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КЯЗИМГЕ – 150 ЖЫЛ

Мен назмула жазып эртте башлагъанма. Андан бери эки 
жыйырма бла он жыл болады. Ал заманда мен аланы адамланы 
тилеклери бла жазыучу эдим. Манга кеси эллилерибиз, башха 
эллиле да келиучю эдиле. Аладан кими кесини бушуууну, кими 
къууанчыны юсюнден жыр этерими тилеучю эди. Мен а жыр эте 
эдим. Мени жырларымы къууанчда, бушууда да жырлай эдиле. 
Кертиди, мен ол заманда асламында бушуулу жырла тагъа эдим, 
нек десегиз, таулуланы жашауларында къууанчдан эсе, бушуу кёп 
болгъанды.

Кязим.
Нальчик, 1940 жыл, 6-чы июнь.
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КЪУЛИЙЛАНЫ 
Къйсын

АЛТЫН СЫБЫЗГЪЫ

поэмадан

Алгъынча зыбыр сакъалынга
Жыягъымы къысып турургъа,
Таугъа къарагъан кибик, санга
Энтта да жангыдан къараргъа,
Мен тауну къатында олтургъан
Кибик, къатынгда олтурургъа,
Сен энтта Шыкъыда сау тургъан
Кибик, сёзюмю да айтыргъа
Эркин эт, Кязим, жокъча ёлюм,
Биз бирге барлыкъча жай тарда,
Къарарыкъча биз, бирге келип,
Акъ булут аугъанына къырдан,
Экибиз да барлыкъча бирге
Бызынгыдан ёрлеген жолда,
Къарап турлукъча къар ингирге,
Кёп игиликле сакълай андан;
Бирге къарарыкъча экибиз
Бахчала къазылгъанларына.
Бирге къууанырыкъ кибик биз
Тюртюле къызаргъанларына,
Экибиз да кёрлюкча бирге
Дых-Таугъа жатхан ашхамланы,
Жарсыуун этерикча бирге
Бери къайтмай къалгъанланы,
Юйге къайтмай къалгъанланы.
Аладан бири болдунг кесинг!
Къар энтта жабады жолланы…

Алтын сыбызгъы
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ОТАРЛАНЫ
Керим

КЯЗИМНИ ЖУУАБЫ

«Тюзлюк кюрешинде къыйналыргъа тюшер,
Тюшдю эсе – чыда! Чыдамай болмаз эр.
Терс кюрешсин, жалкъасын къайырып,
Терсни, тюзню да халкъ кеси айырыр.

Ол биледи ишге тюз багъа бере:
Терсни терс ишин, тюзню тюз ишин кёре…» –
Деген эди Кязим манга бир заманда,
Мен терс даучуладан тарыгъа баргъанда.

      1957 ж.

ШЫКЪЫ

Эски къабырлача, турады Шыкъы,
Карталада да жазылмайды аты.
Къыш туманча басханда да жукъу,
Ёчюлмейди Поэзияны оту.

Буслийманла Меккагъа жюрюгенча,
Жолугъур онг жокъда аны кесине,
Жолоучула жауунда жибигенча,
Терлеп чыгъадыла Гюрбежисине…

Шыкъы эли! Не Кязимни, не сени
Терслигигиз жокъду тюзлюк аллында.
Къадар кеси тартсын сюдге терслени,
Барындан да къаты жууап алыргъа!..

Отарланы Керим
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ЗУМАКЪУЛЛАНЫ 
Танзиля

ШАЙЫРЛАНЫ ШАЙЫРЫ

… Мында – жерде, кёкде да,
Ачыу сынатмаз ючюн,
Кирдими башха жерге,
Жерин жилятмаз ючюн?
Ол не жерледе къалды,
Сансыз къабыр, кюл болуп
Сёзю келирин билмей
Малкъарына – кюн болуп.
Кязим, тюйдюнг таш, темир,
Жюрегинг жана-жана.
Шукур, къуруп къалмады
Жырынг туугъан от жагъа!
Жыкъдынг кёп 
  къыйынлыкъны,
Болмай махтау жалчысы,
Андан болдунг дунияда
Халкъымы жыр башчысы!..
Кязим, жырны сенича
Халкъымда ким тагъалыр?
Халкъны татлы тилинде
Сенича ким къалалыр?
Мирзеуге да ушадынг – 
Тирмен ташда бурулгъан.
Жугъутургъа да ушадынг – 
Бычакъ аузунда тургъан.
Не къалды бу дунияда,

Кязим, сени сынамагъан!
Сен – Малкъарны къадары…
Халкъымы акъылманы,
Жарасыны дарманы!
Санга борчлулай къалды
Малкъарны хар адамы.
Сёзюнгю халкъгъа бердинг,
Зат сурамай хакъына.
Саугъа угъай – алмадынг
Къабыр орун окъуна.
Андан жазылгъан болмаз
Къабырлада атынг да.
Жанынг – халкъынгда сени,
Шукур – сауду халкъынг да!
Жаралы жугъутур да
Турады саппа-саулай,
Отдан, окъдан къутулуп,
Санга махтаула сайлай.
Чорбат чыпчыкъ, таш, агъач – 
Сен буюргъан жашаргъа, – 
Къоярмелле да санга
Бу дунияны ташларгъа!
Сау бол, Кязим – акъылман!
Малкъарымы махтауу!
Шайырланы шайыры!
О, закий халал таулу!

Шайырланы шайыры
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КЯЗИМ БЛА КЪАЙСЫН 

Бюгюн биз закий поэт, айтхылыкъ гуманист Мечиланы Беккини 
жашы Кязим туугъанлы 150-жыллыгъын белгилейбиз. Ол бизни ниет 
жашауубузгъа ёлюмсюз назмула бла поэмала жазгъан адамча, эм акъыл-
манча, малкъар халкъны историясына уа  айтып тауусмазча социальный 
феноменча да киргенди.

Мечиланы Кязимни культура-история байлыгъы ХIХ ёмюрню 
экинчи жарымы эмда ХХ ёмюрню биринчи жарымы ары кирген сау 
историялы эпохады. «Культура байлыкъ, - дегенди белгили французлу 
физик эм жамауат къуллукъчу Ф. Жолию Кюри, - адам улуна таркъай-
мазлыкъ шауданды».

Белгилисича, башхалагъа ушамагъан кючлю инсан – ол жамауат 
халланы бирикдирилгениди. История болум фахмулу эмда акъыллы 
адамланы жамауат-политика, культура жашауну ал тизгинлерине чыгъа-
рады. Ол заманны излеми болады.

Малкъар халкъны культурасыны историясында Мечиланы Кязим 
бла Къулийланы Къайсын аллай айырмалы адамла болгъандыла. Кязим 
– ХIХ ёмюрню биринчи жарымында, Къайсын а ХХ ёмюрню экинчи 
жарымында. 

Белгили къазаклы жазыучу Сафуан Шаймердинов 1977 жылда 
былай жазгъанды: «Малкъарны жерини деменгили эмда огъурлу жашы 
– сени, 60-жыллыгъынг бла къызыу алгъышлайма, жигит малкъар 
халкъны быллай гитче жеринде аллай деменгили фахму  барды – ол 
а Къайсынды. Ол фахмусу, огъурлулугъу кесини халкъына, саулай да 
адам улуна керти сюймекликни юлгюсюдю».

Мечиланы Кязимни бла Къулийланы Къайсынны малкъар халкъны 
ниет жашауунда кезиулери историяны излеми болгъанды. Ала, айырма-
лы инсанлача, историяны къыйын жолларында къуралгъандыла. Кязим 
социальный къыйынлыкъланы кёзю бла кёргенди: биринчи дуния 
урушну бла Октябрь революцияны, Къайсын а – Уллу Ата журт урушха 
къатышханды. Экиси да халкъны туугъан жерлеринден кёчюрюуню 
кюйсюзлюгюн, миллетни сыйын-даражасын тюшюрюуню, ыспассыз 
этиуню сынагъандыла.

Кязимни бла Къайсынны поэзияларында заманны культурасы 
малкъар халкъны суратлау литературасыны айныууну сау историялы ке-
зиуюн кёргюзтеди. Аланы чыгъармаларын окъуй, литературабыз битеу 
да адам улуну культурасына къошулгъанын билебиз. Ол геокультура 
кенгликде керти да алгъа ычхыныу эди.

Табийгъат да, Аллах да малкъар халкъгъа фахмулу адамланы къыз-
гъанмай бергендиле. Былайда Космос бла Табийгъат жерге фахмуну 
битеу халкъланы барысына да, уллуларына, гитчелерине да, бир кибик 
биомагнит нюрлери бла жибереди. Анга дуния культураны айныууну 
историясы шагъатлыкъ этеди. Дунияда фахмусуз халкъ жокъду, халкъ-
ланы барысы да фахмулудула, ала битеу дуния культурагъа аз, кёп болса 
да кеслерини юлюшлерин къошхандыла. Халкъда айтылгъаныча, гитче 
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жулдузла да кёкню жарытадыла – деп, адам саны азыракъ болгъан хал-
къла да дунияны суратлау культурасын байыкъландырадыла. 

Кязим бла Къайсын геокультурада кенгликни созууда малкъар 
халкъны культурасыны историясында уллу магъананы тутхан, айтып-
айталмазча феноменледиле. Бу эки закий поэтни хайырындан малкъар 
литература битеу дуния суратлау культураны системасына киргенди, 
алай бла уа ол шёндюгюлю цивилизацияны къолайына айланнганды. 
Андады Мечи улуну бла Къулий улуну бизни халкъыбызны историясы-
ны аллында уллу къыйынлары.

Устазы, сохтасы да кеси халкъыны тийишли жашлары эмда кеслери 
жашагъан историялы эпоханы чынтты гражданлары болгъандыла. 

Мечиланы Кязим малкъар халкъны этнический сезимине эмда 
аны дуниягъа кёз къарамын бла дунияны кёре билиуюн къураугъа 
уллу себеплик этгенди. Аны бек магъаналы къыйынларындан бири да 
ма андады. Ол жамауат жашаугъа бек уллу намысы жюрюген инсанча 
киргенди, кеси халкъыны излеми эмда кюсеую бла жашагъанды. Кязим 
бир затдан да къоркъа билмеген, уллу акъыл байлыгъы, кишилиги да 
болгъан адам эди. Ол жалынчакълыкъны кёрюп болмагъан, акъылында 
болгъанны айтыргъа артха салмагъан, аз да бир тюрлю кёзбау эте бил-
меген, кесини намысын-сыйын сакълай билген адам болгъанды. Биз ма 
ол затлада кёребиз назмучуну кишилигин, эрлигин, бюгюле, тобукълана 
билмеген батырлыгъын да. Кязим тау бийлени зорлукъларына, халкъгъа 
ала этген артыкълыкъгъа къажау сюелгенди. Ол 1912 жылда окъуна 
былай жазгъанды:

Бюгюн Сюйюнч улу жарлы Ахматны,
Мужура бла уруп, башын жаргъанды.
Мени жюрегиме да ол мужура
Ёмюрге сау болмаз жара салгъанды.

Аны «Махтанчакъ бий улуна» деген назмусунда да поэтни ёхтем 
ауазы эштиледи.

Бийикден къарайса сен,
Неге махтанаса сен?
Киши къыйынын ашап,
Келесиз дайым жашап.

«Тенг бол!» - деп, тилемейме,
Жалынсанг да – тенг болмам.
Мен, бир сёзюмю берип,
Сау тукъумунгу алмам.

Къулийланы Къайсын «Фахму эм акъылманлыкъ» деген статьясын-
да былай жазгъанды: «Кязим зорлукъну кёрюп болмагъанды, байланы 
алларында ол бир заманда да баш урмагъанды. Ол хар заманда да тюзлюк 
жанлы болгъанды, къоркъа билмегенди, халкъ экиге юлешиннген класс 

Кязим бла Къайсын
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обществода уа, фахму бла батырлыкъ къаманы эки да жютю жанына 
ушайдыла. Бу оюм Кязимни къалай жашагъанын эмда ол къаллай адам 
болгъанын кёргюзтеди».

Мечи улуну поэзиясы бир затха эркинлиги болмагъан, терен тау 
тарлада ынчхагъаны эштилген халкъны къорууларгъа керек болгъан исто-
риялы кезиуде жаратылгъанды. Ол кесини поэзиясы бла халкъны сезимин 
къозгъагъанды, ниет-къылыкъ жаны бла башха кёп халкъла да алгъа бар-
гъан жолгъа бургъанды. Алай бла Кязим суратлау литератураны   къурауну 
жолун  салгъанды. Ол малкъар халкъны историясында алгъа барыуну бир 
заманда да болмагъанча деменгили атламы болгъанды.

Поэт зорлукъгъа, кюйсюзлюкге тёзюп болмагъанды, хар заманда да 
уруннган халкъны къоруулаучусу болгъанды. Анга ма бу тизгинле да 
шагъатлыкъ этедиле:

Къарыусузгъа хайырым тийсин  деп,
Эски гюрбежиде темир тюеме.
Халкъыма жетген азаплыкъны кёрюп,
Гюрбежиде, кёмюрча, кюеме. 

Бу аламат ёлюмсюз тизгинле табийгъатны ариулугъуну, шошлугъу-
ну къоюнунда жаратылмагъандыла, назмучу кесини гюрбежисинде 
къызгъан темирни тюйген кезиуде жаратылгъандыла.  Ала аллай жарсыу 
бла жазылгъандыла, поэтни жюрегине ауур жара тюшгенча. Алада аны 
къайгъылары айтылгъандыла, анга кёре уа халкъны осал жашауун ангы-
лагъан къыйын тюйюлдю. Бу назму поэтни –гуманистни жюрегини 
теренинден келген от ырхыгъа ушайды. Ол бек кючлю, адамны аркъа 
жиклерин титиретген, философия, адеп-къылыкъ жаны бла да оюмуну 
теренлиги кёргюзтюлген назмуду. Аны жюрегинг  къозгъалмай окъур-
гъа къыйынды. Бу ёлюмсюз тизгинлери ючюн аны аллында баш урама, 
миллет сезимни бла миллет ниетлени жая, бизни халкъыбызны насийхат-
чысы болгъан Кязимни деу фахмусуна уллу хурмет  этгеними айтыргъа 
сюеме.  Халкъны аллында аны уллу намысы, сыйы жюрюгени да андан 
болгъанды.Ол бек биринчи жерге намысны, тюзлюкню, огъурлулукъну, 
адамгъа хурмет эте билиуню, халкъланы араларында гуманизмни бла 
шуёхлукъну ниетлери жюрюрлерин салгъанды. Мечи улуну ангылаууна 
кёре,  адеп-къылыкъ битеу халкъланы барысына да тийишли затды. Битеу 
адам улуна керекли адеплиликни бла ариу къылыкълылыкъны мурдо-
рун сала келген, буруннгулу грекли философ Сократча, анда да битеулю 
адам улуна керекли ышанла болгъандыла – деп айтыргъа сюеме. Сократ 
барысы да бир жорукъ бла – социальный тюзлюкню жоругъу бла жашар-
гъа эмда анга кёре башчылыкъ этерге керекдиле – дегенди. Кязим да 
алай сагъыш этгенди, ол затха къалай бла жетиширге боллугъуну жолун 
излегенди. 1910 жылда ол, жюреги къыйнала, былай жазгъанды:

Тик таулада суула энишге кетелле,
Къыш къыямасы, сууугъу ётелле.

Эфендиланы Салих
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Алай кетмейди халкъымы къайгъысы,
Сау болмай турады жюрек жарасы.

Былайда айтхылыкъ америкалы жазыучу Уильям Фолкнерни ли-
тература жаны бла Нобельни саугъасын ала туруп айтхан сёзлерин 
келтирирге боллукъду: «Поэт бош алай, къая зынгырдауу болуп къалал-
лыкъ тюйюлдю, ол адамгъа чыдаргъа эмда хорлап чыгъаргъа болушурукъ 
таянчакъ, чигинжи болуп сюелирге керекди».

Кязимни назмуларын окъуй, биз ол тилни уста билгенине сейир 
тамаша этебиз: тилини байлыгъына, аламат рифмаларына, тенглешди-
риу сыфатларына, кёп метафораланы тауушлукъларына эмда адамны 
жашаууну къыйматын, бийик тауланы арасында – къаяла ичинде жа-
шагъан уллу дуниядан айырылып, кеси халкъыны къадары ючюн аны 
жарсыуларын кёргюзтген философия оюмуну теренлигине. Аны юсюн-
ден поэт былай жазгъанды: 

Жал борчум салып тузакъ,
Чабырым, тонум бузлап.
Мен жарлы элден узакъ
Турама, билмей бир зат.

Кязим хар затха да жюреги къыйналгъан, жумушакъ адам бол-
гъанды. Поэт Востокну къыралларына кетип, кёп заманны айланнган 
кезиулеринде, къалайда да, къайда да халкъ жарлылыкъда жашагъанын 
кёрюп, кесини миллетини жашауун женгиллетиуню жолун излегенди. 
Жууукъдагъы востокну къыралларында жолоучулукъда айлана, поэт 
кесини жарсыуларыны юслеринден айтханды:

Узакъ къалып тауларыбыз,
Къыйын болду сафарыбыз,
Арыдыла санларыбыз,
Аз къалдыла сауларыбыз. 
Былай болду къадарыбыз,
Неди анга мадарыбыз.
Ийман излеп ажашханбыз,
Эшитилирми хапарыбыз?

Кязимни назмуларында биз малкъар тилни бир аламатлыкъ та-
уушларын бла интонациясын кёребиз. Мечи улуну тилини усталыгъы 
– малкъар поэзияны историясында анга дери хазна тюбемеген сейир-
лик затды. Поэтни тилини усталыгъы алыкъа тинтилмеген проблемады. 
Ол лингвокультурология эм фольклор-философия жаны бла кесини 
тинтиу ишин бардырлыкъ алимлерин сакълайды. Кязимни поэзиясында 
бюгюнлюкде да этнокультура эм тил жаны бла  башхалыкълары да тин-
тилмегенлей турадыла. 

Мечиланы Кязимни культура-история байлыгъы закий поэтни 
адеп-къылыкъ дерслерин социально-философия жаны бла терен оюм 
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этдириуню школуду. Туудукълагъа осуятча, ол уллу ниет байлыкъ къой-
гъанды. Бизни сёз устабызны мурдорун салгъан акъылманны поэзия 
тизгинлерине, ол кёзден къарап, тинтирге керекди. Бийик Бызынгы 
къаяны этегинде кечеги кёк аны тар ожагъындан азчыкъ кёрюннген 
гитче гюрбежиси битеу дуния магъананы тутхан оюмлары жаратыл-
гъан, малкъар поэзияны шедеврлери къуралгъан чыгъармачылыкъны 
деменгили лабораториясы болгъанды. Ол темир тюйген тёшню тауушу, 
аны оюмуну тазалыгъыны симфониясыча, аны тилини байлыгъы эмда 
ариулугъуча, назмулары бла бирге аламат тап келишгендиле.

Кязим малкъар тилни башха тюрк дунияны, Орта эм Жууукъ 
Востокну тиллери бла фольклор-философия эм лингвокультурология 
байламлыкъларын биринчи кере кёргюзтгенди. Бу жаны бла аны шаркъ 
тиллеге кёре энциклопедия билими болгъанды.  

Кязимге Восток цивилизацияны бешиги эди дерге боллукъбуз. 
Араб эм перс тиллени иги билгенини хайырындан ол жууукъ эм Орта 
Востокну ниет культурасын терен ангылагъанды. Мечи улу Сауд Аравия-
гъа хаж къылыргъа кёп кере жолоучулукъгъа бара, бу эки уллу  тилни 
билмегенлей, Востокну буруннгулу цивилизациясыны историясын бла  
культурасын билирге онг болмагъанын ангылагъанды. Ол кесини кёп 
назмуларын араб тилде жазгъанды. Бу уа халкъыны саны аз болгъан, 
бийик тауланы арасында гитче Шыкъы элде, битеудуния-историялы 
культура бла байламлыгъы болмай, уллу дуниядан айырылып жашагъан 
келечисини суратлау литератураны историясында ол бек аз тюбеген 
затды. Аланы барысы да, малкъар халкъны историясында бир заманда 
да болмагъан феноменча, аны уллу фахмусун кёргюзтедиле. Кязим, та-
бийгъат кеси жаратхан акъыл токъмагъыча, фахмулу адам болгъанды. 
Семён Липкин «Мечиланы Кязимни  тамашалыкъ ышанлары болгъан-
дыла – дегенди. Ол башха тюрлю болумлада жашаса эди, кесини акъыл 
эм чыгъармачылыкъ онгларын толу кёргюзтюрюк эди».

Былайда малкъар халкъ кёлден чыгъармачылыкъны шедеврлерин 
къурагъанын белгилерге керекди. Аланы барысы да тёлюден тёлюге 
ёте келген деменгили ниет байлыкъдыла. Аны бла бирге тюрк тиллени 
проблемаларын тинтгенледен кёпле битеу тюрк тиллени бек эрттеги-
лилеринден бири малкъар тил болгъанын белгилегенлерин айтыргъа 
тийишлиди. Ол кесини тазалыгъын сакълагъанды,  бу зат а аламат фе-
номенди эмда тюрк тиллени тинтиуню ачхычыды. Аны юсюнден Л.Н. 
Гумилев, А.К. Боровков эм башха алимле жазгъандыла.

Малкъар халкъ кёп ёмюрлени ичинде, дунияны башха халкъла-
рындан айырылып, кеси жашагъанын, ол а миллет кесини тилин, 
этнокультура энчиликлерин бла менталитетин сакълауда уллу магъана-
ны тутханды. Алай бла малкъарлыла кеслерини этнокультура тёрелерине 
кирген тил мифлерин бла бай фольклорун сакълаялгъандыла. Миллет 
литература ол тюрлю историялы феноменден чыкъгъанды. Анга кёре уа 
Мечиланы Кязимни бла Къулийланы Къайсынны поэзияларыны мур-
дорлары да. Аны юсюнден Кязимни бла Къайсынны кёп тилманчлары 
да айтхандыла.

Бизни халкъыбыз Орта Азиядан бла Къазахстандан къайтхандан сора, 
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Къайсын  Кязимни чыгъармачылыгъы бла къаты кюрешип башлагъанды. 
Бизни литературабызны мурдорун салгъан, малкъар халкъны миллет фено-
менини юбилейин белгилер заманда уа, ол, битеу кесини ишлерин къоюп, 
Мечиланы Кязим туугъанлы 100-жыллыгъыны юсюнден Советлени Юйюнде 
илму доклад этерге къыстау хазырланнганды.

Мындан 50 жыл алгъа – 1959 жылда поэтни юбилейин биринчи кере 
белгилегендиле. Бу ишде Къулийланы Шууаны жашы Къайсынны, аны 
къураучунуча, магъанасы айтып-айтмазча уллу эди. Ол иш малкъар халкъ 
туугъан жерине къайтхандан сора уллу культура-история магъананы тутхан-
ды. Къайсынны орус тилде «Свет народной души» деген доклады терен 
илму мурдорда жазылгъан эди эмда халкъны жюрегин къозгъагъан эди, 
нек дегенде, ол Мечи улуну поэтикалы фахмусун эмда малкъар литература-
ны андан ары айныуунда аны магъанасын биринчи кере ачыкълагъан эди. 
«Кязим, - дегенди Къулий улу, - ол бизни халкъыбызны бетиди эмда ёхтем-
лигиди. Ол Кавказны бек тауушлукъ поэтлеринден бириди, аны кёп халкъла 
билирге керекдиле».

– Ол тыш жерде ёлгенди, - деген эди Къайсын. – Аны къабырын ту-
угъан жерини жауунлары жууаргъа, аны юсюне аны къарлары жауаргъа, аны 
юсю бла Элбрусдан Казбекге баргъан  булутла учуп ётерге керек эдиле; кёк 
бийиклигинде аны поэмаларын окъуй баргъанча, тау къушла къанат къагъып 
учаргъа керек эдиле. Къайсынны бу жюрекни къозгъагъан сёзлери Советлени 
Юйюню залында олтургъанланы барысын да сейир этдирген эдиле, ала аны 
аламат докладына уллу эс буруп тынгылагъандыла.

Ол заманда къууанчлы ингирге къатышхан Къабарты-Малкъарны халкъ 
артисти Маммеланы Ибрагим былай айтхан эди: «Къулийланы Къайсынны 
юбилей докладына биз барыбыз да  солууубузну алмай тынгылагъан эдик. 
Ол малкъар халкъны туугъан жеринден кёчюргенлери Мечиланы Кя-
зимге билмей тургъанлай келген уллу жюрек къыйынлыкъ, уллу палах 
эди дегенди. Кязим туугъан таулары Ушбаны, Казбекни, Минги тауну 
башлары къалай мудах болгъанларын кёзю бла кёргенди, къарт киши-
лени бла къарт къатынланы, тиширыуланы бла сабийлени жюрексинип 
жилягъанларын эшитгенди. Бу затланы барысына да ол бек жарсыгъан-
ды, аны халал, огъурлу жюреги бу уллу къыйынлыкъгъа тёзмегенди. 
Кёп да бармай а, поэт ачыудан ёлгенди». Ол сёзледен сора мени кесими, 
башхаланы да кёз жашларыбыз акъгъан эдиле.

Къайсын, ораторча, кючлю сёлеше эди, Кязимни назмуларын кёлюн-
ден окъуй эди, уллу залда олтургъанланы эслерин саулай да кесине 
бургъан эди. Кёпле Кязимни юсюнден, аны поэзиясыны юсюнден би-
ринчи кере эшитген эдиле. Къулийланы Къайсын Мечиланы Кязимни 
жангыдан ачхан эди деп айтырча эди. Ол заманда депортацияны ке-
зиуюнде кёп  жылланы сёз айтылмай эмда унутулуп тургъан малкъар 
халкъны жамауат-политика эм культура жашауунда бу доклад уллу ма-
гъананы тутхан эди.

1939 жылда Кязимни да, мени да СССР-ни Жазыучуларыны со-
юзуна членнге алгъанларын мен унутмагъанма. Биз бирге олтуруп, 
бирсилеча, тынгысыз болуп тургъан эдик. Ол жыйылыуда Москвадан 
келген Юрий Либединский да бар эди. Жазыучуланы союзуна алгъанла-
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ры бла ол бизни бек биринчи алгъышлагъан эди.
Ахырында Къулийланы Къайсын малкъар халкъны суратлау куль-

турасын окъуп билиуде жангы жол ачхан эди, - деп айтыргъа сюеме. 
Анга бек  уллу ыспас этебиз».

Былайда Къулийланы Къайсын Мечиланы Кязимни бизни литерату-
рабызны мурдорун къурагъан адамныча, ёмюрлюк махтаулукъну сыйлы 
пьедесталына кётюргенден сора да, малкъар халкъны акъылманыча, 
терен оюмлу интеллект ёхтемлиги болгъанын да чертирге керекди.

Кёчгюнчюлюкню жылларында малкъарлыла Кязимни зикирлерин 
бир бирлерине кёлден айтып тургъандыла. Ала ол зикирледе ниет къыт-
лыкъгъа, туугъан жерлерине термилиуге эмда тансыкълыкъгъа дарман, 
жюреклерине хошлукъ излегендиле.

История кёргюзтгеннге кёре, халкъны кючюн эмда таукеллигин 
къурутургъа жарамайды, аллай онг да жокъду. «Интеллект арыйды, – 
дегенди  немецли философ А. Шопенгауэр, - таукеллиг а арымайды». 
Тюз айтылгъанды. Тюзлюк хорларыгъына малкъар халкъ къаты ийнан-
нганды, темир эм къурч кибик, бюгюлмей тургъанды, ышаныуун тас 
этмегенди.

Мечиланы Кязим ниет-адеп-къылыкъ жаны бла кёп зикирле къу-
рагъанды. Назмучу алада жашауну къыйматын, аны къысхалыгъын, бу 
дунияда бир зат да ёмюрлюк болмагъанын терен философия халда кёр-
гюзтгенди. Бир киши да кесин ёмюрлюк сунмасын дегенди:

Бир жан умут этмесин,
Бу дунияда жашаргъа, -
Узакъ, узун хар заман
Дуниядагъын ашаргъа.

Кимди ёлюмню сюйген,
Айтчы бир жууап манга?
Жюз минг жыл жашасанг да,
Ол кёп кёрюнмез санга.

Мен къоба тебиресем,
Чум таякъгъа таянып.
Анда боюн салырма,
Ёллюкме деп, ийнанып.

Зикирле Кязимни поэзиясыны уллу ниет байлыгъы болгъан 
дин-философия шедеврлеридиле. Алада ол малкъар халкъны ниет куль-
турасыны айныуунда дин-философия, социальный адеп-къылыкъ эм 
этика проблемаланы кёреди. 

Зикирле назмучуну чыгъармачылыгъыны 25 процентине жууугъун 
тутадыла. Артыкъда «Дуния» деген зикири кимни да терен сагъыш эт-
дирирчады. Анда ол антология эм гносеология жаны бла жашауну бла 
дунияны бирлигини ёмюрлюк проблемаларына къарайды. Былайда ол 
жашау ёмюрлюк болмагъанын, хаух болгъанын, адам бу дуниягъа кел-
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генича, кетген да этеригин айтады. Ол а битеу адам улуну жашауунда 
бола келген затды:

Дуниягъа чыкъгъан адам
Сен ёлюмге хазыр бол.
Ёлюмге мадар билген –
Жууабын айтсынчы ол.
Дуниядан кетген  адам –
Келмейди бери къайтып.
Не бек къоркъсакъ да, ёлюрбюз.
Не этеме муну айтып.

Кязим малкъар халкъны историясына философия жаны бла 
ниет-адеп-къылыкъ проблемагъа биринчи кере къарагъанды. Аны 
хайырындан малкъарлыла бир цивилизациягъа, аны ниет кенглигине 
киргендиле.  Ол малкъар халкъны дин жаны бла жарыкъландырыуда 
уллу  магъананы тутханды. Ислам ниет-адеп-къылыкъ культураны, 
Фридрих Энгельс айтханнга кёре, адам улуну деменгили акъыл бай-
лыгъы жаратхан Къуранны магъанасын социальный-философия жаны 
бла ангылауда да. 

Жарсыугъа, Кязимни зикирлери орус тилли окъуучуну бай-
лыкъларына айланырлары ючюн шёндюге дери да орус тилге 
кёчюрюлмегендиле. Ол а бизни бек уллу кемчилигибизди, назмучуну 
чыгъармачылыгъын окъууда бек уллу жартылыкъды.

Былайда Мечиланы Кязимни бла Къулийланы Къайсынны ниет 
байлыкъларын социальный-философия жаны бла терен тинтиуню биз 
алыкъа къолгъа алмагъаныбызны белгилерге сюеме. Бизни халкъы-
бызны битеу дуниягъа ма ол экиси махтаулу этгендиле. Биз кесибизни 
деу жашларыбыз бла ёхтемленирге керекбиз. Аланы барысы да туу-
дукъларыбызны алларында закий адамларыбызны атларын эстафета 
жарыгъыча элтирге борчлу этедиле. Кеси халкъыбызны аллында ол 
бизни миллет, граждан эм илму борчубузду. Ата-бабаларыбыз къой-
гъан ниет байлыкъ – ол тёлюден тёлюге  ёте келген социальный 
эсибизни деменгили ниет феномениди. «Туудукъла, - дегенди римли 
историк Тацит, - хар кимге да къыйынына кёре багъа бичедиле».

Кязим араб, перс, тюрклю поэтлени бла жазыучуланы чыгъарма-
ларын оригиналында окъугъанды. Аны Хожа Ахмат Яссауи бек сейир 
этдиргенди. Ол орта ёмюрню бек уллу поэтлеринден бириди. Аны 
тюрк тилли халкъланы поэзияларыны мурдорун салгъаннга санайды-
ла. Битеу да тюрк тилли дунияны суратлау литературасын айнытыуда 
бла эмда ниет-адеп-къылыкъ жаны бла жарыкъландырыуда Ахмат 
Яссауини къыйыны уллуду.

Турцияны белгили жамауат политика къуллукъчусу Намык Кемал 
Зейбек Хожа Ахмат Яссауи бизни ниет дуниябызны мурдор ташыды де-
генди. Ол тюркню литература тилини магъанасын бийикге кётюргенди. 
Аны назмуларын Бегийланы Абдуллах малкъар тилге бек аламат кёчюр-
генди.

Кязим бла Къайсын
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Уллу поэтни, ХI ёмюрню айтхылыкъ гуманисти Ахмат Яссауини 
ёлюмсюз назмулары Кязимни кёз къарамыны, дунияны кёре билиую-
ню эмда дунияны ангылай билиуюню къуралыуунда уллу магъананы 
тутхандыла. Бегийланы Абдуллах 2008 жылда Нальчикде «Бармакъ 
ызларым» деген ат бла басмаланнган cейирлик китабында Хожа Ахмат 
Яссауи Мечиланы Кязимни устазы болгъанды. Ол аны бек багъалагъан-
ды, хар заманда да сёз эм жол нёгерине санагъанды, - деп жазады. 

Миллет жангырыулукъну болумларында Мечиланы Кязимни зи-
кирлери ёсюп келген жаш тёлюню кёз къарамыны къуралыуунда эмда 
малкъар халкъны этнокультура байлыгъы бла менталитетин сакълауда 
магъаналы жерни аладыла. 

Дунияны бла адамны жашауун ангылауда Кязимни кёз къарамы ба-
шхаракъ болгъанды. Дунияны эмда адамны жашауун назмучу кимден 
да уста ангылагъанды, ол анга аналитика кёзден къарагъанды. Мечила-
ны Кязимни бу жаны бла оюму шарт жашауну адеп-къылыкъ жаны бла 
игилендириуге бурулгъанды, дуния ачы боранча, болгъанын унутургъа 
жарамазлыгъы айтылгъанды. Ол былай жазгъанды:

Дуниягъа ийнанмагъыз,
Ёлюмню унутмагъыз,
Дунияны къууанчына
Узакъ умут тутмагъыз.

Дуния бир аман затды –
Ийнандырады заман.
Акъылы болгъан киши,
Ийнанмаз анга, баям.

Дуниягъа ийнаннганма,
Ёлюмню унутханма.
Жаш ёмюрюм кетгинчи,
Узакъ умут тутханма.

Ахыратны унутханма,
Дуниягъа къыйналгъанма.
Сормай, уруп жыгъар  деп,
Энди уа ийнаннганма. 

Белгилисича, ХIХ ёмюрде малкъарлыланы бир къауумлары ма-
жюсюлюкню жюрютгендиле. Халкъны бир дини, уллу Аллахха бир 
кибик ийнаныулугъу болмагъаны Кязимни бек тынгысыз этгендиле. Ол 
къыйын ишни – дуниягъа кёз къарамны эмда дунияны кёре билиуню 
тюз жолгъа салыуда аны къыйыны бир да болмагъанча уллуду. Кесини 
халкъын ислам динни культурасын айнытыуну битеулю цивилизация 
жолуна буруугъа уллу кюч салгъанды. Халкъны ол жанына ийнанды-
рып, Кязим дунияны кёре билиуде жангы кёз къарамны къурагъандан 
сора да, адамланы акъылларында культура-историялы эмда миллет се-

Эфендиланы Салих
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зимлерин да жангыртханды. ХIХ ёмюрню экинчи жарымында малкъар 
халкъны жамауат-политика эмда культура жашауунда Мечиланы Кязим-
ни бек уллу къыйынларындан бири да олду. Аны юсюнден ол кесини 
«Биз дин къарындашлабыз» деген назмусунда бек тынгылы айтханды.

Ол затланы барысы да поэт халкъланы шуёхлукълары ючюн чынтты 
кюрешчи болгъанына шагъатлыкъ этедиле. Адамланы бирикдириуде 
динни къыйматын эмда магъанасын тюз ангылагъанды, битеу дунияда 
жюрюген динлени баш борчлары да алай болгъанын уста билгенди. Жа-
шауну дин-философия жаны бла ангылауда аны билимини уллулугъун 
да биз бу затда кёребиз.

Мечи улу малкъар халкъны историясында сау эпоханы тутхан 
адамды. Аны хайырындан малкъар халкъ ислам динни культурасыны 
байлыгъыны системасына киргенди. Алай бла Кязим кеси халкъыны 
намыслы дин таматасы болгъанды. Былайда бизни халкъыбызны ис-
ториясында миллетни къадары ючюн аныча жарсыгъан, къайгъыргъан 
бир адам да болмагъанын айтыргъа керекди. Байла уруннган халкъны 
къыйыны бла бютюнда бай болургъа, аны унукъдуруп жашаргъа сюй-
гендиле.  Артыкълыкъгъа бла кюйсюзлюкге налат бере, назмучу 1912 
жылда былай жазгъанды:

Жер къармагъан къара къоллу адамла,
Кюн кюйдюрген гуппур белли адамла,
Къуруп жерден зулмучула, аманла,
Къачан келир сизге азат заманла?

Къара чарсда кюн отуна тёзгенле,
Байла ючюн этин-бутун эзгенле,
Ачдан, сапдан азып аралгъан кёзле…
Амалым жокъ, тилек этгенден ёзге!

Мечиланы Кязимни поэзиясына Расул Гамзатов, Алим Кешоков, 
Михаил Дудин, Нафи Джусойты, Станислав Рассадин, Дмитрий Бычков, 
Лев Ошанин, Анатолий Сафронов, Сюйюнчланы Азамат дагъыда кёп 
башхала уллу багъа бергендиле.

Михаил Дудин Кязимни туугъан эли Шыкъыда болгъанында, 
былай айтханды: «Къайсынны сукъландыргъан эмда сейир да этдирген 
жигит инсан, аны насийхатчысы, акъылман эмда поэт, малчы эмда те-
мирчи, акъ сакъаллы таулу, акъсакъ Кязим, история бла къадар малкъар 
халкъны сынауун бла культурасын анга жыйышдыргъан адам мында жа-
шагъанды». 

Кесини устазына уллу багъа бере, Къайсын былай жазгъанды: 
«Мечиланы Кязим малкъар таулада адамланы бек айтхылыкъларындан 
бириди… Биз барыбыз да бюгюнлюкде аны туугъан литературабызны 
мурдорун салгъан, аны озгъан бир заманда да болмагъан миллет поэтге, 
сёзню закий устасына, кесибизни ёхтемлигибизге санайбыз. Кязим Важа 
Пшавелича, Коста Хетагуровча, Габдулла Тукайча, Абай Къонанбаевча, 
уллу адамды. 

Кязим бла Къайсын



16

Бюгюнлюкде тауланы деу жашы Мечиланы Кязимге уллу сый-
намыс бере, хурмет эте, ол эки ёмюрню чеклеринде, историяны къыйын 
кезиулеринде малкъар халкъны ниет жашауунда уллу магъананы тутха-
нын айтыргъа сюеме. 

Багъалы коллегаларым, конференциягъа къатышхан хурметли къо-
накъла, мени докладымда поэтни культура-история байлыгъыны битеу 
проблемалары кёргюзтюлмейдиле. Алай этер ючюн кёп заман керекди. 
Малкъар литератураны мурдорун салгъан, бизни халкъыбызны ниет 
атасыны культура-историялы байлыгъыны социально-философия жаны 
бла терен ачыкъларгъа бир адамны къолундан келлик тюйюлдю, ол 
жаны бла кёп алимлени бла тинтиу ишни бардыргъанланы кюч салып  
кюрешиулери керекди. Мечиланы Кязимни аты бизни халкъыбызгъа 
файгъамбарны атыча сыйлыды. Ол малкъар халкъны историялы жаша-
уунда ёмюрледе да аллай болгъанлай къаллыкъды».

ЭФЕНДИЛАНЫ Салих,
философия илмуланы доктору, 

профессор.

Эфендиланы Салих
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Мечиланы Кязим бла Бекмурза Пачев (Кязим онг жанындан биринчи) 1939 
жылда «Социалистическая Кабардино-Балкария» газетни редакциясында 

араб харфла бла жазылгъан назмуларын кириллицагъа кёчюрген кезиу.

Кязим юй бийчеси Шауаланы Къанитат бла.

2 «Минги Тау» №5
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ЁМЮРЛЮК ЖЫРЧЫ

1989 жылда 21-чи октябрьде Нальчикде Музыка театрда Мёчюланы 
Кязимни 130-жыллыгъына аталгъан къууанч бюгюн кибик эсимде-
ди. Аны сейирлигин бек алгъа Совет Союзну республикаларындан, 
крайларындан, областьларындан келген къонакъланы кёплюклеринде 
кёргенме мен. Ол байрамгъа КПСС-ни Къабарты-Малкъар обкому-
ну бла республиканы правительствосуну членлерини хазна къалмай 
барысы да къатышханлары уа!

Мен Кязимни ол юбилейи бла байламлы Нальчикде, Шыкъыда 
да этилген ишлени кеси кёзюм бла кёрген халда, сора тефтеримде 
сакъланнган жазыулагъа кёре хапарлайма бюгюн. Алай бла ёмюрлюк 
жырчыны ёмюрлюк сёзюне къулланыууму ангылатама «Минги Тауну» 
окъуучуларына.

Ол кюн Музыка театрда Кязимни жашау жолуну, чыгъармачы лыкъ 
ишини юсюнден докладны филология илмуланы доктору, белгили жа-
зыучу Толгъурланы Зейтун этгени кёплени эслеринде болур.

– Хар миллетни кесини акъылманы, уллу художниги да болгъанды, 
– деп башлагъанды докладчы. – Алай аллайланы юслеринден биринчи 
сёзню айтыргъа бек къыйынды. Малкъарлы поэт – Мёчюланы Кязим 
аллай уллу адамладан бирлериди.

Кязим кеси халкъы бла бек байламлы болгъанды, аны жашау-
ун, ишин, адетин, тёресин кеси поэзиясында айгъакълагъанды деп 
къоймакълыкъ тамамлыкъ этмейди. Кязимни къадары малкъар хал-
къны къадары бла къаты байламлыды. Неда поэтни къадары аны 
назмуларында кюзгюдеча суратланнганды. Алада къыйынлыкъланы, 
артыкълыкъланы, бушуулу ишлени, тюзлюкню, терсликни, къууанчлы 
кюнлени да кёребиз. Аны себепли Кязимни юсюнден сёз айтмакълыкъ 
алай тынч тюйюлдю.

Болсада, жарсыугъа, халкъгъа, артыкъда башха миллетлени адам-
ларына Кязимни поэзиясыны теренлиги бюгюннге дери да иги белгили 
тюйюлдю. Школлада да кереклисича окъулмайды Кязимни жашау эм 
чыгъармачылыкъ жолу. Малкъар литератураны классиги Мёчюланы 
Кязим хар заманда къарыусузгъа къарыу берир ючюн кюрешгени, 
аллайла жанлы къая болуп сюелгени, биреуню жарсыууна кеси жар-
сыуунача къарагъаны аны поэзиясында ачыкъ танылады.

Дуния къайсы жанына бурулса да, аны юсюнден малкъар халкъгъа 
керти сёз айтхан Мёчюланы Кязим эди. Ол граждан урушну, класс 
кюрешни чыгъармаларында тюз суратлагъанды, къарындаш къарын-
дашха, жаш атасына, къоншу къоншугъа къажау сюелгенлерине да 
кюйгенди. Кязимни чыгъармалары бла терен шагъырейленсенг, анда 
болгъан фахмугъа, анда болгъан сёз байлыкъгъа, анда болгъан уллу 
хунерге сейир этесе, баш ураса.

Поэтни экитомлугъуну басмадан чыкъгъаны аны ноэзиясын 
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бютюнда иги ангыларгъа, теренирек билирге онг береди. Ол бизни ли-
тература жашауубузда бек уллу иш болгъанды. Окъуучу Кязим айтхан 
сёзню бийиклигин энтта бир кере ангыларыкъды.

Малкъар литератураны классигини чыгъармачылыкъ ишини хар 
не жаны бла да магъана теренлиги, уллу суратлау кючю, миллет или-
шанлары бардыла. Кязим хар кимге да иги ангылашыннган тил бла 
жазгъанды. Аны назмулары, бош сёзле бла айтылып, окъуучугъа кюч-
къарыу бередиле. Къысхасы, аны жазгъанлары барысы да ёмюрлюк 
чыгъармаладыла.

Музыка театрда Кязимге аталгъан ингир юч сагъатдан артыкъ за-
манны баргъанды. Сёлешиуле бла искусствону усталарыны концерт 
номерлери бир бирлерин алышындыргъанлай тургъандыла. Артис-
тле Отарланы Омар, Маммеланы Ибрахим, Къулбайланы Людмила, 
Таукенланы Галина, Гергокъланы Тамара, Жанатайланы Исмайыл, 
Мызыланы Таубий, «Бжамий» ансамбльни артистлери эм башхала кес-
лерини хунерлерин кёргюзтгендиле.

Москвадан А. Сафронов, белгили малкъарлы жазыучу Залийхан-
ланы Жанакъайыт, КъМАССР-ни культура министрини заместители В. 
Молов, КъМАССР-ни халкъ поэти, РСФСР-ни М. Горький атлы Къырал 
саугъасыны лауреаты, СССР-ни халкъ депутаты Зумакъулланы Танзи-
ля эм башхала Кязимни юсюнден жюрек сёзлерин айтхандыла.

– Хар миллетни да, хар халкъны да болады кесини жашау жолу, – 
дейди Залийхан улу. – Ол бирде эниш болса, бирде – ёр. Къыйынлыкъла-
гъа, чылмыкълагъа да тюбей барады. Малкъар халкъны да къыйын эди 
жашау жолу.

Болсада ол бир заманда да ана тилин, адетин, тёресин, намысын тас 
этмегенди. Башха миллетле бла да шуёхлукъ, тенглик жюрютгенлей, 
къыйын, тынч кюнюнде да ишине тасха тюшюрмегенлей келгенди.

Кязим а халкъыбызны жашыды. Къыйын, тынч кюнюбюзде да 
биргебизге болгъанды. Назмулары да жамауатны харкюнлюк жашауун 
суратлагъандыла. Ол хар заманда да жарлыланы ёкюлю болгъанлай 
тургъанды. Артыкълыкъны кёрюп болмагъанды. Халкъыбызгъа бел-
гили адамланы – Фирдоусини, Омар Хайямны, Саадини, Низамини 
чыгъармаларын окъугъанды. Кеси барып, кеси айланып, кёп жерлени 
да кёрюп къайтхандан сора уа, къайда да бай – байча, жарлы – жарлы-
ча жашайды дегенди.

Бюгюн а ол, кёчгюнчюлюкню палахындан, ёз от жагъасын-
дан кенгде жатады. Ол 1945 жылда, 14-чю мартда Къазах ССР-ни 
Талды-Курган областыны Къаратал районуну Тельман деген элинде 
асыралгъанды. Бюгюннгю къууанчыбызгъа келгенлени арасында Къа-
ратал райисполкомну председатели Турсунбай Галинов да, Къазах 
республиканы бир къауум белгили адамлары да бардыла. Халкъыбыз-
ны атындан уллу жюрек ыразылыгъыбызны билдиребиз алагъа.

Бюгюн кёпдюле къонакъларыбыз. Сау болсунла. Къууанч эсе 
да – бирге, бушуу эсе да – бирге деп да андан айтабыз. Таулуладан 
Мёчюланы Кязим, къарачайлыладан Къочхарланы Къаспот, къабарты-

2*

Ёмюрлюк жырчы
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лыладан Бекмурза Пачев ёлюмсюздюле, халкъыбыз саулукъдан.
– Бек къыйын кюнлерибизде, сууларыбыздан ичерге, ашыбызны 

ашаргъа термилип тургъанда да, кеси тилибиз кесибизни жауубуз бол-
гъан заманда да Кязим халкъыны биргесине эди. Ёз жерибизде поэтни 
туугъан кюнюн белгилерге онг берген къадаргъа баш урама, – дегенди 
Зумакъулланы Танзиля. – Къыйын кюнюбюзде бизге къарындаш лыкъ, 
эгечлик да этген къыргъыз, къазах халкъланы келечилерине уллу ыспас 
этеме. Ала бизни ёлюмден сакълагъандыла, бюгюнлюкде Кязим-
ни къабырын сакълайдыла. Бюгюн Кязимни юбилейин этерге аланы 
хайырларындан тюшген сунама.

Ахырында Танзиля Кязимге аталгъан назмусун окъугъанды.
Къаратал райисполкомну председатели Т. Галинов жыйылгъанла-

гъа къазах халкъдан къызыу салам айтханды.
– Шуёхлукъну чеги жокъду, – дегенди ол. – Тилибиз, динибиз 

бир. Бу эки кюнде къарындашларыбызны араларында жашагъаныбыз-
ны толу сезип турабыз. Мен Кязим бизни жерлешибизди деп таукел 
айталлыкъма. Биз аны Абай бла, Жамбул бла бир тизгиннге салабыз. 
Кязимни юбилейине аталгъан статьяла республиканы битеу газетле-
ринде басмаланнгандыла, назмулары къазах тилге кёчюрюлгендиле.

Кязим асыралгъан элни орамларындан бирине Кязимни атын атар-
гъа оноулашханбыз.

– Бюгюн биз уллу поэтни, философну туугъан кюнюню къууан-
чын белгилейбиз, – дегенди республиканы халкъ поэти А. Шогенцуков, 
– Кязим кесини жырлары бла халкъыны жюрегинде жашайды. Ала 
бизни огъурлулукъгъа, эслиликге, сабырлыкъгъа юйретедиле, жангы 
жарыкълыкъ бередиле. Кязим бизни устазыбызды, насийхатчыбызды.

Къыргъыз ССР-ни Жазыучуларыны союзуну правленини биринчи 
секретары А. Жакшылыков: «Мен Манасны, Токътогъулну, Ч. Айтма-
товну туугъан жерлеринден Мечиевге аталгъан байрамгъа баш урургъа 
келгенме», – дегенди къыргъыз тилде. Ол Кязимни поэзиясына, халкъ-
ланы шуёхлукъларына уллу багъа бичгенди. Белгили къыргъыз поэт, 
жюреклени къозгъап, алай ариу сёлешгенди, кёплени жилятхан окъуна 
этгенди.

Къарачайлы поэт Сюйюнч улу Азамат а былай айтханды:
– Къарачай-Малкъарны акъ къарлы таулары шагъат эдиле дуния-

гъа бу уллу адамны, айтхылыкъ поэтни туугъанына. Мындан кёп кере 
атланнганды жолоучулукъгъа халкъына, жамауатына насып излерге, 
тюзлюк излерге. Алай а дагъыда къайтханды Шыкъы ташына, ёз от 
жагъасына. Ол жаланда къол усталыгъы, темир тюйгени бла угъай, эл-
лилерини жюреклерин кесини назму тизгинлери бла, жапсарыу сёзю 
бла жалчыта тургъанды.

Кязим, кечгинлик бер, мен бу сёзлени санга айтама. Сен къайда 
жюрюсенг да, жарлы халкъынгы ёкюлю бола келдинг. Насып излединг 
адам улуна.

О Кязим, нарт Дебетни хунерин алгъан, эллилерин темир кере-
клери бла жалчытып тургъан акъылман. Байланы, бийлени заманында 
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Россейни белгили жашларын андан Кавказгъа къыстап тургъандыла. 
Сени уа адамсызлыкъны азабы Кавказ тауларынгдан Орта Азияны 
къум тюзлерине сюргенди. Къан ичген губуланы заманы Тарас Шев-
ченкону Мангышлак жарым айрыкамгъа сюргенча. Аны жангыз кесин, 
сени уа халкъынг бла биргелей. Кечгинлик бер, кесим да, сени къалам 
къарындашынг, туугъан жеримден тепчигеним бла байламлы, жарангы 
ачыгъанын да сезе тургъанлай, таматалыкъ хурметинги этип, къолуму 
санга узаталмадым.

Сюйюнч улу андан ары тюзлюк хорларыгъыны, къарачайлыла, 
малкъарлыла, кёп башха миллетле да туугъан жерлерине къайтхан-
ларыны юсюнден айта, кесини сёзюн Кязимге аталгъан назмусу бла 
бошайды:

Кериуан жулдуз туугъан кюн туудунг, 
Кериуан кибик, жолоучу болдунг. 
Жюгюнг – дуния, кесинг – бир къая, 
Курт юзюлюуню, жауну тыя.

Жулдуз шам тийип мангылайынга, 
Ызын – изимни берди ангынга, 
Файгъамбар жатхан Мекка-Медина 
Сен баш ургъан кюн Кааба ташына.

Таулада туууп, Арабны кёрдюнг, 
Мудах кёзлени, азапны сездинг, 
Жарлы къайда да жарлыды дединг, 
Ахырат азапны сен жерде чекдинг.

Темирни тилин билдинг сен кесгин, 
Назму тизгинни минчакълай тиздинг. 
Сен темир жаздынг, сен назму жаздынг, 
Уруннган халкъдан ыразылыкъ алдынг.

Тюе кериуан улоуунг болду, 
Темир кериуан темир ау болду, 
Алай а бир кюн онглады зулму, 
Ол сослан къая узакъда ауду.

Акъылман жырчы, о Кязим хажи, 
Отсуз, чыракъсыз къалмаз гюрбежинг. 
Туугъан тауларынг, Шыкъы, Бызынгы 
Сакълайла сени жулдуз ызынгы.

Дуния унутмаз жарыкъ фахмунгу, 
Къуран сурача айта назмунгу, 
Салам бере, терен ахтына 
Сени сынынгы сослан ташына!
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Дагъыстандан келген къонакъ К. Султанов Кязимни къумукълула 
да кеслерини поэтлерине санагъанларын айтханында, жарыкъ къарсла 
къагъылгъандыла.

– Мен Кязимни танымайма. Кёрген да этмегенме, – дейди В. Кузь-
мин, – Кязим хажини (халкъ анга алай айтады) чыгъармалары бла уа 
мен, Семён Липкин орус тилге кёчюрюп, китабын басмагъа хазырлай 
тургъан кюнледе шагъырей болгъанма. Суратлау сёзню кючю, айтыр 
оюмлары андача терен берилген чыгъарма хазна кёп окъумагъанма.

Бирде уа Къайсын бла Шыкъыгъа да бардым. Къаллай огъурлу-
лукъ барды бу тау элчикде! Хар ташха да тюрслеп къарай эдик биз. 
Анда Кязимни къол ызын кёрлюкча. Тапхан эдик биз бир эски чы-
рахтан. «Чырахтан» деп Зумакъулланы Танзиляны китабы да барды. 
Биз да чырахтанны тансыкъладыкъ. Баям, Кязим ишлеген болур эди 
аны да.

Башда айтханымча, 1962 жылда аны назмуларын окъуй, мен аны 
фахмусуна, хар не затны да, хар не шартны да кёре билгенине сукълан-
нган эдим. Къайсын аны Байрон бла тенглешдирген эди бирде. Мен, 
ол тенглешдириу анга келишгенине ишексиз бола, бютюнда сюйюп 
окъуйма аны. Хар окъугъаным сайын, бекден-бек ийнана барама Къай-
сынны ол сёзлерине.

– Не айтайым мен акъылман Кязимни юсюнден? – дейди 
къабартылы поэт Б. Кагермазов. – Бу уллу къууанч, жаланда Къабар-
ты-Малкъарны къууанчы болуп къалмай, битеу къыралыбызны да 
байрамына айланнганды. Аны адамлыгъына, чыгъармачылыкъ жолуна 
да кёпле багъа бере, сыйын кётюре келгендиле. Мени акъылыма кёре, 
Мёчюланы Кязимча, Бекмурза Пачевча адамларыбызны юслеринден 
айтханда, ол азды.

Намыс, сый, адеп, къылыкъ – ала барысы да бизни миллетлери-
бизни къанларына сингнгендиле. Ол игиди. Алай быллай, акъыллары, 
тенгизча, терен, адамларыбызгъа жетгенде уа, аланы халкъ асламла 
билирча, игирек танырча этерге керекбиз.

Битеу халкъ, битеу жамауат билир ючюн а, Кязимча адамла-
рыбызны миллет тиллеге кёчюрюрге керекди,  деп Борис Кязимни 
назмуларындан къабарты тилге кеси кёчюргенлерин окъуйду.

Къазахлы поэт И. Оразбаев былай айтханды:
– Къазахстанны учу-къыйыры кёрюнмеген жерлери бюгюн Кавказ 

тауланы этеклерине игида къаршы къысылгъан, жууугъуракъ келген 
сунама. Алгъын да, къыралыбызны шуёх юйюрюнде жашай, биз бир 
бирге къарындаш эдик, тенг эдик, энди уа – бютюнда... Ма аллай са-
гъышладама мен, мени тенглерим да.

Биз бери келгенде, Къабарты-Малкъарда жауун жауа тура эди, алай 
Кязимни юбилейине аталгъан къууанчлы жыйылыу башланыр кюн 
а къалай ариу кюн болду! Ол жауун тюйюл эди, жолдашла, Кязимни 
жангыдан эсгерген кюнюбюзде, къабырын жангыртхан кюнлерибизде, 
мени къазах халкъымы кёз жашлары эдиле, – дейди Оразбаев андан 
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ары. – Культура хар заманда да бир бирге жууукъ эте, тенг эте, бар 
миллетлеге да бирден къуллукъ эте келгенди. Кязимни чыгъармалары 
да алайдыла. Аны чыгъармалары бла шагъырейлене, биз аны жюрек 
тебиуюн сезгенбиз. Жамбул Жабаев бла Мёчюланы Кязим – малкъар, 
къазах халкъланы араларында ёмюрлюк кёпюр салгъан акъылманлады-
ла. Аланы фахмулары, жюрек сезимлери да жууукъ эдиле бир бирге... 
Была бир кезиуде жашай, бир ниетли, къууанчха къууана, жарсыугъа 
да жарсый билген адамла эдиле.

Алай болур эди къадары: Кязим сизде туугъанды, сизде ёсгенди. 
Топуракъ юлюшюн а бизде тапханды. Ол бизни ёз адамыбызды. Биз 
аны къабыр топурагъына баш урабыз. Кязимни сиз кесини сюйген 
элинде, Кавказ тауларында жатханнга санагъыз.

Ызы бла уа, къолунда китапланы кёргюзте: «Бу экитомлукъ 
мени къазах халкъымы акъыл хазнасыды, была фольклор чыгъар-
маладыла. Акъылман Кязимни музейине салсагъыз, бек ыразы 
боллукъма», – дейди.

Грузинли поэт Н. Гурашидзе, Адыгеядан жазыучу X. Ашинов, 
Москвадан В. Рахманов да Кязимни юсюнден жюрек сёзлерин айтхан-
дыла.

Сёз поэт Гуртуланы Салиххе бериледи:
– Кязим туугъан жерими агъачларын, ташларын да ана сютюн 

кибик сюерге, азаплыкъны мардасы, чеги болмай, кёчгюнчюлюк-къыс-
талыу къыйынлыгъы юсюбюзге суу ташлай аугъанда да, адамлыкъны 
тас этмезге, игиликге ийнаныргъа чакъырып, ичер сууубузну тауу-
сулмазлыгъын билгичлик адетинде айтып, халкъыбызгъа болушургъа 
кюч-къарыу да, акъыл да тапханды…

Тёппеланы Алим кесини сёзюн былай башлагъанды:
– Биз билебиз: Кязим узакъ жашауунда игиликни аз кёргенди, 

аны кёз туурасында жарлы халкъы кёп апчыгъанды. Алай Кязимни 
жашаугъа ийнаныуун кетермеген – халкъны уллу къыйынлыкъла-
гъа тёзюмлюгю болгъанды. Алай а ким айталыр – базынып – ол 
турушлу тажал халкъ Азияны къум тюзлеринде къуш тюгюнлей ча-
чылгъанын кёре, анда ачдан ёлген сабийлени кёре, кебинсиз, дууасыз 
асыралгъанланы кёре, юйсюз, юйюрсюз сюрюлгенлени кёре, Кязим, 
алгъынча, Лениннге, совет властьха табу эте келгенди деп! Зулму-
ланы кёре, кёзю артына къарай, кёрге алай кирген закий жолоучу 
кёзбау сёз айтыр амалы жокъ эди. Алай ол адамлыкъгъа алгъынча 
табу этгенди да, адамлай къалыргъа, къыйын кюн ишге базыныргъа 
юйретгенди. Мени акъылыма кёре, хар адам – таулумуду ол, оруслу-
муду, къыргъызлы неда къазахлымыды – Кязим кибик адам къалай 
жашагъанын, киши жеринде неге табына ёлгенин эсгертгенде, Кязим 
бла адамлыкъ, Кязим бла огъурлулукъ, Кязим бла тёзюмлюлюк, 
Кязим бла усталыкъ бирдиле да, Кязимни илмусун алыуну насыбы 
– ишленмекликни ол сукъланчлы ызларын тутады. Алайсыз Кязим 
демеклик бош кёзбауду.
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Шыкъыда

Бу элни аты, малкъар халкъ кёчгюнчюлюкню сынагъанлы да, 
газет бетледе хазна айтылмагъанды. Шыкъыны жаланда Кязимни 
аты бла байламлы сагъынабыз. Озгъан шабат кюн а (22-чи октябрь-
де 1989 жылда) бу бийик тауланы тенгликлеринде орналгъан эски 
эл алай жарыкъ, алай ариу эди, алышынмай, тейри эшиги ачылгъан 
сунар эдинг. Жарым ёмюр чакълы заманны ичинде мында ол кюннге 
дери къобуз согъулмагъанды, тойчу аякъ алмагъанды, жырчы жыр 
айтмагъанды. Не уа, Кязимни хайырындан, аны халкъына не къадар 
магъаналы алгъыш сёз айтылды. Алай оюлгъан юйлерини хуналарын 
мурса басып тургъанын кёрюп жилягъанла да аз тюйюл эдиле. Алайда 
жаякъларын сууукъ ташха салып неда къол аязлары бла ол ташланы 
сылай сытылгъанла да бар. Болсада Кязимни туугъан кюнюне аталгъан 
къууанч аллайланы да кёллерин кётюрдю.

Бери келликле келип бошагъандан сора, Кязимни юйюн-музейин 
ачадыла... Аны КПСС-ни обкомуну секретары Зумакъулланы Борис 
ачады. Кенг арбазда уллу къая ташны юсюне Кязимни бюсту орна-
тылыпды. Халкъ поэтибиз жашагъан эки къатлы юй да (баш юйню 
арбазы – тюп юйню чорбаты) алгъыннгы халына келтирилгенди. Тюп 
юйню къабыргъасында мермер ташны юсюнде жазыу: «Малкъар ли-
тератураны мурдорун салгъан Мёчюланы Кязим 1859 жылда бу юйде 
туугъанды».

1959 жылда алыннганды бу сурат. Солдан онгнга: республиканы 
краевед музейини ишчиси Медведова, Къулийланы Къайсын, 

Шаханланы Темур Кязимни гюрбежисини къатында
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Эки юйде да адамла Кязимни заманында хайырланыучу кийимле, 
адырла: чепкен, башлыкъ, сарых, къаптал, тон, жыйрыкъла, жаулукъ-
ла, бичилген кийиз, тауат, агъач аякъ, чолпу, оракъ, чалгъы. Кязим кеси 
ишлеген кишен, жюн титген жая, жюн таракъ, талкъы, айран, жау чык-
кырла, къумгъан, гёген, гыбыт, сынжыр, анга да уллу къазан тагъылып 
тургъан эрттегили ожакъ, от жагъаны къатында – къалакъ таш, аны 
юсюнде намазлыкъ, мында болгъан затланы къайсы бирин санагъын, 
ала – кёпдюле, Кязимни сураты, китаплары да бир белгили жерге са-
лыныпдыла.

Кязимни гюрбежиси да жангыртылгъанды. Шыкъычыла, ары 
кирип, гюрбежини алгъынча тургъанына сейир этедиле, поэтни, те-
мирчини эслерине тюшюрюп, атын терк-терк айтып тансыкълайдыла.

Поэтни юйюню-музейини ачылыууна аталгъан къууанчлы жыйы-
лыуну КПСС-ни Совет райкомуну биринчи секретары Туменланы 
Мурадин къысха сёз бла ачады. Андан сора Къазахстанда Кязим асы-
ралгъан элде совхозну парткомуну секретары Б. Касенов сёлешеди. Ол 
бюгюнлюкде Кязимни юбилейине аталгъан къууанчла Къазахстанда да 
этилгенлерин айтханды. Андан сора Кязимни юсю бла къазах, малкъар 
халкъланы араларында къарындаш шуёхлукъ, байламлыкъ бютюнда 
кючлениригине ийнаннганын энчи чертгенди. Ызы бла Кязимни къа-
бырындан хуржунчукъ бла келтирген топуракъны музейге бергенди.

КъМАССР-ни Жазыучуларыны союзуну правленини председатели 
3. Тхагазитов, Кязим туугъанлы 130 жыл толгъаныны къууанчын битеу 
республика этгенин, Нальчикни орамларындан бирине эм республи-
каны жаш тёлю библиотекасына Кязим Мечиевни аты аталгъанын 
айтханды. Ызы бла уа тыш республикаладан, крайладан, областьладан 
келген къонакълагъа ыспас этгенди. 3. Тхагазитов Кязимни кёп назму-
сун къабарты тилге кёчюргенди. Ёз тилинде аладан да бир къауумун 
окъугъанды.

РСФСР-ни Жазыучуларыны союзуну правленини секретары, 
СССР-ни Жазыучуларыны союзуну правленини члени, СССР-ни 
Къырал саугъасыны лауреаты, Социалист Урунууну Жигити А. Сафро-
нов кесини сёзюнде Кязимни 100-жыллыкъ къууанчына къатышханын 
эсгергенди. Ол, тёгерегине ышанлап къарай, былай айтханды:

– Бюгюн биз былайда Кязимни кесин кёребиз. Бюгюннге дери 
дунияда жашап, поэтни юбилейине аталгъан байрамгъа къатышыр-
гъа онг тапханыма чексиз къууанама. Кязимни поэзиясына махтау эм 
ёмюрлюк жашау!

Къыргъыз ССР-ни Жазыучуларыны союзуну правленини биринчи 
секретары А. Жакшылыков къыргъыз тилде сёлешгенди. Анга жыйыл-
гъанланы барысы да жарыкъ къарсла бла тюбегендиле.

– Биз, кёкню кесича, бийик тауланы къатларында турабыз, – де-
генди ол. – Поэтни бу таулача бийик атына табынабыз. Тау да – тау, 
Кязим да – тау. Мен Къыргъызны, Малкъарны да дуниягъа таула жа-
ратхан сунама. Бери келип, бу жерлени кёргеними къууанчыны чеги 
жокъду. Бу жер, – Кязимни дуниягъа жаратхан жер, малкъар халкъны 
жюреги сунама. Жюреклеригиз таулагъа тенг болгъанлай жашагъыз! 

Ёмюрлюк жырчы
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Бюгюннгю къууанч жаланда малкъар халкъны угъай, къыралыбызны 
бар халкъларыны къууанчларыды.

Ол къыргъыз халкъны жашаууну, культурасыны, искусствосуну, 
литературасыны юслеринден хапарлагъан экитомлукъну Кязимни му-
зейине саугъагъа бергенди.

Грузинли поэт Н. Гурашидзе жыйылгъанланы байрам бла кеси ти-
линде алгъышлагъанды.

– Грузин тилде сёлешгеними себеби, – дейди ол, – мен ёз юйюмде-
ме, – тюз да ма бу тауну ары жанында жашайма.

Хар халкъ кесини поэтлерине тийишлиди. Сиз да Кязимни атына, 
ёмюрлюк поэзиясына тийишлисиз. Кязим темир тюйгенди, ёмюрлюк 
назмула жазгъанды.

Кязимни юбилейин бардырыу бла байламлы къуралгъан комисси-
яны председатели Залийханланы Жанакъайыт бери поэтни къууанчын 
этерге келгенлеге, бу юйюн-музейин, Кязимни гюрбежисин жангыртыу-
гъа, Шыкъыгъа жол ишлерге уллу къыйын салгъанлары ючюн Совет 
районну оноучуларына ыспас этгенди.

Пенсиячы, Кязим бла бир элде жашагъан Аналаны Магомет бери 
келген къонакълагъа, артыгъыракъда Къыргъызстандан, Къазахстан-
дан келген адамлагъа кесини бюсюреу сёзюн айтханды.

Кязимни жашы Сагидге сёз берилгенде, жыйылгъанла къарс 
урадыла. Ол кёчгюнчюлюкде кёп жылланы ичинде Кязимни атын ай-
тыргъа онг болмай тургъанын жарсып эсгергенди. «Аны атын былай 
бийикге кётюргенлеге жаным къурман болсун», – дегенди ол. Сора 
миллетибизде Кязимни ишин андан ары айнытырыкъ адамла болгъан-
ларына къууаннганын айтханды.

Кязимни 130-жыллыгъына аталгъан къууанч той-оюн бла бо-
шалгъанды. Аны КъМАССР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу 
Улбашланы Азнор бардыргъанды.

ШАУАЛАНЫ Хасан

Шауаланы Хасан
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Кязимни къабырын туугъан журтуна кёчюрюуню юсюнден хапар 
эртте башланнган эди. Республиканы башчыларыны оноуу бла 1958 
жылда ол иш бла байламлы белгили поэт  Отарланы Керим, ком-
сомолну обкомуну секретары Эристауланы Алий Къазахстаннга 
баргъанларыны юсюнден документле, суратла бюгюн да сакълана-
дыла. Анга шагъатдыла бу сурат бла акт.

Сурат 1958 жылда 19-чу мартда Къазахстанда Мечиланы Кя-
зимни къабырыны къатында алыннганды.

Солдан онгнга: 
Шауаланы Киштай, Мечиланы Шапий (Кязимни къызы), Отар-

ланы Керим, Мечиланы Сагъит (Кязимни жашы), Эристауланы 
Алий.
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К Я З ИМ

Озгъан ёмюрледе таулуну къадарын, аны бюгюннгю жашау халын, 
умутун-муратын билирге сюйген ким болса да, Кязимни китабын ачып, 
анга къараргъа борчлуду.

Нек десегиз, Кязим Мечиев сау ёмюрге жууукъ заманны унукъгъан 
халкъы бла жашап, он бармагъыны къыйыны бла юйюр ёсдюрюп, 
халкъыны къууанчына къууана, бушуууна да жарсый, жашауну тынч-
лыгъын, къыйынлыгъын да аны бла тенг сынагъанды. Малкъарлыланы 
жашауларыны юсюнден терен сагъыш этип, халал жюреги бла терсни, 
тюзню айырып, жашаугъа жютю кёзден къарап, акъылман ангылагъа-
нын, сезгенин, кёргенин жырларында, назмуларында, поэмаларында 
уллу поэзия кюч бла уста суратлап, бизге аланы саугъа этгенди.

Малкъар поэзияны, ахшы сёзню кючюн, ариулугъун сюйген, андан 
жюрегине къууанч, асыулукъ излеген адам бек алгъа Кязимни китабын 
окъургъа тийишлиди. Алай бла окъуучу малкъар литератураны сабанла-
рына биринчи урлукъ сепген адам бла, Малкъарны бийик поэзиясыны 
атасы бла шагъырей боллукъду. Поэзияны, къанатлы сёзню сюйген 
таулу Кязимни чыгъармаларын сейирсинип, къууанып, алай окъуругъу-
на ишек жокъду. Кязимни поэзиясыны кючю алай уллуду.

Хар миллетни битеу халкъ сюерча, ёхтемленирча уллу адамлары 
боладыла. Кязим бизге аллай сыйлы адамладанды.

Мечиланы Беккини жашы Кязим 1859 жылда Холам-Бызынгы ауу-
зунда Шыкъыда туугъанды. Поэтни ауазын малкъар халкъ XIX ёмюрню 
ахырында эшитип башлагъанды. Ол Октябрь революциягъа дери  кёп 
назму жазгъанды. Жазгъанларын зарфха урургъа онгу болмай, аланы 
асламысын тас этгенди. Кязимни халкъ фольклоргъа  къошулгъан жыр-
лары, назмулары да бардыла. Энди аланы малкъарлыла кеслери кёлден 
айтхан жырладан, ийнарладан айыралмайдыла.

Аны чыгъармаларында баш тема – уруннган халкъды, аны жашау 
халыды, баш жигитлери уа мюлкню, байлыкъны айнытханла, жер сюр-
генле, чалгъы чалгъанла, кийим тикгенледиле.

Кишилик бла фахму, тюзлюк бла жашау сюймеклик поэтни жол 
нёгерлери болгъандыла. Бир жанындан жахиллик жол бермей, экинчи 
жанындан а бийле, байла малтап, анга да патчахлыкъны артыкълыгъы 
къошулуп, къара халкъ башын кётюрюрге, дуниягъа кёз ачаргъа онгу 
болмагъан къыйын заманда, Кязим жашауну душманларына арсарсыз 
къажау сюеледи. «Къалай тёзейим: кетмейди халкъымы къайгъысы, сау 
болмай турады жюрек жарасы», – дегенди поэт. Ол заманда алай айт-
макълыкъ керти да уллу кишилик эди. Тюзлюкню, жашауну, туугъан 
халкъын кёзбаусуз бек сюйгени себепли Кязим уруннган таулуланы 
батыр келечилери болгъанды.

Кеси айтханнга кёре, поэт Октябрь революциягъа дери жашау-
ну къыйынлыгъыны, «къара кюнлени» юслеринден кёп жазгъанды. 
Кязим тиширыуну «бири сатып, бири алып, … малгъа тенг» этгенле-
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рин кёргюзтеди, кюн сайын «кючлю кючсюзню» жекгенин кёрюп, анга 
чамланады; таулуну юйюне жол тапмай, насып ажашып айланнганына 
жарсыйды. «Сыйырадыла жерни, сыйырадыла гыржынны; тогъубуздан 
кёпдю ачыбыз, зарфха уруп чыгъарыргъа – жокъду зарфыбыз». – Кя-
зимни чыгъармаларында алгъыннгы малкъарны жашаууну сураты ма 
алайды.

Битеу жашауун, чыгъармачылыкъ хунерин да Малкъарны халкъ 
поэти тюзлюкге къуллукъ этдиреди. Ёлюп кетгинчи ол тюзлюкню ёкюлю 
болгъанлай къалады. Тюзлюкден бийикге, андан сыйлыгъа Кязим бир 
затны санамагъанды.

Ол  араб къыраллагъа, Тюркге да баргъанды, алада жашау къуру-
лушну да тюз ангылагъанды. «Бу дунияда къууанч азды, ачыу – кёп, 
къууанчха жолну кёралмадым излеп… хар къайда да жарлы жарлыча 
жашайд, къарыулу къарыусузну этин ашайд», – ма алай бла малкъарлы 
поэт жарлы таулуну юсюнден жюрек жарсыуун, тарыгъыуун битеу ду-
нияны унукъгъанларына айтады.

Жашаугъа Совет власть берген жангылыкъла: ишчиле, эллиле 
къадарларына кеслери ие болгъанлары, къыралны мюлкю, культурасы 
терк айнып баргъанлары, хар къайда школланы ачылыулары, билимни 
халкъгъа жайылгъаны – ала бары да къарт поэтни къууандырадыла, жю-
регин жарыкъ этедиле. Аны себепли Кязим ол затланы юслеринден кёп 
назму жазгъанды.

Кязимни литература ишине толу багъа бичген къыйынды. Кюн 
сайын аны поэзиясыны литературабызда, тилибизде, жашауубузда ма-
гъанасы ёсе баргъанын кёребиз. Бюгюн да ол, Къулийланы Къайсын 
айтханча, таулу назмучуланы устазыды, ахшы сёзню устасыды.

Кязим туугъан халкъыны оюмлау кючюн, сёз байлыгъын да, жашау-
гъа, урунуугъа сюймеклигин да, жюрек халаллыгъын, кишилигин да 
кесини поэзиясына сыйындырып, туудукълагъа къоюп кетгенди. Аны 
китапларын уллу, гитче да окъуйдула. Аллай поэзия ёмюрледе жаша-
рыкъды.

БЁЗЮЛАНЫ Ахмат.
3-чю март, 1975 ж.

Кязим



30

«СЮЙМЕКЛИК – ЖАННЕТ ЧЫПЧЫКЪ...»

Кязим – Тау…

Кязимни назмусу… Хар таулу да кёлюнден билген назму.
Кязим… Тау…  «Тау башында тау болмаз». Нарт сёз.
Тау – тау болса, тауну кётюрюр. Башына да тауну миндирмез…  
Бери къайтханыбызда, Къайсын Кязимни китабын чыгъарырдан 

болады. Ол китап* бу назму бла ачылады. 

Къылыч жара сау болса да, 
Сюймеклик жара сау болмаз…

 
Эсигизде болур «Бузжигит» да:

Сюймеклик — жаннет чыпчыкъ 
Келген кибик келеди, 
Инсанланы барына 
Ол кёп къууанч береди.
Алай бу тар дунияда 
Аны да къанатларын 
Къоядыла кюйдюрюп...

Кязим халкъыбызгъа жаннет чыпчыкъ келген кибик келген эди...
Алай бу тар дунияда...
Кязимни   жазгъанлары бары   да –  сюймекликди... Кязим  ёлген-

де,   къабырыны  баш  жанына китап  да салгъан эдиле...  Мен  билеме,  
Кязим  бу назмугъа  жаягъын къысып жатады...

Кязимни назмусу...
Хар таулуну жюрегинде басмаланнган назму.
Кязимни жазгъанларын толусунлай билмегенибизча, –  бу назму да 

толусунлай бир китабында да чыкъмагъанды…
Аны манга Чочайланы Жюнюс айтхан эди –  толурагъын. Кязимни 

эгечинден туугъан    «Артис   Жюнюс»,   1989   жылда, Нальчик башында, 
саусузла юйюнде. Айтхан эди да, дыркъ деп эсиме тюшген эдиле – мен 
сабий заманда ыннам Айшат зикирле къатыш айтыучу тизгинле... 

Артда, къара таныгъанымдан сора, «Малкъар антологияда»** ол 
тизгинлеге тирелип къалдым. Халкъ жырла ичинде...

Кязим –  халкъ жыр.
Назмуну Жюнюс башха тюрлюрек айтхан эди:

_______
*Кязим. Сайлама чыгъармалары. Нальчик, 1959.

** «Малкъар поэзияны антологиясы», Нальчик, 1958, 122 б.   СМ
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Тауну башында тау болмаз, 
Жангыз терек да бау болмаз...

«Бауу», мал орун тюйюл, – терек бахчады» – деген эди. 
Мен кертиси бла да «мал орун» сунуучу эдим… «Артис Жюнюс» 

аны сезип айтхан эди. Кеси да алай ишми суна болур эди алгъын?..
Бу тёрт тизгинден сора да бар эди башы-аягъы. Аны ол антология 

да айтады. 
Алай Кязим жазгъаны къайсы? Халкъ «къошханы» къайсы? Шартын 

айталлыкъ ким?!.

Сен – тауса, кёк терексе.
Жашауубузда алай
Дайым да турлукъса сен,
Тау кибик агъаргъанлай…

Къайсынны назмусу… 
Кязимни «Тауну башында тау болмаз» дегенин ол кесине буруп 

къойгъанды: «Сен –  тауса…» – деп…

Кязимни сюймеклиги

Кязимни сюймеклиги... «Санга къайыкъ бла барыргъа…», «Къон-
шубуз. Ожакъ тютюнюнг…», «Арбазынга къарай озама...», «Атанг 
келди да гюрбежиге...», «Аллах бизге сюймеклик жазды...», «Сюй-
меклик – жаннет чыпчыкъ…»… 

Къалай айталлыкъса сюймеклик сезимни сёз бла?!
Кязимни сюймеклиги?..
Тау... терек... къайыкъ... толкъун... сюймеклик... къылыч... жара... 

ожакъ... тютюн... кёкде Аллах... жерде адам... къыз... жилягъан таууш... 
гюрбежи... от... Чегем... Багдад... къалам... тарыгъыу... садакъ окъ... жаш-
лыкъ...

Бары да – сюймекликди… 
Къалай айталлыкъса?! Аланы жаланда тогъуп-тогъуп ичерге бол-

лукъду. Дин ахлусу земзем суудан ичгенча. Гюняхланы тазалагъан 
суудан...

Кязимни сюймеклиги... Жумушакъ, жарыкъ, таза, ариу, чууакъ, 
салкъын, уллу, сыйлы... Земзем сюймеклиги. Къаллай сейир сезим таба-
рыкъды анга къапланнган!

 «Ой, устазым келеди, устазым келеди!..» –  Къызчыкъ, чабып 
барып, атдан тюшген Кязимни къучакълады...

«Кязим келеди, Кязим хажи!.. Кязим!..» –  Къайсы жашчыкъны 
ауазы эсе да, ол «Кязим!.. Кязим!.. Кязим!..» дегени:   «Сюйюнчю!..   
Сюйюнчю!.. Сюйюнчю!..»   болуп, тийрени сагъайтды. Кязим да арбаз-
гъа  атлады.  Къызчыкъны атасы, анасы да чыкъдыла...

«Сюймеклик – жаннет чыпчыкъ ...»
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Къызчыкъ билмей эди Кязим аны тилей келгенин... Къызчыкъ да 
тюйюл – жетген къыз...

«Э киши, нек этген эдинг алай?!
 –  Къалай?..
 –  Да кесинг кесинге келечи болуп?.. 
 Къанийтатны    сейири къартлыгъында да ёчюлмеген эди...
–  Хы, сейирди бу!.. –  дей эди Кязим да. –  Сен а, чабып келип, нек 

къучакълай эдинг мени?!.
Къартлыгъында  да   Кязимни  ышарыуу –  ышарыу эди...
Къанийтатны къабыры Кязимни къабырыны аякъ жанындады. Эки-

леринден къайсысыны эсе да осуяты да алайда жатады. Къазахстанда, 
Къум-Тёбеде жер бла тенг болгъан эки сюймеклик къабыр. 1989   жылда 
кесим кёрген...

Кязимни  сюймеклиги...  
Къалай  айталлыкъса?! Къаллай сёзле бла, Кязим кеси айтхандан 

башха?..
«Сюймеклик – жаннет чыпчыкъ…»

Мен ачалмагъан дефтер

Кязимни назмулары китаплада угъай – халкъдадыла. Табылгъаны, 
табылмагъаны да... Барды бир дефтер. Таулу ана жастыкъ башындан 
кетермей тургъан…  Кёчгюнчюлюкден ажашдырмай къайтаргъан... Кя-
зимни дефтери. Алыкъа мен ачмагъан, ачалмагъан дефтер...

– Ма быланы... – Халау китапны къол бла тигилген жерлерин 
сыйдамлагъанча, дефтерни шош-шош сылады, жюрегине къысып, жи-
лямсырады... – Ма быланы... Кязим харип кеси къолу бла этгенди. Оу, 
мен къолларына къор болайым!.. – дефтерни кёкюрегине къысды. – Оу, 
мен сенден алгъа ёлейим!..

Мен абызырадым... «Китапхамы айтды?.. Кязимгеми айтды?..»
Адам бла сёлешгенча, дефтер бла алай сёлеше эди!..
– Кёрюрге   боллукъмуду? – дедим,   ауазым иги чыкъмай.
Эшитмеди.
Къол аязын дефтерге къысды… Къуран аятланымы, Кязимни зи-

кирлеринми – мен эшитмеген, билмеген бир назмуланы азбар окъуду… 
Окъугъанын – дефтерге къол аязын къысып, алай окъуйду…

Мен дагъыда сордум…
Эшитмеди...
Артда билдим – эшитип тура эди хар айтханымы. Сезип тура эди 

халымы...
Сора узатды. Ма, тий. Азчыкъ тий дегенча узатды. Meн эки къол 

аязыма... Кязимни дефтерин... Кеси къолу бла этген... Кеси къолу бла 
жазгъан дефтерин... Нек эсе да, кесим да билмей, «бисмилляхий» деп 
алдым... Къуранны алгъанча…

Дууагъа ачылгъанча, эки къол аязларымы юсюнде тура эди Кязим-
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ни Китап дефтери. «Кеси къолу бла этген... Кеси къолу бла жазгъан...» 
Ачып къараргъа адыргы этдим... Бир къолума алып ачалмадым! Сейир-
тамаша!!! Базынып ачалмадым... Артха узатдым...

Барды бир дефтер. Кязимни дефтери. Алыкъа мен ачмагъан... Ачал-
магъан...

Кязимни бир сёзю

Бир заманда да унутурукъ тюйюлме – 1989 жылны кюз артында 
Уяналаны Зулкъарнейни жашы Мухаммат деген киши, Кязимни назму 
сёзюнде бир харфын тюзетдирир ючюн, иш этип, Хабаздан салып 
Нальчикге келгенин! 

– Кязимни таныучуменг? – деп сордум.
– Кязимни кесин бир да кёрмегенме, алай назмуларын а били-

учем...
Кязимни «Ийман-исламы»  Экитомлукъда басмаланнганы тамата 

тёлюге, жюреклеринде дин жарыгъы бла бирге Кязимни жюрютгенлеге 
къаллай уллу къууанч эди! Ол китапны чыгъаргъанла кеслери да толу 
сезмеген къуу¬анч. Анда ычхыннган халатлагъа эс бурмай къояргъа да 
болур эдиле, китапны магъанасын ангылап, аллай уллу ишде халат изле-
ген гюнях окъунады деген акъылда. 

Болсада... Болсада, эслеп, кёрюп, билип, айтмай, тынгылап къой-
гъан – бармыды андан уллу гюнях! Таулула аны да бек иги биледиле. 
Энди Кязимни быллай китабы къачан чыгъар деп жарсыгъанлыкълары 
да болур эди, баям, халатла кетгенине. 

Болсада... 
Мухаммат «Ийман-исламны» манга жангыдан окъутхан эди. Хар 

сёзюн, хар тизгинин титип, тинтип чыкъгъанча. «Кязимде алай тюйюл 
эди...», «Кязимде ол жокъду...», «...башхаракъды, былайды...» – дей, 
айта, тюзете, жаздыра баргъан  эди…

«Билейим – тилейим» угъай, – «билейик – тилейик»  дерге   керек-
ди.   Кязим   аны   кеси эртте   биледи!..»

«Ниетин байламакъ» тюйюлдю, «ниет байламакъды». «Аурат жап-
макъ, сора – ниет байламакъ…»

«Сажда этип...»… «Сежда» дейдиле, ансы «сажда» демейдиле…»
«Мен харипни дууада унутмасын»… «дууадан унутмасын» дейди-

ле бизде…»
«Билгенинг болмай, тилинги да тыялмай»… «Ай-й! Ма былайда... 

Сыйынмай турады тизгиннге... Аны къалай сезмегенсиз?!. «Билгенинг 
жокъ, тилинги да тыялмай» – Кязим алай жазгъанды…»

  Ма алай-алай…
Къаллай хурмет барды Кязимге! Аны сёзюне. Къаллай ийнаныу 

кюч, табыныу, сакълыкъ... сюймеклик!.. Жаланда аллай таулула сакълар-
гъа боллукъ эдиле жюреклеринде Закий Нузмучубузну Сёзлерин. 

Закий Таулула!

3 «Минги Тау» №5
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Былайда башха юлгю да бар эди – Кязимни сёзюн сакълагъан 
адамланы юлгюсю. Айтылгъан, жазылгъан сёзге магъана бериуню 
юлгюсю…

Дагъыда келген эди Мухаммат бир айдан, Кязимни назмуларын, 
белгисиз тизгинлерин алып... «Керекмейд, дейле, эски адетле», «Энчини 
ариу кёрмейдиле», «Минг тогъузжюз онжетиде...»

Дагъыда келген эди – жангы жылны аллында. Бир сууукъ кюн… 
Кязимни  мен ары дери эшитмеген, кёрмеген, билмеген назмулары бла. 
Хабазда 84-жыллыкъ Аттоланы Таубийчеден жазып алгъанын айтып. 
«Тынгылагъыз, эшитген, сёзге», «Балшибиклик аман келди...», «Оу бал-
шибик, шау кадетле» дегенин да… 

Тохтамайла къутургъанла, 
Башдан акъыл учургъанла...

Окъуп, сейир этип, зат айталмай къалгъан эдим…
Мухаммат ол кюн айтханны жазып къойдум:
«Кязимча адам Кавказда болмагъанды… Терен акъылы, уллу фах-

мусу болгъан адамды. Анга багъа бичерге киши базынмагъанды... Биз, 
таулула, кёпледен артыкъбыз, нек дегенде, тилибиз кёп тилле бла ке-
лишген этеди – азербайджан, къумукъ, къазах, къыргъыз, татар, ёзбек... 
Тюрк тилди. Совет жыллада ол жууукъ миллетледен айыргъандыла 
– тилибиз да, миллетибиз да жарлы болгъанды... Кязим тилибизге закий 
чыгъармаланы кёчюрюп да тургъанды. Ала тилибизни байыкъдыргъан 
эте эдиле. Аланы энтта да жерлерине келтирирге керекди.

Кязим болмаса, аллай назмучу деп бизде адам болмагъанды. 
Жокъду. Кертиди, Къайсын барды... Кязимни жерине салыргъа бек кю-
решгенди. Сау болсун!.. Кязимни уа битеу жазгъанларын эсинде тутады 
халкъ. Кязим кишиден къоркъмагъанды – не байдан, не быластдан. Кёр-
генича, алай жазгъанды. Оу эсе – «оу» деп, шау эсе – «шау» деп. «Оуну» 
«бир» деп тюрлендирирге не кереги барды?! Бир сёзюн тюрлендирирге 
кишини эркинлиги жокъду! Кязимни Есениннге да ушагъан жери барды 
– тюзлюгю, ачыкълыгъы бла…»

Уяналаны Зулкъарнейни жашы Мухаммат. 1923 жылда туугъанды. 
Хабазда жашайды. Ёмюрю узакъ болсун!

«Кязимни эгечинден туугъан Артис Жюнюс»

«...Энни мен, эсиме тюшюрюп, айтып бараллыкъ тюйюлме. Сен 
окъуй бар да, мен да эслегеними, билгеними айта барырма...»

Мен да Кязимни назмуларын китапдан окъуй,  Артис Жюнюс да 
тынгылай, Кязимни китабына къулагъын сала, мен да Кязимни назму-
сун окъуй, къулагъына чалыннган халатын айта, мен да ол айтханны 
китапха тюшюре бардым… «Ол назмуну билмейме. Муну билеме... 
Бу уа эсимде тюйюлдю... Бу уа... жаз!...» – дей, иги кесек олтурдукъ. 
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«Иги сёзге» жетдик. «Иги сёз», – дегенимлей окъуна: «Да аны уа биле 
болурсуз да!» – деди. «Да...» «Хо, окъучу, бир тынгылайым. Эрттеден 
да эшитмегенме Хажини бу назмусун...» Окъуй барама. «Хо... Да-а... 
Тюздю... Кертиди...» – дей турду. «Окъ жерине жетип...» – дегенимлей: 
«Тохта – деди. – Ашыкъмай окъу... Байны осалгъа санай эсек, къамичи 
тийди ушайды да! Аны юсюне да мужураны жетдирмесе болмаймыды 
бу къыйынлыгъа?! «Къыйынлыгъа онг береди» – деб а турады. Онгму 
береди, мужуранымы жетдиреди?.. Жарлыны уа болмаймыды осалы?! 
Байла бары да осалдыла деп ким айтды?!». «Айтмады...» «Айтмады эсе, 
бу неди да?! Байгъа мужураны нек жетдиресе?..» «Да, аман бай болур 
эди...» – дедим. Жюнюс кюлдю. «Кетер, кетер. Ол Хажини заты тюйюл-
дю. Жаз Хажини затын...

Къарыусузну ол кёреди,
Ёкюл болуп ол келеди,
Жапсара да ол биледи, 
Къыйынлыгъа онг береди...

Окъучу андан ары...»
«Иги сёз – ахлунга айтырынгды», «Сёзю барны – кючю барды» 

– бу тизгинлени не Жюнюс билалмады, не Кязимни «Сайламаладагъы» 
(1959)  «Иги сёзде»  табалмадыкъ...

Жюнюсге да тюбемей, бу тюзетиулени да билмей къалыргъа бол-
лукъ эдим, «Кязимни эгечинден туугъан Артис Жюнюс мында жатады, 
Кязимни назмуларын биледи», – деп къайын атам Кючмезланы Ахмат 
сёлешмесе. Олсагъат жетдим!.. Жюнюсню ауазын жаздырып къойма-
гъаныма бюгюн да ажым этеме... Уллу кёллюлюк бла ненча затны тас 
эте барабыз!..

 «Ууакъ» чурумла

 Сёзню бузуп айтхандан сюймегени болмаз эди Хажини.
Артис Жюнюс

 «Барыргъа» деген сёз («Санга къайыкъ бла барыргъа...») «баргъа» 
деп жазылып келеди. Тюз тюйюлдю. Нек? Къарачай-малкъар тилде бир-
бир сёзлени жазылыулары – бир тюрлю, айтылыулары (окъулуулары) 
башха тюрлю болады. Ол –  тил илмубузну иги тинтилмеген бир жо-
ругъуду. «Сёзню къысха формасы» деген былайда келишмейди. «Бла» 
деген байлау Кязимде да, кимде да (поэзияда, тилде) эки тюрлю айты-
лыргъа болады, жик саны бла айтханда: бир жикча «бла», эки жикча 
«бы-ла». Былайда экиге саналып, «барыргъа» деген сёзню (тизгинни 
да) ол буздурады. Эки жикча окъулса, 8-жикли назмуну бу тизгини 
9-гъа айланып кетеди. Къалай бла дегенде: «бла» эки жикча окъулуп озса 
«бы-ла», назму кепни кючю анга къарымай,  аны ызындан келгенни сы-
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гъындырып, «барыргъаны» «баргъа» этип, кесине бойсундуруп къояды. 
Тийишлиси, тюзю – «бла» былайда бир жикди, сёз да толу айтылыргъа, 
жазылыргъа да кереги шартды. «Барыргъа» да толу айтылады, толу жа-
зылады. Назмуну магъанасы, сезими да аны излеп турадыла.

Аны кибик, «Адам болгъа итинебиз» дегени да толу жазылса кере-
кди: «Адам болургъа итинебиз» деп…

Эшит (эшт) деген сёз да – назму тизгинни бузаргъа боллукъду. Бу 
назмуну экинчи сатырында («сатыр» – строфа. – Б. А.) «эшитге» бир 
къарайыкъ. «Эштмиди», «эшит-миди»? Бир жиклимиди? Экимиди?.. 
Муну юсюнден айтыргъа аны ючюн да керекди –  поэзиябызда назму 
тизгинлени бек кёп къатышдыргъан (жазылыу жоругъу шарт тохташма-
гъаны ючюн) сёзледен бири буду да. Ол да не себепденди – бир жикли 
сёз «эшит» нек эсе да (ол «нек эсе да» тинтилир кереклиди), эки жиклиге 
«э-шит» саналып, жерин табалмай жюрюйдю. Кязимде: «Мени ёнюмю 
эшитмейсе» – 8 жик, «Эшитеме, сени чакъырсам» – 8 жик. Китапда 
– «Мени ёнюмю эшитмейсе» – 9 жик, «Эшитеме, сени чакъырсам» – бу 
да 9. Къалгъан тизгинлери – 8-шер. Алай некди? Эшт – «и»-сиз жазы-
лыучу эди. Тилибизде айтылгъан да ансыз айтылады – эшт деп, эшит 
тюйюлдю. «И» жалгъан харф болуп тюшгени, сёзге жалгъашалмай тур-
гъаны туурады. Къайда эсе да анда – теренде эшитиле да болур ол и 
таууш, бери, тышына чыгъарсанг а, хайырындан хатасы хорлап къояды. 
Бу жорукъ, баям, тил илмубузну ёз халатыды – сёз халаты. Алайды да, 
«Мени // ёнюмю эшит-мейсе» – толу айтылады. «Менёнюмю эшитмей-
се» (неда – эшит- мейсе) болмай, «и»-ни да «ё»-ге жутдурмай. 

«Эшитмейсе» – «и»-сиз окъулады, «и» жазылгъан окъуна этсе да.  
Былайда уа аны назму кеси да излеп турады. [Менёнюмю эшитмейсе] 
– деп «ат башындан» айтып къоймайды, сёзню ичинде – теренде жи-
лягъан ёню барды – жарсыу, термилиу, таралыу… Шарт айтылады. 

Экинчи сатырда да – «атынгы айта» – «атынгы» дегенде, ахырында 
«ы» жутулады да, «ы» бла «а» бир болуп, бир жикча эшитиледи. Кязим-
ни сёз сезиую, аны эсге алып, тизгинни жик саны тогъуз эсе да – сегиз 
болуп окъулурча этгенди, назмуну гыллыуун бузмай. Тилни харф тауушу 
жутулуп айтылгъан жоругъу ишлеп башлайды. 

Бу затла ууакъ чурумлача кёрюнюрге да болурла. Ол арталлыда алай 
тюйюлдю! Кёзге кир тюшгенча, была да сёзге, тизгиннге тюшген кир-
диле, сёзню, назмуну да ачытып, апчытып тургъан. Ала тазаланнгынчы, 
назму эс тапмайды. 

Заманында Сергей Есенин «чорный человек» деп жазгъанды, 
«чорныйни» ё бла угъай, о харф бла. Аллах билсин, халаты эди эсе да: уни-
верситетле бошамагъанды. Китапларында «чёрный человек» деп чыгъып 
иш къалгъаны болса, «есенинчи» алимле уллу хахай кётюрюучюдюле: 
«Есенин кеси жазгъаныча къоймай, сёзню бузгъан этесиз!» – деп. «О» 
харфда уллу магъана кёрюучюдюле – сыфат, жахиллик, къарангы лыкъ да, 
бош «чёрный» дегендеча болмай. Ол жангыз харфны тёгерегинде ненча 
илму даулаш болгъанды! Да, сау болсунла, закий адамны жазгъан затына 
алай къараргъа да керекди – хар сёзюне, хар сёз басымына...
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«Сёз басым» дегенлей… Жангыз харфны кючю къалай уллу бол-
гъанын билебиз. Ол харф халат болуп кирсе назмугъа, назму къаллай 
къыйынлыкъ сынагъанын сезген да къыйын тюйюлдю. Хоу, къыйын-
лыкъ сынагъанын, ачыгъанын: сёз, назму, жыр дегенлеринг да жанлары 
болгъан затладыла. Хар адам, бютюнда жазыу иш бла кюрешген, анга 
алай  къараргъа да керекди. «Къоншубуз. Ожакъ тютюнюнг...»  «Къон-
шубуз»  деген  сёзге басым белги салынып, бу назмугьа къаллай уллу 
тюзетиу кийирилгенди! Сёзюне, харфына тийилмей! «Къоншубуз. 
Ожакъ тютюнюнг...» Ары дери бу назмуну ненча адам айтып, окъуп 
эшитген эсем да (мен да ичлеринде болуп), «къоншубуз» деп тургъан 
болмаса, тюзюча окъугъанны бир да эшитмегенме. Да, ма, ол Экитом-
лукъда басым белгини ким салгъан эсе да, аллай бир зат сезип этгенди. 
Ансы ары дери салынмаучу эди. «Къоншубуз. Ожакъ тютюнюнг...» 
– къаллай субай лыкъ, ариу низам, сейир макъам, жумушакълыкъ къай-
тханды бу тизгиннге сёз басымны кючю бла! Сау къаллыкъ, къалай тап 
эслегенди! Уллу иш – ма аллай «бош затчыкъданды».

«Тарыгъыу» деген назмусундан да бир тизгин. Кязимни китабы хар 
чыкъгъаны сайын (1959, 1989, 1996 жыллада) бир сёзю, бир тизгини эки 
да, юч да тюрлю жазылып тюбегени болады (аллайлары аз тюйюлдю-
ле!): Тангым атып кетиучю эд… Тангым атып кетиуче… Тангым атып 
кетиучю эди… Кязимни къол жазмасы аллыбызда болмагъаны ючюн, 
аууз айтхан, къулакъ эшитген зат къагъытха къалай  тюшсе керекди? 
Тюзю къалай болур эди? Аууз бла айтханда, кетиучед, кетиуче бирча, 
бир ёлчемде эшитиледиле, тизгинни жети жикли этип. Назму уа сегиз 
жиклиди да, бу сёз, алай айтылса, ёлчемге жетмей къалады. Кетиучю 
эд деп жазгъанлыгъынга, харфла (ю, э) бирге къошулуп къалып, «ке-
тиучед» болуп, тизгин къысхарады, акъсап башлайды. Назму кепден 
чыгъады, атлашы, ёню, ауазы бузулады. Кереги – «тангым атып кетиучю 
эди». Окъулгъанда – [кетиучеди] – 4 жик. Жазылгъаны, окъулгъаны, 
эшитилгени да тюзюне айланады, тизгин да толу болады. Назмуну хар 
тизгини экишер тёртжикден къуралгъанчады. Бу тукъум жорукъ Кязим-
ни кёп назмусуна тёрели шартды.

Сюе эдим / бир уланны…
Аны дурус / кёрмедиле
Сюйгениме / бермедиле

Бу тизгин да ол сатыргъа къошулады: 

Тангым атып / кетиучеди
Босагъада / олтургъанлай

Назмуну 3-чю сатырында: «Тюз адамла, ой, не этейим?» деген тиз-
гини да тюз алай – «не этейим» энчи жазылгъанлыкъгъа, [нетейим] деп, 
бирге къошулуп къалады. Сёзню эки жаны да – жазылгъаны, окъул-
гъаны да тюз жюрюрча эт – ол да Кязимни дерсиди. Ол аллай «ууакъ» 
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затланы иш да эсге алып жазгъаны назмуларында кёрюнеди. Аллай 
ууакъ-тюекге» эс бурмагъан «уллу паетлерибиз» бардыла. Поэзия уа 
«ууакъ-тюекденди» да! Назму тилде сёз аууз бла айтылгъаныча жазы-
лып къалгъаны артыкъ тюз болмаз... 

Дуния деген сёзде да… Жумушакъ белгини орунуна (ь) – и-жазыл-
гъанлакъгъа (дун-ия), эки жикча окъулады дун-ья, ючге юлешинмей, 
ду-ни-я деп. Кязимни жазгъанындан да, сёзню тилде жюрюген тёресин-
ден чыгъады ол жорукъ:

Дуния деген алай къыйын тик жолду,
Ол жолда ким азаплыкъ сынамады?
Дуния деген алай ачы тенгизди,
Анда кимни кемелери батмады?...

Бу дунияда ким, бай болуп, менсинмеди?
Жашау излеп, кюрешледе ким кюймеди?...

Бу дунияда сакъ болайыкъ намазгъа,
Къыямат кюн жаханимге бармазгъа…

Бу дунияда къууанч азды, бушуу кёп…
Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа…

«Дуния» бла байламлы къайсы сёзюн алсанг да – барында да экишер 
жик!

Сёз ючюн, «Бу дунияда ким, бай болуп, менсинмеди?..» – кесине 
уллу эс бурдургъан назмуларындан бири. 

Ахыр тизгинине «ахырзаман дуния» дегенни орунуна «ахырзаман 
бу дуния» деген тюзетиу кийириледи: назму «Бу дунияда...» деп баш-
ланады. Сёз – бу дунияны юсюнденди. Назмуну аягъы да «дуния» бла 
бошалады: «Алай татлыд ахырзаман дуния». Бу тизгини бирси тизгин-
леринден бир жикге кем болуп турады. Солуу жетмей, юзюлюп къалады. 
Ол кемликни «татлыд» дегенни толу жазып (татлыды) толтургъандыла. 
Алай болса уа – назмуну гыллыуу бузулады. «Къайсы дуния татлыды? 
деген соруу да чыгъады. Дунияла «экидиле» да: «ол дуниямы», «бу ду-
ниямы»? Айхай, бу дуния! «Бу» деген аны толтургъан, байлагъан да 
этеди. Солуу алдырады. Магъана жанындан айтханда да, тизгин кеси да 
аны   излеп турады, сёз бу дунияны юсюнден баргъаны себепли...

Сёз кеси да юч жикден угъай (ду-ни-я) – эки жикденди: дун-ья. Жу-
мушакъ белги (дунья) аны ючюн салынып тургъанды, – эки жиклиди 
да. Къарачай-малкъар тилде, орус тилни юсю бла кирген сёзледе 
болмаса, жазмада «ь» (жумушакъ белги) жюрюмегени себепли «и» 
жазылады,  жик санына уа къошулмайды. Эки жикли сёзлей къалады. 
Сёзню айтылыуу, ёлчеми, солууу тюрленмейди. Бу назмуну биринчи 
тизгини окъуна айтып турады аны. Назмуну къуралыуу тауушлукъду. 
Хар бууундан («бууун» – былайда тёрт жик. – Б. А.) солуу алдырып 
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барады, аллай ариу «ич» низамы барды: 

Бу дунияда / ким бай болуп / менсинмеди 
Жашау излеп / кюрешледе / ким кюймеди 
Жаланнгачлыкъ / ачлыкъ бушуу / ким кёрмеди 
Бир тау къоймай / бийигине / ким ёрледи

Назму бууунлагъа юлешиннгенден сора да, хар бууун кеси да, эки 
жикден солуу алдырып, низамгъа сыйыныпды: 

Бу дун // ияда // ким бай // болуп // менсин // меди?.. 

Назму къурауда усталыкъ юлгюлери. 
«Тилибиз басым (силлабо-тоника) жорукъгъа, сёз субайлыкъгъа, 

низамгъа иги келишмейди, назму тизгинни жик саны бирча болса та-
мамды», –  деген назмучуланы къоркъутхан низам. Магъана теренликни, 
тил байлыкъны, сёз низамлыкъны – барыны сартындан да быллай наз-
муларыны юлгюсюнде  кёп сейир затла ачаргъа боллукъ эди...

Къарачай-малкъар тилде жумушакъ белгини (ь) къуллугъун жу-
мушакъ ачыкъла (е, ё, и, ю) толтурадыла. Анга иги тюшюнмей, жазма 
тилибизге ь (жумушакъ белги) кийирирге керекди дегенле бардыла. Ти-
либизден юлгю зат келтирселе да, сёзлеге жумушакъ белги (ь) салып 
кюрешгенле: эль, кёль, Беш Тау Эль… дегенча. Орус тилде сёзню жуму-
шакълыгъын билдиреме десе – хо. Алай анда да кесибизчасын белгилеп 
(эл) сора андан сора жазылса керекди эл (эль) дегенча. Къытайлы да, 
ким да кёрюрча, билирча – ол сёз ёз ана тилинде къалай жазылгъа-
нын. Аны магъанасы тереннге кетеди. Сёз ючюн, къарачай-малкъар сёз 
Элбрус (жумушакъ белгисиз) орус тилде жазылгъанда Эльбрус болады 
(жумушакъ белги салынып) алада ачыкъ тауушлу харфла къатыгъа, жу-
мушакъгъа биздеча шарт бёлюнмегенлери себепли. Къаты белги да (ъ), 
тюз аныча, жазма тилибизде жюрютюлмесе иги эди: аны къуллугъун да 
къаты ачыкъла (а, о, ы, у) толтургъанлыры себепли. Ол да тил илмубуз-
ну бир тасха къалып тургъан жериди… 

Кязимни биринчи китабы

Кязимни «Мени сёзюм» деген китабы 1939 жылда чыкъгъанды. 
Битеу да 18 назму. Ала: «Ленин», «Сталин», «Жигит батыр», «Совет власть», 
«Къарындашлыкъ», «Биз», «Колхозгъа», «Къара кюнле», «Тарыгъыу», 
«Жашыма», «Большевик излеген тенглик», «Окъуугъа», «Пионерлеге»,  
«Жюреклени жарыуу», «Жангы жарыкъ»,  «Тойчулагъа»,  «Атынгы сен 
ариу эсгер»,  «Муну айтхан акъсакъ Кязим» – бары да 650 тизгин.  Бу назму-
ладан сора Кязимни «Мени сёзюм» деген   китабы   чыкъгъанда   жазылгъан   
назмусун окъуп къояргъа керекди. Анда бары да айтылады. Айтылмагъаны 
– бу назмусу бла  бирге ол назмула бары да бир китапда бюгюннге дери да 
басмаланнганлай тургъанларыды. Кязимни сёзю эсге  алынмай... «Басма-
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ланмагъаны» жаланда «Сталин» деген назмуду… 
1939 жыл «совет тарыхда» не заман болгъаны  белгилиди – социа-

лизм толусунлай хорлап, Сталинни байрагъы бийикде  къалай  насыплы   
шууулдагъаны  битеу   дуниягъа – эсе да, совет къыралгъа, «алчы ниетли 
адамланы барына да» туура эди. Минг жылла  бла къарангылыкъ, жа-
хиллик башларын  басып тургъан халкълагъа  нюр тёгюледи.  Битеу да  
иги халкъланы, битеу заманланы да бачамасы, «сюйюлюннген сыйлы 
атабызны» кючюнден. Ол туудургъан Совет властьны (уллу харф бла, 
жумушакъ белги бла!) да кючюнден дуниягъа «насып эшиклери» ачыла-
дыла. «Къара ниетли адамланы, буржуй националистлени, фашистлени» 
барын да жерге кёмген эдиле. Жетишалмагъанларын да жыйышдыргъан 
эдиле. Кече кетип, кюн къалгъан эди. Сыйлы атабызны кючю бла жа-
ратылгъан «насыплы» дунияны «къысха тарыхы» алайды.Аллай уллу 
ишлени жырларча уллу жырчыла да керек эдиле, ёз халкъларында сый-
лары-намыслары жюрюген, адамла сёзлерине ийнаннган. Айтыргъа: 
«XX ёмюрню Гомери» Сулейман Стальскийча, Джамбул Джабаевча, 
Гамзат Цадасача... Бизде –  Кязимча... Совет быластха дери «жазмала-
ры болмагъан», хар «къарангы» халкъны аллай бир жырчысы болургъа 
керек эди  –  «жангы адабиятлагъа» мурдор салырча. Тарыгъыуланы 
къоюп, жарыкъ жырланы жазарча – «къарындашлыкъны» (ары дери 
жюрюмеген), «колхозну» (ары дери болмагъан), тойчуланы (ары дери 
тепсей билмеген), Ленинни (ары дери аныча туумагъан), Сталинни (ба-
рыбызны да атабызны)... Къысхасы  – «жюреклени жарыуун», «жангы 
жарыкъны», «тенгликни»…  Бары да бир жырны жырларгъа керек эдиле. 
Жырламагъанны – жырлатыргъа, башындан келген буйрукъ алай эди. 
Жангы «Аллахны» буйругъу. Жахил динни къоюп, жангы диннге табы-
ныргъа! Чирик адетлени къурутуп, жангыларын жаяргъа... Энди тууа 
келген фахму да «къарангыдан – жарыкъгъа» деп жырлай эди... Бир сёз 
бла айтханда: жангы дуния башлана эди – «ахыраты», «жаннети» бол-
магъан, эсе да –  жаланда жаннет дуния. Бу болумда, бу халда Кязимми 
жазады, ким жазады –  Кязимни аты бла Сталин атабызгъа аталгъан жыр 
керек эди. Китап этип чыгъарырча махтау назмула... Аллай жыр салын-
май, халкъ жырчыны китабы чыкъса – аны чыгъаргъанланы жаланда 
ишлеринден чыгъарып къоймазлыкъларын бары да бек уста биле эдиле. 
Кязим – халкъны сыйы-намысы, акъылы-эси, кесине тынгыламагъан 
да – Кязимге тынгылайды, анга ийнанады... Башха жырлагъанла – бош, 
кеслери ючюн… Бу жырларгъа керек эди. Жырламаса да – жырлатыргъа. 
Тиерге, жояргъа угъай. Бусагъатда – угъай. Бусагъатда – ариу айтыргъа 
(«Ариу айта булжуталла»), ангылатыу ишни бардырыргъа. Бу болумда 
«Совет властьны» махтамагъан китап чыгъаргъа боллукъму эди?!

Эки жанындан да, эсе да – бир жанындан да угъай! Кязим да тынгы-
лап турмагъанды. Жазгъанды. Алай не зат жазгъанды?... Чыкъгъанды, 
алай не зат чыкъгъанды?..

Кязим ол заманлада жазып, чыкъмай къалгъаны – халкъ битеу да 
кёлден биледи. Басмаланмай, чыкъмай, киши да окъутмай тургъанны. 
Закий халкъ! Кязим жазмагъан, алай аны аты бла басмаланып, чыгъып, 
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китап этип, окъутуп кюрешгенлерин а – шо бири жокъду кёлден билген! 
Унутхандыла!.. Сейир тюйюлмюдю?!. 

Халкъ эсинде сакълагъан назмуланы эшитсенг, танг къаласа 
– оюмну, сёзню теренлигине, тилни ариулугъуна, шатыклыгъына... 
Китапларындагъыларын окъусанг да, сейирге къаласа – сёзню такъыр-
лыгъына, тилни факъыралыгъына, оюм къытлыкъгъа...

Кязимде: «Ишибиз бармайды тюзге. Не аман кезиу келди бизге!..»
Китапда: «Ишибиз баргъанды тюзге, Жарыкълыкъ келгенди 

кёзге!..»
Ол 18 назмулу китапда Сталинни аты (ал сёзюнде 11-ин айтмай) 

16 (!) кере айтылады. «Сталинди бизни атабыз» дегинчиннге дери. Ал-
лахны аты уа бир кере да сагъынылмайды. Кязиммиди?!. Ол назмула 
бары да Кязим ёлгенден сора да чыгъадыла – хар китабында, Сталинни 
аты биринде да жокъду. Кязиммиди?!. «Бизни атабызны» жаланда бир 
жерде эслейсе – «Биз» деген   назмуда   «Сталинди   бизни   атыбыз»  
дегенни   орунуна:

Ленинди бизни атабыз… –

деп тура!
Сталинни орунуна – Ленин. Къатышдыргъандыла. Ленинни ору-

нуна – Сталинмиди, Сталинни орунуна – Ленинмиди?!. Бизни атабыз 
кимди?!.

Аллах керекмей эди. Аны орунуна энди бар эди. Дин керекмей эди. 
Энди аны орунуна да бар эди...

Кязимни тауушлукъ поэзиясы, «суу бойнунда жангыз талчыгъы», 
«бешик жыры», «къыш кюн арбазына къоннган чыпчыкъчыгъы», 
«жауур эшеги», «эски къумгъаны», «эски юйю», «къолан ийнеги»… 
кимге керек эдиле! 

Эсе да, ийнеги керек эди – колхозгъа!..
«Тарыгъыу» керек эди – «эски дунияда малны сатханча» деп айт-

дырыр ючюн…
«Жашыма» деген назмусу керек эди – «Совет власть ючюн ёлюгюз» 

деп айтдыртыр ючюн…
«Тойчула» керек эдиле – къалай насыплыбыз дер ючюн…
 «Бир заманда  бийлик къалмаз» дегени уа – угъай: къалдырлыкъ-

быз, алдырлыкъбыз!
Заманны кечеси-кюню, агъы-къарасы, къууанчы-бушууу экиге 

юлешиннген эди: «къарангы дуния», «жарыкъ дуния». Араларына чек 
салыннган эди 17-чи  жыл! Ары жаны – къарангы, эски, чирик!.. Бери 
жаны – жарыкъ, жангы, ариу!.. Къыралла бла арабызгъа да салыннган 
эди чек: ала – аман, биз – иги! Чекден ётгенни жери да белгили!.. Хар  
совет адам неден да аны иги биле эди. Сакъ эдиле...

Назмула бир бири ызларындан къалай тизилгенлерине да бир къа-
райыкъ, сейирди. «Ленин» – «Сталин» – «Жигит батыр» (Ворошилов, 
къызыл аскер) – «Совет власть» – «Къарындашлыкъ» – «Биз» – «Колхоз», 
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сора – «Къара кюнле», «Тарыгъыу», «Жашыма» («Назму этеме, кёлюм 
тола»)... Аламат тизме! Тауушлукъ назму! Къайдан да билгендиле бол-
лугъун? Ол заманда бу затны эслемегенлери уа!.. Китапны бек аламаты 
– тизмесиди. Сора – сураты. Кязимни сураты. Жаланда бу китап сакъла-
гъан сураты. Китапха ыразы болайыкъ... Аны ючюн окъуна...

«Сыйлы атабызны» атын жашырып, башха сёзлеге букъдуруп, бас-
малай беребиз. «Ким кюрешди бу зат бла?» – деп соруу береди Кязим да. 
«Мени сёзюмде» Кязимни сёзюн таныгъан бек байтамалды – «Жашыма», 
«Тарыгъыу», дагъыда... Дагъыда –  «Тойчула». Аны сапариш бла къалай 
жазылгъанын Рахай улу Исмайыл айтханды.* Аз тийилгенлери болсала 
да, толуракъ сакъланнганлары аладыла.

Китап Кязим ючюн, не халкъ ючюн чыкъмагъан эди – быласт ючюн 
чыкъгъан эди. Алагъа жаланда Кязимни аты керек эди, хаты угъай!

«Биз бусагъатда жашагъан насыплы жашауну болдурууда великий 
героический совет халкъны жол башчысыны – большевиклени комму-
нист партиясыны эм аны къурагъан великий вождьланы – Ленинни бла 
Сталинни уллу къыйынлары болгъанын Кязим биледи. (Мен белгиле-
генме. – Б. А.). Кязим Ленин бла Сталинни юсюнден стихлеринде былай 
айтады...» (Отарланы Керим. «Мени сёзюм» деген китапны ал сёзюн-
ден).

Ким биледи, Кязимни ёмюрюн биразгъа созгъан бу тизгинле бол-
гъан эдиле эсе да. Ыразы болайыкъ китапха. Ыразы болайыкъ Кязимни 
сакълагъанлагъа...

«Учуннган» Кязим

1902 жылда Кязим Багдадда болгъанмыды? «Сюйгенлеге узакъ 
тюйюлдю Багдад...» деген назмусу ол жыл жазылгъаннга кёрюнеди. 
Биртомлукъда къол жазмалагъа кёре басмаланады. Кязимни назмула-
рыны жыл санлары бек къарыусуз жерлеридиле. Ала – не бир 15-20 
жылгъа алгъа, неда аллай бирге – артха атылыргъа боладыла. Былас-
тха келишгенине кёре. «Советлеге», билесиз, «игиди» деген болмаса, 
«аманды» деген сёз жарашмай эди. Кязимни «аманды» деген назмула-
ры неда чыкъмай, басмаланмай къала эдиле, неда, чыкъгъаны зат болса, 
– 17-чи жылны ары жанына атыла эдиле –  «къарангы, жахил» дуниягъа, 
бери жанында уа, «жангы, жарыкъ» дунияда – «игиди» дегенлери къала 
эдиле, быластха къор-садагъа болгъанлары, къор-садагъа болмасала да 
– болдура эдиле!.. Анга кёп сейирлик юлгю келтирирге боллукъду. Ол 
кеси бир  энчи уллу иш болгъаны себепли, былайда аны жаланда эсгер-
тип къояргъа дейме, ол иш тынгылы сюзюлюрге керегин. Хар назмуну, 
онг болгъаны къадар, кеси жылын, кеси жерин тохташдыралсакъ, Кя-
зимни  назмучулукъ  ишин, жолун, оюмун, ниетин тюз ангыларгъа, бир 
назмуларындан къалгъанда, бек алгъа ол болушурукъ эсе да, алайды. 

_________
*Минги Тау. 1994, №2 
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Сёз ючюн, бу назму, къол жазмаладача (1902) болмай, Экитомлукъда 
1916 жыл бла белгиленеди. Алай нек  болгъанын «Ангылатыула» ангы-
латмайдыла. Ангылатсала боллукъ эди: тюзю ол эсе уа?

Назмуда 12 тизгин барды. Экитомлукъда уа – 20 тизгин. Къол жаз-
мада, китапда да бирчалары алты болады. Къалгъан тизгинледе быллай 
башхалыкъла тюбейдиле:

«Сюйгенлеге узакъ тюйюлдю Багдад, –
Дейдиле Арабда, шахарны махтап, –

дегени:

«Сюйгенлеге узакъ тюйюлдю Багдад, –
Деп айталла, Шаркъда шахарны махтап, –

дегеннге тюрленип.

Биринчиден, «деп айталла» деп не заманда айтыргъа боллукъду 
– биреулен   (былайда – Кязим),   кеси бармай, кёрмей, баргъанладан, би-
лгенледен  эшитсе.   Башхала   айтып.  Мында  Кязим  кеси баргъанды: 

Мен да келдим, Кааба ташха баш урдум…

Башха тюрленнген тизгинлери бардыла.
«Бий Аллах – усталыкъгъа, михраб – +» алышыннган, аллай-аллай 

жерлери… 
Экинчиден, къол жазмалада тюбемей, китапда басмаланнган ахыр 

тизгинле:

Буслийманлыкъ излеп, алай учундум, 
Ол жерледе тюзлюк къачы бар сундум. 
Азып къайтдым, толмай иги умутум, – 
Алгъанымы-салгъанымы унутдум.

Андан бери алты жылны ашырдым, 
Аз болмады элге-журтха ажымым, — 
Шукур этип ашай дыккы ашымы, 
Дагъы, таймай, ёз жериме баш урдум.

Кязим кесини муслийман болгъанын «учуннгунчу» да биледи. 
«Учундум» деп да айтырыкъмы эди?.. Хаж къылыргъа барады, тюзлюк-
терслик кюте бармайды. Анда да тюзлюк болмагъанын зат айта эсе 
(башха назмуларында) – ансыз айтханлыгъыды. «Азып къайтдым» 
дегени?! Азгъан да болур, алай… Хаж къылып келгенни сёзюне уша-
майды! Хаж къылып, къайтып келе жазгъан назмусунда   («Иса хажи   
айтханды»)   къалай  «азып»   къайтханын кёрюрге боллукъду…

«Сюймеклик – жаннет чыпчыкъ ...»
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«Толмай иги умуту…» – дегени?! Умуту – хаж къылыу эди эсе? Ким 
биледи, болур эди башха умуту да – окъуу зат бла байламлы дерсиз, 
хо, алай бу жолоучулукъда бек уллу умуту къайсы муслийманны да 
– Аллахны аллында борчун толтуруу эсе, сыйлы топуракъгъа, Кааба 
ташха баш уруу эсе – Кязимни ол умуту толду да! Бир угъай – эки да! 
Ол тюйюл эди бек уллу умуту десенг – жарамаз! Файгъамбарны сыйлы 
жерин танып жарыды эсе!.. «Шыйыхлача, Кааба ташха къарады» эсе 
– толмагъан умуту къайсыды?..

«Алгъанымы-салгъанымы унутдум»… «Умутум – унутдум» – иги 
кафиеди, алай Кязимни тюйюлдю! Магъана бла байланмагъан, назмуну 
толтурур ючюн сёз орунуна салыннган, ичи къуру тизгин. «Умут» деген 
сёзню жалгъар амалтын жаратылгъан зат.

«Андан бери алты жылны ашырдым» – къачандан бери? 1910 
жылдан берими, аны аллында хаж къылып келгенли? Сора, 1916 
жылда Кязим Мекка-Мединагъа хаж къылыргъа баргъанды дейсе?..

Аны ызындан келген тизгинле да иги тюрслеп къарагъаннга, Кя-
зимни иги таныгъаннга, окъугъаннга кёп соруу туудурадыла – тил 
жанындан да, ниет сартындан да, кафиесине дери да…

«Сюйгенлеге узакъ тюйюлдю Багдад» деп андан айта ушайды да 
– сюйюп барып, къууанып къайтханды да!

Да, хоу, туугъан жерин бир да алышмайды. Элинден, жеринден, 
халкъындан сыйлы Кязимге зат да жокъду. «Халкъыма хайыр чыгъар 
эсе» деп, китапланы да аны ючюн окъуйду – билимин, дуниялыкъдан 
ангылауун ёсдюрюрге. Дини да аны излейди. Алай жолда къыйна-
лгъанындан, азгъанындан хапар айтхан болсанг Кязимге: «Тоба, 
тоба!..» дер эди.

Биртомлукъ басмагъа хазыр болуп бошагъандан сора,  Кязимни 
«Иса хажи айтханды» деген назмусу табылады… Ол да шагъатды Кя-
зимни назмулары алыкъа толу жыйылмагъанларына. Бюгюн-бюгече 
да табыла-табыла тургъанларына... Мен акъыл этгенден, Кязимни 
бу назмусу бек биринчи дин чыгъармаларынданды.  Биринчи кере 
хаж къылып къайтханында жазгъан назмусу. Жумушакълыгъын, жа-
рыкълыгъын, къууаннганын тас этмеген назму. «Кёчменланы Иса 
хажи экинчи кере хаж къылыргъа баргъанында, Кязимни да бирге-
сине ала баргъан эди. Иса хажи, къарыуу, кючю, къолайы да болгъан 
адам, Кязим сабий заманындан окъуна назму тагъыучусун билип, 
диннге, окъуугъа къаныкъгъанын кёрюп, иш этип туруп, Кязим-
ни хаж къылыргъа биргесине элтген эди. Кязим, Мекка-Мединадан 
къайтхандан сора, Иса хажиге бу зикирни такъгъанды. Алыкъа юй-
ленмеген заманы...»

Ма, «умуту толмай, азып къайтханны» айтханы:

Бызынгыда къартлагъа
Земзем суу келтиргенбиз…
Меккадан, Мадинадан
Нюрле алып келгенбиз…

Абдуллах Бегий улу
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Сан минг адам кёргенбиз,
Тамашагъа къалгъанбыз…
Андан сора ниетни
Хакъ жолуна бургъанбыз…

Кязимни чамы

Шыкъыда Аслангерий деп Шауаладан бир киши болгъанды. Бу, 
дейдиле, ийнек сойгъанды да, аны тёгерегинде жумуш эте айланнган 
сабийлеге къалай эсе да юлюш чыгъармай къойгъанды. «Аслангерий, 
болушдуруп туруп, бизге эт бермей жибергенди», – деп, жилямсырап, 
сабийле Кязимге тарыгъа келгендиле. «Къоркъмагъыз, сиз уллу, буса-
гъат биз аны тап этейик», – деп, Кязим былагъа жыр этип юйретгенди. 
Сабийле, болушханы, болушмагъаны да, жыйылып барып,  Аслангерий 
эшитирча, юйюню аллында жырлагъандыла:

Аслангерий къысыр ийнек соймасын,
Сойса, эл киштиги жугъун къоймасын!

Кёнчек бауу ныгъышлада юзюлсюн,
Эл киштиги этлерине тизилсин!..*

Эшитгенди жырны Аслангерий. Эшитгенди да, юйюнден чартлап 
чыкъгъанды:

 – Алан, къарагъыз манга, былай келчигиз, маржа! Ай юйюнге, мен сизге 
эт берирге унутуп къойгъанма! – деп, хар бирине иги-иги эт юлюшле кётюр-
тюп жибергенди, – болушханына, болушмагъанына да. Жырны айтмаз эселе 
деп. Иги тыяр эдинг жырны уа! Бютюнда сабийле билген затны...

Юч жыйырма жыл озгъандан сора, 1994 жылда, халкъ Кязимни 
130-жыллыгъына Шыкъыгъа жыйылгъан кюн, ол «сабийле», ол жырны 
айтып кюле эдиле. 

Чамгъа, кюлкюге къартлыкъ жокъду!

Кязимни «къонгур ташы»

1989 жылда жазгъан сорууларыбызгъа («Чегем ауазы» газет, 16.09) 
быллай жууап алгъан эдик: «Мен, Къалабекланы Мухтар, Османны 
жашыма, Шалук хажини жашындан туугъан. Шалук хаж къылыргъа 
баргъанында, Кязим да биргесине болгъанды. Мухаммат файгъамбарны 
бек барыучу жери – Арафа таугъа баргъанында, андан ауруп къайтхан-
ды. Хажилик бергенлеринде, Шалук араб ат болмагъаны себепли, Дауут 

___________
* Назмуну Додуланы Таубий эсгерген тюрлюсю да, Гайыланы Хабийбуллах айтып 

табылгъаны да Биртомлукъда басмаланнганды. 
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деп атагъандыла. Ол кезиуде кичи жашы Магомет туугъанды… Маго-
метни жашы Аныуар… Шалукну къызы – Фатимат. Фатиматны жашы 
Гелястанланы Ибрахим Оюс улу… Назмуну Ибрахимден бла Жазаланы 
Сейфудан   алгъанма...».   

Осман   Къалабекланы    Шалукну    назмусун да жазып жибергенди. 
Назмуну башланыуу (ал алты тизгини) Кязимни «Аллахха махтау» деген 
чыгъармасындачады. Шалукну назмусуна аны ючюн салынмагъанды. 

Ол артыкъ тюз да болмаз: бирча тизгинле эки назмуда да Кязимни 
«бисмилляхийи» эсе уа? Кязим экисин да алай башларгъа боллукъ эди. 
Бу назмуда ала ёлчеми, магъанасы бла да келишедиле. Ол шарт бу эки 
чыгъарма да Кязимни болгъанларын ишексиз этеди. 

Шалукну кичи жашы Магомет 1910 жылда туугъанды, Шалук хаж 
къылыргъа баргъан жыл. Алай бла 1910 жылда Кязим хаж къылыргъа 
баргъаны (алайсыз да белгили эди) дагъыда бир шарт бла бегитиледи, 
андан сора да – назмуну жазылгъан жылы шарт тохташдырылады. Эки-
томлукъда 1903 жылгъа ыхтырылып тургъан назму энди кеси жерин 
табады.

Назмуну Экитомлукъда басмаланнганы бла тенглешдирип къарагъан 
адам «чурумларын» бек женгил табарыкъды. Тизгин къатышлыкъны эс-
лерикди. Ол – билмечиликден да болмаз, баям, тийишдиралгъанларын, 
табалгъанларын басмалагъандыла. Алай бир шарт. Ол китапда:

Чыкъгъан  эдик хажи   жолгъа – шахаргъа. 

Мында:

Биз чыкъгъанек хажи жолгъа – сафаргъа.

«Сафар» дегини – «жол» демекликди – къыйын, къыйынлы жол, 
узакъ жолоучулукъ. Жолда ёлген нёгерини юсюнден айтырыгъы себеп-
ли, ол сёз Кязимни бушуулу хапарыны («Жилямукъла келир, эшитсенг, 
кёзлеге») башыды. Назмуну ёню, зикири. Айхай да, «сафарды», «шахар» 
угъай!

«Чыкъгъан эдик» – сыйдамды, бюгюннгю жазма жорукъгъа толу 
бойсунады, алай «биз» деген изленип турады. «Эдикни», «эк»-ни 
тышындан «биз» керекди – «биз чыкъгъанек!» Болушу да алайды. Тийи-
шлиси, кереги да!

Назмуну къуралыу жанындан айтханда да, бир-бир тизгинлерине 
энчи эс бурурчады. Асыры къужур тизгинледиле. Юлгюле:

Файгъамбарны сыйлы болгъан жеринде 
Аллах манга келечисин жиберди.

«Жеринде», «жиберди» – кафиесин къоя турайыкъ. Осуятха асыры 
омакъ айтылгъанча тюйюлмюдю?!. (Бу – сёз орунуна).

Абдуллах Бегий улу



47

Андан ары:

Бир ажымым тынчайтмайды жанымы, 
Хакъ жолунда аз затчыкъдан жангылдым.

«Жанымы» – «жангылдым» – кафиесин къоя турайыкъ... Магъанасы: 
не ажым? «Аз затчыкъ» дегени?.. Жангылгъаны?.. Аурумай, ажымлымы 
ёлгенди?.. Хаж къылыргъа чыкъгъанынамы ажым этеди, огъесе башха 
зат?.. Алданыпмы атланнган эди?.. Окъуучуну шекли этдиредиле. «Поэзия 
сартындан» дер эдинг – былайда башхады. Кязим быллай жашырынлы-
къгъа, быллай «жууапсызлыкъгъа» (соруулагъа) бир назмусунда да жер 
къоймайды. Аны поэзия кючю бек алгъа жашырынлыкъда угъай – ачыкъ-
лыкъдады, кертиликдеди. Назмусуну жюрек оту андады.

Аны ючюн ёз халалым, жууугъум, 
Факъырладан къызгъанмасын бир жугъун.

«Жууугъум» – «жугъун» – кафиесин... – тохта, бусагъат... Магъана 
жанындан: «Не, бек къызгъанчмыды, «къызгъанмасын» дерча?..

Энди кафие сартындан: эслеген болурсуз, бир бирлерине къалай 
ушагъанларын, Кязимге да къалай ушамагъанларын:    «жерине –  жи-
берди»,       «жанымда – жангылдым», «жууугъум – жугъун». Бу тукъум 
рифмала (назмучула, адабиятчыла мени бегирек ангыларыкъдыла) за-
манны илишанларыдыла, Кязимни заманыны угъай. Асыры «жангы» 
кафиеледиле. Киши маллары. Къойчула сюрюуде ёз малларын ишексиз 
танып къоюучуларыча, энине зат къарагъынчы да, назму иш бла кю-
решгенле да кафие-рифма деген затны –  «киши малын» олсагъат билип 
къоядыла. Кязимни сюрюуюнде уа бютюнда... Кязимни къойлары «къу-
малы» къойладыла... Кязим аллай кафиеле бла жазгъан эди эсе, «Баба 
улу бизни поэзиягъа жангы рифма келтиргенди!» деп, сёз ючюн, Къай-
сын нек къууанч тыпырлы болуп турургъа керек эди?.. Эшта, «Ыразы 
бол, Къайсын! Кязимни 2-томлугъу чыкъгъанды. Анга жууаплы редак-
тор Бабаланы Ибрахим болгъанды»  деген сёзде излерге керек болур 
жангы кафиелени шауданын.

Ол – бир жанындан.
Экинчи жанындан: бу тизгинле (кафие бла бирге) бир къол жазмада 

да жокъдула – не Шалукну туудугъу Мухтар жиберген назмулада, не 
башха жазмалада. 

Шалукну жашы – Осман, Османны жашы – Мухтар. Назмуну Тёбен 
Чегемден ол жазып жибергенди. 

 «Осман тели» деп жазылады. Тюзю – «Осман – тели огъурсузду, 
билеме» дерге керек болур. «Тели» деген сёз «Осман» деген адам атха 
угъай, «огъурсуз» деген сёзге байланыпды. Аны илишаныды. «Тели 
огъурсузду» – атасы кенгде ёлгенине бек кюерикди, ажым этерикди, 
кимге эсе да урушургъа, чамланыргъа, къызаргъа да болур деген оюмла 
сыйынадыла бу сёзге. Андан сора да – тансыкълыкъ –  юйюне, жерине, 
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жашына (атын эсгереди, ёле туруп). Мудахлыкъ сезиледи ол сёзде. 
«Осман тели» деген а айырылыуну сёзю тюйюлдю, ол мен адыргы ай-
тыргъа кюрешген сезимни билдиралмайды.

Айтыргъа дегеним: Кязимни тизгинин, сёзюн, харфын угъай да, нох-
тасын, тырнагъын да тюз салмасанг, назмусун, оюмун да терс жанына 
алып кетеди…

«Мен Кязимге сюймеклигими айтып ангылаталлыкъ тюйюлме, 
– деп жазады Мухтар. –  Хар къайтарып окъугъанымдан – бир магъана 
чыгъады. «Къонгур ташым...» деген назмусун да Шалук ёлгенде этген-
ди... 1910 жылда:

Къонгур ташым, бийик къаянгдан тюшюп,
Энди, харип, терен къолда жатаса.
Амал чыгъып, артха – кеси къаянга,
Къонгур ташым, сен не хазна къайтаса!

Мен факъырны таш окъуна эт, Аллах,
Алай туугъан от жагъама элт, Аллах.
Мында кёмюп къойма да къумларынга,
Къайтар, Аллах, къайтар сен тауларыма!

Арабны къум тюзлеринде Дауут хажини къабырыны аллында 
сюелип: «Энди, харип, терен къолда жатаса», – дей, Бызынгы тауларын 
кёре тургъан Кязимни кёз аллынга келтирген алай къыйын тюйюл-
дю... Бу назмуну Кязим кеси да бек сюйюучюсюн Чочайланы Жюнюс 
да айтхан эди. Ол айтхан тюзетиулери бла назму биринчи кере «Минги 
Тауда» басмаланнганды*.

Алайды: Кязимни сёзю, тизгини – айтыр затын, оюмун жууапсыз, 
башын жабып къоймайды. Ишекли этдирмейди. Аны къой, сезиминги 
теренден-тереннге, кенгден-кенгнге ача барады, кёлню  сезим, оюм тол-
къунларыча…

Учхан жугъутур

Халкъны къыйынлы къадарын, азатлыкъгъа итиниуюн суратлагъан 
бек закий чыгъармаладан бири  Кязимни «Жаралы жугъутуруду».   По-
эманы   юсюнден окъуу китаплада, илму излемледе, «ал-арт сёзледе» да 
кёп айтылгъанды, болсада алыкъа аны магъанасын шарт ачыкълагъан 
тынгылы кесамат сёз жокъ сунама.

Ай, жаралы жугъутур, 
Мен да санга ушайма. 
Жюрегими къан жууа, 
Хапарымы башлайма, – 

_________
* «Минги Тау», 1993, 1 №.
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деп башлаучу эди Кязим, бир мудах хапар  айтырыкъ болса, гюрбежисин-
де темир тюе... Огъесе эндими тагъа тура эди?.. Темирден жугъутурну 
суратын да ишлеген эди...» 

Темирден ишленнген къанатлы жугъутур... Къол аязыма алып 
турама… Ууучума къысылып турады... Къая ыраннга къысылгъан-
ча…

Ол къол аязымы жылытханча кёрюнеди, жюреги тебе тургъанча… 
Бёрюден къачып букъгъан кибик… Огъесе уучуданмы?.. Ууучума 
букъдурургъа кюрешеме. Ычхынып, учуп кетмесин дегенча… Алай 
ол жууашчыкъды – къолгъа юйреннген, темирден ишленнген тегене 
къыргъышчыкъ... Учуп баргъан жугъутур сыфатлы...

Кязим уста темирчи эди деселе, мен да бир элли темирчини  
кёз  туурама  келтириучю  эдим. Кязим сыфатлы темирчини. Оракъ, 
чалгъы, нал, ёзге ишлей билген… Ол кертиси бла да аллай бир бош 
элли адам окъуна болур эди –  халы, сыфаты да. Маммеланы Ибрагим 
айтханча, «бир бош таулу къартчыкъ». Алай энди мен анга толу ийна-
ныпма: Кязим, дунияда болмагъанча аллай уста эди. Бош «уста» деп 
айтып къойгъанча тюйюл, назму тизерге къалай закий эсе – темир 
жазаргъа да тюз алай! Темирден къанатлы жугъутурла ишлеген… 
Темирге кийик, жаныуар сыфатла алдыргъан… Жан салгъан, жылыу 
берген… «Дин унамайды ансы, темирден адамны суратын ишлерик 
эдим», –  дегени бюгюнча эсимдеди» – мен аны юсюнден бир жаз-
гъан эдим – ким, къачан, нек айтханын*. 

«Жаш юйюр атасындан, анасындан айырылып, кеси юй болуп 
чыкъгъан заманда, Кязим алагъа от къысхач, арауан, тегене къыргъыч 
ишлеп бериучюсюн анабыз айтыучу эди. «Тегене къыргъышчыкъ, от 
къысхач, арауан да берген эди бизге», – деп. Кёчгюнчюлюкде тегене 
къыргъышчыкъдан къалгъаны тас болгъанды. Тегене къыргъышчыкъ 
турады...»

Бийчеккуланы Махайны жашы Ахматны анасы айтхан заман 
(ол тегене къыргъышчыкъ ишленнген жыл) 1907 жылгъа тюшеди,   
Кязим   «Жаралы  жугъутурун» жазгъан   кезиуге!..

Ол –  тегене къыргъышчыкъ угъай, –  жугъутурду! Къанатлы 
жугъутур. Темирден  угъай –   хауадан ишленнген. Мен аны ууу-
чума къысып турама. Учуп кетмесин деп. Ол къарылгъашчыкъгъа 
ушайды, эсе да –  тебе тургъан жюрекчикге... Дагъыда къол аязымы 
ёрге тутуп къарайма. Угъай, жугъутурду!  Учуп баргъан жугъутур! 
Ёхтем жугъутур! 

Аз да арсарлыгъы болмагъан, эркинликге жан атхан, къаядан се-
кирип учуп кетген... 

Кёчгюнчюлюкде болгъан, андан да сау къайтхан, сау къалгъан 
жугъутур... Окъдан, бёрюден да къутулуп, Азатлыкъгъа учуп баргъан 
жаралы жугъутурну сыфаты... 

Кязим темир бла жазып къойгъан!..
__________
* «Советская молодежь», «Шаудан», 1988, сентябрь.
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«Алтын терекни» къалай жазылгъаны

– Бу назмучу жашды... – деди Исмайыл, атасы Хасыугъа мени та-
нышдыра.

– Кязимни   назмусун   билемисе? – деди ол да арсарсыз. (Таулула 
сейирдиле: «назмучу» деп эшитгенлей, Кязим деп тохтайдыла, дунияда 
Кязим деп жаланда бир назмучу болгъанча…).

– Не  назмусун? – Хасыу    Кязимни    сагъыннганына    сагъайдым.
– Быласны юсюнден жазгъанын...
– «Сабет былас – алтын терек...»?
– Хоу-хоу, «Сабет былас – алтын терек, аны къаты тутмакъ керек...» 

– назмуну андан арысын кеси да айтды. Мен билгенден башхаракъ.
– Аны къалай жазгъанын а билемисе?
– Угъай!.. – Мен къымсыз болдум.
– «Сен   тенглик  жокъду деп  жазгъанса,  сабет  быласны сёкген эт-

генсе!..» – деп,  соруу  эте  болгъандыла  мынга  Налжикде... «Да,  сизге 
махтагъан   керек   эсе – магъыз!..» – деп, муну ол заманда жазгъанды…»

Мен сейирге энди тынгылайма деп сагъайдым. Хасыу а, айтырымы 
айтып бошадым дегенча, жолуна бурулду. Мен, кетип къалады деп къор-
къа:

– Кязимни тутханмы  этген  эдиле? – дедим.  «Тохта,  маржа, кетме!» 
дегенча, ызындан атлай.

– Хау... –  деди, артха бурулуп. – Кёп турмагъанды. Бу назмуну 
окъугъанларындан сора эркин этгендиле. Кеслерин бир уллу махтагъанча 
кёрюннген болур эди, ол а кесини юсюнден айтханды... 

– Сора уа?..
–  Сора уа не?.. Бошлагъандыла муну… Бара эд, дейди: «Ай, Аллахны 

налаты болсун сизге!» – деп.
Ыхы, энди Кязимни юсюнден бир иги сорайым деп тургъанымлай, 

Хасыу, сенегин да инбашына атып, дырынына ашыкъды. Жокъ эди хапар 
айта турур заманы. Ызындан къарап турдум. Айтхан сёзюню магъанасын 
алыкъа ангылап бошамагъан эдим. «Совет быласт… тутмакъ керек… 
«кесини юсюнденми?.. Къалай?!. Тутулгъаны ючюнмю айтханлыгъы 
болур эди, «андан кенгнге кетген кюрек…» деп?.. Кенгнге кетген не бол-
лугъу кёзюне кёрюнюп?..» –  сорууларым ызындан къарап къалдыла.

 Ол узая баргъан сайын, ауазы къулагъыма бекден-бек эшитиле:

Сабет былас – алтын терек,
Аны къаты тутмакъ керек.
Андан кенгнге кетген жюрек – 
Болуп къалыр бокълу кюрек!

«Бир уллу махтагъанча кёрюннген болур эди... кесини юсюнден айт-
ханды...» Мыйымда, жюрегимде не эсе да бир затла бурула, тюрлене тура 
эдиле... «Да, хоу, махтагъанча айтмай а! Китаплада зат да…» – даулашыргъа 
хазыр эдим. Кязимни юсюнде бир китапда да окъумагъан, окъумазлыкъ 
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зат ачылып къалгъанына сейирим бла сюелгенлей къалдым…
«Даулаша тур!» дегенча бара эди… Дырынына ашыгъып.
Мен а къаллай назмучума, не зат жазама – соргъан да этмеди. 

«Назмучу» дегенни магъанасын, баям, ол башха тюрлю   ангылай эди.   
Атлашындан билдим: «Назмучу – ол Кязимди. Къалгъан назмучула уа 
– поэтледиле. «Иги кюнде поэт бола туругъуз. Назмучу уа – Кязимди!..» 
– деген таукеллик бар эди Элбрусчу Курданланы Хасыуну Иткъол сырты-
на ёрлеп барыуунда.

Кязим, Кязим хажи, Хажи, Назмучу Кязим, «Оу балшибик,   шау  ка-
детле» – бары  да   Кязимни   аты.

Кязимни сезими

Назмуну юсюнден кёп айтып турургъа боллукъду. Женгил назму, 
жарыкъ назму, къууаннган назму... Кязим Къайсынны фахмусун, жюре-
гин барындан да алгъа сезгенди... («Кесиме ушаш тели Къайсын келгенди...»). 
Да, хоу, назмучула бир бирге ушайдыла… ушамагъанлыкълары бла «тели-
ликлери» бла. Ачыкълыкълары, тазалыкълары бла. Не кёп жашасала да, 
сабийлик къанларындан кетмегени бла... Сюйсенг – «сабийлик» де, сюйсенг 
– «тазалыкъ» де, – башха тюйюл. Кёб а жашамайдыла, не кёп жашасала да.

Тынгысыз да назму. Къайсынны къоруулагъан назму – аман кёзден, 
аман сёзден («Тели Къайсын келип юсюме аугъанды», «Хакъына бир аман 
китап бергенди»). Назму да тюйюл – дууады. Аман кёзден сакълар дууа... 
«Бош бир аман китап»... Кёз тиймесин дегенча айтханды. Сезген эди… Закий 
улан келгенин…

«Хакъына «аман» китап бергенди» – кавычкала къутхармай эди. Кер-
тиси бла да ары тартып кетеди. Кавычкала болушмагъанын билипми, башха 
китабында тизгин ансызды. Экитомлукъда «бир» деген сёз табылып (тюз та-
былгъанды), тизгин жерине келгенди: «Хакъына бир аман китап бергенди» 
– тизгин  тизгиннге  къошулады.  Эркин   атлайды.

Айтыудан, назмуну башха тизгинлери да бар эдиле:

Эки тели мени юйюме келдиле, 
Саз бетиме жарыкълыкъны бердиле, 
Бир телиси сыгынланы къазады, 
Экинчиси назмуланы жазады.

«Бир телиси» – Аныш («керти тели», алай айтадыла), «экинчиси» 
–  Къулийланы Къайсын.

Къайсынны не кёп махтап жазсанг да, Кязимни ол жангыз сёзюн-
де айтылгъанны бир адам да айталмазча этгенди.  Кязим 
Къайсынны бек сюйгени кёрюнюп къалады. «Кесиме 
ушаш тели Къайсын келгенди...»

Абдуллах БЕГИЙ УЛУ
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Кязимни жыр дуниясындан
Туугъан жеринги этмей тас,
Болургъа хазыр эдинг таш,
Кюнюнгю сыйыргъанда чарс,
Ташлагъа да болдунг къардаш…
                    Магомет МОКЪА

Уллу, гитче да Кязимни назмуларын кёлден биледиле, жырчыла аны жырла-
рын айтадыла, суратчыла суратын ишлейдиле, артистле сыфатын къурайдыла 
назмучула ахшы назмуларын анга жоралайдыла…

Аллахны бла ёхтем халкъыны къулу – Кязим.
Бюгюн Кязимни жырлары, Кязимни назмулары – деп айтханда – кесинги бек 

ахшы, бек жууукъ адамынгы атын айтханча боласа.
Айхай да, малкъарлылагъа Кязим байракъды, Минги Тауча, аллай деменги-

лиди, тюзлюк сёзню Тейрисиди.
Бир  белгили адам айтып кесим эшитген затымы сизге да билдирирге 

сюеме.
– Бир жол Кязим, немисли солдат колхоз амбарны киритин буза тургъанын 

кёрюп, фашистни аллына сюелип, орус тилде:
– Это колхозный, – деп ол киритни бузаргъа къоймады.
Ол фашист, ачыуланып, автоматын Кязимни юсюне буруп, кеси тилинде 

къаты къычырды. Ол кезиуде алайтын ётюп баргъан бир малкъарлы тиширыу, 
аны кёрюп, фашист бла Кязимн арасына сюелип, ол фашистге:

– Начас, итден туугъан, бу Кязим хажиди, кёрмеймисе, кетер керохунгу, 
– деп, хахай этди.

Битеу Европаны  аякъ тюп этип келген фашист мурдарны санлары къуруш-
дула, автомат энишге салынды…

Баям, былайда Кязимге тюзлюк болушханды. Ол тиширыу да, Кязимге ба-
зынып, аны тюзлюгюне ийнанып, алай сюелгенди мурдаргъа къажау.

Кёчгюнчюлюк жыллада да Кязим тюзлюк хорларыгъын халкъгъа айта тур-
гъанды:

Бузулмагъыз къыраллыкъгъа,
 Киши жерде тургъанлыкъгъа!
Ат чаришде сыналады.
Азап кёрмей ким къалады?
Хайт дегиз, айып алмагъыз.
Ишде артха къалмагъыз. – деучю эди Кязим.

Аны уста таныгъанла, Кязим назмуларын да жырлап айтыучу эди, дей-
диле. Отарланы Омарны да бек сюйген жырларындан бири Кязим жазгъан 
жыр болгъанды.

Тийре къартла гюрбежими къатында
Экиндиде ла-иляха айтырла,
Уятырла кёр шошлугъун, эсими,
Инша-Аллах, эл унутмаз кесими.
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Отарланы Омар кеси да Кязимни назмуларына беш жыр жазгъанды. Ала: 
«Кюзде», «Тойчулагъа», «Тарыгъыу» деген жырладыла. Бу жырланы сиз би-
ринчи кере Омар кеси айтып радио бла эшитгенсиз.

Ол жырланы сабийлеригизге да юйретигиз, деген муратда бюгюн аланы 
басмалайбыз.

ТОЙЧУЛАГЪА

Макъ. Отарланы Омарны                  Сёз. Мечиланы Кязимни

Тойчуларым, сиз ойнагъыз, кюлюгюз,
Кюнден кюнннге жарыкъ болсун кюнюгюз.
Усталыкъны къалдырмайын билигиз.
Барыбыз бирден тепсейик, жюрюгюз!
Сиз барасыз, къымылдамай, сюзюлюп,
Башха болмай, зурнуклача тизилип.
Ариу тепсейсиз, къуунып эм кюлюп,
Мудахлыкъ тайсын, таымырлы юзюлюп.
Къарап, усталыгъыгъызны кёреме,
Бек къууанып, сзге махтау береме.
Тепсеу дунияны къууанчыд, сезгенме,
Сизни ючюн бу сёзлени тизгенме.
Ма биз да, сизни кибик, жаш заманда,
Айланыучу эдик къошда, маллада.
Жарлы, жалчыны тюйюд эди мал да,
Байны, бийни эдиле тепсеу, той да.

ЭТЧЕЛАНЫ Музафар.
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Зумакуловой Т.М.

Дорогая Танзиля Мустафаевна!
Исполком международного сообщества писательских союзов сер-

дечно поздравляет Вас, народного поэта Кабардино-Балкарии, видного 
общественного деятеля, красивую женщину со славным юбилеем! Ваше 
талантливое поэтическое слово стало достоянием российской культу-
ры, Ваши книги снискали Вам высокий авторитет среди читателей 
и писателей. Большой общественной деятельностью вы заслужили 
любовь и уважение сограждан. Желаем Вам крепкого здоровья, счас-
тья, творческого горения, дружески обнимаем

Сергей Михалков, Иван Переверзин, Владимир Бояринов, Иван 
Сабило, Валентин Распутин, Владимир Гусев, Лариса Васильева, 
Егор Исаев, Владимир Костров, Владимир Карпов, Людмила Сал-
тыкова, Марина Переяслова, Александр Торопцев.
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ФАХМУНУ   КЮЧЮ

Бизни литературабыз бу арт жыллада бек иги ёсгенди, бир талай 
роман, повесть да чыкъгъанды, пьесала, поэмала жазылгъандыла, аланы 
бир бирлери орус тилге да кёчюрюлгендиле. Бусагъатда халкъыбызны 
литературасы къыралны бирси литератураларыны ичинде кесини тийи-
шли жерин алгъанды дерге эркинлигибиз барды деп умут этеме. Ол а 
бизге къууанчды.

Поэзиябызда анга биз Орта Азиядан къайытхандан сора келген 
бир ненча бек фахмулу адам ишлейди. Ала ана литератураларын бийик 
даражагъа кётюрюуде, малкъар поэзияны ёсдюрюуде, аны формасын, 
рифмасын, тилин жангыртыуда, алгъын чыкъгъан затлагъа, биринчиден 
– Кязимни чыгъармачылыкъ ишине таяна, кёп игилик этгендиле. Ол по-
этледен бири Зумакъулланы Танзиляды.

Аны фахмулу болгъанын жазыучула, китап окъуучула да биринчи 
затлары чыгъа башлагъан кезиуде окъуна сезген эдиле. Артдан артха 
уа, жыл сайын, хар жангы заты, жангы китабы чыкъгъан сайын, аны 
фахмусу кючлюден-кючлю бола баргъаны бизни барыбызны да къууан-
дыргъанды.

Фахму, къалай болса да, кесини жолун тапмай къоймайды. Аны 
кючю уллуду, ол адамланы жашауларына къууанч береди, жюрек оту 
бла жылытады.

Танзиля бюгюн миллет поэзиябызны бек иги усталарындан бири 
болгъанын, аны аты бары да уллу Совет къыралны китап окъуучулары-
на белгили болгъанын, дебери кётюрюлгенин кёребиз. Таулу тиширыу, 
таулу поэт аллай къууанчлы чекге жетгени бизни барыбызны да къуу-
андырады. Ол чекге уа Танзиляны фахмусуну кючю жетдиргенди. Аны 
фахмусу терен болгъанына ишекли боллукъ, даулашырыкъ адам хазна 
табылмаз.

Фахмусу болмагъанлай жазаргъа кюрешгенле да боладыла, ала 
бизде да бардыла. Ол хар заманда литературада бола келген затды, 
къуру бизге тёре тюйюлдю. Кимни кючю неге жетеригин, кимни къо-
лундан не келлигин заман кеси ачыкъ этеди, алтынны жезден айырып 
кёргюзтеди.

Танзиля бош, къыйматсыз, магъанасы аз затланы бир бирине тагъып 
къоймай, терен магъаналы жазады. Ол айтханыма аны кёп назмулары 
да шагъатлыкъ эталлыкъдыла. Сёз ючюн, «Таулу назмучу тиширыула», 
«Сёз», «От жагъа тютюню», «Таулула», «Жерибизге анабыз дейбиз» 
деген затларын окъуп кёрюгюз.

Танзиля татлы, ачы сёзню айтыргъа да бирча устады. Поэт ачы 
сёзден къоркъургъа керек тюйюлдю – адамны жашауу дайымда, кюн 
сайын да татлы болуп турмайды. Дунияда къууанч, ырахатлыкъ, насып 
болгъанлары кибик ёлюм, къыйынлыкъ, бушуу, жарсыу, ауруу, къарт-
лыкъ да бардыла. Поэзия уа жашауну керти ёню, кюзгюсю да болургъа 
керекди. Аны жалгъан сёз айтыргъа эркинлиги жокъду, халкъны ишин, 
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кишилигин, тынчлыгъын, къыйынлыгъын, байрамын, жиляуун, ётген 
тарыхын да бирча тюз, жалгъансыз кёргюзтюрге борчлуду. Алайсыз 
бир тилде да тынч поэзия болмаз. Ол жанындан алып къарасакъ да, 
Танзиляны махтаргъа эркинлигибиз да барды. Аны назмулары керти 
жазылгъан чыгъармаладыла, магъаналары тюздю, теренди. Жашауну 
сыйдамлап, ачыгъа татлы демей, акъгъа – акъ, къарагъа – къара дейди. 
Аны назмулары алай жазылгъанлары себепли окъуучуланы кеслерине 
ийнандырадыла. Ол къууанчны поэтге фахмуну кючю бергенди.

Танзиля Зумакулованы шёндю хайт деген заманыды, усталыгъы-
ны бишген кезиуюдю. Жазгъанлары анга шагъатлыкъ этедиле. Бизни 
бек фахмулу поэтлерибизден бири болургъа аны къолундан келгенин 
барыбыз да кёрдюк. Фахмусуна, сёзюню кючюне, усталыгъына да ий-
нандыкъ. Ол аны кесине да, бизге да къууанчлы затды. Танзиля мындан 
ары да кёп ахшы китап жазарына, литературабызгъа кёп игилик этерине 
барыбыз да ийнанабыз. Мен бу сёзлени Танзиляны бек фахмулу адамгъа, 
бек иги поэтлерибизден бирине санагъаным себепли жазгъанма.

КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын.
15-чи  январь, 1975 ж.

Танзиля
Тюзюн айтайым, бу сёз не магъананы тутханыны юсюнден кёп 

сагъыш этгенме. Алай сорууума жууап табалмагъанма. Кёпле кёп тюрлю 
айтханларын эшитгенме. Танзиля деген ат, къалай эсе да бир бийклик-
ни белгилеген, тёгерекге нюр жайгъан, неда танг жарыгъына ушагъан 
сёздю деген оюмгъа келгендиле аллай адамла. Ол сёзню «Поэзия деген 
неди» деген соруу бла тенглешдиреме мен а. Расул Гамзатов Зумакъул-
ланы Танзиляны юсюнден жазгъан заманында айтхан бир оюмгъа уа эс 
бурмай болалмайма: «Танзиля деген ат поэзияны кесине ушайды сора 
анда кёплеге белгисиз бир терен шашырынлыкъ барды. Алай ол жашы-
рынлыкъ да поэзияды».

Ол затладан оюм эте келгенимде уа – Танзиля поэзияда бек жарыкъ, 
ёмюрлени чакъгъанлай турлукъ литература сыфатдан деп таукел айтыр-
гъа базынама. Бу сёзлени жаза туруб а Эдуардас Межелайтис Танзиляны 
юсюнден айтхан сёзле да эсиме тюшдюле: «Бек эрттеден бери жюре-
гимде сакълагъанлай келеме поэзияда бир ариу рифманы – аны аты 
Танзиляды, ол мени къулагъыма музыкача эшитилгенлей турады».

Ол – атлары дуниягъа айтылгъан адамла бичген багъагъа жукъ 

Къулийланы Къайсын
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къошуп онг жокъду – бизни Танзиля дуния поэзияны ма аллай сейирлик 
бутагъыды. Былайда бир кесек сагъыш этейик; бусагъатда таулулада, жа-
ланда таулулада – башха миллетледе да не къадар тиширыу барды Танзиля 
деген атны жюрютгенле. Аланы санап бошаялмабыз деп къоркъама. Биз 
Зумакъулланы Танзиляны таныгъанча ол ариу атны жюрютген тиширы-
угъа тюбегенибизни ачыкъ айтайым. Ол Танзиляны фахмусуна, хар жаны 
бла да ариулугъуна халкъ бичген багъаны кёргюзтген шартды.

Бу кюнледе Къабарты Малкъарны халкъы, Россейни бирси республи-
каларыны областьларыны поэзияны сюйген адамлары да Зумакъулланы 
Мустафаны къызы Танзиляны туугъан кюнюне аталгъан къууанчны бийик 
даражада этгенлерине барыбыз да шагъатбыз. Быллай къууанчлада кес-
лерини озгъан заманларына багъаны жашаулары не магъананы тута 
келгенлери бла ёнчелейдиле; поэтни юсюнден а хапарны аны китаплары 
айтадыла. Танзиляны хар китабы халкъны литературасыны, культура-
сыны, искусствосуну (Танзиляны назмуларына этилген не къадар жыр 
барды) ёсюу жолун кёргюзтген оюлмазлыкъ къалады. Хар назмусуну, 
поэмасыны кесини энчи магъаналары, суратлау кючлери; аны чыгъарма-
ларында жашауну керти болумуну жюрек тебиуюн, кёрген да, эшитген да 
этесе, жауун жуугъан гюлле сабийча ёсгенлерин да алай. «Къаяда ёсген 
гюллени» уа къалай сейирлик суратлайды Танзиля. Поэзияда аллай затла-
ны суратларын жаланда фахмулу адам – поэт – таулу тиширу ишлеяллыкъ 
эди. Танзиля кеси уа ушамаймыды да къыш да , жай да чагъып тургъан 
гюлге! Аллай адамны уа мен да кесими туугъан жериме санагъан Бахсан 
ауузу жаратханды дуниягъа.

Танзиля – кесин кётюрген адам тюйюлдю – уллугъа, гитчеге да хычыуун 
ышырыуу, ариу сёзю бла тюбер, – хар бир ышанында да поэзияны таууш-
лукъ шартлары. Аны иши, кеси да насыпдан тюнгюлген адамгъа окъуна 
кюч-къарыу бермей къоймайдыла. Поэтни озгъан заманланы суратлагъан 
чыгъармаларын окъусанг бирде тюшюнгде кимле бла эсе да – танымагъан, 
кёрмеген адамларынг бла ушакъ этгенча боласа, бирде адам улу сынагъан 
къыйынлыкъла, мурдарлыкъла кёз жашларынгы чыгъарадыла, бирде зулму 
кючлеге чамландырадыла; бирде уа къууанчланы къобуз тауушлары тойгъа 
чакъырадыла, – ма керти поэзия, ма чынтты фахму!

Сен къарамазса дедиле
Бу дунияда Малкъаргъа,–
Кёзлеримден тёгюлдюле
Къан тамычыла акъ къаргъа…
   («Тюш»)

Ол сёзле къалай таралтмасынла жюреклени? Не уа:

Сени кёрмей жилягъанымда
Ташланы да жилятдым.
Сени кёрюп жырладым да,
Ташланы да жырлатдым.

Танзиля
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Бу тёрт тизгин да «Тюш» деген назмудандыла. Поэт алада Малкъаргъа 
къайтханыны къууанчын суратлайды.

Дунияда кертини бла ётюрюкню бири биринден айырыргъа, табий-
гъатны жашырынлыкъларын ангыларгъа да, тюзлюкню сюерге да бизни 
поэзия юйретгенин билебиз; чыгъармачылыкъ ишни теренлигин ангы-
ларгъа болушхан да олду. Ай бла кюн бла ушакъ этдирген да поэзияды 
– Танзиля жазгъан назмулача, поэмалача чыгъармала. Алим Кешоков, Къу-
лийланы Къайсын, Зумакъулланы Танзиля, Инна Кашежева кибик поэтле 
бла бир кезиуде жашагъаныма, ала бла ушакъ этерге, поэзияны, саулай да 
миллет культураны, дуния литератураны юслеринден оюмларына тынгы-
ларгъа онгум бола келгенине къалай къууанама мен.

…Ашыкъдым мен сизге узакъдан, – 
Гюллериме – ташны жарып чыкъгъан,
Сууларыма – къая бузу саркъгъан:
Жылы жерими акъ тангларына,
Кёкге узалгъан, тау къолларына.

Танзиля къалай ариу суратлайды туугъан жерини ариулугъун, – табий-
гъатны байлыгъын. Шауданны тазалыгъын, тау сууну базыныулугъун (ол 
къысыр къаяны тешип саркъады), къызны ариу нюрюн, тюз жашаугъа тюз 
ёкюл болуп сюелген ёмюрлюк къаяланы деменгиликлерин – душмандан 
къан алыргъа таукелликлерин, адам улуну жилятхан элия бутагъы аланы 
кеслерини кёкюреклерине атылырын излегенлерин да кёребиз Танзиляны 
поэзиясында. Сёзсюз, адамлыкъларын тас этгенлеге чамланыу да барды 
поэтни жазгъанларында. Бизни заманны фахмулу назмучусу Зумакъулланы 
Танзиля чыгъармаларыны бирлеринде Малкъарда анга дери бу жазыу иш 
бла кюрешген таулу тиширыу болмагъанын  хапарлайды. Ол затны Танзиля 
махтанып айтмайды, таулу тиширу алгъын заманлада окъургъа – фахмусун 
халкъгъа туура этерге онгу, – баш эркинлиги болмагъанын суратлайды.

Мен былайда бир затха энчи эс бурургъа сюеме: Танзиляны жазгъан-
ларында эр киши поэзия, тиширыу поэзия дегенча ангылам жокъду; не 
менме деген эр киши поэт да дуниягъа жаланда Зумакъул къызы жаратхан 
чыгъармаланы жаратыргъа къолундан келлик эди. Биз, эр кишиле, Танзи-
ляны фахмусуна, поэзияда айтыргъа къолундан келген сёзюне баш урургъа 
борчлубуз. Биз анга сукъланыргъа, аны бла ёхтемленирге да борчлубуз.

Юбилейинг бла жюрекден алгъышлайма багъалы эгечибиз, – Танзиля 
Мустафаевна! Саулукъ, иш кёллюлюк хар заманда биргенге болсунла.

КАУФОВ Хачим,
КъМР-ни Жазыучуларыны

Союзуну правленини председатели.

Кауфов Хачим
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 БЕППАЙЛАНЫ Муталип

Ёмюрлюк сен, Ариулукъ

От жагъанг – тау жырлагъа
Жан салгъан – тёр тохана!
Салмай бой сен жыллагъа,
Ёренге Жыр, Кюн Ана!

Жап-жарыкъ ай кечеле,
Кечиуле-жинк жарыуда.
Жагъада тал бйчеле,
Тепсеуге – терк барыуда!

Сабырлыкъ, ой асыллыкъ,
Хар жанга – жандауурлукъ!
Жюрегинг бал-балхамлыкъ:
Ёмюрлюк сен, Ариулукъ!

От жагъанг – тау жырлагъа
Жан салгъан – тёр тохана!
Салмай бой сен жыллагъа,
Ёренге Жыр, Кюн Ана!
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Солдан онгнга: 
Къулийланы Къайсын, Зумакъулланы Танзиля, Мустай Карим

Солдан онгнга: Танзиля, Чингиз Айтматов, 
Танзиляны анасы Мариям, Узбекистанны халкъ поэти Зульфия
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Танзиля китап окъуучу-
лары бла тюбеген кезиу

Солдан онгнга: 
Зумакъулланы Танзиля, Ираклий Андроников, Майя Румянцева. Москва.
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ТАНЗИЛЯНЫ СУРАТЛАУ ДУНИЯСЫ

Дуния деген кёп магъаналы ангыламды. Аны кенг магъанасындан 
башлап, хар инсанны энчи дуниясына дери. Энчи дунияны кенглиги неда 
такъырлыгъы адамны жашаугъа кёз къарамына, акъылы бла эслилигине 
кёре болады. Миллетибизни келечилери аны эртте ангылагъандыла: кенг 
дуния, такъыр неда аман дуния деп да андан айтылады. Ишлеп, къоншу-
лукъ жюрютюп, эслилик бла кишиликни бийи болалмай жашауу юзюлген 
адамгъа, жан аурутуп, «ол, харип, не дуния кёргенди», – деп да жарсый-
дыла.

Не тюрлю эсе да, дуния деген ангыламны эки къанаты барды: адамны 
кёзю кёрген, акъылына сыйындыралгъан къудурети, сора ала къозгъагъан 
сезим, акъыл байлыгъы, халкъына бла туугъан жерине кёз къарамы.

Сёз искусствону мурдорун къурагъан, аны айнытхан да ол эки шартды 
– эки къанатды. Алимле эртте айтхандыла, жазыучуну дуниясы аны фах-
мусуна кёре болады деп. Аллах, табийгъат, къадар берген уллу фахмусу 
болгъан поэтни (шайырны) дуниясы да кенгди, уллуду. Биз кюнде-кечеде 
кёре тургъан къудуретни фахмулу поэт закийлиги, эслилиги бла керелеп, 
акъыл сёзю бла жылытып, энчи бет алдырады, дин ахлулары айтыучу 
«ахырзаман дуниябызны» огъурлу этеди.

Зумакъулланы Мустафаны къызы Танзиляны суратлау дуниясы 
аллайды. Ол дунияны жарытхан, аны къураргъа онг берген шартланы юс-
леринден Танзиля кеси былай жазады:

Алай мен кёрген кёкню тюбюнде
Огъурсузлукъгъа жер жокъ жеримде,
Кесимча кёрдюм барын хар затны,
Ташны, агъачны, сабийни, къартны.

Мен жыргъа салдым суу шууулдауун, 
Къар, жауун, кырдык шыбырдауун,
Аз, кёпмю этдим – ким билир?
Сёз усталары багъа берирле.

Зумакъулланы къыз «кесича кёрген, кесича» къурагъан дуния бизни 
къайсы бирибизни да жылытады. Кимге да эс тапдыргъан, жашауну юсюн-
ден сагъышландыргъан кенг, энчи сыфаты-къууаты болгъан дунияды ол.

Шимал Кавказда, Ариссейде да кеслерини энчи суратлау дунияла-
рын къурагъан тиширыула аз тюйюлдюле. Биз аланы да къабыл кёрюп, 
къууана, ыспас сёзюбюзню да айтыргъа итинебиз. Алай Танзиляны су-
ратлау дуниясы кёп миллетлени келечилерини жюреклерин бийлеген, 
тазалыкъны бла туугъан жеринге, халкъынга сюймекликни от жагъасын 
ышыргъан, аны сайлатхан дунияды:

Беш тау элинг жашар ючюн бу ташда,
Ёхтемликде, ачыу кёрмей, къууанчда,
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Беш да жаным болса, барын берирем,
Ташларынгы мен къучакълай ёлюрем.
Манга саугъа къаты ташынг, акъ къарынг,
Тюз ниетли, татлы тилли Малкъарым.
   («Малкъарым» деген назмудан).

«Малкъарым» деген назмуну башха жеринде поэт былай жазады:

Сёз айтханда, дуния эшитирча айталгъан,
Тепсегенде, дуниягъа къарс къакъдыргъан,
Ташда от да, ташда гюл да чакъдыргъан.

Танзиляны бу тюрлю тизгинлери миллетине багъа бичген, ыспас 
сёзюдю. Алай ол сёзле поэтни ёз къылыкъ шартларын да ачыкълайдыла. 
Ол шартлагъа аны лирика жигитинден тийишли киши да тюйюлдю: «къа-
ялада» гюлле чакъдырып, миллет литературабызгъа 1960 жыллада келген 
эди.

Танзиляны чыгъармачылыгъы артыкълыкъгъа бла зорлукъгъа, эссиз-
ликге бла оюмсуз этилген ишге къажау сюелген поэзияды. Дунияны 
ырахатлыгъын бла тазалыгъын къоруулагъан. Бизни къайсы бирибиз-
ни да кишиликге юйретген, туугъан жеринги къорууларгъа бла аны 
азатлыгъын сакъларгъа чакъыргъан, тюз жол бла барыргъа кёллендир-
ген поэзияды. Ол жаны бла аны «Малкъарым» деген назмусу жангыз 
кеси окъуна Танзиляны суратлау дуниясына нюр жарыкъ берген, 
ол къурагъан дунияда къаллай инсанла жашаргъа керек болгъанын 
кёргюзтген чыгъармады. Дунияны ырахатлыгъына керилген, анга за-
рлыкъ этерге итиннген шартла кёп тюрлю боладыла. Танзиля аланы 
барысыны да бетлерин ачыкълап, аладан халкъны туугъан жерин къо-
руулаяллыкъ инсан къылыкъ къаллай боллугъун кимден да тынгылы 
кёргюзтеди:

Малкъар! Мени къарыусузгъа санама,
Къыйын кюнде тыянч болур балангма.
Ичлеринде ёмюр жарсыу къайнагъан,
Ачыуладан ёз ташларын чайнагъан.

Тауларынгы мен тиллерин ачарма.
Жарытырма, къайгъыларын чачарма.
Сен чыкъ десенг, къазауатха чыгъарма.
Къажауунгу мен, окъ болуп, жыгъарма.
    («Малкъарым»).

Жашауну бек уллу къыйынлыкъларындан бири сауут-саба бла бай-
ламлыды. Танзиля аны сабийлигинде сынагъанды. Болсада аны юсюнден 
отну ичине кирип чыкъгъанладан окъуна тынгылы къоруулайды бизни 
мамыр дуниябызны.

Танзиляны суратлау дуниясы
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Ма уллу Минги тауну этегинде
Сууукъ ташха бауурун салып жатад.
Уллу къарангы дорбунну ичинде
Кезиусюз ёлюп, жаш немецли солдат.

Бу тизгинле Зумакъул къызыны «Солдат бла сёлешиу» деген наз-
мусундандыла. Ол эртте жазылгъанды – отуз жыл мындан алгъа. Алай 
бюгюнледе да жангылыгъын, терен оюмлулугъун тас этмегенди. Керти 
сёзню къадары алайды. Не тюрлю темалагъа да жан салгъан, аны жангыр-
тхан фахмулу адамны жюрек отуду, сагъышлы энчилиги бла теренлигиди. 
Танзиляны бусагъатда биз сагъыннган назмусу урушну юсюнденди. Бол-
сада поэт аскерчини, неда халкъ сынагъан къыйынлыкъны сагъынмайды. 
Уруш деген зат бир халкъгъа палах келтирип, башхасын къууандырмай-
ды. Ол битеу дунияны бушуууду. Назмусунда Танзиля душман аскерчини 
юсюнден андан жазады. Келип, туугъан жеринден узакъда «ёлюмюне 
тюртюлген» немецлини юсюнден. Ол душманды, бизни жерибизге, хал-
къыбызгъа да душманча керилгенди. Поэт аны унутмайды, ыспассыз 
этип да андан сёлешеди: солдат жерин къоруулай ёлмегенди, къазауатда, 
сермешде жоюлду, окъ тийди деп да айтмайды. Сокъур таналай, эссиз жа-
ныуарча келип, «ёлюмюне тюртюлгенди» дейди поэт. Немецли солдатны 
жазыкълыгъы жаланда замансыз, узакъ жерде жоюлгъаны бла байламлы 
тюйюлдю, ыспассызлыгъындады.

«Солдат бла сёлешиу» деген назмуда поэт, биреуню эссизлигине хор-
латып, ыспассыздан жашауун юзген немецли солдатны кёргюзтеди. Этген 
аманлыгъыны ызындан не келирин билирге итинмеген, ёз башына игилик 
излеп, къалгъанлагъа уру къазгъан жууапсыз солдатны. Поэтни тынгысыз 
этген, жарсытхан инсан эссизликди, ниет-саясат, къылыкъ сокъурлукъду. 

Болсада дуния тарыхны къыйын сынауу унутулмаз, ол не заманда да 
урушну кюсегенлеге эс жыйдырыр деген ахшы къуумгъа ийнанып жаз-
гъанды Танзиля назмусун:

Хо, уятайым, уяналыр эсенг,
Кесинг тюртюлген ёмюрлюк жукъудан.
Сен тур, уян да, туугъан жеринге бар, - 
Чырт терс бурулмазса энди тюз жолдан.

Урушну кюйсюз бетин, аны ачылыгъын терен да, тынгылы да кёргюзт-
ген поэтлерибизденди Зумакъулланы къыз. Ауазына къулакъ салдырып, 
терсликге адам улун къажау сюерге фахмусу, фикири да тамамлыкъ этген 
жазыучубузду. Аны жаш жылларында жазылгъан «Урушха къажау поэ-
масы» ол жаны бла къарагъанда, кёп миллетли совет литературада бек 
къыйматлы чыгъармаладан бириди. Уруш кюйдюрген жюреклени, ол 
юзген, жарсыулу этген инсан къадарланы бийик суратлау кюч бла ачы-
кълагъан. Аслийжан, Самат, Даммат – поэманы юч жигити – урушну 
юч тюрлю бетин, чексиз кюйсюзлюгюн ачыкълагъан жигитлеча, жама-
уат сынагъан къыйынлыкъланы жыйышдыргъан къадарла болуп, бизни 

Толгъурланы Зейтун
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ана литературабызгъа алай киргендиле. Озгъан урушну азабын Танзиля 
бир тёлю сынагъан къыйынлыкъ бла ёнчелемейди, алгъа къарап, аны 
ууу келлик заманнга, тууарыкъ тёлюлеге да жетерин ачыкълап, урушха 
къажау, анга налат берген ауазын басымлы, ийнаныулу да этгенди:

Солдатны ёлтюрген жютю, ачы окъ
Ёлтюрмегенди ол жангыз кесин, 
Юйюрюн ёлтюргенди, анга сёз да жокъ,
Неда аны туумагъан  юйдегисин.

Аскерчини жойгъан окъ аны жюрегинде, бауурунда сууумай, аналаны, 
келлик ёмюрлени да жаралы этеди – поэтни суратлау оюмуну теренлиги, 
кёз къарамыны жютюлюгю алайды. Поэманы баш жигити Аслийжанды. 
Къыйын къадары бла окъуучуланы жарсытхан. Уруш Аслийжанны эрини 
жашауун юзюп, аны кесин аямагъанды – Саматха тийген окъ аны жю-
регине да тийгенди. Бюгюнледе да Аслийжанны жюрегинде окъ жараны 
бла къара бушууну уялары чачылмагъанды. Алай ол тиширыу жаланда 
къара бушууну жесири тюйюлдю. Ол тазалыкъны, бийик таулу адеплик-
ни бла намысны юлгюсюдю. Саматны сюймеклигине кир къондурмагъан, 
Саматха сюймеклигин акъ къанат этип жашагъан.

Саматча жашла, адамла урушну ёчюлтюр ючюн, Ата журтларын, 
Совет къыралны къоруулар ючюн сауут кётюргендиле. Юй бийчелерини, 
эгечлерини намысларын малтатмай, жоюлуп кетгендиле. Жоюлгъан эселе 
да ыспассызлыкъ сынамадыла, халкъны, ахлуну эслеринде, жюреклерин-
де къалдыла, Аслийжанны жюрегинде Самат къалгъанча:

Ах, Самат, аны сен къалай кёргюн,
Ол бюгюн къалай такъырланнганын, 
Эртте сен алгъан жыйрыкъны ёшюнюн,
Жилямукъ тёгюп, жибип тургъанын.

 Аслийжан ариу къылыкъгъа, бийик намысха табынып ёсген 
совет тиширыуладан бириди. Башыбызгъа мадар-къадар этейик деп 
жангы «сюймеклик» излей билмеген тиширыу. Урушну къыйынлыгъы 
аллайланы бегирек ачытханы, эзгени белгилиди. Керти да, Аслийжанча 
тиширыула урушдан сора къыралны жашауу бла жашагъандыла, ала, мен 
сынагъанны ким сынады деп, бушууларына бой салып къоймагъандыла: 
шахарла ишлегендиле, жерни жашнатхандыла. Болсада аланы жюрек жа-
раларына дарман табылмагъанды. 

Танзиля озгъан урушну къыйынлыкъларын, ол жамауатха, халкълагъа 
сынатхан бушууну асламында тиширыу къадарны юсю бла кёргюзтеди. 
Инсанланы ич къылыкъларын, жюрек урууларыны энчиликлерин жютю 
сезип, анга кёре чыгъарма жазыу – не заманда да уллу фахмулуланы 
тёрелери бола келгенди. Танзиля ол тизгиндеди. Аны поэзиясында жа-
мауатны сезими, жюрек урууу бла эси шарт ачыкъланады. Окъуучуну 
жюрегине ётген жашау кертичиликге табыннган поэзияды ол. «Школчу 

5 «Минги Тау» №5

Танзиляны суратлау дуниясы
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къызчыкъ хорламны кюнюнде» деген назмусунда поэт сау дуниягъа, ма-
мырлыкъгъа термилген халкълагъа къууанч, сюйюмчю келтирген кюнню 
юсюнден жазады. Уллу къууанчда инсанны энчи къадары, жарсыуу жуту-
луп, тунчугъуп къалмайды. Адамлагъа сюймеклик ниети жазыучуладан 
аны излеген да этмейди. Жамауатны насыбы инсанны энчи насыбы бла 
байламлыды. Халкъны насыбын, ыразылыгъын къоруулау хар инсанны 
къадарына сакълыкъдан башланады. Жашауну, халкъгъа сюймекликни 
ол диалектикасын биз сагъыннган назмуда Танзиля чынтты усталыкъ бла 
кёргюзтюп, урушда атасы жоюлгъан къызчыкъны къадарын, жюрек жар-
сыуун унутулмазча толу ачыкълагъанды. Былайда Танзиля кишиге кёзбау 
этмейди, жалгъан жапсарыу сёз айтмайды. Урушну чексиз кюйсюзлюгюн 
ачыкълап, анга налат берген жазыучугъа ол керекмейди:

Бомба ойгъан юй баш – 
Энди ол да жабылыр,
Уруш кюйдюрген кырдык
Энтта ёсер, жангырыр.
Алай мени атамы
Хорлау къайтармаз,
Ата, тансыкъ болуп,
Ёшюнюнге къысылмаз.

Танзиля, нени юсюнден жазса да, инсан къадарына сакълыкъгъа 
чакъырып, аны энчилигин, жамауат кётюрген сыйлылыгъын белгилеп, 
алай жазады. Халкъны кёз къарамы поэтни кёз къарамыды, эслилигиди. 
Танзиляны ол шартын, жазыу илишанын ангылауда «Анасы турады…» 
деген назмусуну да магъанасы уллуду. Урушдан къайтмай къалгъан жашны 
юй бийчесин бла анасын тенглешдиргенде, Танзиля, сёзсюз, хурметни 
ана жюрекге береди. Аны юсюнден айтханда, поэтни фикири жамауат 
сынаугъа, халкъ фикирге тенгди. Поэт поэзиясында анагъа, эгечге, аланы 
жюрек жылыуларына, жюрек халаллыкъларына уллу жер берилгени да 
аны бла байламлыды. Ол жаны бла тынгылы юлгюлюк этерик «Къарын-
дашларыма» деген назмуду. Бу чыгъармагъа Танзиля эки эгечни къадарын 
сыйындыргъанды. Бир эгеч насыплыды. Аны жети къарындашы барды. 
Жетиси да сау-саламатдыла. «Деменгили таула» кибик къарындашла. 
Башха эгеч да аныча насыплы, къууанчлы да болургъа боллукъ эди. Алай 
ол тиширыуну жети къарындашын озгъан уруш сыйыргъанды, кебинсиз 
узакъда кёмгенди. Тиширыуну ич кюйюн, жарсыуун ачыкълауда поэ-
тессаны сёзге усталыгъы жюреклени учундурурча алайды. Аны сезим 
байлыгъы бла жютюлюгю:

Къарындашларым, кебинсиз жатханла,
Сакъламадыгъыз сиз жаныгъызны!
Ах, мыйыкъ къойгъунчу жерге батханла, 
Кимле къысдыла да жаягъыгъызны?
О, кимле элтирле эгечигизни
Салын, сизсизлей таулу къабырлагъа…
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Танзиляны быллай тизгинлери халкъ кюйге, халкъ тарыгъыу жыргъа 
тенг болгъанлары къайсыбызгъа да туурады. Назмуну экинчи бёлюмюнде 
поэтессаны жюрек оту не аз да селеймейди, сезими бютюн толкъунланып, 
шатыкланып саркъады. Алай ол бизни бюгюннгю ырахат кюнлерибизни, 
жюреклеге шуёхлукъ берген къууанчыбызны юсюнденди. Поэтни ауазы 
ийнаныулукъдан бла ёхтемликден толуду. Мамырлыкъгъа тилек этген, 
анга сакълыкъгъа чакъыргъан ауаз:

Чигинжилерим, сиз кёз жарыкъларым!
Къууанчлыды бюгюн ата юйюбюз.
Келгенсиз сиз жетигиз да, жыйылып, 
Биз насыпсыз да, сыйсыз да тюйюлбюз.
Киши алмаз бу насыпны, сыйырып.

Дунияны ырахатлыкъгъа, эслилик бла сакълыкъгъа итиниу не заман-
да да поэтлеге тынчлыкъ бермегенди.

Бек къыйматлы фикирлери аны бла байламлы бола келгенди. Алай 
ол тема эскирмейди. Хар уллу жазыучу фахму жарыгъы бла аны кесича 
жарытады, кесича накъыш-оюу салып, адам улуну жюрегин сагъайта-
ды. Искусствону уа бек сыйлы борчу олду. Танзиляны поэзиясы терен 
магъаналы фикир жюкню, эстетика борчну кётюре, алай айныгъанды. Бу-
сагъатлада да, къайсы назмусун алып къарасакъ да, поэт дуния магъаналы 
темалагъа кертичилей къалады.

Аны айтханым, суратлау оюмгъа чып тюшюрмей, сезим, илхам жю-
тюлюкню ачыкъ, жаланнгач сёзге алышмай, дуния къайгъысыны юсюнден 
бюгюннгю поэзияны жетишимине кёре жазгъан къыйынды демекликди. 
Анга эстетика жютюлюк, илхам да азлыкъ этерикдиле. Анга кенг кёз 
къарам, саясат эслилик бла ангылау керекдиле. Танзиля ол шартланы, 
илишанланы барысын да бирикдирип жазгъан поэтди, сёз устасыды. Аны  
«Сынар миялагъа ушайбызмы да биз?» деген назмусу гитче затны – мияла 
табакъны юсюнден башланады. Кюн, сагъат сайын тиширыула къолла-
рында жюрютген «мияла чырчаны» юсюнден. Фахмулу суратчыгъа, 
жазыучугъа тийишлисича, аны суратын береди, къубултуп-сымарлап. 
Сора «эслемей жетген жаулукъ чачакъдан тюшюп», ууалгъанын кёргюз-
теди. 

Поэт назмусун былайда юзюп къойса да, окъучууну сагъышлан-
дырырча сурат ишлегени белгилиди. Сакъсызлыкъ, жарсыу, палах 
туудургъаныны юсюнден оюмландыргъан сурат. Алай жашау шарт, анга 
уллу поэзияны, сагъышны къанатландыргъан шарт болады. Шатык сурат, 
ёз эстетика магъанасын тас этмей, поэзияны уллу отун къабындырып, жер 
жюзюне ётерге кёпюрлюк этеди. Поэт, алай бла, тёгерек мияла табакъны 
да, жер жюзюн да къол аязына сыйындырады. Табакъны юсюнден фикир-
ге, жаз тилге айланады:

Мен а ушатама ол мияланы,
Тиширыугъа ушатмайын, Жерге.

5*
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Къолу, кёзю да жокъду да аны. 
Сакъ болмасакъ, анга да тиерге
Болур, ол чачакъча, эссиз бир зат.

Кёз кёрген, кече-кюнде бизни жашауубуз бла байламлы гитче шартла 
бла болумла Танзиляны поэзиясыны отун селейтмейдиле.

Кырдыкны жашиллиги, чёп баш, ташны ауурлугъу, терекни жангыз-
лыгъы, къарт парийни къарыусузлугъу – барысы да фикирни къозгъап, 
илхамын ышырадыла. Барысы да мамырлыкъны, ырахатлыкъны юсюн-
ден, адам бла жамауатны, аланы борчларыны юсюнден сагъышха элтген 
поэзияны жилтинлеридиле, кёпюрлеридиле. «Манга тюшсе эди алай 
ёлюрге» деген назму да поэт «чыммакъ чакъгъан терекле ичинде саргъа-
лып, къуруп сюелген» терекни кёргюзтеди.

Дуния ачылыгъын, дуния татлылыгъын да сыйындыргъан назмуду 
ол. Башха жаны бла къарагъанда, борчну юсюнден сагъышды. Терекни 
кюйгенине къарап, поэт ёз борчун, адамлыкъ ызын да къалай ангылагъа-
нын ачыкъ билдиреди.

Урушха къажаулукъ, дуния мамырлыкъгъа сакълыкъ – ол хар инсан-
нга, юйюрге сакълыкъдан башланады. Хар адам инсанлыкъ борчун терен, 
толу ангылаудан башлайды. Зумакъул къызыны поэзиясы дуния къудуре-
тине махтау салгъан, жыр этген поэзияды. Алай этген аны бек къыйматлы 
жаухары инсанлыкъ теренлигиндеди, хар тизгини, хар сёзю бла сакълы-
къгъа чакъыра билгениндеди.

Аз, гитче шартны юсю бла эслиликге юйретген малкъар литература-
ны жашил бутагъыды Танзиляны поэзиясы.

«Сёзню сёз бла къууама…» - дегендиле буруннгулула. Аны магъанасы 
уллуду, кенгди. Аны хар жазыучу, хар поэт, бек къыйматлы насийхатныча, 
эсинде тутаргъа борчлу эди. Нек дегенде, жазыучуну жамауатны аллында 
жууаплылыгъы сёзню хайырлана билгени, анга сакълыгъы бла байламлы-
ды. Сёз бла ышырылып туугъан сёзле, акъгъан суулай, тыйгъычсыздыла. 
Бюгюн саркъып, къуулай къабынып, тамбла ёчюллюкле. Керти сёзню 
ышырлыкъ жаланда эслиликди, фикирди. Халкъгъа сюймеклик бла сезим 
теренликди. Эслиликни бла сабырлыкъны къурау кючю чексиздиле. 
Эслиликге не бойсунмаз, оюлгъанны къурагъан, шауну сау этген олду. 
Эслилик а сёзню аягъы бла жюрюйдю. Жюреклеге ырахатлыкъ берген, 
жамауатны биргесине жюрютюрюк сёз. Халкъ аны ат бла тенг этгенди. 
Айтырын, къалырын билген деп, адамны да ол андан махтагъанды. 

Бизни алгъыннгы окъуусуз, жазмасыз адамларыбыз окъуна сёзню 
алай багъалагъандыла, жамауатны, кесин да бетлерин жарытмаз сёзню 
айтыргъа ылыгъып, артха тартынып:

Махтау, махтау анга – жырламагъаннга,
Ахшы жырламазын ангылагъаннга,
Жырларыгъы келип, шумсуз тургъаннга,
Махтау, махтау анга – ол акъылманнга,
Керексиз сёзню ичде тыялгъаннга, - 
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деп жазгъанды Танзиля. Ызына, озгъан заманнга, алгъа да къарай билген 
жютю, закий инсанча, поэтча.

Бизни литературада сёзюн жюрюте билген эсли адамла аз тюйюлдю-
ле. Алай Танзиля ол жаны бла энчи хурметге, ыспасха тийишлиди. Озгъан 
заманны бла бюгюнню байламлы кёргюзтюрге итинмеклик къайсы 
жазыучуну да аумаз ташыды. Бурун замандан бери жамауат инсан жю-
реклеге ата келген огъурлулукъну, намыс-адепликни, таза ниетлиликни 
урлукълары Зумакулованы поэзиясында тынгылы жыйышып, тынгылы 
да жашнагъандыла. Халкъдан, аны жютюлюгюнден бла эслилигинден 
кенгде къалгъан адам жюрек жылыуу бла кишини къууандырмаз, сёзю 
да – жел сууургъан кебеклей болур. Танзиляны насып, фахму юлюшю 
халкъ бла, туугъан ташы, топурагъы бла байламлыкъда белгиленнгенди. 
Аны дуниягъа, жашаугъа кёзюн ачхан юйюр да беш тау элни, жамауатны 
туурасында айныгъанды. Анасы да къууатлыкъны, жюрек жумушакълы-
къны бла тазалыкъны белгисича эди. Танзиля уа жаланда анасыны къызы 
тюйюлдю, жаланда къарындашларыны эгечи тюйюлдю – ол жамауатны 
къызыды. Халкъ сынагъанны да фахму, ниет кючю бла бийик поэзиягъа 
айландырып, жангы жашау бере билгенледенди. Алайсыз аны назму, жыр 
сёзю таулу тиширыуланы адепли тынгылауларын, жюрек къууанчларын 
сыйындырмаз эди. Алайсыз иги жыр кюсегенлеге жыр, тазалыкъ излеген-
леге шаудан болуп бармаз эди. 

Жашауну, туугъан жерини илишанларына поэтни жютюлюгю по-
эзиясыны ауазында, жюрюшюнде, ниетинде толу белгиленип турады. 
«Жерими, халкъымы бергенлерин тюшюрмем ахыр къолумдан», - дейди 
Танзиля биз сагъыннган назмуда. Ол жазыучуну жамауатына антыча эши-
тиледи. Болсада, антны къыйматы азды, жашауда хар нени да диалектика 
байламлыгъы ангылашынмаса, инсанлыкъ эс анга тынгылы таянмаса. Зу-
макъул къызына жууаплы сёзлени айтыргъа базындыргъан терен сезими, 
аны жорукъларына тийишли оюм эте билгенди. Адамлыкъ, огъурлукъ, 
миллет от жагъаны къубултуп, анга табыныудан бла къуллукъ этерге 
итинмекликден башланады. Миллет от жагъа, халкъы, бешиги тебире-
тилген жери бергенин къанына, сезимине сингдирмей, аны айнытмай не 
жазыучу, не алим бет жарыкълы болмайды. Акъ тёппелеге жол ёз жеринги 
дуппурларындан башланады, башха миллетлеге, адам улуна сюймеклик 
босагъангы, арбазынгы сюймекликден башланады. Танзиля, аны уста ан-
гылагъаны бла къалмай, суратлау диуниясы бла тынгылы жууап этеди. 
Миллет тарыхны юсю бла атлап, кишиге кёзбау этмези да поэзиясында 
шарт кёрюнеди. Туугъан жерине, тауларына ачыкъ китапхача поэт андан 
къарайды. Къууанчлыкъда жортхан сабийлик, тенгле арасында къанат 
къатдыргъан жашлыкъ, къыйынлыкъда чыныкъгъан анала, урушда чал 
болгъан атала, урунуу, сермешле – барысы да халкъны жашаууна сыйы-
нып, аны тарыхын къурап, Танзиляны поэзия дуниясында жер тапхандыла. 
Таула кюзгюсю, суула, щорхала макъамы болгъан поэзияды ол.

Чыгъармачылыкъ ишни аягъы юсюне этген, аны халкъны излемине, 
заманнга кёре айнытхан шартла кёпдюле. Аланы ичинде фахму тирилик-
ни магъанасы чексизди. Тирилик керексиз базыныулукъ тюйюлдю. Аны 
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тутхучу аумазлыкъ таянчагъы умут, ниет шартлыкъдады. Эстетика бла 
тынгылы кёз къарамны бирлигиди. Ким не десе да, жазыучу не зат ючюн 
кюрешгенин, кимден нени къорууларын, къалай къорууларын да ачыкъ 
эслеялмаса, бёркюн кёзлерине тюшюрюп баргъан жолоучулай болур эди. 
Бир-бир жазыучуланы халкъларыны тарыхларыны юсюнден ачыкъ, ба-
сымлы сёз айтмай, кёзбау бла башларын жулгъанларыны сылтауу – билим 
такъырлыкъды. Бюгюнледе заман бергеннге, заман эсгертгеннге тын 
къулакълы миллет эсин, маданиятын алгъа тарталмазы баямды. Танзиля 
ол затланы барысыны юсюнден да хыйсап этген поэтледенди. Алайсыз 
аны поээзиясы ана литературабызны дуниясын кенгертип, башха миллет 
окъуучуну жюрегин бийлемез эди.

* * *

Литератураны от жагъасына Танзиля ХХ ёмюрню 50-чи жылла-
рыны ахырында келгенди. Биринчи китабына ол «Къаяда гюлле» деп 
атагъанды. Аллай ариу сыфатны, шатык атны магъанасын сансыз 
этерча тюйюл эди. Къаяда гюлле заманны огъурлулугъун белгилеген 
бла къалмай, поэтессаны жаш сезимини жютюлюгюн, ариулукъгъа 
итинип кюсеген умутуну бийиклигин кёргюзте эдиле. Ким биледи, 
къая юсюнде гюл кибик, къанат къатдырмагъан жаш тиширыу, алгъа 
къарап, поэзия таласы бийик, кенг болуруна, ол гюллю болуруна тер-
милип айтхан эсе да алай. Аякъ тюбюндегин алгъа эслеп, аны бла 
булжумай, узакъдагъын, бийигирекдегин кёрюр ючюн жютюлюк бла 
таукеллик керекдиле. Бийикликге итинмеклик фахмугъа, жашлыкъгъа 
тёреди. Насып жулдузу болгъаныча, хар поэтни, жазыучуну да барды 
къаяда гюлю, жашил таласы, чакъгъан тереги. Хар кимни да барды 
акъ тёппелеге жетер мураты. Алай бир-бирледе къаялада гюллерине 
жеталмагъанла асламыракъ болуп да къаладыла: литератураны бла 
искусствону иши къыйынды. Фахмусузгъа бла итиниусюзге ала жазы-
късынмайдыла.

Фахму юлюшю, сезим къолайы Танзиляны, алдап, жарты жолда 
къалдырмагъандыла.

Бюгюнледе Ариссейни поэзиясыны кенг кёгюнде Зумакъул къы-
зыны жулдузу шарт кёрюнеди, кёп миллетли поэзияны кенг таласында 
Танзиляны таласы ариу накъышлы кюйюзлей белгиленнгенди. Жютю 
къаяда ёсген гюлюне, акъ тёппесине поэтесса тынчлыкъ бла барма-
гъанды, алай тынч жолну сайлагъаннга жамауат, хурмет этип, гюл 
къысымла узатмагъаны да кертиди.

Танзиля жашлыкъгъа бла сынаусузлукъгъа юлюш чыгъармай ёс-
генди десек, жалгъан сёз айтыр эдик. Алай поэт жашлыгъын, заманны 
оздурмай, хайырлана билгени да кертиди. Ашыкъгъан суу тенгизге 
жетмез деген дурус эсе, литературада бла искусствода, бютюнда по-
эзияда, ашыкъмагъан, жашлыгъымда этмегеними артда этерме деп 
уллу кёллюлюкге хорлатхан –  жол къораталмагъан жолоучу кибикди. 

Толгъурланы Зейтун
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Жазыучулукъну къыйын, насыплы къадарын излеген хыпый-сыпый-
лыкъгъа терилирге керек тюйюлдю, талчыкъмай, жюреги бла берилип 
ишлерге, излерге да керекди. Танзиляны поэт къадары, жолу ол жаны 
бла юлгюлюдю. Бир-бир жазыучуланы ёмюрлерине тенг жолну аны 
фахмусу, сёзге сюймеклиги терк къысхартханды. 

Уллу поэтни поэзиясы, тенгизча, жашауча кенгди, кёп макъамлы-
ды. Аны бир ызгъа тюшюрюп, былайды деген къыйынды. Ол керек да 
тюйюлдю. Ким биледи, аны ючюн поэтни хар атламына сагъайыргъа 
тюшерик болур эди. Нек дегенде, поэзия жазыучуну жюрек уруууду, 
къан тамырыны тебиуюдю, солуууду, къууанчха – къууанчды, бушу-
угъа, палахха – жарсыуду. Тынгылы поэзияны окъугъан мен анда не 
тапдым деп хазна сагъышланмайды. Тергеуге сыйынмагъан жаланда 
литература бла искусстводу. Тынгылы поэзия бла тюбешген инсанны 
ал сезими къууанчлы сезим болады, поэтге ыспас, хурмет этген сезим, 
кеси ючюн, жюреги жаратып, эс тапдыргъаны ючюн. Алай инсан неден 
да бек халкъы, аны тили, культурасы ючюн къууанады. Мени мил-
летими жюрек урууун ёз жюрек урууунча эшитген, сезген поэт жер 
юсюнде жашайды деп. Бютюнда аз халкъгъа уллу поэт тууса. Ол жаны 
бла къарагъанда, жашау бла къадар аламат чомартдыла: уллу халкъла-
гъа уллу поэтле буюруп, аз халкълагъа аз фахмулула берилмейдиле. 
Уллу поэтле жер юсюню къайсы этегинде да уллу борчларын бирча 
толтурадыла. Танзиля Ата журтубузну уллу поэтлерини санындады, 
ауазына, акъыл сёзлерине халкъ къулакъ салырча жазгъанладанды. 
Аны да бийик умуту, кюсеую, кюреши, Шелли айтханлай, адамланы 
жюреклерин тазалап, жашаугъа поэтни, жазыучуну кёзю бла къаратыр-
гъады. Аны да бек уллу термилиую, кюреши адамла жашаугъа, дуния 
ариулукъгъа поэтлеча сакъ болсала эдиле деген ниет бла байламлыды.

Жюрек оту, элия отлай, кючлю болмагъан поэт, сёзсюз, башхаланы 
жюреклерин да чакъдыраллыкъ тюйюлдю. Назмучуну жюрек оту бир 
заманда селейип, къалкъыугъа тартып жанмагъанды. Аны жюрек оту 
эслиликге бла ийнаныулукъгъа таянады. Алданып, терсликни жолун 
сюргенлени сабырлыкъ, таукеллик ызына къайтарыр ючюн жанады 
ол. Жашау шартлагъа къарап, тинтип, бушуулу, жарсыулу болумланы 
жютю кёргени да махтаулу илишаныды аны.

Танзиля неден да бек жашауну ариулугъуну, огъурлу шартларыны 
юсюнден жазаргъа сюеди. Огъурлулукъну, шатык, назик, ариу или-
шанланы кёргюзтюп, окъуучуларын огъурлулукъгъа, ахшылыкъгъа 
итиндириую аны чыгъармачылыкъ ишини мутхузланмазлыкъ жауха-
рыды. Алай жашауну бети кёп тюрлюдю, фахму уа жашауну «тейри 
къылычын», тереги, сабаны чакъгъанын кёрюп, башхасын сансыз 
къоялмайды. Адамлыкъгъа тийишли болмагъан затла Танзиляны жю-
регинде ёртен жандырмайдыла. Инсанлыкъны байракъ этген, аны кёп 
макъамлы поэзиясында адамлыкъны бла адамсызлыкъны кюрешлери 
тохтамайды. Анда жумушакъ жюреклилик бла харамлыкъ бетден-
бетге тюбеше келедиле. Ариулукъну, шатыклыкъны жютю эслегенича, 
хыйлалыкъны алдаулу шош атламларын кёрюп, жамауатны туурасына, 

Танзиляны суратлау дуниясы
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халкъны ныгъышына чыгъарады. 
Огъурлулукъ бла тюзлюк ёлюмсюздюле. Кеч къалсала да, туманда 

ажашып къалмайдыла. Айхай, кюйсюзлюк бла аманлыкъ да, биз сюй-
генча, борбайсыз тюйюлдюле. Жюз аягъы бла жюрюген осал шартла 
тюбей-тюбей тургъанлары кертиди. Танзиляны суратлау дуниясы жа-
шауну ол бетин, ол жанын да бир заманда кем этип кёргюзтмейди. 
Уллу кёллюлюк, сансызлыкъ кимге керекди. Алай харамлыкъ не бек 
аякъ тиресе да, дуниядан кетеди да, поэзия къалады. Огъурлулукъну, 
жашауну жырыча. Тап кесин сакълар ючюн керексиз чурумланы, зор-
лукъну да хорлай, ол алай айныйды. Танзиля аны сынамагъанды десек, 
асыры семиртир эдик. Алай поэзия жамауатны ахшысына деп тууады. 
Акъыл сёзню багъасын чыгъара билмегенле бардыла деп, поэзия му-
гурайыракъ тюйюлдю. Аны отун жандыргъан, къанатларын кердирген 
халкъды, халкъгъа терен сюймекликди. Ата журтуна, миллет культу-
рагъа, ана тилге, эринмей, жан атып, къуллукъ этерге итинмекликди. 
Танзиляны излеуню жолундан тайдырмай бла талдырмай алгъа элтген-
ле да инсанлыкъны ол бийик илишанларыдыла. Ол илишанла жарыкъ 
фахму бла тынгылы бирикмеселе эди, «Шкантыны таш устасы», 
«Назым Хикметни жырлары» дегенча назмула да литератураны тёрюн-
де накъут ташлача, къызыл гюллеча жанмаз эдиле. 

1950 жылланы ахырында чыкъгъан биринчи китабына Танзиля 
«Къаяда гюлле» деп атагъанды. Ол жыллада жаш поэтни жашаууна гюл 
ариулукъну, субайлыкъны белгисича кирген эсе, бюгюнледе итиниу-
люкню, жетишимликни белгиси болгъанды. Танзиляны поэзиясыны, 
поэт къадарыны энчи тамгъасы, белгиси. Ким биледи, ташны тешип, 
чачып чыкъгъан назик гюлню кёргенинде жаш тиширыу сукълан-
нган болур эди: ташны жырып, бийикледе агъаргъан, къызаргъан гюл 
керти да аламатды. Танзиля, ол жыллада бек жаш поэт, уллу жолгъа 
чыгъар умутунда анга термилген болур эди. Алай аны фахму, жюрек 
оту, ниети бюгюнледе да бийик поэзия таласында, гюллеча, эркин ча-
гъадыла. Тынч тюйюл эди поэтни ары жолу. Болса да жолну тынчын 
сайлагъан къаяны тешип ёсген гюлюне жеталмайды, жамауат да анга 
ыспас сёзюн къоратмайды.

ТОЛГЪУРЛАНЫ Зейтун, 
филология илмуланы доктору, 

профессор.

Толгъурланы Зейтун
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ТАНЗИЛЯБЫЗ

«Танзилябыз – тин анабыз» деген айтым эсиме келип, аны ызындан 
айтыр тизгинлерими жарашдыра тургъанлай, кеч туууп эртте жетген 
бир «жетишим бала», менден эсе алгъа назму жазып, «Чекде» деген 
китабында басмалады.

«…Кязиминге, Къайсынынга,
Тин анабыз – Танзилягъа,
«З» – ларынга,
«Ж» – ларынга,
Къурман болайым,
Шыйых Малкъарым!»
Мени кёлюме келгенни, ол алгъа айтып жиберди эсе, сёз аныкъыды. 

Сёзлерини тюбюне къол салыр мадарым болса, табыу да этип саллыкъ 
эдим. Къол салыр мадар а жокъ… Мен да ол сёзлеге тийишли бир зат 
табалсам деп, ол «жашкону» сёзлерин «ат» этип,айтырымы башына 
салып, кёлюме келгенни жазама…

Сютге тамса наныкъ суучукъ,
Кёрюнеди бир ариучукъ,
Ма алайды Танзиляны бет къаны!
Кёкенле чыкъгъынчы жазгъа…
Къатларында субай назгъа,
Бек ушайды Танзиляны тёрт саны!
Таулу халкъым – фахму юзюк,
Назмучулукъ –  алтын жюзюк,
Танзилябыз ол жюзюкде накъут таш!
Акъылына, билимине,
Халкъгъа таза ниетине,
Сагъышында, мен уруучума бирде баш.
Кавказда Журтда шайыр къызла
Кёкде жаннган нюр жулдузла,
Танзиля уа Танг Чолпаннга ушайды!
Фахму, акъыл, билим, сыфат…
Бир жаннга болсала къанат,
Учуп кетмей, жерде къалай жашайды?!
Тин анабыз – Танзилябыз,
Жюз жыл жаша, ийнагъыбыз!
Кюндюз кюн бол, сен халкъынга, кече – ай!
Эсибизде нюр суратынг,
Ёлюмсюздю сени атынг,
Эсенлей къалса Малкъар бла Къарачай!

ЁЗДЕНЛАНЫ Альберт,
КъЧР-ни халкъ поэти,

РФ-ни сыйлы артисти.
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«Не ахшыды бу дунияны кёргеним»

Бу кюнледе миллетибизни фахмулу назмучусу Танзиляны, юбилейин 
белгилей туруп, аны биринчи кёрген кюнюм эсиме тюшдю.

Халкъыбыз кюйюсюз кёчгюнчюлюкден эркин болуп, туугъан жерине 
жыйыша башлагъан кезиу эди. Мен ол заманда жангыдан чыгъып теби-
реген «Коммунизимге жол» газетибизде ишлей эдим. Бир кюн эсде-буста 
болмай тургъаныбызлай, бизге къонакъла келдиле деген хапар чыкъды. 
Барыбыз да сагъайдыкъ. Хар бирибиз ичибизден сагъышлана болур эдик, 
кимледиле ала деп.

Редакторубуз Кациланы Хабу барыбызны да уллу кабинетлерибизден 
бирине жыйды да айтды: «Къулийланы Къайсын келеди нёгерлери бла..»

Къайсынны атын эшитгенлей бетле жарып, дауур къозгъалды. Къай-
сынны бетден бетге танымасам да аны атын эшите-эшите тургъанем.

Бир жол 1955 жылда уа, Алма-Атада туугъан заманымда «Къазах 
адабияты» деген газетде аны «Исламейни къазах юйде тепседим», деген 
назмусун окъугъан эдим къазах тилде. Ол заманда редакциябызда менден 
жашлары жокъ. Къалгъанла абадан адамны, баям, Къайсынны бетден-бетге 
да таный болур эдиле. Аны себепден болур эди аланы бютюн да жарыкъ 
бет алгъанлары…

Къайсын да келди биргесине эки нёгери бла. Абаданла ала бла къу-
чакълашып саламлашдыла. Бир къауумланы уа кёзлери жилямукъладан 
окъуна толдула – къууанып. Мен не этерге билмей, ырбыннга къысылып 
къалдым. Къайсын мени буюгъуп тургъанымы эслеген болур эди, къатыма 
келип, инбашымдан да къагъып, кесине тартып къучакълады. Атамы атын, 
туугъан элими сорду. Манга жан киргенча болдум. Къайсынны эки нёгери 
бла уа кесим алларына барып саламлашдым. Ала Боташланы Исса бла 
Зумакъулланы Танзиля болгъанларын да билдик. Къайсын бизни ала бла 
шагъырей этди: «Бу уа Танзиляды, фахмулу къызды, иги назмула жазады», 
– деп аны юсюнден энчи айтды.

Къайсынны андан ары не айтханын эштмедим. Битеу эсим Танзи-
лягъа кетип эди. Къайсын бош махтамагъанын ангылап, анга сукъландым. 
«Быллай ариу да болуп, иги назмула да жаза билген къалай насыплы тиши-
руса сен», – Дей эдим ичимден..

Ма Танзиля бла биринчи кере алай танышханма. Ол заманда мен 
къайдан биллик эдим, бара баргъан дунияда Танзиля миллетибизни назму 
къаласыны бийик байракъларындан бири болур деп. Ол заманда кимни 
эсине келлик эди, бу жаш тиширыучукъ халкъыбызны атын дуниягъа айт-
дырырча назмучу боллукъду деп. 

Андан бери кёп жылла оздула. Бюгюнлюкде да Танзилябыз аллыбызда 
барады миллетибизни назмечулукъ байрагъын бийикге кётюрюп. Аны назму 
китаплары болмагъан хазна таулу юйюр табылмаз тейри. Ол жазгъан закий 
тизгинлени окъуй сагъышха къаласа, философия теренликлерине сейир этесе. 

Танзиляны назмуларын окъуй, аны фахмусу тенгизча кенг да, терен 
да болгъанын сезесе. Сёз ючюн, «Гюл» деген назмусуну юсюнден. Мен 
бу тизгинлени окъугъанымда, акъылыма келген оюмла башымдан кетмей 
къалгъандыла. Гюллени юслеринден жазмагъан хазна поэт болмаз. Алай, 
Танзиляны гюлю къая ташда ёсген гюлдю,
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Къая ташха къаты тиреп аягъын
Кёкге буруп ариу, чыммакъ жаягъын!..

дейди Танзиля. Аны окъуй, мен анасыны этегине жабышып, жашаугъа 
учуннган сабийни кёреме, къая ташланы тырнакълап, къая башыны ёрлеп 
баргъан альпинистни эслейме, урушда къаны саркъа тургъанды да душма-
нындан дерт алыргъа тебиннген аскерчини кёреме… «Къая ташха къаты 
тиреп аягъын», деп, тамаша суратлау айтыуну къурай билмеклик чынтды 
фахмуну шартыды. Дагъыда бир назмусунда автор былай жазады:

Къар къояр кырдыкча агъаргъан жерим,
Къуруй баргъан терек бир кюнде ауар,
Жашаудан тоймай, чыгъармай кёлюн,
Тюккюч жанында уа таш терек чыгъар.

Табийгъатны уллу къудрети бла бирге жашауну ёчюлмезлигин, дуни-
яны тозурай да, жангыдан тириле барлыгъын, аны бла бирге уа адамны да 
ызындан туудугъу къаллыгъын Танзиля суратлау сёзю бла белгили этеди. 
Ол айтханына къошакъ халда поэт былай жырлайды:

Бу дунияда къар хапучукъ эсем да,
Жерге тюшюп, бирде эрип кетерик,
Бу дунияда жашил чёпчик эсем да,
Саргъалгъынчы, чалгъы аузу жетерик,
Не ахшыды бу дунияны кёргеним,
Ачылыгъын, татлылыгъын билгеним!

Сагъыш этип кёрчюгюз, бу тизгинледе къаллай терен магъана болгъа-
нын. Не къыйын эсе да, бу жарыкъ дуниягъа келмеклик, кюнню кёрюп, аны 
кёз ачмакълыкъ, балам барды деп, анга къууанмакълыкъ, аны бла бирге уа 
ачылыкъ, харамлыкъ да болгъанын билмеклик – была барысы да сеийрди-
ле, ол затланы кёрюр ючюн туумакълыкъны уа поэт насыпха санайды…

Танзиляны чыгъармачылыкъ ишини юсюнден кёп жазылгъанды, кёп 
айтылгъанды. Алай, кёп айтылса да, уллу поэтге уллу сёз артыкъ болмай-
ды.

Танзиля бир назмусунда былай айтады:

Манга уа заман кёпмю къалды, азмы?
Ахыр кюннге жууукъ боламы барама?...

Биз а, багъалы Танзиля, сени ол сорууларынга былай жууап беребиз: 
сен халкъыбызны сыйлы, хурметли, фахмулу къызыса. Энттта да кёп жыл-
ланы жаша дейбиз санга бул-булча жырлай, миллетинги 
къууандыра. Бу къысха хапарны башына уа Танзиляны 
жырыны сёзлерин салгъанма. Танзиля сени бу дунияны 
кёргенинге халкъынг кесингден эсе бек къууаннганына 
ишексиз бол.

ТОКУМАЛАНЫ Жагъафар

«Не ахшыды бу дунияны кёргеним»
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КЪАДАРЫ ЫШАРГЪАН

Зумакъулланы Танзиля  Малкъарны уллу поэтиди. Туугъан жерини 
таулары бла тенгдиле жюрегини макъамы, илхамы, тепгени. Жашау 
кертиликни ойлап, не аз да заран келтирмей, сёзюн адамлагъа болуш-
лукъгъа айта билген алай кёп жазыучу жокъду дуния башында. Таулула, 
тиширыуну багъасын чыгъарабыз деселе, «Ол эр киши акъыллыды», 
- дейдиле. Ол да алай тургъанлай, багъалы окъуучула, аллай адамны 
юсюнден къаллай  сёзле айтыргъа кереклисин, тийиншлисин. Былайда 
манга болушлукъгъа Танзиляны кесини ма бу тизгинлери келедиле:

Ол чакъгъанды,
Къая ташда гюл болуп,
Къалай къалыр
Ол гюл кюйюп, кюл болуп?

Инжилсе да,
Чагъа-чагъа, инжилир. 
Юзюлсе да,
Гюллей къала, юзюлюр.

 Ма ол къая ташда ёсген гюл Танзиля кесиди, бизни поэзиябызны 
ёхтемлиги, ариулугъу, жашау кёллюлюгю, терен кёкге, чексиз аязчыкча, 
ачыкълыгъы, тазалыгъы да.

Танзиляны назмуларында кёп тюрсюн, кёп тюрлю бояу. Ол бояула, 
экили болмагъанлай, тау жайлыкълада ёсген гокка хансладача, кесгин-
диле. Къуралгъан сыфатла да жарыкъдыла иги къууумлудула, эм башы 
уа – ала, кёз аллынга келип, ёмюрден ахыргъа эсингде къаладыла. 

Къаты ташдан сау дуниягъа кёз ачхан –
Ол тынчлыкъны излемеди бир башха,
Таш чыдамын сынай болур кесинде,
Чакъгъан эсе, ташны жарып, юсюнде!

Гирхожан сууну сабыр сагъатында кирсизлиги, къар эрий жауунла-
гъа жаугъанда аны эркинлиги, къатылыгъы, аны къуршалагъан тауланы 
ёмюрлюклери – битеу ала  бары да  Танзиляны назмуларында кесле-
рини (алай айтыргъа боллукъ эсе) тукъум тамгъаларын къойгъандыла. 
Андан болур, эшта да, Танзиляны назмусу окъулгъанда, баргъан сууну 
да, тохтатып, тынгылар амалы къалмай, эжиу этгени, аны кёлюнде кенг 
тенгизни акъ толкъунлары чайкъала тургъанда да, деригим келгени.

Белгили  къабартылы  жазыучу  Пётр Мисаков Танзиляны юсюнден 
жазгъан статьясына «Бизни  Сатаней» атагъаны да ансдан тюйюлдю. 
Ол а тийишли багъады. Башха сёз бла айтханда, тийишли магъанады 
Танзилягъа, аны ишине, адамлыгъына. «танзиля бир заманда да жазгъан 
этмейди, ол жыр айтады къачан да, - дегендиле аны иги таныгъан белги-
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ли жазыучула, –  ол ёмюрде да жазмагъанды – аны огъурлу жюрегинден, 
шаудан сууча, поэзия кеси чыкъгъанлай турады». 

Танзиляны битеу дуния таныйды. Аны назмусу бла шагъырей бол-
гъан, аны бла бир этеди жанын. Танзилягъа келген къагъытладан биринде 
былай жазылады: « Расул билип айтханды санга «Табийгъатны тамаша 
баласы» деп. Сен табийгъатны огъурлу баласыса бизге, адамланы сейир 
этдире, аланы жюреклерине балхам бола, жылыу бересе, кюнча, кесинг 
да, ма ол кюнча, бийиклей къаласа. Санга жангыдан жолугъургъа сюеме, 
эр кишиликлери болгъан жангы назмуларынга тюберге ашыгъама. Сени 
Мирзо Турсун-Заденг …» Бизни шыйых Кязим къыйынлы халкъына 
тутхан ниетни Танзиля битеу жазгъаныны, жашаууну да юслери бла ёт-
дюреди. Аны назмуларында, поэмаларында биз барыбыз да сынагъан 
сезим кёрюннгенлей, жайда чагъа тургъан чёплеу башча, кюннге тарт-
дыргъанлай турадыла, игиликге, иги къууумгъа.

Ол аны акъылдан, басымдан да, толу жюреги къалай ачыгъанын, 
энчи адамны къадарына къалай жарсыгъанын шарт айтады. Алай 
жалан да аллай поэт айталады, кече-кюн демей, халкъыны жарсыула-
рын биргесине жюрютген, Ата журтуну жараларына балхам болайым 
деп жашагъан, аны ючюн кесине бир зат да излемеген, туугъан жерини 
бир солууу ючюн жанын бергенни байрамгъа санагъан. Къыйын сагъа-
тынгда кёл этдирген, ачыу бойнунгдан асханда окъуна огъурлулукъгъа, 
ахшылыкъгъа ийнандыргъан, алагъа базындыргъан поэзиясы барды 
Танзиляны.

Жанмасакъ дуния отда,
Бош тютюн нек этейик?
Угъай, кетсек дуниядан,
Жана-жана, кетейик!
Сен сынсыма, жюрегим,
Чайнама ачы чайырны.
Ачыуну хорламакълыкъ –
Жигитлиги шайырны!
Сынар жерде чыдамлыкъ –
Ёлмез жыры шайырны,
Кертичилик, адамлыкъ –
Тутуругъу шайырны. 
Ачып, эрип къысмакълыкъ –
Къычырыгъы шайырны.
Жол жокъда баралмакълыкъ –
Ол борчуду шайырны.

Къаллай бир кюч барды бу тизгинледе! Къаллай бир жашау къайнай-
ды! Ма былай айталгъаны бла, ма былай жашагъаны бла байламлыды, 
эшта да, Танзиля халкъы бла аны ёкюлю да, аны бети болалгъаны. 
Аны хар айтхан сёзю, хар айтхан айтымы тюзлюкге ишлегенлей, анга 
тахан болгъанлай келеди. Ол кёлюндегин жашырып, не да айтып бирле 

Къадары ышаргъан
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терсине тартырла, экили ангыларла деген адамладан тюйюлдю. Танзи-
ляны айтханы, ауазын не аз да кётюрмегенлей айтса да, аны бла бирге 
жашагъанлагъа угъай, келир тёлюлеге да эштилгенлей, эм башы уа – та-
нылгъанлай, юлгюлей къаллыгъына бир шек да жокъду. Ол а жазгъан 
адамгъа уллу ыспасды. Аллай насып  жалан да къадары  ышаргъаннга, 
къадары бла келишип, анга туура болгъаннга, аны бла бир тил та-
балгъаннга келеди. Жырлай билгенин сезип, билип жырлагъан бютюн 
магъаналы этеди жашауну, аны бютюн терен ачыкълай, жангы, эндиге 
дери кёрюнмеген, тинтилмеген жанларын сейир онгла бла ача.

Аперим анга – ариу жырлагъаннга,
Жырлай билгенин ангылаялгъаннга!
Аперим анга – нарт сёз айталгъаннга.
Анга айыпсыз ие болалгъаннга,
Аны магъанасын ангылагъаннга!

Махтау, махтау анга – жырламагъаннга,
Ариу жырламазын ангылагъаннга,
Жырларгъа сюйюп, тынгылап тургъаннга!
Махтау, махтау анга – ол акъылманнга,
Керексиз сёзюн ичинде тыялгъаннга!

Аперим да, махтау да алады Танзиля бизни жюрегибизден ариу 
жырлагъаны бла, нарт сёзлерин айтала, алагъа айыпсыз ие болалгъаны 
бла. Аланы магъаналары уа мындан ары да табыла турурла. Халкъны 
кючю уллуду; тынгылай да, ангылай да биледи ол. – Танзиля халкъ 
адамды, миллетибизни бир инсаны. Адам кесини энчи инсанлыгъын, 
алай биледи Танзиля поэтни магъанасын, аны даражасын. Ол хычыуун-
ду, аны кеси ангылагъанча, танзилябизге да ангылагъаны. 

Тилейме кечгинлик, тилейме, Хаям, 
Санга тенг болурум келгени ючюн!
Алайды, хау, алай, акъылман Хаям,
Сени бла сёлеширге, кенгеширге!
Алай, алай, алай сюймейме, Хаям,
Мен кимле бла болса тенглеширге!

Сейир этген, тамаша болгъан заманла кетгенча кёрюнедиле. Алгъын-
нгы бийик, сыйлы затла энди артыкъ бийик да, сыйлы да болмай, аланы 
орунларына башха ёлчемле келгендиле. Алай бюгюн да Танзиляны 
поэзиясын окъугъанла аны лирика жигитлери бла бирге, аланы дунияла-
рына кире, жашап башлайдыла, жарсыуларына жарсый, къууанчларына 
къууана. Ата журтха, анагъа, жанынгда адамгъа сюймеклик жашагъан 
къадар, намыс, сый, хурмет тамырлары бла къурулуп къалгъынчы жер 
жюзюнде, Танзиляны чыгъармачылыгъы огъурлу да, къайгъылы да 
жюреклеге, жолдан ажашханнга – кериуан жулдуз кибик, жарыгъанлай 
турлукъду, жол нёгерлик, билеклик да эте.

Додуланы Аскер
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Бирле ахча, алтын, кюмюш сакълайла,
Кёп болса да, ол кёпдю деп айтмайла.
Ахча сунуп тутуругъу байлыкъны,
Тас этерге къоркъадыла шайлыкъны.
Мен да байма, мен байлыкъ сакълайма,
Ол байлыкъны тас этерге къоркъама.
Бу дунияда анамды да байлыгъым,
Келмейд мени жарлы болуп къаллыгъым.

Танзиляны фахмусуну тамырлары туугъан жерини ташында, кыр-
дыгында, тау жайлыкъларында,  Ата  журтуна кертичилигинде, адамгъа 
сюймеклигинде башланадыла эм да ёмюрде да таркъаймазлыкъ кюч 
аладыла.  Не заманда да, не болумда да Танзиляны фахмусу не сыфатын, 
не тюрсюнюн бузмагъанды. Къадарыны боз булутларын, кюн таякълача 
жырып, не къыйын жолланы да жарытханлай келеди. Поэтни хар сёзю 
хар жарагъа да дарман болургъа, ангылашыныргъа итинеди.

Танзиляны назмусу жашау кёллюдю, къайгъылыды. Кесим ачыйым, 
кесим къыйналайым, бир адам да къыйналмасын ансы, – деген оюм аны 
битеу чыгъармачылыгъындады:

Къууанчым болса, мен ышарама,
Адамла, сизден жашырмаз ючюн,
Бушууум болса, мен жашырама,
Аны кёрюп, сиз жарсымаз ючюн,
Андан элтеме мен жюрегимде
Жарсыуларымы бёлмей кишиге
Къууанч келсе уа – кечеде, кюнде
Кюрешеме сизге юлеширге.

Танзиляны игиге-иги, аманнга-аман дерге уллу кишилиги барды. 
Алай болургъа хар кимни да къолундан келип къалмайды, – анга ёт ке-
рекди. Уллу пэтни кёкден берилген чексиз-къыйырсыз эрлиги, дуниягъа 
сыйынмагъан сюймеклиги. Танзиляны назмулары бла бетден-бетге къалгъан 
огъурлулукъгъа, адалатха да жолну женгил табады. Чынтты жазыучуну, 
халкъ ы ючюн жангыз жанын, не аз да сокъуранмай берип къоярыкъ эсе да, 
миллети болмайды. Жер жюзюнде къайсы адам да аны жууугъуду, ахлусу-
ду, Ол къайсы адамны да жарсыуу бла жашайды да андан. Къайгъылары да 
аны къайгъыларыдыла да андан ангылашынады Танзиля къайсыбызгъа да, 
жерни къайсы  этегинде жашагъаннга да. Къайсы къураматда туууп ёсген-
нге да Танзиля узакъ тауларыбызны, бизни алагъа белгисиз адетлерибизни 
жууукъ этеди, халкъыбызны шуёхларына шуёх къошады. Аны поэзиясыны 
бийик адамлыгъы, мукъуладис темини тартханлай, кесине суууруп алып 
къояды. Адамлыкъдан келген жылыу кимни да бир кибик жылытады. Бирча 
жарытады туман, чарс да басхан, айланч да, къыйын да жолланы. Белгили 
украинли поэт Василий Кобецни «Танзиля» деген бу назмусун ана ти-
либизге кёчюргенме. Анга аталгъан чыгъармала кёпдюле, алай мында 
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Танзилягъа эм да аны поэзиясына кёз къарам къысха айтылады да, андан 
келтиреме юлгюге:

Элия ургъаны тохтады,
Атынгы эшитди да Тейри,
О, сюйдюмлюдю атынг,
Эшитген, тынгылачы бери:
Танзиля, Танзиля, Танзиля.

Ачыгъан жарама да байлау
Болалгъанды сенде тазалыкъ,
О, къалай огъурлуду жашау,
Сенсиз жокъду анга азатлыкъ.

Мен сени бетинги эсгерсем,
Тангларым да, сенича, – жарыкъ.
Поэзияса сен да кесинг, –
 Сизде жокъду хазна башхалыкъ.

Жюрегим да сууур къанымда,
Ашыгъып кетгенича жазым,
Бу тауну ёмюрлюк къарында
Атынгы ма анда мен жаздым:
Танзиля, Танзиля, Танзиля!..

Тауларыбыз нартларыбызны эсгерте, былай сюелген къадар, ала 
Танзиляны поэзиясыны бийиклигин кёз аллыбыздан кетермей турлукъ-
дула. Анга бир шегим да жокъду. Танзиляча адамла жашагъан къадар, 
жашау бютюн къууатлыды, магъаналы. Нек десенг, керти багъа бичи-
леди тюзлюкге, ниетге, иги къууумгъа, огъурлулукъгъа да. Тюзлюкню 
ёлюмсюз балаларыдыла аллай адамла. Аладыла жерни, жашауну да ту-
турукълары.

Къазауатда бир санын къоюп келген
Саны артыкъдан къоймагъанды санын.
Жанын жашлайын жашау ючюн берген –
Жашаудан тоюп, бермегенди жанын.
Не аз асыуну да башхагъа берген –
Ол, кесинден юзюп, бёлюп береди.
Кеси дунияда жашауну бек сюйген
Адамлыкъ ючюннге кеси ёледи. 

Къалай?! Билемиди Танзиля адамлыкъны багъсын?.. Аны ючюндю, 
баям, ол жаны бла тенг кёрген тауларындан эсе да адамлыкъны бла намысны 
бийикге салгъаны. Дуниягъа белгили, закий жазыучула Танзиля бла таныш 
болгъанлары бла, шуёхлукъ жюрютгенлери бла ёхтемленнгендиле. Аланы 
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араларында Чингиз Айтматов, Эдуардос Межелайтис, Назар Наджми, 
Давид Кугультинов, Николай Тихонов, Мирзо Турсун-Заде, Сергей Баруз-
дин, Михаил Кеиливидзе, Ираклий Андронников, Левон Муртчан, Сильва 
Капутинян, Сергей Михалков, Мустай Карим эм да, алача, кёп башхала. 
Расул Гамзатов билмей айтмагъанды былай: «Къолларында алтынла, къу-
лакъларында накъутла келтирмейдиле Танзилягъа ариулукъ. Аны кёкде 
мёлекге ушатхан Танзиляны кесини поэмасыды.. Ол поэзияны ёзеги уа аны 
терен акъылыды, жюрегини чомартлыгъына къошулуп, дунияда битеу бар 
игиликге сюймеклиги». Танзиля не уллу махтаугъа тийиншли болса да, мен-
синмейди ёмюрде, мындан ары да менсинирге ушамайды. Аны юсюнден 
кёп тюрлю статьяла, китапла да жазылгъандыла, кино эм да телефильмле да 
алыннгандыла. Алай Танзиля алагъа уллу магъана берип къыйналмайды. Ол 
а закий усталаны, акъылманланы къалыубаладан келген илишанларыды. 

Жууама мен быстыр, ийлейме тылы.
Сабийни да юсюн жабама жылы,
Сёзюмю жюрекде акъырын ийлей,
Аны багъасын не учузун билмей.
Поэзиягъа уа бир да кесими 
Билмейме не бла къуллукъ этгеними.

Биз а, аны окъуучулары, билебиз Танзиля не бла къуллукъ этгенин 
поэзиягъа. Биринчиден битеу бар жашауу бла, экинчиден, не кезиуде да 
тюз ниетли ойнагъаны бла, ючюнчюден, жюрек халаллыгъы бла адамгъа 
ахшылыкъ этерге ашыкъгъаны ары къошулуп. Танзиляны юсюнден 
айтама десенг, айтылгъанлай барады, жазама десенг  да – жазылгъанлай. 
Мен билген жалан да бирди: Танзиляны акъылыны, кёлюню да кенгликле-
рини юслеринден, тенгиз жагъасына барып, алай айтыргъа тийиншлиди, 
ол кенгликле бир-бирге: «Сен –менме, мен а – сенсе», -дерча. Аланы те-
ренликлерини юслеринден айтырча уа акъ кеме бла, тенгизни ортасына 
дери барыргъа керекди. Ол теренликле бир бирге: «Сен –менме, мен а 
– сенсе», дерча. Аны назмусуну бийиклигин сагъынама десенг а, бийик 
тауларыбызгъа къайтыргъа тюшерикди. Аланы тёппелеринде Танзиля-
ны поэзиясыны, тауларыбызны бийикликлери да: «Сен – менме, мен а 
– сенсе», - дерча. Танзиляны айтхылыкъ поэзиясы, тёлюден тёлюге ёте, 
халкъыбызны огъурлу жюрегинде отну ышыра, ана тилибиз сау къадар 
жашарыкъды, жылыу бере, адамлыкъгъа, огъурлулукъгъа да табына.

Топуракъ болуп къалайым,
Балчыкъ болуп жагъылайым, -
Жарсымам, туудукъ жылынса,  
Тыпырда кюл да болайым,
Ол тау  сёзню эшитип турса… 

ДОДУЛАНЫ Аскер

6 «Минги Тау» №5

Къадары ышаргъан



82

Танзиляны 
къалам къарындашларыны сёзлери

Чингиз АЙТМАТОВ

У нас, в Средней Азии, звезда первой величины 
в поэзии среди женщин – Зульфия. Для Кавка-
за такой звездой является балкарская поэтесса 
Танзиля. Я знаю ее как одну из самых видных 
тюркоязычных поэтов мира.

Расул ГАМЗАТОВ

К Танзиле в полной мере относятся слова 
А. Твардовского об Анне Андреевне Ахмато-
вой: «У нее есть достоинство таланта». Ее мир 
– средоточие всего прекрасного, подлинного и бла-
городного на земле. Я всегда уважал Танзилю, 
любил ее поэзию. Высоко ценил ее скромность. 
Как поэту, творческое бессмертие ей обеспечено.

Мирзо ТУРСУН-ЗАДЕ

Удивительно, такая чарующая женская кра-
сота, такое женское обаяние, такой высокий 
талант, такое красивое имя – Танзиля – все дано 
одному человеку, женщине. Она чудесное создание, 
дар природы, который очаровывает людей, вселяя 
в их сердца счастье, тепло, свет, как солнце, и как 
солнце, оставаясь на высоте.
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Эдуардос МЕЖЕЛАЙТИС

Танзиля очень человечный поэт. Вся ее поэзия 
дышит большой любовью к человеку. О чем бы она 
не писала – все это глубоко волнует, ибо это не 
только слова, не только строфы, не только стихи 
– это молекулы ее сердца и ароматы ее души. А 
это есть свойство большого, врожденного, непов-
торимого таланта…

Давид КУГУЛЬТИНОВ

Стихи рожденные в ее сердце, в глубине свет-
лой и доброй души и потому притягательно 
чисты, как вечно белый снег на вершине Эльбруса, 
у подножия  которого она родилась в доме бал-
карца…

Уметь чувствовать так может только 
талант высокого благородства…

Антонина КОПТЯЕВА

Танзиля Зумакулова – поэт глубоко мыс-
лящий и чувствующий – открылась нам во всем 
блеске таланта. Как гордо и радостно стано-
вится при мысли, что это женщина – балкарка, 
которой было суждено заговорить на весь мир.

6*
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ЗУМАКЪУЛЛАНЫ Танзиля

ТУУГЪАН ЖЕРИМ

Бу жерде халаллыкъ, кишилик да бар. 
Бу жерни кёрген, – сукъланып къарар! 
Тынгылауукъ таш мында – хапарчы, 
Къая – суратчы, баргьан суу – жырчы, 

Огъурлулукъ да, ахшылыкъ да сау, 
Дертчилик, зарлыкъ бу жерлеге жау. 
Бу жерде адам – тауладан бийик. 
Тазады хар зат, хар зат – игилик! 

Атып къоялмаз ким да телисин. 
Башхагьа сатмаз кеси жерлисин. 
Аны сюймейин ёле да турсун, –
Къоруулар, анга жау ёшюн бурса. 

Тап той баргьан кюнде унутмай ёлгенни, 
Ач кюнлеринде да кюсей гюллени. 
Мында не сёз да шошду, бек сабыр. 
Окъулмаз китап – хар эски къабыр. 

Атха тенг мында сёзню багъасы. 
Былача жырчынг киминг болалсын? 
Такъыр кёрюнюр сау дуния анга –
Былагьа тийишли жыр тагъалгъаннга. 

Журтха сыйынмаз, сыйынмаз кибик, 
Ёню бир чекде тыйылмаз кибик; 
Толгъан аякъча, къайнай, тёгюле, 
Хар жаны саугъа ол асыу бере.

           1967
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БУ ДУНИЯГЪА КЕЛГЕННИ 
ХОРЛАМЛЫКЪГЪА САНАЙЫКЪ

Келир орнубузда биз 
Дуниягъа къууанып, 
Нек келебиз да жиляп, 
Биз къычырыкъдан алып? 
Дунияда кёрюр бола 
Чууакъ тангла атыуун, 
Дунияда кёрюр бола 
Туз-гыржынны татыуун? 
Билмей жиляйбызмы биз 
Неге тюберибизни, 
Жашауда не къыйынлыкъ 
Бюгерин белибизни? 
Огьесе жиляйбызмы, 
Сезип ёлюрюбюзню, 
Сарнауун эталмазны 
Билип ёз ёлюбюзню? 
Кетерибиз ючюнмю, 
Сюйгенлени жилята, 
Бу тамаша дунияда 
Кёкню, жерни да ата?
Кёпдю, тойдукъ жашаудан деп, 
Билалмайын айта, 
Жан тамакъгъа жетсе да, 

Дуниягъа кёз къарата? 
Огьесе биз, билипми 
Туугъанны насыплыгьын, 
Къууаныпмы жиляйбыз, 
Кёрюп дуния жарыгъын? 
Алай эсе, жашаудан, 
Жюк берсе да, алайыкъ. 
Бу дуниягъа келгенни 
Хорламлыкъгъа санайыкъ! 
Ачы кюнлеге окъун 
«Кетигиз» деп айтмайыкъ, -
Биз, ашыгъып, кюнлени 
Зырафына чачмайыкъ. 
Хар бир такъыйкъаны да
Насыпныча сакълайыкъ! 
Жашау не зат берсе да, 
Кюч кёрмейин алайыкъ. 
Биз дуниягьа келгенни 
Насыплыгъа санайыкъ, 
Кёзюбюз кёрдю эсе  
Бу дунияны жарыгъын, 
Жашау айта турса да 
Ачыу, бушуу барлыгъын.
   1983

АНАМ, НЕ ЭТЕЙИМ, АЙТ!

Анам, не этейим, айт? 
Жашау тюйюл аламат. 
Толмай мен этген мурат, 
Болдум мен кесим да кьарт.

Кетгенди алгьын къарыу. 
Жюгюм да бола ауур, 
Хорлаймы барад ауруу –
Мутхузлана кёз жарыу?

Жюрегим, ача ичин, 
Ата барады кючюн. 

Къыйналсам да, жашарма 
Сени жилятмаз ючюн!

Отха кирсем да, кюймей,-
Сенден болушлукъ тилей, 
Анам, сен сау къадарда, 
Турлукъма мен сабийлей.

Сен да тире аякъны, 
Атма дунья жарыкъны! 
Сюе эсенг дуньяда 
Къызынг бираз турлукъну.

Назмула
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* * *

Алыкъын бар къарыуум, 
Барыу тикде барыуум. 
Аякъ учса, абынмай, 
Ёртенледе къабынмай 
Жаным турса да къолда, 
Шукур, барама жолда. 
Къыйын жолланы жыра, 
Желлеге ёшюн ура. 
Шукур, менде тёзюм бар, 
Айтыргьа да сёзюм бар, 
Таза хауа - солургъа, 
Юйюм, буздан къорургъа. 
Ийнаныулукъ кёкге да, 
Заран этмей чёпге да, 
Турур дей ол чууакълай, 
Булутлары аппакълай. 
Дагъы менде къалам бар, 

Ачый тургъан жарам бар, 
Сыната ачыуун аны –
Башхадагъы жараны 
Шукур, шукур, анам бар, 
«Анам», - дерге балам бар, 
Аналыкъны сынатхан, 
Къуру къоркъууда тутхан. 
Жилямукъ бар кёзюмде 
Къууанч, бушуу кезиуде 
Кёзлеримден тёгюлген. 
Былалла жашау берген. 
Энтта бар суна заман 
Ишни этерге тамам, 
Эслеп эсни жыяргьа, 
Палахланы тыяргьа. 
Барама къыйын жолда, 
Жюгюм а ауур - къолда.
                 1980

СЁЗ

«Ата билмей, таш атсанг, 
Ташынг башынга тиер». 
Айта билмей, сёз айтсанг, 
Сёзюнгден ичинг кюер.
Башха жюрекге тиер 
Ол, окъ тийгенча, барып. 
Жылы юйню сууутур, 
Тыпырына буз салып.
 Сёз туудурады ачыу, 
Ёлтюреди ачыуну, 
Сёз, жан дарманынг болуп, 
Жарытады жашауну. 
Жау жакъгьанча жюрекге, 
Туудурады сюймеклик. 
Бирде, санланы къыркъып, 
Келтиреди тёммеклик. 
Сёз береди жарсыуну –
Жер жюреги кётюрмез, 
Сёз береди махтауну –
Ёмюр окъла ёлтюрмез. 
Ташны жумушатады, 
Туудурады игилик, 

Жюрекге бизча кирип, 
Туудурады залимлик. 
Сёзюм, тышына чыкъма, 
Жюрегимде бишмейин, 
Жюрекни кюйдюрсенг да, 
Чыгьаргъа кюрешмейин 
Тур, жюрек чамланнганда 
Бир бош чамланмазлыкъгьа, 
Ол бираз келишгинчи 
Ойлашха, сабырлыкъгъа! 
Ачы чыгъарыкъ сёзюм, 
Жюрегимде батхын сен, 
Башхаланы ачытмай, 
Жюрегими ачыт сен! 
Эринлени къысайым, 
Кюйдюрсенг да эринни.
Жууукъ-тенгни кюйдюрме, 
Кюйдюрсенг да сен мени. 
Жюрегимде тур, сёзюм, 
Мен сени айта билгинчи, 
Санга эс, оюм, билим, 
Тамам акъыл киргинчи. 

Зумакъулланы Танзиля
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Ангылагьынчы сен тур 
Кёзню сейирсиниуюн, 
Жюрегими да мени ачыу, 
Асыу тебиуюн. 
Жюрекде тур, билгинчи 
Осаллыкъгъа чамлана,
 Дуния огъурлулукъгьа, 
Жашаугъача къуллана! 
Сёзюм, чыкъма жюрекден, 
Этсенг да жюрекни кюл, 
Къарыусузгьа, тюзлюкге 
Бола билгинчи ёкюл. 
Сингнгинчи санга толу 
Чыдамлыкъ бла эрлик, 

Магьананга, кючюнге 
Жетишгинчиннге бирлик! 
Алай болмаса уа, сен 
Къайна, кюй да, бол сабыр, 
Жюрегими этеме 
Санга ёмюрлюк къабыр! 
Тур мени жюрегимде. 
Болуп ахыр солуусуз, 
Поэзия болмайды
Къарыусуз не огьурсуз. 
Керек тюйюл дунияда 
Бир сёз ачыта турлукъ. 
Поэзия этмейди 
Огъурсузлукъгъа къуллукъ.
   1970

ЧОМАРТЛАЙЫН, 
ЖАШЛАЙ ЁЛЮП КЪАЛАЙЫМ

Жерге жууукъ бола баргъанда адам, 
Къызгьанч къарай барамыды ол артха?
Кёрге жууукъ бола баргъанда адам, 
Малкёз бола барамыды хар затха,

Кёз къарата малгъа, жерге, кёкге да, 
Къызгъанчлыгъын эслемейин эси да, 
Кёз къарата тамычыгъа, чёпге да, 
Минг жылланы жашарыкъча кеси да?

Мен кёргенме жыйгъанларын къартланы, 
Сау дунияны жыйгъан кибик кюбюрге, 
Андан-мындан юзюп хар тапханларын, 
Мюлк къоймайын турлукъ кибик ёмюрге.

Баласы кийсе къууаныучу ана, 
Андан да алып, салыуун кюбюрге, 
Энди кеси киялмазлыкъ затларын 
Хаух окъуна бермеуюн ол киерге.

Мен а, саулай тапханымы юлешип, 
Къызгъанмайын жылы, асыу сёзюмю, 
Кеталмасам, мюлкге жабып кёзюмю, 
Не этеме тюйюмчек тюйюп, тешип?

Назмула
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Неге керек кюфге жыйгъан нартюхюм, 
Андан бермей, ач тауукъну ёлтюрсем? 
Неге керек алтыным, сыйлы духум, 
Къызгъа бермей, жилярыгъын келтирсем,

Ол ариу, омакъ жасаныр кюнюнде? 
Мен ёлгенде, анга къаллыкъ эсе уа, 
Анда табып аны кюбюр тюбюнде, 
Сансыз этип, артха саллыкъ эсе уа?

Нек бермейме киериги келгенде, 
Кёзюм аны къууаннганын кёргенде, 
Мен саулукъда балам алай сюйгенде, 
Аны сёзю манга хычыуун тийгенде?

Саулугъумда эталмасам чомартлыкъ, 
Мен жокъ болсам, не чомартлыкъ этейим? 
Мени къызгъанч этерик эсе къартлыкъ, 
Чомартлайын, жашлай ёлюп кетейим!
         1970

ATA ЖУРТУМА

Кюч жумдурукъларынг тийген кюнде да, 
Жай сууукъ бузларынг тюйген кюнде да, 
Ачый баргъанда да шинжи жолунгда: 
“Насыплыма, - дедим, - сени къолунгда”. 
Бет бургъанымда да жут желлеринге, 
Тюртюлгенимде да ёртенлеринге, 
Тиледим жашаудан: “Кюйдюр отунгда,
Сен айырма ансы Ата журтумдан!” 
Жютю бичакъ тургъанда да бойнумда: 
“Не татлыды, - дедим, - сени къойнунгда!” 
Излегенимде да дуния жарыгъын, 
Бир насып сыната сени барлыгъынг, 
Айтдым: “Журт жылыусуз, о, жауум къалсын! 
Сени тас этгенден Аллах сакъласын!” 
Билемидиле да ол насыплыла –
Журтсуз кюнле сынап жилямагъанла –
Кырдык, сютюнгю да татыулулугъун, 
Тауунг, ташынгы да айтыулулугъун? 
Билмез - жибимеген журтсуз жауунда 
Къалай татлылыгъын сени къойнунгда! 
Къалай чыдаялдым анча жылланы, 
Табалмайын санга келир жолланы, 

Зумакъулланы Танзиля
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Кёзлерим кёралмай акъ тауларынгы, 
Татыуларын алмай чум къолларынгы, 
Кёралмайын сенде тангны атыуун, 
Бералмайын санга тилни татыуун? 
Хауангдан бир солуу алалмагъанлай, 
Къалай жашадым эшиталмагъанлай 
Агъачларынгы да шууулдауларын, 
Таза сууларынгы шорхулдауларын? –
Белгили болгъан шо жангыз да манга 
Ичги сёзюмю да айталмай санга, 
Башхала кёралмаз кёз къарамынгы 
Кёргюзталмай, талай жан-жанымы, 
Къалай жашаялдым, къалай чыдадым? 
Журтсуз, отха кирип, къалай чыгъалдым? 
Да, жашау, энди уа ненг да къыйнасын, 
Тёзерме, журтумдан айырма ансы:
Къууанч кёрсем, санга айта, къууана, 
Бушуу кюнюмде уа санга табына, 
Журтум, бушууунгу кесиме ала, 
Хар бир чёбюнге да жууаплы бола, 
Къучакъларма ташынгы, Мен кёз ача,
Шинжилеринги да - сейир Гокка хансланыча! 
Ачыгъаны сайын, къычыра, жиляй, 
Ана ёшюнюнде тургъан балалай, 
Къысылырма мен сени ёшюнюнге, 
Сабий эмчекгеча - татлы кёрюне! 
Къара туман басхан бушуулу чакълай, 
Ма ол жилягъанча, жерни тансыкълай, 
Жилярма, къууана, сени къучакълай. 
Жарсьгу да - асыу, о, сен барлыкъда! 
Кёрюнеди хал ал тюз таш жарлыкъ да. 
Жаны баласында болгъан аналай, 
“Жаным - жанынгда”, - дей, жашарма алай. 
Ким биледи, анам кетер, ачытыр, 
Къызым, тынгыламай, бирде жарсытыр, 
Жашым да унутур, къояр жокълауун, 
Мен бек сюйген адам да - ийнакълауун. 
Къолум арыр, тынар, къаламны атар, 
Айтханымы этмей, жюрек да тохтар. 
Журтум, жангыз сенсе мен ышаналлыкъ, 
Ахыр кюннге дери асыу бераллыкъ. 
Тауусулса асыу, мен сенден табар, 
Жылы топурагъынг юсюмю жабар. 
Болса, болмаса да манга жилярыкъ, 
Сенсе ахыр кюнде къойнуна аллыкъ. 
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Бек терк унутулур мен жокълукъ-барлыкъ, 
Санга сюймеклигим - дунияда къаллыкъ, 
Анда-санда мени эслеге саллыкъ. 
Дуниядан кетгинчи тюзлюк, ахшылыкъ,
Журтха кертичилик, журтха сюймеклик, 
Жашарла, дуниягъа эте билеклик! 
О, болайым, журтум, къумунц ташынг да, 
Жашагьандан эсе сенсиз тышында! 
Ичги сёзлерими санга ышаннган, 
Ариулугъунгу да кёз алда тутхан. 
Кючюм жетип санга, мен тап айталсам, 
Энчи сёзлерими туура эталсам, 
Жырым да, жап-жангы макъамла ала,
Жарытыр, жылытыр, тау жыры бола. 
Турургъа болуреди бу жерледе, 
Санга жумуш эте эниш, ёрледе, 
Ол экибизге да жолну жарыта, 
Туудукъларыбызгъа бизни таныта. 
Манга уа къайда, къайда аллай къарыу! 
Журтум, тохтамасын сенде той барыу! 
Къоркъа, санга сакъдан мен, жаным кете 
Турама, дайым санга алгъыш эте. 
О, болайым, журтум, къумунг, ташынг да, 
Жашагъандан эсе сенсиз тышында!
     1972

СОРУУЛАГЪА ЖУУАП

Анда-мында, узакълада мен болсам, 
Сорадыла, къатлап-къатлап, сынчылап:
– Сен къайданса, не жерледе туугъанса? 
Бармыдыла сакълагьанла, тансыкълап,

Атанг, ананг, сабийлеринг, баш иенг? 
Не усталыкъ чыкъгъанса сен тамамлап? 
Не тилде сёлешесе, не дин - дининг? 
Мен айтмайма, соргъанланы аманлап,

Барысына да береме тюз жууап:
– Мен туугъанма шахар тюйюл, тау элде. 
Атам, анам Гирхожанда юй къурап, 
Бешик жырым айтылгъанды тау тилде.
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Тау сууладан, тау желледен согъулуп, 
Кесилгенди кёлегими да эни. 
Минги тау да манга къалауур болуп, 
Акъ булутха бёлегендиле мени.

Барды мени атам, анам, баш ием, 
Не турайым хапарны кёпге соза? –
Барды жаш, къыз, жети къарындашым. 
Ниетлери, ишлери да - тап-таза.

Кишиликге, тёзюмге юлгюлерим –
Халкъым, тауум, ата юйюм, тау чакъла, 
Устазларым, бийик окъуу юйлерим –
Ата журтум, жашау, дуния китапла,

Билим, насып, къууанч, сынау бергенле, -
Аладыла хыйлалыкъны женгнгенле, 
Адамлагьа ышана тур дегенле, 
Сау дуниягъа къабакъланы кергенле,

Аттестатдан, дипломладан да бийик! 
Ала да бар, бирледе болгъан кибик. 
Жашайма мен, болмасам да ёмюрлюк, 
Эте, эте, къолдан келсе, игилик.

Ненча, ненча усталыкъла билгенме, 
Къатышханма урушха, тюз айтханда, 
Ачлыкъ бла къазауатха киргенме, 
Сабийлигим от жалыннга батханда.

Мен, кюреше ол жалындан чыгьаргьа, 
Жабышханма чага, гетмен, жугаргъа, 
Умут эте къыйынлыкъны жыгъаргъа, 
Бой салмайын бой къыйдыргьан къадаргъа.

Ол кюнледе мен не ишле этмедим! 
Эски-бусху быстырланы кёкледим, 
Ач къарангы ауур жюкле жюкледим, 
Балчыкъ малтап, саманла да кепледим.

Арыкъ къаздым, чюгюндюрде тюйюлдюм, 
Гуппур болуп, къаты жерге ийиле, 
Жаулукъ эшдим, мен урчукъ да ийирдим, 
Къайтханымда арып-талып юйюме.
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Башхаланы сабийлерин бёледим, 
Ала бла бирге жиляй, туталмай, 
Биреулени гюняхларын тёледим, 
Сиз терссиз деп, терсликлерин айталмай.

Ач кёзлери кёзюме къарагъанда, 
Гитчелеге жукъа худур юлешип, 
Кесиме уа жетдиралмай къалгъанда,
 Мен жилядым, ачлыкъ бла демлешип.

Ол кюнледе сабийликни урлатдым, 
Жаш саныма сан буруула сынатдым. 
Урлукъ сепдим, чилле къуртлагъа бакъдым, 
Чий сыгындан, кёз жилята, от жакъдым.

Кёп ачыдым, ачы хансла арыта, 
Чыгъа манга сакъланмагъан чырмыкъла. 
Бутларымы къаурала къаната, 
Майдалларым болуп шинжи мырхыкла.

Кёпле алдыла мен алгъан дерслени, 
Дерсле бизге ахшы жумуш этсинле.
Алай, бура ол кюнлеге эслени, 
Жашла, къызла къууанч бла ёссюнле!

Эшитемисиз, сорууланы бергенле? 
Ана тилим малкъар тилди - татыулу. 
Дагъыда мен орус тилни билеме, 
Бек аламат билмесем да, айтыулу.

Дагъыда бар бир мен юйрене тургъан 
Тамаша тил, искусствону тили, 
Тилманчсызлай дуния ангылаялгъан. 
Диним а - ол адамлыкъ сакълау дини.

Саугъаламы? Ала уа кёп, топ-толу! 
Журтум, жырым, жашым, къызым, сюйгеним. 
Къыйыныма заманмы берген болур 
Окъуучуну намыс эте билгенин?

Малкъар тардан сау дуниягъа чыгьара, 
Кенгеш эт дей, тепсе дей насып тойда, 
Къарыу бере сёлеширге, жырларгъа... 
Аллай уллу саугъала уа, айт, къайда?!
     1968
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Мен жюз, минг ёмюрледен 
Ётдюм, сюркеле, жюзе, 
Адам болалыр ючюн, 
Ачый, ачыугъа тёзе.

Болдум жанмагъан жулдуз –
Кёкге кесин сынатхан, 
Жерге кесин танытмай, 
Башхаланы жарытхан.

Мен, акъ къар болуп, тюшдюм 
Бийик таула башына, 
Бузлап, дагьы эридим, 
Жабыша тау ташына.

Жилямукъ болуп тюшдюм 
Толкъунла арасына. 
Черек, толкъуну тюе, 
Быргьады жагьасына.

Дуниягъа мен кёз ачып, 
Къууана, жайдым къучакъ. 
Жашауну ачы къолундан 
Чанчылды манга бичакъ.

Ачып, бурулуп, суууп, 
Тилсиз, кючсюз таш болдум. 
Мен кёз ачхан жеримден 
Сызылдым да, тас болдум.

Угъай, шукур! Къалмадым 
Сын болуп, не кюл болуп, 
Ташны жарып, мен чыкъдым 
Бу дуниягъа, гюл болуп.

Умутлалла юзерге 
Биреулеге саугъагъа. 
Ташха мен аякъ тиреп, 
Кёз ачдым бу таулагъа.

Бир ay аз эшитилди: 
“Къошул, къошул саулагъа! 
Сен адамса - берилген 
Бу дуниягъа саугъагъа!

Тире жерде сен аякъ, 
Кёргюзт адамлыкъ кючюн! 
Жерге, кёкге да атдым, 
Сен адам болур ючюн.

Унутма адам борчун! 
Тынчмыды адам болгъан, 
Сау дунияны къадарын 
Кеси бойнуна алгьан?!

Жюрек, кёз, тил, намыс, сый, 
Акъыл, кюч да берилген, 
Дунияны палахладан 
Къоруй, къутхара билген

Адамса сен, насыплы, 
Жер жюгюн кётюраллыкъ. 
Къууанчда, бушууда да 
Жерде адамлай къаллыкъ!”

Къууаннгандан къычырдым, 
Кёзюмден кёз жаш барып, 
Кёп адамла ичинде 
Кеси кесими табып.

Агъач, таш, къар, кёз жашны 
Сынап, кесимде кёрюп. 
Жарсыуларына аланы 
Адамча жарсый билип.

Кюлюр жерде мен кюйдюм, 
Сууукъ жылыныр ючюн. 
Ненча затдан кем къалдым, 
Адамлай къалыр ючюн!

Чакъырдыла, терилте, 
Дуния тойла, бийикле, 
Адамлыкъны кетере, 
Манга махтау берликле.

Алданмадым, о, шукур! 
Жюрегим, анга сюйюн!
Адамлыгъы болмагъан 
Аллах да Аллах тюйюл!

АДАМ
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Шукур! Жерде тюйюлдюм, 
Къапха жыйып эсими.
 Кёп затланы тас этдим, 
Тас этмез ючюн кесими.

Этмез ючюн ичимден 
Кеси кесиме айып, 
Тёрге ёрлемей,кирдим 
Балчыкъгьа,этек жайып.

Этдим намыс, сый бла 
Билгенимча ишими, 
Шукур, шукур жашаугъа, -
Тас этмедим кесими.

Бу жерни алай сюйдюм, 
Насып, ачыу да сынай. 
Айырылыргъа тюшсе, 
Кетерме, жиляй-жиляй,

Дуниягъа жиляй келип, 
Жиляу бла кетерик, 

Хар жашау такъыйкъасы 
Сынаулада ётерик,

Дунияны ауур жюгюн 
Инбашына алалгъан, 
Тойлада, боранлада 
Жюгюн атмай баралгъан

Адам эсе дунияда, 
Дуния - аны къолунда. 
Ол дуния, бу дуния да, 
Жер, кёк да - оноуунда.

Адамлыгъын тас этмей,
 Баралса тюз жолунда, 
Жерге, кёкге, дуниягъа 
Андан насыплыкъ къайда!

Жашау, жер, кёк кёрюрге 
Тауусулса да мадар, 
Адамлыкъдан чыгъарма –
Жаным ичимде къадар.

               1977

АХ, НЕ ЭТЕЙИК, 
НЕ ЗАМАНЛА ЖЕТДИЛЕ!

    1

Ах, не этейик, не заманла жетдиле, 
Адамланы эки кёллю этдиле. 
Бу тынч халкъла гур деп ёре турдула,
 Бири бирин душманламы сундула? 
Бир къауумла итинелле тенгликге, 
Бирлери уа, жолну кесе бирликге, 
Энди заман бурлукъ суна онгуна:
– Тыш адамны иймебиз тау къойнуна. 
Гара суудан уллу хайыр алырбыз, 
Кесибизге энчи жолла салырбыз.
Бизге берир Къоргъашин тау байлыгъын, 
Жашнатырбыз жерибизни жайлыгъын. 
Биз турмабыз бош умутла къургъанлай, 
Не игибиз да экинчи сорт болгьанлай, -
Деп къычыралла майданлада ала. 
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Бирсиле уа айтадыла, къууана:
– Биз иебиз бу жерлени тоюна, 
Минги таугъа, Къара тенгиз бойнуна, 
Ол чеклеге салырбыз къалауурла. 
Къалгъанла уа этмесинле дауурла.
Биз къурарбыз аллай уллу къыралны, -
Деп ант этелле, къолгъа алып Къуранны. 
Не айтхын да алагьа не былагьа? 
Халкъ тюшмесин бу затла ючюн жиляргъа. 
Аз затланы сюймейдиле адамла. 
Кёп затлагъа бой салмайла заманла. 
Мен сюймезмем жыр патчахы болургъа? 
Тау къыралда эркеленип турургьа? 
Алай была умутлалла, умутла, 
Бир-бирледе чырмау бола турлукъла. 
Аллах, халкъны умутда да жангылтма, 
Бол къатында, къыйын кюнледе атма!

       2

Халкъ, ажаша, чыгъа турад тёзюмден, 
Ташла, таула титирейле сёзюнден,
Аллах, эзме жанын бу сёз урушда, 
Абындырма быллай къатыш-къутушда. 
Сен бер, Аллах, жюрегине сабырлыкъ, 
Бу таулагьа келтир, келтир мамырлыкъ. 
Бер халкъыма кюч, къарыу да, саулукъ да, 
Анга киши эталмазча жаулукъ да, 
Эт бир амал себер кибик урлукъ да, 
Халкъгъа жарар адамгьа бер къуллукъ да. 
Къутхар, Аллах, халкънн къутхар палахдан,
 Бир баласын этмегенлей жилятхан. 
Къычыргъанла, сиз а ойнай жан бла, 
Ангыламай не боллугъун тамбла, 
Жерлеп-жерлеп сиз эмилик атланы, 
Жандырмагъыз халкъла кюер отланы, 
Ашыгъышда терс иш басып аякъны, 
Кётюрмегиз халкъгъа тиер таякъны.

  3

Керти,болса эдиле 
Бизни Малкъар тарлада 
Аш-суу, мал да топ-толу 
Тау юйледе, баулада.
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Терен билим алырча 
Бийик окъуу юйле да, 
Фабрикала, заводла, 
Тирлик берлик жерле да,

Тынчлыкъ сакълар аскер да, 
Малла отлар жайлыкъла, 
Кёп адамлы шахарла, 
Алтын, кюмюш байлыкъла.

Халкъ, къоншу да саулай, тынч, 
Жан, адам да къорамай, 
Жюрекледе тюз ниет, 
Адамлыкъ да тоналмай.

Тууса эди тау къырал,
Къарс урурем биринчи, 
Болурем тау патчахны 
Биринчи кенгешчиси.

Минги тау табасындан 
Келирем, жырла тагъа,
Бек сыйлы къонакъ болуп, 
Мен Уллу Къабартыгьа.

                 4

Бу биз айтхан хапарла 
Жомакълагъа ушайла. 
Таулула уа, таш сыта, 
Ташла юсюнде жашайла.

Къозгьамагъыз аланы, 
Болмаз затланы айтып, 
Эшиклерин жабарсыз, 
Ташладан учхалатып.

Таш юсюндеми иги 
Бу сиз элтир жарладан? 
Кюннге чыгъарыр суна, 
Айырмагъыз жанладан.

Мен а сизден аз сюйген 
Сундугьузму халкъымы? 
Халкъым, тилим болмаса, 
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Ким айтыр да атымы?

Халкъгьа чыдам керек кюн
 Биргесине чыдарма. 
Анга асыу табар болсам, 
Къара жерни тырнарма.

Халкъым бла жаным бир,
 Ол саулукъда мен да сау.
 Шуёхуна - шуёхма, 
Жаууна уа - къанлы жау.

                                 5

Оздуламы боранлача заманла? 
Тынып, тохтап къалдыламы тырманла? 
Энди къайда ала айтхан къыралла?
Къычыргъанла бек тынчайып туралла. 
Башчылары энди къайда къалдыла?
Халкъла арада бир сууукълукъ салдыла,
 Къарамазча этдиле бетден-бетге,
 Билалмайма, жетдилеми бир чекге? 
Харам эте халкъда халал ашланы, 
Халкъларына бек кертичи жашланы 
Алдау бла жар къыйыргьа элтдиле, 
Кеслери уа жангы антла этдиле: 
– Биз бузмабыз ёмюрде да бирликни, 
Бирге ашарбыз бу жер берген тирликни, -
Деп айталла сёзню энди бийикден, 
Юлюш алгъан кибик ала бийликден. 
Нек этдигиз быллай уллу къаугъала,
 Миналмайын къаллыкъ болуп таулагъа? 
Баш къуллукъла алыр ючюн саугъагъа, 
Нек къошдугъуз бу тынч халкъны даулагъа?

     1991-1997

7 «Минги Тау» №5

Назмула
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МАРШАЛНЫ ШУЁХУ

Гвардияны капитаны, Къызыл Жул-
дузну, Ата журт урушну биринчи эм 
экинчи даражалы орденлери бла саугъа-
ланнган аскерчи, Россей Федерацияны эм 
Къабарты-Малкъарны халкъ артисти, 
республикабызны Къырал саугъасыны 
лауреаты Кючюкланы Шабазны жашы 
Магометни эсгере.

Чууакъ жай кюн. Кюн алтын таякъларын жерни башына жайгъанды. 
Битеу дуния жарыгъанчады. Жыл саны келген тиширыу ариу итиу салын-
нган кительни балконнга чыгъарды. Къоншуда жашагъан къатын, ол уллу 
санлы адамныкъы болгъанын кёрюп, сорду:

– Вера Яковлевна, ол кимни кителиди, сени Магометинге асыры уллу 
тюйюлмюдю?

– Муну энди киши да киймейди, аны иесича пелиуанла жокъдула 
бизде. Къыралны хауадан къоруулачу аскерлерини командующиси Совет 
Союзну Маршалы Батицкийникиди.

– Ма сейир-тамаша, къалай бла тюшгенди ол сизге?
– Аны хапары узунду, ол кюйсюз урушну жолларыча. Павел Фё-

дорович Батицкий кесини адъютантын унутмагьанды. Совет Союзну 
Маршалы болгъанында да, ПВО-ну аскерлерине башчылыкъ этгенинде 
да, аны адъютантын Орта Азиягьа кёчюргенлеринде да. Капитан Кючюк 
улуну, Ата журтубузну жигит къоруулаучусун спецкомендатурада эсепге 
алгъан эдиле. Къалай учузлукъ, ыспассызлыкъ эди ол. Къыйын заманда 
Маршал Батицкий алгъыннгы адъютантын атып къоймады, фронтчу жол-
дашына болушлукъ этгенлей турду.

Тюзлюк тохташдырылып, малкъар халкъ башына эркин болгъандан 
сора, Магомет Москвагъа барды - Батицкийге къонакъгьа. Ала кёп ушакъ 
этдиле. Сермешледе ёлген нёгерлерин эсге тюшюрдюле. Кючюк улу ке-
терге тебирегенинде, Маршал анга саугъагъа кесини фронтда кийген 
кителин берди.

– Санга хурмет этгеними эм шуёхлугъубузну белгисине, – деди Ба-
тицкий, кительни Магометге узата туруп. – Багъалы Магомет, бу китель 
бизни душман бла сермешген кюнлерибизни эсинге тюшюре турсун...

Белгили аскер башчы.
 Батицкийни ёлгенин эшитгенлей, Магомет жолгъа атланды,..
Павел Федоровични сау заманындача, Кючюк улу аны юйюрю бла 

байламлыкъ жюрютгенлей тургъанды. Юй бийчеси Ольга Андреевнаны 

УЛЛУ ХОРЛАМНЫ 65-ЖЫЛЛЫГЪЫНА
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бла къызы Елена Павловнаны туугъан кюнлери бла алгъышламай къой-
майды. Москвагъа барса уа, алагьа къонакъгъа къайтыучу эди.

Фронтда Кючюк улу кесине кёп шуёхла тапхан эди. Жашау нёгери 
Вера Морозова бла да анда танышханды. Ала урушну къанлы жоллары 
бла Берлиннге дери баргъандыла. Биринчи кере у а Магомет Вераны 
Литвада кёрген эди - ол къуллукъ этген аскер бёлюмге связьчы къызла 
келгенлеринде. Жаш бла къыз бир бирни жаратхандыла. Магомет ауур 
жаралы болуп, анга къан къуяргъа керек болгъанда уа, Вера кесини къанын 
къызгьанмагъанды. Аланы артда сюймекликге айланнган шуёхлукълары 
андан башланнганды. Кючюк улу бла аны юй бийчеси аскер кийимлерин 
уруш бошалгъандан сора да юч жылны тешмей тургъандыла.

Генерал аны нек сайлагъан эди

Павел Фёдорович Кючюк улуну юсюнден былай хапар айтханды: 
«Север-Запад фронтда Старая Руссаны къатында къыйын сермешле бара 
эдиле. 1941 жылда 8-чи августда мен 202-чи мотострелковый дивизияны 
къараучу пунктунда эдим - ол дивизияны штабыны начальниги болгъаным-
да.   Немецлиле,   тохтаусуз   чабыууллукъла   этип,   онгубузну аладыла. 
Душманны танклары бизни къорууланыу ызыбызны юзедиле. Аскер бёлюм-
ле бла байламлыкъ жокъду.

Кенг будай сабанны ичинде къызыу сермеш барады. Кёзюлдюреуюкле 
бла къарайма да, бизни таба бир адам келгенин кёреме. Тёгерекде уа -гит-
лерчиле, анда-мында минала чачыладыла, пулемёт окъла сызгъырадыла. 
Ол адам а къаты чапханлай келеди, бир-бирде, жерге бауурланып, автомат 
бла душман солдатланы атады, дагъыда секирип туруп, алгъа чабады. Аны 
кёрген алайда къаты сермеш угьай, юйрениу баргъан сунарыкъ эди.

Ол батыр къалай бла сау къалгъанына бюгюн да сейир этгенлей 
турама. Къараучу пунктха жетип, разведка батальонну командири жибер-
ген къагъытны берди.

Мени аллымда орта бойлу, бёкем санлы солдат сюелди. Къара шинли-
лигинден кавказлы болгъанын билдим. Бетинден терлегенлери агъадыла, 
къара кёзлери уа жилтинлеча жылтырайдыла. Ол бусагъатчыкъда жаханим 
отундан къутулгъан адамгъа ушамай эди. Кючюкланы Магометни мен алай 
таныгъан эдим. Аны гиртчилигин, батырлыгъын да жаратып, алгъа кесиме 
ординарецге алдым, артда уа адъютантым болду. Кишилиги бла бирге ол 
халал жюрекли да, ариу сёзлю да, керти шуёх да эди.

...Къызыл байракълы 645-чи полк Литвада Шауляй шахарны къа-
тында тохтагъанды. Дуппур ючюн къаты сермеш барады. Гитлерчиле, 
дуппурну бомбала бла уруп, ызы бла атакагъа кётюрюледиле. Аланы би-
ринчи, экинчи атакалары да артха ыхтырыладыла. Алай душман бютюн 
уллу кюч бла чабыууллукъ этеди. Дуппурну къолда тутаргъа къыйындан-
къыйын бола барады. Бизни солдатларыбыздан кёпле ёледиле.

Кючюк улуну къаты кёллюлюгюне, чыдамлыгъына, не къыйын кези-
уде да, мудах болмай, чам сёзю бла тёгерегиндегилени кюлдюрюучюсюне, 
сууукъну, иссини да иги кётюргенине нёгерлери сейир этип болгъанды-
ла.

7*

Маршалны шуёху
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Репетициядан аскерге

... Ma бюгюн да къызыу сермешледен сора Магомет жер юйге арып-
талып жетди. Сыртындан жатып, кёзлерин къысып, бир кесек къалкъыргъа 
умут этеди. Алай жукъу уа келмейди. Сагъышлары Кючюк улуну туугъан 
тауларына - Къабарты-Малкъаргъа - элтедиле. Урушха дери жашауун 
кёз аллына келтиреди. Тёбен Малкъар элден къара танымагъан къой-
чуну жашы артист болургъа умут зтеди. Малкъар театр а алыкъа жокъ 
эди. «Театр», «артист», «культура», «искусство» деген сёзле да малкъар 
халкъына хазна белгили тюйюл эдиле. Алай келир заманда ала бары да 
толлукъдула. Кючюкланы Магометча, Къулийланы Къайсынча эм аланы 
жолдашларыча жаш адамланы юслери бла келликдиле ала. Луначарский 
атлы къырал театр институтха кирирге Магометни Къайсын ауузландыр-
гъан эди. Окъургъа сюйгенле уа бизни республикада кёп болгъандыла.

1940 жылны жаз башында Нальчикде Къабарты эм Малкъар миллет 
театрла ачылгъандыла. ГИТИС-ни бошагъан жерлешлерини биринчи ою-
нларын адамла ашыгъып сакълагъандыла. Театрда биринчи атламларын, 
классикадан башлап, ала специалистлени да сейир этдиргендиле. Мал-
къар труппа белгили испанлы драматург Лопе де Веганы «Къой шаудан» 
деген пъесасына кёре спектакль кёргюзтгенди. Аны малкъар тилге Къай-
сын кёчюрген эди.

Бир жол, репетицияда, Магомет жангы рольну ойнаргъа хазырлана 
тургъанлай, почтальон келип, Кючюк улуна военкоматны повесткасын 
берди. Аны Къызыл Аскерни тизгинлерине чакъыра эдиле – болжаллы 
къуллукъ этерге. Магомет билмей эди сахнагъа онжети жылдан сора 
къайтырыгъын.

Гитлерчилени пулемётларын да къолгъа этип...

... Уруш алыкъа барады.  Аллах билсин къачан бошаллыгъын. Ма-
гомет топ окъ сызгъыргъан тауушха уянды. Къыш сууукъла къаты 
тутхандыла. Немецлиле, сууукъгъа чыдаялмай, окопладан юйлеге кёчген-
диле. Луцково станцияда да алай эди. Кючюк улуна эм аны нёгерлерине, 
станциягъа къутулуп, немецлиле тургъан юйлени кюйдюрюрге буйрукъ 
болду. Ала буйрукъну толтуруп къайтадыла.

Бизни жерлешибизни уруш жолларындан дагъыда бир юлгю келти-
рейик. Латвияда бир элни къатында бизникиле алгъа баралмай тохтадыла. 
Килисаны башында орналгъан пулемётла ахыры да баш кётюрюрге къой-
майдыла. Командир, Совет Союзну Жигити майор Кожуров, ол къыйын 
борчну толтурургъа Кючюкланы Магометге бла Александр Осокиннге 
буюрду. Эки батыр, бауурлары бла сюркелип барып, килисаны арт жа-
нындан чыкъдыла. Автоматла бла атып, эки пулеметчуну да ёлтюрдюле. 
Бир кесекден, пулемётланы да алып, Кючюк улу бла Осокин артха къай-
тдыла.

Майор Кожуров алагъа ыспас этди, экисин да аскер саугъалагъа кёр-
гюзтдю.

Фронтда Магометни шуёхлары кёп эдиле. Алай ол бек татлы тенгине 

Занкишиланы Хусейин
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Александр Макарович Осокинни санагъанды – ротаны командири болуп 
урушну Берлинде бошагъан оруслу жашны. Артда ол Иваново областьда 
совхозгъа башчылыкъ этип тургъанды. Ол эки жигит жаш - оруслу бла 
малкъарлы - кёп къыйын эм къоркъуулу аскер борчланы толтурургъа 
бирге жюрюгендиле. Кючюк улуна деменгили фронтну кёп жерлеринде 
уруш этерте тюшгенди: Север-Запад фронтда, Старая Руссаны тийресин-
де, Украинада эм башка жерледе. Ол Днепрден ётген, Черкассы, Умань 
эм Корсунь-Шевченковский шахарланы алгъан, Южный Бугну, Днестр-
ни, Прутну жагъаларында сермешген аскерчилени санында болгъанды. 
Белоруссияда Бобруйск, Слуцк, Барановичи, Брест шахарланы азатлаугъа 
къатышханды. Ахырында - Восток Пруссия, Берлин эм Прага ючюн сер-
мешиуле.

Эсде къалырча

Хау, Кючюк улу Ата журтубузну аллында кесини борчун намысы-
сыйы бла толтургъанды. Къыралыбызгъа къоркъуу келген сагъатда 
кишилигин тас этмегенди. Ол ёлюм бла бетден бетге кёп кере тюбешген-
ди, аны кёз аллында жюзле жан бергендиле. Болсада Магометни жюреги 
къатмагъанды, ол халал жюреклилей къалгъанды, адамлыкъ даражасын 
сакълагъанды, башхалагьа хурмет эте кесине да хурмет этдире билгенди.

Ол не заманда да лакъырдасы, чамы бла тёгерегиндегилени кёллерин 
жарыкъ этгенлей тургъанды. Маршал Батицкий Кючюк улуну юсюнден 
былай бош айтмагъанды: «Фронтда кесингеча ышаннган нёгеринг бар 
эсе, не узакъ жол да къысха кёрюнеди, не къыйын болумда да абызыра-
майса. Мени хар заманда да аллай шуёхларым болгъандыла эм аланы 
араларында бек багъалы кёрген шуёхум Кючюкланы Магометди. Сер-
мешледе Магомет мени окъдан сакъларгъа кюрешип тургъанды. Аллай 
адамла ёмюрде да эсингден кетмейдиле».

Артистни иши къыйын эсе да, огъурлу ишди. Кеси республикабыз-
ны, Къарачай-Черкес Республиканы тау эллеринде да Магомет малкъар 
труппа бла бирге гастрольлада кёп айланнганды.

Кёпле Кючюк улуну комедия актёргъа санайдыла. Алай тюрлю-
тюрлю рольланы ойнауда да аны фахмулулугъу ачыкъ кёрюннгенди. 
Миллет драматургияны айнырына ол бек къайгъыргъанды. Боташланы 
Иссаны, Токумаланы Жагъафарны, Тёппеланы Алимни, Жантууланы 
Иссаны пьесаларына кёре салыннган спектакльледе сюйюп, битеу фахму-
сун салып ойнагъанды. Дагъыда орус эм тыш къыраллы драматургланы 
чыгъармаларына кёре салыннган кёп спектакльледе Магометге баш роль-
ладан бирин берип тургъандыла.

… Кючюкланы Шабазны жашы Магомет 2007-чи 
жылны  12-чи октябринде керти дуниягъа кетгенди.

ЗАНКИШИЛАНЫ Хусейин
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ПОЭЗИЯ

КЪАЙСЫННЫ, ХАМЗАТНЫ ДА ЭСГЕРЕ
Жаш заманымда мен бу Сёзню, тап айтылгъан бир назму тизгинча 

кёрюп, алай бош мурулдай айланнганма. Жылла бла ол къысха сёзню тюз-
люгюне, уллу магъанасына тюшюннгенден-тюшюне барама. Кёрлюгюмю, 
кёрмезлигими да кёре, игиге, аманнга да тюбей, мен тышында айланнганлы 
– 30 жыл. Хар абыннганым сайын, «таулу тюзде абыныр» – кёлюме келмей 
къалмагъанды. Кесимден озуп, халкъыбызгъа да сагъыш этдиреди ол Сёз. 

Таулу халкъыбыз тауларында жашагъан сагъатында, аны кёлю-жюреги 
да, саны-тёммеги да башха тюрлю эдиле. Халкъ ёмюрле бла жашагъан 
жерине, журтуна ушап къалады. Тау халкъны тауларындан айырып, тюзлеге 
жайсанг, талай замандан аны халы да, бет къаны да тюрленип тебирейдиле. 
Табийгъатны кючю алайды. Ол кесине ушатып тебирейди алайда жаша-
гъанланы барын. Бир да ажымсыз, аны сезип, сюргюнде-кёчгюнчюлюкде 
журтуна термилип жашагъанды халкъыбыз. Мадар болгъанлай а, жараш-
хан юйюн-мюлкюн да атып, Кавказына къайытханды. Алай а...

Тау эллерибизге иймезге, къайтармазгъа кюрешгендиле бизни. Къайы-
тханлагъа да, жашарча таплыкъла къурамагъандыла. Кетерча этгендиле. 
Онла бла тау эллерибиз, оюлгъанларыча, ызларына сюелмей турадыла 
бюгюн да. Амалсыздан, халкъыбыз тёбенлеге, тышына, шахарлагъа эне, 
чачыла барады. Чачыла, башхаланы ичинде жутула, эрий, тилибиз-адети-
биз унутула барабыз. 

«Таулу тюзде абыныр». Бир жанындан бу айтыуну тюзлюгюне сейир-
синеме, экинчи жанындан а, эсгертиу-эслетиу магъанасы-кючю болгъан бир 
кесамат Сёздю бу. Бу Сёзню юсю бла халкъыбызны къыйын къадарын, жолун, 
жашауун, алда не къоркъуула сакълагъанларын айтып чыгъаргъа боллукъду.

Нарт сёз болуп къалгъан, ёмюрлени жашарыкъ бу назму тизгинни жаз-
гъан-айталгъан Батырбекланы Зейтунну жашы Хамзатды. Ёмюрлюк сёзню 
айталгъан адам кеси замансыз, ёмюрлюкге айырылгъанды арабыздан. 2008 
жыл июльну онбиринде жюреги тохтап къалгъанды Хамзатны. Аурумай-
къыйналмай, башхаланы да къыйнамай, алай кетген насыпды деп да къояр 
эдик, Хамзатха къуру 51 жыл болмаса. Энди ол тохтап къалгъан жюрек, 
назму тизгинледе уруп турлукъ жюрек къаллай болгъаныны юсюнден 
талай сёз айтыргъа излейме.

1

1980 жылла эдиле. Москвада Горький атлы Адабият институтну 
кюндюзгю бёлюмюне жангы кёчгенме. Къайдан болгъанымы билгенлей, 
устазла да, студентле да: «Хамзатны таныймыса?» – деп сорадыла. Битеу 
институтда эм белгили адам болуп чыгъады Хамзат. Къызла да былай жа-
ратхан, жашла да былай ёрге тутхан ким болду бу? Не ючюн багъалата 
болурла аны быллай бир?

Биргеме баргъанладан бири, дагъыстанлы Шапи «Хамзатдан ышан-
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нгылы адам жокъду институтда. Керти эр кишиди», – дейди. «Эм чырайлы 
да олду», – деп бир жанындан сёз къошады Ира. Алай эте, сёлеше-кюле, 
общежитге киребиз. «Землягынгы» алып келебиз деп, мени Хамзатны ода-
сына (комнатасына) алып барадыла.

Кесим излегенимча жашар жер тапхынчы, Хамзат бла турама. Ол 
эки-юч кюнню ичинде Хамзатны одасына киргенни-чыкъгъанны санаргъа 
къолдан келлик тюйюлдю. Кёбюсюню тилеклери быллайладыла:

– Стипендиягъа дери юч (беш, он) сом бер.
– Биягъы тюйюш башланнганды, араны айырыргъа бир къара.
– Бу назмуланы къалай кёресе, бир тынгыла.
– Энди жыл бир фахмулу жаш бизни институтха кирирге излейди. Бо-

лушурмуса?
– Жууугъум келгенди. Комендантха айт да, бир талай кюннге мында 

турурча бир эт.
Тилекле  дагъыда былагъа ушаш. Жангыз бир кере «угъай» деп айтха-

нын эшитмедим Хамзатны. Аллай «ууакъ-тюек» затланы къой, уллуракъ 
затланы тындырыргъа да къолундан келе эди аны. 

Мени эм бек сейирсиндирген башха зат эди. Хамзат студент болгъан-
лыгъына, профессор-устаз къауум да анга студентгеча къарамай эди. Бир 
жанындан Хамзатны терен билими бар эди – китап окъумагъан заманын кёр-
мегенме аны. Экинчи жанындан Хамзат кесин тийишли даражада тута эди, 
адамны сыйын кёре биле эди. Бизни окъутхан шайыр устазлада Хамзатха 
атап, назму жазгъанланы кёргенме. Башхала бла аллай зат болуп билмейме. 
Кёп кере кёргенме Хамзатны стол жанында устазла бла олтуруп тургъанын 
да. Сёз нёгер болургъа, чамгъа-лакъырдагъа да бек уста эди Батырбек улу.

Мен институтну кюндюзгю бёлюмюне жангы кёчгеним себепли, талай 
экзамен, зачет берирге керек эдим. Хамзат устазла бла келишип, мен аланы 
къысха заманны ичинде берип, къалгъанладан артха къалмазча болдум. 
Кюнлени биринде уа, биринчи кере мени назмуларымы сюзерге жыйыл-
дыла. Ол кезиуге мени назмуларым жер-жерде да басмаланып, энчи китап 
болуп да чыгъып, кесими кишиге тенг этмей жюрюген заманым эди.

Сюзюу башланды. Биргеме окъугъанла, адетдеча, назмуларымы 
алгъадан окъуп, хазырланнгандыла. Талай назмуму къарачайча, орусча да 
окъудум. Сора Лев Ошанин, бизни семинарны таматасы, сёзню мени колле-
галарыма берди. Эй, тебиредиле сора мен зауаллыны сопакълап. Сюрюуге 
мал кеч къошулса, бары да аны бырнак этип, уруп бир башлайдыла, ал-
лайын болду иш. Бир иги сёз айтхан болса уа... Сора Хамзат ёрге турду:

– Жолдашла, тиллешип келгенча, былай этерге жараймыды? Поэзия 
жилтини болгъан бир тизгин тапмагъаныгъыз сейир тюйюлмюдю? Мен 
аллай ненча тизгин таба эсем, анча кере рестораннга барабызмы?

Къайсы эсе да кюлдю, къайсы эсе да ышарды, Ошанин да Хамзатха 
айланып: «Старик» (алай айтып сёлешиучю эди къайсыбызгъа да),  ресто-
раннга ненча кере барлыгъыбызны бир санайыкъ, айтчы ол тизгинлени», 
– деди. Хамзат мажалгъа санагъан тизгинлени айта, Ошанин да бармакъла-
рын бюге-санай келдиле да, «Элия да кёкде ташсынмаз» деп бошады 
тизгенин Хамзат. Ошанин да, «он» деп, эки къолун ёрге тутду. Ма алай 

Къайсынны,  Хамзатны да эсгере
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бла жарыкъ халда бошалды ол кюн назмуларымы сюзюлгени. Талай жаш 
болуп, жуугъан да этдик ол «урушдан-сынаудан» ётгеними.

Алай а, бир жылдан, Къарачай-Черкесияны жазыучу организациясында 
мени «Бусакъла» атлы китабымы сюзюу (ючюнчю кере) къалай баргъанын ай-
тханым да, Ошанин манга ийнаннган окъуна этмеди. Жазыучуланы область 
организациясы къол жазмамы заранлыгъа санагъанын, социалист реализмге 
келишмегени ючюн басмагъа тежемезге оноу этгенин эслегенинде уа, бирлери 
жазгъан рецензияны ашыкъмай, ырахат окъуду. Башын да чайкъап: «ВЛК-ны 
бошагъан адам былай да къалай жазады, къуру политика терслеуле салып. Сен 
къол жазмангы башдан-аякъ орусчагъа кёчюрюп манга тапдырсанг, кёлюме 
келгенни керекли жерге жазарма», – деди.

Ёзге мен ол затны этмедим. Хамзат: «Муну Къайсыннга, хау, Къулийланы 
Къайсыннга бир кёргюзтейик. Ол бир оноу этер. Къайсын бла сени танышдыр-
гъан мени борчум болсун», – деп тохтады.

Кюнлени биринде, Хамзат мени излеп табып: «Алан, къайда тасса, ингир 
сагъат бешде Къайсыннга тюберге керекбиз, кеси бла келишгенме. Къол жаз-
мангы да ал, ол рецензия кибикни да ал» деп, мени ашыкъдырды. Такси тутуп, 
кечикмей жетдик, насыпха. «Москва» къонакъ юйню эшиклеринден кирген-
лей, кимле эселе бла да къол тутуп айырыла тургъан Къайсынны эследик. 

Бизни тартыннганыбызгъа, угъай дерге кюрешгенибизге да къарамай, 
ол бизни рестораннга киргизтди да, стол жасады. Бизге ашагъыз, маржа деп, 
кеси рецензияны окъургъа жарашды. Мен а, эслетмей, битеу дуниягъа бел-
гили шайыргъа къарагъанлай турама. Къайсынны къашлары бир тюйюлюп, 
энишге тюшедиле, бир къуш къанатлача, ёрге барадыла. Жанлы къашла, 
жанлары болгъан къашла. Рецензияны окъуп бошап, папканы тешип, къол 
жазмама да къарады. Сора биз столну женгиллетгенча эследи да, «энтта бир 
жукъ алайыкъ, – деди. – Ашарыкъ керек тюйюл эсе, бирер стакан исси чай 
ичейик», – деп, шапагъа белги берди. Сора манга айланып, «къол жазмангы 
сюзюу къалай баргъанын бир айтчы», – деди.

Айтдым. Сюзюуге жыйылгъан къарачай жазыучула  бары да, жазыучу 
организацияны таматасы да, башхала да ол рецензияны къабыл этгенлерин 
билдирдим.

– Назифа уа бармы эди, Къагъыйланы Назифа? – деп сорду Къайсын.
– Бар эди. «Суратлау адабиятны сюзюу – политика ярлыкланы тагъыу 

тюйюлдю» деп, мени жакъларгъа кюрешген жангыз ол эди.
– Да, Назифа адабиятдан ангылауу болгъан адамды, фахмулу жазы-

учуду кеси да. Энди былай этейик. Мен бу рецензияны, къол жазмангы 
да Чегемге алып кетейим, анда ырахат окъуюм, сора кёлюме келгенни да 
тырнап келтирирме. Бир ыйыкъдан бери, ызыма, къайытырыкъма.  

Бюгюн да сейирсинеме. Депутатлыкъ ишлери бир жанындан (СССР-
ни Баш Советини депутаты эди Къайсын), жазыучулукъ ишлери экинчи 
жанындан, ол къыйын аурууу ючюнчю жанындан – бары да татып тургъан 
адам, заман табып, эки студентни сыйлагъан да этип, бизни жашауубуз-
дан-ашауубуздан да хапар соруп, къайгъы этгени. Башха адамгъа туура 
Къайсынча къайгъыргъан кёрмегенме. Энди ангылайма, ол къуру бизни 
къайгъыбызны тюйюл, битеу адабиятыбызны, тилибизни, халкъыбыз-

Лайпанланы Билял
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ны къайгъысын этгенин. Онглу адам эди, уллу адам эди, керти адам эди 
Къайсын. Алай а, мен анга тюбеяллыкъ тюйюл эдим Батырбек улу болмаса. 
Тюберге эсиме да келлик тюйюл эди. Энди ыразылыгъымы Къайсыннга, 
Хамзатха да айтырча тюлдю – керти дуниягъа кетгендиле экиси да.

Къайсын, айтханыча, женгил къайыталмады. Алай а, ол кеси мени тап-
маса, аны бла байламлы болургъа, тюзюн айтайым, таукеллигим жетерик 
тюйюл эди. Бир кюн окъуудан къайытып келип, общежитни босагъасындан 
атлагъанлай, сакълауул тиширыу къагъытчыкъны узатды. Анда Къайсын-
ны телефон номери жазылып эди.

Хамзат мында болмагъаны себепли, телефон этип, Къайсын айтхан 
заманнга «Москва» къонакъ юйге кесим бардым. Къайсын тургъан одагъа 
чыгъып, эшиклени къакъдым. Къайсын эшиклени ачды да, мени ичине 
киргизди. Олтуруп тургъан эки адам ёрге туруп, къолуму тутдула. Абы-
зырагъан окъуна этдим – бири Давид Кугультинов эди, бири да Чингиз 
Айтматов. «Давид, Чингиз, это Билал Лайпанов – завтрашний день нашей 
горской поэзии. Он ещё студент, а уже противостоит целой писательской 
организации. С характером. О нем я уже говорил вам», – деди Къайсын, 
мени къатына олтурта. 

Аланы ашырып къайытхандан сора, Къайсын жашырмай айтды: «Иги 
болду была бла танышып къалгъанынг. Манга бир жукъ болгъаны болса 
да, бир бек керекли заманынгда быладан болушлукъ табарыкъса. Ол осал 
рецензияны алагъа да окъутханма. 1937 жыл болса, адамны думп этерге 
быллай къагъыт озуп да жетерик эди. Китабынг а чыгъарыкъды, къоркъма. 
Обкомну биринчи секретарына къагъыт ийгенме.

– Хы, быйыл институтну бошай эсенг, не этер муратынг барды?
– Мында къалып кетерми эдим деп да бир болама...
– Алай этсенг, арабыз кырты боллукъду сора. Поэт халкъы бла болур-

гъа керекди къууанчда, бушууда да. Заман бла хар не тюрленнгенча, халкъ 
да тюрленеди. Халкъынг бла болсанг, аны бла бирге сен да тюрленесе. 
Тышында къалсанг, алай боллукъ тюйюлдю. Мында къалгъандан эсе, элге 
барып, бир къойчу болгъанынг игиди.

Тюз айта болур эди Къайсын. Ол кеси алай жашагъанды – халкъы бла, 
ана тили бла. Кавказда къалыргъа эркинлиги болса да, Азиягъа сюрюлген 
халкъыны ызындан кетгенди Къайсын ол палах жыллада. «Орус тилде да 
сен уста жазаллыкъса, орус тилге кёч», – дегенди ол заманлада анга Борис 
Пастернак. Алай а, акъылман ана тилинден айырылмагъанды. Халкъы бла 
жашагъанды, ана тилине да кертилей къалгъанды Къайсын.

Къайсынны эсге тюшюргенлей, Хамзатны тюрсюню да келип сюеледи 
кёз аллыма. «Кязим жакъгъан от жагъаны сууутмагъыз», – дегени эсиме 
тюшеди Къайсынны. «Таулу тюзде абыныр» деген нарт 
сёзю да Хамзатны. Мен бек багъалатхан эки адамны са-
гъына, чайкъала тургъан Шимал тенгизни жагъасында 
сюелеме: не эсе да мени кёлюме ушайды ол бюгюн.

ЛАЙПАНЛАНЫ Билал,
поэт,  Норвегия, Осло. 

Къайсынны,  Хамзатны да эсгере
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БАТЫРБЕКЛАНЫ 
       Хамзат

 * * *

Кюнлени биринде
       мен да,
булут болуп,
          учарма кёкге.
(Жаз жауун
        болуп,
       жауарма
сюймеклигим
            къандырмагъан
                         жюрегинге.)
Жел, ойнай,
         ахыр тамычымы тагъар
арбазда атам 
          орнатхан 
            терекге,
анамы жилямугъу болуп
    тюшерме
манга
           заманында
    жашау берген
                жерге.

* * *

Жолла,
          жолла,
Узакъ 
         жолла.
Тауда,
          тюзде
Жолла,
          жолла – 
Узун 
         жырла.
Жылла,
             жылла, 

Къыйын 
               жылла.
Жиляй, 
            сарнай
Кетген 
           жылла.
Кюе, 
        кюле
Келлик
             жылла.
Жолла.
    Жылла…
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Кязим

Къабыргъада
       уллу сурат.
Акъсакъал ышара
               къарайды манга.
Мен аны бет
      сыфатына къарап,
Ушатама бир бек
             арыгъан сабанчыгъа…

…Ол бла мен.
Экибиз.
Къыш да, жаз да
Турабыз бирге.
Игилик эталсам, –
Баш булгъайды Кязим,
Ыразылыгъын билдире.
Терс болсам а, –
Тюеди чал къашларын,
Айыплыкъ отда кюйдюре…
Халкъымы тарыхыны къарангы кечеси
Энттада жюреклени къозгъайды,
              ачыта.
Кязимни сын ташы, жел толтурмагъан 
           желпеклей,
Агъарады
  Орта
            Азияны
            узакъ аулакъларында…
Таулу къабырла! Битеу
                       дунияда,
Таудан юзюлген 
             ташлача, 
              чачылыпсыз…
Таулу къабырла! Сиз жерни
    къучакълап
                       жукълайсыз…
Алай сиз да 
      сюер эдигиз
Таулу 
        таулагъа
         къайтыргъа…
Къабыргъада уллу сурат,
Кязим ышара къарайды манга…

Назмула
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* * *

Кюн 
       бата
              тургъан
                             ууахтыда
Чагъадыла 
                  тауларым,
Уллу 
        гюл
                къысымла
                                   кибик,
Баш 
        ура
              кюннге
Рерихни суратларына
Жан 
       киргенча
Кёрюнеди 
                 манга:
Деменгили 
                   къарт,
Сабийни тутханча,
Тутады 
            къолунда
Тауланы 
               бла
                      Кюнню.

* * *

Барабыз бирге,
Ауанам бла мен,
Экибиз.
Барабыз бирге,
Жаныбызда уа – Тенгиз.
Толкъунла шууулдай,
Акъ чарлакъла
Аланы башында
Жылтырай.

Анда уа –

Хазар тенгизни башында – 
Жанадыла
Узакъ элияла.

Мен а, 
Сёз да айталмай,
Тилсиз къанкъазча,
Къарайма ары,
Келмезлигинги билсем да, 
Сакълайма сени
Хазар тенгизни боюнунда.

Батырбекланы Хамзат
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* * * 
Адала
           арасында
   жашайма
       мен.
Жырларымы 
           айырмай
             бир
        бирден.
Бирде
           къууанч,
               бирде
            бушуу
Кёре,

Бирде
          солуй,
          бирде
         ишде
Кюе.

Алайды жашауум:
Кюйсюз
    кюнлеримде
Жюрегиме 
       жылыу 
       излей,
Адамлыкъ
        ышан
       излей,
Озады
            жылларым,
Учадыла
    бир
            кюнлей.

* * * 

Жангыз терек
    къанатларын 
            къагъады,
Учалмайын
              къалгъан
   къанатлылай.
Къара кийип,
  башын ачы
         булгъайды,
Учуп баргъан
    булутлагъа
          къарай.

Назмула
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* * *
Жангызлыкъны жолуна чыгъып,
Барама, абына, бу дунияда.
Тюзде да –
            жангызлыгъыма абынып,
Жыгъылама
  букъу жолгъа.
             Алай –
Туралмайма, 
              туралмайма ёрге…
…Кечелерими шош
             умутларым ётдюре,
Къара тангым атады деп
         къоркъады жюрегим.
Жангызлыгъым…
        Жангызлыкъла 
                     кюледиле манга,
Ала кюлмезча
    мен а
                      не этдим?..
Жангызлыгъым бла
             мен, некях этип,
Саулукъ ючюн
     къара чагъыр
              тартдым.

* * *
      Е.Лебедевге

Акъырын, 
      ашыкъмайын 
    атлай
Барады ауанам 
  бу дунияда.
Айны макъамына
         тынгылай
Жашайды, 
           жашаудан къача.
Къачады 
       къачмай.
Жел урады.
         Чапыракъла
Жиляйдыла.
           Жилян къызны 
          ызы

Кече – 
    кечалмай. Кюн. Батады
Батмакъгъа.
Кёз аллымда – чабакъ.
                      Гыржын бурху.
Сыннган сагъат. 
                            Заман – уян.
Ауанамы 
               къара булутланы 

                                       ауанасы
Жабады.
Тиерми кюн? 
                      Чыгъармы кюн?
Мени жаным 
                      къайда 
                                    къалады?!

Батырбекланы Хамзат
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* * *

Кюн батады…
Танг атады…
Кюн жиляйды,
                       жел жырлайды,
Жюрекни жюрек
               сатады,
Жюрекден жюрек 
                 къачады – 
Жанымы заман байлайды.
Мен – жашайма.
             Кюн батады.
Мен – барама.
                      Кюн сакълайды.
Ауанам 
            жол
                   къучакълайды.
Жюрекни жюрек
              сыйлайды,
Жанымы заман 
                         урлайды.
Мен жашайма. – Мен алайма…

* * *

Мени да, мени да
     жаратхан Аллахдан:
«Кечалллыкъ эсенг, кеч!» – деп 
              тилейме.
Къачама, къачалмай
         келлик къадардан,
Тынчлыкъ, рахатлыкъ да
    излейме,
Излейме, солур эсем деп
    жолладан.
Чабыу арытханды,
      сатханды.
Къалгъанма кесим,
        ажашдым жашауда,
Жаным, 
             сыгъыла,
   сыгъылгъанды.

Назмула
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* * *

Кет дейме санга,
   жюрек къайгъы, – 
Чыгъады кюн,
             ойнайдыла сабийле.
Къарт анала жиляйдыла. –
        Заман
Сау эталмаз
         эски жараларын.
Кет дейме санга,
   жюрек къайгъы, – 
Жаз башында
            чагъалла
              терекле,
Эрийди буз.
         Сау къалгъанланы
Элтеди суу
        ахыр тирменлеге.
Кет дейме санга,
  жюрек къайгъы, –
Адам жулдузданы
      жууукъ этгенди.
Жюрек жылыулукъну
             къыйын жолун
Акъыл сууукълукъну
            жолу бла
                тюбетгенди
Кет дейме санга,
                жюрек къайгъы, – 
Кеч
      дейме, 
      излемейме махтау.
Учуп кетсенг да сен,
           жюрек къайгъы,
Сени жетерме
             ызынгдан 
                 къыстау.
Кет дейме санг,
  жюрек къайгъы…

Батырбекланы Хамзат
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* * *
Атам!
Тели жашынгы
  къадарыны жели
Терекден юзюлген
       чапыракъныча учурады.
Булутланы уппа
  этдире,
Аланы ёшюнлерине
         къаты къысады.
Бирде уа,
     оюндан эрикген
Жашчыкълай,
Жел,
         жыртыкъ топну кибик,
Кери сызады

* * *
Жангызма бюгюн мен.
Сабыр 
            тюшеди
                          къар.
Жапхандыла
        кёкню
                   жерни да
Булутла.
Баралмагъан
                    жолум
Мени алай
  сакълар – 
Кёз аллымдан
          учуп кетгенча
        умутла.
Узакъ шахарлада
Сакълайдыла
                     мени
Сюйген
            къызларымы
        мудах
     жюреклери…
Жангызма бюгюн
                мен.
Жерни
  жапханды 
        къар…

8 «Минги Тау» №5

Назмула
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* * *
Ачыууму
        ахыр
  кезиуюнде
Узакъ жулдуз
  манга да 
   ышармаз.
Тейри къылыч
      озгъан
    кюнлеримден,
Ёлген 
  тюшлеримден
             артха
         къайтмаз.
Жаланда жер
  жырлар
               жашау жырын,
Ёмюр жырын
    жырлар,
    эрикмей, ол.
Мен – 
      къыл къобуз,
   къан тамырым а – 
       къыл,
Жаным – 
           ойнайды,
Жюрегим а –
   жол…

* * *
Борчларым башымдан
               басадыла,
Сын таш
   къабырны басханлай…
…Умутларым а,
   къахме къызлача,
    ышарадыла.
Жюрек жараларын
       ит кибик жалай.
Мени саякъ къызла да
           сюйгендиле,
Мен да сюйдюм аланы,
   алай…
…Кюнлерими сагъышларым 
        кюйдюргендиле,
Саз къарны
        таза болурун
                 сакълай…

Батырбекланы Хамзат
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* * *
     Ёлмезланы Исмайылгъа

Адам ёлсе,
      жулдуз учар кёкден,
Сюйген жюрек, –
     кюйген жюрек – сарнар.
Адам ёлсе, 
       жетер анга жерден
Солур юйюн табарча
         бир «фатар».
Адам тууса, 
        жюрек да къууаныр,
«Жангы адам келди, – деп, –
         дуниягъа!» 
Адам тууса,
        жашау юлюш алыр,
Ёсе, жашай
        баргъан заманында.
Алай жетер
         мычымай «кюн аууш»,
Кюмюшча жылтырар
            къара чачы.
Озгъанды жашауу–
         тюйюш таууш –
Ахыр къабынча,
Татыулу,
Ачы.

* * *

Къардан
     тойгъан
     жер.
Кюн
  къысхаргъанды,
   жолча.
Сууукъ желле
  къабадыла
Мени.
Заман
 атлайды
  сакъ,
Сюймекликни 
  жойгъанча.
Кюнле уа,
          ышара, 

  кетедиле
Жерден.
Жашайма мен
   алай, – 
Жашау мендан
                тойгъанча,
Жюрек ауруууму
Жашырмай 
            кишиден.
Тал терекни
             къышда
Бутакълары
            сыннганча,
Сынады умутум,
Къайтармай тюшюме.

8*

Назмула
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* * *

Ёрлейбиз,
     тау бийиклеге
   ёрлейбиз.
Къыйын болса да
          атларгъа, – 
                 атлам этебиз.
Муштар.
   Боюнсала.
        Зухал.
Марых.
Бизни кёрелле.
Жарлы кюнлерибиз,
          ашыкъмайын
     кетелле.
Бу жашаудан арып,
       осуятсыз,
Къачадыла
       бизден,
    къанлыдан 
         къачханча.
Кюнлерибиз,
          ариу сёзден
   ауурланнганча,
Аман
         къуядыла бизге,
Жауун къуйгъанча.
Тюедиле бизни,
  заман
             жерни тюйгенча.
Сюедиле алай – 
   факъырачы
         сюйгенча…
Энебиз
 тау
       бийикликден,
Тюзге
           энебиз,
Къыйын
   болса да
                атларгъа –
Атлам 
           этебиз!

Батырбекланы Хамзат
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* * * 
Минг 
         жыл
            жашасакъ да,
Алтын
     сауутдан
        ашасакъ да – 
Бир
 кюнде
            ёллюкбюз биз.
Не
     бийикге 
            чыгъалсакъ да, –
Бир
       кере
         ёлсек да биз,
Бир 
 кюнде
            ёлсек да биз,
Ёлмесин 
         жашау!
Ёлмесин
          жашау!

Назмула
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ЗАМАН БЛА КЕЛИШГЕН

Минги тауну этегинде орналгъан Терс-Къол элде: «Атла бла 
таза хауада айланыу» деген билдириуню къатында бир талай адам, 
сюелип ушакъ эте тургъанларын кёрюп, алайгъа жанлайма. Жыйы-
лгъанланы арасында мен таныгъан бир адам да жокъду. Эр кишиле 
тиширыула, сабийле бир бири бла сёлешедиле. Бираз сюелеме да, 
ушакъгъа къошулама.

– Нек жыйылгъансыз былайгъа? – деп, жанымда сюелип тур-
гъан кишиге сорама. Ол манга сейирсинип къарайды да:

– Атлагъа минип, таза хауада айланыргъа деп келип турабыз, 
– дейди.

– Атла уа кимнидиле?
– Ол, ол телефон бла сёлеше тургъан кишиникиледиле. Тукъу-

мун билмейме.Аты уа –Жабраилди. Таулуду, – деди мени жангы 
танышым.

Мен да къарап тургъанлай, онбир адам, атлагъа минип, «Къыз 
эшмелери» деген жерге атландыла.Атла жетишмей къалгъанла уа 
алайдан кете башладыла. Мен а Жабраил таба атладым:

– Салам алейкум, –  деп, къолуму узатама.
– Алейкум салам, – дегенни айтып, ол да къолун узатады да, 

манга соруулу къарайды.
– Ала, соргъанны айыбы жокъду. Сен бу жумуш бла эрттеден-

ми кюрешесе?
– Да, хау, бир талай жыл болады.
– Сен да айып этме, соргъаным ючюн. Кимсе? Таныялмай 

турама.
– Терс-Къолгъа  къонакъгъа келгенме.
Ма алай танышханма Жабраил бла. Ол Атмырзаланы Махмут-

ну жашыды. Кеси да сюргюнде, Къазахстанны Павлодар областыны 
Успенко элинде 1955 жылда туугъанды.

Жабраил кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора, Кёнделен элде 
10-чу классны тауусуп, Владикавказда эл мюлк институтха заочно 
окъургъа киреди. Аны да жетишимли бошап, зоотехник болады. 
Жабраилни ишлерге Прохладна районда «Рассвет» колхозгъа жи-
бередиле.

«Ишни Аманы болмайды», – деген сёз бошдан айтылгъан 
болмаз. Кече-кюн демей, маллагъа заманында ашларын, суула-
рын тапдырыргъа кюрешеме. Тутхан ишими алгъа бардырыр 
ючюн билимими, заманымы да аямагъанма. Мен иш кёллюлюгю-
мю ферманы башчысы, мюлкню зоотехниги неда таматасы кёрсе 
деген акъылдан узакъда эдим. Этеме десе, адам эталмазлыкъ иш 
жокъду деген халкъ сёз мени да ишге таукеллендиргенди. Оноу-
чула къалай ишлегениме, ачыкъ болмаса да, эс бура болур эдиле 
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деригим келеди. Кесими уа жаш заманым, арыгъан-талгъан деген-
ни билмей эдим, – деп эсгерди Жабраил фермада биринчи ишлеп 
башлагъан жылын.

Прохладна районда «Рассвет» мюлкню оноучулары жашны 
жигер уруннганы ючюн ферманы башчысына тийишли кёредиле. 
Жабраил кеси да билмей тургъанлай, анга аллай ышаныулукъ эти-
леди. Ол да ангылайды иши бютюнда жууаплы болгъанын.

– Ферманы башчысы болуп ишлеп башлагъанымда, сёзсюз, 
къыйналыргъа да тюшгенди, – дейди Атмырза улу. – Адамлагъа 
оноу этген бек къыйын ишди. Аны кесим сынагъанма да, андан 
айтама. Хар ийнек саууучуну, сюрюучюню акъылы, къылыгъы да 
башхача, ишлегени да башхады. Аны себепли, фермада малчыла-
ны хар бири бла да энчи сёлеширге, хар бирини жюрегине жол 
табаргъа керекди:

Ишни къыйын болгъанын да ангылай эдим. Аны себепли, би-
ринчиден жыйынны арасында бирликни кючлемей боллукъ тюйюл 
эди. «Ийнекни сютю тилиндеди», – деп, нек айтадыла? Малны 
ашына эс бурама. Аллай мадарланы хайырындан хар ийнекден 
кюн сайын 10-12 литр сют ала, ишибиз да кюнден-кюннге игиден-
иги бола барады.

Фермада элли тёрт адам ишлей эдиле. Мюлкню оноучулары 
малчылыкъны ишине къараргъа райондан, республикадан келген 
комиссиягъа бизни фермабызны кёргюзтюп тургъандыла. Къо-
накъла малчыланы жигер уруннганларын, кеслери кёзлери бла 
кёргенлеринде, ийнек саууучулагъа, сюрюучюлеге да уллу ыспас 
этгендиле.

Сютлю малчылыкъ иги айнып башлагъанлай, мюлк оноучула 
Атмырза улуну къысыр тууарла, къунажинле бакъгъан фермагъа 
ётдюредиле. Нек дегенде, анда иш бир кесек акъсагъан эте эди да, 
аны ючюн.

Жабраил жангы ишин да къолгъа къаты алады. Кюнден-
кюннге малланы ауурлукъларына иги къошула баргъаны фермада 
ишлегенлени бютюнда жигер урунургъа таукеллендиреди.

– Колхозну баш зоотехниги (ол бюгюн да ишлейди) Виктор 
Петляк манга уллу болушлукъ этгенди, сау болсун. Ол болмаса, мен 
малчылыкъны ишинде не хазна бет жарыкълы болур эдим. Бюгюн, 
бюгече да баш зоотехникни игилигин, адамлыгъын да унутмайма. 
Аллай адамла болгъан къадарда, мюлкле чачылып къалмазла дери-
гим келеди. Жыйырма бла тогъуз жыл фермагъа башчылыкъ этип, 
билимими, кючюмю да аямай ишлегенме, – деп эсгереди Атмырза 
улу.

Къалай-алай болса да, заман тюрленнгени бла байламлы, 
мюлкле да кеслерини даражаларын тас эте башлайдыла. Эл мюл-
клени ишлерине къайгъырыу жокъну орунунда болады. Колхозла, 
совхозла аз-аздан чачыла тебирейдиле. Жабраил да, алгъынча, 

Заман бла келишген
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мюлкде не жигер урунса да, бет жарыкълы болмазлыгъын ангы-
лайды. Оюмлап, мындан ары ёз къадарыны къайгъысын кёре 
башлайды. Ол кеси иш къурар акъылда жууукълары, шуёхлары 
бла да кенгешеди.

– Малкъарны къууатлы эллеринден бири – Терс-Къолгъа кел-
генимде, атла бла жолоучуланы, солуп тургъан къонакъланы ариу 
жерлерибизге элтирча, аллай ишни къураргъа деген акъыл башым-
дан кетмейди. Ол кезиуде Ёлмезланы Рамазаннга тюбейме. Анга 
акъылымы айтама. «Кел, бирге ишлейик», – дейди ол. Бек ыразы 
болуп барама Рамазаннга нёгерге. Бирге ишлей турабыз. Бир кесек-
ден а кесим атла сатып алама, Бызынгыдан, Кёнделенден, башха 
элледен – онбир ат. Тилланы Залимханны жериди, аны бла бирге 
башлайма бу ишими, – деп эсгереди Жабраил.

Атмырза улуну атланы тутарча кесини оруну жокъду. Ол 
арендада турады. Аны себепли, ишлерге бир кесек къыйыныракъ 
болады. Алай, адам сюйген ишине бир берилсе, арый, тала бил-
мейди.

Башында айта келгенибизча, Жабраилни бюгюнлюкде онбир 
аты барды. Ала адамла бла хар кюнден жолоучулукъгъа чыгъады-
ла. Къонакъланы арасында атлагъа минерге сюймегенни тапхан 
къыйынды. Жолоучулукъгъа атланырыкъла алгъа Жабраилге теле-
фон бла сёлешип, ненча адам болгъанларын, къалайгъа барыргъа 
сюйгенлерин билдиредиле. Атла болгъан жерге энчи машиналары 
бла да кёпле келедиле. Ала да Жабраил бла сёлешим этип келеди-
ле. Атха минип бир сагъат айланнган 300 сом ахча тёлейди.

– Бек сейири уа неди десегиз, ол келгенлени араларында атны 
кёрмегенле да бардыла, – дейди Атмырза улу. – Атха къайсы жа-
нындан минерге керек болгъанын билмегенле да аз тюйюлдюле. 
Барысындан да бек сейир этдирген а – тиширыуладыла. Эр киши-
леден эсе тиширыула кёп келедиле ат бла хауада айланыргъа.

Хау, Жабраил керти айтады, тиширыула атха минип, Терс-Къол 
элни тёгерегин къуршалагъан, бийик нарат терекле ичинде, эки-юч 
сагъатны айланыргъа бек сюедиле. Саулай юйюрлери бла келгенле 
да боладыла. Машиналарын атланы бурууларыны къатында къоюп, 
кеслери уа ючсагъатлыкъ жолгъа атланадыла. Терс-Къол элни 
адети адамлыкъны бети кибикди. Аны себепли терскъолчуланы 
къонакълагъа къалай тюбегенлерине кёре айтылады Малкъарны 
аты. Таулуланы ариу элинде, жеринде жашагъанла уллу, гитче да 
эслеринде тутаргъа керекдиле. «Мен малкъарлыма» деген аш-суу 
жаны бла айтханда, асыры багъа сатаргъа ушай болмаз деригим 
келеди. Ахча кимни да алдайды. Байлыкъда тюйюлдю намыс. 
Намысха сакъ болугъуз. Ахча келир, кетер, бай, жарлы да этер. На-
мысны алышма ахчагъа.

Жолоучулукъгъа атланыргъа хазырлана тургъан, Ижевск ша-
харны сабий кийимле сатхан салонну директору Эля Шувалова 

Аттоланы Магомет
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мени бла ушагъында былай айтханды:
– Бу ариу, малкъар элге – Терс-Къолгъа къонакъгъа келирге 

бек сюеме. Миллетни бу жаннетча жеринде жашагъан таулула бла 
шуёхлукъ жюрютюп тургъанлы бир ненча жыл болады. Къаллай 
бир келе эсем да бери, бир кере да артха къууанмай къайтмагъанма. 
Ата-бабаларыны, Меккача, сыйлы жерлерин атып къоймай, мында, 
Минги тауну этегинде тургъан малкъарлыла – таула кибикдиле. 
Алагъа жюрегими теренинден уллу ыспас этеме. Атмырзаланы 
Махмутну жашы Жабраилге – бютюнда. Мени къызым Лиза атда 
айланыргъа бек сюеди. Ол мени Жабраил бла танышдыргъанды. 
Ол келбетли малкъарлыны уллу адамлыгъы барды. Бери келген 
адамла тюрлю-тюрлю къылыкълыдыла. Атмырза улу аланы хар 
бирине ариу сёлешеди. Атны юсюнден тынгылы хапар айтады. 
Нек дегенде, ол атлагъа минерге келгенлени арасында, мен да 
болуп, кёп затны билмейбиз. Кесими юсюмден айтсам, мен бу элге 
келгинчи, атха миннгенни къой, атны къарап да кёрмегенме. Энди 
уа Аллахны ахшылыгъындан, солургъа келсем, кесим, къызым 
да Терс-Къол элни тёгерегинде болгъан ариу жерлеге, сёз ючюн, 
«Къызны эшмелери», обсерватория дагъыда башхаларына атла бла 
барабыз. Барысын да айта келгеним Жабраил бла байламлыды. Ол, 
жашлары Юсюп, Марат да менича келгенлеге болушургъа уллу 
кёллю болмайдыла. Бек намыслыдыла, Малкъарны атын махтау 
бла айтдырадыла. Аллах алагъа кёп насып, саулукъ да берсин деп 
бошайма сёзюмю.

Атладан сора да, туристлени машиналары бла Юсюп, Марат 
Бахсан ауузунда ариу жерлеге элтедиле. Кёнделен эл бла ёрге 
– Тызылгъа да бек сюедиле барыргъа туристле. Бу иш былай къа-
рагъанда, кёзге кёрюнмегенликге, къыйын, жууаплы да жумушду. 
Бу тёшледе атмы, адаммы жыгъылады, ким биледи жолда бара 
тургъанлай не боллугъун? Алай, адам тутхан ишин къоялмайды.

Жабраилге къонакъгъа келип тургъанла – Москвачыла 
Александр Эпштейн бла Наталья Косицина, Ольга Корчагина, саха-
линчиле Владимир, Дмитрий Окопныйле, Салехардчыла – Сергей 
бла Мария Герасимовла. Бу адамла Москвада къырал университет-
ни география факультетин 1981 жылда бошагъандыла. Башында 
атлары сагъынылгъанла студентле болгъанларында, практикаларын 
Терс-Къолда ётдюрюп тургъандыла. Ала тёгерекде-башда чы-
ранланы, ырхыланы, къысхасы, Шимал Кавказны табийгъатын 
тинтиуге уллу къыйын салгъандыла. Отуз жылдан сора уа, бери 
– Терс-Къол элге жангыдан келгенини себеби Александр Эпш-
тейинни юбилейин белгилеу бла байламлыды.

Наталья Косицина былай дегенди:
– Терс-Къолгъа кесибизни туугъан элибизгеча, алай кел-

генбиз. Биз кёпле бла бу элде шуёхлукъ жюрютюп тургъанбыз. 
Мында биз танымагъан адам угъай, таш да болмаз деригим келеди. 

Заман бла келишген
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Бу ариу элде къаллай ахшы адамла жашайдыла! Алагъа тюз кеси-
нги туугъан юйюнге баргъанча бараса. Бек айтыргъа сюйгеним а 
Атмырзаланы Махмутну жашы Жабраилни юсюнденди. Алгъын, 
студентле болгъан заманыбызда, атла бла хауада айланнган деген 
тёре жокъ эди. Бу аламат ишни Жабраил жашлары Юсюп эм Марат 
бла бирге къурагъанды. Алгъыннгы курсубуз бла бирге келгенбиз 
атлагъа минип, жаш заманыбызда айланыучу жерлеге барырча деп. 
Аллай онгну бизге бюгюн Малкъарны намыслы, адамлыгъы уллу 
болгъан жашы – Жабраил бергенди. Бу жыл атла бла айланыргъа 
экинчи кере чыгъабыз. Биргебизге Жабраилни тамата жашы Юсюп 
да келеди. Аллах, кертиси бла да, бу огъурлу юйюрге насып, сау-
лукълу, узакъ ёмюр да берсин, – дейди Наталья Косицина.

Ариу сёзге тийишли болгъан – саугъа алгъан кибикди. Жабраил 
атлары бла къаллай бир адамны тилегин толтурады, къууандырады. 
«Атла бла таза хауада айланыу» деген жазыуу болгъан жерге кёп 
адамла жыйыладыла. Жарсыугъа, атла жетишмей къалгъан кюнле 
да боладыла. Жабраилни къонакъларыны арасында тыш къырал-
ладан келген альпинистле, туристле да аз тюйюлдюле. Аланы 
орус тилде сёлешгенлери да бар, тилманчлары болгъанла да бар. 
Айхай да, хар адамны кёлюне жетген, жюрегин къууандыргъан 
къыйынды. Алай Атмырза улу ол къыйын ишинден къоркъмайды, 
адамланы атла бла жолгъа ашырыугъа уллу эс бурады. Кертиди, 
анга болушлукъ этгенле, аны аламат ариу къылыкълы – намысны, 
сыйны ангылагъан жашлары Юсюп бла Марат къаллай махтаугъа 
да тийишлидиле деп, мени оюмум алайды.

Атладан кёзюн айырмай тургъан тиширыуладан бири, 
ушакъгъа къошула, былай айтады.

– Мен Мамайланы Оксанама, малкъарлы къызма. Жабраилни 
мен бери Терс-Къол элге солургъа келгенимде таныгъанма. Атла 
мени хар заманда да сейирсиндиргенлей турадыла. Мен ат оруннга 
жетгенлей окъуна акъылымы алагъа бурама. Жабраилни алайда 
сюелип тургъанын да кёрмей къалама бир-бирде. Бир жол, аллына 
барып аны бла тауча саламлашама. Ол манга сейирсинип къарай-
ды да:

– Сен да атхамы минерге келгенсе? – деп сорады.
– Хау, – дейме.
– Ма, атла буруу ичинде турадыла, къайсын жаратаса? – деп, 

Атмырза улу жарыкъ ышарады. – Ох, адамлагъа къалай ариу тю-
бейди. Малкъар миллетде  аллай уллу адамлыгъы болгъан адамгъа 
къалай къууанама! Жабраил, малкъарлы къадарында, Малкъарны 
атын иги бла айтдырыргъа билимин, заманын да аямай кюрешеди. 
Аны ючюн анга уллу ыспас этеригим келеди. Ат спортда Москвада 
эришиулеге къатышып тургъаным себепли, атланы тиллерин ангы-
лагъанча, алайма. Жабраилге эм аны жашларына сау болугъуз, 
ахшы муратларыгъызгъа жетигиз дейме.

Аттоланы Магомет
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Жабраил бла юй бийчеси Бапыналаны Халимат юч сабий 
ёсдюргендиле. Аланы таматалары Танзиляды. Ол, Къабарты-
Малкъар къырал университетни жетишимли бошагъанды. Юсюп 
Прохладный шахарда эл мюлк техникумну бошап, агроном уста-
лыкъ алгъанды. Марат да окъургъа, билимин ёсдюрюрге мурат 
этеди.

Жыйырма бла тогъуз жылны малчылыкъда бет жарыкълы 
урунуп, кёп грамоталагъа, башха сыйлы саугъалагъа да тийишли 
болуп келген адамны уллу жашау сынауу болгъанына сёз жокъду. 
Атмырза улу фермер да болаллыкъ эди. Алай, аны жюреги мил-
летини адамлары жашагъан жерге тартханды. Прохладныйден 
Терс-Къол элге кёчюп келгенди. Аны бла бирге ишлегенле, Про-
хладна районда къалгъан къоншулары телефон бла сёлешгенлей, 
саулугъун, эсенлигин соргъанлай турадыла. Жабраил кеси да ол 
жанына уллу кёллю болмайды. Бирге ишлеген , жашагъан оруслу 
шуёхлары бла байламлыгъын юзмейди.

Башында сагъына келгенибизча, бюгюнлюкде Жабраилни иши 
атла бла байламлыды. Энтта да атла сатып алыргъа умут этеди. 
Алагъа къыш кезиуде ашатырча, иги кесек бичен, салам, жем да 
хазырлагъанды.

Атмырза улуну ахшы муратлары, иги ишлери да алдады.

АТТОЛАНЫ Магомет,
КъМР-ны сыйлы журналисти.

Заман бла келишген
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АКЪАЙЛАНЫ Тахир. 

ФАЗИЙЛЯ
«Къара жулдуз»
 деген романдан

 Сафиятны бетине къарадым. Сафият 
да манга къарады. Узун къара кирпикле-
рин сабыр сагъышлы кёзлерине акъырын 
учхалатды Сафият. Мени муратымы ангы-

лагъанын, кеси да ол муратда болгъанын алай бла билдире, боюнумдан 
къаты къучакълады. Сафиятны жюрегиме къаты къысдым. Аны жюреги 
да тюз меникича сабыр ишлегенин къууанып сезе, аякъларын жерден 
акъырын айырдым. Сафият кирпиклерин кётюрдю, сора, «хау» деген 
магъананы билдире, энишге учхалатды. Сафиятны аз-маз агъаргъан, 
алай бла бютюн ариу болуп къалгъан бетин къарамым бла ийнакъла-
дым. Бу дуния къудуретинде Сафиятдан багъалы затым болмагъанын 
терен сездим. Аны бла бирге мында къалыргъа термиле, аллай онг бол-
магъанын билгеним а аркъамдан тюрте, къая жухундан терен къолну 
сууукъ тамагъында къалын уюп жатхан акъ булутну шош толкъунуна 
атладым… 

* * *
 
Жаза баргъан затларымы кёлюм жаратмайды, алай къаламгъа солуу 

берир акъылым а жокъду. Башир айтыучулай, къаламны тюп жютюсю 
тютюн эте башлагъанды, мен а къажымай бардырама. Къагъытымы 
бир жартысы, боюнсагъа юйренмеген ууаныкны баразаларына ушаш, 
къынгыр - мынгыр тизгинледен толгъанды. Къагъыт бетине тизгин къо-
шулгъаны сайын, эте тургъан ишими къыйматсызлыгъы бекден - бек 
билинеди. Мен а аяусуз тырнайма. Башха амалым жокъду. Бу ишими 
тамам этгинчи, мени Сухумгъа не хазна ийсин таматам. Ары жетмей а 
амалым жокъду.

 «Шуёхум, былай бир тохтачы!» – мен иги танымагъан бир къужур 
ауаз чалынды къулагъыма. Ол къайдан чыкъгъанын ангылаялмадым, 
къулакъ да салмадым анга. Акъылым Сухумдады. Жюрегим анда 
къалгъанды сора уа.

 Жазыуну бардырама. Харфла, аякъ бюгерге бютюн уста юйренип, 
чартлап - чартлап чыгъадыла «гюреннге», тизгинле, айланч - майланч 

ПРОЗА



125

баразала болуп, терк - терк къошуладыла «сюргюме». Мен а, халым 
алайгъа жетишип, ол тизгинлеге къаллай магъана сыйындыра баргъа-
нымы окъуна хазна билип тюйюлме. 

 «Алан, хей! Бегитилипми къалгъандыла ол салпу къулакъларынг? 
Сабыр болчу дей ушайма да бир кесек!» – биягъындан эсе иги да къаты-
ракъ урду бу ауаз къулагъыма. Кеси уа, тырманны бла хыликкяны бирге 
къошуп, жизги татыу этип эшитилди. Бу ауаз кесими ичимде жараты-
лып чыкъгъанын ангыладым энди, ол айтханны этерге уа унамадым. 

Жазама, къадалып. Айтама да, акъылым башха сагъышлагъа юлеши-
нипди ансы, бу эте тургъан жумушум кючюм къарымазча къыйын да 
тюйюлдю. Гюржю - Малкъар тарых байламлыкъладан, жаза тургъаным 
аланы юслеринденди, энди хапарым барды. Тбилисни бла Сухумну бу-
руннгулу жазмала сакъланнган жерлеринде, сурат кёрмючлеринде бла 
китапханаларында кёп сейирлик шартла табып къайытханма мындан 
алда. 

 Акъылымы ишиме бурургъа кюреше, биринчи къагъытымы аллыма 
сюйредим. Аны ал тизгинин окъуп бошар - бошамаз а, бу къужур - 
мужурланы кесим жазгъаныма ийнанырыгъым келмей, къаламымы 
къагъыт юсюне тюшюрдюм.

 Къолум ачыулу сермеди къагъытны, угу - жугу этди, ууучха жыйды. 
Ары бла бери айландыра, бармакъларым бла аяусуз ийледим къагъат-
ны, ызы бла уа, бар терслик андан чыкъгъан кибик, юй тюбюне хыны 
быргъадым. Отоуну узакъ мюйюшюне, алгъа къабыргъагъа да тийип, 
къанатлары ууалгъан чорбат чыпчыкълай тюшдю къагъытым. Алай 
тюшдю да, жан адыргылыкъгъа киргенча, бир амалсыз титиреп шошай-
ды.

 Жаным ауругъаннга, жазыкъсыннганнга ушагъан бир зат сездим 
ичимде. Ол мыллык болуп жатхан къагъытхамы ауруду жаным, кесим 
кесимеми жазыкъсындым, Аллахды билген. 

 Жазыудан толтуруп салгъан къагъытларымдан энтта бирин алыргъа 
деп узалды къолум. Алай узалды, кеси уа стол къанганы сыйдам къа-
тысын сезип къойду. Эсими жерине къайтаргъан да ол болду. Башымы 
кётюрдюм олсагъат, биягъында къагъытымы быргъагъан жериме къа-
радым. Къарадым, бусагъатда атханым къайсы болгъанын а билалмай 
къалдым. Жетими, сегизми къагъыт, эрттенли кюрешген къыйыным, 
эриши гулмакла болуп жатадыла. 

 Сейирге къалып, жарсыгъан да этип къарадым бу ишиме. Къулагъы-
ма уа мен биягъында эшитирге сюймей къойгъан жизги ауаз алгъаракъда 
этген хыликкясына кёлкенгди тауушла да къошуп чалына тебиреди:

 «Айтхан эдим да мен! Сабыр бол деген эдим да! Акъылынгы эте тур-
гъан ишинге да бир бур деген эдим да! Ма алай керекди энди уа санга!»

 Аллах алай кёргий эди! Жазып озгъан тизгинлерими артларындан 
къарагъан дугъум кёзледен ычхындыралмайма ансы, акъылымы ишиме 
берирге, аны юсюмден теркирек атаргъа кимден да кесим бек сюеме. Бир 
терен тансыкълыкъда къарайдыла ол кёзле манга. Бир исси тёзюмсюз-
люкде къарайдыла. Адыргылыкъда къалтырай. Ашыкъдырып чакъыра. 
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 Не этериксе да, суугъа балта алыпмы чабарыкъса? Желкеми къа-
шыдым, кимни эсе да анасын махтадым. Бу чакъда уа, ушагъыусуз 
сёзлерими биреу эшитип ишми къойду деп къоркъа, аланы ауазгъа 
салып айтхан суннганма, эшик таба къарадым. 

– Айып этме… Мен бир кесек… Кечгинлик бер. – Ачылгъанлай 
къалып тургъан эшикден ичине атлай келгенин кёрюп, Баширге былай 
жаркъмаладым. Ол а, мени аман айтханымы да эшитмегенди, кечгин-
лик тилегеними да къулакъгъа алмагъанды, юй тюбюне атылып тургъан 
къагъыт гулмаклагъа къарап бираз мычыды да, ары атлап, аладан бирин 
алды. Ачды гулмакны, тюзетген кибик этди да, кёз аллына кётюрдю. 

– Да тейри… Муну уа… Тюгел былай а, таланнган… – Бу халда 
мурулдады ол бир кесекден, къагъытны уа не стол юсюне салмады, не 
четеннге атмады, биягъыча гулмак этип, мени да кюллюгюмю келтире, 
алгъан жерине акъырынчыкъ тюшюрюп къойду. 

 Мени таба къарамады таматам, зат айтханы да болмады. Белин, 
чанчдырама деп къоркъгъанча, энишге сакъчыкъ ийилди да, къагъыт 
гулмакладан энтта бирин алды. Аны да ачды, биринчи къагъытныча, 
ашыкъмай окъуду. Кёз къыйырын манга азчыкъ илиндирип, не эсе да 
бир затла мурулдады. Андан мен айыргъан жалан бу болду: «Эй - я, да 
сен а! Бек сейирлик шартла тапханса, тейри!» 

 Таматаны не мурат бла айтханын айыралмадым. Айырып да, манга 
махтау салмазлыгъын билмеймеми. Неди да этеригим, ачыуумдан къа-
рыла, шум болуп олтурама. «Буюрулгъан ишни да тындыралмадым, 
Сухумгъа барыуум да толмазлакъ умутлай къалды», – дейме ичимден. 
Айтханым алай болгъанлыкъгъа уа, шо кёк, буршу - буршу болуп, 
жерге тёгюлмесин, шо бу жер, кюйюп - эрип, жокъ блуп кетмесин, шо 
бюгюнден тамблагъа къыяма айланып къалмасын ансы, ары жетмей ты-
налмазлыгъымы билип турама. 

 Тамата деп къуллугъу ючюн айтама ансы, жыл саны бла менден ки-
чирек окъунады Башир. Сора бу тенглик, шуёхлукъ деген затланы да бек 
ариу жюрютебиз арада. Къуллугъубуздан тышындагъы ишледе тамата-
лыкъны манга кёчюрюп къояды Башир. Не олтургъанда, не жюрюгенде 
онг жаныма ётер амалы жокъду. Бусагъатда уа, къолундагъы къагъытны 
угу - жугуларын тюзетирге кюреше, манга бир къужурла къарап тохта-
ды бу адам. 

 – Кёресе, атабыз, къаламым сыннганды. – Баширни къарамында 
шарт окъулмагъан соруугъа мен да былай чарслы - туманлы жууапла-
дым. 

 – Ай хомух а! – бетине жарыкъ чапдырып къарады Башир. – Сен 
сау бол ансы, къалам дегенинг ишмиди! – ич хуржунундан къаламын 
чыгъарды. – Ма, сени аурууунгу бу алсын! – манга узатды. Алай бла 
кесини хар айтылгъан затны тюзюнлей ангылап къоюучу къылыгъын, 
адепли адам болгъанын да бир урумгъа кёргюзтдю. 

– Сау бол, Башир. – Ышармай тёзалмадым. – Сен къолунгда жю-
рютген сауутну кесиме къымып да къояллыкъ тюйюлме. – Къаламны 
шуёхуму къолундан алдым, кесини ич хуржунуна салдым. – Хайырын 
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кесинг кёр. Мен а мыйым жыл узуну таш жонуп тургъан балталай болуп 
къалгъанын айтама. – Юй тюбюнде къагъыт гулмакланы кёргюзтдюм. 

– Тохтачы алай! – эсине не эсе да тюшгенин билдирип къарады 
Башир. – Мен сени… Мен башына ат ургъан, унутуп… Адамла же-
тишмегенлерини амалсызлыгъы боюнумдан буугъанды да, – ачыууну 
къызыуун кесини юсюне кёрюкледи. – Сен да, ауузунгда къууутунгму 
барды, бир зат чалындырмагъанлай. – Муну уа манга, жумушакъ ауаз-
гъа да кёчюп, жазыкъсыннган халда айтды. Баширни бу этиую хычыуун 
тийди, айтханыны магъанасына терк тюшюналмадым ансы. Ол а, узакъ 
созмай, кеси ангылатып къойду. 

– Мен сени бу стол аягъына къысха тагъып турмай ушайма да. Къатын 
алыу, юйюр къурау дегенинг къаллай бир заман, къарыу да излегенин 
билмеймеми мен! Керек эсе, заман амалтын чырмалма. – Акъылында-
гъыны арысын къарамы бла, къоллары бла да билдирди Башир. 

 – Да… Сау бол, Башир, солуудан къайтханымлы алай кёп болмай-
ды… Уялгъан да этеме сенден, алай…  – Мен былай жууапладым. 

– Къайда, къалай тюрлю солуп келгенинги, анга солуу деялмайма 
ансы, билеме. Жаз бусагъатдан тилек къагъытынгы! – бармагъын стол-
гъа урду Башир, бетиме «ачыуланып» къарады. – Не эсе да бир ауарагъа 
тюшюп тургъанынг баямды. Сен а дагъыда… уялгъан, буюкъгъан ха-
парла айта тураса? Уллу ишде айып жокъ! – Бетине ачыу тюрсюнюн 
чапдырыргъа кюрешди Башир, алай а эталмады. Аны ауазы да таза 
кёзбаусуз къайгъырыуну жылыуу бла эшитилди, – мени болушлугъум 
керек болуп къалса уа, кесинг билесе, жангыз сызгъыргъанынглай, къа-
тынга табылырма. 

 Телевиденияда ишлеген адамны бош заманы болмайды. Сени 
«ауараларынгы», юйюнгю бла юйюрюнгю, жууугъунгу бла ахлунгу 
юслеринден сагъышларынгы къулакъгъа алмайды ол. Кёбюсюнде уа 
кесинги окъуна унутдуруп къояды. «Менде ишлей эсенг, сени жанынг 
– санынг да, жашауунг - къадарынг да меникиледиле». – Ма буду, къош-
май – къоратмай айтсам, телевиденияны излеми. Сен аны бу излемин 
тапдыралмасанг, ол сени жеринги мычымай тапдырыр. 

 Дагъыда бир зат. Телевиденияны хауасындан ичинге бир солудун-
гму? Ол хауа чархынга жарашып къалдымы? Алай бир болду эсе, бу 
тохтаусуз къазауатдан башымы алып кетеме деп кюрешме. Десем да, 
аллай акъылны келтиралгъан окъуна эталлыкъ тюйюлсе башынга. Бу 
къазауатны, бу шайтанлыла дуниясыны теренинден - теренине кире 
барлыкъса. Тышындан бир тюрлю зорлукъ болуп угъай, кеси ыразы-
лыгъынг бла. Кесинги жан излеминг болуп къаллыкъды ол. 

 Бир тюрлю дарман жарамагъан, ёмюрде сау болмазлыкъ аурууду бу 
телевидение дегенинг. Алай айтханлыгъыма, дарман излеп да кюреш-
мейсе анга, андан азат болургъа итинмейсе. Бу керти да къужур аурууну 
къанынга - чархынга не къадар терен сингдире барлыгъынг келгенлей 
турады. Аны айтып болмаз зауугъундан кёлюнгю къандыралмайса. 

 Бу затланы иги билеме да, аланы кеси башымда кёргенме да, аны 
ючюндю айтханым. Кесине тырман жолукъдурургъа да керек болмаз 
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эди, баям, Баширге. Кёп къалмай эки жылны ичинде солургъа чыкъ-
май жашагъаным аны терслигинден угъай, кесими бу керти да «телиле 
юйюнден» айырылып кеталмай тургъанымдан болгъанды. Ахырында 
уа, арыгъанымы сезген болур эди, кеси зор бла ашыргъан эди солургъа. 

 Айтхан затларымда ётюрюк жокъду. Алай жаны сау адамны, азмы 
- кёпмю, бир башха излеми - кюсеую болуучусу да кертиди. Ма мени 
да, телевидениядан артымы айырыр мурат кютмегенлигиме, андан бир 
жанлыракъ чыгъып, бир башха хауадан солуругъум келип тургъанды. 

 Башха хауа дегеним а не сунаса? Мёлюшгюню наратына бла Минги 
тау этеклерини гараларына солуу кюнлеримде да барыучума. Ол угъай 
эсенг, Шарах шуёхума тансыкъ болсам, Баширден да бир - эки кюн 
тилеп, Сухумгъа жетип окъуна къайытыучума. 

 Алан, айтхан жерге ахшылыкъ, Шарах бла арам туура былай жууукъ 
болуп къалыр деп турмай эдим. Бу кишиге, ол манга керти да киши 
адамыды, тансыкълыгъым кесин бир башха тюрлю билдиреди. Жюре-
гими теренинде алгъа бир гитче жерчиги кичип башлайды да, кюнден 
- кюннге кенгден - кенг жайыла, аны бла бирге уа кесин бекден-бек да 
билдире, ахырында амалсыз этип къояды. Шарах кесимиди, огъесе аны 
ол тамашалыкъ таурухларымы болурла мени былай жесир этген? 

 Болсада, Шарах бла аны таурухлары акъылымда кеслерини жерле-
рин бийлеп тургъанлай, мен айтхан «хауа» уа башхады. Телевиденияны 
не тола, не тохтай билмеген узгъасына жазып олтургъандан сора да кёп 
тюрлю оюмла тууадыла акъылымда. Эрттеден бери мыйымы ортасында, 
ол жумуртханы тыш къабугъун сындырыргъа кюрешген тауукъ балагъа 
ушап тыпырдай, мен а къолума алалмай тургъан ненча затым барды! 
Акъылымда бишип, къагъытха тюшерлерин ашыгъып сакълагъан 
чыгъармаланы юслеринден айтама. Аланы ичимде чиритип къояргъа 
сюймейме! 

 Кёремисе, мен хар бирин энчилеп айтыргъа кюрешгенлигиме, 
къалай къужурла чулгъана - эшиле барадыла бир бирге мени оюмларым. 
Телевидениядан «тарыкъдым», кесими чыгъармачылыкъ умутларымы 
айтдым. Шарах шуёхуму тансыкълап сагъындым, аны таурухларын да 
унутуп къоймадым. Сора бу «Гюржю – Малкъар байламлыкъла» да. Да 
была уа, кесим да энди тюшюне турама ансы, бири биринден жаратыла 
келген, бир бирден айырылып да болмазлыкъ затла кёреме. 

 «Гюржю – Малкъар байламлакъла» деген телевидения бериуню 
къурар ниетим Сухумгъа биринчи баргъанымда туугъан эди. Кесим а, ал 
акъылымда болгъаныча, бир жангыз бериу бла чекленип къалалмадым. 
Къозгъай баргъаным къадар жангыдан - жангы, сейирликден - сейирлик 
шартла чыгъа, ненчанчы бериуюм болур бу жаза тургъаным? Жангыз 
бу Шарах деген абхазлы кишини ашау - жашау халларында окъуна ке-
сибизни таулу къартла юслерине букъу къондурмай жюрютген ненча 
аламат адет бла сейирлик тёре, къаллай бир ариу къылыкъ бла иги халла 
да кёреме мен! Шарахны таурухлары уа? Аладан ненчасын эшитген бо-
лурма мен кесибизни къартларыбыз айтып. Сора ол тау арты таурухлада 
кесими малкъар халкъымы ашау - жашау турмушу, адет - тёре хазнасы 
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да шарт кёрюнюп турмаймыдыла? 
 Ма ала бла кюреширге эди муратым, къабартылы шуёхум айтыучу-

лай, Аллахны хайт болса. Башха хауа дегеним да, ангылагъан болурса, 
олду. Дейме да, бу жолгъа дери ол эди. Энди уа…

 Кетино! Аны кечеледе - кюнледе да кёз аллымдан кетмей, кесине 
чакъыра тургъан сюйдюмлю сыфаты! Аны манга жолукъдургъан огъур-
лу журт. Аны ариу бетчигин бла татлы къарамлы кёзчюклерин манга 
биринчи кере кёргюзтген, мени ичимде чакъгъан жарыкъ умутума нечик 
ушайды кеси уа, ол таза кюзгю. Сора Шарахны жюзюм бахчасыны ор-
тасындагъы къалауур къошчукъ – Кетинону бла мени бир бирге былай 
жууукъ этип къойгъан ол жылы жаннет уячыкъ. 

 Тюшюмеми келеди Кетино, эсимеми тюшеди – хар заманда алай-
чыкъда кёреме, нек эсе да, аны. Ол мени алайчыкъда сакълап тургъан 
сунама. Жаным бла жюрегим, экиси да бир тилли болуп, алайгъа 
тартдыргъанлай турадыла. Кетинону алайда тапмазлыгъымы да биле 
тургъанымлай. 

 – Тейри, шуёхум, къарайма да, халынга кёре… – Сагъыш эте, бираз 
мычыды Башир. – Малкъар - Гюржю байламлыкъланы бек жарыкъ 
шартларындан бири кесинги юсюнгде къурала тургъанча кёрюнеди. 
– Кёзлерин аман акъылда ышартып къарады манга. – Тау артындан къыз 
къачырыргъа иш а айлана болурмуса?! 

 Не хаудан, не угъайдан жууап бералмадым Баширге. Къалай тюрлю 
айтсам да, жууабым бир ызгъа керти да, ётюрюк да боллукъду сора 
уа. «Къыз къачырыргъа айланнганыма» женгдиреме, бу ишиме Башир 
айтхан магъананы алай толу берип тюйюлме алыкъа ансы. Мени тюр-
сюнсюз ышаргъаным аны ючюн болду.

 Эки харбызны бир къолунда тутаргъа кюрешген адамгъа ушайма 
бусагъатда мен. Харбызладан бири жерге тюшюп жарыллыгъы баямды. 
Алай къайсы харбыз тюшерикди жерге, къолумда уа къайсы къаллы-
къды? Муну айтханым: жаза тургъан тизгинлерими артларындан да 
къарайдыла манга Кетинону кёзлери, татлы тюшлериме да келедиле 
ала, шош кечени жулдузлары да Кетинону кёзлери болуп къарайдыла 
манга бийикден, бара тургъан жолумда аллыма чыгъып да къаладыла 
бу дугъум кёзле. 

 Фазийля да кёлюмдеди. Кёлден кетмеген а кёзден да кетмез. Аны 
кёзлери да къарайдыла ол себепден бетиме. Кетинону кёзлерин бир 
жанына ышырыргъа, аланы юслерин жабаргъа, аланы жарыкъларын ёз 
жарыкълары бла мутхузландырыргъа кюреше къарайдыла Фазийляны 
кёзлери. Кёлкъалды болуп къарайдыла ала манга. Ёпкелеп, тырман этип 
къарайдыла. 

 Мен, биягъында айтханымча, магъанасыз - тюрсюнсюз ышармиш 
этдим, Башир а аны кеси сюйгенча ангылап къойду: 

 – Тохтачы алай! – дау айтырыкъ халда къарады Башир манга. – Фа-
зийля уа Фазийля! Сен мени эгешчигим бла аллай оюн этеме десенг!.. 
Мыйыкъларынгы жулкъуп, къолунга берип къоярыкъма, алай ойнасанг! 
– кюлдю, алай айтханын оюннга бурур ючюн а тюйюлдю аны бу кюл-
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гени.
 – Биринчиден, тамата, иш сен суннганча болуп окъуна къалса да, 

мени кибик бир маймулну боюнуна бау тагъалмазлыкъ къызладан 
тюйюлдю Фазийля… 

 – Ыхы! Билип турама, сени акъылынгда… Охо, биринчиси алай 
болсун, экинчиге уа неди айтырыгъынг? – Башир кюле - кюле къарады 
кёзюме, алай кёлю бла сёлешгенин бет къаны билдирип турады.

 –Экинчи айтырыгъымы уа бюгюннге дери да эшитгенсе: Чегем 
жерини сиркебаш къызлары, шо бири да къалмай, сени эгечлеринг 
болуп нек чыгъадыла? – мен ушагъыбызны масхара ызгъа салыргъа 
кюрешдим. Башир а, къуруда этиучюсюча, Фазийляны махтаргъа, мени 
кёлюмю анга къатыракъ байларгъа болуп къалды: 

 –Сабийлик этме, аллай къызла хар жол жингиригинде сакълап тур-
мазла сени. Бусагъатда учхара атлам этип къойсанг, артда сокъуранмай 
къаллыкъ тюйюлсе! 

 Аяусуз Фазийляны махтагъанлыгъына, андан эсе манга бегирек 
къайгъырады Башир. Алай болгъаны жашны ёнюнден - кёлюнден да 
билинип турады. Не айтыуунг барды, бу керти да ахшы нёгериме ыра-
зылыгъым кёкюрек четеними кереди. Алай, тёрели хурнотсузлугъума бу 
ауаралыгъым да къошулуп, аны айтханыны арысына алай бек берилип 
тынгыламадым, жериме олтуруп, тилек къагъытымы жаза башладым.

 Да не этерик эдим, терслик, анга терслик дерге къалай жарасын 
ансы, Баширни кесинден чыкъгъанды. Ол айтды – мен жаздым. Ёрге 
къопдум мен, тилек къагъытымы Баширге узатдым. Ол а энттада сёлеше 
турады: 

– Сабий ёсдюраллыкъ, юйюр туталлыкъ къызла алай кёп тюйюлдюле 
энди. Ол тюрлю затла бла кеслерин къыйнаргъа сюймей башлагъанды-
ла. Сора ол сени, сен аны танып, акъылыгъыз да бирге келишип турасыз. 
Сени насыбынг жаланда Фазийля бла тутарыгъын къалай ангыламазса? 
– Муну кёзюме къарагъанлай айтды Башир, мени кёлюм башха жары 
кетип болгъанын эследи дейме, андан сора айтырыгъын артха жута, къа-
гъытымы арсарлы узалып алды. 

 Башир айтхан затланы, жарыкъ умут этип, жюрегимде иги кесекден 
бери жюрютеме мен. Аны урлугъун а Фазийля кеси атхан эди жюреги-
ме. Студент жылларыбызны къууалап, хар ким ишине кетерни аллында 
болгъан жарыкъ къууанчлы, аны бла бирге женгил мудахлы да ингири-
бизде. 

 
* * *

 Кёзюм эрттеден бери къарайды бу къызгъа, аллына барып, ичимде-
гин ачыкъ этип къоялмайма ансы. Алай да айтырма, былай да сёлеширме 
деп турама алгъадан, жолукъгъаным бла жюрегим тохтап, тилим бузлап 
къаладыла ансы. Ахырында уа, кеси аллыма болалмазлыгъымы билге-
нимден сора, Азнорну келечи этгенме. Бек къаршы, бек ышаннгылы 
шуёхунг кимди деген болса, биринчиге Азнорну айтырыкъма мен. 
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Бирси жанындан а, Фазийляны да экиге айланнган къарындашыды 
Азнор, сюйген, ышаннган да адамыды. 

«Келечи къаты болса, кели башы эрге барыр», –  дегендиле бурун-
нгулула. Азнор а акъылы, тили да жерлеринде болгъан жашды, сёлеше 
- келише билген адамды. Огъесе мен алаймы суннганма? Муну айт-
ханым, Азнор Фазийляны ызындан тюшюп, мен а аны ауузуна къарап 
айланнганлы не заман болады. Не хаудан, не угъайдан бир шарт сёз кел-
тиргени уа жокъ. Гюняхы кесинде къалсын ансы, Фазийлягъа жууукъ 
жетгенине иш да къарамай, ишекли окъуна болама бир - бирде Азнор-
гъа. 

 Мен, тышына чыгъып, тютюн тарта тура эдим, алайда уа Азнор да 
келип къалды къатыма. Фазийля бла бирге абизехде жорта къалгъан эди 
кеси уа. Ушакъны да къыздыра, безирей, кюле. Жашырмай айтайым, анга 
сукъланнгандан чыкъгъанма эшикге да. Сукъланыуум а, кесим кесим-
ден уяла айтама, артдан - артха зарлыкъгъа окъуна ушай башлагъанды. 
Ол а, аны да бек терен ангылайма, адам сезимлерини энг аманыды. 
Къоркъгъан, жийиргеннген да бир кибик этеме бу уулу сезимден. Ол 
Азноргъа бурулуп болгъаны уа бютюн бек къыйнайды мени.

 Тепсеу, къобузну эшитип турама, алыкъа бошалмагъанды. «Сора 
къызны той гюренинде къоюпму чыкъгъанды бу къанбуз?» – соруулу 
болуп, сейир да этип къарадым Азноргъа. 

 – Бир татыулу - татыулу тартаса, алан, мени да аууз сууларымы кел-
тирдинг. – Хар замандача, бираз чимдип сёлешди Азнор. 

 Не аракъы, не тютюн ичмейди кеси уа. Ол тюрлю затладан кери 
болмагъаным ючюн манга да тырманла жолукъдургъанлай турады. Аны 
сагъышына терен кирмей, тютюнлеримден ёзденлик этдим. Биринчи 
тартханынлай окъуна чачыкъды Азнор. – Нечик байтамал затды, алан, 
бу! Не ауур сагъышынгы да эритип къоя кёреме! – жётгюре - жётгюре 
айтды шуёхум. – Ёпгелеринги бла мыйынгы да алагъа къошуп. – Тю-
тюнню жерге атды да, манга ышарып къарай, аны аягъы бла эзди.

 Не эсе да айтырыгъы келгенча кёрюндю Азнор, кёзюме къарагъан-
лай бир кесекчик мычыды, айтхан а этмеди, къолун хыны силкди да, 
суху бурулуп, орам таба муштухул кетди.

 Шуёхуму сагъышлы къарамым бла ашыра, бираз сюелдим алайда, 
аны бу этиуюню ич магъанасына кеси акъылым бла тюшюналмагъа-
нымдан сора уа ызындан атылдым. Жетдим Азнорну, жюрюшюмю аны 
гыллыууна келишдире, жанында тебиредим. Мени муратымы ангылады 
Азнор, жолуму кесди да, аллын манга буруп тохтады: 

 – Болду. Бу магъанасыз оюнну бошадыкъ. Хар зат жерин тапса кере-
кди энди. – Кёлю бла сёлешгенин шуёхуму бет къаны билдирди. 

 –Алан, бу акъылдан толу башынгы ичине бир аз - маз жарыкъ урдур-
санг эди… Былай мени кибик орталыкъ адамла да анда бир зат эслерча. 
– Азнор кёлюню теренинден айтханын, къыйналып да сёлешгенин сез-
генме да, сёзюбюзню, анга оюн тюрсюн чапдырып, бираз женгилирек 
этерге кюрешеме. Жюрегим а, не сёз, дыгаласха къалгъанды.

 – Энди аны бла сёлешиу жокъду! – Къолун къобуз тартыу келген 
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жанына узатды Азнор, юсюнден бир ауур жюкню атханча солуду да, не 
аз да мудахлыкъ чарсы болмагъан таза кёзлери бла сейрсиндирди мени. 
– Тиширыу атындан жер юсюнде къуру кеси къалгъан сунады ол. – Ау-
азына да жарыкъ берди Азнор. – Биз а, ма кёрюрсе, ол къалай терен 
жангылгъанын узакъ бармай кёзюне тутарбыз! Эринлерин чайнай къа-
лырча этербиз, ашыкъмасын, аны. 

 Не жашырыу, келечим Фазийлядан быллай жууап келтирир деп 
турмай эдим. Бирси жанындан а, тап бу жууапны эшитсем окъуна, былай 
аман ууалып къаллыгъымы билмей эдим. Азнор терк окъуна ангылады 
мени халымы. Эки къолу бла да жагъамдан къаты алды ол, иги - иги 
силкиндирген болур эди, эсиме келтирди. 

 – Сора Фазийля… Алай болуп къалды эсе…
 – Бёрю атарыкъ – бёркюнден белгили, алчи кий, шуёхум, бёркню! 

– энтта силкиндирди мени Азнор. – Бёрюбасар парий къуйругъун къыс-
майды, чык тут, тенгим, къуйрукъну! 

 Жаланда къулакъларым эшитген кёре эдим Азнорну бу айтыуларын. 
Акъылым а кесине алалмай къойгъан кёре эдим. Мен кесими тапханым-
да уа, Азнор узакъда кетип бара эди. Аны къычырып тыяргъа да бир 
болдум мен, ызындан къууулургъа да бир эникледим, алай, нек эсе да, 
не къычырмадым, не жеримден тепмедим.

 Мен дагъыда тас этип къойгъанма кесими. Тапхан а тюз эшик ал-
лында Фазийлягъа жолугъуп къалгъанымда этдим. Чыракъ жарыгъында 
къызны ышармиш этгенин шарт кёрюп къойдум да, ол болду эсими 
жыйдыргъан. Фазийляны бу ышарыуунда мудахлыкъны бла арсар-
лыкъны, огъесе кёлкъалдылыкънымы, иги жютю къарамагъан кёзге 
илинмезча бир саз ауаначыгъын да эследим. Кёзлерин а нек къачырды 
Фазийля менден? Аны эринлери да нек къалтырайдыла? Сора ол жукъа, 
ол женгил ауаначыкъ аякъларыма ауур кишен болуп нек къалды былай-
да? 

 Не этерге, кесими къалай тутаргъа билмей, не армаулукъ сынадым 
бу чакъда мен! Фазийляны халы тап болмагъанын кёреме, аны аллына 
атларгъа, сёлеширге - жапсарыргъа керекме, жеримден а тебалмай-
ма. Аякъларым жерге бегитилип, тилим тынгылауугъума жабышып 
къалгъандыла. Къыз а къарайды манга, не эсе да сакълайды менден. 
Башымы ич тизгинин жыйып, не этгеними билип иш болмай, Фазийля-
ны къатына арсарлы жанладым. Не эсе да айтыргъа эникледим. Не эсе 
да дегенлигиме, биягъында Азноргъа бералмай къойгъан сорууларыма 
жууап алыр муратым болур эди, акъылымдагъын тап тизалмадым ансы. 
Фазийля уа, сау къаллыкъ, кеси къутхарып къойду мени бу тапсыз бо-
лумдан: 

 – Мени юйге ашырсанг эди… – жумушакъ, бир хычыуун жылыуу да 
сезилген ауаз бла шыбырдады къыз, бетиме уа къарамады. – Эринмей 
эсенг. – Муну уа, узун кирпиклерин кёзлерине аума этип, кечгинлик су-
рагъан халда айтды. 

 Аллай болумда кесими бу халда тутарыкъма деме манга, шуёхум. 
Къаллай чакъда не этеригин бир киши да билмей кёреме. Ма, сёз ючюн, 
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мен. Алгъаракъда соргъан болсанг, Фазийляны былай айтырына жа-
шауумда андан уллу къууанчым болмагъанын жашырмай тюберигими 
айтыр эдим. Бусагъатда уа ич сезимлерими кесим да ангылаялмай къал-
дым. Не кёре, не эшите, не сезе билмеген сууукъ ташха ушап. Турушума 
не жарсый, не ачый, не къууана билмеген къургъакъ тюкгюч болуп. 

 Кечени не заманы болгъанындан хапарым жокъду, аны бу къалын 
къарангысына уа ыразыма. Нек десенг… Муну уа кесим да артда ан-
гылагъанма – Фазийля бла бирге бара тургъанымы, кесими да кючден 
ийнандырып, билгенимде. Элни юсюне жатхан къалын шошлукъгъа 
кёре, кечени иги кесегин къууалагъанбыз тойда. Жарыкъ жол излеген 
болсам, Ара орамгъа бурулуп къаллыкъ эдим, бусагъатда уа манга, ай-
тханымча, чыракъ жарыгъындан эсе кече къарангысы иги нёгерлик 
этерикди. Муратымы дурус ангылады дейме, огъесе кеси сюйген да 
олму эди, жарыкъ да, къысха да орамны ташлап, къарангы да, узакъ да 
жолгъа бурулгъаныма зат айтмай къойду Фазийля.  

Кечени къарангысы, кеси къыллы къалса, алай къалын да тюйюлдю. 
Ай болмагъанлыкъгъа, жулдузла бири биринден жарыкъ жана къарай-
дыла таза кёкден, бизге себеп эталмайдыла ансы. «Себеп» деп бош 
айтама былайда. Андан эсе «чырмау» десем дурус боллукъду. Биз бар-
гъан орам алайсыз да такъырды, эки жанында ёсген терекле уа, бизни 
ыразы этерге кюрешген сунарса, чачларын бирге къошуп, аны ма былай 
бир терен дорбуннга ушатып къойгъандыла. 

 Бир бирибизни жаланда жингириклерибиз бла жокълай, шумалакъ 
ойнагъанлагъа ушап, иги кесек бардыкъ. Не болса да бир зат айтыргъа 
керекме, къалай башларгъа уа билмейме. Азнорну дыгъылына не ючюн 
къатылгъанын ачыкъ соруп къояргъа таукеллендим ахырында, Фазийля 
таба къарадым, ол а, мени бу ууахтымы марап келген кибик, бир тапсыз 
абынды. 

 Шуёхум, къызны башына бир аман акъыл келген иш сунма. Кюн та-
ягъындан, жулдуз жарыгъындан тазады, мени сартын, ол. Сыйдамындан 
эсе дуппурлары бла чунгурлары кёпдюле бу орамны. Тереклени тамыр-
лары да, жер тюбюне сыйынмагъан кибик, сарыуекле жатхан сунарса, 
жол юсюнде кёнделен - кёнделен созулуп турадыла. Ма аладан бирине 
абыннганды нёгерим. 

 Ийнан, мени башыма да келмегенди ол чакъда бир тюрлю буруш 
акъыл. Этеригими бла этгеними эсепге алырча не онгум, не заманым 
болмагъанды. Жюрегим а акъыл жанындан буйрукъ сакълай турмагъан-
ды. Акъыл жерине келгенде, Фазийляны къучагъыма къысып тура эдим. 
Ким биледи, шуёхум, сен, сынаулу адам, бу ууахтыда кесинги бираз 
башха тюрлю тутарыкъ болур эдинг. Мен а, ийнан, биягъында Фазийля 
жыгъылады деп къоркъгъанымдан эсе бек элгенип къарадым къызны 
бетине. Жерге кирлик болуп симсиредим. Билемисе, Фазийляны несин 
эсе да урлай тургъанымлай тутулуп къалгъанча сезгенме кесими.

 Фазийляны халы да менден хоча тюйюлдю. Къапханнга тюшген 
къоянны кёзлери къарадыла манга аны бетинден. Билмейме, мени эл-
геннгенимден олму тапды эс, аны къоркъгъаны мени акъылымымы 
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жыйдырды, къалай - алай болду эсе да, билеклерим Фазийляны эркин 
этдиле. Къыз кесин менден мычымай айырды, алай мен аны, бу жол а 
хар нени тергеу этип, билегинден сакъчыкъ тутуп къойдум.

 Ичимден а: «Да не? Фазийля абынады деп къоркъа баргъандан эсе, 
бек аманы уа – ол жыгъылгъандан сора, бедишли да болуп, аны ёрге 
къобарыргъа кюрешгенден эсе…» – дедим. Акъылымдыгъын тюз ан-
гылады дейме, Фазийля зат айтмады. Бетиме къысха къарап къойду. 
Къара нгыдан эслеялмадам ансы, огъесе алай болурунму сюйдюм, ышар-
гъан окъуна этди дейме Фазийля. 

 Биреуленни аманлап кюрешмейме, шуёхум, мен. Игилемидиле ала, 
аманламыдыла, мени ала бла ишим жокъду. Кесимде болгъан сезимлени 
бла оюмланы айта барама. Бу гюняхлы жерде жюрюгенледен бирлери 
болгъаным себепли уа, бир - бир сагъышларымы кесим таныгъанла-
ны, асламында танымагъанларымы да, битеуюне жайып къояма. Хар 
кимни гюняхы кесинде къалсын, алай ичлерин сабий заманларындагъы 
ышарыуларыча тазалай сакълагъан адамла уа, не бек жумушатып да 
айт, алай кёп болмазла. Жан тазалыгъы бла махтанмагъан да жокъ, жан 
кюзгюсюн тазалай сакълаялгъан да жокъ. Да айт, шуёхум, кесинг, къуру 
мени бла ол мен таныгъан къауумну шарайыбымыды бу, огъесе битеу 
адам улуну да къара бушууумуду?

 «Тюз кесимича сюеме аны!» – дейбиз бирде, къолну жюрекге салып. 
«Жанымдан юлюш этерге хазырма анга!» – дейбиз дагъыда биз, Ал-
лахны аты бла къаргъанып. Алай болмагъаны уа айтханнга да туура, 
тынгылагъаннга да белгили. Не затны юсюнден да жарай болур бираз 
семиртип айтыргъа, алай… Алай кеси жанынг бла бетден-бетге къарап 
сёлешген ууахтынгда уа, Аллахынга жюрегинги ачып ойлашхан чакъла-
рынгда уа… 

 Ангылай болурса, шуёхум, кенгден алып айтханлыгъыма, экибизни 
юсюбюзденди сагъышым – Фазийляны бла мени. Алай Азнорну да бери 
къошаргъа боллукъма. Ма биягъында айтдым бек ышаннган адамым 
Азнорду деп. Бусагъатда уа, Фазийляны ашырып бара, къаллай сагъыш-
ла булгъанадыла башымы ичинде. Жюрегими теренинде уа не тюрлю 
сезимле чырмашадыла. 

 «Келечилик, тенглик борчуна да уллу кёллю къарагъанды Азнор», 
– демеймеми бусагъатда ичимден? «Мени насыбым - насыпсызлыгъым 
ючюн да алай терен къайгъырыуу жокъ кёреме да аны», – демеймеми? 
«Мен суннганча ышаныулу шуёх тюйюл кёреме да Азнор». – Бу тауу-
сумгъа келип тирелмеймиди ахырында мени акъылым?

 Фазийляны жаратыпды жюрегим. Эрттеден бери да аны атын айтып 
тебеди ол. Фазийлядан таза жан да жокъ жер жюзюнде, жаныма андан 
багъалы зат да жокъ деп жашамаймамы мен. Алай бусагъатда уа… Ай-
тыргъа тилим да айланмайды, алай… «Тёрге ёшюн уруш этиу гынттым 
а, билеме, жокъду, болсада… Хант къанганы аякъ жанына къысылыргъа, 
алайда биреуню къанга тюбюн къозгъай олтурургъа уа…» – Кёреми-
се, шуёхум, къалай болады иш? Биягъында «тюз кесимеча ышаннган» 
шуёхум, иш былайгъа жетгени бла «биреу» болду да къалды. Жюрегими 
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тебиую, жанымы зикири болуп тургъан Фазийля уа – «биреуню къанга 
тюбю». 

 «Алай тюйюл эсе, – ма былай шыбырдайды бир къара шайтанчы-
къ ичимде, – сени ышандырып - сыртландырып, «жумушчукъланы» уа 
кесине этип нек айланнганды Азнор?» «Сен суннганча гюняхсыз мёлек-
чик болса, – ма былай чулгъанады ичимде бир уу жилянчыкъ, – аллынга 
кеси келипми къаллыкъ эди Фазийля?» 

 Мени юсюмден не сюйсенг да айт энди, шуёхум. Бедиш кирлерин 
жакъ бетиме, хыликкя балчыкъларын юсюме быргъа. Сёк мени, аяусуз 
аманла. Мен тилерик: алай этерден алгъа, угъай-угъай, оюмунгу ауазгъа 
сал, манга билдир деп къысханым жокъду. Башынга бу сагъышны алгъан 
ууахтынгда жюрегинг неле айтып тепгенине тынгылап къой дейме. 

 Мени ич халымы толуракъ ангылар ючюн энтта бир затны билирге 
керексе, шуёхум, сен. Биягъында айтхан сезимлерим бла бирге, Азнорну 
бла Фазийляны алларында кечирип болмазлыкъ бир уулу харамлыкъ эте 
тургъанча да къарайма мен бу сагъышларыма. Фазийлядан къол жуууп 
бошар - бошамаз анга былай жууукъ болуп къалгъаныма къууаннганым 
бла къатыш болуп, кесимден жийиргениригими да келтиргенлей барады 
бу къужур сезимим. 

 Фазийлягъа айтыр, сорур затларым кёпдюле, мен а ёз сезимлерим-
ден да айтмайма анга, Азнорну юсюнден да сормайма. Айдан жарыкъ, 
Кюнден бийик Фазийля къатымда болгъаны азмыды да манга! Аны ич 
солууун эшите, жюрегини тепгенин сезе баргъаным билмей тургъаным-
лай табылып къалгъан жан излемим, тюнгюлюп тургъанымлай толуп 
къалгъан умутум тюйюлмюдю! Ийнан, бусагъатда кёк бийигинден 
Аллах кеси: «Эй, тюз къулум! Энди уа не бла къууандырайым сени?» 
– деген ауазын берсе, мен анга: «Эй, сыйлы Бийим! Шо умутума окъуна 
келтиралмай тургъан насыбымы тапдырдынг, минг шукур санга, минг 
да махтау!» – деп къоярыкъма. 

 Кёремисе, шуёхум, къалай болады. Жюрек бла акъыл бир тилли бо-
лалсала, жаннга да келеди бир ырахатлыкъ ансы, бу экиси бир ниетге 
жегилалмасала уа, сау кёрейим. Ол заманда жан ырахатлыкъ да жокъ 
адамгъа, сан тынчлыкъ да жокъ. Ма бусагъатда мен эте тургъанча, жа-
шаууну бир жанындан къарай да, Аллахына махтау сала, бирси жанын 
бура да, къадарына налат бере ётдюрюр кюнлерин. 

 Хар адамны ичинде бирен ибилис жашайды дегенни сен да эшитген 
болурса. Бек тап келишдиргенди муну айтхан ким эсе да. Мени уа: «Хар 
адамны ичинде экишер губу жашайды», – деригим келеди. Губуладан 
бири адамны акъыл - сезим халыларын, аладан кесине ау эшерге болуп, 
къатышдыра, чырмашдыра барады, бирси уа, ол ауну сёгерге, халыланы 
чырмашхан жерлерин тюзетирге, тюйюмчеклерин тешерге кюрешген-
лей турады. Адамны къадар жолу, мен дурус келишдирала эсем, бу эки 
губудан къайсы жетишимли къармашханына кёре болады. 

 Шош кече бла жулдузлу кёк. Фазийля бла мен. Не кемлик барды сора 
бу дунияда. Не зат керекди, андан тышында манга. Бир таууш, шо бир 
аууз сёз кереги бармыды бу чакъда?! Фазийляны акъылында, сагъышлы 
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уа сагъышлыды, не болгъанын билмейме, мен а, асыры къоркъгъан-
дан, тауушсуз атларгъа, солуууму окъуна тыяргъа кюрешеме. Билмей 
- сакъламай тургъанымлай инбашыма кеси къонуп къалгъан насып 
къушуму юркютюп, къачырып иш иерме деп къоркъама. Къайда эседа 
бирде жукъу арасында юрген итге да ачыуланама кесим а, жол жаны 
мурса жоккула бла шыбырдашхан аязгъа да тырманлы къарайма. 

 – Айтып къойдум Азноргъа… – Фазийляны жылы солууу къулагъы-
мы ичин дыгъыл этди бир заманда.

 Сёзню кесим башларыкъ сунуп, алай боллугъуна ишексиз ийнанып 
да келе кёре эдим мен. Нёгерим таба сейирсинип къарадым, зат а айтма-
дым. Не айтыргъа билмей къалдым. 

 – Уялгъан да этгенме… Экигиз шуёхла болгъаныгъызны да терге-
генме, алай… – Фазийля былай да къошду. 

 Фазийля нени юсюнден айтханын ангылаялмадым. Аны таба къара-
дым, соргъан а нек эсе да этмедим. Тынгылауну ийгенлей бираз бардыкъ. 
Менден соруу сакълай болур эди нёгерим, аны эшитмегенинден сора уа, 
биягъындача, кеси айтып къойду: 

 – Сен Азноргъа тырман этме. Терслик болгъан эсе, ол менден чы-
къгъанды. Анга берген жууапларымда «хаудан» эсе «угъайны» кёбюрек 
айтханма. 

 Муну эшитгенимлей, ичими тынгысызлыкъ сууугъу алды. Ауазгъа 
салып зат айталмадым мен. Солууум тыйылгъанча болуп, адыргыдан 
Фазийляны аллын тыйып къойдум. 

 – Да не? Бирге къошулууну излеген эки жюрекни арасында ючюн-
чюге жер боламыды да? – Фазийля, къарамымдагъы сорууну дурус 
ангылап, былай шыбырдады. 

 Барабыз. Ол къарангы, такъыр «дорбундан» ёзен жолгъа чыкъдыкъ. 
Элни бла Арт ёзенни арасы къум жолду бу, машина чархлары сыйдам-
лагъан кенг жол. Къарангы орамдан чыкъгъаныбызгъа кёрюнмеди эсе, 
не уа мени ичимде жаннган тейри къылычны жарыгъымы жайылды, 
кечени биягъындагъы къалын къарангысы жукъарып, тёгерегибиз кен-
герген этгенча кёрюнюп къалды. 

 Жукъусурагъан итлени сылтаусуз - сансыз юргенлери чакъдан бир 
бузады кече шошлугъун ансы, жер юсюне къалын ырахатлыкъ жатханды. 
Женгил аязчыкъ жол жаны тереклени чапыракълары бла шыбырдаша-
ды. Не айта болурла ала бир бири къулакъларына. Бизни юсюбюзден 
иш а болурму сёлешгенлери? Къууанып - махтапмы айтадылы экен ала, 
огъесе зарланып - сёгюпмю къарайдыла бизге? Жулдузла да, ауазгъа 
салмайдыла сёзлерин ансы, ушакъны уа къыздырадыла. Кёремисе аланы 
бир бирлерине кёз къысыуларын. Ала уа не кёзден къарай болурла бизге? 
Бизни юсюбюзден сёлешгенлери баямды, алай не затла айтадыла да, не 
тюрлю ниет кютедиле экен ала бизге? Жулдузлада кёзбаулукъ болмаз, 
алан. Зарлыкъ да болмаз, таланнган, жулдузла арасында. Огъесе… Ал-
лахды билген. Жулдузла да бу адамла маталлы эселе уа…

 Чегем череги. Зауаллы кеси, бир киши бла иши жокъду аны. Кесини 
жумушун биледи ол. Кеси кесине неле эсе да мурулдай, толкъунларын 
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эниш тутуп сюреди. Бу ырахатлыкъ тёшегинде ариу тюшле кёре жатхан 
дуниягъа бешик жырча эшитиледи черекни шёндюгю мурулдауу. Алай 
мамырды ол, алай сабырды, алай къалынды ол, алай татлыды. 

 Бу байтамал шошлукъгъа берилип келгенибизлей, бизге уа андан ёзге 
не керекди, сол жаныбыздан адакъа къычырды. Фазийля, билегимден да 
тартып, манга сахиник къарады. Мен да аны таба бурулдум. Угъай, мен 
суннганча, адакъаны къычырыгъындан къоркъмагъанды Фазийля, танг 
ата тургъанын билип сескеннгенди. Бу керти да иги кечени тауусула 
тургъаны, нёгериме да хычыуун тиймегенин къууанып эслегенме, ачы-
ууму окъуна къозгъады. Кесим а, бу байтамал кечени аны къычырыгъы 
къыстагъан кибик, хоразгъа ачыуландым. 

 Сюйсенг ачыулан, сюйсенг жарсы, ангылайса, Фазийляны юйюне не 
къадар терк тапдырыргъа керекме. Къарындашы болмагъанча бир огъур-
лу, жумушакъ къылыкълы адамды, Фазийля уа, нек эсе да, къоркъгъан 
этеди андан. «Нек эсе да» дегенни уа бош айтама. Къарындашыны кёлюн 
бузмаз ючюн, не бек сюйген затын окъуна харам этер бу къыз, аны жю-
регин къыйнагъандан эсе, не уллу къыйынлыкъны да кесине алыр. 

 Керти окъуна, Ахмат десе, къарындашыны аты алайды, тюз ауузу-
на бал къапхан сунарса, аллай бир татлакъсынып айтады Фазийля. Эгеч 
къарындашын сюеди деп кимни сейирсиндирликсе, алай сюйгенни да 
сюйген биледи, шуёхум. Бир бирлерин жаланда ауузлары бла сюйген 
эгечлени - къарындашланы экибиз да азларын танымайбыз. Мен а 
тамата къарындашын керти жюреги бла сюйген кичи эгечни юсюнден 
айтама. Сора Фазийля Ахматдан къоркъгъан этедими дедим биягъында? 
Былайда да къоркъгъанны да къоркъгъан биледи деп къошаргъа керек-
ме. Нек десенг, огъурсузлукъдан, къарыудан, къара кючден къоркъгъан 
бла сюйюп, хурмет этип, жюрегин къыйнамаздан болуп къоркъгъан бир 
тюйюлдю. 

 Тюгел таныгъан окъуна этмеген атасын излетмей ёсдюргенди Ахмат 
Фазийляны. Ёсдюрген дегенде уа, къаллай къыяма жылланы ичлери бла 
ётдюргенди Ахмат, кеси да сабий жашчыкъ болуп, эгечин. Кёчгюнчю-
люкде. Ачлыкъда бла жаланнгачлыкъда. Кеси къабарыкъ бурхуну аны 
ауузуна сала, кеси къапларыкъ чепкенин аны юсюне жаба. Ма ол къа-
рындашына кютген терен, таза да хурметиди Фазийляны бу ариу кепден 
чыгъаргъа къоймай тургъан. 

 Аны билгеним себепли, Фазийляны кесин, ол Ахматха тутхан назик 
сезимлени бютюн багъалы кёреме мен. Ахматны эгечи алай бийикде 
жюрютген сыйлы къачын эниш этерге да сюймейме. Жолубузну къыс-
хартырдан болгъаным, былайда сол къолума бурулуп къалгъаным аны 
ючюн эди. 

 Былайда уа, элни узунлугъун тутуп, суудан толу терен илипин 
барады. Аны тёбен кёпюрюнден ётюп алай чыкъгъанбыз биз Арт ёзенни 
жолуна, огъары кёпюрюне дери уа алыкъа иги кесек барлыкъбыз. 

 Ары озуп кетмегениме да сокъуранама, энди артха бурулмазлыгъы-
мы да билеме. Кесим жангыз болсам, илипинни манга тыйгъыч этер 
жери жокъду. Фазийляды ишни башы. Аны къалай ётдюрлюкме? Мен 

Фазийля



138

къайгъылы сорууума жууап тапхынчы, илипин жагъасына келдик да 
къалдыкъ. Энди, бирда болмады эсе да, аны такъырыракъ жерин табар-
гъады муратым. Огъары жанымда аллай жер кёралмадым. Тёбен жаны 
да не хазна къууандырыр мени, дедим ичимден, бусагъат эл бедишлиги 
болама деген къоркъууда бурулдум ары. 

 Хар къоркъууунгдан алай къутулуучу бол, шуёхум. Тюз алайда, 
тогъуз - он атлам тёберлакъ барып, болмагъанча бир тап жерчик кёрюп 
къойдум. Ким эсе да, бахчасына сууну тынч бурурча, бир аламат кезлеу 
ишлеп турады. Илипинни жагъаларын зылдыла бла бегитип, сууну эшик 
къанга бла кесип къоярча, такъырыракъ да этип. 

 – Бу бизни бахча болгъанын а къайдан билгенсе сен? 
 – Къарындашынгы тереклерине аз тюшмегенме! – Фазийляны 

соруууна, былай тап келип къалгъаныбызгъа да къууана, ётюрюк жу-
уапладым. 

 Кёзлерими Фазийлягъа кётюрдюм мен. Фазийляны таза ингиликли 
бетине къараргъа, аны къуруда жарыкъ, акъыллы да сагъышда сю-
зюлгенлей туруучу уллу кёзлерин кёрюрге къачан да термилгенлейди 
тургъаным. Бу жол а, ангылаяллыкъмыса экен мени, аны ауазын кёрлю-
гюм келип кётюргенме кёзлерими. Жангылып айтхан иш сунма: бетин, 
кёзлерин тюйюл, Фазийляны бу хычыуун эшитилген татлы ёнюн кёрюр-
ге излегенди бу жол жаным. Хау – ауазын! Хау – кёрюрге! 

 Фазийля да манга къарап тура кёреме. Къарамларыбыз бирге жолу-
къдула. Биягъында мен кюсеген ауаз кёрюнмеди манга. Аны орунуна 
бир башха ауаз эшитилип къалды. Фазийляны кёзлерини жылы ауазыды 
бу, Фазийляны къарамыны татлы ёнюдю. Анга тынгылап, акъылым - се-
зимим бла да саулай анга берилип къалдым мен. 

 Мени юсюмден сен, битеулю алып, не тюрлю сагъышла этгени нги 
билмейме, шуёхум. Не эсе да бир шош ауазны, тюрсюнсюз хауаны бир 
гитче толкъунчугъун кёзю бла кёрюрге кюрешген, не эсе да бир тилсиз 
- тауушсуз затны ауазын эшитеме деген адам тюз акъыллы не хазна 
болсун деригинг баямды. Не айтыргъа, къалай сунаргъа да эркинсе. 
Кесим сезген затланы, кесими ич халларымы кесиме ангылатыргъа кю-
решеме ансы, мен айтханнга сен да ийнанып къал деп къысмайма. 

 Адам тилине сыйынмазлыкъ кёп сейрлик затла эшитдим мен Фа-
зийляны кёзлеринден, минг сёзю бла ангылаталмазлыкъ сезимлерине 
тюшюндюрдю Фазийляны ай жарыкълы къарамы. Ма сен да къарадынг, 
шуёхум, манга. Сени кёзлеринги ауазын да эшитдим мен, сени къара-
мынгы ёнюн да айырдым. Алай болур амалы жокъду дейдиле ала манга. 
Сен ётюрюклени къуя олтураса дейдиле. Даулашмайма сени бла. Жа-
ланда, кёлюнге тиймесин ансы, жаным а ауруйду санга. 

 Да кеси ёмюрюнде ёз къадарындан бусагъатда мен тапхан саугъаны 
бир устуккусун алалмай жашагъан адамгъа ким да къалай жазыкъсын-
маз! Быллай ууахтыны жаннет татыуун сынаргъа шо бир кере да насыбы 
тутмагъан адамгъа жан аурутмай не этгин! 

 Ичимде кюн тийгенча болдум мен, аллымдагъы жашауум тейри 
къылычны кёп тюрсюнлю нюр жарыгъыча кёрюндю манга. Ауурлугъум 
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къайры эсе да кетди олсагъат, бир аягъымы илипинни аргъы жагъасына 
женгил атдым. Ызы бла уа, кесими тынгылы бегитип, Фазийлягъа къол 
узатдым. Къолун арсарсыз берди манга Фазийля, кесин саулай берип 
къояргъа уа, бети жетмеди дейме, экили болгъанча кёрюндю. 

 Анга къарай турмадым мен, къолундан къатыракъ тутуп тартдым 
да, Фазийляны къучагъыма алдым. Аны сюйдюмлю бетчигин былай 
жууукъда кёргенимлей, аны токъ ёшюнчюклерин жюрегими къатын-
да сезгенимлей, туура быллай чекге жетерме деп кимни эсине келлик 
эди, кеф болдум да къалдым. Андан сора не сынадынг да не сездинг деп 
сорма, шуёхум. Кесим кесими тас этип къойгъанма. Бу халымда къаллай 
бир тургъанымдан хапарым жокъду. Кесими тапханымда, эринлерими 
Фазийляны татлы эринчиклерине къысып тура эдим. 

 Сынаулу шуёхум, сени кесиме энтта бир кюлдюрлюгюмю билеме, 
алай болгъан затны жашыргъандан да не хайыр. Эринлерими, исси 
темирден къачыргъан сунар эдинг, алай ачы элгенип айырдым Фазий-
ляны эринлеринден. Ангылармыса мени, биреуню намысына - сыйына 
тюйюл, кесими таза жаныма кеси къолум бла бир аман кирлени жагъа 
тургъанча болуп къалгъанма алайда. 

 «Таза жаным» дегеними да терсине тартма, тенгим. Сыйынг тёппем-
де болсун ансы, тиширыуну къатына биринчи жанлагъаным тюйюлдю 
бу. Алай Фазийляны таныгъанымлай, аны иги да таныгъынчы, огъесе 
биринчи кёргенимлейми, жюрегими теренинде ары дери кесин билдир-
мей тургъан бир энчи чыракъ жанып къалгъан эди. Саулай ичим, угъай 
– битеу дуниям бир байтамал жарыкъдан толуп къалгъан эди ол ууахты-
да.

 Чыракъ деп да бош айтама анга, тейри къылычны жарыгъы болур эди 
ол. Тейри эшиги ачылгъан болур эди жюрегими ичинде. Артдаракъда уа, 
къаным бираз сорушхандан сора, алдагъы жашаууму, насыплы къада-
рымы жарыгъына санап къойгъан эдим аны. Фазийляны уппа этгенимде 
уа, къалай ангылатайым ол чакъдагъы халымы, тюз да файгъамбарны 
намазлыгъына тюкюргенимлей тутулуп къалгъанча сезген эдим кесими. 
Бу сезимим, садакъ окъ болуп тийди да, ахымы алып къойду. Апчыгъан 
ууахтымы уа Фазийля мычымай хайырланды. Эс жыйып къарасам, тере-
кле арасы бла будуман болуп барады къыз…

 Фазийляны биргесине, ол меники болгъанына да толу ийнанып, бу 
халда ашыргъан биринчи кечеми унуталмайма. Фазийлягъа тансыкъмы 
болдум, аны атынмы эшитдим – олсагъат кёз аллыма бу кечебиз келип 
къалады. Гелля манга акъыл юйретгинчи, итибиз тогъуз чибин тутду 
деген келинлей болуп, Башир сёлеше туруп да ол кечебизни эсгере ол-
тургъанма мен. Къайда болгъанымы, не эте тургъанымы да акъылгъа 
алдым бир чакъда, уяллыгъым да келе, Башир таба къарадым. Ол а, мен 
бош уяла кёре эдим ансы, манга аз да эсин бермеди. 

 Стол артындан чыкъдым. Баширге бурулуп тохтадым. Башир а, анда 
бир сейирлик затла жазылгъан кибик, къарамын бусагъатда менден 
алгъан къагъытына тюйрегенлей, эси уа къайры эсе да кетип болур 
дейме, гуппурланып сюеледи. Ачхычланы, иги зынгырдатхан да этип, 

Фазийля



140

столдан алдым. Башир мени бу аман акъылымы жугъутур къулагъына 
аяз къакъгъанча да кёрмеди. Ачхычланы юй тюбюне ычхындырдым. 
Аланы алып ёрге сюелгенимлей а, экибизни къарамларыбыз да бирге 
жолугъуп къалдыла. 

 – Атабыз, мен… Къысхасы, мындан ингирге машинангы излеме! 
– Баширни хауун - угъайын сакълай да турмай, ишчи отоуумдан мушт-
ухул чыкъдым… 

 
 * * *

 
 Баширге ишими болушундан зат айтмагъанма мен. Айтсам да, 

ийнаныр амалы жокъ эди сора уа. Ийнаннган сени болсун, анга бир 
тюрлю магъана бермей, кесими да хыликкягъа кётюрюп къоярыкъ эди 
ол. Болсада айып салмайма Баширге. Муну биреу айтхан болса, кесим 
да не хазна ийнаныр эдим анга, не хазна акъыл бурур эдим. Жаланда 
жомакълада бла таурухлада тюбейдиле быллай ишле. Санга айтыр му-
ратлы да тюйюл эдим муну, шуёхум. Алай, артда хар нени артыкъ бек 
къыйналмай ангыларса дегенликден, бир къыйырын чалындырайым. 

 Тау арты бла не эсе да бир къаты тюйюмчекге къысыла тургъанымы, 
Башир ойнап айтханлыгъына, кесим жюрегим бла сезе башлагъанма. 
Алай не тюрлю черекледен ётеригими, къаллай батмакълагъа кирли-
гими, аладан не халда чыгъарыгъымы алыкъа, бир Аллахны кесинден 
сора, киши да билмейди. Мен шарт билген, терен ийнанып да болгъан, 
Башир бош жарсыйды ансы, бу жан атып кюрешген ишим не тюрлю 
болса да, Фазийляны ары тюртюп, бир башха къызны бери тартыр 
акъылдан кериме. Кечеги ариу тюшюм, кюндюзгю жарыкъ умутум да 
Фазийляды. Аны бла алыкъа жаланда акъылымда къуралгъан жашаууму 
жаннет татыуундан кефейип жюрюйме. Кетино бла байламлыкъда бола 
тургъан ишлерим а арталда башхадыла. 

 Кетинону бла мени биринчи тюбешиуюбюз кюзгю бетинде бол-
гъанды. Алайды, бир бири кёзюбюзге бек алгъа кюзгюде къарагъанбыз 
экибиз. Алай сен аны артдаракъда кёрлюксе, бусагъатда уа андан сора 
узакъ бармай болгъан бир башха тюбешиуню юсюнден айтырыкъма. 

 Кетино олсагъат окъуна жюрегими кесине алып къойгъанды дерге 
къалсам, хакъыйкъатлыкъдан артыкъ узакъ кетмегенлигиме, сёзюмю 
кертисинден эсе жалгъаны аслам боллукъду. Жюрегими ортасында Фа-
зийлягъа деп чакъдыргъан назик гюлюмю бир башхагъа узатыр акъыл 
жокъду менде. Алай, кесинг да кёрюрсе, Кетинону мелекчигим, обур-
чугъум деп къубултханым а, кесим кесимден къоркъа, Фазийлядан а 
уяла сеземе, бошдан болмаз дейме. 

 Не да болсун, кёлюм кесине алгъанды Кетинону, аны тас этерге 
сюймегенин бек къаты сездиргенди манга. Биринчи кечебизден сора, 
Шарахны къалауур къошундан чыгъа, Кетино, аллымы тыйып: «Быллай 
таза насыпны бу жолгъа дери сынамагъанма», – деген эди. Мен а: 
«Жаннет зауугъу ахыратда угъай, бу дунияда болгъанын бусагъатда сен 
билдирдинг манга», – деп жууаплагъан эдим. Кетинону бла мени бу ай-
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тыуларыбызны сен бусагъатда кесингча ангылап къоярыгъынгы билеме, 
шуёхум. Небилейим, сукъланнганмы этерсе сен бизге, къууаннганмы 
этерсе. Бедишге салып айтыргъа окъуна болурса бизни. Ишибизни бу-
шуулу болушуна уа, жюрегинг да эзиле, бара - бара тюшюнюрюксе. 

  Ма алай айырылгъан эдик ол кече. Экинчи тюбешиуюбюзню 
юсюнден, кюнюн - сагъатын белгилеп, кесгин тауусум этмесек да, бир 
бирибизни ажашдырмаз муратыбыз болгъанын экибиз да терен ангылап. 
Кетино тюзюнлей айтып къойгъан эди: «Мен санга керек болгъанымдан 
эсе, сен манга бек керексе,– деген эди ол, – аны себепли, къайгъы этме, 
мен кесими излетип алай кёп къыйнамам сени». 

 Мени акъылым да тамам алай болгъанды. «Къайда да мынга уллу 
кёллю иш болурса!» – дегенча тепген эди алайда мени жюрегим. «Не 
да болсун, муну кесингден айырма!» – деп буюргъан эди манга не эсе 
да бир кючлю ауаз. Хау, алай бош айтып къоймагъан эди ол. Буйрукъ 
этген эди. Кеси уа ма былай кёкле бийигинден келгенча болуп. Ол мени 
къадарымы ауазы болгъанын а артда билгенме – аягъымы ахыр атламгъа 
кётюре.

 Алай толу ийнандырып кетди да, кеси уа думп болуп къалды Кетино. 
Не этерик эдим да, сакълайма мёлегими. Ишими унутуп да тюйюлме 
алыкъа, ишчи жериме олтуруп да кёреме бирде, жазыугъа кёл салып бе-
рилалмайма ансы. Юйдегилеге тасхамы билдирмезге кюрешеме, алай 
Шарахдан, бу акъыллы къартдан, аман жашыралмагъа эдинг халынгы 
тюрленнгенин. Экинчи кюн окъуна, айтханын лакъырда кебине уруп 
чыгъаргъанлыгъына, бек терен къайгъырып соргъан эди ол. Сорууун а 
эрттеги таулуну юсюнден кесим айтхан чамны да къошуп къурашдыр-
гъан эди: «Таулу болгъанынга ишегим жокъду, алай эшегинг тёшден 
кетмегенин да билеме. Гепперлеринг нек тюшгендиле сора?» – деп. 

 Ишими болушун ачыкъ айтып къалай къояллыкъ эдим, къарт 
кишиден уялмай?! Сылтауну жазыу ишиме буруп айтдым. Тап бара тур-
гъанынлай тюйюмчек болуп къалгъанды да, аны тешалмай кюрешеме 
дегенча бир затла жаркъмаладым. Ол а, Шарах дейме, ийнанмагъан кёре 
эдим. Аны экинчи кюнюнде Дауур кирип келди отоуума. Алгъаракълада 
кесилиги бла да жарсыгъан эди ол, халынгы тап кёрмейме деп. Бу жол 
а: «Атам менден башха кёрмейди сени, мен да тюз туугъан къарында-
шыма санап жашайма, сен а кесинги бизден бир жанлы этип тураса», 
– дегенни къаты салып тохтады. Дауурну: «Огъесе бу юйню къонакъ-
байлыкъ этиуюн жаратмаймыса?» – дегени уа сауутсуз - сабасыз этип 
къойду мени. 

 Исси - исси айыпла къапдырдым кесиме, кесими ауур - ауур тыр-
манла бла сопакъладым. Керти окъуна, Шарах бла Дауур мени юйюр 
адамы этип, мени къайгъылы болуп, мен а, башыма ат ургъан, аланы 
бир жанлы тюртюп, кесими алагъа къошмай турама! Бу керти да огъур-
лу, сора жан халаллыкълары, къол чомартлыкълары да бир кибик уллу 
болгъан адамланы кёллерине тийгеними акъылыма бек къыйын кёрюп 
алдым, дагъыда тюзюнлей айтып къоялмадым Дауургъа. Андан - мындан 
сёлеше келип, Кетинону атын былай сёз орунунача сагъынып оздум. 
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 Дауур, менден бираз кичирек болгъанлыгъына, жилиги къатхан, 
акъылы бишген тынгылы жашды. Кетинону сагъыннганыма ыразы 
болмагъанын жашырмады ол, алай бир уллу къажаулукъда илинип да 
къалмады анга. Башха затланы юслеринден иги кесек ушакълашха-
ныбыздан сора, энди Кетинону унутхан окъуна этгенди, дегенме мен, 
анга алай къайтды Дауур. Анга дегенлигиме, Кетинону атын, тиширыу 
амалтын бузулургъа жараймыды эр кишиге дегенча, былай ыспассыз са-
гъынып, мени мудахлыгъымы чачар къайгъыгъа берилип къалды. 

 Шуёхум, хар затны башын ача барыргъа айтханма санга. Былайда 
да жашырмайма. Кесими не халда тутханымы кёрсенг, биягъында да 
айтдым, мен Кетинону сюйюп къойгъан сунарыкъса. Дауур да алай 
сунуп турады. Кесим а бир зат да айталлыкъ тюйюлме. Кетинону кёрюп 
болмагъан ууахтыларым кюн сайын да билдиредиле кеслерин. Ма былай 
чыгъанала болуп чанчыладыла жюрегиме, мурсала болуп кюйдюреди-
ле. Алай аны багъалы кёрмейме дерге къалсам а, ётюрюкчю боллукъма. 
Не ючюн кёрюп болмайса бу тиширыуну деп сорма манга. Ол санга 
былай багъалы некди деп да салма сёзюнгю. Кесим кесиме уа, Фазий-
ляны бетими кюйдюре тургъан къарамындан кёз къачыра, азмы сорама 
алай, жууап табалмайма ансы.

 Дауур да, былай бир хаух тюбешиую болгъан эсе да, алай иги та-
нымайды, мен билгеннге кёре, Кетинону. Алай, бу шарайыбы ючюн 
деп шарт айталмайды ансы, аны сюймегенин а, жашыра иш кюрешмей, 
туура этгенди манга. Ма бусагъатда да Дауур не эсе да бир затла мурул-
дай башлады, мен а, Кетинону сагъыннганым анга былай ачыу не ючюн 
тийди деп сагъышлана, ол не айтханын иги айыралмай къалдым. «Эр 
киши жилиги жокъ кёреме бу мискинни. Биринчи кёргенинлей окъуна… 
Адетли таныгъаны иш болмай… Туура тукъумун, атын да биле болмаз, 
кеси уа, кёр муну халын!» – ма бу юзюк - мюзюкле болдула къулагъыма 
чалыннган. 

 Кетинону юсюнден сагъышым бла бирге, аны акъылымдан 
къыстаргъа, анда кесинден башхагъа жер къоймазгъа кюрешген кибик, 
Фазийляны бет сыфаты кёз аллыма келип къалды. Къалай эсе да бир 
терен мудахлыкъда, не эсе да бир ауур кёлкъалдылыкъда къарады Фа-
зийля манга. Ийнанамыса, ийнанмазгъа уа сылтау табарыкъса былайда, 
керти да бу мёлек къачлы гюняхсыз жандан, ол менден узакъда болгъа-
нын да биле тургъанымлай, уялгъан этдим. Аркъам терледи олсагъат, 
жерге кирлик болдум. Кечгинлик окъуна тиледим Фазийлядан. 

 «Кёремисе, нечик къужур затды бу адам дегенинг. – Былай айтдым 
ичимден. – Алгъа кесин кирли - ийисли батмакъгъа атады да, андан а та-
залай чыгъар гынтты этеди». Да айт, Аллахынг ючюн, къалай болайым 
да мен, не этейим? Не арым жокъду мени, не берим жокъду. Бу гюнях-
лы дунияда жашагъанладан бириме. Не озгъурлу тазалап кюрешмейме 
кесими, неда этмеген гюняхларымы алмайма боюнума. Хар затны бол-
гъаныча кёргюзте барама. Кёргюзтюрге кюрешгеним а не санга, не бир 
башха адамгъа угъай, бек биринчиге кесимеди. Кесим кесими ангылар-
гъа кюрешеме чынг алгъа. Кесим бла бирге уа – Кетинону да. 
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 «Былай арсарсыз, былай толу эркинликге берип нек къойгъанды 
бу къыз кесин манга?» – акъылымы къозгъап тургъан биринчи соруу-
ум буду. Аны жууабын ызлай барсам, осал тиширыуланы юслеринден 
айтылыучу ол аман сёзле да бир келедиле тилиме. Аланы Кетиногъа да 
жагъып къояргъа уа кёзюм къыймайды. Эсе да, кючюм къарымайды. 
Бу къызны манга былай багъалы этип къойгъан жашырын къарыу аны 
менден, эр кишиле тиширыуланы бетлерине быргъаучу кирледен дейме, 
къоруулагъанлай турады!

 «Къыз кесин санга ышанды, сен а аны ючюн анга налат бере, бедиш 
эте олтураса. Да сен сюймеген ишними этгенди ол, сен кюсемеген за-
тнымы бергенди?» – бу уа экинчи сорууум.

 Соруула, къынындан чыгъарылгъан къамагъа ушаш, ачыкъла, 
жютюле да болуп келедиле. Жууапны да тюз ол халда берилирин излеп. 
Къуйрукъ булгъап, кёзбау сёз айтып къутулур амал жокъду былайда. 
Кесинг кесингден къалай къутулгъун да, къайры къачхын! 

 Биринчиси, берилиуню да берилиу биледи. «Толу ышаныулукъда» 
дегенни алай бош айтмагъанма биягъында. Кетинону манга берилиую 
тиширыуну эр кишиге берилиуюнден арталда башхады. Эр кишини 
къанын уятыучу ол тёзюмсюз иссилик жокъду анда. Сабыр халаллыкъ 
бла тутхучлу ийнаныулукъ, жан тазалыкъ бла кёзбаусуз ышаныулукъ. 
Сора мени жанымдан да тюз аланы излеген, табарыгъына да ишек-
сиз болгъан кёзле къарайдыла манга. Ала, ол кёзле, мени жюрегимде 
тиширыуну жууукълугъу эр кишини къанын къайнатыучу жаныуар 
жутлукъгъа ахыр да ушамагъан былай бир татлы, бир хычыуун сезимле 
туудурадыла. 

 Эслеген болурса, терсликни, анга терслик дерге жарарыкъмыды 
ансы, бек алгъа Кетинону юсюнде къояр гынтты этгенме мен. Аны 
ючюн манга гюнях саллыкъ болмазса. Адам, кёкден тюшген файгъам-
бар тюйюл эсе, терсликни кесине алыргъа сюймейди. Мен а, къатлап 
айтама, бу айыплы - гюняхлы жерни адамларындан бириме. Алай бол-
гъанлыгъыма, аны да кёрдюнг, Кетинода терслик табалмагъанымдан 
сора болса да, терсликни кеси боюнума алырдан да артха турмайма.

 Былайда терслик этилгенмиди? Сен, шуёхум, бу соруугъа кесинг 
тап кёргенлей жууапла. Мени акъылымдагъын соргъан болсанг а, айты-
рыгъым буду: Кёк бла Жер, табийгъат къудурети саулай кеслерине деп 
къурашдыргъан, жаратылгъанлы бери тюк тенгли бир бузукълукъ этмей 
жюрютген жорукъларындан Кетино бла мен да, табийгъатны бирен 
юзмез бюртюгю болгъаныбыз себепли, чыкъмагъанбыз. 

 Мен кеси сагъышларыма кетип тургъанлай, акъылына бир сейирлик 
зат келип къалгъанча къымылдады Дауур. Мен, жашны бу халын эслеп, 
анга къарадым, ол а, ичине тартхан хауасынданмы къарылды, акъылын 
асыры бек къозгъагъан оюмундан тилими тартылды, ауузун ачханлай 
иги кесек мычыды. Ахырында уа, къарылгъаны болмагъанды аны, тили 
да тартылмагъанды, менден бетсинип, айтыргъа бла къалыргъа билмей 
тирелгенди ансы, таукеллик алгъаны бетинде кёрюне, кесин мени таба 
берди:
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 – Кел, – сагъатына къарады жаш, – алыкъа асыры эрттеди ансы, 
ингир ала шахаргъа бир чыгъайыкъ. Сен, къарайма да, Сухумда бу китап 
тюкенледен тышында адамны сейирсиндирирча бир зат да болмагъан 
сунуп тураса. Мында уа алай кёпле билмеген бек сейрлик жерле бар-
дыла! Аланы бир кёрмеген адам Сухумну таныйма демесин. – Дауур 
сагъатына экинчи кере да къарады. 

 Дауур мени бу жол къайры чакъыргъанындан билгеним жокъду, 
эндиге дери къаллай жерлеге элтгенин а жюрек ыразылыгъым бла бирге 
тутама эсимде. 

 –Угъай, Дауур, – дедим нёгериме, – биринчиден, сен мени бир эл-
тмеген ресторан къалмагъанды Сухумда. Андан сора театрла, кино 
кёргюзтген мекямла, музейле… Шарахны ызындан тагъылыб а ненча 
базаргъа баргъанма да ненча тюкеннге сугъулгъанма! Сора шахардан 
тышында да аз ариу жерле кёргюзтмегенсиз манга атанг бла сен. Андан 
сора кесигизни миллет ашарыкъларыгъыз бла уа азмы сыйлагъансыз!

 Мени ёзден сёзлерими къулагъына алмады Дауур, айтханына угъай-
ны салып къоймагъаныма уа ачыкъ къууанды. Кеси кесине ышара, 
жеринден къопду ол, босагъа аллында тирелди да, артха бурулду. «Тохта 
сен алай, ашыкъмай тур. Къаллай жерге элтиригими бла не затла кёр-
гюзтюрюгюмю ингирде билирсе!»– аны къарамын ёз тилиме былай 
кёчюрдюм. Ингирде уа, сакълай кетип, тюнгюлген окъуна этдим жашдан. 
Не кеси биширген оноуну унутуп къойгъанды Дауур, дедим акъылымда, 
не уа мени тынгылаууму ёз тилине «угъай» деп кёчюргенди. 

 Мен жангылгъан этгенме ансы, къарамымы да тюз ангылагъанды 
Дауур а, тынгылаууму да дурус кёчюргенди. Сагъатына къарай келди 
ол къатыма: «Атам тынчайгъанча кёрюнеди!» – дегенни нек эсе да шы-
бырдап айтды кеси уа, сора, мени таба ийилип: «Кетдик!» – деп къаты 
салды. 

  Бардыкъ. Барсанг а аллай жерлеге барыучу бол! Десем да, мен та-
нымагъан жер тюйюлдю бу. Биягъы Уллу богъазны ресторанына келип 
къалгъанбыз. Биринчи кере да Дауур келтирген эди мени былайгъа, 
андан сора уа, адамлары мангылай жарыкълы, берген ашлары таза, та-
тыулу болгъанлары ючюн, кесим жангыз да келе - келе тургъанма. Аны 
бла да къалмай, чыгъармачылыкъ ишде талчыкъгъан чархынга солуу 
алдырыргъа бир аламат жерди бу. Ахыр да къымылдаргъа унамай тохта-
гъан мыйынгы къарап - къарагъынчы жангыртып, жашаугъа къайтарып 
къояды. Мында бир кесек олтурсам, кючлю жюрегини тебиую, терен 
- терен солугъаны эшитиле тургъан тенгизни ёнчелеп - тергеп болмаз, 
не арый, не тала билмез къарыуу кесими чархыма къуюла башлагъанча 
болама мен. 

 Алай айтханлыгъыма, махтауну саулай тенгизге берип къояргъа жа-
рарыкъ болмаз. Гюржюню дуниягъа айтылгъан «жаннет ичгилеринден» 
жанынг излеген тюрлюлерин жаланда мында табарыкъса. Сора Кавказ 
халкъланы бек иги ашарыкъларын, ол санда кесибизни жёрмелерибизни 
бла жалбауурларыбызны да, ма былай сууутмай салырла аллынга.

 Муну айтханым: халым теренден бузулуп болгъаны себепли, бы-
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лайгъа келтиргени ючюн Дауургъа ичимден ыразылыкъ бердим. Кёлюм 
кётюрюлюп, мындан къарыу алып, жангырып чыгъарыгъымы, андан 
сора уа ауур «готонуму» биразгъа дери ойнай - ойнай, женгил - женгил 
тартырыгъымы къууанчын алгъадан эте кирдим бу юйге. Босагъадан 
ичине атлай, Махаз таба барулдум мен. 

 Рестораннга келгенлеге бек алгъа Махаз жолугъады. Жолукъгъан-
да уа, ма былай толгъан ай кибик, тёгерек бетинден жарыкъ ура, хар 
адамгъа, аны кесине деп къурашдыргъан сунарса, бир энчи ариуланы 
айта тюбер. Аууз сёзюне сыйындыралмагъан кенг, таза да ёзденлигин 
жарыкъ ышарыуу бла, къолларын чынтты эбизе ойнатыуу бла кёр-
гюзтюр.

 Кёресе да, шуёхум, къонакъ алыучу Махазны да таныйма энди мен, 
ичинде шапалыкъ этген жашла бла да барды шагъырейлигим, сора стол 
артларында олтургъанлада да болурла, алай кёп тюйюл эселе да, энди 
уа танышларым. Къысхасы, кесими юйлюге тергеп киргенме эшикден. 
Махазгъа, кесими эрттегили танышымы аллындача тутуп, къол бердим, 
аны сау - эсен болгъанындан хапар сордум, сол жанымдагъы кенг эшик 
таба бурула башлагъанымлай а, Дауур билегимден тутуп къойду. 

 Мени да билегимден алгъанлай, онг къолуна бурулду Дауур. Мен, не 
этгеними, нек этгеними да билмей, аякъ тиредим. Дауур мени алай бек 
къыйналмай тартды кесине, Махаз а, былай хыныракъ да атлап, аллы-
бызгъа сюелип къалды. 

 – Кесинг билесе, – къолун Дауурну инбашына салды ол, – санга 
киши угъай демез, тыш адамны уа, – бирси билегин онг жанына атды, 
– унамаучуду ол. 

 Махаз шуёхуму бу этиую дыгъылыма къатылды. 
 – Кёзден тохтап къалмагъан эсенг, биринчи кере тюйюл ушайды да 

саламлашханыбыз, мени уа таныргъа керексе! – Ич хуржунумдан бохча-
мы чыгъара, Махазны аллына атладым. 

 – Таныгъанма, кацо. Кёлюнге тиймесин, алай… – Бохчаны ачаргъа 
къоймады Махаз. – Анда… Сен алыкъа…

 – Сен къайгъылы болма, генацвали. – Дауур Махазны сёзюн бёлдю, 
мени артха ыхтырып, аны кёлек жагъасын тюзетди. – Сёлешгенме, 
биледи. – Къарамын «ол» болгъан жанына атды. 

 Махаз Дауурну айтханына иги ийнанмагъанча кёрюндю, анга жууап 
къайтарыргъа эникледи, бу чакъда уа «ол» болгъан жанында, къабыргъа 
бла бир тюрсгю ишленип кёреме, башха эшик ачылып къалды. Уллу бу-
рунуну тюбюнде жасы къоюлуп узун да ёсген къалын чал мыйыкълары 
бла бир мазаллы киши чыкъды ол эшикден. Биз, ушакъны тохтатып, ары 
бурулдукъ. Ол а, Махазгъа не аз да акъыл юлешмегенлей, узун бутларын 
алгъа - алгъа бир къужурла быргъай, Дауурну аллына келди. 

 – Дауур! – эки билегин ёрге атды бу киши. – Не заманлы къарайма 
аллынга! Къайда ажашханса, таланнган, къайры букъгъанса биз гю-
няхлыладан?! – Дауурну къучакълады, манга да къол берди бу киши. 
Къолуму, къарыуун билдиргенлигиди баям, къаты къысды. Мени насы-
быма, терк окъуна бошлап къойду ансы, андан ары тёзер къарыу жокъ 
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эди менде. Сора базыкъ билегин, бу мазаллы киши аны ауурлугъун 
кючден кётюргенча кёрюндю манга, биягъында кеси чыкъгъан эшик 
таба акъырын узатды:

 – Хош келигиз, Аллахны ахшы къуллары! Къонакъ болугъуз бизни 
бу жарлы къошубузгъа! – жизги татыуу сезилген мылы ышармышын 
эте, алтын тишин кёргюзтдю. 

 Къонакъбайыбыз алгъа кеси кирди ол жашырын эшикден. Бир 
жанына атлап, Дауургъа жол берди. Аны арлакъ ётдюрдю ол, кеси уа 
алайда къалды. Дауур, биринчи кере тюйюл кёреме хайырсызны бу бо-
сагъадан тюшгени, бек тап кирди, мен а, босагъаны ич жаны алай бийик 
болгъанын билмей, энишге батылып кетдим. Къонакъбайыбыз, ол бош 
сакъламай кёре эдим мени атларымы, сермеп ёрге алып къойду ансы, эл 
бедишлиги бола эдим. Къыйналмай кётюргенича, жерге да тыншчыкъ 
салды мени бу эмеген, билегимден тутханлай ашырды нёгерими къаты-
на. Ёрге узалды сора къонакъбайыбыз, чыракъны жандырды.. 

 – Айып этмегиз, мен бир кесек.., – къалкъып болгъанын ангылата, 
тапчанын кёргюзтдю. 

 Артыкъ уллу болмагъан тёртгюл отоу. Чибинле юсюн къара сепкилледен 
толтургъан чыракъ, кеси уллу болгъанлыкъгъа, иги жарытмайды. Къалын 
къумачдан этилген терезе жабыулагъа бурдум эсими: «Терезени нек ачмай-
ды бу агъач киши, отоуунда хауа болмагъанын къалай сезмейди?» 

 Мени акъылымда къымылдагъан сорууну эшитип къойгъан кибик, 
терезе таба атлады къонакъбайыбыз. Ёпкелерим таза хауа кюсей баш-
лагъанлары себепли, кёлюм жарыды. Бир къолу бла хыны сермеди 
къонакъбай, жабыуну бир жанына учхалатды. Мен терезе сунуп тургъан 
жерде уа тюрлю - тюрлю шешаладан ауур жюкленнген жыйгъыч тапка-
ла ачылып къалдыла.

 Излей - сайлай иш турмады отоуну иеси, шешаладан бирини бою-
нундан ол семиз бармакълары бла буууп, бизни таба бурулуп къалды. 
Биягъы кенг ышарыуун этди ол, алтын тишин да кёргюзте, столуну 
аллына келди: 

 – Муну татыуун чыгъара, багъасын биче да билген сени атанг Шарах 
болуучуду ансы, сен а… – шешаны къолу бла сылай, Дауургъа къарады 
къонакъбай, – болсада, – къол аязы бла шешаны тюбюнден къакъды, 
таууш этип чартлагъан буштукъну къарамы бла ашырды, – къонакъ бла 
къуру къоллу танышып жарамаз!

 Столундан керти да бир омакъ ишленнген юч къошун чёмюч чыгъар-
ды къонакъбайыбыз, аланы чагъырдан толтурду. Чёмючлени къолгъа 
алдыкъ. Чёмючюню баш эринин мени чёмючюмю тюп къыйырына 
тийирди къонакъбай:

 – Жууукъ бол, огъурлу кюнде танышайыкъ! Мени атым Тарашды.
 Мен да атымы айтдым. Тартдыкъ. Чёмючюн столгъа сала, манга къа-

рады Тараш:
 – Шарах, биле эсенг, Дауурну атасыды. Танымай эсенг, болмагъанча 

бир къолай кишиди, танышхан эт. Аны юсюне уа бек уста мараучудады. 
Кёзю илиннгени бла, кийик сюрюуню ичинде бек семизин да сайлар ол, 
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илишаннга алгъанын агъызмай да къоймаз! 
 Тараш бла танышханымы эсгермей къоялмадым ансы, бу хапарымы 

бир уллу магъанасы барды демейме. Алай айтханлыгъыма, къуру Тараш 
бла тюбешип да къалмагъанма мен бу отоуда. Сталинни, аны суратын 
дейме, гюржю юйлени кёбюсюнде кёргенме мен. Сылап - сыйпап, 
аны юсюне къум къондурмай тутханла, атын ауузларында татлыкъсы-
нып жюрютгенле аз тюйюлдюле мында алыкъа. Тарашны отоуунда уа, 
жыйгъычны жабыуу ачылгъанлай, бу чечек бетли, къара мыйыкълы 
ибилисни къатында сыйдам уууртлу, мияла кёзлю сарыуекни да, Берия-
ны юсюнден айтама, кёрюп къойдум. 

 Былагъа кёзюм илиннгенлей окъуна къаным бузулгъан эди. Сейир-
миди да, халкъыбызны башына къан жаудургъан ала болгъандыла сора. 
Халымы тюрленнгенин жашырып да кюрешмедим мен. Дауур эслеген 
да болмаз эди дейме ачыуланнганымы, Тараш а, манга алай кёрюнмеди 
эсе, бу эки мурдаргъа, манга ачыугъа этгенча, былай бир бийик ёхтем-
ликде къарады. 

 Былайда мени сейирге къалдыргъан энтта бир иш болду. Тараш 
жыйгъыч таба атлады да, ёрге узалып, не затны эсе да «чыкъырт» эт-
дирди. Мен ары къарадым. Жыйгъыч тапкала, тауушсуз учхалап, бир 
жанына кетдиле, алайда уа энтта бир эшик кёрюндю. 

 Къангаладан ишленнген гъыбыж атлауучла, атлагъаныбыз сайын 
ынычхай - сынсый, къайры эсе да бир тереннге тигелетип кетдиле. Жер 
къарыныны теренинде ишленнген бир къужур мекямгъа тюшдюк ахы-
рында. Къарангы дерча уа тюйюлдю мында, алай чыракъланы жарыгъы, 
жашил бояугъа ушап, къалын жайылады да, юй ичи хауаны мутхуз этип 
турады ансы.

 Отоуну теренине элтди къонакъбай бизни, алаша тепсичикни артын-
да андан да алаша шинтикчиклеге олтуртду. Биз жерлерибизге орналыр 
- орналмаз а, Дауургъа бир затла шыбырдап, къайры эсе да думп болду. 
Бир башха жаш, аны да къайдан чыкъгъанын эслемедим, чагъырдан 
толу мор къошунчукъну бла эки да аллай чёмючню тепсибизге салып 
кетди. Дауур чёмючлеге чагъыр къуяргъа къармашды олсагъат, мен а, бу 
къужур мекям не зат болгъанын ангыларгъа кюреше, тёгерегиме къарай 
башладым.

 Жашырынлыкъ. – Ма бу болду бек алгъа мен ангылагъан. Мекямны 
теренлиги, хауаны мутхузлугъу, аны ахырда айырып болмаз ачы - татлы, 
мысты - тузлу къатыш татыуу, анда - мында тепсиле артларында кёрюн-
нген ауанала, къулакъгъа аз - маз чалыннган тунукъ шыбырдашыула. 
– Кёп соруула туудургъан жууапсыз жашырынлыкъ.

 Ала, ол мутхуз ауанала, халларына кёре, къайда болгъанларын, бери 
нек келгенлерин да биледиле. Мен а ичимден: «Не жерди бу? Мен мында 
некме?» – дей олтурама. 

 Сол жаныбызда олтургъан жашла, экисини бетлерин кёрюп турама, 
биле - биле кефейгендиле. Кефейгенлери да, къарамларындагъы къа-
рангы магъанасызлыкъ, кёзлерини терен жукъусураудача эринчек 
сюзюлгенлери, аланы басхан къалын туман билдирип къойдула, ичги-
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ден тюйюлдю. Шарх - шархдан бла кендирашдан этилиучю дарманды, 
сёзсюз, аланы бу жаннет зауугъуна кийирген. 

 Не тюрлю жерге келгеними, не бек да жашырсынла, бу эки жашха 
къарагъанымлай биле кетгенме, бери нек тюшгенимден а хапарым 
жокъду. Дауур биледи аны. Бош жерле да бардыла мында, алай адамла 
уа иги кесек жыйылгъандыла. Асламы жаш адамладыла. Ма бу тюз 
аллыбызда олтургъанла. Жаш бла къыз. Сабий къанлары окъуна кетме-
генди алыкъа аланы бетлеринден. Кеслерин а не халда тутадыла. Уппа 
- чуппа этише. Ол къызны жапысына уа бир къара. «Нечик тап затды 
ол», – дерикди аны кёрген таулу къатын. «Бодуркъу орунуна бахча ор-
тасына сюерге», – деп къошарыкъды ахырында уа, жийиргенип ышара. 
Кесим кесиме сейирсиндим былайда. «Баш ёлчемге таулу къатынны 
оюмун а нек алдым мен?» – дедим, кюле - кюле, ичимден. Ол жашны 
кёрсе уа не айтыр эди таулу къатын дедим дагъыда. «Къой, аурунгтас, 
къой!» – дерик болур эди, тейри, къолу бла хауаны ары - бери айланды-
рып къатышдыра. – Адеп - намыс, уят - бет деген затла къалмагъандыла 
эндиги адамлада!» 

 Бу экиси уа бек ариучукъ олтурадыла. Бири бирине жюзюмчюкле къап-
дыра, бир бирни ышарыулары блы ийнакълай. Ушагъан да этедиле бир 
бирге.

– Алан, бу экичиги эгеч бла къарындаш болурла дейме? – чёмючюмю 
къолума ала, Дауургъа къарап шыбырдадым.

 Дауур, чёмючюн ауузуна элте бара эди ол, мен былай соргъанда уа, кюл-
люгю къысып, аны артха салып къойду. Санга не башхасы барды да, деп 
ангыладым Дауурну кюлгенин. Кертиси да алайды. Эгеч бла къарындаш 
эселе, эр бла къатын эселе да, не ишим барды мени! Алай Дауурну кюлдюр-
ген а башха зат кёре эдим. 

 – Быллай жерге биргесине эгечин алып ким келлик сунаса?! – кюллюгюн 
тыйды, муну айтып, Дауур, чёмючюн алды. 

 «Быллай жер» дегенин, нёгерим да бир къужур жашырынлыкъ чапдырып 
айтды, жаратмадым, алай аны магъанасына уа толусунлай тюшюналмагъан-
ма. Бир кесек сагъыш этдим да, Дауургъа, андан болушлукъ излей, къарадым. 
Мени соруулу къарамымы кёрдю Дауур, алай чёмючюн эринлеринден айы-
рыргъа алай бек ашыкъмады. Тюз Шарахны кесичады муну да чагъыр ичиую! 
Бу «къыйматы ёлчемсиз» ишин тынгылы битдиргенден сора, чёмючюн да 
тепси юсюне тынгылы орнатып, алай бурулду манга Дауур. 

 –Ашыкъма. – Мени таба ийилди жаш. – Бусагъат хар нени да кёрлюксе 
кесинг, кёргенинг бла уа ангылагъан да этериксе.

 Тынгылауну ийгенлей, чёмючлерибизни эринлерибизге чакъдан бир 
тийире, бираз олтурдукъ. Адамланы шыбырдашыулары алай бек бузалмагъан 
шошлукъгъа къулакъ салдым. Жер юйню ичин, бир жеписин къалдырмай 
толтуруп жатхан къалын хауагъа ушатдым бу шошлукъну. Бир заманда, эл-
гендирген окъуна этип, кёк кюкюрегеннге ушагъан ауур гюрюлдеуле чачдыла 
бу ауур, бу къалын шошлукъну. Къайда эсе да къыл къобуз сарнай башлады. 
Бираздан сора анга сыбызгъыны къалтырауукъ ауазы да къошулду. 

 Бир къолундагъы элек маталлы дауурбасын бирси къолу бла тюе, 
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бир чыганлы къатын, мен алай сундум, отоуну ара гюренине чыкъды. 
Мен а къайда, не тюрлю жерде олтургъанымы игирек ангылай баш-
ладым. Тепседи бу къатын. Дауурбасы бла отоуну дауурдан толтура, 
шайтан жел болуп бурулду ол, не эсе да бир сарнау эте, боран болуп 
да улуду. Суу кюзгюсюнде сыйдам учхалагъан къара къанкъазгъа ушап, 
шош - шош сюзюлдю чыганлы къатын, ызы бла къутургъан тенгизни 
толкъунларына тюшген къайыкъ болуп чайкъалды. Жерге жатды андан 
сора бу къатын, жилян кибик, ары - бери бюгюлдю. 

 Мен, мындан эсе кёп да омакъ тепсеулени кёре, мындан эсе кёп да 
ариу тартыулагъа тынгылай келген адам, ангылайса, кёлюм бла къа-
рамадым бу гепсоркъа оюнуна. Аны ахырын, дауурбасны тауушлары 
мыйымы чанчдыра, къатынны ачы къычырыкълары къулакъ жиклерими 
бурдура, тёзюмсюз сакъладым.

 Ангылагъан болурса, хапарымы бу кесегинде айтырыгъым жырчы-
ланы бла жырланы, тойчуланы бла тепсеулени юслеринден тюйюлдю. 
Къонакъ болуп не тюрлю жерде олтургъанымы кёргюзтгенлигимди. 
Чыганлы къатындан сора да болдула жырлагъанла бла тепсегенле. Ма 
ол ючюсю – эки къыз бла бир жаш – бек ариу жырладыла. Десем да, жыр 
айтмадыла ала, не эсе да бир ариу макъамны кеси ауазлары бла «согъуп» 
къойдула. 

 «Не уста къобузчу да болсун ол, не аламат къобузу да болсун аны, 
тауушланы бирге бу халда ариу келишдирип не хазна согъалсын!» 
– Дауургъа былай шыбырдадым. Дагъыда бир зат къошаргъа эникле-
дим, алай, была кете баргъанлай гюреннге бир башха тиширыу чыгъып 
къалды да, акъылымдагъын артха ыхтырып къойдум.

 Айтыр сёзюмю артха жутханым ол къызгъа эсим кетгенден сунма. 
Ол жырлап башлагъанда, мен къызны не агъачын, не бет орамын къара-
мыма алмагъанма. Мени бек сюйген жырларымдан бирин – «Суликону» 
– тарта башлады да, ма ол болду мени ауузуму тыйгъан. Бир кесекден а, 
ийнан сен анга, солуууму окъуна тыяргъа тюшюп къалды манга. Мени 
къарылтхан бу керти да аламат жырдан алгъан зауугъум болмагъанды. 
Ол ибилис къатын бу тауушлукъ жырны алай аман бузгъаныны ачыуун-
дан чачыкъгъанма. 

 «Суликону бушуулу къадарындан эсе «Суликону» шёндюгю жи-
ляулу болуму бегирек жарсытды да, таланнган!» – дедим ичимден, 
Дауургъа уа бу жол зат айтмадым. Акъылымы жырчыдан айырыр амал 
излей, отоуну аума мюйюшюне къысылып олтургъан кишилеге къа-
радым. Къартла деп къояллыкъ тюйюлсе алыкъа былагъа, алай киши 
ортасы деген заманларын а, ишекисз, къууалагъандыла. Кеслери да бу 
жерни адамларына ушамайдыла. Бетлери, къурум жагъылгъан сунарса, 
къап - къарала, тишлери уа, аны себепли, бютюн бек агъарып кёрюне. 
«Была уа, бу къара жинле, къайдан чыкъгъан болурла бери?» – дедим 
акъылымда, сора, Уллу богъазда болгъаным эсиме тюшюп, соруууму 
жууабын тапдым.

 Мен ол кишилени юслеринден сагъышлана башлагъанымлай, аланы 
мени къарамымдан, акъылымдан да букъдурургъа ашыкъгъан кибик, 
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чыракъла ёчюлюп къалдыла. Билмей тургъанымлай юсюмю къалын 
къарангы басып къойгъаны элгендирген окъуна этди мени. «Ма жа-
шырынлыкъны энтта бир шарты!» – ичимден былай айта, сахиник 
болуп бурулдум Дауургъа, ол а, нажас, бир затны да къулакъгъа алмай, 
чёмючюн бетине дылгамландырып олтурады. Кюллюгюм келди былай-
да: «Сылтаугъа мени тутханлыгъынга, келген а кесинг ючюн этгенсе, 
малгъун!» – дедим ичимден. 

 Мен бош къайгъы эте кёре эдим. Чыракъла ёчюлюп къалмагъанды-
ла. Аладан саркъгъан жарыкъны алгъыннгы женгил жашил тюрсюню 
къалын ауур моргъа айланнганды ансы, олтургъанланы къарелдилерин 
алай бек къыйналмай тутадыла кёзле. Аны бла кёлюмю баса, чёмючю-
ме узалдым. Тамагъымы къургъакъсыгъаны ючюн болмаса, мындагъы 
чагъырны ауузума иш аллыкъ тюйюл эдим. Шарахны чагъырына жетер-
ге къайда бу мысты суугъа! Чёмючге узалдым, алай, Дауур жингирик 
жютюсюн къабыргъама жетдирди да, анга бурулуп къалдым. Ауазгъа 
салып зат айтмады нёгерим, башы бла отоуну орта гюренин кёргюзтюп 
къойду. 

 Алайгъа чыгъа келген тиширыуну кёрдюм да, тамагъымы жибитир 
къайгъыны унутуп, чёмючню артха салдым. Айтама да, аны къалын 
ауанагъа ушагъан къарелдисиди кёргеним ансы, субайы - чырайы де-
генден зат эсленмейди. Эсими уа ол тиширыуну тепсеуде алай женгил 
бурула келгени тартханды. Тенгизни жууаш толкъунуна тюшген чапы-
ракъгъа ушайды бу тиширыуну хауада чайкъалгъаны. Ма алай бурула, 
аны бла бирге уа хар санын бир ариу энчиликде сыйдам - сыйдам ойната 
чыкъды ол. Гюрен ортасында уа, угъай, тепсегенин къоймагъанды, бир 
кесек сабырландыргъан этгенди ансы, тёрт жанына кезиу айланып, къо-
накълагъа баш урду. 

 Бу жер юйню къалынлыгъы, мыстылыгъы да бир кибик аман сезилген 
мутхуз хауасын, тюз анга ушаш ауур шошлугъун да къарс тауушла буз-
дула. Гюрен ортасындагъы бодуркъу уа, биринчи кере эшитгени болмаз 
аланы, къарслагъа, сызгъыргъан, ёкюрген тауушлагъа аз да эс бёлмеди. 
Къара къушну къанатларына ушагъан кенг женглерин эки жанына шош 
кётюрдю, энишге да тюз алай акъырын учхалатып тюшюрдю аланы. 
Жеринде хайнух болуп бурулду сора бу къара къуш, къанатларын ёрге 
атып, гюренни терен къарангысына ташайды. 

 Бу тиширыу кесини гепсоркъа усталыкъларындан бирин да кёр-
гюзтмегенди алыкъа, мени уа эригиулюк бийлеп къойгъанды. Мындан 
арысында гюрен ичинде не зат боллугъу да сейрсиндирмейди мени, 
былайдан теркирек кетеригим бекден - бек къыса барады. Жер къары-
нына терен кирип орналгъан мекямны хауасы алгъын да хоча тюйюл 
эди, энди уа, чагъырны мыстысы бла тютюнню ачысы къатыш болуп 
жайылгъанды да, кёлюмю аман этдире башлагъанды. Алай ишни башы 
уа анда болмаз дейме. 

 Ал кезиуде бу жер юйден бла аны хауасындан жийиргене эдим 
мен, энди уа, ангылаймыса, кеси кесимден окъуна чийсине башла-
гъанма. Халымы ангылатыр эдим деген акъылда Дауур таба къарадым, 
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айтхан а этмедим. Биринчиден, дедим кесиме, бирсиле былай тап жа-
рашып олтургъан болумну мен да, аладан къарыусуз тюйюл ушайма 
да, кётюрюрге керекме. Экинчи жанындан а, мен къонакъма. «Къона-
къ къойдан жууаш», – деп нек айтадыла? Къонакъбайны сыйлы кёрюу 
керекди. Аны юйюн - журтун, ашын - сууун ыспассызлап кетиу неге 
ушар? Сора Дауур а - Дауур? Ол да, жаратамамы - жаратмаймамы, манга 
игилик тежегенден чакъыргъанды бери. 

 Кесим эслемегенме ансы, бу сагъышланы барын да Дауурну бетине 
къарагъанлай этгенме мен. Дауур кеси уа, акъылы гюрен ичинде бола 
тургъан оюнлагъа кетип, мен не халда олтургъанымдан хапарсызды. 

 Мен да ары къарадым. Жыйрыкъ этеклери жерге сюйреле чыкъды 
энтта бир бодуркъу. Ол гюрен ортасына жетер - жетмез чыракъла, 
кёзлерими къысаргъа окъуна тюшдю, алай жарыкъ жанып къалдыла. 
Кёзлерими ачханымда уа, аланы чыракъ жарыгъындан эсе бек къаматхан 
затны кёрюп къойдум: тепсей тургъан тиширыуну эки ёшюнюнден бла 
уятлыгъындан къалгъаны къыппа - къымыжа! 

 Быллай оюнланы тыш къыраллада кёре - кёре тургъанма мен. Ол 
болмады мени сейирге къалдыргъан. Тыш къыраллада кёргенинг бир, ол 
тюрлю айыплы - бедишли, уятсызлыкъ - бетсизлик затлагъа кесибизни 
Совет Союзда да жолугъуп къалгъанынг а башха! 

 Германияда, ол да ГДР - де тюйюл, ФРГ - да: «Бир хирург, багъа 
тургъан саусузуну, сокъур чегисин кетерирге деп жаргъанлай, бир бюй-
регин алып, башха саусузгъа сатханды». Американлы байладан бири 
уа, «Африкагъа уугъа баргъанында, бир къара жашчыкъны урлап кет-
генди да, кесини къаратон шуёхуна саугъагъа бергенди». «Тиширыула, 
баш кечиндирирге ёзге мадар тапмагъандан, кече сайын кеслерин эр 
кишилеге сатадыла». «… Анда эр кишилеге ундурукъла бла бирге ти-
ширыула да берген къонакъ юйле ишлейдиле». – Быллай хапарланы 
окъуйбуз газетледе. Ол затланы этгенлеге налат бере, жийиргеннгенден 
аркъабыз къалтырай окъуйбуз. Кесибизде аллай зат болур деген оюмну 
уа шо акъылыбызгъа иш келтиралмайбыз. Не айтырса, кёкню жетин-
чи бийигиндеча сезебиз кесибизни. «Коммунизмге ётерге жангыз бир 
атлам этериги къалып тургъан къыралда жашай ушайбыз да, таланнган, 
биз!» – деп махтанабыз. 

 Аллай ауур гюняхлы харам ишлени неге айта турама былайда. Уру-
чуланы бла ичгичилени, юйсюзлени бла жерсизлени, ёксюзлени бла 
сакъатланы къой, биз анга толу ийнанып жашайбыз – садакъачы окъуна 
жокъду бизде. «Огъесе биз… Александр Солженицин… Ол къадар 
ётюрюкню, аны китапларында уа, бизни терен ийнандырып айтханла-
рына кёре, шо бир керти шарт жокъду, къалай къурашдыралгъанды бу 
жазыучу!» – ма былай келип къалады ёз къадарыбыздан сагъышлана 
олтургъан сагъатларыбызда акъылыбызгъа. «Ол жазгъан затла керти иш 
а болурламы?» – дегенни уа шо соруу халда окъуна айталмайбыз кеси-
бизге. 

 Алан, сейир тюйюлмюдю бу! Совет къыралны ниет кёрюгюн бас-
ханланы уста ишлегенлерин айтама. Биз, сен бла мен, бизни кибик 
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мингле да, жашау гюренинден тышына атылып, турушубузгъа багуш 
болуп турмадыкъмы? Тюк тенгли бир терслиги болмагъан миллети-
бизни саулукълу урлугъу урушда жоюлуп, къалгъан кесегини асламы 
сюргюнлюкде къырылмадымы? Зорлукъну бла терсликни отунда алай 
къара кёмюр болуп чыкъгъанлыгъыбызгъа, къыралгъа бурулгъан къара-
мыбызда не ачыу, не дерт ауанасы нек жокъду. Бизни алай жан ауруусуз 
кюйдюрген къыралны не жашау къурулушунда, не ниет ишлеринде 
шо бир къара тамгъа эслеялмай жашагъаныбыз не себепден болгъан-
ды? Бек алгъа миллетибизни огъурлулугъун, жан тазалыгъын бла ниет 
тюзлюгюн кёреме мен бу шартда. Бирси жанындан а, бу сейирлик шарт 
къыралны кёрюкбасларыны жилян тилича иничке, уулу, къама ауузуча 
жютю, кюйсюз усталыкъларын кёргюзтеди. 

 Охо да, энди хапарыма къайтайым. Анда да ол жилянны уулу тили 
бла ол къаманы кюйсюз ауузу салгъан жараладан бирин кёргюзтюрюк-
ме. 

 
 Былай узалды, алай къымылдады деп эслеялмадым мен, орта гю-

ренде тепсей айланнган тиширыу дейме, ёшюнлерин жашырып тургъан 
быстырын къолуна алып къойду. Быстыр деп да тюйюлдю кеси уа, бош 
аты санына жюрютюлген иничге баучукъладыла. Мен аны кишеннге 
ушатып къойгъанма. Аны да къамичи этип хауада ойната, айланжюк 
болуп, ары таба учду бу къыз, бери айланды да, хайнух болуп бурулду. 
Олтургъанла уа къарс урдула бу «тамашалыкъгъа», къычырдыла, сыз-
гъырдыла. 

 Былайгъа дери Дауур шуёхум кесини барын - жогъун билдирмей 
олтурду. Бу чакъда уа, кесин тыялмады дейме, къарамын мени таба 
атды ол, жингирик къатысын къабыргъама иги да сездирип ийисгет-
ди. Къарсха чакъыргъанлыгъы кёре эдим бу. Мени сангырау сезимими 
уяталмагъанындан сора уа къарсны кеси жангызлай, дейме да, анда - 
мында олтургъанлагъа къошулуп, къыздырды. 

 Биягъы мени кюллюгюм келди. Гюрен ичинде кюлкюлю тюрлениу 
болмагъанды. Тепсейди биягъы къымыжа тиширыу, сюзюледи, хауагъа 
учады бирде, бирде жерге тюшеди. Несине кюлгюн аны, неге къууан-
нгын. Дауурну ауузун, кёзлерин да бир кибик керип, бу бедишликге алай 
кёлю бла сейирсинип олтургъаны келтирди кюллюгюмю. 

 Бурула - сюзюле, хауагъа уча да жерге къона, юй тюбюне олтура да 
инбашларын бла ёшюнлерин ойната, бу тиширыу иги кесек мулжутду 
Дауурну. Мен а андан эсе Дауургъа бегирек сейирсинип олтурдум. Эки 
кёзюн гюрендеги ауанадан айыралмайды бу жаш. Мени таба кёз бакъ-
дырыр заманы жокъду аны. Бусагъат кеси да гюрен ортасына секиреди 
дерсе, олтургъан жапысын кёрсенг. 

 Дауур, хайырсыз, алгъадан билип, бу ууахтыны марап тура кёре 
эдим да, кесин ёрге атды. Къатыбыздагъы жашча элгенип угъай, къу-
унып, къарс уруп къопду Дауур. Аны былай къууанч тыпырлы этген а, 
ангылагъанса, къымыжа тиширыуну бек сейирлик, угъай - угъай, жа-
шырылыргъа бек тийишли жерлерин ачыкъ кёргениди.
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 Чыракъла, эр кишилени жутларын къозгъап, Дауур кибиклени уа аууз 
сууларындан къарылтып, кёп турмай жукъландыла. Гюрендеги тиши-
рыу, мутхуз хауада акъсыл ауана болуп, биягъы тепсеулерине киришди. 
Къачан не зат боллугъун алгъадан билип олтургъан Дауур къуймучун 
шинтикге ышый башлады бир заманда. Мен да, асламында Дауурну 
сейирине къарайма, аны халына алданып, гюрен таба бурулдум. 

 Акъсыл ауана, бир къолун ёрге ата, бирси билегин энишге бошлай, 
бизни таба учхалай башлады. Аллыбызгъа хар неси да иги кёрюнюрча 
жууукълашды бу ибилис. Мен кёзюмю жумуп ачхан такъыйкъада уа, 
ат кишеннге ушагъан быстырын къайры эсе да быргъап, уятлыгъын аз 
- маз жашыра тургъан кёнчекчигин, анга кёнчек дерге къалай жарасын 
ансы, къолуна алып къойду. 

 Тойчу гинжибиз кёнчекчигин, кеси уа тепсей турады, ёрге атды. Тё-
герек бурулду да, къанатлары сыннган кёгюрчюннге ушап тюше келген 
быстырчыгъын бууунуна къондурду. Ол аллын бизге бургъан чакъда уа, 
биягъындача, чыракъла жандыла. Къарагъанла къарс урдула. Эр киши 
ауазла, халжаргъа бекленип тургъан бугъалача, базыкъ - базыкъ ёкюр-
дюле. Сызгъыргъан тауушла да эшитилдиле бу жол. 

 Тепсей тургъан гинжибиз аякъларын жерден айырды, ышаргъан да 
этип, хауада бурула, бизни таба учхалады. Дауур шуёхум мени унут-
ханды. Мен а не, кесин окъуна тас этгенди жаш. Тюп жаягъы энишге 
кетгенди аны, жут кёзлери бла ашайды бу тиширыуну. Ол а, тойчу гин-
жибиз, бет тюрсюню иги кёрюнюрча жууукълашды бизге. Биягъында, 
аны эринлери ачылгъанларын, тишлери агъаргъанларын ышарыугъа 
санап къойгъанма мен. Бусагъатда уа жазыкъсынып, жаным эрий къара-
дым аны бетине. Къарыны къан бургъан сагъатда жыйырылады адамны 
бети алай, адам жюреги тёздюрмезден чанчхан ууахтысында чайнайды 
эринлерин бу халда. 

 Айтама да, жаным чексиз ауруду тойчу къызгъа. Аны кёз тюпле-
ринде жылтырагъан жилямукъ тамычыланы эслегенимде уа амалсыз 
болдум, андан болушлукъ табарыкъ кибик, Дауур таба бурулдум. Тау-
лула айтыучулай, гяуурну окъуна жаны аурур эди бу къызгъа, Дауурда 
уа ол тюрлю сезимни шо бир женгил ауанасы да жокъду. Ачыуум келди 
Дауургъа, къаным къайнады, эки кёзюмю сюнгюле этип чанчдым аны 
бетине.

 Нёгерими бетин къарамым бла кюйдюрюрге кюрешеме, ол а ургъуй-
ну къанат желине да нек санасын. Бусагъатда да, тойчу гинжи кесин 
артха алай хыны атмагъан болса, ачыулу кёзлерими Дауурну бетинден 
не хазна айырыр эдим мен. Ма алай хыны секирди бу къыз артха, бир 
аягъы бирсине абынып, жыгъылыргъа да аздан къалды. Сын къатды 
алайда гинжи. Бизни таба бурулду. Ышармыш кибик да этди дейме ол. 
Ахырында кесин къолгъа алгъанча кёрюндю. Аны насыбына, чыракъла 
да ёчюлдюле. 

 Бу ууахтыда тойчу гинжибиз не этгенин, кесин не халда сезгенин 
билмедим мен, кесими уа турушума гыжы къатханлай тапдым. Алай 
нек болгъанынгы айт деп къысма. Ангылаталлыкъ тюйюлме. Неден 
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арыгъанымы, неден юйюкгеними кесим да билмейме. Мен шарт сезген 
– кюн узуну аркъам бла таш ташыгъан кибикди халым. Талкъы ауузун-
дан чыкъгъан терича ийленнгенме. Жаннет хауасындан да тазагъа санап 
жашагъан жерибизде быллай чирик, аман ийисли батмакъ болгъанын 
билип къойгъаным ючюн! Ант этейим, асыры жийиргеннгенден ичиме 
макъа мыллыгын жутханча болуп къалдым.

 Алай болуп тапдым кесими. Къыз а, анасындан туугъан ууахты-
сындача, жаланды аны юсю, тюз мени аллымда сын болуп турады. 
Къарамымы аны бети таба кётюрюр гынтты этдим, болалмадым ансы. 
Кёзлерими къызны «сейирлик жерлеринден» айыралмай къалгъан 
сунуп, гюняхыма кирме, шуёхум. Кесим кесимден уялып, ол а не болсун, 
кесим кесимден жийиргенип олтурама. Быллай сылыкъ жерге келгеним 
ючюн!

 Бу ууахтыда уа, ийнаныргъа да къыйынды мынга, Берияны бет 
орамы, мияла кёзлери да сууукъ жылтырай, кёз аллыма келип къалды. 
Биягъында Тарашны ишчи отоуунда кёргенме мен бу суратны. Алай 
анда акъ къагъытны юсюнде, жансыз - къансыз болгъаны билине, со-
луусуз - къымылдаусуз тура эди ол. Бусагъатда уа жер юйню къалын 
мутхузлугъундан мылы эринлерин къыйсыкъ ышарта къарайды манга. 
Хыликкя этгенча. 

«Сени кибик ангсызла акъылларына окъуна келтиралмагъан, биле 
баргъанлары сайын сени бусагъатдагъы халынга кире турлукъ кёп иш-
чикле этгенме мен!» – ма былай айтып къарайдыла бу жийиргенчли 
метекени мияла кёзлери манга. 

 Бир заманда, мени насыбыма, тойчу гинжи артха учхалады. Шайтан 
тепсеуде бурула, хауагъа уча да жерге къона, гюрен ортасына кетди. 
Юйюкген жаныма женгиллик келгенин сездим мен, алай туура солуу 
айландырыргъа окъуна заман бермеди ол къыз манга. Кесин хауагъа 
кётюрдю да, былай бир ариу женгилликде уча келип, тобугъума къонуп 
къалды. Бурула - чулгъана, бюгюле - тюзеле, тобугъудма олтургъанлай 
да иги кесек тепседи бу ибилис. Ахырында уа жалан билеклерин боюну-
ма чулгъады ол, жаягъын жаягъыма къысды. 

 Бетими бир жанына къачырдым мен, жаягъымы къызны жаягъындан 
айырдым. Ол а, хыйлачы обур, жалан къуймучун тобукъларым юсюне 
тап жарашдыра, мылы уууртун мени бетиме жабышдырып къойду. Хауа 
къалынындан эки уллу кёз къарадыла сора. Мени таба шош учхалай, 
жууукъ келдиле. Къарылгъач къанатлагъа ушагъан къара къашланы 
тюплеринде узун къара кирпиклерин иш да кёрдюм. 

 Фазийляны кёзлерин кючден таныдым. Дайымлы сабырлыгъын 
угъай, къутургъан тенгизни къайнауун кёрдюм сюйген къызымы кёз-
леринде бу жол. Алай ачыуланып къарамайдыла ала манга. Алада 
огъурсузлукъ жокъду. Терен кёлкъалдылыкъны бла ачы ёнгелениуню уа 
бек жютю сездиредиле. 

 Фазиляны бу тюрлю къарамын, аны алай болуп биринчи кереди 
кёргеним, кётюралмай башладым. Андан бет къачырыр акъылгъа кел-
генимлей а Фазийляны кёзлери, жилямукъдан да толуп, артха учхалай 
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тебиредиле. Бу чакъда менден жийиргеннгенлерин жюрегими ачытып 
сездирдиле ала, ичлеринден жилямукъла тёгюле, хауа къалынына та-
шайдыла. 

 Жашырмай айтайым, кесими бир сынаулу кишиге санап тургъан-
лыгъыма, бек абызырадым былайда. Солууум тыйылды. Акъылымы 
жыйгъанымда, ол къыз кесин манга къысханлай, мен а, нек эсе да, 
чагъыр чёмючюмю къолума алып олтурама. 

 Бир затдан хапарым жокъду. Гепсоркъа тиширыуну хар этгенин 
аны алгъадан белгиленип болгъан бир оюну сунуп турама. Бу ууахтыда 
гюрен ортасында бир башха къарелди кёрюндю. Энди ол бардырлыкъ 
кёреме оюнланы дедим акъылымда. Ол а ма былай будуман болуп ётдю 
гюренден, бизни къатыбызгъа муштухул келди да, тойчу къызны жый-
рыгъын юсюне атды. Ол къатын, тюз келгенича, кенг этеклерин боран 
этдирип, къайры эсе да кетди. Тойчу гинжи уа билеклерин боюнума ча-
лишдиргенлей, башын мени инбашыма салып олтурады. 

 Ийнанырмыса, шуёхум, къалырмыса – билмейме. Кесим да не ийнан-
нган, не ангылагъан эталмагъан бир иш болду былайда. Бу гепсоркъаны, 
ма былай хыны да тюртюп, юсюмден атаргъа угъайым жокъду. Алай 
этерге да бир болдум, санларымдан шо бирин къымылдаталмай къал-
дым ансы. Жазыкъсыннганмы этдим бу тиширыугъа, жийиргеннгенми 
этдим андан, огъесе ол манга бир багъалы - сыйлы затчамы кёрюндю 
– айталлыкъ тюйюлме. Бу къара обур хыйны этип къурушдурду кёреме 
санларымы дедим ичимден. Не да болсун, эр кишини ичинде тиширы-
угъа айланып къозгъалыучу сезим а, аны бла шагъырейлигим барды, 
тюйюлдю бу. 

 Кесин менден акъырынчыкъ айырды къыз. Бетиме ышанлап къара-
гъанча кёрюне, ёрге къопду. Мен а, неге жашырама, кесими бир уллу 
барамталыкъдан къутулгъаннга санадым, жаныма бир уллу эркинлик, 
бир чексиз азатлыкъ келгенча сездим. Алай мен алданнган этгенме. 
Жыйрыгъын юсюне ашыкъ - бушукъ къаплады гинжи, аллымда сир 
болгъанлай бир кесекчик сюелди. Сора, алай этер деп мени эсиме иш 
келмегенди, сермеп бууунумдан алды да, къаты тартып, кеси уа, хайыр-
сыз, бир къарыулу зат кёреме, ёрге къобарып къойду.

 Бетиме иш къарамады бу обур, бир сёз айтмады, къайры эсе да 
тартып кетди. Андан - мындан тюлкю юрген, бёрю улугъан, бугъа 
ёкюрген тауушла чыкъдыла Аякъ тирерге да бир болдум мен, иги хайт 
десем, ангылайса, кесими бу гинжиге не хазна сюйретир эдим, алай, нек 
эсе да, эркинликни анга берип къойдум. «Нек эсе да» дегеним бошдан 
тюйюлдю. Эр киши кесин тиширыугъа «хорлатхан» башхады. Мени бу 
обурчукъгъа бой салдырып къойгъан къарыуну атын а алыкъа билмей-
ме. 

 Бир такъыр тыгъырыкъланы ичлери бла ётдюре барды мени бу обур, 
къангадан ишленнген гъыбыж атлауучла бла энишге тигелетди. Энди уа 
керти да жер юйге тюшдюк. Мында къарангыды, алай манга ие болуп 
баргъан обур аз да чырмалмайды. Онг къолуна да эркин бурулады ол, 
бираз барып, сол жанына айланып да тартады мени.
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 Тохтадыкъ. Ачхыч тауушла. Эшик ачылды. Босагъадан атладыкъ. 
Энтта тохтадыкъ. 

 – Сен былай тур. – Обур шыбырдап сёлешди, къолун бууунумдан 
айырды. Аякъ тауушлары, менден аз - аз узая барып, къайда эсе да то-
хтадыла. Отоуну узакъ мюйюшюнде чыракъ жылтырагъанын, алайда 
уа бу къужур къонакъбайымы къарелдисин да кёрдюм. «Обур деп бош 
айтама анга, – былай келди акъылыма, – обурдан эсе къара жиннге бек 
ушайды». Андан сора уа: «Обурланы бла къара жинлени бир иги та-
ныгъан адам кибик!» – деп да кюлдюм кесиме. 

 Къара жиним артха келди. Биягъыча бууунумдан алды да, эни 
асыры такъыр, узунлугъу мардадан озгъурлу кёрюннген отоууну чыракъ 
жарыгъы боз бет берген жерине элтди. Алайда бийик аякълы гитче стол-
чукъну, къанкъазгъа да ушата, кёрдюм. Аны арты къабыргъада бир - бир 
жерлеринде жылтырауукъ бояуу кетген эски кюзгю, бери аллында уа, ол 
да тозурап кёрюнеди, артлы шинтик. 

 Къара жиним таба бурулдум, отоуну бу «омакъ тизгинин» акъы-
лымда чертгенден сора, мен. Ол а мени сейириме къарап сюеледи. 
Кёзлерими къара жинни бетинде тохтатмай, аны артында ундурукъгъа 
кёчюрдюм. Гюняхы кесини болсун, ундуругъун бек тизгинли тутады 
къонакъбайым. Ундурукъ артындагъы кюйюзчюк, аякъ тюпге жайыл-
гъан жугъутур тери да шарайыпсыздыла. 

 – Сюйреп келтирдинг мени бери! – Ачыулу болуп къарадым отоуну 
иесине.–Энди уа не?! – Ауазыма темир тауушла да къошуп айтдым. 
Керти окъуна, бек ачыу тийди манга кесими быллай жийиргенчли жерде 
кёргеним. Бу мекямдан бла бу тиширыудан угъай эсенг, кесим кесимден 
да жийиргене айтханма. 

 –Жууукъ бол, зор бла келтирилген сыйлы къонагъым! Олтур былай-
гъа, кечгинлик да бер… – Къонакъбайым а, ундуругъун кёргюзте, бир 
ариучукъ шыбырдап къойду. 

 Бу шош, жумушакъ, алай хар тауушу шарт эшитилген жылы, 
хычыуун да ауаз, былай да бола кёреме, акъылымы къатышдырып, 
кеф этдирип къойду мени. Къонакъбайымы бетине къарадым, бир зат 
айтырыгъым да келди анга, тилими уа айландыралмадым. «Бу ауаз… 
Къайдан келип эшитилди манга бу? Огъесе… Угъай - угъай! Фазийля-
ны ауазы тюйюлдю ол. Да сора… Алай эсе… Ким болду да сёлешген? 
Къайда, къачан чалыннганды мени къулагъыма бу ауаз?» – Алай та-
машагъа къойду манга шагъырейча кёрюннген, кимники болгъанын а 
билдирмей къойгъан бу ауаз. 

 Алан, кесими сезимлерими, халларымы, ич турмушуму тюрлениуле-
рине къарай келсем, чархым бир тюрлю мардагъа, жорукъгъа бойсунмай 
ишлеген сунуп къояма. Ма бусагъатдагъы ауаз. Ол мени къулагъыма 
къатымда сюелген тиширыуну ауузундан келгенин билеме мен, алай бол-
гъанына уа ийнанмайма. Узакълада бла кенгледе излеп кюрешеме аны! 

 – Сен… Олтургъан этсенг эди… – Ёнюн кётюререк этип къатла-
ды къыз, къолу бла уа, биягъыча, ундуругъун кёргюзтдю. – Олтурчу! 
– муну уа таза малкъар тилде айтып къойду. 
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 Бу жангыз сёз, быллай жерде кесими ана тилимде зат эшитирме деп 
турмай эдим да, тюз элия ургъанча этип къойду мени. Биягъындагъы 
ауаздан апчыгъаным бош кёре эдим, барымы - жогъуму да унутдуруп, 
кесими тас этдирип къойду ол сёз. Сёз кеси тюйюл, аны бла байламлы 
болуп ургъан сезим. Ана сютюча таза, аны кибик сыйлы да тилибизни 
сёзю бу кирли жерде быллай сыйсыз адамны ауузундан чыкъгъаны алай 
аман сындырды мени. 

 Ана тилни къыйматыны - къачыны юсюнден керти да закий шайырла 
жазып аз назму окъумагъанма мен. Жырлагъа, таурухлагъа салынып да 
айтылады ол затланы юслеринден. Аланы окъугъаным, акъылымда би-
ширгеним себепли, ана тилни юсюнден кесим этген оюмланы да алагъа 
къошуп, аны магъанасын билеме - биле деп тура эдим бусагъатха дери. 
Бусагъатда уа терен жангылып жашагъанымы билип къойдум. 

 Шуёхум, бир жангыз аууз сёзню юсюнден аллай бир чайнап неге 
кюрешеди бу дерге да болурса сен. Башы - аягъы да бир гитче аууз 
тылфыу, хауаны бир къарыусуз толкъунчугъу ушайды да ол дерге бол-
лукъса. Мени аллымда уа ол къысха сёзчюк, кесими сенден акъыллы 
этип кёргюзтюрге кюрешген сунма ансы, къуру мени угъай, саулай мил-
летибизни да бийик къачына тенг болуп сюелгенди. Аны бу керти да 
кирли, жийиргенчли жерде айтылгъаны уа, тамам аллай жерге тюшюп 
тургъанымы бусагъат сен да билликсе, кимни эсе да харам къолу хал-
къымы бетине бир чирик, бир аман ийисли кирлени жакъгънча кёрюнюп 
къалгъанды.

 Къонакъбайым билегиме къатылмаса, кесиме алай терк келлик 
болмаз эдим. Биягъындача, акъылымы жыйдыргъандан сора, ундуругъун 
кёргюзтдю къыз. Ундурукъгъа олтурургъа унамадым мен, шинтикни, ол 
а бир аман гъыбыж зат кёре эдим, бери хыны алдым да, ачыулу къара-
мым бла къонакъбайымы бетин кюйдюре, хаух чёкдюм:

 – Сен, соргъанны айыбы жокъду, кимсе? Мени тилиме къайда, 
кимден юйреннгенсе? – ичимде кётюрюлген сезимледен къарыла сордум 
мен. – Сора мен малкъар адамы болгъаным да мангылайымда жазылып 
тюйюл ушайды да! – былай къошмай да къоялмадым. 

 Къанымы бузулгъанын кёрдю къонакъбайым. Бу халгъа келгени-
ми сылтауун излей болур эди акъылында, алайда симсирегенлей бираз 
сюелди. Сора, кесине келгенин билдире, башын кётюрдю. Не эсе да 
айтыргъа эникледи ол, айтхан а этмеди. Эринлерин къысып, тамагъын 
тюкюрюгюн жутхан халда къымылдатып къойду. 

 Мени таба атлады ахырында къыз, къолун инбашыма салды. Са-
гъышха берилип, тыкъил болгъанлай энтта иги кесек сюелди. Артха 
туракълады сора, ундуругъуну аякъ жанына чёкдю. Къалай эсе да бир 
теренден ауур кючсюндю ахырында. Угъай, кючсюндю дегеним дурус 
тюйюлдю – ынычхагъан этди бу тиширыу. Таулула айтыучулай, гяуурну 
окъуна жаны аурур эди, аны кёкюрегинден чыкъгъан амалсызлыкъ та-
уушну эшитсе. Ма алай ауур, алай теренден тыхсыды ол. 

 Жаным эриди къонакъбайыма, зат а айтмадым. Тюгел сорууума 
жууап излеп да къарамадым анга. Ичимден а сагъышландым: «Да не 
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сейирлиги барды аны? Алайда олтургъан негрле жерни ары жанындан 
келгендиле. Аланы тиллеринде да биле болур бир - эки сёз бу обур… 
Таулу жашла уа алайдан былайгъа атлаялмагъанмы сунаса?» 

 «Бу къыз кеси бизни миллетден эсе уа?!» – бу соруу башымы ичинде 
элия атылгъанча болуп келди акъылыма. Ийнан, жюрегим чанчды бы-
лайда, кёзлерим къарангы этдиле. Алай, аллай зат болур дегенни, мени 
насыбыма, акъылым кесине алалмады, терк окъуна тышына атып 
къойду. «Хоу бирда, таланнган! – кесиме айып этдим. – Алай болур 
амалы жокъду!» 

 Кесими бу жууапда тыйдым мен, солуууму эркин айландырдым, не 
эсе да айтыр муратда къонакъбайым таба бурулдум, ол а кеси сёлешип 
къойду:

 – Узунду аны хапары, болмагъанча къыйындады. – Былай сытылды, 
жилямукъларындан къарыла, къонакъбайым, бетин манга къыйналып 
ача, не эсе да къошаргъа башлады. 

 Эшик къагъылды. Мен, кесими биреуню юйюн тонай тургъанлай ту-
тулгъан адамча сезип, элгеннген окъуна этдим, буюкъдум. Отоуну иеси 
уа, сахиник къарамын мени таба къысха атды ансы, эшик къагъылырын 
сакълап тура болур эди, бир уллу сан этмеди. Ёрге къобаргъа эникледи 
сунама, кесин алгъа берди да, дагъыда, сокъуранып, ауурлугъун артха 
салып къойду. 

 Манга алай кёрюннгенди ансы, эшик къагъылгъанын сансыз этип 
къоялмагъанды къыз. Алай этерге, мен артдаракъда билдим, эркинли-
ги жокъду бу къыйынлыны. Жилямукъдан толу кёзлерин, эринлерин 
да чайнай, менден букъдурургъа кюрешди ол. Эшик экинчи кере да 
къагъылды. Къыз дагъыда къопмады, эшик таба бурулду да, ауазын жи-
лямукъладан тазаларгъа кюреше, ариу халлы сёлешди: 

 – Харихан! Бу жол, тилеп айтама, мени къыйнама. Кёрген эдинг да 
кесинг. Къонагъым барды… 

 – Къонагъым?! Ол дегенинг неди! Санга къонакъланы ким келти-
риучюсюн унутханмы этгенсе?! Огъесе сен, мен да билмей тургъанлай, 
оноуунгу кеси къолунга алып, былай азат бийче болупму къалгъанса? 
Ач бусагъатдан эшикни! – Харихан, атына кёре, тиширыуду, сёлешген а 
тютюнчю, ичгичи да кишини ауазы бла этди. 

 Отоуну иеси, ышармыш этергеми кюрешеди кеси да, огъесе жюреги 
чанчыпмы жыйырылды, къарамын эшикде тутханлай, кёз къыйырын 
манга къысха жетдирип алды. 

 – Харихан! Бу жолну къой, Аллах ючюн! Къулунг - къарауашынг 
болурма. Кимни келтирсенг, не заманда десенг да, ауузумдан сёз чыгъар-
мам. Шо бу жолну! – Уялып, ма былай жерге кирлик болуп къарады 
манга бу къыз, сынып - ууалып, турушуна насыпсызлыкъ кеси болуп 
къарады, къулагъын а эшик таба сагъайтханлай турду. 

 Кесими бу ууахтыдагъы халымдан а не айтайым, шуёхум, санга. 
Не тюрлю жерге тюшюп тургъаныма, къатымдагъы тиширыу мында не 
къуллукъ жюрютгенине, ол тышындан сёлешген ауаз не затланы юсле-
ринден айтханына толуракъ тюшюне башлагъанма да, не этерге, къалай 
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болургъа, кесими къайры атаргъа билмей къалгъанма. Къапханнга 
тюшген къоянны дыгаласын кёз аллынга келтир да, аны халына мени 
кеси кесимден, ол а не болсун, битеу дуниядан да жийиргенип, кесим 
кесиме, битеу адам улусуна бир кибик ачыуланып олтургъанымы къош. 
Сора бу насыпсыз жаннга жазыкъсыннганымы да терге. 

 Мени халымы толуракъ ангылар эсенг деп, энтта бир зат къошайым. 
Мен Ленинчи Комсомолда ёсген жаш коммунистме. Жаным - къаным 
бла, акъылым - сезимим бла да коммунист болгъаныма шагъатлыкъ 
этген китапчыгъым, ал бетинде да В. И. Ленинни сураты бла, ич хуржу-
нумдады – жюрегими къатында. 

Мени партиямдан таза ниетли да жокъду, мени сартын, дунияда, 
мени къыралымдан огъурлу да жокъду. Къаным, жилигим да бу ниет 
бла байыкъланыпды. Жашаууму орта чигинжиси, баш къыйматы да бу 
ийнаныуумду. Ол бюгюлюр, сынар деген къоркъуу аз да жокъламайды 
мени. Былайда уа…

 Былайда уа къазах жерини жаханим мюйюшюнде тобукъланып, 
исси жилямукъларын мёлек къачлы сабийчиклерини къабыр тёбелери-
не агъыза сытылгъан таулу къатын кёз аллыма келип къалды. Ызы бла 
кесими анамы да кёрдюм мен. Къансыз билегин замансыз ёлген къыз-
чыгъыны ызындан узатханлай тарала келди ол кёз туурама. Ёксюзле 
юйюнден къача да сабийле тутмагъына тюше, андан ычхына да уручула 
жыйынына къошула айланнган тыкыраякъ къарамайчыкъны да кёрдюм 
мен, анда уа кесими таныдым… 

 «Таза ниетли партия?» – дегенни биринчи кере сордум кимге эсе да 
ичимден. «Огъурлу къырал?» – деп да шыбырдадым былайда кесиме. 
Сордум, шыбырдадым, алагъа жууап излей а турмадым. Кесиме айып 
этип, сорууларымы терен букъдурургъа кюрешип къойдум. Кимден жа-
шырама да къайры букъдурама кесим а аланы? Кесимден! Ёз жюрегими 
теренине! 

 Кёремисе, бизни къаныбызгъа нечик терен сингдиргендиле бу къы-
ралны ниет кёрюкбаслары кеслерини мыйларында ёсдюрген алдауланы. 
Мен, мен а не, менден акъыллыла, таматала окъуна, ала уа къырал са-
ясатны чюйреликлерин бла кюйсюзлюгюн менден эсе минг кере кёп, 
къаты да сынагъандыла, ма ала окъуна ишексиз ийнанып, толу ышанып, 
таза жюрекден къулланып да жашагъандыла анга. 

 Сталинни ёлген хапарын айта тургъан радиону, ол а элни ара майда-
нында сюелген бийик къурукъну башындан сёлеше эди, тюбюнден ёрге 
къарап, кёкюреклеринде жылтырагъан майдалларын кёз жашлары бла 
жибите жилягъан таулу кишилени бир да унуталмайма. Ала, ол кишиле, 
ёлюр сермешлеге Сталинни атын айта, ёз жанларын артха салыр акъыл 
а этмегенлей, кёп кере киргендиле. 

 «Деу къыралыбызны жашау кючю, Совет халкъны терен акъылы, 
бийик намысы да болуучу, аланы хорламдан хорламгъа кёллендириучю 
огъурлу атабызны алф жюреги тохтагъанды», – деп сытылады къурукъ 
башындагъы акъкъалай табакъ. Кишиле уа, ажал бла бетден-бетге жо-
лукъгъанда кёз къакъмагъан батырладыла ала, бюгюн а, кими акъсакъ, 
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кими чолакъ, кеслерин тыялмай жиляйдыла. 
 Радио терен - терен ахтына айтады бушуулу хапарын, солууу тыйла, 

къайгъы сёз береди тынгылагъанлагъа. Была да, бу кишиле, солдат 
шинеллерини зыбыр женглери бла жилямукъларын сюрте, бушуулу 
тынгылайдыла. Мен а, уллу кишиле жиляй билмеген суннган сабий 
жашчыкъ, аланы кёзлеринден, зыбыр, арыкъ жаякъларын жибите, ёшю-
нлерине тёнгереген жилямукъ тамычылагъа армаулу сейирсиниуде 
къарайма. Кёзлерими бу «жиляуукъ кишилени» къарамларына келиш-
дире, къурукъ башындагъы акъкъалай табакъгъа да кётюреме мен. Аны 
тюп эрининден ычхыннган тамычылагъа, кирши кюндю, ол да жиляй 
тургъан сунуп, кёлюм тола къарайма. 

 Къазахстанны Къумжаталарыны бла Къумбеллерини, Къаракъум-
ларыны бла Къызылкъумларыны къуу жолларын юйюрлерин излей 
къыдырып, бир бирлеринден хапарлары болмай жолугъуп къалгъан-
дыла бу кишиле былайда. Кеслерини уа бирини къартларын, бирсини 
сабийлерин, кёбюсюню саулай юйюрлерин, тукъумларын да Къазахстан 
къуму жутханды. 

 Ма алай жиляйдыла таулу кишиле. Ёз бушууларын унутуп, Халкъ-
ла атасыны жиляуун этедиле. Кеслерини къартларын бла сабийлерин, 
юйюрлерин бла тукъумларын Ол кеси къолу бла къырып тауусханына 
уа ийнанмайдыла. Алай болур дегенни акъылларына терен экилиликде 
окъуна келтиралмайдыла ала. Ишни болушу алайды деген чыкъса уа, 
ант этейим, бичакъ алып чабарла анга. 

  Къонакъбайым бла мен бу къыйын апчыулукъда тыкъил болуп 
тургъанлай эшик ачыулу - ачыулу къагъылды. Экибиз да, теренден да 
элгенип, къарамланы ары атдыкъ. Хариханны зыбыр ауазы дагъыда 
эшитилди: «Унамайды! Алгъын жол сенде болгъанды бу. Энтта санга ба-
рыргъа сюеме дейди. Не этейим да мен, багъангы да тёлегенди сора». 

 Эндиге дери экили бола, ачыкълана келген бушуулу шартланы 
акъылгъа алмазгъа кюреше, кесиме ол адыргылы амал бла болуша 
олтургъанма мен. Бусагъатда уа, Харийханны бу жолгъу сёзлерин 
эшитгенимлей, жашау кертилиги терен эришиликде толу ачылып, ма 
былай, бу аман ушатыуум ючюн кечир, кирден бла кипчикден, къуртдан 
бла къумурсхадан толу аякъ жолгъа батылып кетгенча болуп къалдым. 

 Узун ушакъ тюйюлдю, кёресе, бу, манга уа алай къыйын, алай ауур 
да болду – ким эсе да боюнумдан буууп, солуусуз этип тургъанча, алай 
узун да кёрюндю. Биягъындагъы сорууларым а, алай тереннге букъ-
дуралмагъан кёре эдим аланы, жангы кюч бла кётюрюлюп, жюрегиме 
къаты - къаты урдула. Мени окъуна ахыр чекге жетдирген азапны бу 
къарыусуз жан къалай кётюреди деп жазыкъсындым къонакъбайыма. 
Ызы бла уа, жазыкъсыныуум къайры эсе да кетип, аны орунун кёрюп 
болмау, жийиргениу сезимле толтуруп къойдула. 

 Кимге ачыуланама мен, неден жийиргенеме? Бу тиширыугъа? Бу ти-
ширыудан? Бу сылыкъ мекямгъа? Бу сылыкъ мекямдан? Огъесе кесим 
кесимеми ачыуланама мен, кесим кесимденми жийиргенеме? Къырал 
жерини бу жаннет мюйюшчюгюнде быллай сылыкъ ишлени этдирген, 
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адамны инсанлыкъ къачын ууатып, кюйдюрюп, жокъ этип къойгъан ме-
кямны къурагъанла уа? Аны кюйсюз тегейлерин бюгюнледе да былай 
бузукъсуз айландырып тургъанла уа? 

 Совет къыралны жериндеми боладыла бу ишле?! Аланы болдур-
гъанла уа совет адамламыдыла?! Кёзлерим бла шарт кёре, битеу ичим 
бла жютю сезе тургъанымлай да кесими ийнандыралмайма, таланнган, 
алайды деп. Хакъыйкъатлыгъы туура болуп тургъан затха угъай деп да 
айталмайма. 

 Не бу тиширыуда, не менде бир тюрлю затны сезер онг къалма-
гъанды. Кюйгенбиз экибиз да, тауусулгъанбыз. Таулула айтыучулай, 
ичибизге бичакъ урсанг да, бир тамычы къан чыгъарыкъ тюйюлдю 
бизден. Ма алай, тилсизле, сангыраула да болуп, иги кесек олтурдукъ. 

 Кесинг кесинги талкъы ауузуна салып нек тураса дериксе, билеме, 
шуёхум, сен. Кесинг кесинге бу къыйын азапны чекдире нек олтураса 
дериксе. Керти окъуна, шынжырла бла тагъып къоймагъандыла да мени 
мында, къолларым - аякъларым эркин ушайдыла да. Сора неге деп ол-
турама мында? Бу харам, бу кирли, бу бедишлик жерден башымы алып 
нек кетмейме? 

11 «Минги Тау» №5
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ЗАНКИШИЛАНЫ Хусейин

ЧАНАЧЫГЪЫМ УЧХАНДА

«Къыргъыз кёкню тюбюнде» деген документли повестьден

Занкишиланы Хажидаутну жашы Хусейинни окъуучуларыбыз бла 
танышдырыр кереклиси жокъду. Ол Россейни Журналистлерини эм 
Жазыучуларыны союзларыны члениди, Нальчикде малкъар, орус тил-
леде сегиз китап чыгъаргъанды. Алада халкъыбыз сюргюнде чекген 
азап, аны кишилиги, тёзюмлюгю, кюзгюдеча, ачыкъ кёрюнедиле. 
Автор миллети не къыйын кюнде да адамлыгъын, ёхтемлигин сакълай 
билгенин ариу бояула бла суратлайды.

Занкиши улу шендю кесини «Къыргъыз кёкню тюбюнде» деген 
жангы китабын жаза турады. Бюгюн биз окъучуларыбызны ол чыгъар-
маны бир кесеги ба шагъырей этебиз. Анга автор быллай ат бергенди: 
«Чаначыгъым учханда».

1. Биргемесиз, кишиликге юйретген кюнле!

Бушууну къууанч унутдурады. Заман жашауда терсликлени тю-
зетеди,  хар затны кеси жерине салады. Бу оюмланы тюзлюклерине 
къайсы бирибиз да кёп кере шагъат болгъанбыз. Алай дунияда хар зат 
да алгъындан,  белгиленнгенича болуп бармагъанын да кесигиз кёрюп 
турасыз. Жашауда бир ёлчемге, кепге сыйынмагъан, законнга, тохта-
шдырылгъан жорукълагъа бойсунмагъан ишлени болгъанларын да 
билебиз. Сёз адам улуну эсини, бизни эсибизни юсюнден барады. Жер 
жюзюнде жашагъанла бир-бир затланы ёмюрледен бери эслеринде ту-
тадыла, кеслери кёрген зарауатлыкъны, чекген азапны, жюреклерин 
аурутхан зулмучуланы атларын сабийлерине, туудукъларына белгили 
эте.

Мында уллу магъана барды. Эндиге дери жашагъанланы сына-
улары бизге дерс боладыла, баш кечиндирирге болушадыла. Алайды 
да, адамны эси, жер юсюнде сенден кючлю, сени жокъ эталлыкъ зат 
алыкъа чыкъмагъанды эм чыкъмазлыгъы да баямды! Аны алайлыгъы 
бизни халкъны тарыхында да ачыкъ кёрюнеди. 

Къыркъынчы жылланы башында миллетибиз,  таулула жомакъла-
да айтылып эшитмегенча, ажымлы кюннге тюбеди. Сабан сюрюп, мал 
кютюп, ёз къыйыны бла жашауун бардыргъан, халал жюрекли, бир 
кишиге хатасы тиймеген  халкъымы зорлукъ бла аталарыбызны тау-
ларындан къыстадыла. Жюк ташыучу вагонлагъа къуюп, къартланы, 
тиширыуланы, сабийлени, урушдан жаралы болуп къайтхан жашла-
ны да узакъ да, къыйын да жолгъа ашырдыла. Хауа жетишмеген тар, 
сууукъ поездде ёлгенлени темир жол жанына атып къойдула. Кёпле 
кебинсиз, къабырсыз, белгисиз къалдыла! Сауларыбызны уа, кёп кече 
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бла кюн баргъандан сора, къазах, къыргъыз, юзбек эллеге къуш тюгю-
нлей чачдыла.

Мен сабийлиги сюйген тауларыбыздан узакъда къалгъан, кёп 
къыйынлыкъны кётюрген, алай миллет энчилигин тас этмеген халкъ-
ны бир келечисиме, журналистме. Журналистге уа жюрегин тынгысыз 
этдирген затны толу ачыкъларгъа итиниу тёреди. Аны себепли жерле-
ринден зор бла кёчюрюлген малкъарлыланы юсюнден сагъыш этмей 
болалмайма.

Иш кёллю таулула неге да чыдадыла! Аякъ тиредиле, хорладыла! 
Азат тангы атды! Бизни кёпден бери ашыгъып сакълагъан Малкъа-
рыбызгъа къайтдыкъ! Энди жашауну не бёлюмюнде да бизни жашла, 
къызла бир миллетни келечилерине да оздурмайдыла. Уллу Россейде 
окъуу-билим жаны бла малкъарлыла ал сатырда болгъанларына ёх-
темленебиз. Жерлеринден кёчюрюлмеген, биз сынагъанны жаланда 
хапарладан билген халкъланы кёплерин озгъанбыз. Бир сёз бла айт-
сакъ, жашауубуз алгъа барады, кёчгюнчюлюк салгъан жарала сынтыл 
болгъандыла дерчады.

Россейни эм Къабарты-Малкъарны оноучулары миллетибизге 
болгъан терсликни кетерир ючюн кёп мадарла этгендиле. Республика-
бызны биринчи Президенти Валерий Коков 28-чи мартны, Малкъарны 
къыраллыгъы къайтарылгъан кюнню, энчи указы бла байрамгъа айлан-
дыргъанды. В.М.Коковну жашауу замансыз юзюлюп къалды, Сыйлы 
Аллах жаннет, ахлусу этсин. Халкъыбызны, битеу Къабарты-Малкъар-
ны жангы байрамы уа жыл сайын жарыкъ халда белгиленеди.

 Болсада сегизинчи мартны бушууун бир таулу да унуталмайды. 
Аллай ажымлы ишле унутулгъанны къой да, тёлюден-тёлюге айтыла 
барлыкъларына не сёз!

Мен да, сабийлигимде кёргеними унутургъа не бек итинсем да, 
кёз аллымдан кетерирге эсим манга боюн салмайды. Алайды да, мен 
бюгюн, жарыкъ байрамыбызны аллында, бир затны чертирге сюеме. 
Биз, кёчгюнчюлюкню сабийлери, ол къара кюнледе окъургъа, билим 
алыргъа итиннгенбиз. Аны хайырындан бир-бир тенглерим белги-
ли алимле, къырал къуллукъчула болуп, миллетни деберин бийикге 
кётюргенлерине бек къууанама. Ёз культурабызны, искусствобузну 
айнытыугъа мени сабий заманымда шуёхларым да къошумчулукъ эт-
генлери бек хычыуун кёрюнеди!    

Узакъ Къыргъызстанда, Юрьевка элни орта школунда биргеме 
окъугъанланы  юслеринден айтама. Техника илмуланы доктору, про-
фессор Чеченланы Хусейин илмугъа жолун анда башлагъанды. Ол 
бир ненча жылны ичинде Къабарты-Малкъар къырал университетни 
проректору болгъанды, республиканы Правительствосуна башчылыкъ 
этгенди. Бусагъатда Чеченланы Жабраилни жашы Хусейин Россейни 
Парламентини депутатыды, Федерация Советни билим бериу эм илму 
комитетини председателиди. Ол окъуу китапла да жазады. Кёп болмай 
аны «Российская и мировая атомная энергетика» деген чыгъармасыны 
биринчи китабы басмаланнганды.
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Юрьевканы школунда билим алгъан Гузеланы Жамал филология 
илмуланы, Малкъондуланы Хамит а эл мюлк илмуланы докторлары 
болгъандыла. Мени бла бир классда окъугъанла Акъайланы Светлана 
бла Гузеланы Исхакъ да медицинадан эм историядан кандидат диссер-
тацияла къоруулагъандыла. Гузеланы Исхакъ кёп жылланы «Заман» 
газетни баш редактору, басма эм информация министрни заместители  
болуп ишлегенди. Къудайланы Керим да медицина илмуланы канди-
даты болгъанды, республикабызны алгъыннгы жарыкълау министри 
Тёппеланы Магомет да историядан кандидат диссертациясын къору-
улагъанды. Аны кичи  къарындашы Азрет а «Кабардино-Балкарская 
правда» газетни баш редакторуну экинчиси болуп ишлегенди.

Бу кюнледе мен, жаш заманым ётген жерни эсиме тюшюрюп, 
озгъан ишлени кёз аллыма келтиреме…

2. Ахча  машок – нартюх  бахчада

Кёчгюнчюлюкню юсюнден жазгъанла нек эсе да бир шартха эс 
бурмай къоядыла. Анда къарыныбыз ашдан тоймагъан, юсюбюз  
жаланнгач болгъанда да, биз, школгъа жюрюп, билим алыргъа ин-
тиннгенлей тургъанбыз. Алай атам  манга школгъа жюрюп, дерслеге 
хазырлан деп къысханны къой, мен не этгениме, къайры баргъаныма, 
къайдан келгениме эс окъуна бурмай эди. Хар ата бла ана сабийле-
ри билимли болурларын, жашауда тийишли жер табарларын сюедиле. 
Мени атам ол  затха сансыз нек къарагъаныны юсюнден кёп сагъыш  
этгенме. Ахырында быллай акъылгъа келгенме. Кюн узуну колхозну 
бухгалтериясында, кёзюн къагъытладан айырмай кюрешген, дайым 
сабийлерини жарсыулары башын бийлеген атабызгъа биз къалай 
окъугъаныбызны тинтирге заманы жетишмей эди.

Атабыз мында, алгъыннгы Фрунзе областьны Ивановка районуну 
Сталин атлы колхозунда, тамата эсепчини бла кассирни къуллукъла-
рын тамамлап тургъанды. Былай къарагъанда, кюннге кюймей, 
жаууннга жибимей, кабинетде заманын оздургъан аман да кёрюнмез. 
Алай атамы иши къыйын, хакъы да аз болгъанын мен сабийлигимде 
окъуна ангылагъан эдим. Ма кесигиз хыйсап этигиз. Колхозну касса-
сына ахча бек аз тюшюучю эди. Жаз башында бал туз чюгюндюрню 
урлугъун сепгенде, аны ёсдюрлюклеге аванс бериучюлери эсимдеди. 
Тирлик ючюн а колхозчула ахчаны не къышхыда, не экинчи жылны 
жаз башында алыучуларын да унутмагъанма. 

Авансха ахча алгъан заманы атамы ишинде бек къыйын, къоркъу-
улу кюнлери, кечелери болуучусун битеу къоншуларыбыз, Сынташ 
(тургъан элибизни аты алай эди)  биле эдиле. Нек? Атабыз район 
арадан келтирген ахчасын ол кюн окъуна юлешип бошаялмаучу эди, 
аны къалгъанын сакъларча сейф а жокъ. Колхозчуланы къыйынын 
жербаш юйчюгюбюзде сакъларгъа уа къоркъуулу эди: уручула, харам-
дан, гюняхдан къоркъмагъанла азмыдыла къайда да?! Ма аны ючюн 
атабыз, ахчадан толу жангы машокну тышындан эски машок кийди-
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рип, Балиланы Ибакъны, не Болатланы Томайны, не башха жууукъ 
адамларыны юйлерине элтиучюсюн унутмагъанма. Аны бла байламлы 
бир иш эсиме тюшдю.

Бир жол атам район арасы Ивановкада банкдан кёп ахча алады. Бир 
затдан да хапарлары болмагъан атам бла «Победаны» жюрютген Асан 
(къыргъызлы шофёрну аты) эл таба жол аладыла. Аланы ызларындан 
башха машина тебирегенин эслеген милиционерле да жолгъа чыгъа-
дыла. Биз ол кече юйюбюзню милиция сакълап чыкъгъанын артда 
билген эдик. Сейир этдирейим сизни. Хышты-мышты машокдагъы кёп 
ахча кече узуну нартюх бахчада сансыз атылып тургъанын не уручула, 
не бизни къоруулагъанла билмегендиле. Бюгюн да сейирсинеме аллай 
бир байлыкъны тышында къоюп, атамы кёзюне жукъу къалай кирген 
болур эди?!

Къыш айлада, сабанчыла солугъан кезиуде, колхозну бухгалтерия-
сында кече ортасына дери чыракъла ёчюлмеучюсю да эсимдеди. Баш 
бухгалтер къарачайлы жаш Абазалыланы Хамзат арый-тала билмеген 
адам эди. Аны болушлукъчулары Зумакъулланы Мустафаны жашы 
Керим да, Болатланы Томайны жашы Ахмат да, атам да кёп узун къыш 
кечелени иш юсюнде ётдюрюп, танг аласында, кёзлери къысыла-къы-
сыла, юйлерине къайтыучуларын бир жерлилерибиз да биледиле.

 Бухгалтерияда ишлеген таулу жашлагъа колхозну председатели 
Къарыпбай Къурманов бек ыразы болуучусун чертип айтама. Бу ахшы 
къураучу, мюлкню айнытып, кеси да Социалист Урунууну Жигити бол-
гъанына къарачайлы эм малкъарлы жашла уллу себеплик этгенлерин 
да белгилерге сюеме. Нек десегиз, Сталин атлы колхозну бизникиле 
алчыланы санына къошханлары белгили шартды.

Огъурлу, халал жюрекли, бетинден да нюрю тёгюле тургъан оноучу 
киши бизге амалсыз кюнюбюзде къарындашлыкъ этгенди. Къарыпбай 
атам бла тенглик, шуёхлукъ жюрютгенди. Кесин да къубултуп сёлешир 
эди. Атам дин ахлусу, намазына, оразасына сакъ адам болгъаны себеп-
ли, ол (башха къыргъызлыла да) анга былай айтыучулары эсимдеди: 
«Молдоке, айланайым…» («Эфенди, жанынга къурман болайым»).

Халкъыбызны къыйын сагъатында шуёхлукъ къолун узатхан къыр-
гъызлы къарындашыбыз, кесини колхозунда ишлегенлени унутуп 
къоймагъанды. Огъары Жемталада да анга жарыкъ тюбегендиле. 
Къарыпбай мында хар юйню сыйлы къонагъы болгъанды. Абазалы-
ланы Хамзат эм Салпагъарланы Борис да келген эдиле бери атабызны 
кёрюрге.

3. Таматалагъа  оздурмай

Болсада узакъ Къыргъызстаннга, кёчгюнчюлюкню унутулмазлыкъ 
кюнлерине къайтайыкъ. Биз тургъан колхоз къоншу мюлкледен мажал 
эди. Жыл сайын иш хакъгъа будай, аз-маз ахчачыкъ да бериучю эдиле. 
Алай баш кечиндирир ючюн башха мадарла да этерге тюшгенди. Бизни 
юйюрню юсюнден айтайым. Бал туз, чай, хант туз, сапын, патеген алыр 
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ючюн ахча тапмагъан кюнлерибиз аз болмагъандыла. Кесибиз ашаргъа 
сукълана тургъанлай, ийнегибизден жыйгъан жаучугъубузну, жумур-
тхаланы Юрьевканы базарында сатып, юйде бек керекли товарланы 
алыучум эсимден кетмегенди. Болсада адамла келир замандан ахыры-
да умут юзген эдиле дерге жарамыз. Ала, насыплары тутуп, жашаулары 
къуралыр кюннге жетериклерине ийнаннганлай тургъандыла.

Биз, школгъа жюрюген сабийле, аталарыбыз бла аналарыбыз 
къалай  къыйналгъанларын кёрюп, алагъа къолубуздан келгенича бо-
лушханбыз. Жай каникулланы кезиуюнде сабан ызда къалгъан будай 
башланы жыйгъанбыз. Арбала бла ындыргъа мирзеу  ташыгъанбыз, 
саламдан,  биченден тишле къалагъанбыз. Ол жумушланы кюн аямай 
къыздыргъанда тындырып тургъанбыз.

Хапарны кертисин айтыргъа керекди. Сабан ишлени бек къыйы-
нына бал туз  чюгюндюр ёсдюрюуню санайма. Колхозчу тиширыула 
жаз башындан кюз артына дери бахчаланы къайгъысын кёргенлей 
тургъандыла. Биз, школчула да, алагъа болушургъа кюрешгенбиз. 
Артыгъыракъда чюгюндюр зыгытланы жукъартхан кезиуде колхоз-
чула бизсиз болалмаучуларын айтыргъа сюеме. Таш кибик къатхан 
жерде эрттенден ингирге дери, тёрт бюкленип, бу жумушну тандыр-
гъан сабийни угъай, абадан адамны окъуна бек эрикдире эди, арыта 
эди, алай биз, жарлылыгъыбызны ангылап, къолубуздан келгенича 
ишлеп тургъанбыз. Битимлени тизгин араларын хансладан тазалаугъа 
жумушатыргъа, сугъарыугъа да тири къатышханбыз. Тирлик жыйыу 
башланнганда уа, школ жабылып, барыбыз да чюгюндюр къазыучу-
бузну унутмагъанма.

Сабий заманыбызда иш юсюнде чыныкъгъанбыз, низамгъа сыйы-
ныргъа юйреннгенбиз. Ол артда бизге кёп кере жарагъанды. Мен 
Къыргъызстанда болгъан жылларымда эрттенликде эртте турургъа, 
кеч  жатаргъа, бюгюн этерик ишими тамблагъа къоймазгъа юйрен-
нген эдим. Солуу, байрам кюн дегенни билмегенме. Школда окъугъан 
заманымда алгъан ол къылыкъларымы мен артда да къоялмагъанма. 
Шёндю, ортада аллай бир жыл озгъандан сора, биз кюн сайын эл бла 
бир ишни къалай бла тамамлап тургъаныбызгъа бек сейир этеме.

Кесими юсюмден айтханда, школдан юйге жыйылгъанлай, бек 
алгъа ийнегибизни суу ичирирге сюре эдим. Андан сора мал орунну 
ичин тазалап башлай эдим. Ол жумушланы къыш айлада этгенме. Жаз  
башындан кюз артына дери уа башыбызны бахчадан чыгъармай жа-
шагъанбыз, 30 сотух жерде нартюх ёсдюрюучю эдик. Тюзю уа жерни 
бир кесегине картоф, хыяр, бурчакъ (фасоль), наша, сохан да салыучу 
эдик.

Бу битимледен не къадар кёп тирлик алыр ючюн къадалып ишлерге 
тюшгенди. Мында хауаны къургъакълыгъы сабанчылагъа къошумча 
жумула туруучусун тенглерим иги биледиле. Юлгюге, къызыу кюнле 
жерни мылысын «ичгенден» сора, ол, ташча къатып, сюрюрге жара-
май къалады. Биз жерни сугъарабыз, жумушатабыз. Ызы бла колхоз 
аны атла бла сюрдюреди. Сора биз, топуракъны мылысы къуругъунчу, 
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урлукъланы жерге тюшюребиз. Зыгытла жерден ёрге айырылгъанлай, 
тирлик ючюн кюреш къызадан-къыза барады. Эсигизге салама, бах-
чаны чагалау, нартюх, картоф, башха битимлени къалау, сабаннга суу 
салыу кибик жумушланы кезиуюнде тындырып тургъанбыз. Алайсыз 
Орта Азияны болумунда бахчала иелерин къууандырмай эдиле.

Биз, Къабарты-Малкъарда жашагъанла, асламысында сабанлагъа 
суу салып кюрешмейбиз: жерни кесини мылысы жетишеди. Алай мени 
сабийлигим озгъан къыргъыз жеринде уа не жауунлу жылда да жайны 
исси кюнлеринде бахчаланы 2-3 кере сугъарыучубуз эсимдеди. Къур-
гъакъ жылда уа сабнлагъа 5-6 кере суу салыучу эдик. Бу къыйын иш 
болгъанын элде жашагъанла иги ангылайдыла. Алай кюн къызгъанда, 
суу къыт болуп, адамланы бек жарсытханды. Аны хар литрин, кече-
кюн демей,  хайырланнгандыла. Суу ючюн кёп даулашла, тюйюшле 
да болуучусу кёз аллымда турадыла. Мен жашар ючюн  башларына 
мадар этген сабанчыланы ангылайма. Кесегиз оюм этигиз. Тюнене 
«суусапдан» хууерилип, башларын энишге ийген нартюх сабакъла, 
кече суудан къаннгандан сора, тюзелип, шатык болуп сюеледиле, жел 
ургъанда, ёхтем чайкъаладыла. Кюн таякълары жылтыратхан къарел-
дим нартюх бахчаны накъышлыгъы кёлюнгю кётюрюп, озгъан кече 
суу салып къыйналгъанынгы унутуп къояса.

Дагъыда бир затны эсгермесек, нартюхню юсюнден хапарыбыз 
жартылай къалыр эди. Юйюбюзню къатында отуз сотух жерде ёсдюр-
ген мирзеуюбюз бизге азлыкъ этеди. Бахчаны кенгертирге уа онг жокъ. 
Колхозла сабанларын ортакъгъа бермеучюлери да белгилиди. «Ортакъ» 
деп малкъарлыла арендагъа айтадыла. Алай биз  Къыргъызстанда жа-
шагъанда, ол зат жюрюмегенди. Коллектив мюлкню башчысы уставда 
кёргюзтюлген отуз сотухдан сора колхозчулагъа бир метр жерни да 
берирге эркин тюйюл эди. Биз жашагъан колхозну башчысы Къурма-
нов ол жорукъну ангыламагъан адамладан болмагъанды. Сора бизге 
эм башха колхозчулагъа эки  тенгнге бирер гектар нартюх бахчаны 
берирге, закондан къоркъмай, къалай базыннган болур эди ол?! Бу со-
руугъа мен кёп заманны жууап излегенме. Ахырында быллай оюмгъа 
келгенме.

Биринчиден, председатель кереклерин иги тапмагъан таулу юйюр-
леге болушургъа асыры сюйгенден, колхоз законну бузгъанын эслемей 
ишми къойгъан болур эди? Экинчиден, иесиз тургъан бахчалагъа иш 
кёллю малкъарлы сабанчыла къарасала, тирлик эки-юч кереге ёсе-
ригин алгъадан окъуна кёргенденми берди эки тенгнге ара мюлкню 
жерин? Къаллай оюм бла юлешген эсе да, юлешинмезлик сабанны, 
бир затны арсарсыз айтыргъа боллукъма: Къуранов уллу адамлыгъы 
да, къарыусузлагъа онг тапдырыргъа итиннгени да, кишилиги да бир 
кибик болгъан оноучу эди.

Хар зат да кюз артында Къарыпбай акъыл этгенча болду. Биз да, 
бай тирлик жыйып, аны жартысын колхозгъа ётдюрген эдик. Дуулары-
быз алтын бетли, уллу кочанладан толуп, юйюбюзге монглукъ, берекет 
келгенин да  айта кетейим. Андан сора биз мирзеу къытлыкъ сына-
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магъанбыз. Нартюх бахчаланы эки тенгнге берген председательни да 
районну оноучулары жууапха тартханны къой да, аны башламчы-
лыгъын тюзге санагъан эдиле.

4. Изеу

Алай эки тенгнге мирзеу ёсдюрюу тынч иш болмагъанын кесигиз 
да сезе болурсуз. Тирлик ючюн кюреш элден арлакъда, «ташкъайыр-
ма»  деген жерде, къыйын болумлада бардырылады. Бахчаны ташы, 
заранлы ханслары кёп эди. Жауундан сора топуракъны кюн къатдыра-
ды, чаганы жерге урсанг, ол, ташха тийгенча, артха чартлайды. Алай, 
не бек къыйналсакъ да, нартюх зыгытланы хансладан тазаларгъа, къа-
далып ишлерге кюрешебиз. Аны бла байламлы бир зат эсиме тюшдю.

Жайгъы кёкню тюбю  тешилгенча, бир къауум кюнню жауун жа-
угъанлай турду. Артда кюн къысды,  сабанны топурагъын бетонча 
къатдырды. Атам, нартюх зыгытладан эсе заранлы ханслары кёп бах-
чагъа къарагъандан сора, былай айтды:

- Экибиз муну чагалап бир айгъа да бошаяллыкъ тюйюлбюз. Изеу 
этип, бир ыйыкъны ичинде хансланы къурутургъа керекди…

- Изеу дегениг неди, ата? – деп сордум.
- Тамблагъа дери чыдасанг, изеуню кёзюнг бла кёрюрсе, жашым…
«Изеу деген сёзню магъанасын теркирек билир ючюн тангны атарын 

ашыгъып сакъладым. Кюнню алтын таякълары къыргъыз тауланы тёп-
пелерин жылтыратханда, биз, жетеулен болуп, «Ташкъайырмагъа» 
келдик. Атам тамата эгечини жашлары Маммеланы Далхат бла Ахма-
дияны чакъыргъан эди болушургъа. Далхат  а  эгечинден туугъанла 
Геляланы Кемалны, Жамалны эм Билялны да биргесине алып келген 
эди. 

Мычымай хар ким бирер тизгиннге тохтады. Арып, суусап бол-
гъаныбызда, ким эсе да къычырды: «Чалап!» (Сууукъ суу бла 
жукъартылгъан айраннга къыргъызлыла алай айтадыла). Салкъында 
сакъланнган чалапдан ичебиз,  суусабыбызны къандырабыз. Гумух 
болгъан чагаларыбызны да тишеп,  ишге жангыдан киришебиз. Бир 
бирге лакъырда, чам эте, алгъадан-алгъа барабыз. 

Болсада мени сорууум алыкъа жууапсыз тургъаны жюрегими бираз 
къыйнайды. Атамы эсине салама:

- Ол изеу дегенни къачан кёрлюкме?
- Кёргенсе. Кесинг да аны къауумуна къошулуп тураса. Изеу – ол 

биригип ишлеудю, къыйын жумушланы тындырыуда бир-бирге болу-
шууду. Ма бюгюн эгечден туугъанла бизни бахчаны хансын артыргъа 
келгенча…

Жашла ышардыла, хансла бла кюрешни жангы кюч бла башладыла. 
Алай, биз не къадалып кюрешсек да, тутхан тизгинлерибизни ахыры-
на жеталмайбыз. Нек? Биринчиден, хар нартюх зыгытны тёгерегинде 
хансланы къурутургъа, жерни жумушатыргъа кёп заман къоратабыз. 
Экинчиден, болмагъанча узундула. Кюн ортагъа дери сабанны бирси 
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къыйырына чыгъалмадыкъ. Арыдыкъ. Солургъа олтурдукъ. Бир ке-
секден Кемал ишленирик тизгинлени санап келеди. Сора, кюнчыгъыш 
жанына къарап, аллыбыз а ары эди, эки къолун алгъа этди да, жюзген 
адамча, аланы артха къолтукъ тюбю бла ёткерди. Дагъыда, къолларын 
алгъа чыгъарып, къолтукъ тюбю бла артха узатды. Алай этгени сайын, 
бу сёзлени айта эди:

- Ары барып, бери келсек…
Биз кюлмесек, Кемал къолларын ойнатыуун, «барып-келсекни» 

андан ары бардырлыкъгъа ушай эди. Болсада ол кесини хапарын былай 
бошады: «Ол заманда ишни ахырына жетдирликбиз»…

Биз, жетмишни аудургъан кишиле, сюргюнде къалгъан сабий жыл-
ларыбызны унуталмайбыз. Ол кезиуде кёп къыйналыргъа тюшген эсе 
да, мени тенглерим абызырамагъандыла, терс жолгъа тюшмегендиле. 
Арымай-талмай ишлерге, бир-бирге билеклик этерге, онг тапдырыргъа, 
жашаргъа, хорларгъа – бу бек керекли затлагъа юйретген сабийлигими 
жарсыулу да зауукълу да кюнлерине ыразыма.

5. Отунчу жашчыкъла

Биз тургъан Сынташ элни жарсыуларына отун бла жалчытыуну 
къайгъысы да къошула эди. Мында жай айлада, кюз артында отун 
орунуна къылкъы битимлени саламын, нартюхню къаурасын  хайыр-
ланабыз. Къышхыда уа тауладан чырпыла келтирирге тюшеди. Бу 
къыйын да, зауукълу да жумушну мен да этип тургъанма. Бир да эсим-
ден кетмейди, жашла, къауум-къауум болуп, чаналаны да сюйреп, 
окъумагъан кюнлерибизде таугъа барыучубуз. Кимни чанасы игиди, 
кимни отуну мажалды, ким кёп отун келтирди, отундан ким алгъа 
къайтды, деп, эришебиз.

Бюгюн мени жыл санымдагъылагъа башда сагъынылгъан затла 
тузсуз-мыстысыз, магъанасыз хапарча кёрюнюрге да болурла. Ал-
лайлагъа айтырым былайды: «Сабийликни школун къайсыгъыз да 
бошагъансыз. Бизни жашау жолубуз андан башланнгады. Аны бизден 
киши да сыйыраллыкъ тюйюлдю. Ол дайым биргебизгеди. Аны эсгере 
туруп, болгъанын болгъаныча айтыргъа борчлубуз». Алай эсе уа,  тын-
гылагъыз.

Биз къол чана ишлерге Алтууланы Рамазанны жашы Ахматдан юй-
реннген эдик. Ол менден бираз таматады. Аны къолдан усталыгъына 
сукъланыучу эдим. Тик сыртлада чырпыланы базыкъларын, къур-
гъакъларын табып, чанасына жюклеп, эки жеринден жип бла къаты 
къысдырып, командирча, аллыбызда  тебиреучюсюн сюйюп эсгереме.

Тыпхыт жол тёшден энишге айланса, - къууанабыз, зауукъ этебиз. 
Нек? Отунну юсюне къапланып, чана бла бирге бийик сыртдан, жел 
этдирип, энишге учабыз! Бу такъыйкъаны зауукълугъун къаллай 
ёлчем бла ёнчелегин?! Аллай ёлчем алыкъа чыкъмагъанды! Болсада бу 
къоркъуулу оюн эди. Чананга сыйыннганыча бир чырпы жюклеп, тик 
таудан энишге учсанг, ол, тюбю башына айланып, аягъымы-къолуму 
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ачытырма деген акъыл башынга келмеучю эди. Алай бола да тургъан-
ды, насыпха, бир жерими да ачытмагъанма ансы.

Тюзге тюшгенлей,  къууанчым ёчюле эди. Къар терен басхан жерден 
чананы тартып, адамла жюрюген жолгъа чыгъаргъан болмагъанча 
къыйын эди. Экеулен-ючеулен болуп, бир бирибизни алышындыра, 
чананы жолгъа тартып чыгъарсакъ, бир кесек баргъаныбызлай, биягъы 
тёш жерге жетер эдик.

Болсада хар тёш  да бизге болушуп, къууандырып турмагъанды. 
Кюн тийген сыртлада, къар эрип, жол къаралып къалыучусун да ай-
тайым. Ауур жюкленнген чананы къарсыз тёшге, ючеу-тёртеу болуп, 
кючден чыгъарыучу эдик. Сыртны башына чыгъабыз, дагъыда жол 
энишге айланады! Дагъыда учабыз. Андан сора тюз жолгъа чыгъабыз. 
Энди аллыбызда чырмау жокъду.  Юйюбюзге жетерге эки къычырым 
да къалмагъанды. Чананы юсюне къаланнган отунлагъа таянып, бир 
кесек сюелеме. Энди билдим ач да, суусап да болгъанымы. Къоюнум-
дан сары нартюх къалачны чыгъарып, эки-юч кере къапдым. Ол манга 
эндиге дери ашагъан гыржынларымы барындан да татыулу кёрюндю. 
Алай, нек эсе да, къарылдым. Жумушакъ къардан, жуммакъ этип, бир 
ненча къапхандан сора, ашагъан гыржыным ичиме кетди. Тенглерим 
да,  гыржынны къар бла хам-чом этип, ёретинлей ауузландыла.

Андан сора бюгюннгю жолубузну ахыр метрлерин къоратып баш-
ладыкъ. Къаты тикде чанала женгил учадыла. Жашладан бири былай 
айтды: «Аман эшек юйге жууукъ терк барыр!». Алай «эшек» деген сёз 
кишини да кёлюне тиймеди. Нек десегиз, тенгибиз  буруннгулуланы 
сёзлерин керекли жерде айталгъан эди. Кюлдюк да къойдукъ… 

Чанамы арбазгъа кийиргенимде, ыйыкъгъа  жетерча отун келтирге-
ниме, махтарны орунуна, тырман сёзле айтдыла: «Сен неге ушайса?! 
Бармакъларынг да чабырларынгдан къарап… Чибижича къызарып… 
Табанларынг да жыртылгъандыла да…»

Не айтырыкъ эдим кесимден таматалагъа: ала манга иги болурун 
сюйгенлерине  не сёз. Мен сизге жаш отунчуну бир кюнюн суратларгъа 
кюрешдим. Алай аны къыйын да, бек керекли да жумушун къошмай-
къоратмай айталмагъынымы сезип турама…

6. Къыйын ишни зауукълу такъыйкъалары

Сынташдан Юрьевканы школуна да  къышхыда чабырла бла жюрю-
генме, юсюмде да жангыз кёлекчигимден башха кийим болмай. Кёп 
заманны ичинде биз юс, аякъ кийим алыргъа онг тапмай, тап кийин-
нгенлеге сукъланып жашагъанбыз. Ёсюп, бир кесек аякъланнгандан 
сора, колхозда ишлеп кирпич этип, алай бла юсюбюзге-башыбызгъа 
бир затчыкъла мажарыргъа кюрешгенбиз. 

Саман этген къаллай къыйын иш болгъанын мен айтып жетиш-
дираллыкъ тюйюлме. Биз элден узакъда ишлей эдик. Жылы аш, таза 
суу кёрмей. Кюн а, асыры къыздыргъандан, чыгыр башдан къурт 
агъыздырырча эди. Суусапдан ауузубуз къургъакъсып тургъанлай, бир 
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минутубузну зырафына жибермей, ишлеп тургъанбыз.
Эгечден туугъан  Маммеланы Мусаны жашы Далхат бла мен жай 

каникулланы кезиуюнде Эпкин деген къыргъыз элге топуракъдан 
кирпич этерге барабыз. Колхозну оноучуларындан бири, бизни тирли-
ги  жыйылгъан будай сабанны къыйырына келтирип, былай айтды:

- Кирпич этерге былайдан тап жер жокъду. Жаратамысыз?
- Балчыкъны къангача тюз жерге жаймасакъ, кирпичле хышты-

мышты, къынгыр боллукъдула, - деди Далхат, – сюрюлмеген, къаты 
жер табы гъыз…

- Биз сизни  кирпичигизни Битеусоюз кёрмючге жиберлик тюйюл-
бюз, - деди оноучу, - элни къыйырында сарай ишлерикбиз. Анга уа бек 
аламат къурулуш материалланы излепми айланайыкъ?! Сиз а, ахшы 
уланла, сабанны гетменле бла тюзетигиз, кирпичле ариу болурларын 
сюе эсегиз…

Даулашхандан хайыр чыкъмазлыгъын ангыладыкъ. Кирпич жаяры-
къ жерибизни, къолубуздан келгенича тазаладыкъ, тюзетдик. Ызы бла 
кюреклени, гетменлени  ойнатдыкъ. Талай жерни къазып, юсюне суу 
бошладыкъ. Ала бири бирин тапхандан сора, балчыкъны аякъларыбыз 
бла малтадыкъ, уллу гетменле бла бир ненча кере къатышдырдыкъ, 
ары-бери аудурдукъ. Ахырында хыра балчыкъгъа кереклисича топан 
салам къошдукъ, дагъыда малтадыкъ. Пыж-пыж эте тургъан балчы-
къгъа къарап, къарындашым ышарды:

- Биз тамбла кюн таякълары бла бирге келирбиз санга!
Кюн жарыгъы Тянь-Шань тауланы тёппелерине къоннганда, сал-

къын аязчыкъ да бетлерибизни хычыуун  сылай, кирпич кеплеге 
балчыкъ къуюп башладыкъ. Далхат, бир кесек ишлегенден сора, быллай 
борч салды кесибизге: «Бюгюн 1500 кирпич этгинчи, юйге барлыкъ 
тюйюлбюз!» Тюзюн айтсам а, мен аллай бир кирпич этерге къолубуз-
дан келмезлик сундум. Болсада кесинден тамата бла даулашхан бизни 
адетге келишмегенин эсге алдым. Тюш болгъанлай, кирпичлени сана-
дым. Къарындашым менден иги да алгъа кетгенин билдим.

Дагъыда къадалып ишледик. Арыдыкъ. Суусап болдукъ. Къа-
рынларыбыз гъурулдап башладыла. Тамата буйрукъ берди: «Келтир 
азыкъны. Бир зат къабайыкъ»… Мен салам тюбюнден эки чулгъамны 
чыгъырдым. Биринде – акъ ётмекле, экинчисинде уа бал туз. Жуму-
шакъ ётмекден бираз ашагъанлай,  Далхат былай айтды: «Суу тапсанг, 
шербет этип ичерге боллукъбуз».

«Терк  окъуна Ыссыкъ – Атадан таза суу алып келейим, - дедим 
мен, къарындашымы арыгъан, мудах кёзлерине къарап. – Черек бла 
арабыз юч-тёрт къычырым жолду…» Алай тамата унамады. Заманны 
аяды. Суусаб а бизни амалсыз этгенди. Къатыбыз бла чюгюндюр бах-
чаладан чыкъгъан сары суу барады. Далхатны айтханын этип, челекни 
сары суудан толтуруп, алып келдим. Балчыгъы тюбюне чёкгенлей, 
сууну башындан бирер кружка алдыкъ. Кюн кюйдюрген сабанланы 
иссилигинден мытыл болгъан саргъылдым сууда бал тузну эритдик. 
Андан да уртлай, ётмекден да ашай, къарынларыбызны тойдурдукъ. 
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Дагъыда кирпич кеплени къолгъа алдыкъ. Кече кесини бийлигин 
къолгъа алгъынчы, тохтаусуз ишледик. Алай мен хапарымы жарты-
лай къоймайым. Экинчи кюн, къобалмай, тюшге дери салам юсюнде 
жукълап тургъан эдик. Ким биледи, колхозну председатели уятмаса, 
биз дагъыда жатарыкъ болур эдик. Бетлерибиз да, къолларыбыз да 
кюйюп, бутларыбызгъа да балчыкъ жабышып, экибиз да хурулдап – ма 
ол халда кёрген эди бизни мюлкню башчысы. Жукъубуз кетип, иги аяз-
гъандан сора, председатель сорду:

- Нёгерлеригиз а къайдадыла?
- Мында экибизден башха адам ишлемейди, - деди Далхат.
- Ийнанмайма, къуру экигиз быллай бир кирпич эталлыкъ тюйюл-

сюз. Аллай ауур ишни ёгюзле окъуна тамамлаяллыкъ тюйюлдюле…
Кёп къыйынны бир тынчы дейдиле. Эпкинде мангылай къыйы-

ныбызгъа алгъан ахчабызгъа башдан-аякъ кийинип, каникулланы  
кезиуюнде колхозда ишлеп ахча алмагъан тенглерибизни да сукълан-
дыра, школгъа алай баргъан эдик.

Энттада Эпкинде ишлеген кюнлерибизни хапарына къайтайы-
къ. Анда кёп къыйналыргъа тюшген эсе да, ол жылланы жашаууму 
бек жарыкъ, къууанчдан, ахшы умутладан, алгъа талпыныудан толу 
кесегине санайма. Кюн узуну ауур балчыкъдан толгъан кирпич кепни 
тартхандан, кётюре-тюшюре айланнгандан арыйса, аякъ юсюнгде 
кючден сюелесе. Иги кесекни солугъандан сора, арлакъда илипин таба 
бараса, мыллыгынгы суугъа атаса. Ол, къарап-къарагъынчы, юсюбюз-
деги балчыгъыбыз бла бирге арыгъаныбызны да кетереди, кёлюбюзню 
кётюреди. Биз жангырабыз, арымагъан жашлагъа ушап къалабыз.

Аллай затла уа эсингде къаладыла, дунияда жашагъан къадарынгда. 
Ма андан турадыла кёз аллымда сабийлигими унутулмазлыкъ сурат-
лары, бирде кюн таякъларыча жылтырай, бирде жашил жазча кёгере. 
Алай, белгилисича, жашауубузда болгъан ишле экинчи кере къайтмай-
дыла. Хар зат да, къалай кёрген эсек да, алай къалады кёз аллыбызда, 
фотоаппарат бла алыннган суратча. Аны бла байламлы жаланда бир 
юлгю.

Биз Эпкинде колхозну завхозуну сарайын жангыртдыкъ. Ол бек 
иги миллет азыкъларын аллыбызгъа салды, сыйлады ишчилерин. Сора 
бизни терек бахчада жатдырды. Бишген жемишлени ариу ийислери 
бурунубузгъа ура, бетибизни, къолубузну да таудан ургъан аязчыкъ 
сылай, юйню  иесини сейирлик хапарларына тынгылай, къалай эсе да 
жукълап къалдыкъ. Кечени бир заманында, башыма терекден тюшген 
алма тийип, сескенип уяндым. Далхат а, къырт-къырт этип, алма ашай 
эди. Мен да анга нёгер болдум. Алай ол мени уятхан алманымы огъесе 
башхасынмы ашагъан болур эдим? Ол ёмюрде да ачыкъ болмазлыкъ 
жашырынлыкълагъа къошулду.

Андан сора бирми неда экими жыл озду, билмейме. Биягъы жай 
каникулла башландыла. Биягъы мен колхозгъа кирпич этеме. Алай бу 
жол кесибиз тургъан Сталин атлы колхозда ишлейме. Нёгерлерим да 
башха жашладыла. Маммеланы Сулеменни жашы Харун эм Геляланы 
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Индирисни жашы Билян.
 Сынташны башында жер сайладыкъ. Алай, топуракъ асыры къа-

тыдан, кюрек кирмейди, уллу къыргъыз гетмен да артха чартлайды. 
Тенглеримден бири былай айтды: «Керки бла къазаргъа керекди», 
Ючюбюз да кюлдюк. Болсада, заманны бошуна оздурмай, ишлерге 
керекбиз. Биз сюелген жерден узакъ бармай, Къудайланы Жабра жа-
шагъанды. Энди ол туугъан жерине, Чегем ауузуна кетгенди. Бахчасы 
сюрюлмей къалгъанды, кеси да эки илипинни арасындады. «Топура-
гъы жумушакъ, сууу юсюнде,  кирпич этерге аламат жерди!» - деп 
ойладым. Нёгерлерим оюмуму тюзге санадыла.

Колхозну башчысы бла отуз минг кирпич этерге келишдик. Хар 
затны ачыкъ этдик. Он минг кирпич этгенибизлей, колхоз бизге азы-
къгъа бир къой береди. Андан тышында хар минг кирпич ючюн эки 
жюз сом ахча да тёлейди. Балчыкъны ийлерге деп ёгюз да бередиле.

Былтыр нартюх ёсдюрюлген жерни тазаладыкъ, тюзетдик. Ишлеп 
башладыкъ. Хапарны узуннга созмай, сёзюбюзге кертичи болгъаны-
бызны айтайым. Колхозну ревизия комиссиясыны башчысы Ашим, 
аты эсимде къалгъанды, кирпич къалауланы санап чыкъды, ишибизге 
чурум тапмады. Каникулла бошалып, Харун Фрунзе шахаргъа кетди: 
ол анда техникумда окъуй эди. Билян да, мен да школгъа жюрюйбюз.

Сабан ишле бираз селейгенлей, колхоз мал орунну ишлерге ки-
ришди. Ол кезиуде Къарыпбай Къурманов манга тюбеп къалады. 
Этиучюсюча, жарыкъ саламлашады, былай айтады:

- Кирпични эки арыкъны ортасында, айрыкамда, этгенсиз. Айтчы, 
энди аны арбала бла къалай ташыйыкъ?!

- Кёпюр ишлегиз, -  дедим, кёп сагъыш эте турмай.
Председатель, бу кишиге аманлыкъ излемеген, сабыр адам, 

ышарды:
- Хар арыкъны юсю бла кёпюр салырча онгубуз болса эди уа…
Колхозда суу салыу ишле бошалгъандан сора, арыкъны бир жерин 

ташдан толтуруп, арба ётерча жол  салдыла. Сууукъла тюшгюнчю, ат 
арбала бла кирпични мал орун ишленирик жерге ташыдыла, мекям-
ны къабыргъаларын къаладыла. Хар не да тап болду. Мени, школчу 
жашчыкъны, сабанлагъа суу берген илипинни юсю бла кёпюр ишлегиз 
дегенни да киши эсге алмады. Бара-бара, ол унутулуп къалды. Алай 
кесибиз «айрыкамда» кирпич этип, анга  кёпюр салдырыргъа кюреш-
генибизни айтып, бюгюн да кюлебиз. Кертиси да, жашлыгъыбызда аз 
тюрлю затха тюбемегенбиз, адамланы кюлдюре, сагъышларын чача!

7. Саман – топуракъ кирпич - этгенибизде

Энди Къарыпбай Къурманов бла байламлы башха хапарыма тын-
гылагъыз. 

Кенав ёсдюрюучюле, иш хакъларын алалмай, жарсыйдыла. Мен 
аны юсюнден «Путь к коммунизму» деген район газетибизге жазама. 
Кёп бармай, статьям басмаланады. Райкомдан тырман эшитген пред-
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седатель атама былай айтады: «Молдоке, газетге жазып кюрешмей, 
кесиме айтып къойсанг а. Къоншу кабинетледе олтурабыз да»… 

Атабыз ёмюрюнде редакциягъа бир сёз да жазмагъанына ийнан-
дырды Къарыпбайны. Алай Занкишилада аты Хажидауутдан сора аты 
«Х» харф бла башланнган дагъыда ким барды? Эл клубну таматасы 
Хасан. Ол да, бу ишге къатышмагъанын ангылатып, председательге 
былай билдирди:

- Бизни тукъумда Хусейчикден сора газетлеге жазгъан адам жокъду. 
Молдокени жашы…

Мен а ишими бардырама. Район газет дагъыда бир письмому басма-
лайды. Анда элибизде радио болмагъаныны юсюнден айтылады. Бир 
къауум кюнден башындан келгенле мен жарсыгъан затны тюзлюгюн 
тохташдырып кетдиле.

Газетге жиберген башха статьямда колхозчу тиширыуланы къый-
нагъан, алагъа ишлерге чырмау болгъан затланы юсюнден жазама. 
Къысхасы, эрттенден ингирге дери чюгюндюр  бахчалада ишлеген жаш 
аналаны сабийлерине детсад ачаргъа кереклисин чертип айтама. Элли-
леге водопровод ишлеп, жолланы тапландырыргъа заман болгъанын да 
эслерине салама жууаплы адамланы. Аз сёз бла айтханда, колхозубузну 
жашауунда тюбеген кемликлени бетлерин ачаргъа, халны игиленди-
риуню онгларын ачыкъларгъа кюрешеме. Ишими тюзге санайдыла, 
къолуму окъуна тутадыла: «Сау бол!» Алай мен жазгъан затла ючюн 
таякъ тийгенле уа атама тарыгъадыла: «Жашынг бетибизни  жояды. 
Бизни бла кюрешгенин къоюп, акъылын окъуугъа бёлсе уа…»

 Колхозну председатели Къурманов да, намысы бийикде жюрюген  
уллу киши, мени бла ачыкъ кюреширге уялгъан болур эди. Атама уа 
былай айтханын манга жетдирдиле:  «Молдоке, жашынгы тый». 

Алай къуру район газетден сора да «Комсомолец Киргизии», 
«Ленинчи жаш», «Къыргъызстан пионери», «Советская Киргизия», 
«Советтик Къыргъызстан» кибик басма органлада материаллары чыгъа 
тургъан, журналист болургъа къаст этген жашха жазыу ишни къой-
дурлукъ кюч къайда?! Мен, Сынташда жашап, Юрьевкада окъугъаным 
себепли, асламында бу эки элде болгъан жангылыкъланы Ивановкада 
эм Фрунзеде чыгъыучу газетледе билдирип тургъанма.

«Путь к коммунизму» газетни хар номеринде эки-юч материалым 
басмаланып тургъанды. Аны ишине тири къатышханым ючюн дара-
жамы кётюредиле: манга, школчу жашха, газетни штатда болмагъан 
корреспонденти деген шагъатлыкъ къагъыт бередиле. Алай бла Юрьев-
ка МТС-ни зонасында (районну жарымы) эллеге барып, анда жыйгъан 
затларымы редакциягъа жетдирип тургъанма. Ишими игилендирир 
ючюн аякъ машина да сатып алама каникуллада ишлеген ахчама.

Несин жашырайым болгъан ишни, республикалы газетледе тукъу-
муму кёрсем, аякъ  тюбюмде чёп сынмай, кёлюм кёкге кётюрюлюп, 
жер  юсюнде кесимден насыплы адам жокъ сунуучу эдим. Кертиди, 
Фрунзеде материалларымы къысхартып басмалаучу эдиле. Алай, ёпке-
леп, редакцияла бла байламлыкъны юзмегенме, жазыу ишни къояргъа 
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эсиме окъуна келмегенди. Газетге жиберген затымы бир экземпля-
рын юйде къалдырама. Аны басмада чыкъгъаны бла тенглешдиреме,  
жангылгъан жерлериме эс бурама. Жиберген халатларымы андан ары-
сында къатламайма.

Башда сагъынылгъан затла  журналистикагъа баргъан жолум-
да манга уллу себеплик этгенлерин чертирге сюеме. Бу къыйын да, 
сыйлы да усталыкъны алыргъа кёпледен юйреннгеними да сизден 
несин букъдурайым. Алай устазларымы кёбюсюн таныгъан да эт-
мейме, ала бла чыгъармачы лыкъ байламлыкъ жюрютгенни къой да. 
Къыралыбызгъа да, андан тышында да атлары белгили журналистле 
бла ара газетлени бетлеринде тюбешип тургъанбыз. Тюзю уа, аланы 
«Комсомольская правда», «Сельская жизнь», «Правда», «Литературная 
газета», «Известия» газетледе басмаланнган очерклерин, зарисовка-
ларын, статьяларын, фельетонларын кёл салып, сейирсинип, тинтип, 
усталыкъларына сукъланып, баш уруп – ма алай окъугъанма тамата 
къалам къарындашларымы жазгъанларын. Бу фахмулу авторладан жа-
заргъа юйрениуден уллу школ а къайда!

Болсада алыкъа мен сизге кимни «хатасындан» журналистика-
ны жолуна тюшгеними айтмагъанма. Газетде бир кюн да ишлемеген, 
чыгъармачылыкъ союзланы биринде да болмагъан Маммеланы Мусаны 
жашы Далхатны «хатасындан». Кёчгюнчюлюкде болгъаныбызда, ол 
къыргъыз школда окъугъанды. Аны жазгъан затлары республикалы 
«Ленинчи жаш» газетде басмаланып тургъандыла. Жаз башыны чууакъ 
кюнлерини биринде школчула айбат терекле орнатадыла. Далхат аны 
юсюнден жазгъан информациясын орус тилге кёчюрюп, «Комсомолец 
Киргизии» деген газетге жиберими тилейди. Экиге айланнган къарын-
дашны тилегин толтурдум. Бир ненча кюнден аны къысха билдириую 
газетни бир мюйюшюнде чыкъды, тюбюнде… «Д.Маммеев» деген 
сёзле  уллу къара харфла бла жазылып.

Мен къарындашыма сукъландым, аныча, тукъумум республикалы 
газетде чыгъарын сюйдюм. Нени юсюнден жазгъанымы унутханма, 
алай «Комсомолец Киргизии» газет, биринчи письмому къысхартып, 
25-30 тизгин этип чыгъаргъаны уа эсимден бюгюн да къайдан кетсин! 
Биринчи къууанчыма барлыкъ жолуму жарытды! Жазаргъа,  эринмей-
талмай ишлерге талпындырды, таукеллик, кюч-къарыу берди! Газетни 
тукъум атым жазылгъан жерчигин биргеме окъугъанлагъа кёргюзт-
дюм. Ала да мени биринчи атламыма, кесимча, къууанырыкъ сундум. 
Школну арбазында мени къайгъылы болмагъанлагъа да билдирдим га-
зетде статьям басмаланнганыны юсюнден. Махтаннган этеди дегенле 
болгъанларын да билеме. Алай ол кёлюм кётюрюлюп тургъан кезиуде, 
къууанчым махтаныудан, ёхтемлениуден, кесими башхаладан озгъан-
нга санаудан узакъда тургъанымы кимге, къалай ангылатырыкъ эдим?

 Заман а, эмилик атча, чапханлай барады. Мен да, андан артха 
къалмазгъа кюрешгенча, къадалып жазама редакциялагъа. Фрунзеде 
чыкъгъан газетле эки тилде да, орусча эм къыргъызча, жазгъанларымы 
кёпден-кёп басмалайдыла. Эндиге дери манга сёлешмеучю сабийлени 
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къой да, абаданла окъуна, жазгъанларымы атларын айтып – алай салам-
лашып башладыла тюбеген жерде. Бир-бир танышларым а къатыма да 
жетгенчи къычырадыла: «Къалайса, корреспонденция!» («Корреспон-
дент» дерни орунуна). Болсада уллуну кичини сюйюп неда масхаралап 
айтханларына да чыдайма. Кесими ишими къолумдан келгенича  ити-
ниуден башха манга не керек эди!

Бир затны эсигизге  салама. Кесигиз ангылагъандан, адамла дайым 
тамамлап тургъан ишлеринден эрикген, анга сансыз кёзден къарагъан 
кезиулери да болады. Журналистика аллайладан болмагъанын артда-
ракъда, бу огъурлу да,  халкъгъа бек керекли да ишни кеслерини жашау 
юлюшлерине санагъанлагъа къошулгъандан сора билдим. Алайды да, 
мени къалам къарындашларымы болжалгъа салынмазлыкъ ишлери-
ни ахыры жокълукъдан алагъа эригир кюн чыкъмайды. Сора жазма 
ишсиз туралмагъан адамла журналистиканы къалай сансыз этерле, 
аны сюеден-сюе баргъан болмасала! Кечигиз, хапаргъа къызып, алгъа, 
бюгюннгю кюнюме, жетип къалгъаныма.

Алай эсе, узакъ Къыргъызстанда эллинчи жыллада болгъан ишлеге  
къайтайым. Школдан келгенден сора заманымы асламысын редакци-
ягъа материалла хазырларгъа береме. Жиберген затларымы газетлени 
бетлеринде кёрюрге асыры ашыкъгъандан почтальонну келир жолун 
сакълайма. Кесим да сезмегенлей, ол сабийлигими жоругъу болуп  
къалады. Къалай унутхун почтальон атыны къанжыгъасына  тагъыл-
гъан сахтиян артмагъындан  жангы, басма бояуланы ийиси кетмеген 
газетлени манга узата, былай  айтыучусун:

- Бюгюн да басмалагъандыла жазгъанынгы.
Бир-бирде уа почтальон гонорарчыкъ – жазгъанларым ючюн ахча 

саугъачыкъ – келтирир эди. Биз, кёчгюнчюлюкню жарлы  сабийлери, 
ол кюнню, байрамныча сакълаучубузну унутмагъанма. Гонорарчыгъым 
къолгъа тюшгенлей, шуёхларым бла тюкеннге барып, бек учуз конфет-
леден алыр эдик. Кесибиз да зауукъ этип, юйдегилерибизге да юлюшле 
чыгъарып.

Дагъыда эсигизни бу  затха бурургъа дурус  кёрдюм. Редакцияла 
бла байламлыкъ жюрютюуюм сёзюме табылыргъа, этиллик жумуш-
ну белгиленнген болжалда тамамларгъа, тюзлюкге къуллукъ этерге, 
кече-кюн демей жазаргъа эм дагъыда ала кибик адамгъа бек керекли 
жорукълагъа юйретгенди. Биз, жаш корреспондентле, республикалы 
жаш тёлю газетлени сёзлери бла айтханда, бек алгъа жашау керти-
чиликни къорууларгъа итиннгенбиз. Аны юсюнде бир адамгъа да 
бет этмегенбиз. Жууукълукъну, тенгликни да унута эдик, тюзлюкню 
сейирлерин сакълай. 

Басмада жашау кертичилик ючюн экиге айланнган къарындашым 
Маммеланы Далхат бла мени арабызда сууукълукъ туудурады. «Къыр-
гъызстан пионери» газетде мени зарисовкам басмаланады. Анда сёз 
тенглерим жай каникулланы кезиуюнде колхозну кендраш бахчасында 
халал кёллю ишлегенлерини юсюнден айтылады. Редакцияда ол мате-
риалны басмагъа хазырлагъан журналистни терслигинден уллу халат 
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кетеди. Аны эслеген Далхат, манга бир зат да айтмай, редакциягъа, 
тюзлюкню тохташдырырларын тилеп, къагъыт жазады. Эгечден ту-
угъанны билдириуюн тинтирге пионер газетни редакторуну экинчиси 
Исабек Исаков келгени кёз аллымда  турады. Орта бойлу, къара шинли, 
жумушакъ ауазлы къыргъызлы жаш поэт мени Далхат бла тюбешдир-
ди. Уллу къонакъны (бизге ол алай эди) алтмыш километр жолгъа 
атландыргъан командировкасы бир ненча минутну ичинде бошалады. 
Ишни башы мында эди. Кендрашха къыргъызлыла «къара къурай» 
дейдиле. Газетде уа ол «къара будай» деп басмаланнган эди. Биз жа-
шагъан жерде къара будай ёсдюрмегенлерин а сабийле окъуна биле 
эдиле. Сыйлы къонагъыбыз мени эгечден туугъан бла жарышдырып 
кетди. Болсада мен, иги кесек заманны, ёпкелеп, эгечден туугъанны 
къатына  бармай турдум.

Сабийлигимде  эслеген бир ахшы  къылыкъны   юсюнден айтмай 
болалмадым. Таулу жашчыкъла  тенглерине оздурмазгъа  итинедиле, 
алда баргъанны жетерге кюрешедиле. Алчылагъа тенг болууну уа не 
хатасы барды?! 

Сёз ючюн, кесими юсюмден айтханыма айып этмегиз, Маммеланы 
Далхатха тенг болама деп, журналистиканы сайлагъаныма не аз да со-
къуранмайма. Сора, манга эришип, башха жашла да газетлеге жазып 
тургъанларына не сёз. 

Биз жашагъан элде «Ленинчи жаш» газетде Алтууланы Рамазан-
ны жашы Ахматдан кёп материалы бирибизни да чыкъмагъанды.  Бир 
номерде 2-3 информациясы басмаланнганларын да билеме. Гузеланы 
Исмайылны жашы Исхакъ, Зумакъулланы Мазанны жашы Далхат, 
Малкъондуланы Алийни жашы Хамит эм башха тенглерим да респуб-
ликалы басманы ишине тири къатышханларын  билиригизни сюйдюм. 
Ала барысы да жашауда жерлерин тапхандыла.

ЗАНКИШИЛАНЫ Хусейин.

Чаначыгъым учханда

12 «Минги Тау» №5
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ЗАМАНСЫЗ ЁЧЮЛГЕН ЖУЛДУЗ

Теммоланы Хамитни жашау жолу къысха 
болгъанды.  Анга да къарамай, ол чыгъарма-
чылыкъ иши бла миллет адабиятны тарыхында  
тийишли ыз къойгъанды. Хамит жазыу  ишин 
1930 жылда башлайды. Ол эсин бек биринчиден 
кёчюрмечиликге бурады: орусчадан малкъар тилге 
жаш поэт  П. Германны «Ёргеден-ёрге» деген, М. 
Голодныйни «Партизан Железняк» деген белги-
ли жырларын кёчюреди. Теммоланы Хамитни 
чыгъармачылыгъыны эстетика магъанасы кеси 
заманыны излемине кёре уллу болгъанды. Аны 

суратлау сёзге усталыгъы бек биринчиден кёчюрюу ишде энчи эслене-
ди.  Анга 1930 жыллада къараны билмеген, окъуугъа-жазыугъа энди кёз 
ачып тебиреген малкъар окъуучуну башха миллетли классиклени чыгъар-
малары бла ана тилинде шагъырей этерге къолундан келгенди. Хамит  А. 
Пушкинни «Чыганлыла» деген поэмасы бла малкъар халкъгъа орус хал-
къны маданият эшиклерин ачханды.  Кёчюрюлген чыгъарма ариу эм тынч 
окъулады, магъанасы  ангылашыныулуду. Бу шарт а Теммоланы Хамитни 
чыгъармачылыкъ жигитлигини белгисиди. 

 Хамит, къуру кёчюрюу иш бла чекленип къалмай,  малкъар тилде бир 
къауум назму, очерк да  жазгъанды. Аланы саны кёп тюйюлдю, болсада 
профессионал миллет литератураны ал  атламларына себеплик этгендиле. 
Теммоланы Хамит 1934 жылда  СССР-ны жазыучуларыны биригиуюне 
членнге алыннганды. Жаш поэтни аты Уллу Совет энциклопедияны (1936 
ж.) «Къабарты-Малкъар АССР» деген бёлюмюнде республиканы адабия-
тыны юсюнден сёз баргъан жеринде башха миллет жазыучуланы санында 
сагъынылады.

Чыгъармачылыкъ ишден сора да поэт кесини къадарын устазлыкъ 
бла да байлайды. Огъары Басхан эл школну бошагъандан сора  Нальчик-
де Ленин атлы окъуу шахарда устазла хазырлагъан техникумда окъуйду. 
Аны бошап, туугъан элинде  малкъар тилден дерсле береди, аны ызындан 
Къашхатауда интернатда да ишлейди. Хамитни иги устаз болгъаны, аны 
адамлыгъы кёплени эслеринде къалгъанды. Айтылгъаннга шагъатлыкъ 
Уллу Ата журт урушну ветераны Чеченланы Шамилни эсгериуюдю: «…
Хамитни бет сыфаты, тизгини бюгюн да кёз аллымдадыла, сабийлени эрке-
летип айтыучу сёзлери къулагъыма  эштилгенлей турадыла. Къалай эсе да 
мен  кесими жашауумда аны бек билимли, бек намыслы устазгъа санагъан-
ма. Ол кертиси бла да  алай эди. Биз, сабийле, хар кюнден аны ана тилден 
бла литературадан дерслерине тансыкъ болгъанча келгенбиз. Ол аллай 
ариу сёзлю, хар бирибизни жюрегибизге ачхыч тапхан устаз эди. Аны 
ючюн къалгъанды Хамитни уллу адамлыгъы эсибизде. Мен аныча сабийле 
ючюн къайгъыргъан устаз кёрмегенме. Ол жаланда классда тынгылы дерс 
бериу бла чекленип къалмаучу эди. Кезиуден кезиуге хар сабийни юйюне 

ПОЭЗИЯ
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барып, анасы, атасы бла сёлешип, окъургъа къаллай онгу болгъанын кёр-
генди. Жашау къолайлары къарыусузлагъа кийимле алыргъа болушханды. 
Аллай болушлугъ’ а къыралны школда устаз фондундан этилгенди. Хамит 
манга да бир жол ол ахчагъа эки чурукъ алып бергенин бюгюн да унутма-
гъанма. Биз ол заманда сабийле эдик. Жашаугъа, педагог ишге да тийишли 
магъана не хазна бералайыкъ. Алай ол заманнга бюгюннгю акъылыбыз бла 
къарасакъ, адамлыкъгъа къаллай уллу магъана берилгенине тюшюнесе. Ол 
а къалай насып эди хар инсаннга да» (1). 

Теммоланы Хамит не жаны бла да терен билим алыргъа итиннген-
ди. 1934 жылда Железноводскеде  газет ишчилени экиайлыкъ курсларын  
бошайды, «Социалист Къабарты-Малкъар»  газетни жууаплы секретары, 
маданият бёлюмню башчысы  болуп ишлейди, 1936-1937 жыллада уа -рес-
публиканы китап басмасында литература къуллукъчусу.

1939 жылда  Теммоланы Хамит жалгъан дау бла  ажымлы жоюлгъанды, 
«кезиусюз ёчюлген жулдузладан»  бири болгъанды. Жаш поэтни ажымлы 
къадары кёплени жарсытханды, бютюнда къалам нёгерлерин. Аллайланы 
санында Къулийланы Къайсын да болгъанды. Ич сезимлерин жашырмай,  
ол, Хамитге  атап,  мудах назму жазады:

Алай жеталмадынг келлик кюнлеге,
Уллу сёз-тил жетди  сени ызынгдан,
Тенг болдунг къазауатда ёлгенлеге, 
Жолда окъ тийгенлей тау ауузунда!..

Сен да тау ауузунда кетип баргъанлай,
Жашил, жаш кюнлеринге да къууана,
Иги умутларынг алда тургъанлай, 
Жарты жолда тёгюлдю таза къанынг.

Жырларынг, бишмегенлейин юзюлген
Кёгетлеге ушап, алай къалдыла,
Ол думп болгъан иелерин излеген 
Жаш жырларынг таулада жилядыла.

Хар тизгинде да  лирика жигитни ич жарсыулары теренден-терен ачы-
къланадыла. Къайсынны эсинде  Хамитни жарыкъ сыфаты сакъланады, 
аны эси толуду хурметли эсгериуледен:

О, бюгюн кибик турады эсимде
Сары шиллирек, узун жаш болуучунг,
Биз къауумда болмай сени кесингден
Лакъырдачы, кёп кюлдюре туруучунг…

О, бюгюн кибик турады эсимде
Сени жарыкъ, жумушакъ ышаргъанынг!..
Не айтайым назмуланы юсюнден? – 
Кёп да иги болур эди жазгъанынг…

Замансыз ёчюлген жулдуз
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О, бюгюн кибик турады эсимде
Жаз башында биз бирге барыучубуз,
Дуния жашиллигине сюйюне,
Чакъгъан тереклеге къууаныучубуз.

Кертиси бла да, Хамитни  назмуларын окъугъан кезиуде  аны жюрегин-
ден  жашауда бола тургъан тюрлениулеге къууаннганы ачыкъ эсленеди:

 Къууанама, жашагъанынга къарап,
 Ёсюмюнгю тауусалмайма санап, 
Эски къабынгы юсюнгден ташладынг,
 Къанат къагъып, жарыкъ кюлюп башладынг, -  

деп жазады «Нальчик» деген назмусунда.  Хамит жангы заманны жары-
кълыгъына, тюзлюгюне ийнаннганды. Аны жашау жоругъу да игиликге, 
тюзлюкге къуллукъ этиу бла байламлы эди. Ол себепден къууанч сезимледен 
толу эдиле «къалын» жазылгъан  назму тизгинлери да («Жангы Эл», «Насып-
лы жашау»).  Хамитни назмулары асламысында заманны халына, идеологияны 
излемине кёре  къуралгъандыла («Эркинлик ючюн кюрешиуден», «Жюрек та-
мырланы титиретген шургу», «Унутулмазлыкъ Лениннге», «Сюйюлюннген 
партия» эм д.а.к.). Ол тёреде башхала да жазгъандыла. Сез ючюн, Будайла-
ны Азрет, Улбашланы Ахмадия, Хочуланы Салих, Гуртуланы Берт, Этезланы 
Омар.  Болсада, ол шарт аланы фахмуларын эниш этмегенди, адабиятыбызда 
аланы чыгъармачылыкъларыны магъаналарын азайтмагъанды.

Теммоланы Хамит эсин политика болумлагъа кёп бере эсе да, бек 
алгъа ол миллетине сюймеклигин, аны кенг эм жарыкъ жолгъа турлугъун, 
айнырыгъын  сюйгенин билдиреди. 

Жашна, журтум, кючлю атла,
Санга къууанып къарайма.
Сенде жашагъан инсанны
Эм насыплыгъа санайма, - 

деп жазады ол «Туугъан журтум» деген назмусунда.  Поэт  ашыгъышлы 
санайды жашауда бола тургъан жангы тюрлениулени, аны бла бирге та-
бийгъат да къууанады. Былайда поэт жансалыу (олицетворение) мадар бла 
эркин хайырланады:

Таракъ тауларынг къарайдыла ышарып, 
Салкъын аяз бла алгъыш этелле. 
Акъ булутларынг башынгда узалып,
Къучакълап, ийнакълап, ёрге ётелле… 
                     («Нальчик» деген назмудан юзюк). 

Неда «Жангы Эл» деген назмусундан:

Сакъ жауун аязып, эрттенде кюн тийсе,
Чууакъ кёкден таякъларын жерге  ийсе,

Сарбашланы Алена
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Ма андады хауаны таза игиси, -
Къандырады кырдыкланы токъ ийиси.

   Поэтни лирика сезими туугъан жерине, аны табийгъатына аталгъан 
назмуларында «уянады». Жашауда болгъан тюрлениулени юсюнден (колхоз 
къурулуш, производство урунуу, окъуу-билим, жарыкъландырыу  бла бай-
ламлы ишле) ол  хапарлау халда, «къургъакъ»  тизгинле бла билдире эсе, 
табийгъатны суратлагъан  строфалада поэтни «ауазы» (ёню) тюрленеди,  
макъамлы болады ( «Кавказ таула», «Тауларыбыз», «Жангы Эл», «На-
льчик»). Былайда  назмучуну, саясат чакъырыуладан азатланып,  инсан 
илишанланы ачыкъларгъа итиннгени баямды.

 Жазыучу кесини фахмусун уллу лирика жанрда да сынайды : ол 1936 
жылда  «Октябрь» поэмасын жазады эм «Жангы кюч» деген альманахны 
бетлеринде басмалайды. Илму жаны бла тинтирге къалсакъ, Хамитни поэ-
зиясында суратлау  кемчиликлени белгилемей да жарамаз. Аланы юсюнден 
илму, кесамат ишледе да айтылгъанды (назмуланы агитациялы формада 
къуралыулары, алада декларациялыкъ, поэзия сезим идеология сезимге 
хорлатханы, антитезагъа бойсунууу). «Кертиди, ол жылладагъы назмула-
да жангы ниетлени жыйыу, ариу къылыкъгъа юйретиу алыкъа къарыусуз 
амалла бла бардырылады, - авторла адамны хар кюнде не этерге керекли-
син белгили жорукъла бла чеклерге кюрешедиле. Алай болгъанлыкъгъа да, 
назмулада жангылыкъ сезилип турады»,- деп жазады кесаматчы Урусбий-
ланы Фатимат (2).

  Белгиленнген суратлау жартылыкъладан  азат болурча, табийгъат-
дан келген фахмусуну отун «къызыу жандырырча», айнытырча жазыучугъа 
чыгъармачылыкъ ишинде сынау, сынау бла бирге уа заман да керек эдиле. 
Былайда  поэтни жашагъан заманыны тарых энчилигин чертирге тийишли-
ди. Белгилисича, озгъан ёмюрню 30-чу жыллары саулай да къыралыбызны 
тарыхында огъурсуз жылла болгъандыла, бу кезиуде халкъ кёп азап сына-
гъанды.  «30-чу жылланы эки бети бар эди, – деп ачыкъ жазады Толгъурланы 
З.–  Бир бети – халкъланы итиндирген жарыкъ эди, огъурлу, берекет, къа-
рындашлыкъ, шуёхлукъ тежеген. Башха бети къара эди, кюйсюз, огъурсуз, 
адамланы, миллетлени шош къапхан, – ол халкъладан жашырын эди, аны 
кёпле кёралмагъандыла» (3). Заманны кюйсюзлюгюню, зорлугъуну  ха-
тасындан, жарсыугъа, Хамитни жашау жулдузу замансыз ёчюледи: поэт  
ийнанып, къуллукъ этип тургъан  жангы власть аны кеси жояды.

 Кесини чыгъармаларын Теммоланы Хамит тарых-жашау кертили-
кге бойсундургъанды. «Назмуну алай къурай билиу – ёмюрден бери да 
поэзияны бек къыйматлы, бек баш шартларындан бириди. Поэтни чыгъар-
маларыны асламында халкъны тюзлюкге, жашау тириликге талпыныуу, 
сабанчыланы, малчыланы умутлары бла ниетлери, аланы ата ожакъларына, 
туугъан жерлерине сюймекликлери суратланады»,- деп жазгъанды Мокъа-
ланы Магомет (4). 

Назмуладан тышында Хамит  къаламын къара сёзде да  кёреди.  1933 
жылда ол «Рамазанны ал атламлары» деген очеркин жазады. Бу чыгъарма-
сында автор баш жигитни къадарын жангы тарых болумлада суратлайды.

2000 жылда «Заман» газетни бетлеринде  биринчи кере «Рамазан» деген 
повестини кесеклери басмаланнгандыла.  Бу чыгъарманы мурдоруна, биз 
этген оюмгъа кёре, «Рамазанны ал атламлары» деген очерк салыннганды. 

Замансыз ёчюлген жулдуз
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Бусагъатдагъы окъуучугъа саулай да чыгъарманы суратлау жетишимлери-
ни юсюнден  айтыргъа къыйынды. Болсада берилген юзюкде  авторну тил 
байлыгъы,  суратлау мадарла бла тири хайырланыуу  фахмулугъуну  ишек-
сиз шартларыдыла.

30-чу жыллада жазылгъан чыгъармалада табийгъатны суратлагъан 
ол кезиуде тохташхан суратлау тёреледен бири болгъанды. Кесаматчыла 
аллай шартны кемчиликге санагъандыла. Кертиси бла да, табийгъат болум-
лагъа артыкъ эс буруу окъуучуну  сюжет ыздан ажашдыргъанды, ол болум 
а   чыгъарманы эстетика кючюн азайтханды, суратлау даражасын  тюшюр-
генди.  Теммоланы Хамитни «Рамазан» повестинден кесеклени окъугъанда  
уа, башха сезим тууады. Жазыучу,  белгиленнген тёрени бузмай, табийгъат 
суратланы да кийиргенди чыгъармасында. Алай болгъанлыкъгъа быллай 
суратлау «кийириуле» къысхадыла,  сюжетге «заранлыкъ» этмейдиле.  
Юлгюле келтирейик: «Кёкде жулдузла бир бирлерине ышарып къарай 
эдиле. Бир бирлерине къонакъгъа баргъанча, артларында узун сары ыз-
лыкъла къоюп уча эдиле. Таракъ-таракъ къаяланы, ёре жухланы, сыйдам 
аркъа сыртланы артларындан жылтырап къарай эдиле. Бугъейлени, чыран-
ланы суулары да,  кеслерини тохтамай эшитдириучю жырларына тюрлю 
макъамла берип, шорхулдап бара эдиле. Минги Тауну жанындан ургъан аяз 
кёкге чыгъа келген булутланы кесини ичинде эритип, тас этип къоя эди.

Бир кесекден толгъан айны жарыгъы бийиклени тёппелерин жары-
тып, юслерине сары кийим кийдирип тебиреди. Айны жарыгъы Рамазанны 
ыстауаты бла бирге кесини ичине жыйды…» 

Дагъыда бири: «Тангны жарыгъы къаяланы  башларына жетип ышарт-
ды, бир кесекден Минги Тауну башына кюн жетип, кюмюшню алтын 
суугъа боягъанча, къарап тоймазча ариу тюрсюнлю этди. Андан да энишге 
салына, къалгъан тауланы да башларына кюн кесини ариу, толу жарыгъын 
берип, акъ бармакълагъа алтын оймакъла сукъгъанча этди».  Бу берилген 
юлгюледе  жазыучуну тил байлыгъы, суратлау сёзюню жютюлюгю,  бир 
къауум суратлау мадарла бла (жансалыу, тенглешдириу, эпитетле) бла 
хайырлана билгени чыгъарманы эстетика даражасын  белгилейди, поэтика 
энчилигин чертеди.

Повестьни баш жигити сегизжыллыкъ ёксюз жашчыкъ Рамазанды. 
Аны къадары Хочуланы Салихни «Сафар бла революция» деген хапары-
ны жигити Сафарны къадарына ушайды: экиси да жалчылыкъны азабын 
сынайдыла. Ёксюзлюк, жаланнгачлыкъ, зорлукъ, артыкълыкъ сабийликни 
жорукъларына келишмеген затладыла.  Болсада аладыла Рамазанча, Сафар-
чаланы  сабий дунияларын ажымлы, мутхуз этгенле. Хочуланы Салихни 
жигити жюрегинде дерт алыргъа итине эсе,  класс душманны кёрюп болмай 
эсе, Рамазанчыкъда ол сезимле энтта туумайдыла. Ол сынагъан къыйынлы-
къларыны сылтауун жаланда ёксюзлюгюнде кёреди. «Ол (Токъболат бий 
- С.А.) мени атам, анам болмай, ёксюз къалгъаным ючюн артыкъ лыкъ эте 
болур», -  деп ахтынады жашчыкъ. Алай окъуучу ангылайды баш сылтау 
неде болгъанын – Токъболатчаланы адамсызлыкъларында, кюйсюзлю-
клеринде, заман туудургъан тенгсизликде.  Рамазанны сабий жюрегинде 
аздан аз  азатлыкъгъа итиннген сезим тууады. Аны бошдан айтып къоймай, 
жазыучу  сюжетге огъурсуз къара къушну  бла къарыусуз жумарукъну ара-
ларында кюрешни кийиреди, аланы сыфатларыны юсю бла жигитлерини 

Сарбашланы Алена



183

къадарларын, къылыкъларын ачыкъларгъа итинеди. «Рамазан, элгенерек да 
болуп, ёрге къарар-къарамаз, бир уллу къара къуш хуна чауулну ичинден 
бир жумарукъну тюклерин боран этдирип, жютю, гылжы тырнакъларын 
къабыргъаларына беклеп, къарын тюбюне къысып, жыйып, кётюрюп, 
чегетге учду. Ол ариу къанатлычыкъны ол огъурсуз къушну зорлукъ, жыр-
тыучу тырнакъларыны ичинде бир затдан да болушлукъ болмай, титиреп, 
буюгъуп баргъанын кёргенде, Рамазан Токъболат аны къалай къыйнагъа-
нын, сыйсызлагъанын, хакъын, ашагъанын, дагъыда кесине жетген кёп 
къыйынлыкъланы эсине тюшюрдю.

Жалчы жашчыкъ бу сагъышлагъа кёл ийип, жумарукъну сермеген 
къуш ол насыпсызны къалайда чачарыкъды деп чегетге къарап бир талай 
турду. Ол къолайсыз  жумарукъну  жыртыучу, огъурсуз къушну тырна-
къларындан ычхындырып, ол ариу таулада, жумушакъ татыулу, ёрюшлю, 
хычыуун сериуюнлю зыгъыр этеклеринде эркинлик жашауда ёмюрюн 
азатлыкъ болумгъа салыргъа бек сюйгенлей къалды». Адамланы бла чып-
чыкъланы къадарларын тенглешдириу  чыгъарманы мурдорун къурагъан 
класс келишиусюзлюк бла байламлы суратлау чюйреликни кючлендиреди.

Чыгъармадан юлгюлени эркин келтириу бошдан тюйюлдю. Окъуучу 
сюйгенича,  «Рамазан» повестьни кесеклери бла шагъырей болалмайды: 
айтханыбызча,  чыгъарма тогъуз жыл мындан алгъа «Заман» газетни бет-
леринде басмаланып къалгъанды. Быллай болум  а Теммоланы Хамитни 
чыгъармачылыкъ хазнасына сакъ болууну излейди.

Башында белгилегенибизча, Теммоланы Хамитни биринчи назму 
китабы  «Хорлауланы жырлары» деген ат бла 1935 жылда басмаланады. 
Экинчи кере  поэтни жангыз жыйымдыгъы 1959 жылда чыгъады. Бюгюн-
люкде  ол китап жангыдан «жашау сынаргъа»,  ары къара сёз бла жазылгъан 
чыгъармалары да кийирилип, жыйымдыкъ къуралыр керекли болуп турады. 
Хамитни чыгъармачылыгъына  уллу кёллю болургъа жарамаз. Бютюнда 
бусагъатдагъы окъуучу заманны бийиклигинден  аны суратлау  ишине  тюз 
кесамат кёз бла къарап, анга тийишли багъа берирге, суратлау-эстетика да-
ражасын  белгилерге борчлуду. 
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ТЕММОЛАНЫ Хамит

    
    КАВКАЗ ТАУЛА

Эки тенгизни уллу толкъунлары,
Гюрюлдеб, юсюнге таукел ауалла:
Ёшюнюнгден чартлагъан бурчакълары,
Артха айланыб, ызларына  жауалла.

Чиран сууларынг чучхурладан агъыб
Ауалла къая ташланы къучакълаб;
Тыкъ булутларынгдан жарыкъ от чагъыб,
Салкъын жауунларынг жауад чачхалаб.

Аркъангы кемсиз бийикге элтгенсе, 
Булут озмайд, алагъа ёшюн урмай; 
Санларынгы да терен къол этгенсе, 
Турмайд аланы чиран суула жырмай.

Ёшюнюнгде акъ булутла тёшек этиб, 
Юсюнге аладан сериуюн жетиб. 
Салкъын сыртлада жатыб кийиклеринг, 
Къайырылыб къарайла бийиклеринг

Темир бет алыб  турад чиранларынг, 
Майна, алайда къаяларынг, ыранларынг, 
Кёреме бугъейинги, куртунгу къараб, 
Мен сени къайдан тауусайым санаб...

Сени сейирлик затларынг кёб барды, 
Бир жеринг чучхурду, бири уа жарды, 
Сийдам къая, чынгыл ичлеринг тарды; 
Бек бийиклеринг’а ёмюрлюк къарды.

Талгъыр къушла, къанатларын кенг жайыб, 
Этеклерин тюрлю жасамла къоюб, 
Таракъ къаялы, кезли ауушларынг, 
Бийикледен акъгъан  суу  тауушларынг,—

Сени берекетли мюйюшлерингде 
Ариулугъунгу кёргюзтюб къояды, 
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Сени сериуюнлю тау ичлерингде 
Колхозчу зауукълу мюлкден тояды.
Кёб миллетлени жыйгъанса къойнунга, 
Жарыкъ жашау ичинде айнытаса
Къонакъбайлыкъны алгъанса бойнунга,
Шуёхлугъунгу энди танытаса.

Альпинист, турист къонушла чюйлейбиз,
Хар жерингде гетен чатырла къуруб. 
Ариу агъач чегетинги бийлейбиз, 
Курорт юйлени аллын санга буруб.

Сен акъ къаяларынг сунуб да турма 
Ёшюнюнгде большевик къалаланы. 
Танг аласы жулдузларынг да сунма 
Аланы ичинде жарыкъ жаннганланы.

Бир заманда къара уучу къушларынг 
Къалкъыучу эдиле мыллыкдан тоюб, 
Энди уа, учханлы темир къушларынг, 
Къачадыла темир къушха жол къоюб.

Жияу киралмагъан такъыр жолунгу, 
Ёхтемленнген,  терен  чауул  къолунгу 
Кенгертдик, машинала да барырча, 
Колхозчула къууанч жашау салырча-

Машинала чырмау алмай, сюзюлюб, 
Жарыкълары жолну жарытадыла.
Баралла, айланч жолунгда тизилиб, 
Моторлары тохтаусуз тартадыла.

Минги тауунгу тюз иер къашында 
Дагъыда, колхозну хар-бир къошунда 
Телефон аппаратланы къургъанбыз: 
Сууларынгы биз айтханнга бургъанбыз.

Кавказ тау, къызгъанмайса байлыгъынгы, 
Эркин этдинг, къышлыгъынгы, жайлыгъынгы. 
Кёбден бери сакълагъан магъаданынгы, 
«Ач деб, башладынг — кесинги санынгы».

Сени хапарынгы кёбле санай,
Мынча махтау сёзюн да санга бериб;
Хуржунларынга ишанлаб къарайла, 
Анда сени саугъаларынгы кёрюб.

Назмула
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Жангы жашау бла бирге байламлы, 
Магъыдан къуюларынгы чачабыз, 
Игиликлеринде алгъа сайланнган, 
Молибден, сурьма ёзекле ачабыз

Къызыл аскерни жигитлери барыб, 
Курт чунгурларынгда къошун салалла. 
Шекерча, акъ щаугютлеринги жарыб, 
Тюз тёпбенге таукелликде баралла.

Майна, сени сууунг этген бир жарда 
Олтуруучу эди къыш уллу къар да. 
Жаз башында тели хансла чыгъыучед 
Ма, ол формада мадуллай туруучед.

Жолоучу, къайта келиб, кеч болуб, 
Ёгюзлерин ол жагъада ийиучед. 
«Кесим да бир тынчаяйым» деб, солуб; 
Юсюне жамычысын да кийиучед.

Бу мен айтхан мадул, тогъай къоюнда 
Темир-бетон къабыргъала сырылды: 
Хыны шорхалы  Бакъсан  суу  бойнунда 
Бакъсан ГЭС-и — жарыкъ чолпан къурулду.

Суу, кючюн турбин чархлагъа тик уруб, 
Цемент тырхыкда чулгъаныб барады. 
Жарыкъ тиякъларын хар жерге буруб, 
Республикге жангы къууанч салады.

Жерге къарасанг, — машина келеди, 
Къыйын тарларынгы сыйдам жол этиб. 
Аэроплан кёкде къанат кереди, 
Къыйырлары булутларынга жетиб.

Къолтугъунгда, къабыргъангда, белингде 
Тутуш агъач бийлеб тургъан кенгингде 
Ишлени, белинги бюгюб саначы, 
Ненча колхоз жарыкъ айныйд, къарачы!

Кютюлелле колхоз малла жерингде, 
Ариу тау кырдыкларынга жарашыб, 
Колхозчула къууаналла элингде, 
Бу зауукъ жашаугъа бирден къарашыб,

Ma, айланыб къара тау жайлыкълагъа, 
Колхоз ёсдюрген уллу байлыкълагъа. 
Тау аязла сюзюлтген жашил чатла, 

Теммоланы Хамит
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Анда отлайла сайлама колхоз атла.

Колхозчу, къойланы кириш тартдырыб, 
Кюнлюмюнгде гелеулени сылайды, 
Сюрюуюн салкъын чегетде жатдырыб, 
Санга къараб, къууанч жырла жырлайды.

Кенглерингде, ариу жайлыкъларынгда 
Колхоз къошла стауатла салалла. 
Хайырланыб, хар бир байлыкъларынгда 
Къууанчлы жашауда  ёсюб  баралла.

Нечик зауукъ жашаулуду колхоз къош, 
Анда ишсиз бир адам да турмайд бош: 
Бир колхозчу сют машина бурады, 
Майна, бири ийнек сауа турады.

Сени бек насыблы жерге санайма, 
Танг  атханлай  кюн  да  санга  тиеди. 
Кёз къакъмайын, санга сюйюб къарайма, 
«Не ючюн» десенг, — жеринге колхоз иеди.

Ишчини, колхозчуну берч къолу бла, 
Бешжыллыкъны тюз салгъан жолу бла 
Уруннганла жарыкъ жашау алдыла, 
Эллерине жарыкъ тюрсюн салдыла.

Тайдырабыз кирли, заранлы къылыкъны, 
Зулмучула къоюб кетген терс ызлыкъны. 
Ёсдюребиз жангы, акъыллы адамла. 
Алгъа атлайла жигер,  таукел  атламла.

Колхозчула малларын иги кютюб, 
Аланы барын къоранчсыз ёсдюрюб, 
Бек сайламлары да орден алалла, 
Алгъа барыргъа къууанч юлгю болалла.

Хар ишчини, колхозчуну жашауу 
Къолайлыды аны мюлкю, ашауу. 
Кетди юсюнден къарангылыкъ баш ауу, 
Ишге заран болгъанд аны баш жауу.

Санга былай толу жарыкълыкъ берген, 
Сени хар мюйюшюнгю ариу керген, 
Большевик колхозланы ишлериди! 
Уруннганланы жигер кючлериди!

Назмула
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Къабарты-Малкъар ёседи, жашнайды, 
Бир хорлауну бошаб, бирсин башлайды. 
Чырмауланы къоркъмай таукел ташлайды. 
Къартланы да къууандырад, жашлайды.

Къалай уллу хорлаула этгенинден, 
Махтаулу юлгюлеге жетгенинден, 
Айтыб къысха тауусургъа къыйынды, — 
Ол хорлау’а хар неден да сыйлыды.

Партияны салгъан жолунда барыб, 
Малчылыкъда уллу хорлаула алыб, 
Жерчиликде большевик низам салыб, 
Колхозчу къууанад жашауу жарыб.

Бизде ёседи жаш тёлюню насыблысы, 
Жангы дуньяны ёзеги эм татлысы. 
Ала окъуулу, билимли ёседиле, 
Къарангылыкъны тамырын кеседиле.

Большевик ишни къолгъа тюз аладыла, 
Техниканы теренине барадыла. 
Культураны оюлмазча къалайдыла, 
Чууакъ кёкде эртден кюнча жанадыла.

Ёсед колхозларыбызны маллары, 
Кюнден ёсед кёб жанына санлары; 
Игиленед агъачлары, санлары, 
Берекетлид жайлыкълары, ашлары.

Сабанланы темир атла жырадыла, 
Урлукъларын сеялкала сырадыла, 
Сабанларыбыз тирликден толадыла, 
Тирликлени комбайнала орадыла.

Колхоз сабан тенгиз кибик чайкъалад, 
Сары жибек жайгъанча толкъунланад, 
Колхозчу ол байлыкъгъа жарыкъ къарайд, 
Жюрегинде жарыкъ чиракъ да жанад.

Партияны хар сёзлерин алабыз: 
Ол сёзлени жарыгъында барабыз, 
Жарыкъ жашау шахарларын салабыз, 
Ма, бир бузулмазлыкъ кючлю къалабыз.

Бу хорлаула бизге чек тюйюлдюле, 
Алгъа бютюн таукел атлаб барлыкъбыз. 
«Ишибиз тамамд» деб, артха турмабыз; 
Жангы-жангы хорлауланы аллыкъбыз

Теммоланы Хамит
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    1936 ж.

ТАУЛАРЫБЫЗ

Къара тенгизден  башлаб,
Каспийскеге тартылыб, 
Кавказ таула турадыла, 
Ол арагъа саркъылыб.

Ариубуз деб, тиш ишартыб, 
Булутланы чакъыралла, 
Татымлы жайлыкъларында 
Къой сюрюуле макъыралла

Къараб тоймаз кибикди 
Къалын агъач тамакъла; 
Ийнан, алтын кибикдиле 
Сууларында чабакъла.

Сыртлада жумарыкъ ёрюш 
Кёк жабыу жайыб турады; 
Таугъа айланыб къарасанг, 
Ариу аяз да урады.

Тауладан акъгъан суула 
Кюмюш кибик жаналла. 

Адамла узакъладан 
Аны кёрюрге баралла

Нарат терекле бардыла 
Толкъун болуб юслери, 
Ауругъанны сау этелле 
Аланы ийислери.

Бу тауладан бирлери 
Артыкъ юлюш алгъанды, 
Къалгъан тауладан эсе 
Кёб да ёрге баргъанды.

Эркелетиб, аны таула 
Махтаб, ариу кёргендиле. 
Буздан, къардан уллу юлюшню 
Бийик таугъа  бергендиле.

Билигиз, бу эркеленнген, 
Дунья билген Минги-тауду; 
Тёрт жаны да жарты болмай, 
Ариуду, толуду, сауду.

Бир-бирде ол акъ булутдан 
Чиммакъ  бёркюн да  киеди, 

Назмула
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ЁМЮРЛЕНИ ТЕРЕНИНДЕН

ГЕРЮКЛАРЫ

Герюклары сейир къадарлары болгъан тукъумладан бирине сана-
ладыла.

Буруннгу заманлада Гюржюде Додриани деген тукъумну жашы 
Герюк эрли тиширыучукъну сюйгенди. Аны бла бир тилли болуп, ол 
ожакъ шынжыр бла жашырын отоугъа тюшгенди, алай, билмей тур-
гъанлай, тиширыучукъну эри келип къалгъанды. Алайда экиси да къама 
уруш этип башлагъандыла. Жаш, онглуракъ болуп, тиширыуну эрин 
хорлагъанды. Сюйгенин сыртына алып, къалауурла кёрюп къоярла деп 
къоркъса да, жаш ожакъ шынжыр бла артха чыкъгъанды. Дерт жетди-
рирле деп къоркъуп, Уллу Къарачайгъа келгенди. Къарачайда орналып, 
ол уллу бай юйюр къурагъанды.  Туудукълары акъ офицерле болуп, 
Россейге къажау тургъанла бла уруш этгендиле. Революция башлан-
нганда, къызыл аскерге къошулгъандыла. Революциядан сора къуллары 
аланы тукъумун алып къойгъан эдиле деучюдюле. Алай, репрессияла-
гъа тюшюп, аланы кёплери, сау эселе, шау   эселе да, хапарсыз болуп 
къалгъандыла. Къачалгъанлары Америкагъа къачхандыла. Герюкню 
сау къалгъан туудукъларындан бирини юй бийчеси Боташланы къызы 
болгъанды, ол, жашчыкъ табып къутулгъанлай, ёлюп къалгъанды. 
Сабийчиклени атасы аны Малкъарда эмчек анагъа бергенди. Кеси да 
сабийине келе-кете тургъанды. Алай бир келгенинде, Уяналадан бир 
тиширыугъа бюсюрегенди. Аны эри эртте ёлюп, ол къызчыгъы бла 
жашай эди. Алайлыкъ бла ол Малкъарда орналады. Аны туудукъла-
рындан Малкъарда юч юйюр барды. Кеси уа  кёчгюнчюлюкде тюз да 
ары  жетгенлей, хауа жарашмай, ёлгенди. Аны бир къызы Асият Къара-
чайда къонакъда тургъанлай, Къарачай бла кёчюрюлюп, Къазахстанны 
бек сууукъ жерине тюшген эди. Жаш къызчыкъ болуп, ол анда кёрген 
къыйынлыкъларыны юслеринден былай айтады: «Ачдан бла сууукъ-
дан адамла кёбюп ёле эдиле. Биргебизге, будайгъа букъдуруп, алтын, 
кюмюш да алгъан эдик, алай алтын бир тюкге да саналмай эди. Жангыз 
бир кере бир алтын бууунлукъну бир ётмекге алышхан эдик. Атамы 
эгечини ёлюгюн чыгъара туруп, аны боюнунда алтын минчакъла-
ры юзюлюп, жерге тёгюлген эдиле, аланы жыяргъа киши ийилмеди. 
Алтын минчакъла тёгюлгенлей къалгъан эдиле. Къышхыда ёлюклени 
юй башына жыйып, жай жылыуу жетгенлей, къыйынлы таулула алай 
асырай эдиле. Насыбыма, урушдан сау къайтхан тамата къарындашым 
мени сора-излей келип тапхан эди.

Ол мени Талды-Курганнга анама келтирди. Артда къарындашым  
юйюрю бла Нарсанагъа кёчюп кетген эди. Бир эгечим а, эри ёлюп, тёрт 
сабийи къалгъан эди. Ала да, биз да бир юйюр болдукъ. Барыбыз да чю-
гюндюрде ишлей эдик. Бек гитче эгечибиз Фатимат биз ишден келирге, 
салам отда гыржын биширип турур эди. Бир эгечим а, Хазик, сабийлеге 
къараргъа анабызгъа болуша, окъуусуз къалгъанды».



191

УЯНАЛАРЫ

Мени анам Герюкланы Хажимырзаны къызы Хазинер, къартладан 
эшитгенме деп, былай айтыучуду.

Бурун заманлада таулу эм эбизе жашла бир бирлеринден малла 
сюрюп болгъандыла. 

Таулу жашла аллай бир чабыууллукъ этгенде, тон тюплерине букъ-
дуруп, бир гитче жашчыкъны да урлап, атла бла келе болгъандыла. 
Къаядан таш тюшюп, дауур этгенде, жашладан бири: «Уянады жаш-
чыкъ», - дегенде, бирси жаш: «Аты Уяна болсун» - дегенди. Эбизе 
халкъны адамыны кёбюсю сарычач, акъбет, кёк кёзлюдюле.

Уяналаны субай санлы жашларын, сарычач, кём-кёк кёзлю къыз-
ларын сормай таныргъа боллукъду. Мен билгенликден, къарт анамы 
къарындашлыры алгъа заманлада акъ аскерде офицерле болуп, ре-
волюцияда къызыл аскер жанына къошулуп, уруш этгендиле, ала 
репрессиялада думп болуп кетгендиле. Уяналары ишни сюйген, хурмет-
ли тукъумдула. 

УЛБАШЛАРЫ

Мени къарт  анам Уяналаны Гокка айтханнга кёре: «Улбашлары 
акъ шинли болуучу эдиле, чачлары бал бетли. Къызчыкъларын бек эрке 
юйрете эдиле. «Ой, Улбашлагъа келин болгъана а не насыплыды!» - деп 
болгъандыла. Эрге баргъан къызларыны ызларындан къара къаргъа 
къаргъагъанды деп, алай да айтыучу эдиле. Тюрлю-тюрлю байрамлагъа 
жораланнган къууанчлада Улбашланы къызлары, жашлары да, чиммакъ 
кийимле да кийип, Раубазы терекни тёгерегине гюрен туруп, бир бири 
къолларындан тутуп, сейир ариу тепсеп, кеслерине къаратыучу эдиле. 
Раубазы терекни тюбюне татыулу азыкъла келтирип, терекге да сыйлы 
къумачладан журунчукъла неда  ариу инжи тигилген къол жаулукъчукъ-
ла къысып болгъандыла. 

Малкъарда Улбашлары уллу тукъумладан бирине саналадыла. 
Тукъумну асламысы Уллу Малкъарда Шаурдатда жашай эдиле. «Къара 
ишни сюймеучю эдиле, кеслери да къара ёзденле болгъандыла. Къул 
тутмагъандыла, башхалагъа да къуллукъ этмегендиле. Жарлы эм къа-
рыусузларына бек болушуп болгъандыла. Таулулада: «Улбашланы 
сызгъырыучусу кибик, не сызгъыраса?» - деген сёз барды. Алай нек ай-
тылады? Къартла айтханнга кёре, тукъумну «Юй иеси» болгъанды. Ол 
къабыргъа ташны артында жашырын отоучукъда жашагъанды. Ушхуу-
ур ашап бошасала, юй иесине деп, хант къангада юлюш къойгъандыла. 
Ол, азыкъгъа бюсюремесе, неда анга аш салыргъа унутуп къойсала, 
табакъны табакъгъа уруп, къыжырыкъланып болгъанды. Халкъыбыз 
Азиядан къайтыргъа эркинлик алгъанлай, тукъумдан къарт тиширыу, 
жашы, келини эм туудукъчугъу бла биринчи болуп Шаурдатха къайтхан-
ды. Жашы: «Анам, жангы юй ишлер эдик», - дегенни эшитип, юй иеси 
ташны ташха уруп, мурулдап, ол оноугъа бюсюремегенди. Алай, анга 

Тукъум таурухла
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къарамай, жаш агъачдан терек сюйреп келгенлей, юй иеси аны къаядан 
атханды. «Бир Аллах, Малкъар кёчюп келгинчи, асыры сабийге къор-
къгъандан, келинчик да, мен да аны ортабызгъа салып, алай жукълаучу 
эдик. Алай эрттенликде туруп къарасакъ, сабийни тёгереги ууакъ таш-
чыкъладан толуп туруучу эди. Насыпха, Малкъар кёчюп келди да, биз 
да, энишге энип кесибизникилеге къошулдукъ деп, ол тиширыу алай 
айтыучу эди»,-  деп, тукъумда аллай хапар жюрюйдю. Тукъумну кёп  
къарты, къарыусузу, сабийи  Азияны исси хауасы жарашмай, аны юсюне 
да ачлыкъ къошулуп, ёлдюле. Жашларыны кёбюсю урушда къырылды, 
тас болду. 

Тукъумда аты айтылгъан жашладан бири Улбашланы Келлет бол-
гъанды. Улбашланы Ахмадияны уа власть, назмуларына бюсюремегени 
ючюн, жыйырма жылгъа ГУЛАГ-да азап сынаргъа олтуртханды. Ба-
летмейстер Мутай гитче заманчыгъында Орджоникидзени аллында 
ариу тепсегени ючюн, ол анга саугъагъа аякъ мешина бергенди. Ол 
заманда аллай саугъа бек сыйлы саугъагъа саналып болгъанды. .Ази-
ядан къайтхандан сора «Кабардинка» деген тепсеу ансамбльни тепсерге 
юйретип, битеу дуниягъа респуликабызны атын айтдыргъанды. Ол 
«Кабардинкадан» кетгенден сора «Балкария» деген таулу тепсеу ан-
самбльде балетмейстер болуп ишлеп тургъанды. Улбашланы Азнор 
да культурабызгъа уллу къыйын салгъанды. Ол халкъыбызда бек уста 
жырчыларыбыздан бириди.  Улбашланы тукъумда  директорла, врачла, 
устазла, жерчилик бла, малчылыкъ бла  кюрешгенле да бардыла.   Мал-
къардан тышына кетип, анда ишлеп, жашап къалгъанла да бардыла. Сёз 
ючюн, Улбашланы Рамазан жаш заманында, Горисполком Москвагъа 
жиберип, ол анда Москваны Бауманский районуну комсомолуну инс-
труктору болуп тургъанды. Энди ол Мосгорстройну таматаларындан 
бириди. Жашы Артур тюкен таматасыды. Андан сора да медицинада 
аты айтылгъан тиширыу да барды. Жаш тёлюбюз бир жерде да кеслери-
не терс сез айтдырмай урунадыла. Улбашлары тынч, жууаш адамлагъа 
саналадыла. 

ЦАКОЛАРЫ

Цаколары Уллу Малкъарда жашап болгъандыла. Репрессияланы за-
манында Сыр-Дарьягъа исси къумлагъа тюшгендиле. Жолда кёчюрюп 
баргъан заманда, бир эгечим ауруп, жолда чечен жанында тас болуп, сау 
эсе да, ёлген эсе да, хапарыбыз болмай къалгъанды деп, мени къайын 
атам алай айтыучуду. Амалсыздан жер юйчюкле ишлеген заманда, 
жерден жилян, кеселке да, макъала да чыгъа эдиле. Жумуртханы юзмез-
ге салгъанлай, иссиден бишип болгъанды.

Тукъумну асламысы, хауа жарашмай, Сыр-Дарьяны къумларында 
къырылгъандыла.

Къабарты-Малкъаргъа кёчгюнчюлюкден къайтханла бир жыйырма 
беш юйюр болурла. Малкъарда, Нальчикде, Эльбрусда жашайдыла. Ала 

Сарбашланы Алена
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окъуугъа, ишге да бек къатыдыла: медицина жаны бла ишлегенле, уста-
злыкъ этгенле, мал тутуп, жер иш бла кюрешгенле да бардыла.

Тукъумну таматасы Цаколаны Ацейни жашы Мустафады. Къабар-
ты-Малкъарны бек ариу эллерини биринде Ташлы-Талада жашайды. Ол, 
уруш башланнгынчы окъуна, аскерде къуллукъ этип болгъанды.  Алай-
дан урушха кетгенди. Атасы, анасы да анга жети ай болгъанда ёлген 
эдиле, эгечи ёсдюргенди, аланы кёчгенлеринден хапары да болмай, 
Украинада къазауат уруш этип болгъанды.Ол айтылгъан разведчик Ни-
колай Кузнецов, немецлиледе обер-лейтенант «Пауль Зиберт» суннган, 
оруслу жаш бла бирге  партизан отрядда Ровнода пулеметчик болгъанды. 
Кёп майдалы, ордени да барды, кеси да Александр Невскийни орденини 
кавалериди. «Отряд особого назначения» деген  кино аланы отрядыны 
юсюнденди.

Отрядны таматасы Медведев жазып : «Они сражались за родину»- 
деген  китап да чыкъгъанды, кёп газетледе статьялада барды. «Аппа, 
къайдан чыкъгъанды тукъум?»- деп соргъанымда, ол манга: «Юч къа-
рындаш болгъандыла, аланы бири былайда Моздокда, бири Дюгерде, 
ючюнчюсю Малкъарда къалгъанды. Кертиди, Дюгерде бек кёпдюле, 
кеслери да бушуугъа, къууанчха келе туруучудула .Дюгерде да, тама-
табызгъа сен саналаса деп, мындан алдалада Мустафагъа да аны уллу 
къарындашындан туугъан, эллилени саулугъуна бек жарсып къарагъан 
Тахирге да кюмюш къамала келтирип, къурманлыкъ да этип кетген 
эдиле.

Тукъумдан окъуулары болгъан жашла къызла да, Москвагъа ишлер-
ге кетип, кеслерин иги жанындан кёргюзтедиле.

УЛБАШЛАНЫ Саният

Тукъум таурухла
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ХАЛКЪЛА КЪАДАРЫ

Дунияны айныу жолуна къарасанг, бир миллет да башхасына къо-
шулмай, байламлыкъ жюрютмей, къош болмай турмайды. Бюгюн да 
тохтап, шошайып, жеринден тепмей тургъан халкъ жокъду. Бурун бола 
келген ишлени ызларын тилде, фольклорда, эпосда табаргъа боллукъду.

Бирде бир халкъ Адам саны кеп болгъан халкъгъа къошулса жуту-
луп да къалады. Тарых тинтиуле археология, этнография, лингвистика, 
антропология, историография бла байламлыдыла. Анга кёре, табыл-
гъанны бир бири ызындан тизе кетсенг, кёп зат жерин табады.

Бу сиз окъурукъ статьяны юсюнден эшите эшите тургъанма, алай 
кезюме урунмагъан эди.

Татарлы тюрколог Абрар Каримуллинни ишлерин жаратханла жа-
ратмагъанла болгъан эселе да, аны илмуда тюрк миллетлени юсюнден 
жангы сёз айтханнга санайма.

«Ленинград шахарда Пушкинни юйюнде Н.И.Ильинскийни къа-
гъыты сакъланнганын эшитип, ол къагъыт бла шагъырейленирге таукел 
болама. Ильинский тюрк миллетлени адабият, маданият, тил хазналарын 
тинтгенледен бири болгъанды. Илму ишлери кёпдюле, алай белгисиз 
къагъытда бир жангы зат болур деген умутуму юзмейме» деп башлайды 
хапарын Абрар Каримуллин.

   Архивлени къозгъай кетгенде къагъыт табылады. Ол Отто Рериг 
деп биреуге жазылгъан эди. Къагъытда, жарсыугъа, эс бурурча зат жокъ 
эди. Алай аны бла байламлы башха къагъытха эс бурурчады. Отто Рериг 
татарлы алим Ибрагим Хальфиннге жиберген къагъыт араб графика бла  
татар тилде жазылгъанды.

Ибрагим 1800 жылда Къазан гимназияда устазлыкъ этип тургъан-
ды. Артдан, университет ачылгъанда, лектор болгъанды, тюрк тиллени 
тинтген белгили алим эди. «Татар тилни азбукасы эм грамматикасы», 
«Джингис ханны эм Акъсакъ Тимурну жашаулары»илму ишлени жаз-
гъанды, «Родословная Тюрков» деген китап да аны редакциясы бла 
чыкъгъанды. Бир сез бла айтханда бийик окъуу юйледе татар тилни де-
рслери аны китапларын хайырланып ётгендиле. Аны айтханыбыз Отто 
Рериг тюрк тиллени терен тинтир муратын билдирип аны бла байлам-
лыкъ излейди. Къагъыт 1861 жылда жазылгъанды, Ибрагим Хальфин 
жашаудан кетгенден сора. Ол кезиуде Къазан университетде  Тюрк, 
Татар тилни кафедрасы ачылады, университетни совети къагъытны ол 
кафедраны таматасы Н.И.Ильинскийге тапдырады. Ильинский Реригге 
жууап береди. 1863 жылда Рериг Ильинскийге дагъыда бир къагъыт жи-
береди. Алай ол кезиуде Ильинский кафедраны да къоюп башха ишге 
кёчгени бла байламлы къагъытны оноуу этилмеди. Абрар Каримуллин 
Реригни юсюнден бир тюрлю бир хапар билир умут бла Салтыков-
Щедрин атлы, Ленин атлы къырал, тыш къыраллы, Илмула Академияны 
библиотекаларына къагъыт жазады. Аланы биринде да хапар болмайды.  
Брокгауз бла Эфронну сёзлюклеринде Америкада жашагъан индейли-
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лени юсюнден статьяда аны аты сагъынылады 
деген билдириуден сора Американы библио-
графия арасына къагъыт жазады. Американы 
конгрессини библиотекасындан жууап келеди. 
Ол не Адам болгъаныны юсюнден толу хапар 
айтылады. 

Фредерик Льюис Отто Рериг Лейпциг, 
Париж, Галльск университетледе медицина 
эм филология жаны бла билим алгъандан сора 
шаркъ миллетлени тиллерин тинтиу бла кюреш-
генден Америкада чыкъгъан «Тюрк тиллени 
юсюнден эм сиу индейлилени тили» деген китапларын излей кетгенде, 
«Американы табийгъат байлыкълары» деп институтну отчету табыла-
ды. Анда сёз экспедиция этген ишни юсюнден барады, алай 435 бетинде 
Реригни сиу индейлилени тилини юсюнден билдириуге эс бургъанды 
Каримуллин. Рериг тогъуз тилни билгенди, баям бу тилни да аз-маз тин-
тген болур деп биринчи бетин ачханда, алим сиу тилни тюрк тилле бла 
тенглешдиргени ачыкъланады. Сейир тамашагъа къалып Каримуллин 
Реригни статьясын бир ненча кере окъуйду.

Рериг сиу тилни энчилигин белгилейди, бирси индейлилени тилле-
ри бла тенглешдиргенде, тинте кетип быллай оюмну чыгъарады: «сиу 
эм дакота  тилле Урал-Алтай тиллеге келишедиле. Бу тиллени жюрют-
генле кюнчыгъыш Европада, Сибирде эм Орта Азияда жашайдыла, 
бир къауумлары уа Европада – ала венгрледиле». Реригни оюмуна кёре 
синтаксис, морфология жаны бла сиу бла Урал-Алтай тилле толу ке-
лишедиле.

Бир къауум сёзлени толу магъанасын энчи белгилер ючюн аны 
кючлеп айтхан тёре тюрк миллетледе эм сиу индейлиледе жюрюге-
нин юлгюле келтирип ачыкълайды. Сёз ючюн «sap – sapa» (кап-кара) 
«сет-сера», «чип-чибэр» (бек ариу). Фонетика жанын алып айтсакъ да 
келишимле сингормонизмни жорукъларына бойсунадыла сиу тилде « 
ta», « te» суффиксле тюрк тилледе «да», «дэ» - «та», «тэ» суффиксле-
ге келишедиле. Сиу тилде  «ekta» тюрк  тилде «йакта» деген сёзню 
магъанасын «бу жанына» деп чыгъарады.

Сёз ючюн, татар тилде «Кен йакта» (кюн жанына», «сул йакта) 
(сол жанына)  «sa», «se» деген суффиксле эки тилде  «чы», «че» деп 
хайырланыладыла, ташчы, балыкъчы лексиканы тенглешдиргени да 
Реригни оюму терс болмагъанына шагъатлыкъ этеди « tan»- «tang» 
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тюрк тилледе танг да эртден жарыгъыны белгисидиле. Андан мор-
фология  къуралыуланы да тенглешдиреди – «tani – tang» бил, таны 
деген магъананы тутады эки тилде да, тюрк тилледе «хан», «каган», 
«ага» деген сёзле сиу тилде «Wakan». «Баш бакъан», «баш къан» деген 
сёзле бюгюн да жюрюйдюле тюркде. Алай бла Рериг сиу индейлиле-
ни тили татар-тюрк къауумгъа бегирек келишеди эм ала америкагъа 
Азиядан кёчгендиле деген оюмгъа келишеди.

   Рериг индейлиле бла Америкада граждан уруш башланнган-
да танышханды, Шимал бла къыбла уруш деп да айтылады. Шимал 
жаны негрлени эркин этер ючюн кюрешгенди. Дакотада госпитал-
да ишлеген Рериг, урушха къатышхан индейлилени тиллери Тюркде 
тилманч болуп ишлеген заманда эшитген тилге ушагъанына, келиш-
генине сейир этеди. Бош заман табылгъанлай индейлиле бла тюбешеди, 
адет-тёрелерин кёреди. Ма ол кезиуде жазады Ибрагим Хальфиннге 
къагъыт. 1865 жыл уруш бошалады. Рериг аскерден бош болуп 
индейлиле бла 6 айны турады. Жырларын, тепсеулерин, жашау тур-
мушларын, тиллерин, таурухларын тинтеди. 

  Рериг бу ишге толу бериледи, медицинадан да кетип, тиллени 
тинтип башлайды, ол санда санскрит тилни да. «Кто был кто в Аме-
рике» деген ишин басмалайды. Океанияны тийресинде жашагъан 
миллетледе, санскритде да келишген шарт тапмайды.

Американы шимал жанында жашагъан индейлилерини арсын-
да сиу-хока тилни жюрютген уллу къауум барды. Анга хока, юси, 
ваппо, керес, туника, кэддо, черокез, мускоч дагъыда башха ин-
дейлиле киредиле. Сиу да ол къауумданды. ХVII –ХVIII ёмюрледе 
ала Миссисипи сууну бойну бла Къаялы таулагъа, Калифорниядан 
Арканзасха дери жерде жашагъандыла. Сиу тил дагъыда бир ненча 
къауумгъа юлешинеди: Дакота-ассинбойн, мандан, виннебаго, жи-
датса, апсорака. Сиу батыр, ёткюр миллетге саналгъанды, аланы 
жерлерин бийлеген акъ колонизаторла бла кёп урушханды. 1963 
жылда бардырылгъан тергеулеге кёре кёп миллионлу миллетден 
жалан 77 минг къалгъанды. Резервациялагъа кёчюрюп бир бирден 
узакъ этгендиле. Бюгюнлюкде ала Северная эм Южная Дакота, 
Королина, Монтана, Небраска штатлада жашайдыла. Суратлау ли-
тературада, кинофильмледе адетлерин, тёрелерин кёргюзтгенликге 
тиллерини юсюнден сёз да жокъду. Жалан да англо-дакот сёзлюк, 
жангы къурала тургъан школлагъа болушлукъгъа чыгъарылгъан 
эм С.Риггни сёзлюгю табылгъанды. Экинчи сёзлюк табийгъат бай-
лыкъланы тинтиуню юсюнден жыйымдыкъгъа киргени себепли не 
библиотекалагъа, не тил бла кюрешген институтлагъа тюшмеген-
ди. Алай бла белгисиз болуп тургъанды. Эки сёзлюкню да ачып 
къарагъанда жюзден артыкъ сёз табылгъанды тюрк тиллеге ке-
лишген.

Сиу дакота                                  тюрк   тилле
Lcu                                               эчу    (ичерге)             
Yuta                                              йоту  (жутуу)
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Kuwa                                            куа   (къууа)
Kapsun                                         къабу  (къобыу)
Mi                                                 мин   (мен)
Bagana                                          Багана   (Багъана)
Ik                                                   ике       (эки)
Baha                                              баба    (баба)

Тюрк тилледе бир сёзню эки-юч тюрлю магъанасы болгъанын эсге 
алсакъ сиу тилде келишген сёзле кёпдюле. Каримуллин татар тил бла 
тенглешдиреди эм юлгюге «басты» деген сёзню алады. Ол чабыууллукъ 
этди, тонады, кюч къарыу этди деген магъананы тутады. Карагасс тилде  
жара деген магъанада жюрюйдю. Якут тилде  «has» жара, туркмен тилде 
да  has - жара деген сёздю.

Сиу тилде, hash томурду, бичакъ бла кесди деген магъананы утады.
      

 Сиу                                             кечюрюлгени
Basku                                           кесерге, кесилген кусок
Baskica                                        басып кесген
Baskita                                         бичакъ бла кесерге
Baskin                                          бичакъ бла чапхан

   Тил бла кюрешмеген адам да ангыларыкъды орус тилде «баскок» 
деген сёзню эсине тюшюрсе. Калифорнияны тийресинде батмакълы 
жерледен бирини аты «Bateguitos». Ол индей тилден келеди «hateges» 
алаша, батмакълы жер деп кёчюрюледи, татар тилде «батынкы теш», 
басылгъан жер деп кёчюрюледи  «Chiceto, chikj» сиу тилде, бек гитче 
деген магъананы тутады, татар тилде «чеки»- гитчечик.  Кёлледен бири 
« iamue» деген атны жюрютеди. « ha -  hu»- суу, mool  - кёп, элпек сиу 
тилде алайды магъаналары. 

Мул тюрк тилледе «кёп» деп жюрюйдю (мол – малкъар тил) jamul  - 
ha myl  - кёп суу. Флорида штатда сиу миллет бла къоншулукъда тимуча 
деген индейлиле жашайдыла. Ол тилде да тапханды Рериг келишген 
сёзле

Isa                                          -ана
Isanаm                                   -мени анам ( ез анам- малкъ.)
Isaya                                       -сени ананг
Iti                                           -ата
Itinam                                    -мени атам
Itve                                         -сени атанг
ulema                                      -мени сабийим
inihi                                         -эрде тиширыу
dui                                           -сабий  (куй казах тилде)

Америкада индейлилени жашауларын тинтген антрополог  Т.Кребер, 
«Ищи в двух мирах» деген китапны чыгъаргъанды. Анда  ол акъ адамла-
ны ичинде жашагъан Яна тайпаны келечисини юсюнден хапарлайды.

Халкъла къадары
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«Атынг къалайды» деп соргъанда ол «иши» (киши) деп жууаплай-
ды. Къалай  кёчюрюледи дегенде «Адам» дейди.

Индейлилени тиллери мингнге жетгенди дейдиле алимле, алай толу 
тинтилмегенлери себепли аланы тиллеге кёре бёлюр онг жокъду. Кийим-
лерине, юйлерине, четен этгенлерине кёре бирикдирирге кюрешедиле.

Реригни статьясы бла шагъырейленнгенден сора Карамуллин Майя 
индейлилени жашауларын тинтген Ю.В.Кнорозовну «система письма 
древних майя» монографиясын тапханды. Ол анда тюрк тилле бла ке-
лишген 300 сёз табылгъанын айтады.

Майя                                          тюрк тиллледе
йаш- жангы                             яшь –жаш
кун-кюн                                    Кен-кюн
ич-къарын                                 эч- ичинде
ош- юч                                     оч- юч
куч- жюк                                  кеч- кюч
кулл- къол                               кул- къол
чаб- томур                               чап, чабу, чабкуна- терек
ах-чы- учу                              аучы – уучу

Индейлиле бла байламлы илму статьяланы къозгъап, тинтип Ка-
римуллин тарых эм литература эскерме болуп, «Чилам балам» эм 
«Попо-ль-Вух» кёчюрмеле сакъланнганларын тохташдыргъанды.

Майя тилде, тюрк тилледе да бакъа - макъа деген магъананы тутады. 
Юкотан жарым айырыкамны тийресинде «Бакалар» деген жер барды. 
«Бака-макъа», «лор» деген кёплюк санны суффиксиди тюрк тилледе, 
майя тилде да.

   Фонетика эм магъана жаны бла алып къарасакъ бек кёп келишген 
сёз табаргъа боллукъду майя тилде да

Майя                                    тюрк тилледе
имиш ешче                          жемиш      (жемиш)
ичин                                     эчу             (ичиу)
яшь кин                               яшь Кен    (жащ кюн)
кош                                      кош           (къанатлы, къуш)
аак                                       ак               (акъ)
ик                                         ике             (эки)
моль, моол                          мул            (мол)
мулук                                  муллык      (монглукъ)
бин                                      мин            (мен)
ичип                                    эч               (ич)
ба                                        балык        (балыкъ)
акан                                    ага              (агъа)
шаган                                 чаган          (терекни тюрлюсю)
алы                                     ул               (жаш)
чалан                                  ылан          (жилян)

Ботталаны Мухтар
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Орус тилге кёчюрюлген статьялада «ч»- «ц». «у»- «о», «а» - «о», «ч» 
- «ш», «и» - «у» харфланы транскрипциялары эшитилгенлерича жазы-
лып къалгъанлары эсленеди.

   Юкатан жарым айырыкамны тийресинде жер атла тюрк тилде 
айтылгъанча эшитиледиле. «Коточ», «Цилань», «Тулум», «Яшиль», 
«Ичмуль», «Тас», «Тапич», «Качи», «Шаман-сама», «Чиген», 
«Сайиль».

 Филология жаны бла тинтилмей тюзюнлей жазылып къалгъанла-
ры себепли бир къауум сёзле майя тилде ангылатыу халда бериледиле. 
Сёз ючюн, «кош» деген сёз майя тилде къанатлыны бир тюрлюсюдю, 
татар тилден «кош» деген сёз къанатлы деп кёчюрюледи. Малкъар 
тилде уа «къуш». Не уа «Яшчилан» жерни атыды, тюрк тилледе уа Яш-
жаш, чилан-жилян. Баям, жилянлы деп айтыргъа керек болур.

 Бир тилден башха тилге кёчюргенде сёзню графикасы бузулгъаны 
белгили шартды. Бизде жер атланы алсакъ окъуна, артдан къуралы-
улары анга толу жууап береди Сары- тау- Саратов, Сары-су- Царицын, 
Куммер- кёмюр- Кемерово, Темэн-Тюмень. Тилни билмеген адам 
аланы келишдираллыкъ тюйюлдю. Сиу эм майя тиллени тенглешдир-
генде айтылгъаны магъанасы да келишген сёзле кёпдюле: аак (акъ) ик 
(эки) бин (мен) ич (ич). Американлы алимле аны эслемейми къойгъан 
болурла? Угъай, эсленнген да этгенди, ол угъай эсенг, майя тилни мур-
дору сиу тилди, майяны ата-бабалары бурун Америкада жашагъандыла 
эм сиу-хока тайпагъа киргендиле, артдан кёчгендиле Ара Америкагъа 
деген оюм айтылгъанды. Ацтекле окъуна сиу-хока тайпадан къурал-
гъандыла деген илму гипотеза да барды.

1967 жылда «Этнос» деген швед журналда Упсаль университетни 
ориенталисти Стив Викавдер «Имеется ли связь языков майя с языками 
алтайского семейства?» деген статьяны басмалагъанды. Шаркъ тилле-
ни тинтир муратда ол кёп жерде болгъанды, ол санда Тюркде да. «Майя 
тилни тинтип башлагъанда мен сейир-тамашагъа къалгъан эдим тюрк 
тилге тамам келишгенин эслегенимде» деп жазады ол. Магъанасы ке-
лишгенден сора да грамматика къуралыуу да бирчады деп юлгюге майя 
тилде «tycan» сезню келтиреди бурун тюрк тилде «togan», бюгюннгю 
тюрк тилде  «dogan». Викандер эки жюзден артыкъ сезню тинтип быллай 
оюмгъа келеди: Алтай тилле бла майя тил тюзюнлей келишген угъай, 
бурун бир тил болгъанды. Американы индейлилери Европа бла байлам-
лыкъ жюрютмегендиле, бир бирге къошулуп къуралгъанды тил дерча.

Викандер кечуа тилде да тапханды тюрк тиллеге келишген сёзле. 
Майя тил, айтханыбызча, майя-киче тил къауумгъа киреди, ол ацтек 
тилге жууукъду. Бюгюнлюкде Ара Американы индейлилерини асла-
мысы кечуа тилде сёлешедиле. Инклени империясында да кечуа тилде 
сёлешгендиле. Перуда, Эквадорда, Боливияда, Чилиде, Аргентинада жа-
шагъан индейлиле испан эм кечуа тилде сёлешедиле. Экиси да къырал 
тиллеге саналадыла

Халкъла къадары
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кечуа                                 тюрк тилледе
Bulan                                бурам       (бургъан)
col, goI                              куртар     (къутхар)
pus                                     иz            (юз)

1935 жылда Румда востоковедлени халкъла аралы конгрессинде 
Уругвайдан профессор Б.Феррарио да кечуа тил бла тюрк тиллени ке-
лишгенлерини юсюнден доклад бла сёлешгенди.

  Ол келтирген юлгюлеге къарайыкъ
кечуа                               тюрк тилледе
ipa                                   ара            (апа)
ucuk                                kuсик       (кючюк)
acikya                             aчiк           (ачыкъ)
kok                                  кок           (кёк)
tata                                  ata            (ата)
sunga                             sukaI         (сакъал)
As                                  аz              (аз)     
Aчi                                aчiк           (ачыкъ)
go                                  go              (къуу)

Феррарио кечуагъа жууукъ тилде уругвайда жашагъан индейлиле 
да сёлешедиле дейди.

   Французлу алим Георг Дюмезель алтыгъа дери санау тюрк тилле-
де кечуа тилде да бирчады деген оюмну айтады, морфология, лексика да 
келишедиле дейди.

Кечуа                                     тюрк тилледе
cani                                         san            (сан)
c fgIa                                      sacaI          (сакъал)
тамgа                                     tag, bag     (тау)
gazmin                                    kazin         (къарын)

Ингилизли  Дж.Джоселлин индейлиле бла бирге 10 жыл жаша-
гъанды. Ол 1672 жылда «Редкости новой Англии» деген китапны 
чыгъаргъанды. «Индейлиле жашау турмушларына, адетлерине кёре та-
тарлылагъа ушайдыла» деп жазады. Китабында сейир этерча дагъыда 
бир зат индейли тайпаланы бирини белгиси барды. Ол желмауз суратды, 
Къазан шахарны гербинде да аллай сурат барды. Желмауз сурат бул-
гарлыланы темир ахчаларында да болгъанды, Орта Азияда жашагъан 
тюрклюлени белгилери эди. Совет алимледен жалан да Н.Яковлевни 
ишлеринде айтылады индейлилени бла тюрклюлени тил келишимлери-
ни юсюнден. Ол юлгюге

кит (кечуа)                                кет
кэл                                              кел 
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деген сёзлени келтиреди.
Бюгюнлюкде илмуда шош океанны (долайны) айырыкамларына 

индейлиле кёчюп келгендиле деген оюм тохташханды. Испанлы кон-
кистадорланы эсгериулерине кёре индейлиле къайыкъла бла узакълагъа 
барып болгъандыла. Тур Хейердал «Кон тики» къайыкъны индейлилени 
болушлугъу бла ишлегенди. «Ласхи» айырыкамда агъач къангачыкъла-
да жазыула бурун майя тилге ушайдыла. Алай алыкъа толу тинтип анга 
жууап тапханла жокъдула. 

Къайыкъгъа «Кон тики» деген атны индейли инклени таурухла-
рындан алгъанлары да сагъыш этдиреди. Инк тилде «Кон» кюн деген 
магъананы жюрютеди, майя тилде «Кин», «тики» деген а «тейри» деген 
сёзге келишеди, экинчи магъанасы «башчы». Тюрк тилледе «Тэкэ» (теке) 
къой сюрюуню башчысы деген магъананы жюрютеди, «башчы кеме».

Америкагъа индейлиле Азиядан келгендиле деген оюм жанлыла 
Чукотканы эм Алеут айырыкамланы ётгендиле дейдиле. Болсада Шош 
океанны юсю бла жол болгъанын унутмазгъа керекди. Бир къауум 
алимле япон, къытай, корей тилледе да эслейдиле келишген сёзле. Ар-
хеологла Ара Америкада тапхан затланы юлгюге да келтиредиле.

Будай улу Назир да «Западные тюрки в странах Востока» деген 
китабында ол келишимлени юсюнден айтады. Адамла Америкада 
жашау этерге келгенли 20-30 минг жыл болады дейдиле алимлени 
бир къаууму. Башхалары 50-100 минг жыл болады деген оюмдадыла. 
Жер башы бузлагъан кезиуде жол ачылгъанды Азиядан америкагъа 
дегенле да бардыла. Ол оюм илмуда бек тутхучлугъа саналады.

Европадан, Африкадан да кёчгендиле Америкагъа деген оюмну 
сюргенле Египетдеча пирамидаланы юлгюге келтиредиле. Чингиз 
ханны туудугъу Кутлай-Хан 800 кемеге сыйыннган аскери бла 
Японияны къолгъа этерге тебирегенде тенгизде жел кетюрюлюп, 
ажашып Америкагъа тюшгенини юсюнден да хапар барды. Пирами-
даланы ала ишлегенлерине женгдиредиле.

Къысыкъ кёзлю болмагъан индейлиле болгъанлары да бел-
гилиди илмуда. Ара Америкада жюрюген таурухладан биринде 
индейлилени башчылары акъ адамла болгъандыла, ала юкотан айы-
рыкамгъа келип, къайтыргъа сёз берип, артха кемеге минип океаннга 
кетгенлерини юсюнден айтылады. Испанлыла келирден алгъа майя 
тайпаны таматасы тюш кёреди: акъ адамла къайтып тамата лыкъ 
этип башларыкъдыла деп. Ол хыйсапдан конкистадорла келгенде 
алагъа жарыкъ тюбегендиле, артдан келлик къыйынлыкъдан хапар-
лары болмай.

Индейлилени къанларын тинтген алимле аны «А» тюрлюсюн 
тапмагъандыла. Алагъа таматалыкъ этип тургъан ёлгенлени тин-
тгенде къанлары «А» тюрлю болгъаны ачыкъланнганды. Ол къан 
а европаны адамларына келишеди. Аны айтханыбыз индейлиле-
ни Америкагъа тюшгенлерини юсюнден кёп оюм жюрюйдю. Тур 
Хейердал Африкадан Ара Америкагъа къамиш кеме бла келгени да 
океанны ётюп келирге боллукъ эдиле деген оюмну эсепге алыуну 
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излейди. Ол себепден толу тинтиу керекди аны толу тохташдырыр 
ючюн. Ишекли этмезлик шарт а индейлилени тиллери Европадан 
къошумчулукъ болмай айныгъандыла. Америка ачылгъынчы ары 
иш этип жол салгъан болмагъанды. Алай эсе тиллени келишмекликле-
ри башында айтылгъан оюмланы тюзлюгюне шагъатлыкъ этеди.

Индейлилени этногенез жаны бла бир тюрлю бир тинтиу иш 
жокъду. Алай ала башха миллетлеге ачыкъ этген затла дуния тарых-
ында белгилидиле. Кортоф, къудору, нартюх, чибижи, арахис, какао, 
томат, каучук, тютюн да индейлиледен келгендиле Европагъа. Белгили 
археолог Г.Матюшин Башкортостанны Давлеканов элини къатын-
да табылгъан адам баш сюекни тинтип, аны суратын ишлегенден 
сора «Бизге Фенимор Куперни чыгъармаларындан бизонланы ыз-
лагъан, батыр уучу къарап тура эди» деп жазгъанды.

Уралгъа индейли къайдан чыкъгън болур? деген соруу ачыкълай 
къалгъанды. Аллай сорууну биз да берирге сюебиз  «Къабарты-
Малкъаргъа индейлини аягъы уа басхан болурму деп. Нек дегенде 
Хасаньяны ёрге жанында Токълу орун деген жерде егерь жашладан бири 
Бабаланы Ханафи томагавк тапханды. Тот кесген эсе да сакъланнган-
ды. Къайдан чыкъгъан болур индейлилени бек кючлю сауутларындан 
бири жерибизге? Ол соруугъа тарыхчыла жууап берирге керекдиле. 
Жангы айтылгъан оюмгъа илмуда бир кибик ыразы болуп къалмайдыла. 
Л.Гумилев «Дакоты и Хунны» деген статьясында башында айтылгъан 
оюмланы тюзге санагъанды.

Жангы ачыкъланнган шартны юсюнден илмуда юч оюм жюрюйдю.

 «Болур амалы жокъду»,
«Болургъа да болур»,
«Боллугъу былайды».

Биз «боллугъу былайды» деген чекге жетгенбиз, нек дегенде, бел-
гили тюркологла М.Закиев, К.Зинатуллина, А.Юсупов, Е.Кажыбеков, 
С.Нуржакиянов, М.Арибжанов индейлилени тиллери тюрк тиллеге ке-
лишгенлерин, мурдору бир болгъанын тюзге санагъандыла. «Тинтиу 
ишни жангы методологиясы бла хайырланып теренирек къазарыкъ 
алимле кёл салсала энта да кёп сейир зат ачыкъланырына ийнанама деп 
бошайды сиз окъугъан статьяны автору Абрар Каримуллин.

   Материалланы тапдыргъаны ючюн КъМКъУ-ну проректору Ба-
шийланы Светланагъа ыразылыгъымы билдиреме.

БОТТАЛАНЫ Мухтар.
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 Сабийни дуниясын 
жарытхан доктор

 

Бизни республиканы тарыхында сабий 
врач болуп (педиатр) Жетишланы Абдул-
ну жашы Рашит биринчи   къоруулагъанды 
доктор диссертациясын (2002 жылда). Бю-
гюнлюкге ол 150 илму ишни авторуду. 
Реанимация, неврология эм УЗИ-диагности-
ка жаны бла да белгили специалистди.

КъМКъУ-ну медицина факультетинден 
сора, Ленинградны педиатрия мединститу-
туну ординатурасын бошагъанды. Жаш заманындан бери илму –излем иш 
бла кюрешеди: жангы туугъан сабийни мыйысы, нервалары ауругъанын, 
къаныны азлыгъын (анемия), «искуственная вентиляция лёгких», энчи 
парентеральный амал бла ашатыу дегенча, дагъыда кёп башха амалланы 
бизни республикада багъыу ишде биринчи болуп хайырланнганды.

1990 жылда республикалы сабий больницаны мурдорунда «Реанима-
ция для детей первых месяцев жизни» деген бёлюмню Шимал Кавказда 
биринчи болуп ачханды. Бизни республикалы даражада дагъыда кёпдюле 
аны биринчилик, башламчылыкъ ишлери да.

Къабарты - Малкъар къырал университетни сабий ауруула, акушерс-
тво эм гинекология кафедрасыны профессору, КъМР-ни Саулукъ сакълау 
министерствосуну баш специалисти Жетишланы Рашит республикада къа-
гъанакъ сабийлеге багъыугъа, алагъа тийишли болушлукъ бериуге тамам 
уллу юлюш къошхан бийик даражалы врачладан бириди. 

Жетишланы Рашит 1964 жылда Нальчикде туугъанды. Атасы Абдул 
Уллу Ата журт урушха къатышхан, анда бир ненча кере жаралы болуп, кон-
тузиясы бла да капитан чында къайтхан эди фронтдан. Миллетин жеринде 
тапмай, бери келирге эркинлиги да болмай, бир талай жылны Сибирьде 
жашагъанды. Артта туугъан жерине къайтып, кечирек болса да, юйюр къу-
райды - Тёбен Чегемден Мызыланы Хызырны къызы Узифат бла. Къадар 
алагъа жангыз жаш бергенди  - Рашитни.

Тимбора Мальбахов, республиканы башчысы, комсомол ишде  кесин 
иги жаны бла кёргюзтген Абдулну иги таный эди, аны себепли кесини ап-
паратына ишге алады. Эки отоулу фатаргъа да кёчеди Абдул. Бир ауукъдан 
а аны Эльбрус райкомну партиясыны секретарына саладыла.

Заман жетгенде, Рашит Нальчикни 5-чи номерли орта школуна жюрюп 
башлайды. Алай юйюрню насыбы узакъгъа бармады: урушда алгъан жа-
ралары бир заманда да тынчлыкъ бермеген Абдул жашауундан замансыз 
кетеди. Рашитге уа онеки жыл бола  эди жаланда. Ананы насыбына жашы 
бек иги окъуй эди. Узифат да анга, ёксюзлюкню сынатмазгъа кюреше, низа-
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млы, хар неге жууаплы кёзден къараргъа юйретгенди гитчелигинден да. Ол 
жашы, келини бла жашап тургъанды бир ненча жыл мындан алгъа аууш-
хунчу.

Жетишланы Абдулну жашыны аты республикадан тышында да кенг 
белгилиди. Аныча специалист (неонатолог) бизни республикада жокъду. 
Неврология жаны бла ол бек къыйын ишди. Аны багъыу амаллары бла кёп 
сабийле иги боладыла, ёлгенлени саны иги да азайгъанды. 500-граммлыкъ 
сабийни окъуна сау къалдыргъанды! Аллай юлгюле уа аз тюйюлдюле.

Аны университетде окъутхан преподавательле, биргесине ишлегенле 
да бир аууздан айтадыла Рашит фахмусу, уллу билими да болгъан, саусузла-
гъа болушургъа сюйген, алагъа жюреги бла къарагъан адамды деп.

КъМР-ни сыйлы врачы, белгили хирург Сабанчыланы Халим ма 
былай айтады кесини сохтасыны юсюнден: «Школда, университетде, 
Санкт-Петербургда аспирантурада да бек иги окъугъанды. Студент зама-
нындан бери таныйма Рашитни, хирургиядан дерсле бергенме. Ара шахарда 
профессорладан кем тюйюлдю билими. Бек жууаплы адамды. Кесине, тёге-
региндегилеге да сурамы, излеми да бирчады. 

Сабийлени аягъы юсюне салыргъа бек сюеди. Студентле да аны айт-
ханын ангыларча, билимлери болурча этерге кюрешеди. Бек гитчечиклеге 
багъады. Кёпле алагъа болушалмай кетгендиле. Роддомда, поликлиникада, 
башха жерледе да адамла аны дайым излейдиле, сорадыла. Бирси республи-
каладан да келип излейдиле аны. Неонатология жаны бла аныча специалист 
жокъду бизни республикада. Диагностикасы да тюппе-тюз болуп къалады.   
Педиатрия жаны бла не жангылыкъланы да, тыш  къыраллада билип келге-
нин, жангы методиканы, дарманланы да мында хайырланады. Биз аны бла 
бек ёхтемленебиз, жетишимлерине къууанабыз».

90-чы жыллада Шимал Кавказда биринчи болуп «Реанимация для детей 
первых месяцев жизни» деген бёлюмню ачханында, тийишли специалист-
ле жокъ эдиле. Сора ол кеси хазырлап башлайды аланы,  юйретиу-окъутуу 
ишин да бардыра, керекли оборудованияны да алады.  «Искусственная 
вентиляция легких» деген ангыламны да ол кийиргенди биринчи болуп. 
Кеси усталыгъы бла реанимацияда, перинатальный арада, роддомда да ол 
болушлукъ этген жангыз профессорду, биринчиди.

«Ана сабий сакълагъан кезиуде бек тап болумда турургъа, ашы-сууу 
иги болургъа, къайгъы этмезге керекди. Анала уа кеслери да саусузлады-
ла асламында, туугъан сабийле да алагъа кёре. Аланы багъыуда жетишим 
болур ючюн бек уллу усталыгъы, терен билими болгъан, шёндюгю техно-
логияланы билген специалист керекди – ма Жетишланы Рашитча. Илмуда 
жангылыкъланы ол  уста биледи.  Аны бла да, саусуз сабийчиклени 
багъыуда, ол бизге бек болушады», - дейди Рашитни ишини юсюнден пе-
ринатальный араны баш врачы Темботова Мария.

Медицина илмуланы кандидаты, хирург Рахайланы Аслан да ма аллай 
оюмдады: «Бюйрек, ёпке, чеги дегенча патологиялары бла кёпле тууадыла. 
Замансыз туугъанланы асламысы къыяулуладыла. Ол сакъатлай къалмазча, 
анга кёп къыйын салыргъа керекди – дарман, оборудование, диагностика 
аппарат – ала барысы да бек багъалыдыла. Дарман жетишмеген  кезиуле 

Къонакъланы Хасан
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да боладыла. Рашит а кече-кюн демей болушады жангы туугъан сабийлеге. 
Бек билимлиди. Диагностикада, башха затлада да бек устады.

Кёп болмай ол Москвада Къырал Думада врачланы атларындан сёлеш-
генди. Аныча адам миллетге, республикагъа да бек багъалыды. Адамлыгъы, 
билими, усталыгъы бла дайым юлгюдю бизге. Бек халалды».

УЗИ-ни, компьютердеги ишлени да   кеси этеди. Аны уа хар доктор 
да эталмайды. Жангы туугъанлада башларында къыяулары болгъанла кёп-
дюле. Бюгюннге келишген тынгылы диагностика оборудование болса, врач 
эки-юч сагъатха билликди сабийни аурууун. Хау, ол жаны бла тыш къы-
ралла бла бизни арабыз бек узакъды. Алай бир конференция не симпозиум 
ётмейди Рашит къатышмай.  Педиатрия жаны бла не жангылыкъланы да, 
жангы методиканы, дарманланы да мында хайырланады (тыш къыраллада 
билгенин). КъМКъУ-ну Рашит ишлеген медицина кафедрасы бла клиника-
лы больница къаты байламлыкъда ишлейдиле.

Иши бла халкъгъа болушлукъ бергенден тышында да, Рашит жамау-
ат иш бла да кюрешеди. РФ-да къуралгъан Медицина усталаны жамауат 
биригиуюн КъМР-де къураргъа да белгиленнгенди. Ол жууаплы борчну 
толтурургъа Жетишланы жашха ышаннгандыла».

Рашитни бюгюннгю жетишимлери атасы Жетишланы Абдулну бла 
анасы Мызыланы Хызырны къызы Узифатдан келедиле, аланы огъурлу 
нюрлерини, юйретиулерини хайырындан.  Ол   хар атламына, этгенине да 
жууаплылыгъын сезе ёсгенди. «Алма  терегинден узакъ болмаз», -деген 
халкъ сёзню быллай юлгю ючюн айта болурла. Гитчелей окъуна ата-анасы-
ны жюреклерин жарытыргъа сюйгенди. 

Кеси да Рашит кимни да къууандырырча юйюр къурагъанды. Жашау 
нёгери Эфендиланы Салихни къызы Ирады – медицина илмуланы кан-
дидаты, белгили пульмонолог, университетни медицина факультетини 
преподаватели. «Сыр сырына, суу ызына» - дейдиле да таулула, сабийле-
ри да билимни къыйын, алай а сейирли жолун сайлагъандыла. Жашлары 
Рустам, медицинаны сайлап, ата-анасыны ызларындан баргъанды, къызла-
ры Жамиля уа юристге окъуйду. Сора ала да Рашит бла Иринача алгъан 
билимлерин хайырлана билирле деген таукеллик барды. 

Къагъанакълагъа деп башда сагъынылгъан магъаналы араны къурап, 
Жетишланы Рашит уллу сууаплыкъ иш этеди. Кюн сайын ата-аналаны ыра-
зылыкъларын кёре, саулугъу игиге айланнган сабийлеге къууана, кеси да 
андан сора бир кесек ыразы болады ишине. Аны кереклилигин ангылай, 
кече-кюн демей ишлейди, медицинада жангы технологияланы да хайыр-
лана.

КЪОНАКЪЛАНЫ Хасан

Ссбийни дуниясын жарытхан доктор
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Ч А М Х А Н А

ХАЛКЪ ЧАМЛА

(20-30-чу жылла)

П А Р Т И Я  Б Л А  К О М С О М О Л

Жыйырманчы жылла тау элледе комсомолчуланы къан къайнатхан 
заманлары болгъанды. Элге-тийреге, къартха-жашха да оноу этерге кю-
решгендиле. Аны къой да, кеслерин партиядан эниш да сунмагъандыла. 
Бызынгы элде, дейди, ала бир кере партячейканы таматасын кеслерини 
жыйылыуларына чакъырып, яшхы ууатып, сёгюп, ахырында уа:

- Сен партиягъа бла къыралгъа бир тюк чакълы хайыр келтирлик 
адам тюйюлсе. Партбилетинги столгъа сал да, чыгъып кет мындан!

Ол харип да, политикада ангылауу аладан хазна болмаз эди, тили ту-
тулуп, партбилетин столгъа салып, чыгъып кетди, дейди.

Б А Ш Х А Л Ы К Ъ

Жангы власть кесин махтатып, патчахны законларын аманлап ай-
ланнган заманда, бир элде собрайна болгъанды. Эл таматаладан бири, 
патчахны, байланы-бийлени сёге кетип, айтды, дейди:

- Сабет бласт сизни темир бугъоуладан ычхындыргъанды. Жарыкъ 
жашау энди башланнганды. Сорчугъуз бир къартладан.

Сора, къоркъуп, тынгылап тургъан къартладан бири, къуллукъчула-
ны кёллерине жетеме деп, чыгъып, былай сёлешгенди:

- Кеппе-керти айтады таматабыз. Ол аман патчах къыралгъа оноу эт-
генни къой да, башына да пайда эте билмеген, бош, болумсуз адам эди. 
Жер меникиди деп тургъанлыкъгъа, хайырын башха адамла ала эдиле. 
Сабет бласт а акъыллыды, бек акъыллы – жерни иеси халкъды дейди, 
хайырын а кеси алады.    

О Р У С  Т И Л Н И  Б И Л Г Е Н

20-чы, 30-чу жыллада орусча билген адам аз эди. 
Бир кюн Быллым элде халкъ жума намазгъа жыйылгъанды. Энди 

башлайыкъ дегенлей, биреулен къычырды, дейди:
- Пастой, эпенди, ишшо адин чалабек придет!
Эфенди да, мен а сенден къарангы адам тюйюлме дегенни билдирир 

ючюн:
- Начабо, начабо, Аллаху акбар! – деп къойду, дейди.
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Э К И С И Н И  А Р А С Ы

Бир жарлы таулуну партиягъа ала болгъандыла. Аны-муну сора кет-
гендиле да, ахырында уа:

- Энди уа партия бла комсомолну арасы къалай болгъанын айтып 
бер, - дегендиле.

- Да айтыб а не айтайым? Экисини арасы – тюз да бугъа бла бугъа 
тананы арасы кибикди, - дегенди.

К О М С О М О Л  Д У У А

Огъары Басханны бир къауум жашы комсомолгъа кирген, бир къа-
ууму уа межгитге жюрюген заман болгъанды. Мажир да комсомол эди. 
Сора, бир жол, Мажир бек аман къаты ауруйду да, эси кетип, сандыракъ 
этип башлайды. Жарлы анасы:

- Мажир, жаным, Аллах де, Аллах де! Ол болушур санга, - деп тилеп 
кюрешгенди.

Алай Мажир, сандыракъ эте туруп окъуна комсомол болгъанын 
унутмай, орусча: «Ой, божа мой!», - деп къычыра эди, дейди.  

П А Р Т И Я  Д У У А

Бир къарт коммунист къыйын ауруйду. Юйдегиси, сабийлери тёгере-
гине жыйылып, сакълап, туугъан элинден къартла да келип, къатында олтуруп 
турадыла. Сора, ол коммунист аязгъан кезиучюкде, къартладан бири айтды, 
дейди, анга:

- Партия болгъанынгы да, бу бластха кёп къыйынынг киргенин да билебиз. 
Дунияда ёлмезлик жан жокъду, энди Аллахны эсгерсенг да боллукъ эди, Аллах 
де, - деп тилегенди. 

Ол а, къартланы айтханларын къулагъына алмай, башын да жастыкъда ары-
бери атып: «Ох, Ленин! Ох, партия!» - деп ынычхап тургъан болмаса, ауузундан 
башха бир сёз чыгъармады. Бир бёлек кюнден а, нени хайырындан аякъланнга-
нын Аллах биледи, тирилип, дагъыда бир талай жыл жашагъанды.    

Т Ы Н Г Ы Л А У У К Ъ

Огъары Малкъарда бир кюн комсомол жыйылыу бола эди. Ары уа 
Адрахман деген  бир сабыр жашны чакъыргъандыла да, аямай сёгюп 
тебирегендиле. Общественный ишге къатышмагъанды, бир жумуш эт-
мейди, уой, не билейим, дагъыда не затла айта болур эдиле. Сау сагъат 
баргъанды ол жыйылыу, Адрахман да тынгылап тургъанды. Сора ком-
сомол секретарь:

- Сен комсомолда болургъа тийиншли адам тюйюлсе. Биз сени, бю-

Чам хапарла
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гюнден башлап, комсомолдан цыгъарабыз, – дегенди, дейди
Адрахман а, жеринден къобуп, айтды, дейди:
- Не магъанасыз адамла эдигиз сиз! Мени комсомолдан цыгъаргъа-

ныгъызны уа, бал бла зау цыккырдан цыгъаргъан суна болурсуз.      

Ж Ю Р Е К  А У Р У У

Биреулен, саусуз жууугъун кёреме деп, больницагъа баргъанды да, 
аны арбазында эски танышына тюбегенди.

- Саусуз болма, маржа! Сен а не ишлейсе мында?
- Оллахий, бир да сорма. Эки ыйыкъдан бери жюрегим ауруп, боль-

ницада жатама.
- Къой-къой, сен а не аманынга къалгъанса! Мени жюрегим Сабет 

бласт киргенли да ауруйду. Аны ючюн адам больницада жатамыды?

А Т Ы Н  С А Т Х А Н

Бир къарачайлыгъа ахча керек болгъанды да, башха амал тапмай, 
кеси миннген хора ажирин сатаргъа баргъанды. Къуллукъчуладан бири, 
атны кёргенлей, кёзю къарап:

- Атынгы менден башха адамгъа сатма, - дегенди.
- Да нек сатмайма да? Ким кёбюрек ахча тёлесе, атымы да анга сата-

рыкъма. Базарны закону алайды.
- Сен ол тукъум хапарланы къой. Бу тийреге Сабет бластны мен кел-

тиргенме, - дейди къуллукъчу. 
Аны эшитгенлей, ол атын сатхан адам, жюрексинип айтды, дейди:
- Ый, Аллах бла тилейме, ол бластынгы къайдан алгъан эсенг да ары 

къайтар ансы, атымы угъай, саулай мюлкюмю да санга алайлай береме!

К Ъ А К Ъ Г Ъ Ы Ч  К И Ш И

Чегем аузунда элледен биринде бир элчини партиягъа ала эдиле. Со-
руула бере кетгендиле да, сора, партячейканы секретары айтханды:

- Къарайма да, бу жолдаш бизге жарарыкъ адамды. Жангыз бир сору-
уум къалгъанды санга: «Капиталны» ким жазгъанды?

Къайдан биллик эди сени «Капиталынгы» окъуй билмеген адам? 
Сагъыш эте кетгенди да, ол сёзню да кесича ангылап: «Ай, ол не эсе да 
бу власт жаратмагъан бир зат болур» деп, ойлап, былай айтды, дейди:

- Оллахий, бу-ол жазгъанды деп дурус айталлыкъ тюйюлме, алай 
тюнене кече  Трамлада чыракъ тангнга дери жаннганлай а тургъанды.        

Журтубайланы Махта
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  П О Л И Т И К А

Чегем элде къара танымагъан Къаражаш деген бир жарлы кишини 
партиягъа алгъандыла. Жюрюй эди, дейди, ингир сайын партячейканы 
жыйылыуларына. Анда уа не тюбюнден келгенле, не элдеги коммунис-
тле, тили айланнганла, аямай докладланы баса эдиле, дейди, хар эки 
сёзден «аллай политика, быллай политика» деп. Ол сёзню элчиле да 
эшите келгендиле, магъанасын а билмегендиле. Сора Къаражашха къон-
шуларындан бири соргъанды:

- Алан, къуллукъчула къуру да «политика, политика» дегенлей ту-
радыла. Сен да коммунистсе. Бизге бир айтса эдинг, ол политика деген 
неди?

Ол а, жашыра да турмай:
- Оллахий, кертисин айтсам, къаппа-къара къара ётюрюк! – деп 

къойду, дейди.

У Л Л У  А Н Т

Бир таулуну партиягъа аладыла. Анга асыры махтаннгандан, кесин 
партияда болгъанын билдирир ючюн, тохтамай «партбилетим бла ант 
этеме», «партбилетим хакъына», «партбилетим жанымда болуп» - деп, 
ант этгенлей тургъанды. Элчиле уа: «Ярабий, бу не зат бла ант эте 
болур?» деп тургъандыла. Сора бир кюн элчиледен бири:

- Алан, ол партбилетни бир кёргюзтсе эдинг бизге да. Туугъанлы 
кёрген затыбыз тюйюлдю, - деп тилегенди.

Ол коммунист да, ёхтемленип, хуржунундан партбилетин чыгъарып: 
«Ма буду партбилет. Кёрдюгюзмю?!» - деди.

Ол соргъан адам, бусагъат бир дамырлыкъ, тамаша затны кёреме деп 
туруп, гитче къызыл китапчыкъны кёргенде:

- Къой-къой, сен а! Аны бла уа ким да этер ант! – деп, къол булгъап 
къойду, дейди.  

К У Л А К Н Ы  Ж А Ш Ы

Колхозла къуралыр аллында элчилени хар бирини къолунда болгъан 
мюлклерин санап, кимин бедняк, кимин середняк, кимин кулак этип 
жаза эдиле. Сора, кулакланы айырып, сибирге ийип тебирегендиле.

Ол заманда Быллымда бир бай киши болгъанды. Аны да кулак эт-
гендиле да, узакъ, сууукъ жерлеге ашыргъандыла. Элде уа жашы 
къалгъанды, нек дегенде, кеси юй болуп жашай эди, малы да артыкъ кёп 
жокъ эди. Аны себепли анга тиймегендиле.

Чалгъы жетип, къарт, жаш деп къарамай, чыкъдыла. Ол кулакны 
жашы уа къарыулу, тири адам болгъанды, арый-тала билмеген.

Сора, чалгъы бошалады да, собрайна этедиле. Сёлешгенле, колхозчу-

Чам хапарла
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ла да, къуллукъчула да, жашны махтайдыла, андан иги ишлеген сау элде 
жокъду деп. Ол бедняк къауумдан биреу а, зарлыкъдан ичи кюе, тёзмей, 
халкъ аллына чыгъып, былай айтханды:

- Мен сизге сейир этеме. Иги ишлегенди, чалгъыда аллына ётген 
адам чыкъмады, тириди дейсиз. Ой, юйюгюзге, сиз бир барып тохтагъан 
кулакны жашын, жютю чалгъыны да къолуна тутдуруп, колхоз биченли-
кге бошлап къойсагъыз, чалмай не этерик эди?     

Э К И  Ч А Л Г Ъ Ы С Ы  Б О Л Г Ъ А Н

Колхоз бригад чалгъы чала болгъанды. Сора, жашладан бири, нёге-
рини чалгъы ызына къарагъанды да, къыркъма этип баргъанын эслеп: 
«Алан, берчи чалгъынгы, бир кёрейим, не зат эсе да» дегенди. Чалып 
кёрсе – ол а артал да жараусуз, балтадан бир башхалыгъы болмагъан бир 
жараусуз зат. Сейир этип, айтады нёгерине:

- Ой, юйюнг къурумагъан, не затды бу? Къалай чалып тураса бу 
темир сыныкъ бла?

- Эй, шуёхум, - дейди ол, - аман чалгъы бла мен колхозгъа чалама. 
Кесиме уа башха, къолума жетмей баргъан чалгъы бла чалама.     

Б Е К  А М А Н  С Ё З

Огъары Басханда, тюкенчи болуп, бир эбзе киши ишлегенди. Эбзе 
десек да, таулу болуп бошагъан эди, тили, адети, къылыгъы да. Орус 
тилден а хапары артал да жокъ эди.

Бир кюн тюкеннге тюбюнден ревизия келгенди. Тёлеумю этген эди, 
башха терслигими болгъанды эбзени, тинте кетип, аямай сёгедиле муну 
ишин. Ол да, жукъ айтмай, тынгылап турду, дейди. Сора, ревизияны тама-
тасы: «В конце да концов..» деп, дагъыда бир зат айтама дегенлей, ол эбзе, 
стол юсю бла секирип, юсюне атылады, дейди. Кючден-бутдан тыядыла 
эр кишиле, ансы бир палах этерик болур эди. Ревизияны адамлары, терк 
окъуна къагъытчыкъларын да жыйып, кетедиле. Сорадыла эбзеге:

- Алан, не айтсала да, тынгылап турдунг. Артда къызгъанынг а не 
эди?

- Къалай не эди?  «Канча да канчу» деген аман сёзлеге адам къалай 
тёзерик эди?     

С А Б И Й  Ж Ы Р Г Ъ А  Ч А М Л А Н Н Г А Н

Жангы власть этген артыкълыкъгъа ким тёзерге кюреше эди, кими 
тёзмей, кётюрмей, таулагъа кетип, къолуна сауут ала эди. Ма ол заманда 
Кёнделен элден экеулен да барып, бир бандагъа къошулуп, айлана 
болгъандыла. Тургъанлары къайда агъачда, къайда дорбунда.

Журтубайланы Махта
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Сора къызыл аскерле ызларындан тюшедиле да, ала кече 
къалгъан дорбунну тёгерегин алып, сакълайдыла. Была уа, аны 
билмей, атларына иер салып, бир кесекден кетебиз дей, мычый 
турадыла. Ол кёнделенчиледен бири, тюз да ол кезиучюкде, кеси 
керегине чырпыла тюбюне ётейим дегенлей, къызылла атып 
башлайдыла, болгъанны ушкок, пулемет тауушха алдырадыла. 
Бандитле кими алайда жоюлады, кими атаргъа, кими да къутулур-
гъа кюрешедиле. 

Ол эки кёнделенчи уа, жигит жашла болур эдиле, атларына 
минип, алайдан ычхынып къачадыла. Къызыл аскерле быланы ыз-
ларындан болуп, къууа кетип, жеталмай, артха къаладыла. Была 
Кёнделен башында, ыхы, къутулдукъ деп, акъырын бара башлай-
дыла.

Кеси керегине баралмай къалгъан жаш а, ол къадар заманны 
тёзе кетип, кёнчек бучхагъына ийип къойгъан эди. Нёгерим эслеп 
къояды деп а ичинде жаны жокъду. Бир суу, чырпы болгъан жерге 
теркирек жетге эдик деп, битеу къайгъысы олду. 

Нёгери уа аны эртте эслегенди, алай, ичинден кюле-кюле, бил-
мегенча этип баргъанды жанында.

    Сора, аладан артыкъ узакъ да болмай, бир къошну кёрюп, 
аллында бир сабийчикле, ойнай, жырлай тургъан тауушларын да 
эшитедиле. Ол тюбюне сийип къойгъан сорады нёгерине:

- Кимланыды ол къош? Кел, къайта барайыкъ, асыры суусапдан 
ёлюп къалама.

- Да къош а Жолайланы къошларыды, - дейди нёгери. – Алай 
ары бармасакъ боллукъ эди.

- Нек?
- Да эшитмеймисе ол жаман сабийле не айтып жырлайдыла?
- Не айтып?
- Къатапа къумач ариу болады,
Кёнчек этип киерге,
Айып тюйюлмюдю, уллу киши,
Атдан тюшмей тюбюнге сиерге? – деп ма алай жырлайдыла.
Алайсыз да жаны чыгъа тургъан киши, ол сабийле тасхасын 

къайдан биллик эдиле деген оюм да эсине тюшмей, жюреги отча 
жанып, къычырды, дейди, къамичисин къош таба силдей:

- Уй, кёнчексизден туугъан кёнчексизле! Жолайлары къырыл-
гъан сырт барды деп айтдырырма, оллахий! 

А Р И У  С Ё З

Колхозлада, артыкъ да ал заманда, ишлеген адамлагъа хазна хакъ 
бермеучю эдиле. Ёмюрде да гудучуланы адамгъа санамагъан халкъ, баш 
кечиндирир ючюн, урларгъа юйрене тебирегенди. Бир таулу, юйюрю 
уллу болгъаны себепли, юйюрюн иги жалчыталмай, колхоз нартюхчюк-

Чам хапарла
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ден арбасына жюклеп келе тура болгъанды. Энди элде бир коммунистге, 
комсомолгъа, къуллукъчугъа тюбеп къалмагъа эдим деп, тёгерекге 
къарай келеди да, аллына бир жаш адам чыгъып къалады. Элгенип, 
сорады дейди, анга:

- Жашчыкъ, сен комсомолмуса?
- Хау, комсомолма.
- Охо, охо, иги жаш кёрюнесе, сен энтда партия да болурса.

Ж Ю Р Е Г И  Т Ё З М Е Й

Колхозла къураладыла да, халкъ юйреннген жашау артал да бузула-
ды. Къуллукъчула не терс зат айтсала, этселе да, киши алагъа былайды 
деп айталмайды. Айтса да, тутуп кетедиле. Ёмюрюнде чамдан, оюндан 
айырылмай келген халкъны жюреги тумаланып башлайды.

Ол заманда элчилени бригадлагъа бёлюп, алай ишлете эдиле. Жаш 
къызладан да аллай бир жыйын къурап, бригадирге бир тели, бир аман 
адамны саладыла, бедняк эди деп. Ол а, кесин бир уллу къуллукъчу 
сунуп, аперимлик излеп, кюн сайын эрттен къарангысы бла къобуп, хар 
юйню терезесин къагъып, къызлагъа: «Къобугъуз, хайда, ишге теби-
региз! Кесим келип уятмасам, сиз а тюшге дери жукъларыкъ кёреме», 
- деп, хыны сёлешип тургъанды.

Сора, бир эрттенбла ол къызладан бири къабакъ эшик ачылгъанын 
эшитип, тышына къарагъанды. Къараса, арбазгъа кимни эсе да эшеги 
кирип барады. Къыстайды да, жатады. Бир кесекден дагъыда эшик ачы-
лгъан таууш чыгъады. Ол да биягъы эшек. Экинчи кере да къыстайды. 
Ючюнчю кере да келеди. Къыз, ачыуланып:

- Ый, жанымдан этдинг да, колхоз бригадир кибик! – дейди. Анга 
хатагъа болгъанча, ол заманда бригадир аны алай айтханын эшитип, 
барып тил этгенди. Къызны тутуп, сибирге ийгендиле.      

Т Е Л И Н И  С Ё З Ю

Огъары Басханда отузунчу жыллада, власть адамланы тутдуруп, 
тюрмелеге ийип тургъан заманда, бир эл телиси айтханды:

- Дунияны башында мен къоркъгъан юч зат барды: тар кёпюрге 
кирген, орамда бара тургъанлай камунисге неда асланалийге тюбеген. 
(Асланалий деп автомобильге айта эди). 

А Л Л А Х  А Й Т С А

Бир жаш таулу, колхоз ишде сау кюнню ахшы жегилип, арып, ингир де 
юйюне келгенди. Юйдегиси, тизгинли тиширыу, татыулу хант биширип, 
столгъа салады, гоппан бла башы сары кёмюк этип тургъан боза да кел-
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тиреди. Жаш, къол-бет жуууп, стол артына олтурады да, юйдегисине:
- Уой, сау къаллыкъ а! Бир бек ач болуп келгенме да, сюйгенимча, 

зауукъ этип бир ашайым! – дейди.
Юйдегиси:
- Аллах айтса де, киши, Аллах айтса де!
- Къой-къой, сен а! Боза да, аш да аллымда, кесим хаппа-хазырма, 

Аллах айтса, айтмаса да, алай ашарма да, алай! Къарап бир турчу, - 
дейди эри.

Тюз ол да аны айтыр-айтмаз, юч-тёрт гепоу кирип келип, къолла-
рын да артха буруп, тутадыла да кетедиле жазыкъны. Сибирни ёмюрде 
жылыу урмагъан бир тийресине иедиле.

Андан сора бёлек жыл озады. Жарлы тиширыу баш кечиндирирге, 
сабийлерин ач этмезге кеси жангыз мадар этип турду. Бир кече, ингирде, 
эшик къагъылады да, тиширыу, элгенип: «Кимди ол?» - деп сорады.

Эшик артындан а эрини аууазы эшитиледи, дейди:
- Аллах айтса, менме. Аллах айтса, ач эшикни!    

ЖУРТУБАЙЛАНЫ Махти
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БИЛЛЯЧА

Эскисиз жангы болмайды,
Эсепсиз мюлк онгмайды.

Нарт сёз.

ЖАНГЫЗ КЪАЗ

Жаз башы кёкню, шималгъа бир къауум къаз учуп бара эди. Ала кёл 
башына жете,   къазладан бири, къарыусуз болуп, суугъа къоннганды. 
Бирси къазла, къыйынлыкъ жетген къазны сакъламай, учуп кетгендиле.

Къыяулу къаз аланы ызларындан учалмагъанды. 
Экинчи кюн кёл башы кёкню жангы  къаз жыйын учуп бара бол-

гъанды. Учалмай, кёкге термилип тургъан жангыз  къаз:
– Салам алейкум, жюз къаз,– деп саламлашханды.
– Уалейкум салам, жангыз къаз. Алай биз, сен айтханча, жюз 

тюйюлбюз. Жюзге жетер ючюн бизге нелляй бир эсек да, аллай бир 
къош, андан сора ол къошханынгы жартысын, андан сора аны жарты-
сын,  артда уа кесинги къош, ол заманда жюз боллукъбуз, - деп жауап 
бергенди алчы къаз.

Ызларындан къарап къалгъан жангыз къаз, сагъышланнганды да, 
тергей кетип, къазла ненча болгъанларын билгенди.

Кюз артында ол жангыз къаз тургъан кёлню башы  бла биягъы 
къазла къыбылагъа  тизилип бара болгъандыла.

– Салам алейкум, жюз къаз,– деп, жангыз къаз алагъа салам берген-
ди. Алчы къаз аны саламын алып:

– Биз, жаз гурт чыгъарып, кёп болгъанбыз. Энди, беш жыйын 
болуп, учуп барабыз. Ызыбыздан келген къазла да бизни тенгли бир 
бардыла. Андан сорадагъыла эки кере, андан сорадагъыла да юч кере, 
эм артдагъыла тёрт кере кёпдюле. Бизге сен къошулсанг, жюз боллукъ-
буз,– дегенди.

Бир бири ызларындан тизиле-созула, учуп баргъан къазлагъа 
къарап, жангыз къаз хар жыйнда ненча къаз болгъанын, шашмай, тергеп 
билгенди.

Аны жангыз къаз къалай билген болур эди?

***

Бу эсепге эсибизни иги бурсакъ, жаз башында учуп баргъан къазла-
ны саны къыркъгъа жетмейди, отуз ючден артыкъды эм экиге эки кере 
(тёртге) юлешиннген санды. Отузну бла къыркъны арасында аллай сан 
– отуз алтыды.

Ангылатыу. Эсепни экинчи соруууна жауап берир ючюн кюз учуп 
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баргъан биринчи къауум къазны санын «бир кере» деп алса игиди.
Ж а у а б ы.  Жаз башында отуз алты къаз, кюзде: биринчи эм 

экинчи жыйынны хар биринде тогъузушар къаз, ючюнчю жыйында 
онсегиз къаз, тёртюнчю жыйында жыйырма къаз, бешинчи жыйын-
да отуз алты къаз болгъанды.

ТОГЪУЗ ЖОЛ АЙЫРЫЛГЪАН ЖЕРДЕ

Терк сууну тёбен жанында бир жашил ёзеннге жан-жанындан тогъуз 
жол келип къошулады. Аны себепли, алайгъа «Тогъуз жол айырылгъан» 
дейдиле. Не да болсун, бир жыл алайдагъы къуюну къатына тогъуз жо-
лоучу келип, бир бирлери бла къол тутушуп саламлашханды.

– Барыбыз да ненча кере къол тутушдукъ? – деп соргъанды жолоу-
чуладан бири.

– Ким биледи, мен сегиз адам бла саламлашханма,– дегенди экинчи 
жолоучу.

Тогъуз жолоучу бир бирлерини къолларын ненча кере тутушханды-
ла?

***
Тогъуз жолоучуну хар бири сегиз адам бла къол тутушуп чыкъгъанды 

десек, битеу къол тутушханланы саны жетмиш эки болады. Тергегенде, 
тогъуз адам бир бири бла экишер кере къол тутушханлары  кёрюнеди. 
Алай эсе уа, къол тутушуу отуз алты болады. Алай эте, биринчи жоло-
учу – кесинден сора сегиз адам бла, экинчи жолоучу къалгъан жетиси 
бла, ючюнчю жолоучу алты адам бла, тёртюнчю – беш адам бла, бе-
шинчи – тёрт адам бла, алтынчы – юч адам бла, жетинчи – эки адам бла, 
сегизинчи жолоучу бек артда къалгъан бир адам бла саламлашханды.

Ж а у а б ы. Отуз алты кере.

САБАН ТОЙДА

Чегем суу бойнунда бир элде, тирлик жыйып бошагъандан сора, 
уллу сабан той этгендиле. Ындыр, къууукъ жайылгъан жерни тёгереги-
не гюрен туруп, эл адамы тутуш къурагъанды да, сегиз гёжефни ортагъа 
алып, аланы тутушларына сейир этип къарагъанды. Тутуш бошалгъан-
ды. Алай  эллилени къурчлары къанмай, гёжефлени экинчи кере да 
тутушдургъандыла. 

Бир бири бла жагъалаша, шаугютлери иги къызгъан гёжефле: «Ючге 
дери тепсеякъ»,– деп, ючюнчю кере да тутушхандыла.

Тутуш бошагъандан сора жыйылгъанлагъа бир къарт: «Жашаулу 
болсунла гёжеф жашларыбыз, кёлюбюзню кётюрдюле, кюзюбюзню жа-
рытдыла. Энди бу сегиз жаш бир бири белинден ненча кере тутханын 
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бир тергеп кёрюгюз. Жауабын ким терк тапса да, анга асыралгъан ири-
гими берликме», - дегенди.

– Аллындагъы бир тутушда бизни жашыбыз жетеулен бла тутуш-
ханды, андан сора...

– Экинчи кере тутушханда, бизни гёжефибиз...
– Алай санагъанны къоюгъуз, – деп, къарт къолун кётюргенди. – 

Сегиз жигит юч кере силдешгенди. Барысы да  белибаугъа ненча кере 
жабышханды, аны айтыгъыз?

***
Мында да, муну аллында эсепдеча амал хайырланады.
Ж а у а б ы. Сегиз жаш бир тутушууда жыйырма сегиз кере, 

ючюнчю тутушха уа сексен тёрт кере илинишгендиле.
 

ОГЪУРЛУ КЪАЗЫКЪЛА

Бир къарт кишини юч жашы болгъанды. Ол малын-мюлкюн жашла-
рына юлешип берир мурат бла, онеки жерге къазыкъ ургъанды да, 
биринчи къазыкъгъа – бир къой, экинчисине – эки къой, ючюнчюсюне 
– юч къой, ол халда онекинчи къазыкъгъа онеки къой такъгъанды.

– Хайдагъыз энди, жашла, бу къазыкъла барысы да огъурлу къа-
зыкъладыла. Бу мен такъгъан къойланы ючюгюз да тенг юлешигиз, 
– дегенди.

– Да, ата, къазыкълагъа тагъылгъан къойланы саны бирча тюйюл-
дю. Биз аланы тенг къалай юлешейик? – деп соргъанды тамата жашы.

– Хар биригиз тёрт къазыкъгъа тагъылгъан къойну бошласагъыз,  
энчи юлюшлеригиз тенг боллукъдула, – дегенди аталары.

Ючюсю да сагъышланадыла. Ахырында, жашладан кичилери,  ал-
тынчы, жетинчи эм онунчу къазыкълагъа тагъылып тургъан къойланы 
бошлап, бир жанына айыргъанды.

– Кичи жашха жыйырма бла алты къой жетгенди, энди экигиз да 
юлюшчюгюзню алыгъыз, – дегенди къарт бирси эки жашына.

«Къайсыбыз къайсы къазыкъдагъыланы бошларгъа керекбиз?» 
– деп, сагъышха къалгъандыла ала. Бу экиси ол къалгъан сегиз къазы-
къгъа тагъылып тургъан къойланы къалай юлешип алыргъа боллукъдула 
экен?

***

Эсеплеуню юч тюрлю амалын кёргюзтейик.
Б и р и н ч и  а м а л. Жашладан бири – биринчи, бешинчи, сегизин-

чи, онекинчи къазыкълагъа тагъылып тургъан къойланы бошларгъа 
керекди, экинчиси уа – экинчи, тёртюнчю, тогъузунчу, онбиринчи 
къазыкълагъа тагъылгъан къойланы. Эсеп излегенча, жашла хар 

Билляча
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тёрт къазыкъдан жыйырма алтышар къой бошлагъандыла.
Э к и н ч и  а м а л. Жашладан бири – биринчи, экинчи, онби-

ринчи, онекинчи къазыкълагъа тагъылгъан къойланы, экинчиси 
– тёртюнчю, бешинчи, сегизинчи, тогъузунчу къазыкълагъа тагъыл-
гъан къойланы алыргъа боллукъдула.

Ю ч ю н ч ю  а м а л. Бир жаш – биринчи, тёртюнчю, тогъузунчу, 
онекинчи къазыкълагъа тагъылгъан къойланы, бир жаш а - экинчи, 
бешинчи, сегизинчи, онбиринчи къазыкълагъа тагъылгъан къойланы 
алсала, юлюшлери тенг боллукъду. 

(Бу чотну башха амаллары да барды.)

ТОГЪУЗ ТУЛУКЪ БУДАЙ

Эртте заманда Бийаслан деп бир киши будай ёсдюрюп, кесинден 
артыгъын сатып тургъанды. Бийаслан бир кюн Нарсана базаргъа арба 
бла будай келтиргенди. Адамлагъа табыракъ болсун деп, будайны тогъуз 
тулукъгъа къуйгъанды. Биринчиден тогъузунчугъа дери бир бири ызын-
дан келген тулукълагъа  бирер пуд артыкъ будай сыйынып баргъанды. 
Бек гитче тулукъ эки пуд тарта эди.

Ол да алай этип бошагъанлай, Бийасланнга  ючеулен келгендиле. 
Алда келген: «Барысын да мен аллыкъма», – дегенни айтханды. Экинчи 
келген: «Жартысын манга къой, маржа»,– деп тилейди. Ючюнчю адам а: 
«Ненчашар жетерик эсе да, тенг этип юлешейик»,– деп тохтайды.

– Будайны ючюгюзге да тенг этерикме, – дегенди Бийаслан, тюзлюк 
этип.

– Тогъуз тулугъунгу ауурлугъу да тогъуз тюрлюдю сора ючюбюзге 
да тенг жетер ючюн, къайсыларын алыргъа боллукъду экен? – дегенди 
алгъа келген адам. – Онпудлукъну бла сегизпудлукъну алсам, тюз бо-
лурму?

 – Угъай, сен алай алсанг, къалгъан жети тулукъ будай эки адамгъа 
тенг юлешинирик тюйюлдю,– дегенди экинчи адам.

Урлукъ ала келгенле чотха-эсепге хазна болмагьанларына мыйыкъ 
тюбюнден ышара, Бийаслан хар бирине ючюшер тулукъ будай берген-
ди.

Бийаслан ючеуленнге тогъуз тюрлю тулукъну тенг къалай юлеш-
генди?

***
Берилген эсеп-чотда тогъуз тулукъда элли тёрт пуд будай барды. 

Муну юч адамгъа тенг юлешип берсенг, хар бирине онсегиз пуддан 
жетеди (ючюшер тулукъдан). Эсепни бир ненча жауабы барды.

Ж а у а п л а р ы: 
1. Биринчи адамгъа эки, алты, онпудлукъ; экинчиге – юч, жети, 

сегизпудлукъ; ючюнчюге – тёрт, беш, тогъузпудлукъ тулукъла же-
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терге керекди. 
2. Биринчи адамгъа – юч, беш, тогъузпудлукъ; экинчисине – эки, 

жети, тогъузпудлукъ; ючюнчю адамгъа уа – тёрт, алты, сегизпуд-
лукъ тулукъла. 

3. Биринчи адамгъа – эки, жети, тогъузпудлукъ; экинчиге – юч, 
беш, онпудлукъ; ючюнчюсюне – тёрт, алты, сегизпудлукъ тулукъла.

(Бу чотну да башха амалы барды).

БИЧЕН ЮЛЮШ

Бир тау элде  жашы бла бир къатын жашап болгъанды. Аланы 
атлары, ийнеклери, къойлары, битеу барысы да – онжети мал эди. Жаш 
жазны-жаз узуну, солуу алмай, бичен этип, аны тишге къалагъанды. 
Къыш жетип, мал къолгъа къарагъан заманда жаш анасына:

- Башы сайын къойгъа, ийнекге, атха да къаллай биришер бичен 
юлюш салайым?» -  деп соргъанды.

– Кюн сайын хар атны аллына — алтышар, хар ийнекни аллына 
– тёртюшер, хар къойгъа экишер бичен юлюш салсанг, малла къышдан 
къыйналмай чыгъарла, жашым, – дегенди анасы.

– Охо, анам, – деп, жаш, анасы айтханча этип, маллагъа аш юлюшле 
салгъанды.

– Маллагъа битеу да ненча аш юлюш салдынг, жашым? – деп сор-
гъанды анасы ингирде.

– Барысына да къыркъ сегиз аш юлюш кетди,– дегенди жашы. –  
Атланы барына да  ненча аш юлюш салгъан эсем да, ийнеклени барына 
да аллай бир салгъанма. Атлагъа бла ийнеклеге салгъан аш юлюшле-
ни бирге къошуп тергегенде неллай бир юлюш бола эсе да,  къойлагъа 
салгъаным да аллай бир болады.

Аланы ненча атлары, ненча ийнеклери, ненча къойлары болгъан-
ды?

***
Битеу атлагъа салыннган аш юлюшлени санын шарт этип, «бир 

кере» деп алсакъ, битеу ийнеклеге да аллай бир юлюш (бир кере), къой-
лагъа уа – атлагъа бла ийнеклеге салыннган битеу  юлюшле тенгли (эки 
кере) юлюш бичен кетеди. Эсе да, битеу маллагъа «тёрт кере» бичен 
салынады – бу къыркъ сегиз юлюшдю. «Бир кере» дегенибиз – онеки  
юлюшдю. Алай болса, битеу атлагъа онеки юлюш (бир кере), ийнеклеге 
да аллай бир (онеки  юлюш),  къойлагъа жыйырма тёрт  юлюш (эки кере) 
бичен къорагъанды.

Энди эсепни шартын эсге алсакъ (хар ат башына алты юлюш, хар 
ийнек башына тёрт  юлюш, хар къойгъа эки юлюш бичен салыннганды). 
Чотну жауабы алай чыгъады.

Ж а у а б ы.  Эки ат, юч ийнек, онеки къой.

Билляча
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БЕШ ИЙНЕК

Бир къарт кишини тёрт уланы болгъанды. Аланы ючюсю, айы-
рылып, энчи юйле болуп жашагъандыла. Аталары, кичи жашын да 
юйдегили этип, беш саулукъ ийнек къураргъа умут этгенди.

Бир кюн ол, юч жашына да барып, къыркъ бир ийнек санап къай-
тханды да, аланы чакъырып: «Хар биригиз кесигизни ийнеклеригизни 
тёртге бёлюп, бёлюнмей къалгъанын гитче къарындашыгъызгьа бери-
гиз»,– дегенди.

Юч жаш да малларын аталары айтханча, тёртге бёлюп, артыгъын 
кичи къарындашларына  бергендиле. Алай бла кичи къарындаш беш са-
улукъ ийнек къоллу болгъанды.

– Экигизни ийнеклеригиз меникиледен артыкъ эдиле, энди тенг бол-
гъандыла, – дегенди ийнек берген юч жашдан бири бирси экисинден.

Ал кезиуде аны ийнеклери  ненча эдиле?

***
Къыркъ бир ийнекден бешисин кичи къарындашха берсек, отуз 

алтысы къалады. Алай эсе уа, юч къарындашны хар бирине он ийнек 
къалады. Энди кичи къарындашларына таматалары ненчашар ийнек 
бергенлерин билейик. Бу эки жорукъну бири болургъа боллукъду: юч 
жашдан экиси бирер ийнекден – эки ийнек, ючюнчюлери юч ийнек бе-
рирге неда эки жаш экишер ийнекден – тёрт ийнек, ючюнчю жаш бир 
ийнек берирге боллукъду. Эки жорукъда да юч жашдан бирлери  бир 
ийнек бергенди. Алай эсе, кичи къарындашына бир ийнек берген жашны 
ийнеклери онюч эдиле (онеки эм кичи къарындашына берген ийнеги).

Энди эсибизни бу затха  бёлейик. Ючюсюнден бири (къайсыны 
ийнеклери аз) бирси экисине: «Сизни ийнеклеригиз меникиледен кёп 
эдиле, энди тенг болдукъ»,– дегенди. Алай эсе, эки жашны да кичи 
къарындашларына берген ийнеклерини саны бир кибикди. Биз хыйсап 
этгенден: эки къарындаш экишер ийнекден – тёрт ийнек, ючюнчю къа-
рындаш а кичи къарындашына бир ийнек бергенди. Алай болгъанда, 
кичи къарындашына бир ийнек бергенни ийнеклери онюч, бирси экиси-
ни  уа онтёртюшер болгъандыла.

Ж а у а б ы. Юч жашдан биринде онюч, бирси экисинде онтёр-
тюшер ийнек болгъанды.

ЖЕМ БЕРИУ

Биреулен хар кюн сайын алты атха он къуйгъуч зынтхы берип тур-
гъанды. Жем атланы жыл санларына кёре юлешиннгенди: байталгъа юч 
къуйгъуч, ючлюлеге – юч къуйгъуч, хар тай башындан а бирер къуйгъуч 
жем берип болгъанды.
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Атланы иесине узакъ элден бир къаршы жууугъу къонакъгъа кел-
генди. Олтуруп хапар айта тургъанларынлай, къонакъбай сёз арасында 
атларына жем берген хапарын айтханды.

«Ненча байталынг, ненча ючлюнг, ненча тайынг болгъанын бир 
тергеп кёрейим»,  – деп, къонакъ  кёлюнден тергеп башлагъанды.

Кертиси бла да, ол адамны ненча байталы, ненча ючлю аты, ненча 
да тайы бар эди?

***
Байталланы саны экиден азды. Нек десенг, эки байтал болса, алагъа 

алты къуйгъуч жем керек болады да, къалгъан   тёрт къуйгъуч жем тёрт 
атха (ючжашарлагъа бла тайлагъа) жетмейди. Алай эсе уа – бирди. Алай 
болса беш атха жети къуйгъуч жем къалады.

Ючжашарла бла тайла ненча болгъанларын билир ючюн, байтал-
ланы саны тапханда этгенибизча этебиз. Эсе да, ючлюлени саны бир 
тюйюлдю, ючлю ат бир болса, беш атны тёртюсю тай болады да, бир 
ючлю эм тёрт тайгъа алты къуйгъуч жем кетерикди. Алай, жем – жети 
къйугъучду. Тюз мунуча, ючлюлени саны экиден кёп болмагъанын толу 
билебиз. Нек десенг, ючлюле юч болсала, алагъа алты къуйгъуч жем, 
къалгъан атлагъа (эки тайгъа) эки къуйгъуч жем – битеулей сегиз къуй-
гъуч жем керек боллукъду. Бy уа – жети къуйгъучдан озуп кетеди. Былай 
тергеу этип, ючлюлени саны тёрт да, беш да болмагъанын тохташды-
рабыз. Алай, ючлюле экидиле десек, тайла юч боладыла. Алагъа (эки 
ючлю бла юч тайгъа) жети къуйгъуч жем кетерикди.

Ж а у а б ы. Бир байтал, эки ючлю, юч тай.

Билляча
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