанском языке вышла в изда-
тельстве «Нурлан»;  
- Общественная презентация книги 
С.Керимовой «Закат» была проведена в 
Обществе Защиты Прав Женщин имени 
Д.Алиевой. 
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2001  - Книга под названием «Блажная» 
вышла в издательстве «Азербайджан» на 
русском языке. Книга содержит романы, 
повести и рассказы в переводе Сиявуша 
Мамедзаде и Маиса Вида. 

 
2002    - Открыла школу танцев «Лезгинка» в 

Баку. 
 
2003 - Награждена премией «Мир» Азербай-

джанского Национального Комитета 
Хельсинской Гражданской Ассамблеи за 
пропаганду идей толерантности между 
народами; 
- Расширила ансамбль «Сувар» и пере-
именовала его Лезгинским Ансамблем 
Песни и Танца;  
- Книга прозы на лезгинском языке 
«Къайи рагъ» («Холодное солнце») 
издана издательством «Азербайджан»; 
- Книга стихов на лезгинском языке 
«Мад са гатфар» увидела свет в изда-
тельстве «Зия»; 
- Первый музыкальный альбом ансамбля 
«Сувар» под названием «Мой родной 
край» записан в студии звукозаписи 
«Сабухи». 

 
2004  - В Доме Национальностей города 

Москвы прошел творческий вечер 
С.Керимовой; 
- Экспедиция газеты «Самур», в составе 
шести альпинистов, покорила вершину 
Шахдага. Она доставила последний 
номер газеты «Самур» на вершину 
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Шахдага высотой 4243 метров над 
уровнем моря; 
- Второй альбом ансамбля «Сувар» под 
названием «Сыграй Лезгинку» записан в 
студии звукозаписи «Сабухи»; 
- В Московском Государственном 
Кремлевском Дворце была соведущей 
торжественного  концерта, посвященно-
го традиционному празднику лезгин 
«Яран сувар». На этом концерте, наряду 
с другими лезгинскими коллективами, 
выступил ансамбль «Сувар» под руко-
водством С.Керимовой. 

 
2005 - Сборник стихов на русском языке «За 

семью горами» печатан издательством 
«Зия Нурлан»; 
- По приказу Президента Республики 
Азербайджан Ильхама Алиева удостоена 
почетного звания «Заслуженный работ-
ник культуры Азербайджана». 

 
2006  - Книга для детей на лезгинском языке 

«Солнце улыбается» выпущена  изда-
тельством «Зия Нурлан»; 
- Как сценарист-режиссер создала двух-
часовой музыкально-документальный 
фильм на лезгинском языке «Мой 
родной край - I». 

 
2007 - Пьеса «Кас» Седагет Керимовой полу-

чила право от Министерства Культуры 
Азербайджанской Республики на сцени-
ческую постановку в Кусарском Госу-
дарственном Лезгинском Драмати-
ческом Театре; 
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- Музыкальный альбом «Къаварилай 
къаваралди», в который, наряду с народ-
ными песнями, уложились 14 авторских 
песен С.Керимовой, выпустила студия 
звукозаписи «Нурлу сабах»; 
- Как сценарист-режиссер создала двух-
часовой музыкально-документальный 
фильм на лезгинском языке «Мой 
родной край - II». 

 
2008 - Как автор сценария и режиссер-поста-

новщик  организовала концерт-пред-
ставление «Свадьба Шарвили», посвя-
щенный древним обычаям и традициям 
лезгин, состоявщийся в Азербайджан-
ском Государственном Академическом 
Драматическом Театре; 
- Перевела на лезгинский язык стихи 
азербайджанских поэтов Рамиза Гусар-
чайлы и Хураман Вафа; 
- Музыкальный альбом «Свадьба Шар-
вили» выпустила студия «Нурлу сабах». 

 
2009  - Выступила с докладом, как представи-

тель Азербайджана на съезде Российских 
соотечественников в городе Казань; 
- Творческий вечер С.Керимовой состо-
ялся в «Доме дружбы народов» города 
Набережные Челны; 
- Перевела на лезгинский язык стихи 
азербайджанских поэтов Ахмеда Джава-
да, Самеда Вургуна, Гусейна Арифа, 
Рюзгар Эфендиевой, Хидаята Оруджева; 
- Как автор сценария и режиссер-поста-
новщик организовала концерт-представ-
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ление «Праздник цветов», посвященный 
древним обычаям лезгин, с участием ан-
самбля «Сувар», состоявщийся в Азер-
байджанской Государственной Филар-
монии; 
- Награждена премией «Шарвили» Да-
гестанской Республики за заслуги в раз-
витии лезгинской литературы и ис-
кусства.  

 
2011 - Энциклопедический сборник «Qusar, 

qusarlılar. КцIар, кцIарвияр», объемом в 
700 страниц,  написанный на двух язы-
ках: лезгинском и азербайджанском (ре-
зультат 13-летнего труда автора) увидел 
свет в издательстве «Зия»; 
- Почетное звание «Народный коллек-
тив» присвоено Лезгинскому Ансамблю 
Песни и Танца «Сувар» по указу ми-
нистра культуры и туризма Азербайд-
жанской Республики Абульфаса Караева; 
- Ансамбль «Сувар» во главе С.Керимовой 
представил Азербайджан на Междуна-
родном Анатолийском Фестивале Куль-
туры и Искусства в Анкаре.  

 
2012  - Перевела на лезгинский язык стихи 

аварской поэтессы Баху-Меседу 
Расуловой; 
- В связи с 20-летним юбилеем газеты 
«Самур» награждена «Почетной Грамо-
той» Правительства Дагестанской Рес-
публики за многолетний добросовестный 
труд и заслуги перед своим народом; 
- Книга избранных стихов и поэм на лез-
гинском языке «Баллада о языке» издана 
в издательстве «Наука» города Махачкала; 
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- Торжественный вечер посвященный 
20-летию газеты «Самур» под руковод-
ством С.Керимовой прошел в Бакинской 
Музыкальной Академии; 
- Пятый музыкальный альбом ансамбля 
«Сувар» под названием «Чан дидедин» 
записан в студии звукозаписи; 
- Книга романов и повестей С.Керимовой 
«Медвежий дождь» на русском языке 
издана в издательстве «Зия»; 
- Презентация книги на лезгинском язы-
ке «Баллада о языке» состоялась в Цен-
тральной Библиотеке имени Р.Гамзатова 
города Махачкала. 

 
2013  - Книга романов и повестей С.Керимовой 

«Светлая печаль» на азербайджанском 
языке издана в издательстве «Азербайд-
жан»; 

 - Книга романов, повестей, рассказов и 
пьес С.Керимовой «Потерянный днев-
ник» на лезгинском языке напечатана 
издательством «Зардаби». 

 
2014 - Краткий энциклопедический сборник 

«Лезгины», подготовленный ею сов-
местно с Музаффаром Меликмамедовым 
на азербайджанском, русском и англий-
ском языках, увидел свет в издательстве 
«Qanun». 

 
2015 - «Лезгинско-азербайджанский словарь» 

составленный ею совместно с Музаффа-
ром Меликмамедовым издан в издатель-
стве «Азербайджан». 
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Известные личности, друзья по перу  
и читатели о Седагет Керимовой 

 
Редактору газеты «Самур» Седагет Керимовой 
Уважаемая Седагет Каинбековна! 

http://www.samurpress.net/print.php?sid=261 
Сердечно поздравляю ваш коллектив и читателей газеты 

«Самур» с 20-летием со дня выхода в свет первого номера. 
Издающаяся в Азербайджанской Республике на трех языках 
– лезгинском, азербайджанском и русском - все эти годы 
газета профессионально и объективно информировала чита-
телей по широкому кругу вопросов, имеющих актуальное 
значение для общества. Благодаря творческому труду журна-
листов газета неизменно несла правдивое неравнодушное 
слово читателям, находившим в ней собеседника, друга, нас-
тавника, внесла заметный вклад в укрепление дружбы между 
народами России и Азербайджана. Пропагандируя устное 
народное творчество, газета способствовала сохранению ис-
тории, культуры и языка, стала школой мастерства для мно-
гих известных писателей, поэтов, ученых, деятелей культуры 
и искусства. Объективность, профессионализм, оперативная 
оценка происходящих в мире, Азербайджане, России и Да-
гестане событий, взвешенность суждений и социальная нап-
равленность снискали газете заслуженное уважение читателей. 

И сегодня культурная и общественно-политическая 
жизнь Азербайджана, России и Дагестана находит свое отра-
жение на страницах газеты «Самур», востребованной чита-
телями многих стран. 

Желаю коллективу редакции газеты «Самур» здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов. 

М.Абдуллаев,  
Председатель Правительства Республики Дагестан 

2012 г. январь 
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Сейчас я уже не помню, когда впервые прочитал стихи 
Седагет Керимовой на лезгинском языке, но хорошо помню 
то незабываемое ощущение соприкосновения с новым для 
меня миром – миром, населенным красивыми, мужественны-
ми людьми, для которых красота – это не придуманный сим-
вол, а просто обыденная жизнь, окружающая природа, чис-
тые отношения между людьми, которые можно выразить, не 
выискивая экзотических слов, а используя простые, понят-
ные всем и от этого не менее дорогие каждому слова.  

Поэтический мир Седагет необычайно широк: он вме-
щает картины родной природы, нарисованные яркими, запо-
минающимися красками: это «горы-старики», цветы – 
«поцелуи земли», горные родники и водопады, зримые обра-
зы горского села («Яран сувар»), в которых четко просту-
пают этнографические детали (шакука, чар авай фу), фило-
софские раздумья о месте человека в этой жизни, о его отно-
шении к предкам, к родному народу, его обычаям, танцам 
(«Сыграй «Лезгинку»)…  

Михаил Алексеев, 
доктор филологических наук, профессор,  

зам. директора Института Языкознания РАН. 
 

Седагет Керимова – известная в Азербайджане и Да-
гестане лезгинская поэтесса, прозаик и публицист. Много-
гранное творчество Седагет Керимовой мне знакомо доста-
точно давно: на ее сборник стихов «Сыграй «Лезгинку», я, в 
журнале «Самур» опубликовал рецензию под названием 
«Сказание о душе народа». В разные годы читал ее прозу: 
рассказы, повести и роман «Блажная». Недавно вышла в свет 
«Медвежий дождь» – сборник прозаических произведений 
С.Керимовой.  

С интересом читаются романы «Медвежий дождь» 
«Блажная», а также повести «Сердцу не прикажешь», «На 
закате», «Потеря», «Светлая печаль». Рассказы С.Керимовой 
«Осиное гнездо», «Лезгинка», «Завещание» и др. являются 
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психологическими новеллами с увлекательными сюжетами и 
неожиданными концовками. 

Переводы добротные, художественные, в них сохранены 
стилистические особенности прозы автора. Особенно удачны 
переводы диалогов и картин природы. Романы, повести и 
рассказы воспринимаются читателем как мощный поток по-
литических, экономических, социальных и моральных проб-
лем общества, драматических и местами трагических собы-
тий, происходящих в жизни героев в переломный период, в 
конце XX и начале XXI веков. Они заставляют читателя 
задумываться, волноваться, переживать, любить честных 
людей, становиться поборниками справедливости, прини-
мать верное решение, быть преданными родине. 

Курбан Акимов,  
доктор филологических наук, профессор 

 
Дорогая Седагет ханум! Многие годы, Ваши многожан-

ровые литературные произведения, яркие лезгинские песни, 
созданные на новых ритмоинтонациях, Ваша деятельность 
организатора и художественного руководителя ансамбля 
«Сувар» восхищают Ваших благодарных поклонников.  

Каждый раз, когда слушаю ваши замечательные стихи, 
ваши песни, основанные родным лезгинским мелосом и 
высоким композиторским мастерством, в душе говорю себе: 
«Дай Аллах ей долгих лет жизни». Ваш ансамбль «Сувар» 
намного выше, чем наши некоторые государственные кол-
лективы. «Сувар» - самый профессиональный лезгинский 
 ансамбль.  

Желаю Вам новых взлётов в многогранном творчестве во 
славу неповторимого искусства народов Дагестана и Азербай-
джана.  

Магомед Гусейнов,  
Заслуженный деятель искусств Российской  Федерации, 

лауреат Государственных премий РД,  
член Союза композиторов СССР 
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Седагет, я была потрясена силой духа ваших стихов, 
которые сразу же перевела на аварский язык. Неизгладимое 
впечатление на меня произвели твои стихи «Автопортрет», 
«Вулкан», твоя философская лирика в «Я, кажется, уже жила 
когда-то...». Любовь к  Родине, родному языку, жизнелюбие 
в стихах «Бессонница», «Тепло родимых очагов», «Джиги-
ты» и др. очаровали меня. Они войдут в книгу «Тропинка 
творчества», которая скоро выйдет в Дагестанском книжном 
издательстве. Это цикл стихов – переводов московских, 
краснодарских, ставропольских, адыгейских, балкарских и 
др. поэтов. Желаю Вам большого творческого полета. С 
уважением и любовью  

Баху-Меседу Расулова, 
аварская поэтесса  

Махачкала  
 
В Московском Доме Национальностей прошел вечер 

посвященный творчеству лезгинской поэтессы Азербайджа-
на Седагет Керимовой. Вечер лезгинской поэзии такого 
масштаба в Москве проводился впервые. Желающих поучас-
твовать было так много, что пришлось ставить дополни-
тельные стулья. Среди гостей были почитатели творчества 
С.Керимовой, специально приехавшие на вечер из Санкт-
Петербурга, Краснодара и Калининграда. 

Москвичи с большим вниманием слушали стихи Седагет 
Керимовой, которые звучали на трех языках – лезгинском, 
азербайджанском и русском. Свою признательность и 
любовь они выражали бурными аплодисментами и букетами 
цветов.Вместо запланированных двух часов вечер растянул-
ся на четыре. Никто не хотел уходить. Гости разошлись лишь 
после того, как договорились устроить еще одну встречу с 
С.Керимовой.  

Азизрин Севда,  
корреспондент 
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Ее творчество захватывает. Являясь глубоким человеком, 
она пишет глубокие вещи, не любит ничего поверхностного. 
Газета «Самур», редактором которой является Седагет 
ханум, отличается своим бережным отношением к языку. 
Любовь к государственному языку чувствуется в каждой 
заметке, напечатанной в «Самур»е. 

Аждар Агаев,  
доктор педагогических наук, профессор 

 
В Седагет ханум Керимовой меня привлекает совер-

шенство ее ума, благовоспитанность, интеллигентность, 
аристократизм и жадность в поисках знаний о своем родном 
крае и народе. Она – человек прекрасный и достойный, из-
вестная по своему занятию как журналист, поэт, писатель и 
лезгиновед. Ее энциклопедия «Гусар, гусарцы» – это самый 
большой карат ее таланта и ежедневного кропотливого тру-
да, которые сливаются в убедительный и волнующий гимн 
книги. Эта книга – кувшин, полный библиографией людей 
столь различных и несхожих дарований; шкатулка, в которой 
заключается музей-историй о лезгинском народе; блюдо, 
наполненное богатым документальным материалом и пло-
дотворным авторским трудом. Я не знаю с чем можно срав-
нить это гордое чувство, которое я испытываю, когда читаю 
эту книгу. Хочу выразить свою благодарность Седагет ханум 
Керимовой за ее большое мастерство, которое можно срав-
нить с пирамидой, воздвигнутой среди бесконечно высоких 
гор. Своим пером в каждой лезгинской семье она высекла 
маленький памятник ее личности - горянки. 

Нигяр Мурадова Шыхнебикызы, 
доктор философии по педагогическим наукам, доцент 

 
Хочу отметить многогранную творческую деятельность 

нашей неутомимой Седагет Керимовой - поэт, композитор, 
писатель, этнограф, языковед, литературовед,  хореограф, 
руководитель-организатор..., просто, человек - влюблённая в 
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природу, культуру, быт и историю своего народа. Это, не 
весь перечень навыков, должностей и заслуг Седагет. За об-
щественность, руководство соседнего государства я не ска-
жу, хотя она работает и творит на благо своего народа, 
страны, где проживает. Но я о другом.  Хочу сказать, что мы 
- дагестанцы, находимся в большом долгу перед этой – хруп-
кой, но очень мужественной и высокопорядочной женщи-
ной! 

Халилбек Халилбеков,  
журналист 

 
Сегодняшнюю историю нашего народа создаете Вы – 

уважаемая Седагет ханум. Какой она будет, оценят наши 
внуки. Вы делаете для своего народа много в областях  лите-
ратуры,  этнографии, культуры. Ваш вклад в дело сохранения  
лезгинского языка,  традиций, обычаев -  неоценим. 

Желаем Вам  крепкого здоровья,  радости,  бесконечной 
любви к своему народу, успехов  и много сил. Пусть ваше  
имя,  написанное  золотыми  буквами  в истории  лезгинского 
народа,  встанет в один  ряд  с именами самых  выдающихся 
лезгин всех времен.  Мы вам желаем  долгой  плодотворной  
жизни. 

Адилов  А.Э., 
Председатель  Всеукраинского Лезгинского  конгресса  

Нагиев  Ф.С. 
Директор Украинского Лезгинского культурного 

 общества  «Самур» 
 
Главному редактору газеты «Самур» Седагет Керимовой. 
Поздравляем Вас и Ваш коллектив со знаменательной 

датой - 20-летием выхода в свет первого номера газеты 
«Самур». Как утренний восход солнца, газета «Самур»  вош-
ла в нашу жизнь, наши дома и наши сердца. Она освещает 
своими тёплыми лучами каждого лезгина, живущего на этой 
Земле. За это время газета завоевала внимание читателей, к 
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ней относятся как к старому знакомому, доброму соседу. 
Такого отношения ДОСтойна действительно хорошая газета, 
которая думает о своих читателях, рассказывает новости, 
дарит улыбки и поздравления, скорбит и помнит, одним 
словом – живет на одном дыхании с каждым из нас. Пусть в 
прошлом останутся трудности и проблемы, с которыми вам 
пришлось столкнуться, а будущее принесет коллективу ус-
пех и удачу во всех начинаниях. Уверены, что самые лучшие, 
интересные материалы еще впереди. Желаю вашей творчес-
кой команде реализации намеченных планов, вдохновения и 
всего самого доброго. Ведь впереди гораздо больше, чем уже 
достигнуто. Желаю, чтобы все дни рождения вашего издания 
были не только поводом для гордости за уже сделанное, но и 
стартом новых интересных проектов. 

Октай Достиев,  
председатель Лезгинского Культурного общества  

Рамелия Улубекова 
художественный руководитель ансамбля «Лезгинка»  

 
Я познакомилась в Баку с потрясающей женщиной – 

лезгинкой Седагет Керимовой. Она - творческая личность в 
крупном масштабе: поэт, писатель, публицист, журналист, 
издатель,  главный редактор газеты «Самур», на страницах 
которой печатаются материалы сразу на трёх языках – лез-
гинском, русском, азербайджанском. Седагет старается через 
газету сохранить язык, культуру, обычаи и традиции своего 
народа. Она создала ансамбль «Сувар», так как Керимова 
пишет песни и музыкальные композиции. По её инициативе 
в Баку создана студия национальных танцев. 

Две небольшие комнаты в издательстве – вот и вся 
редакция газеты «Самур». Сама она представилась во многих 
лицах: и жнец, и кузнец, и на дуде игрец. Журналист, изда-
тель, распространитель. Сама развозит по районам газеты. 
Как бы ни было трудно, на ее лице я не заметила ни уныния, 
ни усталости. Одним словом, боевая женщина. 
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После встречи с Седагет я поехала в редакцию «Азербай-
джанские известия», и журналистка этого издания спросила 
меня, кто из азербайджанских авторов участвует в литератур-
ном конкурсе «Проза-детям»? Стоило произнести фамилию 
Седагет, как я услышала радостный возглас. По этому вос-
клицанию я поняла, как уважаема и любима в Азербайджане 
эта писательница. «Маленькая женщина, вперед!» – пришли 
на память строки из стихотворения поэта Евгения Евту-
шенко. Керимова четко следует этому принципу – находить-
ся впереди, на высоте, но в то же время вместе со своим 
народом. 

Вера Львова, 
писательница,  

Москва 
 

Седагет ханум! Я очень люблю Ваш лезгинский язык. 
Люблю то, как Вы на нем пишете и выражаете свои мысли. 
Максимально чисто, просто и понятно. Поэтому именно 
Ваши труды и творчество, в целом я люблю как ничьи 
больше. Надеюсь, Вы передадите эту чистоту языка и нам. 

Гюльнара Караханова, 
читатель 

 
Седагет Керимова. Какая прекрасная личность, от неё 

исходит доброта и тепло. Поближе узнала о её деятельнос-
ти... Хвала ей от лезгинского народа. Она очень много сде-
лала для процветания лезгинского народного творчества и 
культуры. Пусть Аллах поможет ей еще много-много лет 
вести активную творческую жизнь. Она достойна всех пох-
вал... У меня нет слов, я преклоняюсь перед её твор-
чеством....  да и просто как перед человеком. Её уважают не 
только за творчество, она горянка с большой буквы... 

Хадижат Муртазаева-Насрулаева, 
читатель 
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I  ЧАСТЬ 
 

КНИГИ 
 

2001 
1314. Блажная: [пoвести и роман] /Седагет Керимова; 

пер.: Сиявуш Мамедзаде, Маис Вида; ред. Севда Азизрин.- 
Баку: Азербайджан, 2001.- 326 с. 

В книге: Повести: И минула печаль; Грех; На закате; 
Завещание; Сердцу не прикажешь. Роман: Блажная. 

 
2005 

1315. За семью горами: [стихи] /Седагет Керимова; пер.: 
Сиявуш Мамедзаде, Маис Вида, Наиля Баннаева, Александр 
Родионов; ред. Сиявуш Мамедзаде.- Баку: Зия-Нурлан, 2005.- 
226 с. 

В книге: Об авторе; Вкус родного языка (Автор Михаил 
Алексеев, д.ф.н.); К читателю; Я, кажется, уже жила когда-
то; Жажда высоты; По бирюзовой глади фраз; Джигиты; 
Тепло родимых очагов; Автопортрет; Я, кажется уже жила 
когда-то; Чернушка; Сердце поэта; Беседа с гостем; Черно-
белая жизнь; Хвала; Силки; В сердце ты впиши; Почитай мне 
стихи; Слова родные; Если б заново родиться; С нами пляши; 
Чудесный дар; Сон; Врагам моим; Мы привыкли; Вулкан; 
Бессонница; Идут года; Мои друзья; Разлука; Присамурье; 
Мне с моим народом по пути; В вас – мои раздумья; И во сне  
покоя я не ведаю; Плата; Сыновья; Диде; Я – лезгинский 
язык; Река границей стала; Сейли баде; К чему мне; За семью 
горами; Муза дружна с печалью; Такой я скакун; К 
вершинам; Мудрость предков; Слева у меня в груди; Какая 
есть; Пусть траур чувств не леденит; Сыграй «Лезгинку»; 
Покой иль бой; Шамиль; Шакука; Оглянись на себя, человек; 
Тост в горах; Новые сказки; Правда и кривда; Невольничий 
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рынок; Что с тобой?; Вернуться в детство; Торгаш в папахе; 
Желтеют листья тополя; Не про меня; Оглянись на себя, 
человек; Яд; Повремени; Мой хлеб; Слез не проливай; 
Землетрясение; Пока не поздно; Не оплакивайте прошлого, 
глаза; Столетняя старушка; Зов; Предчувствие; Залетный 
гость; Этот старый мир…; Терпение; Дождь, ливший семь 
дней; Людишки; Братья; Одним зерно, другим же…; Я 
плакать хочу; Выдержка; Было, я любила очень; Честь; Не 
свой; Грустная симфония; Шахдаг; Кукушка; Звуки ночи; 
Мой Гусар; Цветы; У речки детства; Подснежник; Ах, солнце 
бледное; Здравствуй, вдохновенье!; Стою на распутье; 
Цветок на скале; Конь мечты; Весенний мотив; Водопад; 
Осленок; Бакинский дождь; Ива; Удивительно, но кана-
рейки…; У сверчков, полночных музыкантов; Горные ручьи; 
Что предстоит еще?; Настроение; «Лил и лил бесконечный»; 
Есть люди; Река Самур; Садовник; Этюд; Любимый мой; 
Яран сувар; У любви возьмем мы крылья; Счастье; Непокой; 
Ищи меня; Не спрашивай; Не пытай меня; Не надо мне; Два 
странника; Порыв души; Наваждение; Когда невзгодами 
бывает; Заблудилась я; Дай мне забыть; Улыбка; Любовь; На 
закате; Неземная; В уголках израненной души; Когда-то; 
Наш роман; Я – птица перелетная; Не спастись; Орлице 
умереть в горах; Сказать «ступай?»; Потеря; Мерзну; За 
тобой; Говорят, куда я не пойду; Забыть?; Уймись, мое 
сердце; Коль недосказанные строки; Расставание; Говори; 
Скажи, лезгинка, дай ответ; Твои глаза; Между нами; Друг – 
один; Твои слова; Ты робко в жизнь мою вошел; В день 
цветов; Не говори, что любишь ты; Печаль; Сказать, иль не 
сказать?; Ночь; Уведи меня. 

 
2012 

1316. Медвежий дождь: [романы, повести и рассказы]  
/Седагет Керимова; пер.: Сиявуш Мамедзаде, Маис Вида; 
ред. Эмиль Эюбов.- Баку: Зия, 2012.- 524 с. 
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В книге: Романы: Медвежий дождь; Блажная. Повести: 
Сердцу не прикажешь; На закате; Светлая печаль; Потеря. 
Рассказы: Осиное гнездо; Лезгинка; Завещание; Яргу; Ана-
фема; Не приехали.Об авторе (Автор Севда Микайылгызы). 

 
2014 

1317. Лезгины /Седагет Керимова, Музеффер Мелик-
мамедов; Üfüq-S MMC.- Баку: Qanun, 2014.- 40 c. 

Содержание: Лезгины; Лезгинский язык; Лезгинский 
алфавит; Словарь; Лезгины глазами известных людей; 
Лезгинский фольклор; Пословицы; Загадки; Выдающиеся 
личности; Лезгинские ковры; Визитная карточка лезгин – 
«Лезгинка»; Лезгинская кухня; Обычаи лезгинского народа. 
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Произведения опубликованные  
в периодической печати 

 
Стихи 

 
1993 

1318. Грущу; Уйти или остаться? Улыбка, которую жду; 
Пчела и дума; Горе и радость /Седагет Керимова; пер. Борис 
Кутуков //Азербайджан.- 1993.-15 января. 

 
2001 

1319. К читателю /Седагет Керимова //Нур.- 2001.- 26 
июля. 

 
2003 

1320. Весна; Твои глаза; Ищи меня под родником; Осень  
/Седагет Керимова; пер. Маис Гаджиев //Литературный 
Азербайджан.- 2003.- №4.- S.55-56. 

1321. Терпение; «Лезгинка»; Осленок; Муза дружна с 
печалью; Автопортрет /Седагет Керимова //Самур.- 2003.- 31 
марта. 

 
2004 

1322. Автопортрет; Вулкан /Седагет Керимова; пер. 
Сиявуш Мамедзаде //Золотое перо.- 2004.- №2.- С.73. 

1323. Не надо мне ласковых слов говорить; Никогда 
никто на свете; Этюд; Говори; Землетрясение; Дождь 
/Седагет Керимова; пер. Наиля Баннаева //Литературный 
Азербайджан.- 2004.- №12.- С.98-100. 
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Публицистические статьи 
 

1985 
1324. Ее главная профессия: [очерк о заведующей 

отделом культуры Кусарского района Ксении Григорьевне] 
/Седагет Керимова //Бакинский рабочий.- 1985.- 25 июля. 

1325. Память: [документальная новелла из жизни 
столетней матери-героини из Лерика Хатай нене] /Седагет 
Керимова //Бакинский рабочий.- 1985.- 5 декабря. 

1326. Семеро братьев: [о старожиле села Бабасер Масал-
линского района Кязиме Кязимове, проводившего на войну 
семерых сыновей – Гаджирзу, Агарзу, Алирзу, Мамедрзу, 
Гюльрзу, Мусарзу, Шахрзу] /Седагет Керимова //Бакинский 
рабочий.- 1985.- 6 октября. 

 
1988 

1327. Любовь к жизни: [заметки об интересной жизни 
пропагандиста из села Нидж Куткашенского района Сергея 
Агаджани] /Седагет Керимова //Агитатор.- 1988.- №9.- С.29-
31. 

 
1993 

1328. Речь в Праге в защиту Родины: [заметки о фору-
ме, проводившемся в Праге женской комиссией Хельсинской 
Гражданской Ассамблеи под девизом «Против насилия!»] 
/Седагет Керимова //Истиглал.- 1993.- 14 сентября. 

 
1994 

1329. Была могила на чужбине: [о Гамиде Джафарове, 
сыгравшем большую роль  в перезахоронении праха велико-
го поэта Гусейна Джавида на родине] /Седагет Керимова 
//Гюнай.-1994.- 24 декабря. 
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1330. Быть женой посла – тоже должность: [интервью с 
Рафигой Садыговой - женой чрезвычайного и полномочного  
посла Азербайджана в Германии Гусейнаги Садыгова] 
/Седагет Керимова //Гюнай.-1994.- 5 октября. 

1331. В гостях у Чарли Чаплина: [воспоминания Лейлы 
Бедирбейли о международном фестивале в Швейцарии 1968 
года] /Седагет Керимова //Гюнай.- 1994.- 31 декабря. 

1332. Милли Меджлис не может построить свою рабо-
ту на должном уровне: [интервью с депутатом Милли 
Меджлиса Гаджибабой Азимовым] /Седагет Керимова 
//Гюнай.- 1994.- 15 октября. 

1333. Мои прогнозы всегда подтверждались: [интер-
вью с депутатом Милли Меджлиса Джумшудом Нуриевым] 
/Седагет Керимова //Гюнай.- 1994.- 28 сентября. 

1334. Мы ответственны перед историей и Аллахом: 
[интервью с лидером лакского движения в Дагестане Маго-
медом Хачилаевым] /Седагет Керимова //Гюнай.- 1994.- 16 
июля. 

1335. Не люблю обещать: [интервью с депутатом Милли 
Меджлиса Миргамзой Эфендиевым] /Седагет Керимова 
//Гюнай.- 1994.- 3 сентября. 

1336. Не привыкла механически нажимать кнопку: 
[интервью с депутатом Милли Меджлиса Асей Манафовой] 
/Седагет Керимова //Гюнай.- 1994.- 14 декабря. 

1337. Нобелевская премия, которая не была присуж-
дена: [об авторе всемирного календаря, фотографе, декора-
торе, орнаменталисте, каллиграфе Алимамеде Набибейли] 
/Седагет Керимова //Гюнай.- 1994.- 7 мая. 

1338. Пеленать или не пеленать?: [известный травма-
толог Алекпер Керимов поднимает актуальный вопрос] 
/Седагет Керимова //Гюнай.- 1994.- 29 октября. 

1339. Песня для президента Cукарно: [Народная ар-
тистка Сара Гадимова в 1963 году выступила три дня подряд 
спела для президента Индонезии Сукарно] /Седагет 
Керимова //Гюнай.- 1994.- 31 декабря. 
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1340. Свет не без добрых людей /Седагет Керимова 
//Гюнай.- 1994.- 18 августа. 

1341. Севдалинка: [заметки о форуме, проводившемся в 
Праге женской комиссией Хельсинской Гражданской Ассам-
блеи под девизом «Против насилия!»] /Седагет Керимова 
//Гюнай.- 1994.- 10 сентября. 

1342. Тернистый путь надежды: [о встрече женской 
делегации Азербайджана и Армении в Иджеване, проводи-
мой по инициативе Азербайджанского национального коми-
тета Хельсинской Гражданской Ассамблеи] /Седагет 
Керимова //Гюнай.- 1994.- 27 августа. 

 
1995 

1343. Буря чувств: [очерк об известном художнике Дар-
вине Велибекове и его сыне, молодом художнике Джамале 
Велибекове] /Седагет Керимова //Гюнай.- 1995.- 6 июня. 

1344. Война – далекая и близкая: [как ее помнит 
известный ученый-востоковед, академик, Герой Советского 
Союза Зия Буниятов] /Седагет Керимова //Гюнай.- 1995.- 27 
апреля. 

1345. Вселить мир в души людей: [интервью с постоян-
ным представителем ООН в Азербайджане Махмудом эль-
Саидом] /Седагет Керимова //Гюнай.- 1995.- 11 марта. 

1346. Где же вы, друзья – однополчане?: [фронтовой 
дневник ветерана Великой Отечественной войны, доктора 
исторических наук, профессора Салмана Гараева] /Седагет 
Керимова //Гюнай.- 1995.- 10 мая.  

1347. История не приемлет фальсификации: [интер-
вью с доктором исторических наук Фаридой Мамедовой, 
посвященное проблемам истории Азербайджана и осве-
щению их в научных изданиях и современных учебниках] 
/Седагет Керимова //Гюнай.- 1995.- 8 июня. 

1348. На экране - Франция: [дни французского кино в 
Азербайджане] /Седагет Керимова //Гюнай.- 1995.- 22 апреля. 
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1349. Нищая дочь миллионера: [страница трагической 
участи семьи Гаджи Зейналабдина Тагиева. Письма дочери 
миллионера Сары ханум адресованные Петербургскому 
профессору Р.Ф.Геккеру] /Седагет Керимова //Гюнай.- 1995.- 
8 февраля. 

1350. Пуля вошла в сердце: [об уникальной операции 
проведенной хирургами Республиканского Института Экспе-
риментальной Хирургии им. Топчибашева на сердце 
участника карабахской войны Федаи Гарашова] /Седагет 
Керимова //Труд.- 1995.- 6 мая. 

1351. Пуля, заблудившаяся... в сердце: [об уникальной 
операции проведенной хирургами Республиканского Инсти-
тута Экспериментальной Хирургии им. Топчибашева на 
сердце участника карабахской войны Федаи Гарашова] 
/Седагет Керимова //Гюнай.- 1995.- 25 апреля. 

1352. Тень: [на тему морали] /Седагет Керимова 
//Гюнай.-1995.- 2 мая. 

1353. Фиалки для командира: [очерк]: [об участнице 
Карабахской войны, командире роты, уроженке кусарского 
района Самаи Бадаловой] /Седагет Керимова //Гюнай.- 1995.- 
8 марта. 

 
1997 

1354. Ландыши для Нармины: [очерк]: [об известной  
певице Нармине Мамедовой] /Седагет Керимова 
//Панорама.- 1997.- 14 мая. 

1355. На границе все спокойно. И слава Богу!: [интер-
вью с чрезвычайным и полномочным послом Российской 
Федерации в Азербайджанской Республике Александром 
Блохиным] /Седагет Керимова //Самур.- 1997.- 19 ноября. 

1356. О, я хочу безумно жить…: [поучительные истории 
любви знаменитых людей] /Седагет Керимова //Самур.- 
1997.- 3 декабря. 

1357. От саамов - к лезгинам: [гость редакции «Самур», 
редактор Финского Национального Телевидения Аннита 
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Сандлунд рассказывает о самобытном народе саамы] 
/Седагет Керимова //Самур.- 1997.- 1 октября. 

1358. Связи без границ: [интервью с полномочным 
представителем республики Дагестан в Азербайджанской 
Республике Гашимом Аслановым] /Седагет Керимова 
//Самур.- 1997.- 1 октября. 

1359. Я получаю истинное наслаждение от работы на 
кухне: [интервью с Народной артисткой Сарой Гадимовой] 
/Седагет Керимова //Панорама.- 1997.-  12 апреля. 

 
1998 

1360. Моя любимая: [страницы большой любви Карла 
Маркса и Женни фон Вестфален] /Седагет Керимова 
//Самур.- 1998.- 10 сентября. 

 
1999 

1361. Айседора: [о жизни и смерти великой танцовщицы 
Фйседоры Дункан] /Седагет Керимова //Самур.- 1999.- 17 
июня. 

1362. Знакомьтесь: ОКИ: [о частной клинике «ОКИ» в 
Кусарах] /Седагет Керимова //Самур.-1999.- 17 июня. 

1363. Изучение и роль русского языка в современном 
обществе: [о научно-практической конференции, проведен-
ной  в Бакинском филиале ДГУ] /С.Керимова //Самур.- 1999.- 
29 декабрь. 

1364. Как живется фермеру?: [известный бакинский 
конструктор Вагиф Алибеков став фермером в родном селе 
Ширвановка Кусарского района столкнулся с массой 
проблем] /Седагет Керимова //Самур.- 1999.- 26 августа. 

1365. «Нам любой ценой нужен стабильный Азербай-
джан»: [интервью с чрезвычайным и полномочным послом 
Российской Федерации в Азербайджанской Республике 
Александром Блохиным] /Седагет Керимова //Самур.- 1999.- 
15 апреля. 
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1366. О, как убийственно мы любим: [удивительные 
истории любви великих] /С.Керимова //Самур.- 1999.- 16 
сентябрь. 

1367. Он был истинным горцем: [исполняется три года 
со дня убийства депутата Милли Меджлиса Азербайджан-
ской Республики Али Анцухского] /Седагет Керимова 
//Самур.- 1999.- 25 февраля. 

1368. От макси до мини: [как бакинский коструктор 
Вагиф Алибегов стал фермером в родном селе Ширвановка 
Кусарского района] /Седагет Керимова //Самур.-1999.- 26 
августа. 

1369. Почтили память национального героя: [у бюста 
Фамиля Искендерова в 157-й школе Бинагадинскоко района 
Баку] /Седагет Керимова //Самур.- 1999.- 25 мая. 

1370. Родные темы: [размышления о творчестве худож-
ника Махмуда Челябова] /Седагет Керимова //Самур.- 1999.- 
14 октября. 

1371. 160-летие Етимa Эмина: [открытое письмо 
Седагет Керимовой и Музаффара Меликмамедова ученым, 
писателям, журналистам Дагестанской Республики] /Седагет 
Керимова //Самур.- 1999.- 1 июля. 

1372. Cо счастьем хорошо и по грибы ходить: [советы 
грибникам] /Седагет Керимова //Самур.- 1999.- 30 сентября. 

1373. Ты и я – семья: [о семейном счастье] /Седагет 
Керимова //Самур.- 1999.- 25 мая. 

1374. Чемпион - Расул  /Седагет Керимова //Самур.- 
1999.- 25 февраля. 

 
2000 

1375. Волшебный мир Эсмиры: [о юной писательнице 
Эсмире Бахарчиновой] /Седагет Керимова //Самур.- 2000.- 16 
марта. 

1376. За мирный Кавказ: [о заседании инициативной 
группы «Сеть национальных меньшинств на Кавказе» в 
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городе Бакуриани Республики Грузия] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2000.- 10 февраля. 

1377. Мейрам: [об известном лезгиноведе из Швеции 
Марианне Беерле-Моор] /Седагет Керимова //Самур.- 2000.- 
14 декабря. 

1378. Национальное многоцветие Грузии: [заметки о 
национальной политике Республики Грузия] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2000.- 10 февраля. 

1379. Осень – подруга поэта: [о книге стихов Алексан-
дра Родионова «Карусель жизни»] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2000.- 31 августа. 

1380. «Самур» - мост дружба народов /Седагет 
Керимова //Azərbaycanda milli azlıqlar: sosial-iqtisadi və siyasi 
şərait /Demokratik İslahatlar Uğrunda” cəmiyyəti.- Bakı, 2000.- 
C.86-93.  

 
2001 

1381. Жизнь втроем: [о знаменитом «треугольнике» - 
Владимира Маяковский, Лилия Брик и Осип Брик] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2001.- 25 октября.  

1382. Микаил: [очерк]: [о докторе филологических наук, 
исследователе лезгинских языков  Михаиле Алексееве] 
/Седагет Керимова //Самур.- 2001.- 14 сентября. 

 
2002 

1383. Барон Услар /Седагет Керимова //Самур.- 2002.- 
26 октября. 

1384. Верность долгу: [о единственном прокуроре-
лезгинке в органах прокуратуры Азербайджанской Республи-
ки Розе Шихсаидовой] /Седагет Керимова //Самур.- 2002.- 19 
марта. 

1385. Горец: [очерк]: [о докторе наук, известном поли-
тологе, москвиче Камалуддине Гаджиеве] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2002.- 28 сентября. 
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1386. 10 лет дипломатических отношений: [интервью с 
чрезвычайным и полномочным послом Российской Феде-
рации в Азербайджанской Республике Николаем Рябовым] 
/Седагет Керимова //Самур.- 2002.- 25 апреля. 

1387. От Клапрота до Шульце: [о немецких исследова-
телях лезгинского языка] /Седагет Керимова //Самур.- 2002.- 
23 мая. 

1388. Победитель конкурса: [о творчестве молодой 
художницы Гюнай Гаджибалаевой] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2002.- 19 марта. 

1389. Правнучка Маркса: [о французской ученой, док-
торе этнографии, авторе исследования традиций Дагестана, в 
частности лезгин, Лонге Маркс] /Седагет Керимова //Самур.- 
2002.- 25 апреля.  

 
2003 

1390. Барин: [как сын известного московского профес-
сора уехал восстанавливать русскую деревню] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2003.- 29 августа. 

1391. Великая мадемуазель: [о Габриэль Шанель]  
/Седагет Керимова //Самур.- 2003.- 29 августа. 

1392. Дарвин Велибеков: [об известном художнике]  
/Седагет Керимова //Самур.- 2003.- 21 июня. 

1393. Знаменитая династия Раджабли: [о братьях Рад-
жабли: Ахмеде, Мамеде, Фархаде, Ахаде, Зауре и Эльхане, 
прославивших Азербайджан] /Седагет Керимова //Самур.- 
2003.- 19 декабря. 

1394. Начало восхождения: [oб успехах кусарской 
женской волейбольной команды «Шахдаг»] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2003.- 19 декабря. 

1395. Немецкий проект в деле: [о двухлетнем проекте 
Федерального Правительства Германии об оказании помощи 
развитию частного сектора здравоохранения Азербайджана]  
/Седагет Керимова //Самур.- 2003.- 31 января. 
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2004 
1396. Кавказская мудрость: [поучительные истории 

старших поколений] /Седагет Керимова //Самур.- 2004.- 25 
декабря. 

1397. Неизвестные страницы истории: [по архивным 
данным] /Седагет Керимова //Самур.- 2004.- 23 февраля. 

 
2005 

1398. Абумуслим Бабаев: [о единственном фронтовике, 
непрерывно проработавшем учителем в Кусарском районе]  
/Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 20 апреля. 

1399. Алхат Исмаилов: [о горькой послевоенной судьбе 
отважного фронтовика на своей родине] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2005.- 20 апреля. 

1400. Байрам Байрамов: [его танк одним из первых вор-
вался в город Киев] /Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 20 
апреля. 

1401. Балакардаш Гаджиев: [о самом взрослом офице-
ре, ушедшем на войну из Кусарского района Б.Гаджиеве] 
/Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 20 апреля. 

1402. В стране чудес: [путешествие по Карловым Варам] 
/Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 20 августа. 

1403. Великая победа /Седагет Керимова //Самур.- 
2005.- 20 апреля. 

1404. Влюбленный в Грецию: [о книге «Творчество 
представителей национальных диаспор», издания Дома На-
циональностей города Москвы] /Седагет Керимова //Самур.- 
2005.- 26-март. 

1405. Врачи клиники «Саххат»: [о деятельности и ус-
пехах клиники] /Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 22 июня. 

1406. Джамаледдин Джалилов: [о командире отдельно-
го стрелкового батальона, майоре] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2005.- 20 апреля. 

1407. Керимага Джафаров: [о бойце, принимавшем 
участие в освобождении узников многих концлагерей, в том 
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числе Освенцима] /Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 20 
апреля. 

1408. Лезгинский интернет сегодня: [специалист по 
обучению Интернету рассказывает о лезгинском проекте] 
/Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 27 декабря. 

1409. Махмуд Абилов: [о легендарном полководце, гене-
рале М.Абилове] /Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 20 
апреля. 

1410. Мирза Велиев: [о Герое Советского Союза] 
/Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 20 апреля. 

1411. Недетская книга юной писательницы: [о новой 
книге юной писательницы Эсмеральда Бах «Разбитое 
сердце»]  /Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 20 августа. 

1412. Нурбала Рзаханов: [принимал активное участие в 
известной операции по взятию в плен генерала-фельдмарша-
ла Паулюса] /Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 20 апреля. 

1413. Одиссей из Чипира: [очерк]: [о том, как два дня в 
открытом море боролся за жизнь уроженец села Джибир 
Кусарского района Сафар Джанмирзоев] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2005.- 14 сентября. 

1414. Потерянный Карабулах: [о негативных фактах 
приватизирования участков природы, в частности Карабула-
ха]  /Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 22 июня. 

1415. Рашид Гусейнов: [о майоре, кавалере двух орде-
нов Красной Звезды] /Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 20 
апреля. 

1416. Рождение книги: [рецензия на книгу «Литератур-
ные горизонты» Азада Ширализаде] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2005.- 20 октября. 

1417. Салат Мовланов: [о командире стрелкового ба-
тальона, участвовавшем в операциях по взятию многих не-
мецких городов С.Мовланове] /Седагет Керимова //Самур.- 
2005.- 20 апреля. 

1418. Салат Саруханов: [о С.Саруханове, который 
получил звание майора во время войны, в 23 летнем 
возрасте] /Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 20 апреля. 
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1419. Сольный концерт молодого музыканта: [о состо-
явшемся в Доме Капеллы концерте Заура Мусаева] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2005.- 22 ноября. 

1420. Успехи юного композитора: [о Фидан Самедовой]  
/Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 27 декабря. 

1421. Художник из самой красивой деревни: [очерк]: 
[об известном художнике Алияре Алимирзоеве] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2005.- 20 октября. 

1422. Яран сувар в Кремле: [впервые традиционный 
лезгинский праздник Яран сувар был проведен в Московском 
Кремле] /Седагет Керимова //Самур.- 2005.- 26 марта. 

 
2006 

1423. Вдали от родины: [о филологе Нателле Исазаде, 
проживающей в США] /Седагет Керимова //Самур.- 2006.- 29 
ноября. 

1424. Дружба на века: [о фестивале культуры народов 
Азербайджана] /Седагет Керимова //Самур.- 2006.- 23 
декабря. 

1425. Открытое письмо автору книги «Лезгинский 
словарь» Анеле Ордухан: [критические замечания] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2006.- 22 июля. 

1426. Полковник Талыбов: [об известном военном 
Мисрихане Талыбове] /Седагет Керимова //Самур.- 2006.- 29 
ноября. 

1427. Против пустоты западного искусства: [о твор-
честве художника Рахмана Шихалиева] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2004.- 28 января. 

 
2007 

1428. Из Стурских Штатов в Штаты Американские: 
[о талантливом студенте Мураде Касумове] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2007.- 29 марта. 

1429. История редактированию не подлежит: [очерк]: 
[об известном бакинском лезгинском революционере 



 

 246 

Ñÿäàãÿò Êÿðèìîâà

Мухтадыре Айдунбегове] /Седагет Керимова //Самур.- 2007.- 
29 марта. 

1430. Лезгины в Германии: [о наших соотечественниках 
проживающих в городе Цайс] /Седагет Керимова //Самур.- 
2007.- 30 сентября. 

1431. Мир Эсмеральды: [о творчестве молодой писа-
тельницы Эсмеральды Бах] /Седагет Керимова //Самур.- 
2007.- 29 декабря. 

1432. Научно-практическая конференция: [в Дагестан-
ском научном центре РАН состоялась международная кон-
ференция, посвященная 110-летию Азиза Алиева] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2007.- 29 июня. 

 
2008 

1433. Вагиф и его команда: [о создателе хачмасской 
школы легкой атлетики Вагифе Бадалове] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2008.- 29 ноября. 

1434. Гость с дальнего Востока: [о заместителе коман-
дующего армией, кусарце Забите Хийирбекове] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2008.- 30 декабря. 

1435. Песни с запахом спелых яблок: [о книге «100 
лезгинских народных песен» изданной в Дагестане] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2008.- 31 марта. 

 
2009 

1436. Восточная сказка: [о чемпионках Татарстана по 
восточным танцам, наших соотечественницах Эльвире 
Гюлахмедовой и Диане Мирзеджановой] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2009.- 30 декабря. 

1437. Известный ученый: [о докторе сельскохозяйствен-
ных наук, Заслуженном деятеле науки РФ Рафике Нурметове]   
/Седагет Керимова //Самур.- 2009.- 30 декабря. 

1438. Ким: [об одной из древних традиций лезгин – сель-
ской сходке] /Седагет Керимова //Самур.- 2009.- 29 апреля. 
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1439. Любимец фортуны: [о генеральном директоре 
ООО «Гидропромжилстрой» в Набережных Челнах Низами 
Бурджумове] /Седагет Керимова //Самур.- 2009.- 30 декабря. 

1440. Мел: [об одном из древних традиций лезгин]   
/Седагет Керимова //Самур.- 2009.- 26 октября. 

1441. Необыкновенная Пенкер: [очерк]: [о московской 
ученой, докторе биологических наук Пенкер Авчиевой] 
/Седагет Керимова //Самур.- 2009.- 29 августа. 

1442. Помни отечество свое: [о форуме российских 
сотечественников проходившем в Казани] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2009.- 27 ноября. 

1443. Праздник цветов: [об одной из древних традиций 
лезгин]  /Седагет Керимова //Самур.- 2009.- 26 июня. 

1444. Философия дема: [об одной из древних традиций 
лезгин] /Седагет Керимова //Самур.- 2009.- 29 февраля. 

1445. Яран сувар: [об одной из древних весенних празд-
ников лезгин] /Седагет Керимова //Самур.- 2009.- 20 марта. 

 
2010 

1446. Ветераны: [о ветеранах-долгожителях  Гурхамед-
дине Нуралиеве и Адиле Сефиханове] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2010.- 25 июня. 

1447. Жизнь – это борьба: [о великой женщине – Мате-
ри Терезе] /Седагет Керимова //Самур.- 2010.- 28 августа. 

1448. Круиз Джумбера: [очерк]: [об известном грузин-
ском путешественнике Джумбере Лежава] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2010.- 30 января. 

1449. Талант любить людей: [очерк]: [об известном оф-
тальмологе, ученой, докторе медицинских наук Гамер Ады-
гезаловой] /Седагет Керимова //Самур.- 2010.- 29 декабря. 

1450. Чемпионы: [о лезгинских чемпионах Германии] 
/Седагет Керимова //Самур.- 2010.- 31 июля. 

 
2011 

1451. Лев Иванович Жирков: [об известном лезгинове-
де] /Седагет Керимова //Самур.- 2011.- 24 декабря. 
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1452. О роли русского языка: [со страновой конферен-
ции российских соотечественников в Азербайджане] 
/Седагет Керимова //Самур.- 2011.- 24-декабря. 

1453. Он был примером порядочности: [о советском 
партийном деятеле Кямиле Ягубове] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2011.- 28 января. 

1454. Подвиг: [о человеческом подвиге невестки извест-
ной ученой Гамер Адыгезаловой Абрахат ханум] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2011.- 28 января. 

 
2012 

1455. Карл Фон Ган: [об известном исследователе лез-
гинского языка] /Седагет Керимова //Самур.- 2012.- 22 июня. 

1456. Мартин Хаспельмат: [об известном исследователе 
лезгинского языка] /Седагет Керимова //Самур.- 2012.- 20 
декабря. 

1457. Михаил Ихилов: [об авторе известного научного 
исследования «Народности лезгинской группы»] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2012.- 27 января. 

1458. Неповторимый Дагестан: [сказания о Шамиле] 
/Седагет Керимова //Самур.- 2012.- 27 июля. 

1459. Об авторе: [предисловие] /Седагет Керимова 
//Баху-Меседу Расулова. Перекресток /ред. С.Керимова.- 
Баку, 2012.- С.3-5. 

1460. С любовью к Кавказу: [об известных исследо-
вателях Кавказа] /Седагет Керимова //Самур.- 2012.- 26 мая. 

1461. Талант любить людей: [об известном офтальмоло-
ге Гамер Палчаевой-Адыгезаловой] /Седагет Керимова 
//Ахмедов Джонрид. Кемер ханум Адигезалова-Палчаева.- 
Махачкала, 2012.- С.131-136. 

1462. Унейзат Мейланова: очерк: [об известном лезги-
новеде, докторе филологических наук Унейзат Мейлановой]  
/Седагет Керимова //Самур.- 2012.- 27 ноября. 
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2013 
1463. Интересная книга об известной игре: [о книге 

«Нарднаме» Яхьи Адыгезалова] /Седагет Керимова //Самур.- 
2013.- 30 января. 

1464. Книга об известной горянке: [о книге Джонрида 
Ахмедова посвященной известной ученой Гамер Адыгезало-
вой] /Седагет Керимова //Самур.- 2013.- 28 февраля. 

1465. На подступах к победе: [об известной таэквон-
дистке Азербайджана Фариде Азизовой] /Седагет Керимова 
//Самур.- 2013.- 21 июля. 

1466. О человеке, умеющем делать жизнь ярче: [о 
враче и альпинисте из города Волгоград Фирудине 
Абдуллаеве] /Седагет Керимова //Самур.- 2013.- 26 июля. 

1467. Профессор Османов: [о достижениях московского 
врача, доктора медицинских наук Эльхана Османова] 
/Седагет Керимова //Самур.- 2013.- 26 июля. 
 

2014 
1468. Автор лезгинско-русского электронного сло-

варя: [о новом проекте дагестанца Заура Агамова] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2014.- 28 августа. 

1469. За выдающиеся заслуги: [о директоре Института 
Философии РАН Абдусаламе Гусейнове] /Седагет Керимова  
//Самур.- 2014.- 26 декабря. 

1470. М.Ю.Лермонтов - 200 /Седагет Керимова 
//Самур.- 2014.- 25 октября. 

1471. Отзовитесь, лезгинские таланты!: [о музыкаль-
ном конкурсе проводимом ансамблем «Сувар»] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2013.- 27 февраля. 

1472. Отражение души: [о молодом писателе Зие Сафар-
бе-кове] /Седагет Керимова //Самур.- 2014.- 23 мая. 

1473. Российскому информационно-культурному цен-
тру в городе Баку исполнилось 5 лет /Седагет Керимова 
//Самур.- 2014.- 19 марта. 

1474. Хунза: [об удивительном народе] /Седагет 
Керимова //Самур.- 2014.- 25 октября. 
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II ЧАСТЬ 
 

О НЕЙ 
 

Статьи опубликованные в книгах  
и в периодической печати 

 
1999 

1475. Асланова, Х. Необычный урок лезгинского языка с 
Лорой Лукт: (Репортаж об уроке С.Керимовой в Бакинском  
филиале ДГУ) /Ханум Асланова //Самур.- 1999.- 30 марта.  
 

2000 
1476. Гюльмагамедов, А. Газета – язык народа: [расска-

зывается о газете «Самур», редактором которой является 
С.Керимова] /А.Гюльмагамедов //Возрождение.- 2000.- №6.- 
С.103-104. 

1477. Несколько слов об авторе статьи: [информация о 
творчестве С.Керимовой] //Azərbaycanda milli azlıqlar: sosial-
iqtisadi və siyasi şərait /Demokratik İslahatlar Uğrunda” 
cəmiyyəti.- Bakı, 2000.- C.86.  

 
2001 

1478. Бабаев, Г. Сувару 5 лет: [о деятельности лезгин-
ского ансамбля «Сувар» под руководством С.Керимовой] 
/Габиль Бабаев //Самур.- 2001.- 30 ноября. 

1479. Блажная: [о выходе новой книги С.Керимовой 
«Блажная». От редакции] //Самур.- 2001.- 25 октября. 

1480. Встреча коллег: [о творчестве С.Керимовой] 
//Нур.- 2001.- 26 июля. 
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2003 
1481. Алиева, Г. Море цветов: [о 50-летнем юбилейном 

торжестве С.Керимовой, состоявшемся в ТЮЗ-е города Баку] 
/Гамида Алиева //Самур.- 2003.- 31 мая. 

1482. Гаджиев, М. В краю многоязыком: [о творчестве 
С.Керимовой] /Майис Гаджиев //Литературный Азербайд-
жан.- 2003.- №4.- С.53. 

1483. Гашаров, Г. Грани творчества: [в книге рассказы-
вается и о творчестве С.Керимовой] /Гаджи Гашаров, Хаким 
Курбан.- Махачкала, 2003.- С.104. 

1484. Иманов, В. 50 цветов радуги: [рассказывается о 
жизни творчестве С.Керимовой] /Вугар Иманов //Мир 
женщины.- 2003.- май. 

 
2004 

1485. Барткулашвили, А. Лезгины: [о лезгинах и в част-
ности о творчестве С.Керимовой] /Анна Барткулашвили 
//Золотое перо.- 2004.- №2.- С.71-73. 

1486. Мой родной край: [об одноименном музыкально-
документальном фильме, созданной С.Керимовой] //Самур.- 
2004.- 28 мая. 

 
2005 

1487. Алексеев, М. Вкус родного языка: [о поэтическом 
творчестве Седагет Керимовой] /Михаил Алексеев //Седагет 
Керимова. За семью горами.- Баку, 2005.- С.5-12. 

1488. Амирова, Л. Вритме «Лезгинки»: [о подготовке к 
юбилейному концерту лезгинского ансамбля «Сувар» под 
руководством С.Керимовой] /Лейла Амирова //Азербайд-
жанские известия.- 2005.- 1 июня. 

1489. В Москве изданы два альбома «Сувар»: [о новых 
альбомах ансамбля «Сувар» под руководством С.Керимовой 
изданных в Москве] //Самур.- 2005.- 26 марта. 

1490. «Корр.пункт»Самур»а. Вечер лезгинской поэзии в 
Москве: [о творческом вечере С.Керимовой проводимой в 
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Доме Национальностей города Москвы] //Самур.- 2005.- 26 
января. 

1491. Мустафаев, Л. Деньги любят счет, особенно на вы-
борах: [рассказывается о блестящей пиар-кампании  С.Кери-
мовой на выборах в парламент страны] /Мустафаев Лятиф 
//Комсомольская правда.- 2005.- 19 августа. 

1492. Саркаров, А. Встреча с лезгинской поэтессой 
Седагет Керимовой: [о творческом вечере С.Керимовой 
проходившем в Доме Национальностей города Москва] 
/Амиль Саркаров //Лезгинские известия.- 2005.- март. 

1493. Я – эхо краткое, лишь нота: [о новом поэтичес-
ком сборнике С.Керимовой «За семью горами»] //Самур.-  
2005.-  26 марта. 

 
2006 

1494. Амирова, Л. «Лезгинка» объединяет народы: [о 
юбилейном концерте лезгинского ансамбля «Сувар»] /Лейла 
Амирова //Азербайджанские известия.- 2006.- 15 марта. 

1495. Велиханова, З. Дружба на века: [о фестивале 
народов Азербайджана, где ярко выступил ансамбль «Сувар» 
под руководством С.Керимовой] /Зарема Велиханова 
//Самур.- 2006.- 23 декабря. 

1496. Велиханова, З. Лезгинскому ансамблю «Сувар» 10 
лет: [о юбилейном концерте лезгинского ансамбля] /Зарема 
Велиханова //Самур.- 2006.- 25 марта. 

1497. Мусаева, Н. Весна под звуки «Лезгинки»: 
[рассказывается о десятилетнем юбилейном концерте лезгин-
ского ансам-бля «Сувар»] /Нигяр Мусаева //Каспий.- 2006.- 
14 марта. 

1498. Рзаханова, Е. «Сувар» отпраздновал десятилетие: 
[о юбилейном концерте лезгинского ансамбля] /Егяна 
Рзаханова //Биржа плюс.- 2006.- 17 марта. 

1499. Языкознание в Дагестане: [в книге рассказыва-
ется и о творчестве С.Керимовой].- Махачкала, 2006.- С.185. 
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2007 
1500. Акимов, К. Седагет Керимова: [о творчестве 

С.Керимовой] //Акимов Курбан. Лезгистан на карте мира.- 
Махачкала, 2007.- С.149-150. 

1501. Велибеков, Д. Седагет Керимова //Велибеков Д., 
Адыгезалов Я., Велибеков Дж. Кто такой Шарвили. История 
и факты.- Баку, 2007.- С.75. 

1502. Велибеков, Д. Керимова С. //Велибеков Д., Адыге-
залов Я., Велибеков Дж. Кавказ – Скандинавия общность 
культур- Баку, 2007.- С.178. 

1503. Гюльмагомедов А.Г. Введение в неологию 
/Ахмедулах Гюльмагомедов. - Махачкала, 2007.- С. 15-17. 
 

2009 
1504. Амирова, Л. Лезгины: [об истории, языке, куль-

туре, традиций лезгин, а также о творчестве С.Керимовой] 
/Лейла Амирова //Азербайджан и азербайджанцы в мире.- 
2009.- №2.- С.148-154. 

1505. Джалилова, С. Поэт по судьбе и признанию: [в 
книге рассказывается и о творчестве С.Керимовой] /Севиндж 
Джалилова.- Дербент, 2009.- С.24-25. 

 
2010 

1506. Балаев, А. Лезгины Азербайджана: [в этнографи-
ческом очерке рассказывается о лезгинах, об их ярких предс-
тавителях, в том числе о С.Керимовой] /Айдын Балаев //İRS 
Наследие.- 2010.- №2(44).- С.40-43. 

 
2011 

1507. Азизрин, С. Яран сувар в Москве /Севда Азизрин 
//Самур.-  2011.- 31 марта.  

1508. Азимов, Р. Героизм, или о том, как сохранить куль-
туру народа: [о творческих успехах ансамбля «Сувар»] 
/Рустам Азимов //Самур.-  2011.- 25июня.  
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1509. Сардаров, М. За что я люблю и ценю газету 
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Гзаф жезва гъалатIар ..... 674 
ГудатIа ..... 671, 709    
Гум, гум ..... 677, 723  
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ГъалатIар ..... 677, 747  
Гъам хьана хьи, акурди ..... 672 
Гъамлу кьиса ..... 674 
ГъарикI къушран мани ..... 671, 709  
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Дуьньядиз сейли кхьираг ….. 1113  
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Дуьньядин чемпион ….. 1030 
Дуьня кIвачел къарагъда ..... 672 
Еникентда ….. 1074   
Етюд ….. 1031 
Жавагьиран манияр ….. 1168 



 

 290 

Ñÿäàãÿò Êÿðèìîâà

Жагъанач заз ..... 674 
ЖагъидатIа ..... 677 
Жагъидач заз ..... 672, 677, 725  
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Забитан руьгьдиз аян хьана ….. 911   
Зав гва вири ..... 672, 677 
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Им вуч регъв я ..... 672, 677 
Имуча-муча ..... 675, 719   
Ирид нот ..... 677 
Ирид хцин диде ..... 677 
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Канва лугьуз ..... 672 
Каруяр ..... 673, 705 
Кас ..... 678, 1136 
Кас гьуьл ..... 677 
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Каш, тIал, вилин накъвар... ….. 1115 
Квадарда ..... 672, 677 
Квазимододин рикI ..... 673 
Квар ..... 860   
Квар-квар ..... 675 
Квати ..... 675 
Квахьай йикъарган ..... 678   
Квахьзавай хуьр…Кьуьхуьр ….. 1033 
Квахьна гел ..... 674, 677 
Квез зун хьтин са зари мад жагъидач ..... 672 
Квез суварар мубаракрай, зи душманар ..... 672, 718  
Келентер Келентерли ….. 1137 
Кемале Бурзиева ….. 1081 
Ким ….. 1034 
Ким авачир хуьр ..... 861   
КичIезва заз ..... 672, 714  
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КичIез-кичIез атанва зун ..... 672 
Кремлда Яран сувар ….. 913 
Ктаб кхьена ….. 1170 
Куда, дустар, зун мецикай ..... 672 
Кузун ….. 972 
Куьбрадиз ..... 674 
Куьз герек я? ..... 672, 677 
Куьлег ..... 677 
Куьлуь-куьлуь ..... 677 
Куьлуь-куьлуь итимар ..... 672 
Куьнуь ..... 673, 678 
Кхьихь, къелем ..... 672, 718  
КцIар ..... 672, 677 
КцIар, кцIарвияр ..... 676 
КцIаралди дамахзавайбур ….. 938   
КцIарви академикар ….. 1171 
КцIарви Намик Украинадин игит я ..... 828   
КцIарвийриз чар ….. 914 
КцIарикай мани ..... 674 
Къаварилай къаваралди ..... 674, 808   
Къадир ..... 672, 677 
Къайи рагъ ..... 673, 678 
Къакъуда зун ..... 672, 677 
Къакъудзава ..... 744 
Къакъудзава зун завай ..... 677 
Къал ала ..... 677 
КъанатI ….. 1116  
Къарагъ дуьнья ..... 674, 677 
Къарагъ дуьнья  “Лезгинка”дал кьуьлериз ..... 672 
Къафкъазви Жавид ..... 829   
Къвана марф ..... 674 
Къванцин паруяр... куьлег алай рикIер ….. 915   
Къведа жал? ..... 674 
Къвезва зи дили сел ..... 672 
Къе дуьньядив запабар гва ..... 672 
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Къени Къениев ….. 1000 
Къени къилихрин руш ….. 1035  
Къугъ ..... 675 
Къул ичIи тамир, кьегьалар! ..... 789 
Къул кIанарда ..... 862   
Къураба ..... 790 
Кьакьанар ..... 674, 677, 736, 748  
Кьакьанрихъ ялна ….. 1157 
Кьакьанрихъди ялда чна ..... 674 
КьатIузва ..... 671, 677 
Кьвал алай къиб ..... 675 
Кьве гъилера ..... 677 
Кьве дуст, кьве алим ….. 1001 
Кьве шаир илифна ..... 1172  
Кьветхверар ..... 674, 677 
Кьеб ..... 673, 677, 744, 830   
Кьегьал векил кIан хьанач ..... 677 
Кьегьал ксар рекьидач ..... 863   
Кьегьал хва ..... 809   
Кьегьалвилин тарих ..... 887, 1002  
КьигъитIар ..... 672 
Кьил акъат тавур ..... 677 
Кьилив кIанда ..... 677 
Кьиляй кьилди лезги я вун ….. 939 
Кьуд вахан са стха ….. 1036 
Кьулан вацIукай ихтилат ….. 1037 
Кьуна ..... 672, 677 
Кьурагь Афизат ..... 831   
Кьурагь дагълар, Кьурагь дагълар ..... 810, 832   
Кьуьд хъфизва ..... 671 
Кьуьзуь лекь ..... 833 
Лагьана ..... 672, 677, 718, 725  
Ламран бала ..... 672, 677, 717 
Ларисадин ванцихъ цIигелбуруз шад хабар ….. 1082 
Лацар ….. 1003 
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Лацарин гиширар ….. 1083 
Лацу йиф ..... 677 
Лежбер ..... 677 
Лезги Агьмед ..... 848  
Лезги Бегьлул ….. 916 
Лезги кьуьл ….. 1138 
Лезги мехъер тир ….. 940 
Лезги Нямет ..... 811 
Лезги руш ..... 672 
Лезги руьгь ..... 665, 677, 742 
Лезги спонсор ….. 1084 
Лезги тIварцIин экв ..... 672, 677, 725  
Лезги хитар ….. 1038 
Лезги чIал ..... 675, 677, 741 
Лезги чIал Кябе кьунвай шаир ..... 762, 763 
Лезги чIалаз темен гана ….. 1117   
Лезги чIалалди мад са фильм ….. 941   
Лезги чIаланни азербайжан чIалан гафарган ..... 679  
Лезги чIалахъ гелкъвезвай къецепатан алимар ….. 1039 
Лезги чешнийрин устад ..... 764 
Лезгийрикай кхьенва ….. 1085 
Лезгийрин къанунар ..... 673 
Лезгинкaдал илига ..... 713  
Лезгинка ..... 673, 678, 685 
Лезгинкадал илига ..... 671, 674, 677, 710, 724, 731, 743, 745, 746  
Лейлади камар кьетIидаказ вегьизва ..... 888   
Лекь дагълара рекьида ..... 674, 677 
Лекьерин лужар ..... 677, 744 
Лепейри элягъ жез ..... 677 
Лигимнава ..... 672, 718  
Лимондин багъ ….. 1086 
Лишан ..... 677 
Луварар тахьурай хпериз ..... 672, 677 
Лугьудани, лугьудачни? ..... 674 
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Лугьуз хьанач ..... 677 
Лугьумир ..... 674, 677 
Лугьумир хьи, зун алцурна ..... 672 
ЛукIар ….. 917 
ЛукIарин базар ..... 732    
ЛукIарин базарда ..... 674, 677 
Лукадин кьве ктаб ..... 889 
Лукьман ..... 791  
Магьи дилбер ..... 674, 677, 726 
Магьи дилбер чан ..... 672, 718, 725  
Мад са гатфар ..... 674, 677, 734    
Мад са илимрин доктор ….. 1087   
Мад фикирри эвер гузва мелериз ..... 674 
Мадни лезги мехъерикай ….. 1118 
Мадни са алим ….. 1040 
Мадни чи кимерикай ..... 890   
Малла Жаруллагь ….. 942   
Мани ..... 718  
Манидиз элкъвей уьмуьр ….. 1004 
Маничияр ..... 674, 677 
Мани-элегия ..... 677 
Манкъулидхуьр ..... 792, 973 
Марианна Беерле-Моор ….. 1041 
Мартин ва Регина ….. 974   
Мартин Хаспелмат ….. 1042 
Марф ..... 675 
Марфар къвазва Бакуда ..... 671 
Махар кIватI хъийин ….. 975 
Мегъуьн тар ..... 677 
Мегьман Абдуллаев ….. 976   
Meдина ..... 765 
Мезредал ша ..... 672 
Мейрам ..... 812, 864   
Мел ….. 1043 
Мел авуна, ктаб акъудна ….. 1005 
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Мецикай ..... 677 
Мили гаф ..... 677 
Мили-мили ..... 672, 677 
Мирзали Рустамоваз президентдин стипендия  
гудатIа? ….. 1088 
МискIин хкажна ….. 1158 
Миссисипида кIелай руш ..... 865   
Михьи тIвар ..... 672 
Москвада лезги чIалал чапдай акъуднава ….. 1044  
Москвадин алим ….. 943 
Москвадин лезгияр ..... 891 
Муг кIанда заз ..... 672 
Муг тавурай ..... 677 
Мурад кьилиз акъатна ….. 1139 
Мурадагъа Мурадагъаев ….. 1140 
Мурадан мурад ..... 678 
Мураддин балкIандал ..... 674, 677 
Мураддин балкIандал алаз хьурай куьн ..... 727   
Мурадрин гуьгъуьна ….. 1045 
МуркIадин мел ….. 1141 
Мус на заз эвер гуда ..... 671 
Мучугъа мел ….. 944 
Муьгьуьббатдин пай галаз ..... 674, 677 
Муьгьуьббатдин яру ктаб кхьейтIа ..... 866, 1006 
Мягьтел я зун ..... 677 
Мягьтел я зун тIебиатдин сирерал ..... 672 
Набережны Челныда ….. 1046 
Набрандин агъсакъал …..  918    
Нариман Гьажиев – «Самурдин» виридалай  
хъсан дуст ..... 793 
Наруллагь Къадимов ….. 977 
Невадин гиширар ….. 1047 
Негь ..... 673, 678, 696 
Нехишрин суьгьуьрчи ….. 752 
Низ рам хьана ..... 671, 677 
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Низ чида ..... 672, 677 
Нин лувар кьан ..... 672 
Нисини фу ..... 672 
Новосибирскдин алим ….. 945   
Носталжи ….. 753 
Нуреддин буба ..... 849   
ПIинидин тар ..... 672, 677 
ПIитIишкIеледа мярекат ….. 1089  
Пагьливан ….. 1048 
Падшагь жез кIанзавай чинеруг ..... 672  
Пай къачуна ..... 674, 677 
Пар ялзавай таватар ..... 673, 834 
Пара кIанда ..... 674, 677 
Пара хьанва ..... 672 
Парижда са тават ава ….. 1173 
Пачагь жез кIанзавай чинеруг ..... 677 
Пашман бере зи ..... 674, 677 
Пепе ..... 699, 904 
Пер хайи зулухъ шел акатай чIавуз ….. 1159   
Пехилвал ..... 672 
Пехъеривай къакъуда зун ..... 672 
«Пирал» тIвар кутугна ….. 1142 
«Пиривияр» ..... 835 
Пичхал ..... 677 
Польшави Петра чи чIал кIанарзава ..... 892   
Профессор Османов ….. 1160 
Профессордиз жаваб ..... 673, 794  
Пси ..... 675 
Пуд Зерифа ….. 1049 
Рагъ хъуьрезва ..... 675 
Рагъ хьурай ..... 674, 677 
Рагъдан ..... 674, 737  
Рагъданин гьуьл ..... 677, 744  
Рагъни зун хьиз перишан я ..... 672 
Рагьимат ..... 893 
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Рагьимат Гьажиева ..... 795 
Рагьиматан маниди ..... 677 
Рахазва чIал ..... 677 
Рахазва чи чIал ..... 674, 677, 736 
Рахамир зав ..... 677 
Рая Мустафаева ….. 1090  
Регъуьзва ..... 677 
Режеб Гуьвен ….. 1161 
Рехи пеш ..... 677 
РикI авач захъ секин къваздай ..... 672 
РикI ишезва ..... 672 
РикI цавар хьиз ацIанва зи ..... 671 
Рикİ чIулав я ..... 671 
РикI шадардай кар ..... 867   
РикIелай алудмир ..... 677 
РикIер дар тахьайтIа ..... 674, 677, 736  
РикIера амукьда .....894   
РикIи фикир регъвезва ..... 677 
РикIи чIалаз килигзавач ..... 672, 677, 718  
РикIин мурад ..... 813   
Руьгь хкаждай вакъиа ….. 1162 
Руьгьдиз гьурмет ая! ….. 946, 947 
Са геренни ..... 674, 677 
Са гъейрида ..... 671, 708, 718  
Са дертни авачиз ..... 671, 674 
Са дуван кIанда ..... 672 
Са дуст кIанда ..... 672, 677 
Са къуьн кIанда ..... 677, 744 
Са кьиликай ..... 677 
Са кьиса ..... 677 
Са лекь ая ..... 677 
Са лекь ая закай вуна ..... 672, 725  
Са макьам хьанайтIа ..... 672 
Са маса халкь жагъура ..... 674, 748 
Са мус ятIа ..... 672, 677, 718  
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Са уьмуьр вуч я кьван ..... 677, 744 
Са хабарни авач вакай ..... 718  
Са хванахва чида заз ..... 671 
Са чIав къведа ..... 671 
Са чIавуз ..... 672, 677 
Са шаирдиз ..... 672 
Са югъ такур ..... 677 
Са югъ такур дуьнья ..... 671 
Сабинадин дуьнья ….. 1091  
Сабур кIандач ..... 672, 677 
Сабур тIалабна ..... 674, 677, 736  
Сагълугъ ..... 717 
Сад ава, сад ..... 677 
Сад авай ..... 674 
Сад жедайд я ..... 672 
Сад лагьайди ….. 1007   
Сажидинан 70 йис ..... 868   
Саимат ….. 1050 
Саламалейк зи душманар ..... 671, 713  
Самая Эфендиева ….. 1092 
Самед эфендидин хтул ..... 850  
Самира Нью-Йоркдай жаваб вилив хуьзва ..... 895   
Самур ..... 674, 677, 728, 674, 736    
«Самур» газет Шагь дагъдин кукIвал ..... 796    
«Самур» кIеве гьатнава ..... 836 
Самурдиз пIир лагьана …..  948, 949 
Самурдин вацI - сабурдин вацI ..... 671, 724  
Самурдин вацI ..... 677 
«Самурдин» дуст ….. 1119 
Свас жедани ..... 677 
Севдалинка ..... 673 
Сегьран Актопрак ….. 950 
Сейли баде ..... 674, 677 
Сейли жезва Аран ТV ….. 1093 
Сел амани ..... 672 
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Сел жеда ..... 677 
Сел яни? ..... 674 
Селей ..... 675 
Селей лугьуз атуй эллер ….. 919 
Сенятди квадарна ….. 1143 
Силибирдин цуьк ..... 674, 702 
Симин пагьливанар …..  920   
Синарадин бадеяр ….. 1008 
Сифте ргал ..... 677 
Смугъул ….. 1094 
СтIалар ..... 677 
Страсбургда кIелда ..... 869 
Стха ..... 707, 1144 
Стхаяр ..... 671 
Сувар ..... 677 
Сувар хьана… ..... 797   
Сувариз элкъвей мярекат ….. 1009 
«Сувариз» халкьдин коллектив тIвар гана ….. 1120 
«Суварин» чIехи сувар ….. 921 
Сумаг ….. 1010, 1121 
Сумгаитвийрин мярекатар ….. 922 
Суретчидин мярекат ..... 766 
Суьлгьията лугьузва мани ….. 923 
Суьлгьуьят Гьажиева Бакуда ..... 767 
Тiал ..... 671, 672, 673, 677, 714, 716, 725  
ТIанурдин фу ….. 1096 
ТiаратIар ..... 677 
ТIвар алачир тIалар ..... 672 
ТIвар амукьда ..... 837 
ТIвар вине кьазва ..... 768 
ТIвар вине кьур кас ….. 1051 
ТIвар квахьайтIа ..... 677 
ТIвар рикIера амукьда ….. 1174 
ТIвар хвена чна ….. 1122 
ТIвар-ван авай алим ….. 1097  
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ТIварцIинд я ..... 674 
Тiиб ..... 673, 694 
ТIигьиржалди цIугъзава ….. 1098 
ТIимил ава чахъ ..... 674 
ТIурфан жеда, гар жеда ..... 672, 725 
ТiуьтIуьш ..... 1175 
Таб дуьнья ..... 674 
Таб рахамир ..... 677 
Тавурай ..... 672, 677 
Тадивал ..... 677, 744  
Тазиятдин кIелмир мани ..... 672, 677 
Такурвалмир ..... 674, 677 
Такурвалмир ..... 723  
Талгьурай ..... 672, 677 
Тама ..... 677 
Тама вальс ..... 673 
Тамун нуькI ..... 675 
Таран гуьмбет ..... 671, 677, 712   
Тарихдиз элкъвей манияр ….. 924 
ТатайтIа ..... 677 
Тахай диде ..... 718 
Тахсир ..... 677 
ТахьайтIа ..... 672, 677, 725  
Театрди дамах кутазва ….. 978   
Тевриз Пиралиева ….. 925 
Тек я зун ..... 672, 677 
Теменар ..... 851  
Тепе хьайла дагъдикай ..... 677 
Техномост» агалкьунрин шегьреда ….. 1095   
Тост ..... 674 
Туш ..... 672 
Туькьуьл вирт ..... 798    
Туьркияда авай чи хайибур ….. 1052 
Туьркияда акъатзавай «Дагъустан» журналди  
лезгийрикай кхьизва ..... 870 
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Туьркиядай чар атана ….. 1011 
Туьркиядин TRT AVAZ каналди лезгийрикай  
са сятдин гунуг къалурна ….. 1053   
Туьркиядин лезгийрин сувар ….. 1176 
Узнифатан баядар ….. 1145 
Унейзат ..... 852 
Успагьи ..... 871   
Уьмуьр ..... 672 
Уьмуьр вучиз куьруь я ..... 677 
Уьмуьр гарув вугузватIа ..... 672, 677 
Уьмуьр туш ..... 674, 677 
Уьмуьрд рекьер ..... 677 
Уьмуьрдин легьзеяр ….. 951 
Уьмуьрдин саврухар ….. 1012  
Уьнуьгъ ..... 814, 952 
Фагьумиз лагь ..... 674 
Фад хъша, Руслан ..... 815 
Фад ша, гатфар ..... 672 
Фидайди я алатна ..... 674 
Фу метIеллай итимдиз ..... 671, 677, 724  
Хабар яни ..... 718 
Хайи диге ..... 677 
Хайи хуьрел рикI алаз ….. 953 
Хайи чIалав хайиди хьиз агата ..... 735  
Хайи чIалан суьгьуьрда аваз ….. 954 
Хайи чил ..... 674, 677 
Хайи чилин теменар ..... 677 
Хайиди хьиз агата ..... 674, 677, 736 
Хайиди хьиз агатна ….. 926 
Халиде Исазаде ….. 1099  
Халкьди икрамна ….. 1123 
Халкьдиз сейли алим ….. 1124 
Халкьдик руьгь кутурди халкьди хкажда ….. 979   
Халкьдин кхьираг ….. 1177 
Халкьдин манийри халкьдин руьгь хуьда ..... 769   
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Халкьдин манийрин фестиваль ….. 1178  
Халкьдин рикI алай зари ….. 1163 
Халкьдин сувар ..... 816 
Ханбиче Хаметовадин 60 йис ..... 770 
Хар галаз ..... 671 
Харар аку ..... 677 
Хашар гзаф, муг пара я ..... 672 
Хва я вун, хва ..... 674 
Хванахва ..... 677 
Хвар ..... 672 
Хиялар, ялар ..... 672, 677 
Хпеж Къурбан ..... 838 
Храдай заз цуьквери гам ..... 671 
ХтIуннава мадни пекер хиялри ..... 674 
Хтанач ..... 673 
Хтанач ..... 678, 689  
Худата поэзиядин няни ….. 1146 
Хурай ….. 1013 
Хуш гьиссер ахквазмач чи дегьнедавай ..... 733    
Хуьземмед Къадимов ….. 980 
Хуьлуьхъ ….. 955 
Хуьруьн дамах ….. 956 
Хуьруьн мехьер ….. 981 
Хуьруьнбур рикIел хкана ….. 1100 
Хуьх абур ..... 674, 677, 729 
Хуьшреканар ..... 677 
Хциз ..... 672, 677 
Хъел ..... 673, 678, 693 
Хъел жемир ..... 674 
Хъилен уьмуьр ..... 671 
Хъиперин хор ..... 675 
Хъсан инсан дуьньядилай фена ….. 1054   
Хъсан инсан тир ..... 872   
Хъсан шаирар рекьидач ..... 839   
Хъсан шивдин гуьгъуьна ..... 677, 747  
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