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Кесамат бериу

ТЮБЕШИУ

... Малкъарны бек иги поэтле-
ри тынгылылыкъны, адамлыкъ-
ны, суратлаулукъну да туугъан 
халкъларыны кёлден билген 
поэзия чыгъармаларындан ала 
келгендиле.

Магъана теренлик бла жюрек-
ге сингнгип къалгъан жарыкъ 
сезимле назмулары кёп тиллеге 
кёчюрюлген Зумакъулланы Тан-
зиляны да поэзиясында фахмусу 
болдургъан суратлау энчилигин 
кёргюзтген шартладыла.

Энди ол кёп миллетли совет 
поэзияны махтаулу усталары 
бла бир сатыргъа сюелген Зу-
макъулланы Танзиляны быллай 
тизгинлери бардыла:

Аперим анга - ариу  жырлагъ
                                                аннга,
Жырлай  билгенин 
                               ангылаялгъаннга.

Бек кючлю, бек оюмлу айтыл-
гъанды. Поэтни сыйлы ишине 
устаны терен, жютю, насыплы да 
къарамын кёргюзтген белгиди 
бу, шагъатлыкъды.

Зумакъулланы Танзиля акъ-
ыллы, терен оюм эте билген 
поэтди - анданды аны неден 
да алгъа суратлау сёз устасы 
намыслы, адепли, тюз ниетли, 
ачыкъ жюрекли болургъа кере-
гине ийнаныуу. Нек десенг анга, 
жазыучугъа, ол затла, фахмуча, 

Зумакъулланы Мустафаны къызы 
Танзиля 1934 жылда Бахсан ауузун-

да Гирхожанда туугъанды. Назмула 
жазып сабий заманында окъуна баш-
лагъанды. Ала бек алгъа Къыргъызда 
«Бизни сёзюбюз» эм «Бирге жырлай-

ыкъ» деген жыйымдыкълада басма-
ланнгандыла. Биринчи китабы  «Къая-
да гюлле» 1959 жылда чыкъгъанында, 
къуру малкъар поэзиягъа угъай, битеу  
совет литературагъа да уллу къошум-
чулукъ болгъанды. Аны къаяда гюлле-
ни сыфаты малкъар халкъны белгиси-

не айланнганды. Андан бери поэтни 
назму китаплары орус, къарындаш 

миллетлени тиллерине, тыш къыраллы 
тиллеге да кёчюрюлгендиле.

Таулу шайыр, кёп тюрлю темаланы 
кётюрюп, хар бирини юсюнден да 

керти, ышаныулу сёз айтханыды окъ-
уучуну кёлюне жетгени. Ол мамыр-

лыкъгъа, сюймекликге, 
Ата журтха бла ёз 

тилибизге кертичилей къалыргъа 

  КъМР-ни Башчысыны къуллугъун 
болжаллы халда толтургъан Юрий 
Коков «Справедливая Россия» по-
литика партияны республикагъа 
иш бла келген башчысы Сергей 
Миронов бла тюбешгенди. Ала экиси 
да Къабарты-Малкъарны социаль-
ный сферасын бла экономикасын 
айнытыуну онгларын сюзгендиле, 
къоркъуусузлукъну жалчытыуну 
эмда КъМР-ни Парламентине энди 
бардырыллыкъ айырыуланы юсле-
ринден да сёлешгендиле.Къонакъ 
республиканы аллында салыннган 
борчланы тамамлаугъа хар жаны 
бла да себеплик этерге хазырлыгъын 
билдиргенди.

Ол кюн окъуна Сергей Миронов 
КъМР-ни Парламентинде болгъан-
ды, аны Председатели Чеченланы 
Ануар бла тюбешгенди, «Справед-
ливая Россия» партияны республи-
калы бёлюмюню активи бла ушакъ 
этгенди.

Ахырында ол  журналистлени со-
рууларына жууапла бергенди, КъМР-
де болгъан заманда бардыргъан 
ишини юсюнден хапарлагъанды.

КъМР-ни Башчысыны 

къуллугъун болжаллы 

халда толтургъан Юрий 

Коков, Москваны ме-

трополитенинде бол-

гъан аварияда кёп адам 

ёлгенине жарсып, ара 

шахарны мэри Сергей 

Собяниннге Къабарты-

Ма лкъарны ха лкъы-

ны атындан къайгъы 

сёз бергенди. Респу-

б л и к а н ы  ж а м а у а т ы 

жууукъларын,ахлуларын 

тас этген юйюрле бла 

бирге бушуу этеди эмда 

анда ачыгъанла терк 

окъуна аягъы юсюне бо-

лурла деп,бек ышанады, 

дегенди.

Къабарты-Малкъарны Билим бериу, 

илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла 

министерствода коррупциягъа къажау 

жумушлагъа аслам эс бурулады. Аны 

профилактикасы бу жаны бла феде-

ральный эм регион законлагъа кёре 

бардырылады.

Бу ведомствону коррупциягъа къажау 

жаны бла ишчи къауумуну алгъаракъда 

бардырылгъан жыйылыуунда кёп вопро-

сха къаралгъанды. Ол санда ЕГЭ-ни эм 

къырал аттестацияны бардыргъан кези-

улени юслеринден да айтылгъанды, деп 

билдиргендиле аны пресс-службасындан. 

Дагъыда адамланы министерствогъа 

обращениялары эмда анда уруннган 

къуллукъчуланы тюшюрген файдалары 

эм къоранчлары, къаллай мюлклери 

болгъаны, норматив актла бла аланы 

проектлери да сюзюлгендиле.

Профилактика ишни къыйматын кюч-

лендириу муратда министерствода эм 

анга бойсуннган ведомстволада быйыл 

праволу семинар бардырылгъанды. Анга 

КъМР-ни прокуратурасыны коррупциягъа 

къажау законланы толтуруугъа надзор 

этген бёлюмюню келечиси да къатыш-

ханды. Дагъыда быллай ведомстволада 

профилактиканы бардырыугъа жууаплы-

лагъа юйретиу семинар да къуралгъан-

ды, методика рекомендацияла, билдири-

уле эм башха информация материалла 

юлешиннгендиле. 

Министерствону сайтында корруп-

циягъа къажау политиканы бардырыу 

бла байламлы норматив документле да 

бардыла. Дагъыда аны «Интернет-при-

ёмный» деген бёлюмюнде соруулары 

болгъанлагъа консультация болушлукъ 

бериледи. Адамла кеслерини оюмларын 

билдирирге да боллукъдула бу амалны 

юсю бла. Алайды да, билим бериу бё-

люмде коррупциягъа къажау жумушланы 

бардырыу иш министерствода мындан 

ары да бардырылгъанлай турлукъду.

Басмагъа УЛБАШЛАНЫ Мурат 

хазырлагъанды.

Айнытыуну, къоркъуусузлукъну жалчытыуну, 
айырыуланы юслеринден да сёлешгендиле

Насыплы эркинлик
дайым керекдиле. Аллай керти 
ийнанмакълыгъы болмагъан а 
уллу поэт болур амалы жокъду. 
Алайды да, тюзлюкге кертичи-
лей къалып, биз былай таукел 
айтыргъа боллукъбуз: Танзиляны 
насыплы эркинлиги барды - жа-
заргъа эркинлиги.

Поэтни назмуларын, магъана 
жаны бла энчи даражалы, керти 
да партияны ниетлери сингнген, 
бийик инсанлыкъ магъаналары 
болгъан назмуларын энди сау 
къырал биледи. Бюгюнлюкде 
совет поэзияны уллу усталары-
ны атлары бла бирге айтадыла 
аны атын.

Малкъар халкъ кёп къыйын-
лыкъ сынагъан, алай ауур жашау 
жолунда кёп азап кёргенликге, 
жоюлуп къалмай, не къыйын 
заманда да, иги умутундан ай-
ырылмагъан, сейирлик жырла 
этген халкъыбыз, Зумакъулла-
ны Танзиляча, уллу поэтлени 
ёсдюргени бла ёхтемленирге 
боллукъду.

Бахсан тауланы теренлеринде 
белгисиз Гирхожан элге баргьан 
ташлы жолчукълада чабып ай-
ланыучу таулу къызчыкь поэт 
болгъанды. Не айтыр кереги 
барды, насыплыды къадары 
Танзиляны! Таулу тиширыу алай 
жаланда совет властьда болур-
гъа боллукъ эди. Алайлыгъын 
иги ангылайды, иги биледи Тан-

зиля. Буруннгу таулу назмучу 
къызланы юслеринден Танзи-
ляны эрттеден бери халкъгъа 
кенг белгили назмусу анга толу 
шагъатлыкъ этеди...

Бизни кёлден айтылгъан сей-
ирлик халкъ поэзиябызны къу-
рагъан Малкъарны назмучу 
тиширыулары ёмюрден ахыргъа 
белгисиз къалгъандыла. Алай 
эсе да, бюгюнлюкде ыразылыкъ 
сёзлерибизни алагъа айтабыз. 
Биз сейир-тамаша этген, аланы 
окъуп, кёз жашла да тёкген тиз-
гинле ол жырчы къызланы жю-
реклеринде туугъандыла. Аны 
ючюн ыразыбыз биз алагъа.

Дуниягъа биринчи белгили 
болгъан ма лкъар тиширыу 
поэт Зумакъулланы Танзиляды. 
Аны себепли бизни хурметибиз 
уллуду анга.

Суратлау сёз устаны юсюнден 
айта эсек, мен оюм этгеннге 
кёре, аны туугъан, ёсген жерини 
юсюнден айтыу бла бирге ол 
чыгъармачылыкъгъа къаллай 
къыйын салып башлагъанын да 
айтыргъа керекди. Поэт туугъан 
жерини бетин кимден да жютю 
кёре билирге, аны тилин ангы-
ларгъа да борчлуду. Ёмюрден 
бери да алайды тёре. Гёте да, 
Пушкин да, бизни Мечиланы 
Кязим да алай этгендиле. 

Шалушкадан пенсиячы тиширыу 
акъылбалыкъ болмагъан эки туу-
дугъуна къарайды. Аланы аналары 
ахча бла болушады, аталарындан а 
тюк чакълы бир зат тюшмейди. Юй-
лери тозурагъанды, анда жашаргъа 
къоркъуулуду. 

Нальчикден ананы жашау болуму 
уа андан да осалды. Ол эки саусуз 
балачыгъына бакъдырыр ючюн, 
къолундан келгенни аямайды. Алай 
ахчасы жетишмейди. Ол Юрий Коков 
бла тюбешгенинде аны сабийлерича 
ауругъанлагъа (акъыллары,санлары 
да иги айнымагъан) Къабарты-Мал-
къарда социальный реабилитация 
этерча не онгла болгъанларына да 
къаралгъанды. Жууукъ заманлада 

ПРИЁМГЪА АЛЫУ

Бир тилек, бир тарыгъыу да эс 
бёлюнмей къаллыкъ тюйюлдю

алагъа болушлукъгъа бир къауум 
мадарла этилликдиле.

Прохладный шахардан юч сабий-
ни анасы быйыл мартда баш иесиз, 
юйсюз,ырысхысыз да къалгъанды. 
Ала барысы да отдан кюйгендиле. Му-
ниципал власть органладан болушлукъ 
излегенди, алай аны алыкъа кёрме-
генди. Жер-жерли администрацияны 
тюбешиуге чакъырылгъан башчысы 
А.Бирюкга адамланы жарсыуларына 
алай сансыз къараргъа жарамайды 
деп,тырман этилгенди. Бу юйюрге 
болушургъа да буюрулгъанды.

Нальчик шахарда дагъыда бир 
ананы жашы, нервалары ауруп, не-
врологда эсепде турады. Бусагъатда 
ол Москвадады, аны аппарат бла со-

лутадыла. Аны ючюн а бир айгъа 
15 минг сом тёлерге керекди. Са-
улай багъасы уа 400 минг сомду.

Черек районну Къашхатау элин-
де бир тиширыуну жашы уа экинчи 
группалы инвалидди. Ала экиси 
да онкология диспансерде эсепде 
турадыла. Кеслерине бакъдырыр-
гъа онглары жетишмейди. 

Прохладна районну Дальнее 
элинден урунууну ветераны, би-
ринчи группалы инвалид, Лескен 
районну Анзорей элинден, Элбрус 
районну Тырныаууз шахарындан 
келгенле да жашау болумлары 
бек осал болгъаннга тарыкъ-
гъандыла. Битеу тилеклеге эм 
тарыгъыулагъа кёре, тийишли 
ведомстволагъа, жер-жерли 
самоуправление органлагъа 
жууукъ заманда мадарла этерге 
буюрулгъанды.

Жан аурутуу 
эм кёл этдириу  

МАДАРЛА

Толу ачыкълыкъны излей

Быйыл республиканы ара шахарында 
жангы окъуу жылда школгъа барырча юч 
минг сабийге болушлукъ этерге керекди. 
Хар замандача, биринчиден, аслам эм 
къолайлары болмагъан, ёксюзлеге къа-
рагъан, аз да хайыр тюшюралмагъан 
эм бир тюрлю къыйын болумгъа тюшген 
юйюрлеге  буруллукъду.  

Окъуучуланы айтханда, ала сакъатла, 
аталарыны бла аналарыны ишлерге са-
улукълары болмагъан, кеслери да гитче 
класслагъа барлыкъла эм кёп балалы 

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда тол-
тургъан Юрий Коков гражданланы кезиулю кёре приемгъа 
алгъанды. Ол кюн анга келгенлени тилеклерине бла тарыгъ-
ыуларына кёре буйрукъла берилгендиле.

                          КъМР-ни Башчысыны къуллугъун  болжаллы халда толтургъанны эмда  Правительствосуну пресс-службасы.

Школгъа базынып барырча
юйюрледиле. Не заманда да биринчи 
керек болгъан ол портфель, тетрадьла, 
китапла эм башха ууакъ- тюек затладыла. 

Нальчик шахарны администрациясын-
да физкультурадан бла спортдан эм Жаш 
тёлюню ишлери жаны бла управлениясы 
болушургъа излегенлени жандауурлукъ 
ишге къошулурларына чакъырады. 

Толу хапар билирге сюйгенле бу теле-
фон номерлеге сёлеширге боллукъдула; 

77-15-38, 42-27-68, 47-46-96.  

 Жылны биринчи жарымына Къабарты 
–Малкъарда  эл мюлк продукциядан 8,4 
миллиард сом багъасы чыгъарылгъанды. 
Былтыргъы кёрюмдю бла тенглешдирген-
де, ол  101,1 процентге жетеди. 

Сют бла жумуртханы айтханда, озгъан 
жылдан кёрюмдюсю  тюрленмегенди. 
Алай бла сютню ёлчеми 199,3 минг тонна, 
гаккыланы саны уа 87,8 миллион боладыла.  

Эсепле

8,4 миллиард сом багъасы эл мюлк 
продукция чыгъарылгъанды

Уллу малны бла тауукъну эти 41,5 минг 
тонна чыгъарылгъанды. Ол кёрюмдю, был-
тыр бла тенглешдиргенде, 104,3 процент 
болады.  Аш- азыкъ продукциядан 6,5 мил-
лиард сом багъасы товар жиберилгенди. 

Светлана САМЧЕНКО, 
КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну 

пресс- службасы.

ЮбилейЮбилей

Бийик намыслылы фахмуБийик намыслылы фахму

чакъыргъанлай келеди. Бир сёз бла айт-
ханда уа, Танзиляны поэзиясы батыр 
поэзияды, азат.  

Ол жыйырмадан артыкъ китапны ав-
торуду. 1978 жылда «Сокровенность» 
деген китабы ючюн, Россейде 
тиширыуладан биринчи болуп, 
РСФСР- ни М. Горький атлы саугъа-
сын алгъанды. Танзиля адабият жаны 
бла Къабарты -  Малкъарны Къырал 
саугъасыны да лауреатыды. Бизни 
рсепубликаны, Къарачай – 
Черкесни, Чувашияны да халкъ по-
этиди. 2011 жылда 24-чю февральда 
Россей Федерацияны Президентини 
буйругъу бла Зумакъулланы Танзи-
лягъа Сыйлылыкъны ордени  да берил-
генди. 

Аны макъамдан толу, халкъ поэзи-
ягъа жууукъ жазылгъан назмулары 
композиторланы да сансыз къоймагъ-
андыла. Аладан бир талайына музы-
ка тагъылып, халкъ сюйген жырлагъа 
бурулгъандыла.

Танзилягъа аталгъан материалланы 2 - 8-чи бетледе окъугъуз. 



Къа ллай жылланы сына-

дыкъ! Къаллай жолланы 

арытдыкъ! Бетден-бетге къарап, 

къайсыбыз къаллай болгъаны-

бызны билир кибик сынаулагъа 

тюбедик да, кертилик бла жал-

гъанлыкъны, къалалыкъ бла 

энчиликни аралары ахыр-ауал 

айырылып къалмадыла эселе 

да, туура болдула.

Тынгысыз заман Танзиляны 

иги кесек назму къауумуну фи-

лософия ёзеги болгъанды. «Ах, 

не этейик, не заманла жетдиле», 

«Генерал бла сёлешиу», «Тынгы-

сыз заман» деген цикллери– ала 

бары да бир чакъда къурч кибик 

къыра лны оюп,  ха лкъланы, 

адамланы бир бирлеринден ай-

ырып къойгъан, жангыз бир тюз 

адам да, тюз саясатчы, поэт да 

ангылап болалмазлыкъ жашау 

къудуретни юсюндендиле. Тюз, 

керти, баямлы сёз айтылгъанда 

эшитилмеген, тюнене болуннган 

хорламла унутулгъан, акъыл, 

билим берген къалала эриши 

кёрюннген, адамла арасында 

жюрюген, алагъа кюч, ыша-

ныулукъ, даража берген ниет 

таза лыкъ,  къарындашлыкъ, 

тергеулюк - къара жаулукъгъа, 

айтослукъгъа айланып къалгъан 

заманла - бек алгъа миллет, 

къырал закийлерини солууларын 

тыядыла, аллай кезиуде, керти 

да, тюпдегиле баш боладыла, 

жашау къурулушну баш хыйсабы 

«уялмагъан буюрулмагъанны 

ашар» дегеннге келишип къа-

лады. 

«Генерал бла сёлешиу» - по-

этни миллет айырлыкъ-

ланы заманында кесаматыды, 

аллай кезиуде уллу, белгили 

адамла къаллай талкъыгъа тю-

шерге боллукъларын эсгертиу. 

Хакъды, эсли адамла сагъыш 

эте, оюмлай тургъунчу «батыр 

патриотла» о-ха-хай деп чыгъа-

дыла. Кеслерини деберлери бар-

мазлыкъларын биле, «генерал» 

кибик, сёзю барлыкъ адамланы  

ёрюшге  къыздырадыла. Поэтни  

жарсыуу аны  себепли жетеди 

жюрекге:

Элтип сени не батмакъгъа 
                                   тыкъдыла? 
Даражангы къалай аман 
                                    жыкъдыла!
 Чынларынгы бирем-бирем  
                                     жулкъдула,
 Кеслери уа таза болуп 
                                     чыкъдыла.
Басмалада бири бирин жулдула, 
Бир бирине тоханала къурдула; 
Кими ахча, кими къуллукъ 
                                         тапдыла,
Халкъ жунчуду, анга не деп 
                                      айтдыла?

Поэт жамауат къуллукъчу тюй-

юлдю, саясатха тюз келишмеген 

оюмла айтыргъа да болур, алай 

а поэт халкъны жашау тиричили-

гине, къадарына, келечелигине 

терс келлик, аны абындырлыкъ 

сёзню айтыр амалы жокъду. 

XX ёмюрню аягъында Малкъар 

угъай эсенг, бурунладан бери да 

Бюгюн, назмучу эгечибизни 
жетишимлерине къууана, 

кёп зат  эсгереме. Бек алгъа 
Танзиляны мен суратда кёрген 
эдим, газетде чыкъгъан сурат-
да. Аны биринчи назмулары уа 
«Къарындашны сёзю» деген 
китапда басмаланнган эдиле. Та-
улу къызны фахмусуну жарыгъы 
ол назмулада окъуна кёрюнюп 
тура эди. 

Мен Танзиляны назмуларын 
эшитдирип окъугъанымда, къарт 
анам, кёп таулу жырны кёлюнден 
билиучю, назмулагъа, ийнар-
лагъа тынгыларгъа сюйюучю 
ыннам, ыразылыгъын айтхан 
эди. «Сау болсун, тиширыу башы 
бла кёпледен уста тизе биледи 
назмуланы», - деген эди.Аны 
«Къаяда гюлле» деген биринчи 
тизгинлерин китабы 1959 жылда 
басмадан чыкъгъандан сора 
анда ол ыннам айтхан сёзлени 
кертиликлерине шагъат болгъан 
«Ата журтума» деген бу назмуну 
окъудум:

Керек болса, къызгъанмайын,
Мен жанымы берирме.
Къолумдан келгенича,
Бек къадалып кючлерме.
Мен тиширыу болсам да,
Эр кишича ишлерме...

Бу назму Ата журтха таза сюйме-
кликни, тюзлюк ишде таукелликни, 
адамлыкъ даражаны белгисиди, 
аны бла бирча уа поэт дунияда ке-
сине къаллай жашау жорукъну сай-
лагъаныны шарты. Сёзюне дайым 
кертичи болуп, Танзиля бир заманда 
да окъуучуларын алдамагъанды. 
Назму жазыу ишге кёл салып, къа-
далып кюрешгенди, энтта жазады, 
ишлейди, кесине артыкъ махтау 
излемей, «эр кишиге тенг болуп».

«Назмуну  
къыйнамайды»

…Танзиляны поэзиясы 
кёп ауазлыды, макъамлы-
ды. Сезимни, илхам учууну 
тазалыгъы бла кертили-
ги къозгъамагъан затха 
поэт алданмайды. Алгъа 
сёз, суратлау бояу излеп, 
«назмуну къыйнамайды». 
Аны тынгысызландыргъан 
сезимле, илхам, фикир 
боладыла да, поэзияны чы-
рагъы андан сора жанады. 
Заманны, халкъ тарыхны 
къууанчлы атламларына 
бетин бура билген суратлау 
чыгъармачылыкъды ол. 

Алай тарыхны, жама-
уат жашауну не жарыкъ 
сагъаты да огъурлулукъну 
биргесине кюйсюзлюк да 
жюрюгенин унутдурмай-
ды Танзилягъа. «Элим-
де» деген назмуда лири-
ка жигитни къууандырып, 
кёлюн кётюрген жолла, 
суу жагъала, ташла аны 
мудах да этедиле, жаша-
уну ачылыгъын, бушууун 
да эсине тюшюрюп. Нек 
дегенде лирика жигит, 
туугъан жерине къайтып, 
анга къууаннганча, кёп 
ахлусу  къууаналлыкъ тюй-
юлдю, ол чёкген ташха 
энди сюйген аппасы ол-
тураллыкъ тюйюлдю-ала 
туугъан жерлерине, эски 
журтларына, сабийликден 
таныгъан ташларына тер-
миле, узакъда ёлгендиле.

Кёл этдиреди, 
эс тапдырады

Зумакъулланы Танзиля-
ны поэзиясы кёл этдирген, 
эс тапдыргъан поэзия-
ды. Болсада бир-бирледе 
кюйсюзлюк, бушуу огъур-
лулукъну онглап къойгъа-
нын да жашырмайды ол. 
Къалайлыкъ бла, бушуу 
инсанны насыбын онглар-
ча анга не зат болушады? 
Быллай соруула ёмюрлени 
саркъыуунда кишиге да 
тынчлыкъ бермегендиле. 
Аны чыгъармачылыкъ иши 
да аладан азат тюйюлдю. 
Ол угъай, окъуучуну сези-
мин, эслилигин ышырып, 
сакълыкъгъа бла инсан 
тириликге сагъайтыргъа 
итинеди поэт, аны кесини 
баш борчларындан бирине 
санап. 

Сёз ючюн, Танзиляны 
«Насып бла бушуу» деген 
назмусу окъуучуну кёзюне 
урунуп тургъан чыгъарма-
ларындан тюйюлдю. Кёп 
махтаулу назму ичинде 
тап эсленнген окъуна эт-
мегенди. Алай адамны 
ич дуниясын, бютюнда 
уллу кёллюлюкге хорлатхан 
адамны къылыкъ ышанла-
рын ачыкълауда ол дуния 
лирикагъа къошулурчады. 

Бир тюрлю жалгъан сёз 
чалындырмай, къанат-
лы тизгинлени кючю бла 
халкъны уллу сынаууна 
къошулгъан оюмну ачыкъ-
лагъан. Насыбын заманын-
да эслеп, аны багъалай 
билген, бушуу бла насыпны 
араларына чек салалмагъ-

Кавказны жим-жим жаннган 
сынжыр таулары, сау дуниягъа 
белгили тёппелери, кёкге жете 
тургъан таула - Минги тау, Ушба, 
Ишхельда - табийгъат жарат-
хан бек сейирлик затладыла, 
тамашала. Бу жерни биринчи 
кере кёргенле айтханнга кёре, 
мында туууп, мында жашап, 
поэт болмай къалыргъа жара-
майды. Мени оюмума кёре уа, 
хазна айырмалыгъы болмагъан 
жерде туууп, анда ёсген адам 
да уллу поэт болаллыкъды. Алай 
иш анда тюйюлдю. Быллай ариу, 
жомакъча, ариулугъу битеу адам 
улуна белгили жерде туугъаны 
бла бирге, фахмулугъу чынтты 
поэтлилиги болуп, бу сейирлик 
жерни бютюнда махтаулу этерге 

(Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.)

тюрюп, ёмюрден бери поэтлеге 

алай буюрулгъаныча, жашау жо-

лунда таукел баралгъанына мен 

бек къууанама. Ол  Малкъарны 

жерини, совет Ата журтну да 

махтаулу къызыды. Къыралны 

къалайында да окъуучула, по-

эзияны уста билгенле Танзиляны 

аламат поэтге санайдыла. Не 

да аны бла айтылып къалады. 

Аллай белгилилик насыпды су-

ратлау сёз устасына.

КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын,

КъМР-ни халкъ поэти, 

Ленинчи саугъаны лауреаты.

НАРТ СЁЗЛЕГЕ 
тенг болаллыкъ тизгинле

Зумакъулланы  Танзиляны 
«Къаяда гюлле», «Тауланы 

жыры», «Тау аяз», «Чырахтан», 
«Кёз жарыгъым» деген китапла-
рында ана тилибизни байлыгъы, 
нарт сёзлеге тенг болаллыкъ тиз-
гинле, уста тенглешдириуле, жаша-
уну заманнга тийишли суратлары, 
поэтни умуту, ниети да, намысы, 
бети да, жарсыуу, къууанчы да 
бийик фахмусуну жарыгъында 
ачыкъ, толу кёрюнедиле. Ол таулу 
тиширыу, жанын ахшы назмулагъа, 
къанатлы жырлагъа жесир этип, 
дунияны къууанчларына да къуу-
ана, жарсыуларына да ачый, по-
эзияны бийик, акъ ауушуна таукел 
чыгъып барады. 

Халкъыбызны ийнарларын, жыр-
ларын къурап, дуниядан эртте 
кетген, атлары унутулуп къалгъан 
таулу къызланы таукелликлери  аны 
жюрегиндедиле, жангыз бир ариу 
сёзлери окъуна асыу болгъан ана-
ланы халаллыкълары да - аны жю-
регинде. Таукеллиги, халаллыгъы 
айтдыргъандыла анга бу сёзлени:

Къууанчым болса, мен ашырама,
Адамла, сизден жашырмаз ючюн.
Бушууум болса, мен жашырама,
Аны кёрюп, сиз жарсымаз ючюн.
Азмы боллукъду дунияда жарсыу,
Жарсыууму сиз кёрмегенликге?
Кёпмю боллукъду къууанч не асыу,
Къууанчымы сиз бёлмегенликге?!

Адамлагъа  ёз къууанчын-
дан да юлюш этерге угъай 

демеген, бир жанны да жарсы-
тыргъа сюймеген поэтни жюре-
ги дуниягъа тынгысызды, кёл, 
тенгиз шошайгъанда да, бир 
тынчаймагъан черекча. Билмей 
тургъанлай, таулада юзюлюрюк 
къар, адамла жюрюген жолгъа 
тюшерик жар,  балта кесип, 

аууп къаллыкъ терек, къаран 
къалгъан жер, оту кёмюлген 
тыпыр. Уруш оту кюйдюрюп, кюл 
болгъан сабанла да тынчайтмай-
дыла аны. Аллай тынгысызлыкъ 
жаздыргъанды анга, халкъы-
бызгъа кенг белгили назмула 
бла бирге «Урушха къажау по-
эманы», «Адам эм аны туугъан 
жери» деген поэманы да.

Уллу Ата журт урушну юсюнден 
бирси малкъар поэтле да аз жаз-
магъандыла, алай Танзиляны 
«Урушха къажау поэмасы» хаты  
бла, магъана теренлиги бла, бек 
башы уа - жашау кертилиги бла 
айырмалыды. Ол энчи китап бо-
луп чыкъгъандан сора аны адам-
ла, къартла, хамайылны жю-
рютгенча, жан хуржунларында 
жюрютгенлерин мен кёргенме.

Кеси жерибизни адамларыны 
юслеринденча, уллу тюрклю 

поэт Назым Хикметни юсюнден, 
бир талай назмуну бийик поэзия 
даражагъа жетдирип, поэма 
къурагъан Танзиля чыгъармачы-
лыкъ ишде махтаугъа  тийишли 
адамны, ариу жырлаялмазын 
билип, тынгылап тургъан адам-
ны да бирча махтайды. Нек? 
Назму жазыу, жыр къурау алай 
тынч болмагъанын иги билгени 
себепли.

Танзиляны М. Горький атлы Къы-
рал саугъа алгъан «Сокровен-
ность» деген китабы бу назму бла 
башланады. Биз а поэтге, кесини 
сёзлерин да хайырланып, былай 
айтабыз:

- Махтау, махтау санга-ариу жыр-
лагъаннга!

МОКЪАЛАНЫ Магомет,
            КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ 

поэти.
 1977 жыл.

Кёп ауазлы, макъамлы чыгъармала
ламлыкъ жюрютген кючю  
кеси да гъарш кибикди. 
Учхан жулдузлагъа, айгъа, 
кюннге тенг этеди Танзиля 
аны:

Къарангы кечени да 
                          жарытады,
Ай жарытханча 
                        къарамынг.
Ол, битеу табийгъатны, 

къудуретни, жерни, кёкню 
да, аламны, гъаршны да 
аламат шартларын, огъ-
урлулукъну, ёхтемлиликни 
иги ышанларын бирик-
дирип, ариулукъну бла 
субайлыкъны ёлчеми алай 
болгъанды. 

Чыдамлыкъ
берген кюч

Танзиляны поэзиясында 
тиширыу жюрегинде бийик 
сезимни сууутмагъан, анга 
табыннган, аны къулу-къа-
загъы болгъан инсанды. 
Нек дегенде анга жашау 
бла сюймеклик тенгдиле, 
тиширыугъа къууат, кюч- 
къарыу, чыдамлыкъ берген 
олду. Сюймеклик - кёкден 
келген нюрдю, жулдуз-
ланы, аламны жарыгъы-
ды. Ол юзюлсе, жашау да 
юзюллюкдю:

 Сен жокъда юйюм 
            къаппа- къарангыды,
Терезеден да урмайды 
                         чырт жарыкъ.
Кёзюм кёрмей, къулагъым  
                        да  эшитмей,
Сакълайма, сунуп, сен 
                      эшик  ачарыкъ.

Тиширыуну жюреги, ич 
дуниясы сюймеклик ючюн, 
аны сакълар ючюн, кюреш 
барып тургъан тала ки-
бикди. Алай ол адамлыкъ 
ючюн да кюрешди. Сюй-
меклигин малтагъан бек 
алгъа адамлыгъын мал-
тайды. Инсанны табийгъат-
къудурет бла, адамла бла 
байламлыгъын юздюрме-
ген, аны жюрегинде жер-
ни, кёкню да бирикдирген 
сюймекликни аллахыды. 
Андан а  уллу кюч жокъду.

Болмаз дунияда, дунияда 
                              болмаз кюч
 Сени жюрегимден тюртюп 
                                  аталлыкъ
 Кетералмаз жел, не боран  
                                       къуууп,
Не бичакъ жонуп, не да 
                       жашау къырып,
Не жауун ырхы кетералмаз,                  
                                        жуууп.
Жюрегимде сюймеклик 
                       may кибикди, -

 деп андан айтады Танзи-
ляны жигити.

Тиширыуну жюрек жа-
рыгъын, кёкден, гъаршдан 
келген нюр ызын ёчюлтюр-
ге итинмеклик жашауну 
сакълагъан, аны жангыр-
тып тургъан ариулукъгъа 
керилгенча болур эди. Ал-
лай кюч-къарыу жокъду 
деп ачыкълайды Танзиля, 
жер бла кёкню бирге къош-
хан жарыкълыкъны ёчюл-
тюрге онг болмагъанча.

ТОЛГЪУРЛАНЫ Зейтун,
                  филология 

илмуланы доктору, 
профессор.

себеплиди. Бу заманны юсюнден 

жукъ жазылмагъанды дерге 

жарамаз - бек жютю назмула 

бардыла, алай а болгъан иш-

леге халкъны кёзю бла къарап, 

жашап келген тарыхыбызгъа, 

аны терсине, тюзюне, ачысына, 

татлысына, бюгюннгю кюнню да 

кертисине, жалгъанына кесини 

кёз къарамын ачыкъ, толу Тан-

зиля айтады. Китапны жамауат 

магъанасыны юсюнден сёзню 

тауусумун эте, аны окъугъан, не 

заманда, къайсы ёмюрде окъуса 

да, XX ёмюрню аягъында Мал-

къар  къар къалай болгъанын, 

аны адамлары къалай жашагъ-

анларын, сабийлери къалай 

ёсгенлерин кёрлюкдю.

«Сёлеш да, сени ким бол-

гъанынгы билейик» деген 

Сократны акъылман къарамын 

келтирип айтсакъ, мен кёрген 

жерледе Танзиля ичинде бол-

магъанны айтып эшитмегенме, 

махтаууна балсып, менсиннге-

нин кёрмегенме. Аны себепли 

китабын «Жаным, жырым да 

сизни» деп, туугъан халкъына, 

жерлешлерине атап башлагъ-

анына:

Барыгъызгъа да сизни

Келед ариу айтырым,

Ауанада тургъанны

Кюн тууушха тартырым, 

-дегенине толусунлай ийнанама.

Миллет сёзюн айтыу, жерлеш-

лерине, тенглерине игилик тежеу 

адамны, бегирекда тиширыуну 

ёз от жагъасыны тутуругъу бо-

луудан, къыз, эгеч, ана борчдан, 

къошуп окъусакъ, ёз анасы бла 

да сёлешеди. Лирика «менни» 

ауанасына букъмай, Танзиля ёз 

жашауун, ёз сезимин айтады, ёз 

адамларыны къайгъысын этеди. 

Биринчи ана бла ба ланы 

арасында сезим табийгъат-

ны ананы баласына ёмюрлюк 

тынгысызлыгъын кёргюзтюу бла 

ачыкълана эсе, экинчисинде 

жер юсюнде урушла баргъан 

къадарда, ол къайда бара эсе 

да, узакъда, жууукъда эсе да, 

анда атылгъан хар окъ ананы 

жюреги бла ётгенин кёребиз. 

Сынау хар анагъа, эгечге да бир-

ди; къоркъуулу жолгъа чыкъгъан 

хар эр кишини анасы, эгечи, 

тиширыуу бирча сезген, бирча 

сакълагъан, аны жыгъаргъа 

боллукъ хар окъну да кесими 

жюрегимде сууутайым деп, Ал-

лахдан бирча тилеген тилекди.

Танзиляны жангы китабы аны 

фахмусуну жангылай тургъа-

ныны да шагъатыды. Ол фахму 

ха лкъны тарыхыны къыйын 

заманында, Къыргъызстанда 

ачылып, андан ары къырал бла, 

халкъ бла бирге кётюрюле, ёсе, 

кючлене, малкъар миллетни 

кёзбаусуз таза ауазы болургъа 

жетишгенди. Ол ауаз «Жашау 

черегинде» да алай кертилей, 

сезимлилей къалады. 

ТЁППЕЛАНЫ  Алим, 
КъМР-ни  халкъ жазыучусу. 

2002 жыл.

лыкъ суратлау сёзню чынтты 
устасы болууду.

Танзиляны поэзиягъа кёлю бла 
берилгенин, кесини ишин поэтни 
ишин къолгъа къаты алгъанын 
мен не заманда да жаратханма, 
бюгюн да къууанама анга.

Кертиди, ол, тамата малкъар 
поэтледен юйренип, аны бла 
чекленип къалмагъанды, орус 
эмда дуния поэзияны уллу уста-
лары, бек иги совет жазыучула 
да бергендиле дерс анга. Дуни-
яны поэзия байлыгъына алай 
терен кирмей, алгъа барыр онг 
жокъду. Зумакъул къызы аны иги 
ангылайды.

Поэтни чыгъармачылыгъы 
бизни аталарыбыздан къалгъан 
аламат жерибизни кёп тюрлю 

бояуларын алгъанды кесине, 
бек башы уа-малкъар халкъны 
эм иги ышанлары ол жазгъан 
затлададыла.

Жазаргъа насыплы эркин-
ликни-фахму берген эркинлик-
ни-юсюнден биз башында да 
айтханбыз. Хау, алайды, къалай 
-алай болса да, фахмулулукъ 
насып юлюшдю. Аллай «айыр-
малылыкъ» суратлау сёз устаны 
къыйын къадарында окъуна аны 

насыплы этеди, аны бла бирча уа 

андан уллу жууаплылыкъны да 

излейди. Аллай жюкню кётюрген 

а тынч тюйюлдю. Аны кётюрюр-

ге къарыулу инбашла, акъыллы 

жюрек керекдиле.

Малкъар поэт тиширыу Тан-

зиля, инбашына ауур жюк кё-

Жашау череги

Къулийланы Къайсын, Зумакъ-
улланы Танзиля эм Мустай Карим.

2 Байрым кюн, 2014 жылны 18-чи июлю
Интернет-версия: zaman.smikbr.ruКесамат бериу

кеси къыраллыкълары болуп, тил 

байлыкъларын, маданиятларын, 

жамауат оюмларын ёсдюрюрге 

онглары болуп келген халкъла 

окъуна кеслерин къорууларгъа 

кюрешгенде, биз, айхай да, 

бютюн сакъ, къаты, билгичирек 

болургъа керекбиз. 

«Жашау череги» саясат 

лирика тюйюл эсе да, 

поэтни жамауат ауазына кё-

бюрек эс бургъаныбыз - бизни 

халкъыбызны жашауда жаланда 

кёчгюнчюлюк бла тенглешди-

рирге боллукъ «демократия» 

ынкъылап - алыкъа адабияты-

бызда ачыкъланмай тургъаны 

борч не, аны жанын жалчы-

тыргъа, ачытыргъа да боллукъ 

сезимледен эркин этмейди. Ол 

угъай эсенг, ёз анасына, бала-

сына къарны бурмагъанны ол, 

халкъ деп, кёз жаш тёксе да, 

аны жилямукълары жюрекден 

чыкъмайдыла. 

Шайырны сезим къурулушуна 

алай къарагъанда, аны эки на-

змусу - «Сынау» бла «Жаннет 

ауругъанда айтылгъан назму-

ла», адам дуниясыны юсюнден 

терен сагъыш этдиредиле. Ол 

ёз ба ласы,  ёз  къарындашы 

бла «Анам, не этейим, айт» 

деген тилек назмусун алагъа 

Солдан онгнга: Тёппеланы Алим, 
Зумакъулланы Танзиля эм Борис 
Темирканов. 

Насыплы эркинликНасыплы эркинлик

Хар заманда алай болуп турур-
гъа керекди. Зумакъулланы Тан-
зиля туугъан тауларына, тау жол-
ланы, тереклени, къылкъыланы, 
чёплеу башланы, ташланы, кес-
лерини ёмюрлюк жарыкъларын 
шошайгъан жоллагъа, арбаз-
лагъа ийген жулдузланы тил-
лерин да ангылайды деп, мен 
таукел айтыргъа боллукъма. Хау, 
ол биледи аланы тиллерин. Ол - 
поэтди. Мен айтханнга бек жен-
гил шагъатлыкъ этерикдиле аны 
назмулары. Аладан иги шагъат-
ла болмазла, нек десенг, ётюрюк 
айтып, аны керти сундурур онг 
жокъду поэзияда. «Къалай солуу 
айландыра эсе да, алай айтады 
сёзюн поэт».

Элбрус тийреси, аны башында 

къолундан келирча, Зумакъул-
ланы Танзиляны насыбы тутха-
нын айтыргъа сюеме. Быллай 
жерни жырчысы болмакълыкъ, 
айхай да, ол да уллу насыпды. 
Алайды да, Танзиляны эки 
жанында да тутханды насыбы.

Мечиланы Кязим бизге ама-
нат этген жазыучулукъ жо-
рукълагъа кертичилей къала, 
3умакъулланы Танзиля,  не 
къыйын болса да, тюзлюкге, 
кертиликге жол тутханын айта-
ды. Алай айтыу жаланда ауур 
ишни этерге таукеллик болуп 
къалмай, жууаплы да ишди. 
Уллу, къыйын да борч алады ке-
сине поэт. Алай, белгилисича, 
суратлау сёз устасыны борчу 
не заманда да къыйынды. Поэт 
айтхан затха кертичи болмакъ-

ан, айхай, ачыуну жесири 
болады. «Тапхан табан 
кётюрсе, насыбын ёнге-
летеди» дейдиле халкъда 
аллайгъа.

Табийгъатды назму  
отун жандыргъан
Чыгъармачылыкъ иш 

жазыучуну кёп тюрлю 
ышанлары бла байлам-
лыды. Сёз усталыгъы, тил 
байлыгъы, илхам къолай-
лыгъы, билим теренлиги 
дегенча. Алай чыгъарма-
чылыкъда нени да башы, 
орта агъачы фикирди, су-
ратлау оюму тирилигиди. 
Ала  тутхучлу болмасала, 
жазыучуну сёз сайлауда 
жютюлюгю, рифма, гыл-
лыу къурауда усталыгъы 
муратына жетдирмейдиле. 
Сыйдамланып жонулгъан 
тизгинле  сыйдам къанга-
ла кибикдиле, поэзия уа 
чакъгъан терекди, жашил 
бутакъды. 

Поэзияны а лтыны - 
оюмду, жашауну жюрю-
шюн ангылап, анга кёре 
соруула къозгъап, жууап 
да излерге итинмекликди. 
Ким не десе да, поэзия ол 
сагъыш эте билмекликди. 
Суратлау фикирни тири-
лиги бла теренлиги кесине 
кёре ачыкълау мадарланы 
поэтге тынч табаргъа бо-
лушады. Чынтты, фахмулу 
жазыучу сёз сайлауда, 
сыйдамлыкъгъа алданып, 
аны ызындан бармай-
ды - суратлау-ачыкълау 
мадарла, рифма, гыллыу 
да сагъышны ызындан 
барадыла. Зумакъулланы 
Танзиляны поэзиясыны 
энчилиги аны бла бай-
ламлыды. Ол поэтни жо-
ругъуду. 

Былайда дагъыда бир 
белгилер зат: назму жа-
заргъа илхам, эслилик бла 
сезим байлыкъ кёллен-
диредиле, ала да азлыкъ 

этмейдиле десек да, биз 
жалгъан сёлешмез эдик. 
Танзиляны аллай назму-
лары да аз тюйюлдюле. 
«Кертисин айтсам а, мени 
сартын, // Олтурсам мен 
алимле бла бирге», - деп 
башланнган неда: «Биз-
ни таулада болмагъанды, 
дейле, // Тиширыу назмучу 
манга деричи».

Былай башланнган чыгъ-
армаларында жашау (та-
рых) сынауу итиндиреди 
Танзиляны назму жазар-
гъа, илхамын, сезимин да 
жашау сынауу къозгъайды 
не да тарых билими. Алай 
асламында, белгилегени-
бизча, анга назму къанат-
ландырыргъа болушхан 
табийгъат шартладыла, 
кюнде-кечеде кёре, къа-
рамы илине тургъан бо-
лумла, ышанла; ташдан 
башлап таулагъа дери неда 
мияла табакъдан баш-
лап той-оюннга, тереклеге 
дери. Анга кёре Танзиляны 
поэзиясыны тили, сурат-
лау-ачыкълау мадарлары 
баймыдыла огъесе жар-
лымыдыла деп соргъаннга, 
табийгъат, жашау бай эсе, 
аны поэтикасы да байды 
дерге тийишлиди. Поэтни 
жаланда билимине таянн-
ган чыгъармачылыкъ иш, 
эртте-кеч болса да, таркъа-
яды, нек дегенде дунияда 
тауусулмагъан, ахыры-чеги 
болмагъан зат жокъду.

Бошалмагъан жаланда 
жашауду, табийгъатды. 
Бютюнда табийгъат, аны 
шартлары бла ышанлары. 
Табийгъатны хар шарты да 
Танзиляны оюмун, фики-
рин жангыртып, илхамын 
учундуруп, назму отун жан-
дырады. Ол себепден къу-
ругъан неда кёгерген чёп, 
гюл, чапыракъ, топуракъ 
тугул, таш, терек, черек, 
шаудан, табакъ, парий - 
была барысы да Танзиляны 
чыгъармачылыкъ ишинде 
поэзиягъа бла поэзияны 
тилине, белгилерине ай-

ланнган шартларыдыла. 

Тиширыу гъарш 
кибикди

Буруннгулуланы поэзи-
яларында арап халкъла-
ны поэтлери тиширыуну 
Аллахха тенг этип жаз-
гъандыла. Ол семиртиу 
неда суратлау амал тюйюл 
эди - терен ийнаныу эди 
философия, дин жаны бла 
да. Аны сыфатын къурай, 
ачыкълай, Танзиля уллу 
кенг литератураны нази-
расын къабыллагъанмыды 
огъесе къабылламагъан-
мыды - бусагъатда сёз аны 
юсюнден тюйюлдю. Аны 
ол жаны бла  философия 
ангыламы бийикди, тиши-
рыуну ариулукъну белгиси-
ча, ёлчемича ачыкълагъан 
махтау поэтлени санын-
дады. Биз аны юсюнден 
айтыргъа керекбиз. 

Алай ол уллу жетишим-
леге Танзиля кесини эн-
чилиги бла келгенди. Кёп 
поэт тиширыу ариулугъун 
ёлчем эте, аны жерден 
айыргъандыла. Сёз ючюн, 
Беатриче (Данте), Пре-
красная Дама (Блок) - Со-
фияны келечилери кёк бла 
жерни арасында жюрю-
гендиле дерге боллукъду. 
Бизни шайыр кёргюзтген, 
назму къауумларында 
ачыкъланнган тиширыу - 
таулу тиширыуду, миллет 
энчиликлерин тас этмей, 
туугъан жеринде жашагъ-
ан («Мен тап-таза тау хауа-
да // Тауда ёсгенме»). Алай 
миллетни, туугъан жери 
бла байламлыгъы аны 
философия магъанасын 
не аз да тюшюрюп, эниш 
этмейди. 

Танзиляны поэзиясында 
жашагъан тиширыу чырай-
лыкъны, кертилик бла на-
мысны ёлчемиди. Жаша-
уну сакъларыкъ шартланы 
барысын да ич дуниясына 
сыйындырып, ол  табийгъ-
атны жаныча, рухийича 
ачыкъланады. Ол жер бла 
гъаршны араларында бай-

Танзилягъа къайда да - 
уллу хурмет, сый.



Окъуучуланы сагъышлары

Бюгюн кибик эсимдеди,  
Черек ауузунда эски Ыш-

канты элни этегинде, Ишкирти 
черекни жагъасында  баргъан  
уллу байрам. Миллетибизни 
эрке къызы, айтхылыкъ поэтес-
сабыз Зумакъулланы Мустафа-
ны къызы Танзиля ата ташына 
къонакъгъа келген эди.

 Ол кюн Уллу Малкъарда  
тышындан жетген  къонакъла  
бла  аны юбилей байрамын  
белгилей  эдик.  Танзиля  бу 

Тюркде, Арапда, 
Къазахда да бир…
Шайырны, жырчыны къалай 

сейирди къолундан келгени: 
Жерни, Ата журтну сабийлери-
не айтхан тилеклерин башха-
лагъа эшитдиралгъаны. Мал-
къарлы къызны кесини чексиз 
тансыкълыгъын ачыкъдан 
айтыр амалы болмагъанды. 
Ол поэмасыны жигитлерин 
таулула, исламны сыйлы же-
рине жан атып, Тюркге, Арапха 
кёчген жылларына къайтара-
ды. Алай окъуучу ангылайды 
аны жаз тилин, хар суратын 
кёз аллына келтире, хау, Къа-
захстаннга, Орта Азиягъа 
тюшген ата – аналарыбыз да 
аллай болумлада жанларын, 
халкъларын сакълагъандыла, 
дейди. 

Къаллай омакъ, ариу сёзле, 
тенглешдириуле табады автор, 

Миллетни эрке къызы

Бюгюн да дууача эшитилген дастан

Ма былай жашлай жазгъанды поэмасын.

Танзиля Огъары Малкъарда Ышканты элни этегинде. 2010 ж.

ЖАНГОРАЗЛАНЫ Мажит, 
Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал 

драма театрны башчысы:
- Танзиляны чыгъармачылыгъын сабийлигимден 

бери сюеме. Ала, закий Кязимни жазгъанлары-
ча, женгил окъуладыла, терен магъаналыдыла. 
Миллет поэтледен, тиширыу болуп, Горький атлы 
Къырал саугъаны биринчи ол алгъанды. Аны бла 
халкъыбыз ёхтемленнгенлей турады.  Поэзиясы 
бизге къыйматлы саугъады. Хар миллетни таян-
чакъ адамлары бардыла, бизни аллайларыбыз-
дан  бири Танзиляды.

Аты кенг белгили болмагъан поэт Жангоразла-
ны Тахир кесини заманында «Танзиля, сен кесинг 
гитче Малкъарчыкъса!» деген назму жазгъанды. 
Мен а, туугъан кюню бла алгъышлай, шайыргъа: 
«Сен кесинг бир уллу дунияса!» - дейме. 

САРБАШЛАНЫ Алёна,
филология илмуланы кандидаты:

- Аны фахмусуну аллында баш урама. Тан-
зиляны поэзиясында гюлню сыфатын бек жа-
ратама.  Поэмалары уа энчи темадыла. Алада 
кётюрюлген жарсыула кимге да жууукъдула, 
магъаналыдыла.

 Поэтессаны Ата журтуна сюймеклиги теренди, 
кеси да туугъан жерден айырылгъанны сынагъ-
аныны себебинден. Аны философия лирикасы 
да аламатды. Къаллай бир акъыл, жашаугъа 
сансыз болмаулукъ ангылашынады поэтлени 
ачы къадарларыны юсюнден  сагъышларында. 
Къайсы чыгъармасында да суратлау амаллары 
уа алай сейирдиле, назмуларында  кётюрюлген 
жарсыула ёз жюрегингден ётгенча кёрюнюп.

Оюмла
МИШАЛАНЫ Ахузат,

ГУ ВТК «Къабарты-Малкъар» телеканалны 
малкъар редакциясыны таматасы:

- Бизни телеканал Танзиля бла сюйюп ишлейди. 
Ол  эфирлерибизни багъалы къонагъыды, алагъа 
къууат береди. Аны ариу ауазы хычыуунду, сёзю 
да къараучуларыбызны кёллерине жетеди. По-
этесса къатышып бир къауум бериулерибиз барды. 
Алагъа айырма кёзден  къарагъаныбызны чертип 
айтырчады.

Биз аны аллына барсакъ, бир заманда да угъай 
демей, заманын, жылыуун, керти сёзюн аямагъан-
ды. Журналистлерибизге да жарыкъ тюбеучюдю. 
Ол аны ачыкъ жюреклилигини себебинденди,  
адамлыкъ шартларыны бийиклигин баямлайды. 

Ариу тиллилиги, ишибизни ангылагъаны ючюн 
да битеу коллективни атындан хурметли поэтес-
сабызгъа сау бол, деп айтыргъа сюеме. 

Наталья ШИНКАРЁВА,
Къабарты-Малкъарны «Общество 

книголюбов» биригиуюню таматасы:
-  Танзиля - ол инсанны кёлюню учунуууду. 

Поэзияны бек сюеме, аны чыгъармачылыгъын а 
бютюнда. Поэтессаны назмуларын биринчи кере 
1976 жылда окъугъанма. Ол кезиуде мени эсиме 
женгил хауа, къанатла келген эдиле. Артда, аны 
кеси бла танышып, ариу ауазын эшитгенимде, 
жаякъларында батыучукъланы, кёзлеринде нюрюн 
кёргенимде: «Быллай назмула жазгъан аллай 
ариу болмай амалы жокъ эди», - деп келген эди 
акъылыма. Поэтесса инбашларында мёлекле жыр-
лагъанладанды, ала бере болурла аны поэзиясына 
аллай кюч-къарыу да.  Жюрегимден туугъан кюню 
бла алгъышлайма.
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Туугъан журтуна, Минги таугъа 
сюймеклигин, тансыкълыгъын 
билдирир ючюн: «къызкёкю-
рек Минги тауум - бийикден 
ёхтем къарагъан», «жууур-
гъан болуп акъ булутлары, 
жукъларма мен аны ёшюнюн-
де», «быргъап да ий мурсала 
ичине,  хата этмезле жалан 
этиме», «анда ачылгъанды 
кёзюм, мында жилямукъ тё-
герге», «ол жерде туугъанма 
жиляп…алай ол жиляуум бол-
ду жашауда къууанч кёрлю-
гюм», «дуния жарыгъын нек 
кёрдюм, аллыкъ эсе журтсуз 
къабыр?..» Быланы тизмесин 
мындан ары да айтыргъа 
боллукъду. 

Танзиля тансыкълыгъын 
алай терен сезгени,  аны 
айта билгени, сезимлерин 
назмугъа салгъаныды мени 
сейирге къалдыргъан. Къайсы 
усталыкъгъа да окъугъан, ол 
жаны бла билим алгъан бир 
заманда артыкъ болмагъан-
ды. Ол, окъугъан угъай, тау тил 
да халкъы бла бирге тутмакъ-
да тургъанында,  жаш жюре-
гинден чыгъаргъанды аны. 

Чыгъарманы тизгинлерин 
автор, кёкден келген ауаз бла 
эшитип, алай жазып тургъан-
ча кёрюнеди манга. Ол, кеси, 
аны жигити да, тилек этип, 
кёп кере айланнган Кёк, Жер, 
Алам - бары да сабий къызны 
къолундан тутуп жаздыргъан-
чадыла, дууача эшитилген 
поэманы барын да. Аллай «са-
угъаны» дунияны жарытхан 
жаланда кеси сайлагъанлагъа 
бериучюдю. 

Аллах Танзилядан сёзге 
усталыкъны, журтуна сюй-
мекликни, фахмуну да къыз-
гъанмагъанды. Бир-бирде, 
литературада, искусствода 
болсун, быллай фахму адам-
ны акъылына сыйынмагъан 
шартла бла тюбешген кезиуде, 
алагъа бир тюрлю тинтиу эт-
генни артыкъ сунама. Нек? Ол 
Бизни жаратханны жашырын 
ишиди да, андан. Ол жаланда 
кеси сайлайды закий тизгин-
лени ауузуна саллыкъ адам-
ланы, аланы дуниягъа ачыкъ 
этериклени да. Зумакъулланы 
Танзиля бла аны «Адамны 
журтуна, журтну да адамгъа 
термилиую» деген поэмасы 
кибик…

Бу статьяны жазып бошагъ-
ынчы аны автору манга сё-
лешди. Поэманы юсюнден 
сормай къоялмадым. Аны 
жууабы былай болду: «Мен 
Къыргъызда аллай тарыгъыу 
жырла жазыучу эдим. Туугъан 

манны да кийирип, ол да аны 
кёзге урунмагъан, алай къачан 
да, къайда да - хауада, сууда 
да - сезилип турулгъан, жигит-
лерине тынчлыкъ бермеген, 
къол бла уа жеталмагъан кюч 
болса, къыралда политика бо-
лумну да унутмай, асламында 
уа ол излетип литература фор-
маны, сора анга, тийишли тил-
ни да тапса автор, анда тууады 
битеу дуниягъа да керекли, 
къайда да ангылашыныллыкъ 
чыгъарма. Кёчгюнчюлюкню 
азабын чекгенле жаланда 
малкъарлыла тюйюлдюле. 
Биз тюшген болумда болгъан 
хар адам, халкъ да таулу по-
эманы кесини юсюнден жа-
зылгъанча окъурукъду. 

Аллах, Сталин да 
билмейдиле, 

ансы…
Кёчгюнчюлюкде этилген 

кюйледе да бардыла был-
лай сёзле: халкъ, къырал 
таматагъа ышанып, атабыз 
Сталин билмей турады бизни 
бу къыйынлыгъыбызны ансы, 
билгенлей, журтубузгъа къай-
тарлыкъды, дегенле. Танзиля 
да аны юсюнден кесича ай-
тады:
Бу бизге жетген бу 
                            артыкълыкъны 
Аллах билмей иш тура болур…

Сора бир кесекден а, тюнгю-
ле башлап, аны жигити былай 
дейди:

Аллахны кёп болур иши -
Тилеклеге эс бурмады.
Былайда авторну Аллах-

ха айланнганыны сылтауу 
мындады: ол чыгъармада 
ал ёмюрде исламны сыйлы 
жерине кетген жигитлерини, 
Кавказгъа тансыкълыкъла-
рын кёргюзте, Къазахстаннга, 
Орта Азиягъа тюшген таулу-
ланы жашау турмушларын, 
адамланы ачдан къырыл-
гъанларын, артха къайтыр 
ючюн, не затха да хазыр 
болгъанларын ачыкълайды. 
Аны жигити Аллахдан ти-
лей эсе, Сталинден да алай 
тилегендиле, анга да алай 
ышаннгандыла, умутларын 
тас этмей. Жаланда башха-
лыкъ - поэманы баш адамы 
тыш жерге атасыны талпыны-
уу бла тюшгенди. Къарт киши 
жашыны аллында ол терсли-
гин, гюняхын сезгени бла аны 
къадары бютюнда ачыулуду.  
1944 жылда уа малкъарлы-
лагъа сайлау жокъ эди.

Халкъны умуту юзюлгюнчю 
жашайды, ары дери сакъ-
лайды ол кесин. Ким биле-
ди, Арапха, Тюркге кетгенле, 
башха сылтауладан сора да, 
умутларын тас этип, андан-
мы къалгъан болурла башха 

миллетле бла. Артда ёмюрде 
аладан сора къырал полити-
каны кючюнден артыкълыкъ 
сынагъанлагъа уа, Кавказгъа 
къайтып, аны ташын ашап, су-
уун ичип турур эдик, деген тер-
милиулери, ийнаныуларымы 
берген болур кюч - къарыуну. 

1972 жылда жазгъан «Ата 
журтум» деген назмусунда 
уа шайыр, биягъы ол жылла-
ны эсгерип, былай айтады: 
«Кюйдюр отунгда, сен айырма 
ансы Ата журтумдан!» Артда,  
Малкъаргъа къайтхандан сора 
да, киши жеринде болгъанла, 
баям, бу сёзлени, дууаныча, 
кёп кере къайтаргъандыла, 
автор кеси кибик. Была ол 
айырылыуну ачыуун сынагъ-
ан хар кимни, бюгюн бизни 
да сакълыкъгъа чакъыргъан 
сёзледиле.

«Тюшюмде 
кёрюп къууанч 

тюшлени…»
Жарлы адамла Аллахдан 

тюш тилегендиле, жаланда 
анда кёрюп Кавказны. Бу 
амалны поэтесса кенг хайыр-
ланады поэмаларында. Лите-
ратурада, тюшню кючюнден 
сейир дуниялада болуп, ав-
торла  баш муратларын алай 
бла билдирген тёре эрттеден 
келеди. Жаш Танзиля да жи-
гитин Туугъан журтуна элтир 
ючюн, тюшлеге батдырады:

Тюшюмде кёрюп къууанч 
                               тюшлени,
Дагъы жангыдан къууаныр 
                                       ючюн,
Мен тилек этдим, къысып 
                                    тишлени,
Тюшюмде жериме барыр 

ючюн, - дейди жигити.
Баям, алай бла адамла 

тюшню бла тюнню, кечени 
бла кюнню да къатышдыра 
башлагъан болур эдиле. Ала-
ны жюреклери къууаннган 
кезиулери жаланда кече бо-
луп. Сора, шашыргъа аздан 
къалып, анасын асырагъаны 
кёзюне кёрюнюп, ол эсгериуле 
анга тынчлыкъ бермей, ауара 
болуп, былай айтады:

Ах, бу тюшледен къайры 
                                 къачайым,
Къайры къачайым, башымы 
                                       алып?..
Поэманы жигити туугъан 

элинде да тюшюнде болады. 
Ары барып, жангыз хуналаны, 
«сау кел» дерге адам бол-
магъанын да кёреди. Алай 
журтуну ауазын эшитип, ана-
сы аны, тюнгюлюп къалмай, 

Баштаудабыз. Кюз арты. 
                                  Сууукъ жели.
Машук башында жандыла 
                                         жулдузла.
Ала бизге узаладыла – Жерге,
Къйда жетсинле, арабыз – бек 
                                                  узакъ.

Жибередиле бизге сууукъ 
                                            жарыкъ.
Мени жюрегим алагъа 
                                             эришип.
Чыгъарады тышына иги 
                                            жырын,
Ол жыр машогуну да башын 
                                          тешип…

Тюшюмде бир къызны къаты 
                                  къучакълап
Тургъанымлай, батып кетди 
                                      бир чарсха.

Жокъму эди бир жылыуу манга 
                                         чакълы,
Бек кюрешдим – 
            къайтаралмадым артха.

Ол насыпдан къуру къалдым, 
                                     сескендим,
Олтурама, аралып тёшегимде.
Мени нёгерим а аны эследи:
«Шайтанлымы болдунг бу 
                                    кечегиде?»

Эй, нёгерим, ол дегенинг бек 
                                             азды.
Ол мени жюрегимде орун 
                                                тапхан
Адамды, ол биргеме болсун 
                                                  ансы,
Кёзюмю да къысмай чыгъайым 
                                               тангнга.
1964

ГУРТУЛАНЫ Салих

Машук башында жанадыла жулдузла

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!

Бюгюн танг да санга къарап, 
                                   сюйюне, 
Ышарыуу жер-жерлеге 
                                       жетеди.
Хасанья башындагъы 
                          юйюнге Келип, 
Кязим санга алгъыш этеди.

Арбазынг да къонакъладан 
                                         толуду, 
Назму сёзюнг эс тапдыра 
                                   халкъынга. 
Сени жолунг - Аллах берген 
                                   жолуду, - 
Ыразылыкъ алдынг фахму 
                                        хакъынга.

Бюгюн алай жарыкъ кюндю, 
                                     кёребиз, 
Поэзиянг - миллетинги эсиди. 
Къардашларынг - 
            къууанчынга келебиз, 
Аллыбызда Къули Къайсын 
                                  кесиди.

СОЗАЙЛАНЫ Ахмат

Бюгюн май 
жарыкъ кюндю

гъан эди. Андан бери заман 
озгъанды, алай ол  кезиуде 
анда танышхан адамларыбыз 
Грозныйден  радиону редак-
тору  Раиса  Мейсигова, теле-
виденияны таматасы Лидия 
Яндиева, Магомет  Музаев  
кесини концерт  группасы  бла, 
Москвадан келген  Леонид Ти-
ковский эм башхала, мени бла 
андан сора сёлеше,  Танзиляны 
сормай, анга  салам айтмай 
къоймайдыла. 

Бир  жол,  хар  адамны  да  
тенгиз жагъада солургъа  

онгу болгъан  заманда, Со-
вет Союзну  тюрлю-тюрлю  
миллет  келечилери  солугъан  
«Знание» санаторийде  поэзия 
ингирге къатышама. Мен анда 
Къайсынны бла Танзиляны тиз-
гинлерин кёлден  окъуйма. Къу-
лий улуну «Я  за  мир, потому 
что я сам воевал» дегенин бла 
Танзиляны «Горские  поэтес-
сы»,  «Разговор  с Хайямом» 
назмуларын  эшитдиргенимде,  
къайтарып-къайтарып  окъ-
угъунчу  сахнадан  жибермей,  
халкъ  къарс  уруп тургъаны, 
къучагъым   толу гюл къы-
сымла  бергенлери эсимден 
кетмейди.

Тау назмучу къызла, сиз 
                                ёнюгюзню       
Мангамы  къоюп кетдигиз 
                              атаргъа?
Сиз  айталмагъан  жюрек 
                           сёзюгюзню      
Салалырмамы  да назму 
                                сатыргъа.

Айхай да,  ала  айталмагъ-
анны  салгъанса, Танзиля, 

назму  сатыргъа. Ненча ахшы 
муратларыны башы  ачыл-
май, айтыр сёзлери тамакъгъа  
тыгъылгъанлай ёлюп кетген  
кёп таулу  эгечинги аманат-
ларын толтураса сен  бюгюн. 
Ол угъай  эсенг, Хайямны, 
Пушкинни, Есенинни тиллери  
бла да сёлеше. Биз, таулу  
тиширыула, хар къайда да 
сен бизни жерлешибизсе, деп   
махтанабыз.

Мени бек  сюйген  поэтле-
римден бири Зумакъулланы 
Мустафаны къызы Танзиляды. 
Аны  поэзиясы  миллетни ти-
лини байлыгъыны теренлигин, 
шатыклыгъын  ачыкълайды. 
Сёз устасы, окъуучуларына 
жерни жауунун, ташын,  кыр-
дыгын, журтубузну тауларыны 
ариулугъун, кёкде  жулдуз-
лагъа  дери да энчи эс  буруп,  
кесини  чыгъармаларын ким 
да сюерча, тизгинлери да  
адамны эсинде къалырча, 
кёлден билирча  къуралгъан-
лары барыбызгъа  да  бел-
гилиди.

Бир ненча жыл мындан 
алда, март айны ал кюн-

леринде Танзиля, Додуланы  
Аскер мен да  халкъ   жаша-
магъан, эски элге  Ышкантыны 
оюлгъан  хуналарын кёре  ба-

рабыз. Ол  Гирхожанда туугъан-
лыкъгъа,  ата  ташын  сюймесе,  
аны  кесини  журту кибик кёр-
месе, ол  бери  алай  терк - терк  
келип  да  турмаз эди. Чыгъ-
армаларында  кёп  белгили  
адамны  дуниягъа саугъагъа 
берген  элни  юсюнден  анча  
назму  да  жазмаз  эди.  Ким  
билсин, ол  кюн Танзиляны 
кёзлеринден бурчакъ-бурчакъ 
акъгъан  кёз жашларын  къал-
лай сагъышла  къозгъагъан  

болур  эдиле.  Аны  назмулары, 
поэмалары тюз, керти  жууап  
бередиле киши жерине сабий-
лей тюшген  таулу  къызгъа. Ол  
кёчгюнчюлюкню  тузлу  аягъын  
ахырына  дери  ичгенди,  къал-
гъанла  къалай татханларын  да  
кёргенди:

Кимге дау этейим, хал 
                               айырмай,
Айырдынг  деп,  ахшы 
                             умутумдан,               
Журтуму  менден  киши 
                               сыйырмай,
Сыйырылгъанма Ата  
                             журтумдан…
Неда  миллет  ата  ташыбыз-

гъа  къайтханда жазгъаны уа:
Сени кёрмей  жилягъанда,
Ташланы  да  жырлатдым.

Ата журтну хауасын тогъуй, 
жерде кырдыклагъа,  тау 

тёппелеге эс буруп къарай къу-
уаннган эди эгечибиз ол кюн. 
Алай  Ышкантыны таш  устасы, 
Танзиляны аппасы Зумакъул-
ланы  Башчыны, къол ызлары 
къалгъан таш хуналадан  кеч-
гинликми   тилей болур эди? 
Огъесе  миллетни  кёп  къыйын  
къадарыны тилсиз шагъатла-
ры оюлгъан, кюл бетли,  суу-
укъ, хуна  ташланы къолу бла  
сылай, аладан  хапармы сора  
болур  эди? Неда  кёчгюнлюк  
жыллада ёмюр  жукъуларын  
Орта  Азияны бла Къазахстан-
ны  къум  тюзлеринде бардыра 
къалгъан эгечлерибизден, къа-
рындашларыбыздан саламмы   
бере  эди?  

Аны кенг да, бай да жюре-
гине сыйыннган затланы  

манга  ангыларгъа  тынч  тюй-
юлдю. Алай ол кюн  Ышкан-
тыда  Танзиля,  тау  тёппелеге  
сагъышлы къарай, сормай  
тёгюлген  кёз  жашларын да   
сюрте, кёп  затланы  эсине   
тюшюре, жангы чыгъармала-
ны, жангы темаланы  жазар-
гъа кёлленнгенин а  эслеген  
эдим. 

Алайды  да, поэзия жолунг 
узакъ болсун, бийик болсун, 
сау миллетни да ийнагъы, 
бизни ышкантылы эрке къызы-
быз, жарыкъ илхамынг  узакъ  
ёмюрге жангы чыгъармагъа 
элтгенлей турсун, дейбиз Тан-
зиля  эгечибизге,  юбилейи бла  
алгъышлай.

ГЕЛЯЛАНЫ Лиза,
КъМР-ни культурасыны 

сыйлы къуллукъчусу

жерни  жокълай-жокълай  ту-
руучуду. Аны аппасы  Башчы-
ны, атасы  Мустафаны  тыпыр 
ташы мындады. 

Бу  эл миллетибизге, Къа-
барты-Малкъаргъа  угъай 

да, саулай къыралгъа  атлары  
айтылгъан беш айтхылыкъ 
адамны  саугъагъа  бергенди: 
Совет Союзну Жигити Уммай-
ланы  Мухажирни, Социалист 
Урунууну  жигитлерин  Тетуула-
ны  Шамшудинни, Жангораз-
ланы Ибрагимни, Моллаланы  
Шарафутдинни, аланы ара-
сында  уа  миллетибизни   ёх-
темлиги, эрке къызы - Танзиля.

Мен  нени  болса да 
                       ашагъандан эсе,                      
Не  къыйын эсе да, 
                  къалырма  ачлай.         
Не  затны  болса 
             жаншагъандан  эсе,    
Бир сёз да  айтмай, 
            тынгыларма ташлай…  
Шайырны къайсы  назмусун 

окъусам да,  туугъан  жерине, 
бийик тауларына, халкъыны  
ачы  къадарына, адамлыкъга, 
анагъа, ол  кесини тёгерегин-
де кёрген, аны къуршалагъан  
табийгъатха атап жазгъан  
чыгъармаларында да  аллай  
уллу  суратлау  оюмну   жа-
ланда  Танзиля  айталлыкъды, 
деп  келеди кёлюме. Аны тау-
ушлукъ лирикасы, кишиликни, 
ачы къадарны, къууанчны, 
жарыкълыкъны да   суратлай-
ды,  адамгъа  эс  бурдурмай, 
аны жюрегин къозгъамай 
къоймайды.

Поэт къызыбызны эм  аны  
бийик да, кенг да поэзия  

дуниясына  халкъны сюйме-
клиги  чексизди.  Ол а  адамгъа 
сау кёзюнден, кесини  эсгер-
тмесин  кёргенча,  аллай   уллу 
саугъады, намысды, хурметди. 

Мен да санайма  кесими на-
сыплыгъа, Танзиляны иги  та-
ныгъаным  ючюн. Ол кюн  аны  
намысына  эски  Ышкантыда 
уллу  концерт да   кёргюзтген 
эдиле.  Элни  жаш  тёлюсю, 
совхоз мюлкде ишлегенле, 
кийизле, жамычыла  этип  кю-
решген  тиширыула,  эжиу 
бла  жыр айтхан  акъсакъал 
къартла  да   къууанч   сагъатлы 
эдиле.

 Режиссёр Владимир Во-
роков да «Танзиля» деген  ки-
нолентаны ол кюн Кюнлюмде, 
Абай къала бла  Ышкантыны 
башында орналгъан   Амырхан 
къаланы тёгерегинде алдыр-

ЁЗДЕНЛАНЫ Альберт

Тин анабыз
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,

жерим да эсимде болуп, анга 
тансыгъым алай уллу эди. 
Битеу аны жюрегиме сыйын-
дырып, алай бла туугъанды ол 
поэма». Андан сора айтханы 
уа мени ич сезимими бютюнда 
къатдырды: «Бусагъатда жа-
заллыкъ тюйюл эдим…» 

 Нек эсе да, бусагъатда 
быллай чыгъарма туумазыны 
юсюнден кеси аллыма сагъ-
ыш этсем да, къагъытда аны 
айтыргъа базынмай эдим. 
Энди уа тюзюнлей къайтара-
ма: «Адам улу бир кере, бир 
жерде, бир юйюрде туугъанча, 
закий чыгъарма да жаланда 
бир кере, кесини заманында, 
керекли адамны къолунда 
жаратылынады, Танзиляны 
дастаны кибик».

Жаланда жюрегинден кюй-
ген, кесини ёз къыйынлыгъы 
бла халкъны да къадарын 
кёргюзтген, чыгъармагъа за-

сакълагъанына тюшюнеди. 
Поэмада «Туугъан журтуму 
ауазы» деген башны жаланда 
тиширыу жазарыкъды, аллай 
татлы сёзлени ол табарыкъды, 
жерни адамлагъа тансыкъ-
лыгъын да алай терен, алай 
назик сезим бла тиширыу 
айталлыкъды, деп келеди 
кёлюме.

Ахыр башы уа мени буруннгу 
дуниялагъа элтеди, сёз тилек-
ни юсюнден баргъанлыкъгъа. 
Мында автор аллай сёзле, 
сыфатла табады, эсибизге, кёз 
аллыбызгъа ынналарыбызны 
намазлыкъда уюгъанлары, 
халкъыбызны мажюсю зама-
нында тейрилери келедиле. 
Буруннгу таулу, жерге, кёкге, 
кюннге, Минги таугъа айла-
нып, тилекле этип, аладан 
озуп, кече, кюн, жулдузлагъа 
да бурулуп, жырла такъгъан-
ча,  аланы хар бирине энчи 
айланады Танзиля да.  Артда 
халкъны жашаууна, тарыхы-
на кирген сыйлы ислам дин, 
файгъамбар кийген сыйлы 
бёрк бла да тилейди Аллахдан 
жерине къайтарырын. Поэма-
ны ол тизгинлерин дууаныча 
къайтарып, окъуп турлугъунг 
келеди:
Тилейме, Аллах, жер бла, 
                                   кёк бла,
Жарыкъ кюн бла ма танг 
                                         атар!-
Сыйлы файгъамбар кийген 
                                 бёрк бла, -
Туугъан жериме мени  
                                   къайтар!..

Манга фольклор ышанла, 
андан келген философия 
фикир  бютюнда жууукъ, хы-
чыуун кёрюнедиле. Аллай ке-
зиуледе халкъыбызны бурунн-
гулулугъуна, узакъ тарыхына 
тюшюнеме, алайлыгъына 
терен къууана. Аллай сезим-
лени Зумакъулланы Танзиля 
окъуучулагъа «Адамны жур-
туна, журтну да  адамгъа 
термилиую» деген, башха  
поэмаларында тапдыргъаны 
бла да айырмалыдыла аны 
чыгъармалары. Сейир, кенг, 
къарыулу да жол къурайды 
ол мюжюсю тейрилени дуни-
яларындан  озгъан ёмюрню 
ортасына, бюгюннге да. Ол 
а чыгъарманы ёмюрюню 
узакълыгъын, кертилигин, 
керек болгъанлай турлугъун 
ачыкълагъан белгиди.

САРАККУЛАНЫ Асият.
СУРАТДА: башында - Танзи-

ля, анасы (ал тизгинде экинчи) 
эм жууукълары бла.

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!

Узбекистанда СССР-ни адабият кюнлери. Май 1973 ж. 
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Зумакъулланы Танзиляны 
«граждан позициясы» толу 
ачыкъланмагъан хазна назмусу 
жокъду китаплары да бу жаны 
бла къайда энчидиле башха 
жыйымдыкъладан эсе. 

Хар  аны чыгъармасында 
чынтты фахму тохтамай ишлеп 
тургъанына тюшюнебиз, хар 
назмусунда, ариу, огъурсуз ай-
тылгъан болсун, сёзню  керти 
багъасын билген адамны тиз-
гинлери бла тюбешебиз. 

60-чы жыллада окъуна Тан-
зиляны чыгъармачылыгъыны 
юсюнден поэт Анисим  Кронгауз 
былай жазгъанды: «Бусагъат-
ха дери малкъарлы поэтесса 
Зумакъулланы Танзиляны бир 
тизгинин окъумагъанма. Ала 
бла шагъырей болгъандан сора, 
ансыз къуру таулуланы поэзия-
ларын угъай, битеу бизни совет 
поэзиябызны да кёз аллыма 
келтиралмайма – алай терен 
сезимлени къозгъагъандыла 
менде ары дери танылмагъан, 
алай ачыкъ жюрекден, окъуу-
чугъа ышанып, уллу батырлыкъ 
бла жазылгъан, жюрегин алай 
терен ачалгъан таулу къызны 
къысха лирикалы назмулары …»  

Лирикасында поэт ёз оюмла-
рын ачыкълагъанды, алай, мени 
оюмума кёре, чыгъармачылыгъ-
ыны ёзеги уа бизни заманны 
уллу, ким да эс бурургъа тий-
ишли проблемаланы юсюнден 
айтхан аламат дастанларыдыла. 

«Урушха къажау поэма» ала-
дан бириди. Мамырлыкъ сакъ-
ланамыды, тюйюлмюдю - анга 
бир жанны да сансыз къараргъа 
эркинлиги жокъду. Кёп бол-
май бошалгъан къанлы урушну 
къыйынлыгъын, миллионла бла 
адамлагъа келтирген жиляуну 
унутургъа жарамайды - буду 
битеу чыгъарманы аллындан 
ахырына дери авторну бизге 
айтхан оюму.

Аны окъуп бошагъандан сора 
поэманы жигитлери Самат, Ас-
лижан, Саматны анасы, Даммат 
сени ахшы шуёхларынг болады-
ла. Жашау къыйынлыкълагъа 
хорлатмагъанла, кеси кеслери-
не, халкъларына, къыраллары-
на да кертичилей къалгъанла, 
ала, урушну азаплылыгъына 
чыдап, керексиз тарыкъмай, 
къадарны къаргъамай, Туугъан 
журтларыны аллында керти 
къуллукъ этедиле. Танзиля, 
аланы жашауларын кёргюзте, 
быллай адамла бар къадарда, 
дунияда ахшылыкъны огъур-

Лев ОШАНИН,  ССР-ни Къырал 
саугъасыны лауреаты.  Москва.

Зумакъулланы Танзиля теренлиги, назиклиги, 
кишилиги болгъан поэтди. Ол ёз сёзлери бла хар 
инсанны жюрегин бийлеялгъан шайырладанды. 
Мен Танзиляны Москвада, Нальчикде, Киевде 
эм къыралыбызны башха шахарында да эшите, 
кёре тургъанма.

Бир кере уа Танзилягъа, Даниил Граниннге, 
Борис Ласкиннге, Михаил Матусовскийге, 
Сергей Баруздиннге, манга да Узбекистанны 
бир къауум шахарларына барыргъа тюшеди. 
Ташкентни, Самаркандны, Бухараны, Навоини 
сахналарында, стадионларында уллу байрам 
тюбешиуле къуралгъан эдиле. Ол тюбешиуледе 
Зумакъулланы Танзиляны  назмуларына толкъун-
толкъун къарсла бла тюбегенлери, эштада, мени 
эсимден бир заманда да кетерик болмаз.

Борис  САВИНОВ, 
Монголияда посольствону 

советниги.
Сизни назмуларыгъыз жюрегиме кирип, анда 

кеслерине жер тапхандыла. «Молчание» ки-
тапда суратыгъызгъа не къадар къарадым – на-
змуларыгъыз да, Сизни сыфатыгъызча, ариудула, 
сюйдюмлюдюле, кёллендиредиле. Суратыгъызны 
да анга кёре ишледим. Сизге атап жазгъан на-
змуларымы да сурат бла бирге Нальчикге ий-
генме. Уллу хурмет эм сюймеклигим бла Сизни 
фахмугъузгъа.

Буруннгу греклилени Сап-
фосучады Малкъарны, 

Къарачайны да эрке къы-
зы-Танзиля. Буруннгу грек 
поэтессагъа ненча назму-
чу, ненча акъылман, аны 
ариулугъуна, фахмусуну 
айырмалылыгъына, сюй-
мекликлерин билдире, баш 
ургъандыла - кюнлеринеча, 
мажюсю тейрилеринеча, 
жал бара, салауатла сала.

Ата журтубуз, туугъан та-
шыбыз, тюрк тилли миллет-
ле жер жюзюнде болгъан, 
тургъан къадар бир, анга 
бир тюрлю ишеклик жокъ-
ду, сен тиргизген тизгинле 
жашнарла, жарырла, жаша-
уну ёмюрлюк къанатларыча, 
Зумакъул Къызы! Ол а заман 
черегине бой салмауду, ары-
мауду, талмауду, жангыра 
барыуду, чагъыуду:

Аперим анга - ариу 
                            жырлагъаннга,
Жырлай билгенин 
                      ангылаялгъаннга!

Хар инсаннга жораланн-
ган, аталгъан усталыкъ, 
сёзсюз, бизни ёз жазыуубуз-
гъа кёре сакълай болур, тюз 
да жол нёгерибизча, там-
благъы къолайлыгъыбызча. 
Энди тюшюне башлагъаны-
бызгъа кёре, адамны жашау 
турмушу, рухий байлыгъы, 
илхамы, тюрлю-тюрлю из-
лемлери да, къалай эсе да, 
минг-минг жыл желинден, 
боранындан ёте, алай жет-
генчадыла бизни бюгюнлюк 
кёз жарыгъыбызны.

Сакъ жауун къум аулакъ-
гъа, бир-эки жыл суу 

тамычы  кёрмей тургъан 
къуу,  дангыл тюзге  жа-
угъанча, хар бирибизни да 
жашауубуз, тюз жюрегибиз 
тартыннганыча къуралса. 
Таш, агъач жаратылгъанлы 
бери келген соруулагъа, 
бир башха устагъа  ушамай, 
энчи жол  табыуда  болур,  
уллу  чыгъармачыны сыйлы-
лыгъы, бийиклиги да…

Элбрусну  
жыр музасы

Малкъарда, Къарачайда да, 
къалыубаладан бери кел-

ген тёреге кёре, таулула жанла-
ры кибик кёрген  адамларыны 
атын сабийлерине бериу бла 
билдиргендиле кеслерини анга 
сюймекликлерин. Бюгюнлюкде 
битеу Кавказда да айтылгъан, 
дебери жюрюген  ат, сёзсюз, 
Танзиляды! Ол а аны чыгъарма-
чылыкъ иши,  аты туугъан таула-
рында, Россейде да ёмюрлюк 
болгъаныны шагъаты, белгиси, 
мухуруду.

Закий Поэтни юсюнден сёзю-
мю уа анга жораланнган назму 
бла бошаргъа сюеме.

Ёмюрлюк сен, 
чырайлыкъ!

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 бийчеле, 
Тепсеуге - терк барыуда!..

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

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

БЕППАЙЛАНЫ Муталип, 
Кашгарлы Махмуд атлы 

Халкъла  аралы саугъаны 
лауреаты.

Поэзиясыны сейирлик дуниясы

заманны ангылауду, нени юсюнден жаза эсенг да, 
аны да сюе билиудю. Назму жазгъандан сора да, 
поэтде ол затла эслене эселе, ол бек иги жазыучуду. 
Мени акъылыма кёре, Къабарты-Малкъарны махта-
улу къызы Танзиля аллай фахмулуладанды.

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ,
Къазахстанны халкъ поэти, 

Къырал   саугъасыны лауреаты, 
Къазах Республиканы Италияда

 посолу. Рим.
Багъалы Танзиля эгечибиз, мен Сизни назму-

ларыгъызны бек сюйюп окъуйма. Алада, бюгюннгю 
кюнню кёргенден тышында да, ал бурун тюрклени, 
къыпчакъланы эрттегили жырларыны ауазларын 
эшитгенча болама. 

Хар тюрк тилде жазгъан шайыр, ол фахмулу жа-
зыучу эсе, аны чыгъармалары бар тюрк миллетлени 
адабият хазналарына къошулуп къалады. Назым 
Хикмет, Мухтар Ауэзов, Чингиз, Къайсын, Мустай 
Совет къыралыбызны, тюрк тилли халкъланы да ёх-
темликлеридиле. Сени атынг да, Танзиля, ол санда 
болгъанын къууанып белгилейме, айналайын!

Литваны халкъ поэти, 
СССР-ни Къырал саугъасыны 

лауреаты. Вильнюс.
Багъалы Танзиля Мустафаевна!
Назмуларынгы окъуп, жюрек ыразылыгъымы 

айтама. Мен алагъа къууаннган да, ёхтемленнген 
да этгеними билдирирге сюеме. Окъуйма да, сени 

Письмола Зумакъулланы Танзиляны почтасындан алыннгандыла. Ол бел-
гили жазыучула бла шуёхлукъ жюрютгенди. Ала да шайырны юбилейи бла 
алгъышлагъандыла. Бюгюн аланы  бир къаууму бла сизни шагъырей этебиз.  

сузлукъ хорларыкъ тюйюлдю, 
деген оюмну айтханлай турады. 
Битеу ол акъылын, ийнаныуун 
да кюнню тийгенине, жерни 
чакъгъанына, сабийлеге, тирлик 
ёсген бахчалагъа, таулагъа бла 
ариу гюллеге  къууана билген-
леге ышанады поэт…

Бу поэманы юсюнден москва-
чы кесаматчы Семен Трегуб да 
тюз жазгъанды китапларыны 
биринде: «Ол бизни жюреги-
бизде аллай кючлю сезимлени 
къозгъайды, чач тюклеринг ёрге 
турадыла...» Манга башхала 
айтхан сёзле бла асыры кёп хай-
ырланаса, дерикле да болурла. 
Мен аланы поэтни чыгъарма-
чылыгъыны бийиклигине шагъ-
атланыча келтирмейме – кесим 
да эрттеден бери алай сагъыш 
этеме. Тамата къалам къа-
рындашларыбыз кеслеринден 
гитчелени юслеринден быллай 
магъаналы сёзле жазсала, бек 
хычыуун кёрюнеди. 

Былайда Танзиля бла бир 
ушагъыбызда аны айтханы да 
эсиме келеди: «Мен осал по-
этлеге урушургъа излемейме, 
аланы махтагъан кесаматчы-
лагъача.  А ллай ишлеге уа, 
ётюрюкден не хайыр, биз тюбей 
турабыз», -деген эди ол. 

Энди, Танзиляны китапларын 
миллионла бла окъугъанда, биз-
ни къыралда, тыш къыраллада 
да кёп тюрлю тиллеге кёчюрюл-
генлеринден сора ачыкъдан 
белгилерге боллукъду, совет 
литератураны усталарындан 
бири керексиз махтамагъанды 
Зумакъулланы къызларыны 
чыгъармаларын.  Анга къо-
шарыгъым, аны бек аламат 
назмулары къабарты тилде да 
эрттеден бери эшитиледиле – 

мен аланы жыйырма жылдан 
бери кёчюреме.

Биз барыбыз да ахшы биле-

биз, поэтни адамлыгъы бла 

чыгъармачылыгъын бир бирин-

ден айырыр онг жокъду. Аланы 

бирге къаты байламлыгъына 

бютюнда тюшюнебиз, белгили 

поэт Михаил Светловну айт-

ханын эсгерсек.  Аман ниетли 

ахшы назмула жазаллыкъ тюй-

юлдю, деген  эди ол.  

Бу сёзлеге юлгюдю Танзиля. 

Поэтесса къуру поэзияда тюй-

юлдю алай ачыкъ жюрекли, 

жашауда да алайды. Аны се-

бепли аны  чынтты адамлыкъ 

къылыкъларын белгилерге сю-

еме: аны ётюрюкню кёрюп бол-

магъанын бла кесини ёз оюму 

болгъанын, кертиликге къуллукъ 

этгенин бла бийик культурасын, 

харкюнлюк жашауда а дам-

лыгъын тас этмегенин. Ариу 

сёзюн къызгъана билмеген, хар 

кимге да билеклик этерге хазыр 

адамны туугъан журтунда, битеу 

къыралда, андан тышында да 

керти шуёхлары бардыла.

Битеу да къыралыбызда бек 

ахшы поэтледен бирини юсюн-

ден сёзюмю бошай, бюгюнлюк-

де биз аны бла ёхтемленирге 

эркинбиз, дейме. Танзиля анга 

берилген фахмуну сейирлик 

дуниягъа буралгъанды, андан-

ды, аны музасына Бахсан ауузу 

тарлыкъ этип, битеу да къыра-

лыбызгъа белгили болгъаны, 

хар ким да аны назмуларын ке-

сини юсюнден жазылгъан сунуп 

окъугъаны да.

 Зубер ТХАГАЗИТОВ,
Къабарты-Малкъарны халкъ 

поэти. 

Зарина КАНУКОВА,
«Горянка» газетни баш редактору:

- Танзиля Мустафаевнаны чыгъармачылыгъ-
ын школ заманымдан бери жаратама. Юйюр 
библиотекабызны тапкаларында аны  жыйым-
дыкълары сыйлы жерни алгъандыла. Эгечлерим 
бла бирге кёп назмуларын кёлден да билген-
биз. Бусагъатда ала бары да эсимдедиле. 

Поэтесса бла он жыл мындан алгъа таныш-
ханма. Жарыкъ поэзиясыча, кеси да аллай 
сейир адамды.  Железноводскийде литерату-
роведлени семинар-форумуна баргъаныбызда, 
къонакъ юйде аны бла бир номерде жашаргъа 
насып да тюшген эди. Ол кюнледе мен андан 
къаллай бир акъыллы сёз эшитгенме, хар 
затха кесини энчи, сейир  оюму болгъанын да 
билгенме. Назик лирикасы къарыулу поэзияны 
къурайды. 

Битеу «Горянканы» коллективини атындан 
поэтессаны алгъышлап, анга узакъ ёмюр, ыра-
хатлыкъ тилейме.

СОЗАЙЛАНЫ Ахмат,
КъМР-ни бла КъЧР-ни халкъ поэти :

- Танзиляны Шимал Кавказда, Россейде, тыш 

къыраллада да иги биледиле. Аны алайлыгъы 

уа Аллах берген фахмусуну, аламат поэзия-

сыны кючлеринденди.  Эгечибиз,  къуру кесини 

атын айтдырып къоймай,  дунияда миллетин да 

белгили этгенди. 

Тыш жерледе анга  «дочь балкарского на-

рода» дегенлери да хычыуун эшитилинеди. Не 

десек да,  халкъны халкъ этген аны адамлары-

дыла. Биз  да Танзиля бла ёхтемленнгенлей 

турабыз. 

Аны чыгъармачылыгъында къаллай бир те-

ренлик барды. Зумакъулланы къызча тиширы-

уну къадарыны юсюнден  оюмун былай тап бир 

поэт да айталмагъанды. Ол аны бийик фахмусу 

бла назик кёлю болгъаныны хайырынданды.

Кёп жерледе поэзиясы бла кесин сюйдюре 

келген шайыргъа «Акъ тангла атсынла санга, 

Танзиля!» - дейме юбилейи бла алгъышлай. 

Адам ГУТОВ,
филология илмуланы доктору, 

профессор:
- Къолуму жюрегиме салып айталлыкъма 

Танзиляны таза адамныча, керти поэтнича 

сюйгеними. Ол ачыкъ кёллю инсанды, чынтты 

фахмусу болгъан назмучуду. Терен акъыллыгъы  

сейирге къалдырады, тиширыуча жумушакъ-

лыгъы уа кёлюнге жетеди. Аны юсюнден  жый-

ымдыкъ китапда да жазгъанма оюмуму. 

Зумакъулланы къызларыны чыгъармачылыгъ-

ыны юсюнден сёз айтхан кимге да уллу сыйды. 

Аны поэзиясына 60-чы жылладан бери сейирим 

уллуду. Шайырны жазгъанларындан мен би-

ринчи «Урушха къажау поэмасын» окъугъанма. 

Ол заманны жорукъларына кёре бийик сёзле 

бла угъай, терен сезим бла жазылгъан чыгъ-

армады. Бу шарт а къайсы окъуучуну да уллу 

кёллюлей къоймазлыгъы хакъды.  

Эгечими жарыкъ байрамы бла алгъышлай, 

аны жетишимлерине жюрегимден къууаннга-

нымы билдирирге сюеме.

Оюмла

Солдан онгнга: Беппайланы 
Муталип,Тёппеланы Алим, Зу-
макъулланы Танзиля, Атталаны 
Жамал, Къулийланы Фатима.

Давид КУГУЛЬТИНОВ, 
Къалмукъну халкъ поэти,  СССР-ни 

Къырал  саугъасыны лауреаты. 
Элиста.

Чынтты поэзиягъа къартлыкъ, жашлыкъ жокъду. 
Ол жашауду! Аны  жаратылыуу да алайды. Сен 
да, бек насыплы тиширыуладан бирича, мал-
къар халкъны ичинде поэзиягъа биринчи болуп 
киресе. Къалмукъ халкъны битеу жазыучулары 
да сени таза жюрекден алгъышлайдыла.

Кесинги бек ахшы муратларынг толсунла. 
Сени кёплеге да акъыл юйретген,  халаллыкъдан 
толу назмуларынг мындан ары да кёп жерледе 
эшитиле турсунла!

Чингиз АЙТМАТОВ,
Ленинчи, СССР-ни, РФ-ни да 

Къырал  саугъаларыны  
лауреаты. Брюссель.

Бизде, Орта Азияда, назму жазгъан тиширыуланы 
араларында эм жарыкъ жулдуз Зульфия эсе, Кавказ-
ны аллай жулдузу уа Танзиляды.

Тюрк тилде жазгъан назмучуланы ичинде бек 
игилеринден бири, Танзиля эгечим, сени бу къууанч 
кюнюнг бла жюрегими теренинден алгъышлайма. 
Жазыу ишинг жангы къууанчла келтирсин.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ,
СССР-ни Къырал саугъасыны 

лауреаты.  Москва.
Багъалы эгечим Танзиля,  жюрек халаллыгъынг, 

огъурлулугъунг хар назму тизгинде да сезилгенлей 

турады. Хар затха да къалай тынгысыз урады жюре-

гинг. Назмуларынгда уа Туугъан журтунгу ариулугъу, 

эллилеринги жюрек жылыулары да сезиле.

Чыгъармаларынгы окъуй, мен сени ариу сыфатын-

гы кёз аллыма келтиреме, кёрген къыйынлыкъларынг 

да эсиме тюшедиле. Алай а сен, алгъынча, игилей, жа-

шау кёллюлей тураса да, анга къууанама. Поэзиягъа 

энчи хатынг, энчи ызынг бла келе, терен магъаналы 

назмула жазаса.

Сени фахмунга къуллана, чынтты фахмунга баш 

урама. Къайсын бек тюз багъа бергенди сени тиз-

гинлеринге. Сен  кёп миллетли литературала ичинде 

белгили жер аласа.

Бюгюн мен санга жарыкъ жашау, узакъ ёмюр 

тилейме. Мындан ары да кесинги жангы, аламат 

назмуларынг бла бизни кёп жылны къууандыра 

турурунгу сюйгеними билдиреме.

ЗУЛЬФИЯ, Узбекистанны халкъ 
поэти,  СССР-ни Къырал саугъасыны 

лауреаты.  Ташкент.

Кесини ёхтем, эр жюрекли халкъыны къадарын 

терен ачыкълагъан Танзиля эгечими мен бек сюеме. 

Аны чыгъармалары, жюрегини теренинден чыгъып, 

кёплени да жюреклерине жол тапхандыла.

Хар поэтни къолундан келмейди окъуучу бла бек 

татлы тенги блача сёлеширге. Сёз поэтни фахмусуну 

юсюнденди. Танзиляны поэзиясы уа аллайды - бир-

де жюрек сагъышын ачыкълай, бирде окъуучу бла 

сёлеше. Окъуучу уа ангылайды аны, сюеди аны бла 

кенгеширге. Аны жашауда кёрюрге да тюшгенди. 

Ала бары да поэт Зумакъулланы Танзиля бек фах-

мулу болгъанына шагъатлыкъ этедиле.

Фахмулукъ - ол адамлыкъды, тюзлюкге итиниудю, 

фахмунга сейирсинеме. Сени назмуларынгда мен 
огъурлулукъдан, сюймекликден толу аламат жюрекни 
ургъанын сеземе. Жыр аны теренинден эшитиледи.

Къалай игиди сени назмуларынгда сизни айтхы-
лыкъ туугъан жеригизни жашагъаны. Окъуучуланы 
кесинги туугъан жеринг бла танышдыргъанынг ючюн 
сау бол. Поэтни, керти да, поэтлигин мен ол затда 
кёреме. Сени хар китабынг да ол затха шагъатды.

Бийик илхамлы болгъанлай къал мындан арысында 
да, багъалы Танзиля, окъуучуларынга, ала бла бирге 
уа манга да къууанчха.

Нафи ДЖУСОЙТЫ, Юг Осетияны 
халкъ жазыучусу.  Цхинвал.

Халкъ аллында айтыргъа сюе эдим сени адам-

лыгъынгы, поэзиянгы да юсюнден. Алай а мен 

сен алай халал жюреклилей, акъыллылай, эс-

лилей турлугъунгу сюйгеними билдиреме. Сен 

мындан ары да туугъан жеринге, аны ташына, 

кёгюне, жулдузларына, ахшы адамларына 

кертичилей къал. Аладан сора уа - кесинги 

тилинге. Жыргъа, назму тизгинлеринге жан 

сала жаша, бизни багъалы эгечибиз.

Туфан МИННУЛЛИН, Разиль ВАЛЕЕВ, 
Ильдар ЮЗЕЕВ, Хаким СИГБАТ, Гумар 

БАШИРОВ.  Къазан.
Багъалы эгечибиз Танзиля, сени бу къууанч 

кюнюнг бла жюрегибизни теренинден алгъыш-

лайбыз. Сени назмуларынг хар не жаны бла да 

жангыдыла. Тау хауасы кибик тазадыла. Тенгле-

ринги жангы жетишимлеге кёллендиргенлей тура-

са. Узакъ ёмюрлю, халкъ асламлы жюреклерине 

жол тапхан ахшы китапларынг кёп болсунла!

Сергей БАРУЗДИН, Леонид  
ТЕР-АКОПЯН, Александр ПУДЕНКО, 

Игорь ЗАХОРОШКО, Вадим КОВ-
СКИЙ.    Москва.

Бизни бек сюйген эгечибиз Танзиля. Сени 

юбилейинг бла жюрегибизни теренинден ал-

гъышлайбыз. Жашау алдады алыкъа. Санга узакъ 

ёмюр тежей, жангы жетишимлеринги, жангы на-

змуларынгы сакълайбыз.
 

Мирзо ТУРСУН-ЗАДЕ,
Ленин атлы премияны
 лауреаты.  Душанбе.

Багъалы Танзиля! Сени назмуларынгы къай-

тарып-къайтарып окъуйма. Сени поэзиянг 

сейирге къалдыргъанды.

Сейир тюйюлмюдю, быллай тахлыкъ тиширыу 

ариулукъ, быллай сюйдюмлюлюк, быллай фах-

му, Танзиля деп быллай ариу ат-бары да бир 

адамгъа - тиширыугъа -берилгени. 

Расул Гамзатов керти айта кёре эдим: «Сени 

къудурет жаратханды», - деп. Сен, кертиси бла 

да, тахлыкъ жанса, къудурет кеси жаратхан 

фахму, кюнча, бийикде да тургъанлай, адамла-

ны жюреклерин жарытхан да, насыплы да этген. 

Энтта да ашыгъып сакълайма сени кишиликге 

юйретген назмуларынгы.

Зумакъулланы Танзиля бла Давид Кугульти-
нов КъМАССР-ни Жазыучуларыны съездинде. 
1980 ж.

Солдан онгнга: Гуртуланы Салих, Назар Наджми, Зумакъулланы 
Танзиля, тёртюнчю белгисизди эм Даниил Долинский.

ХУРМЕТЛЕРИН, ТИЙИШЛИСИЧА ХУРМЕТЛЕРИН, ТИЙИШЛИСИЧА 
КЁРЮУЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАН КЪАГЪЫТЛАКЁРЮУЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАН КЪАГЪЫТЛА

Махтау, махтау анга - 
                       жырламагъаннга,
Ахшы жырламазын 
                           ангылагъаннга,
Жырларыгъы келип, шумсуз 
                                тургъаннга…

Айырмалы жыр айтхан, 
айхай да, аперимлик  ахлу-
сундан, нёгеринден, милле-
тинден да кёрлюкдю. Алай 
андан да уллу махтаугъа уа  
тийишлиди. Поэтни оюмуна 
кёре, кеси жюреги тартхан 
ишде айтхылыкъ жетишимге  
ие болмазлыгъын ангылай, 
халкъына  кёбюрек файда  
келтираллыкъ жанына  жа-
ны-къаны  бла  берилген.

Бу фикир кёпню эсин эрт-
теден  бийлеген да болур, 
алай, Танзиляча, толу, терен 
а, кертиси бла да, аны анга 
дери киши ачыкълаялмагъ-
анды, жарсыялмагъанды, 
къууаналмагъанды. Алай 
жаныны къыйыры бла жаза 
билгеннге айтыргъа керек-
биз, жюреклени теренинден 
къууана: «Аперим санга - 
аламат жазалгъаннга!» - 
деп.

Сени кёзлеринг къарайла 
                                           манга,
Ёлед, дегенча, алада умут.
Сени кёзлеринг къарайла  
                                           манга:
- Унут, - дегенча, - Сен бизни 
                                               унут.
Алай эсе, унутурма сени,
Ач адам унутханча гыржынны,
Журтдан айырылгъан - туугъан    
                                              жерни,
Туугъан от жагъасын, журтда  
                                         жырны.
Кетерме мен сени 
                              жашауунгдан,
Тау тургъан жерин къоюп 
                                        кетгенча.
Кетерме мен сени 
                              жашауунгдан,
Ёлгенле кёрню къоюп 
                                     кетгенча...

Бу назмуну тиширыу жа-
ратханына ийнаннган 

бек къыйынды. Ёлюмсюз 
сюймекликни  деменгили  

къарыуун  болмагъанча кёп 
тюрлю тюрсюн бла сыфатла-
ялады таулу къыз.  Дагъыда 
къаллай уллу усталыкъ бла 
ачыкълаялады поэт жюрек  
тартыныулукъну табийгъа-
тын. Бир назмусуну къанат 
тюбюне нечик  деу дуния-
сыны къудуретин сыйынды-
ралгъанды, не къадар зат да  
айталгъанды  Танзиля:

Сени къатынгда болама   
                                 къагъанакъ,
Дуниягъа жаппа-жангыдан  
                                         туугъан.
Сени къатынгда болама 
                                 къагъанакъ, 
Ашауу-жашауу кьолунгда 
                                        болгъан.

Таулу тиширыуну сюйме-
клиги. Аны сюйген адамына 
нени да кечерге итиниую. 
Андан,  сабийча, ётюрюк айт-
са да, сёзюн таурух, жомакъ 
къанатлагъа жасарыгъын из-
леую. Эрттеден бери таулада 
жюрюген адет-къылыкъны 
бузмай, сюймеклик ауруугъа 
берилген къызны къарыусуз-
лугъуну  къарыуу, айхай да, 
кимни да сейирге къалды-
рырчады...

Мен оюм этгеннге кёре, 
Танзилягъа  къагъанакъ 

заманчыгъында эмген сютю 
бла бирге синнгенди, къалай 
эсе да, ана къызчыгъына 
айтхан белляуларыны кю-
мюш, алтын ёнлери. Чыгъ-
армачылыкъгъа  жан атыуу 
уа анга закий жерлеши От-
арланы Омардан кёчген су-
нама. Жаланда аллай шарт-
ланы, ышанланы юслери бла 
ачыкъланадыла аны жазгъан 

тизгинлерини теренликлери, 
шатыклыкълары, халкълыкъ-
лары да. Поэт бирча жууукъ, 
ышаныулуду сабанчыгъа, ака-
демикге, малчыгъа, устазгъа, 
космонавтха, врачха да.

Къабарты-Малкъарда жаш, 
къарт да аны жанлары 

кибик кёредиле. Совет Союзда 
уа айтхылыкъ сёз устала, ётю-
рюкден не асыу, болмагъанча 
уллу жюрек талпыныулукъла-
рын гирхожанчы назмучугъа 
жоралагъандыла.

Кавказны бек сюйдюмлю, 
бек субайларындан бириди 
Танзиля. Бизни закий эгечи-
бизни жаратхан ууахтысында, 
баям, Уллу Аллах  да  анга  
чомарт, сюйдюмлю къарагъ-
анды. Ол бюгюн да тас эт-
мегенди кесини айырма ари-
улугъун, чырайлыгъын. Анга 
сый-намыс бла, гюрюлдеген 
къарсла  бла тюбей-тюбей тур-
гъандыла Делиде, Парижде, 
Москвада, Ташкентде, Киевде, 
Душанбеде, Махачкъалада, 
Улан-Баторда,Бангкокда, Мин-
скде, Варшавада, Лиссабон-
да, Стамбулда,  Анкарада да...

Жашауда ол бек кертичи 
адамды кесини къарындашла-
рына бла ахлуларына, артыгъ-
ырагъ а жазыу ишге берилген 
нёгерлерине. Аладан бирлери 
къыйынлыкъ тузагъына тюш-
се уа, не узакъда, не кенгде 
да болсун Танзиля, биринчи 
болуп жетер жаралы къалам 
къарындашыны къатына. Та-
нышларыны, къоншуларыны 
не гитче, не аз жетишимле-
рине аныча къууана билген, 
эштада, битеу дунияда да 
болмаз.

Бюсюреу
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Сайламала
ЗУМАКЪУЛЛАНЫ Танзиля

Аперим анга - ариу жырлагъаннгаАперим 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.
1969

***
Бу дунияда керти къонакъ эсем да, 
Къонакъбайда мычымай унутуллукъ, 
Бу дунияда жауун тамычы эсем да, 
Жерге тюшюп, мычымайын жутуллукъ, 
Не ахшыды бу дунияны кёргеним, 
Ачый, жиляй, къууана да билгеним!

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

Кёрдю эсе бу чууакъ кёкню кёзюм,
Суу шууулдау эшитди эсе къулагъым, 
Бир инсан ачытмады эсе сёзюм, 
Ачысам да, манга эриген этмегиз.
Аз жашауда не насыплыед дегиз. 
Алай, ёлсем, жиляу этмей кетмегиз!

Эригиз сиз, кёзлерим жумулгъанда, 
Жиляуларын, кюлюулерин къойгъанда, 
Жер, кёк мени кёрюулерин къойгъанда, 
Ачыу, къууанч бериулерин къойгъанда, 
Жилягъыз сиз ол кюнде, манга эрип, 
Кезиу бирде сизге да келирин кёрюп.
1969

Хайям бла сёлешиу
Мен нени болса ашагъандан эсе,
Не къыйын эсе да, къалырма ачлай,
Не затла болса да жаншагъандан эсе,
Бир сёз да айтмай, тынгыларма, ташлай. 
Манга намыслыкъды жангызлай къалгъан, 
Жашауда ким бла болса баргъандан.
Кёп да ахшыды махтаусузлай къалгъан, 
Кимни болса махтап, махтау алгъандан. 
Желни аллына мен ёшюн бургъанма,
Ол ургъан жанына бурулмаз ючюн.
Буз ургъанда, жолда тохтап тургъанма, 
Мен ким бла болса тынч бармаз ючюн. 
Хайям, назмунгу таза жаратама.
Бил, мен нени болса жаратмаууму. 
Назмунгу алгъышлап, мен сёз айтама.
Бил, не ючюн болса сёз айтмаууму.
Биз бир затны сюйюп, бир бирден къаты,
 Хайям, аны ючюн не демлешейик!
Поэзия эсе ол затны аты.
Биз аны ючюннге чагъыр ичейик!
Сен не болса да ичмеучюсе, баям,
Ким бла болса, неда не болса ючюн. 
Тилейме кечгинлик, тилейме, Хайям, 
Санга тенг болурум келгени ючюн! 
Алайды, алай, акъылман Хайям,
Сени бла сюеме мен кенгеширге!
Алай, алай, алай сюймейме, Хайям,
Мен кимле бла болса тенглеширге!
1969

Халал парий
Элтедиле парийни ёлтюрюрге,
Ол унамагъаны ючюн юрюрге,
Арбазда тынч, жууаш тургъаны ючюн, 
Асыры бек халал болгъаны ючюн,
Адамны жаугъа санамауу ючюн,
Аны къабаргъа унамауу ючюн,
Элтелле парийни жанын жояргъа.
Ол а, эс этмей дунияны къояргъа,
Барады, бу дуниягъа халал къарай,
Иесин ийнакълай, чуругъун жалай,
Ёлюп кетерин билмей халаллыкъдан, 
Къарайды, кёзюн алмай жанын аллыкъдан. 
О парий, юр, бир къыжырыкълан!..
Парий, жер юсюнде ачытмай бир жан, 
Окъгъа тюбеди харамлыгъы жокъдан – 
Сынсыды да, ауду огъурсуз окъдан.
1971

Мени халкъым
Бузда да от тиргизген 
Бу мадарымлы халкъым 
Белин бюкдю, тюйюлдю, 
Биле жашауну хакъын.

Юсюн таш басхан шаудан 
Жерде таш ашагъанлай, 
Тургъанда сен таш ашай, 
Тилсизге ушагъанлай,

Къаяладан атыла 
Халкъымы жигитлери, 
Анала жилягъанда,
Таркъая акъ сютлери.

Анда да адамлыкъны 
Атмай къалалгъан халкъым, 
Кёлледе, батмакълада 
Батмай къалалгъан халкъым!

Аманны да ариулай,
Ахшы эталгъан халкъым, 
Таш жауунла тюбюнден 
Саулай ёталгъан халкъым!

Ташлада терек бахча 
Чакъдыра билген халкъым, 
Жюрек жараларын да 
Букъдура билген халкъым.

Такъыйкъаны тас этмей 
Ётдюре билген халкъым, 
Бушууну, къууанчны да 
Кётюре билген халкъым.

Тили тутулгъанда да, 
Жангыдан тил ачалгъан, 
Жардан салыннганда да, 
Жардан кетмей къалалгъан.

Ташны да жумушатхан 
Хунерли, жигер халкъым, 
Санга жумуш эталсам, 
Ёчюлмей турур отум.

Зумакъулланы Танзиляны  биз бюгюн  басмалагъан тизгинле-
ри  болмагъанча  къыйматлыдыла, айырмалыдыла, сёзсюз,  хар 
окъуучуну  жюрегине  балхам  жакъгъанча боллукълары да  
хакъды.Аланы, тюз да тау тилде жазылгъанларыча,  бир зат-
чыкъ да  къошмай, къоратмай,  тапчыкъ, шатык жаратылгъан  
къыйматларын, теренликлерин, тюрсюнлерин,  агъачларын  
сакълап, ингилиз, къытай,  испан, немис, француз, япон, арап, 
перс тиллеге  кёчюралгъан  акъылман табылса, айхай да, жер 
юсюнде  башха закий  чыгъармачыланы атлары унутулур  эди 
бир ауукъ заманнга.

Сени ёнюнг бир ариуду
Газаланы Алимге атайма

Ёнюнг сени бир ариуду, бир ариу!
Къалай сейир ийнакълайды къулакъны! 
Жюрегиме келтиреди бир жылыу, 
Сюйгениме жайгъан кибик къучакъны. 
Фахму деген къалай насып береди! 
Тыялмазса, турсанг окъун такъгъанлай.
Ол жюрекден бёркюп чыгъып келеди,
Таш тюбюнден шаудан сууу чыкъгъанлай. 
Тынгылачы чыммакъ къаргъа, тынгыла! 
Аякъ тюпде жыр-жыр этип жырлайды, 
Сууукъ кече къуш-муш эте танг бла, 
Терезеде накъышла оюулайды.
Фахму десенг - фахму, фахму - 
                                                      ма былай! 
Бир сукъландым мен, бу ишлеге къарай, 
Фахму деген - кёкден тюшген саугъалай. 
О, насыплы, аны билген ангылай!
О, насыплы, фахму къоллу болалгъан! 
Фахмусун да тап жарата билалгъан,
Фахмусундан эсирмейин къалалгъан! 
Бармыды да андан насыплы, андан? 
Жырла, жаным, насып береди фахмунг. 
Сени ёнюнг бир ариуду, бир ариу!
Сууукъ кюнде жарыкъ жаннганча отум, 
Жюрегиме келтиреди бир жылыу!

Къарачай
Минги тауну мен да жыргъа салалсам, 
Аны махтап, Семен улун хорласам,
Мен болурем халкъны закий шайыры – 
Ёмюрлеге тие турлукъ хайыры.
Алай манга аллай фахму, айт, къайда? 
Закийлик да, фахму да - Къарачайда! 
Къарачайды акъылманланы жери, 
Хурмет берген дунияны игилери.
Нартла журту, нартла бийи - Къарачай! 
Анамы да аппа юйю - Къарачай! 
Адамынгы, тауну, сууну тансыкълай, 
Жерни, кёкню кёзюм бла ийнакълай, 
Эркеленип, къучагъымы жаяма. 
Къууаннгандан, солуууму тыяма.
Таш басханча, терслик башдан басханда,
 Къара тангла зорлукълада атханда,
Тыш жерледе къалмагъанлай жутулуп,
Ол жаханим отларындан къутулуп, - 
Не насыпды бюгюн сени кёргеним, 
Ташларынга къолум бла тийгеним!
Не хычыуун кырдыгынгы мылысы, 
Манга къууанч - сабийинги хылиси.
Биз бир халкъбыз, аны неди айтыуу? 
Тилибиз да къалай ариу, татыулу,
Шукур, шукур, жап-жангыдан ачылды.
Бу жерледе алтын урлукъ чачылды. 
Кёремисе, этебиз татлы ушакъ, 
Шайырларынг ачалла манга къучакъ.
От жагъангда отунг жарыкъ жанады, 
Черекледе ичер сууунг барады,
Тауларынг да - ёхтем, жарыкъ, 
                                                 кёк - чууакъ, 
Гюлле чагъа, атлар жер да - жумушакъ. 
Жашла, къызла, тёрлерингде да къартла, 
Бешикледе ышаргъан къагъанакъла.
Мен да баланг, мен аладан бириме. 
Кючюм жетсе, аллай махтау берирме – 
Акъылманла юлгюлеге салырча,
Минги тау да ол махтаудан жарырча.
Ким биледи, келир аллай заман да – 
Махтар кибик бизни иги, аман да.

Назмучу таулу къызла
Бизни таулада болмагъанды, дейле 
Тиширыу назмучу манга деричи.
Биз билгенликден, туумагъанды, дейле 
Тауда жашау башланнганлы беричи...

Къабыл кёрмейме мен ол айтханларын. 
Билеме, жырларын жюрекде кёмюп, 
Тау къабырлада сансыз жатханларын 
Назмучу къызла, мен туугъунчу ёлюп.

Ала туугъандыла жашаргъа мында, 
Ахшы, осал адетге да сыйынып. 
Жашаудачамы туралла къабырда, 
Айтыр сёзлери тамакъда тыйылып?!

Алагъа буюрулду, эркин солумай, 
Тынгылагъанлайын ёлюп кетерге. 
Ненча ахшы мурат, башы ачылмай, 
Кёмюлген болур ала бла кёрге?

Аланы тиллерин заман сыйырды, 
Къулакъларын да битеди ол къаты.
Да ол къызланы жюреклери болду 
Хар бирини да жазарыкъ къагъыты.

Ма ала жангыз да чыгъаргъандыла 
Кёз жилямукъларын, тизгинле этип, 
Жаш бетлерине ызлыкъ салгъандыла 
Ол жилямукълары, жюрекден ётюп.

Да мен а бюгюн сёз айтала эсем,
Аны ючюн манга не махтау керек? 
Аланы сёзлерин зор заман бёлдю, 
Манга уа сёлеш деп, заман сёз берди.

Бир-бирле уа бетимде къызыл нюрюмю 
Бек айыплагъандыла, ингилик сунуп.
Жиляп, ышып, бетими, эринлерими, 
Кёргюзтгенимде да мен, нюрлерин жуууп,

Кетералмагъанда да, ышып, уууп,
Дагъыда шекли болуп къарагъандыла.
Назму тизгиниме, жюрегимде туууп 
Чыкъгъанда, анга да шекли болгъандыла.

...Бюгюн а киши да къарай болмаз манга 
Шекли болуп,чачымдагъы акъ тюклени да 
Санап барын да башхагъа, не жалгъаннга, 
Неда жагъады деп саз ингиликлени да.

Алгъыннгы къызыл нюрюмю саз этерге,
Жалгъан ызлап ууакъ-ууакъ ызлыкъланы, 
Мангылай сыйдамлыкъланы тас этерге,
О, нек къойдугъуз сиз ийнанмаулукъланы?!

Ах, ол керти болуп, турса сакълап, 
Жаннетни эшигин ол адам ачып, 
Мен кетер эдим, сени къучакълап 
Жаханим отха, жаннетден къачып.
1959

***
Жюрегимде тамызып сюймеклик от, 
Сен, андан кюерикча, турдунг артха, 
Къазауатны аллында къоркъакъ солдат 
Кирирге къоркъгъанча къан къазауатха.

Ол отну кём деп мангамы буюрдунг?
Угъай! Бер буйрукъну андан башхасын! 
Аны кёмер кючню сенми сыйырдынг? 
Угъай! Ол сюймеклик эсе, жашасын!

Сынагъан эсенг эрними жылыуун,
 Буюр да, тыяйым эки эрнимде,
Кёрген эсенг кёз жашымы чыгъыуун, 
Буюр, тыяйым, басып жюрегимде.

Алай, айтчы, жашаргъа деп тургъаннга,
 Кеси ёлмей, ёлюм къалай берейим? 
Аны ёлтюрюп, мурдар болмай, анга
 Ёлюм бермез ючюн,  кесим ёлейим!
1968

Бош табынма сен  манга 
1

Сен а тобукъланып мени аллымда, 
Аллаххача, манга алай табына. 
Кёзлерингде къаллай отла жаналла! 
Бирде аллай жилямукъла агъалла.
Сен айтаса: «Ариулукъну мёлеги,
Ичим бла барса Басхан череги,
Талаялмаз сюймеклигими мени.
Эри манга, этип къойгъунчу тели.
Бу дунияда мен чыгъалмаз бийиклик
 Сенсе, жаным, этме быллай кийиклик.
 Урушлада жау окъладан къутулуп,
Тыш жерледе къалмай жерге жутулуп, 
Сени ючюн келдимми бу жерлеге,
Бир абына, бир а чыгъа тёрлеге,
Сени сюйюп быллай насып сынаргъа,
 Жууап тапмай татлы, ачы жиляргъа?»

2
Тур сен ёрге! Билеме мен аланы.
Кюлдюрме сен ариу жашил таланы.
Ол сёзлени ненчалагъа сен айтдынг?
Уугъа чыгъып, къачан къуру сен 
                                                     къайтдынг?!
 Мен билмесем, кюерем эригенден.
Мен кюлеме сени асыры билгенден.
Айтчы сен бир, сени къышынг жазмыды? 
Жюреклени тонагъанынг азмыды?
Ненча жыйдынг сабанымы тирлигин,
Киши билмей къолларынгы кирлигин?
Бош кюрешме кёзбау сёзле эшерге,
Къарыу тапмай сен фахмуму кечерге.
Сен тонайса, тёлемейин хакъымы,
Мюлкюнг сунуп Аллах берген фахмуму.
 Сыфатыма, кёз-къашыма сукълана,
Эки эрниме бош къарайса, жутлана.
Тур сен артха, кет сен мени къатымдан,
Жыр да такъма ахыр мени атымдан. 
Такъгъанынгы башхалагъа сен ата.
Сен билесе ётюрюкню жарата.
Тона энтта, оюмларымы тона!
Тёзерме мен, турсам да кюе, жана. 
Алай тиймем, жийиргенмей, эрнинге, 
Сау дунияны мюлкюн манга бергеннге. 
Эринлерим мени алай тазалла, 
Къолларым да керти сёзле жазалла.
1978

***
Тойгъа да мени ючюн чакъырылгъан 
                                                              сунаса. 
Хант къанга да мени ючюн къуралгъан 
                                                                 сунаса. 
Тигим да мени ючюн келген сунаса.
Хар ариу киши да мени сюйген сунаса,
Хар кёз да мени марагъан сунаса.
Бош къарагъан кёзде да сен жау табаса.
Ол алай эсе уа, нек жарсыйса анга?
Къууан сен да, кенгден къарамагъанынга.
1962

***
Бийик сёзлеринг къайдадыла энди,
Ол сен сюймеклик, кертичилик деген? 
Бу кёз жашланы кёзюнгмю тёгеди? 
Башынгмыды, аягъыма ийилген?

Аууп аллымда, окъ тийген къушлай,
Сен кечми дейсе, къайда ёхтемлик?! 
Салта уруп, кеси ууатхан ташдан 
Ол тилеген кибик артда кечгинлик.

Мен да ачыйма, мен да ол ташчама. 
Мени ачытхан, жиляма аллымда!
Сюйсем - бийченгме, сюйсем - 
                                                 санга къама,
 Да сени жашауунг бюгюн къолумда!

Алай таш тюйюлме, кечерме санга, 
Къулланып турмай ёхтемлигиме. 
Алгъыннгы насып келмесе да манга, 
Къууанама мен кече билгениме.

Бу ачыуумда да кёре биргеме 
Сени, сени жаный, кесиме эрип,
Кечеме, кёз жабып терсликлеринге, 
Кечмезге къарыуум жетмезин билип, 
Мен шукур эте, кече билгениме.
1972

***
Мени атымы сен алай айтдынг, 
Дунияда бир жан айтмагъан кибик, 
Эндиге дери мен атсыз жашап,
Энди уа сен кесинг атагъан кибик.
Ол кюнден бери сени сакълайма, 
Энтта атымы айтырыкъ сунуп,
Узакъ жол бла къонакъгъа кетип, 
Энтта кесиме къайтырыкъ сунуп. 
Къонакъда болмай, юйде эсенг да,
Тюйюл эсенг да сен къайтып келлик, 
Ол кюнча, атымы энтта да бир айт! 
Танзийинг ёллюк, о, Танзийинг ёллюк 
Ариу кёзлеринг ёлюгюмю кёрлюк!

Сени къатынгда
Сени къатынгда болама къагъанакъ,
Бу дуниягъа жаппа-жангыдан туугъан.

Сени къатынгда болама къагъанакъ –
 Ашауу, жашауу къолунгда болгъан.

Сени къатынгда болама къагъанакъ,
Битеу дуниягъа хыйсапсыз ышаргъан.
Сени къатынгда болама къагъанакъ – 
Жаугъа, шуёхха да бирча ышаннган.

Сени къатынгда болама сабийчик,
Бек тартдырып, къолгъа барыры келген.
Сени къатынгда болама сабийчик –
 Эркелетмесенг, жилярыгъы келген.

Санга ышанама, сабийчик кибик.
Да, сюйсенг - эркелет, сюйсенг а - жилят, 
Сен сюйсенг - юйлю эт, сюйсенг а - къонакъ, 
Не - мен ийнанырча, айт да тур жомакъ,
Сен сёзлерин ариу жасап, омакъ,
Мен эс этмезча айтаса деп жомакъ.
1970

***
Суу шууулдайды, ол жырлайды жырын, 
Сен а сёлешмейсе, тынгылайса шош. 
Жел кырдыкга шыбырдайды акъырын, 
Сен а, сёлешмей, манга къарайса шош.

Кёк сёлешеди жерге жауун бла,
Сен а тынгылайса, тынгылайла таула. 
Сен не айтаса тынгылауунг бла? 
Тынгылама, уруш, тырман эт, жаула!

Сен а тынгылайса бу таула кибик,
Таула уа тынгылайла кёп билгенден, 
Сёлешиу бла муратлары ёллюк 
Кибик, тынгылайла акъыл теренден.

О, тынгыла сен! Мен да тынгылайым, 
Тынгылауунгу бузаргъа базынмам. 
Тынгыла, мен сени сунуп турайым 
Тауладан да тынгылауукъ акъылман.
1970

Ол кюн
Ол кюн а мен санга кёргюзталмадым 
Бу нарт Минги тауну эки чал башын. 
Ол кюн а мен санга саугъа эталмадым 
Басхан суууму да бир жангыз ташын. 
Ол кюн сен да манга гюлле бермединг, 
Къаялада жыйып, манга саугъагъа. 
Къалай эслемединг, къалай кёрмединг 
Жюрегими ачханымы къаугъагъа? 
Тара сууча, таза, ол кюн былайда 
Жюрегимде тууа эди сюймеклик. 
Чууакъ кёкча, таза болуп былайда 
Жюрегимде тууа эди сюймеклик.
 Андан а мен бир затчыкъ да билмеем. 
Насыплыдан эслемеем сени окъун.
 Бир насыбым сен болгъанны кёрмеем,
 Жарсыуум да сен болгъаннга алыкъын 
Ийнанмайын турайыммы биразны, 
Жилямукъну сен бергеннге ийнанмай,
 Жиляйыммы, жиляйыммы биразны?
 Сен башханы сюйгенинге ийнанмай
 Турайыммы, турайыммы биразны?
1968

Жаннет ауругъанда 
айтылгъан назмула

1
Санап сени Аллах берген саугъагъа,
Махтау салдым кёкге, жерге, таулагъа. 
Ёсдюрдюм мен, дарийлеге чулгъамай,
Къолгъа жыйып, хыли этсенг - унамай.
Кече арада къыйнауунгу жула мен,
Уллу болсанг, жилямазлыкъ суна мен,
Турдум санга насып умут тизгенлей, 
Атламынгы, къарамынгы сюзгенлей.
 Сюйгеними артыкъ чертип билдирмей,
Балам, санга артыкъ кюн да тийдирмей,
Билим ал дей, билимди дей жарарыкъ,
Сени чынтты аякъ юсге салаллыкъ.
«Билим - байлыкъ, сени кюннге чыгъарлыкъ», -
Дедим, билмей - саулукъ болгъанын байлыкъ. 
Сундум сени жашау тирменин бураллыкъ, 
Жашаудан да ахшы татыу алаллыкъ, 
Къойнумдача, насыплылай къалаллыкъ,
Ахыр кюнде таянчагъым болаллыкъ.
Мен суннганча болалмады къадарынг, 
Тауусулуп къаламыды мадарынг?

2
Ангыламай кюнюнгден чыгъарынгы, 
Билалмайын сен артда жилярынгы,
Сагъыш этмей бек жашнагъан жайынгда,
Нек тепседик, къууанч суна, тоюнгда? 
Жарсыуланы энди кимле ийдиле?
Ышарыуунг, кюлкюнг къайда кюйдюле? 
Жастыгъынгы шинжилерин жашыра, 
Кюнлеринги кюн кёралмай ашыра,
Сёз эшитмей, жюрегинге жараулу,
Ариу балам, болдунгму сен ауруулу?
Айтчы, жаным, неди сени ачытхан?
Не аурууду сени былай сынсытхан?
Кечде - кюнюм, жаннетим, къышда - жайым,
Ач кёзюнгю, аурууунгу алайым!
Чыда, балам, ары эшик къакъма сен! 
Ананг ёллюк, эшигими жапма сен! 
Жаным саулай, салма манга жан жара, 
Кюнюмю да этип къойма къап-къара. 
Аллах, болуш, халал балама болуш! 
Къулунг болуп, этип турурма жумуш!

3
Ариу балам, аласа да жанымы,
Къалай ачы бурдураса къарнымы.
Мен жарлыны бир сагъатха къарт этдинг, 
Нарт сёзюмю танылмазча сант этдинг.
Санларынгы салдынг бичакъ аузуна, 
Аллах бла жарлы ананга базына!
Мен, узалып, къолум бла жеталмай,
Жаш жанынга бир мадар да эталмай, 
Жан-жанымы амалсыздан талайма. 
Жанынг саулай, сарын салып жиляйма. 
Ах, не затла къайнамайла оюмда,
Не этейим, сен Аллахны къолунда...

4
Аллах, мени жюрегими къатдырма,
Сен ушатмаз жангыз сёз да айтдырма. 
Сыйыр менден харекетни, мюлкню да,
Сал бойнума сен бек уллу жюкню да,
 Махтауладан сыйыр мени атымы, 
Китапладан къыр да кетер хатымы.
 Сюйсенг, жилят ызымдан да анамы,
 Жанын сау къой ансы мени баламы.
Жан къоркъууда жукълай тургъан баламы, 
Бичакъ аузу жокълай тургъан баламы...

Таулу назмучу къызла, ёнюгюзню 
Мангамы къоюп кетдигиз хатыргъа?
 Сиз айталмагъан жюрек сёзюгюзню 
Салалырмамы да тизгин сатыргъа?
1962

Ийнанмаучу  эдиле манга
Кесими билгенли, не этсем, айтсам да, 
Адамла кёбюнде ийнанмагъандыла.
Кюн узуну бахчаны хансын артсам да,
Анга да ийнанмай, шекли болгъандыла.

Бирле уа къарап къара эшмелериме: 
«Жюрютеди, - дегендиле, - жалгъан 
                                                        эшип». 
Жилямукъла келип сабий кёзлериме, 
Кёргюзтгенме мен, эшмелерими тешип.

О, сиз ийнанмазча, мен къайдан табайым 
Алгъын сиз «жалгъанды» деген 
                                                къара чачны?! 
Сабийлигим, ызынгдан къайры чабайым?
Да жаш кёре эдим акъылы да жашны.

Къарасагъыз эди, нюрюме ийнанмай,
Бюгюн айып этги эдигиз, жилясам.
Къууанч этер эдим бюгюн мен, жилямай, 
Адамны сейирсиндирир сёз табалсам.
1962

***
Ким бла болса сени жазыуунг 
Биринчи кере ма жашауунгда,
Ол адам бла, болмайын дауунг, 
Тюбериксе, дейдиле ол дунияда.

Андан сора не керек?!
Не хычыуунду атынг! 
Жаным - сени биргенге, 
Огъурлу, халал халкъым!
1970

Ариулукъ
«Ариуну ичи ауруу», - 
Дегенди мени халкъым. 
Ийнанырым келмейди 
Ол сёзге, жашау хакъын!

Ариулукъ тюйюлмюдю 
Ариулукъну туудургъан? 
Кюнню ариулугъуду 
Жерни жылытып тургъан!

Ариулукъ - алтын урлукъ, 
Насып туудура турлукъ. 
Акъыллыгъа берилсе,
Ол этип турур къуллукъ.

Ариулукъ - ауур жюкдю, 
Насыпча, жашау берген. 
Къарыу, усталыкъ керек 
Аны кётюре билген.

Ариулукъ - чагъыр кибик, 
Къарыулу кётюраллыкъ, - 
Къууанч, насып да берир, 
Жюрюталсанг, сау къаллыкъ!

Жюрюте билмегеннге – 
Ариулукъ да - ауурлукъ! 
Жюрюте билмегеннге – 
Ариулукъ этер жаулукъ!

Ариуну ичи ариу,
Тиймесин анга ауруу!
 Дунияда жокъ эриши,
Хар ким кесича ариу!

Жашау, сенден тилейме, 
Сунмай аны ауурлукъ,

Сау дунияны башына 
Бер къызгъанмай ариулукъ.
Ариулукъну кётюрюр 
Ариулагъа бер къарыу! 
Ариулукъну кёралгъан 
Кёзлеге да бер жарыу!

Ариулукъду дуниягъа 
Насып, къууанч туудургъан. 
Кюнню ариулугъуду 
Жерни жарытып тургъан!

Атым 
тилингде турур

Айтмадыммы атымы 
Юйренме деп къатларгъа, 
Сыфатымы, халымы 
Кюрешме деп махтаргъа?
Сен ёхтем жюрегими 
Эритме сёзюнг бла, 
Кёзюмю, къашымы да 
Ашама кёзюнг бла.

Жаякъ батыуларыма
Дуния багъасын бичме, 
Бетими нюр къууатын 
Къарамынг бла ичме.

- Къолларынг не ариу! - дей, 
Ашыкъма къол берирге.
Айтмадыммы кесинге 
Тюшерсе деп жесирге?

Тынгыламадынг манга,
 Ауанамча айландынг.
Энди мен не этейим? 
- Жашауума байландынг.

Ким биледи, къара жел 
Арабыз бла ётсе,
Биз билмеген бир палах 
Бир бирден кери этсе,
Билеме, кетералмаз
Бирси мени кёлюнгден, 

Эрними жылыуун да 
Бир адам да эрнингден.

Диннге ийнаннган адам 
Аллахны эсде тутханлай, 
Атым тилингде турур,
Мен болгъанны айтханлай.

Сен бек сюйген  кёзлерим
Турурла  кёз  аллынгда.
Санга  айтхан  сёзлерим
Чалына  къулагъынга.

Айтып  турур къарамынг
Менсиз  кюнню жарсыуун, 
Кюсегенлей  жашарса
Эки  эрними татыуун.

Жылы  къолларымы да  
Бирде  жукъу арада,
Мен жокълукъну унутуп,
 Излерсе танг алада.

Къара къанатып къагъып
Азрайыл жетсе да,
Жанымы, сыфатымы
Дуниядан  жокъ этсе да,

Жашаудан тилек  этсенг,
Болурма тилегингде,
Керти  сёз жашагъанча,
Жашарма жюрегингде.

Бу дунияда  жокъ  манга
Жашау  бир башха  жерде!
Барып,  кёрге  кирсем да,
Мени  къоймазса  кёрде.
1971

Мен да ачып кюлеме
Орта жаннган отунда,
Ачый, хархда  кюлгенча,
Мен да   ачып  кюлеме,
Жюрекге  от киргенча.

Кюлеме ышаннганыма
Мен санга, журтха  кибик,
Кюйюп, жанып кетерик 
Отунла– отха  кибик.

Жандым, жандым, жарытдым
Сууукъ мутхуз кюнюнгю.
Энди  эшиталмайма
Мен  жарытхан ёнюнгю.

Энди кимни  кюйдюре,
Не  жерде жылынаса?
Огъесе, бош къычыра,
Къаралыпмы къалгъанса?
1976

Анам, не этейим, 
айт!

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

Кетгенди алгъын 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 дуния жарыкъны! 
Сюе эсенг дунияда 
Къызынг бираз турлукъну.
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Зумакъулланы  Танзиля  уллу 
поэтди. Туугъан жерини 

таулары бла тенг жюрегини 
макъамы, илхамы тепген. Жа-
шау кертиликни ойлап, не аз да 
заран келтирмей, адамлагъа 
болушлукъгъа айта билген 
алай кёп жазыучу жокъду дуния 
башында. Таулада тиширыуну 
багъасын чыгъарабыз деселе: 
«Ол эр киши акъыллыды», - 
деп айтыучудула. Ол да алай 
тургъанлай, тиширыуну по-
эзиясында кишилик къайнай 
эсе, сора кесигиз ойлагъыз, 
багъалы окъуучула, аллай 
адамны юсюнден къаллай 
сёзле айтыргъа кереклилигин, 
тийишлилигин. Былайда манга 
болушлукъгъа Танзиляны кеси-
ни 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 
Танзиляды бизни поэзиябызны 
ёхтемлиги, ариулугъу, жашау 
кёллюлюгю, терен кёкге, чексиз 
аламгъа да ачыкълыгъы, дуни-
яны къадарына ышаргъаны, 
анга, къол аязча, ачыкълыгъы, 
тазалыгъы да. Аны назмула-
рында кёп тюрсюн барды, кёп 
тюрлю бояу. Ала экили бол-
магъанлай, тау жайлыкълада 
ёсген гокка хансладача, кес-
гиндиле. Къуралгъан сыфатла 
да жарыкъдыла, иги къууумлу-
дула. Эм башы уа, ала, кёз ал-
лынга келип, ёмюрден ахыргъа 
дери эсингде къаладыла. 

Белгили къабартылы жазы-
учу Пётр Мисаков Танзи-

ляны юсюнден жазгъан ста-
тьясына «Бизни Сатаней» деп 
атагъаны да анстан тюйюлдю. 
Ол а тийишли багъады, башха 
сёз бла айтханда, тийишли 
магъанады Танзилягъа, аны 
ишине, адамлыгъына. «Танзи-
ля бир заманда да жазмайды, 
ол жыр айтханды къачан да, 
- дегендиле аны иги таныгъ-
ан белгили жазыучула, - ол 
ёмюрде да жазмагъанды - аны 
огъурлу жюрегинден, шаудан 
сууча, поэзия кеси чыкъгъан-
лай турады»...

Бизни шыйых Кязимни къый-
ынлы халкъына тутхан ниетни 
Танзиля битеу жазгъаныны, 
жашаууну да юслери бла ёт-
дюреди. Аны назмуларында, 
поэмаларында биз барыбыз да 
сынагъан сезим кёрюннгенлей, 
жайда чыгъа тургъан чёплеу 
башча, кюннге тартыннганлай 
турадыла, игиликге, иги къуу-
умгъа.

Ол аны акъылдан, басым-
дан да толу жюреги къа-

лай ачыгъанын, энчи адамны 
къадарына къалай жарсыгъ-
анын шарт айтады. Алай а 
жаланда аллай поэт айталады, 
кече-кюн демей, халкъыны 
жарсыуларын биргесине жю-
рютген, Ата журтуну жарала-
рына балхам болайым деп 
жашагъан, аны ючюн артха бир 
зат да излемеген, туугъан же-
рини бир солууу ючюн жанын 
бергенни байрамгъа санагъан. 
Къыйын сагъатынгда кёл этдир-

жазыучу Ф. Достоевский айт-
ханды. Танзиляны поэзиясын-
да тиширыу да алайды, тёге-
регинде айбатлыкъны эслей 
билген, аны азатлар ючюн, сёз 
айтыргъа базыннган:                                                                    

Мен сёлешеме шош, 
                       акъырын  былай.
Сёзюм жетмесе да артыкъ 
                                  узакъгъа,
Къууанчха къууана, ёлгеннге 
                                       жиляй,
Къошулама мен да дуния 
                                   ушакъгъа.

Бу тизгинле 1968 жылда ду-
ния жарыгъын кёрген «Тынгы-
лау» деген назмусундандыла. 
Анда поэт алгъаракъда тагъ-
ылгъан, ол кезиуде къыралда 
бек белгили чыгъармасы «На-
змучу таулу къызлары» деге-
ниндеча жазаргъа, айтыргъа 
термиле кетген тиширыуланы 
жюрек кюйлерин, жарсыула-
рын ачыкълайды. Буруннгу 
эгечлерине  къарай, поэтесса 
мен алача тёзюмлю болал-
майма деп экили да болады. 
Алай  олсагъат тизгини, жангы 
кюч алып, адепсизликге налат 
бере, тюзлюкню битеу жюре-
ги, сёзю бла да къорууларгъа 
хазыр болгъанын кёргюзтеди. 
Назмуну окъуй, лирика жигит-
ни кёзбаусузлугъун, терсликге 
тёзюп турмазлыгъын ангы-
лайбыз.

Жашауну сакълагъан, халкъ-
ны уланларын жигитликле-
ге кёллендирген тиширыуду. 
Олду  бешик эхчеген, сабий 
ёсдюрген да. Ананы сыфаты 
да Танзиляны назмуларын-
да аслам жер алады. «Нек 
жукъламайды къарт къатын»,  
«Айтчы, анам, сенде халал 
жюрекде», «Анам, не этейим, 

Дуния къадаргъа ышаргъан
ген, ачыу боюнунгдан асханда 
окъуна, огъурлулукъгъа, ашхы-
лыкъгъа ийнандыргъан, алагъа 
базындыргъан поэзиясы барды 
Танзиляны.
Жанмасакъ дуния отда, 
Бош тютюн нек этейик? 
Угъай, кетсек дуниядан,
 Жана-жана кетейик!..

Аперимлик да, махтау да 
алады Танзиля бизни жю-

регибизден ариу жырлагъаны 
бла, нарт сёзлерин айтала, 
алагъа айыпсыз ие болгъаны 
бла. Аланы магъаналарын ан-
гылагъанла уа мындан ары да 
табыла турурла, халкъны кючю 

Танзиляны фахмусуну та-
мырлары туугъан жерини 

ташында, кырдыгында, тау 
жайлыкъларында, Ата  журту-
на кертичилигинде, адамгъа 
сюймеклигинде  башланадыла 
эмда  ёмюрде  да  таркъаймаз-
лыкъ кюч аладыла. Къадарны 
боз булутларын, кюн таякълача, 
жырып, не къыйын жолланы 
да жарытханлай келеди. По-
этни хар сёзю да хар жарагъа 
дарман болургъа, ангылашы-
ныргъа итинеди. 

Аны назмусу жашау кёллю-
дю, къайгъылыды. Кесим ачый-
ым, бир киши да, бир адам да 
къыйналмасын ансы деген оюм 

да ол  тауларыбызны, бизни 
алагъа белгисиз адетлерибизни 
жууукъ этеди, халкъыбызны 
шуёхларына шуёх къошады. 
Аны поззиясыны бийик адам-
лыгъы, мукъуладис темирни 
тартханлай, кесине суууруп, 
алып къояды. Адамлыкъдан 
келген жылыу кимни да, къай-
сы тыгъырыкъда да бир кибик 
жылытады. Бирча жарытады 
туман, чарс да басхан, айланч  
да, къыйын да жолларын.

Тауларыбыз нартларыбызны  
эсгерте сюелген къадар, 

ала Танзиляны поэзиясыны 
бийиклигин да кёз аллыбыздан 
кетермегенлей турлукъдула. 

хазырлыгъы окъуучуну эсин 
бийлейди. Назмуну жигити  
таулу аналаны жыйымдыкъ 
сыфатыды десек, баям, терс 
болмаз.

Шайыр  «Кёрчюгюз, бу жаш, 
бу ариу къатынны…» деген на-
змусунда уа аналыкъ сезимни 
артха атып, ит кючюкню сылап 
айланнган тиширыугъа жюре-
гинден жарсыгъанын билдире-
ди. Ол болумгъа инжилгенден 
сора да, автор тиширыугъа 
билеклик  эталмагъан эр киши-
ге,  тынч жашау бералмагъан 
къыралгъа да айып салады. 
Алай «анам» дерикни заман-
сыз жойгъанны  къорууларыкъ 
жан  болурму жалгъан, керти 
дунияда да. Назму узакъ 1974 
жылда жазылгъанлыкъгъа, 
бюгюнлюкде аны бютюн кюч-
лю магъанасы, насийхатлы-
лыгъы барды.    

Кеси сюймеклик сынамагъ-
ан, ачлыкъдан къыйналмагъ-
ан, зорлукъну кёрмеген бо-
лалырмы чынтты поэт. Баям, 
угъай. Сюргюнню азабын кёр-
ген, къарыусузлагъа кесини 
ашындан юлюш этген, уллу 
юйрюне таянчакъ болгъан 
Танзиляны назму тизгинлери 
керти жашаудан алыннганды-
ла.  Къыйын кезиулени  жарсы-
уларын поэзиясына кийирип, 
халкъына кёл этдиргени ючюн 
сыйлыдыла Зумакъулланы 
къызларыны чыгъармалары. 
Окъуучу  бу къарыусуз, назик 
тиширыу кётюралгъан, мен а 
бюгюлюпмю къаллыкъма деп 
сагъышланмай амалы жокъду. 
Аллай кёллендириу тюйюлмю-
дю поэзияны, прозаны да баш 
борчу.
Жуугъанма быстыр, 
                   ийиргенме  урчукъ.

Къазгъанма жерни, 
   кырдык да  оргъанма,
Этеклерими жибите эрттен 
                                            чыкъ.
Кече уа быстыргъа жамау 
                                салгъанма.

Быллай жюрекге жетген 
тизгинлени «О, Танзиля, сени 
назмуларынгда…» деген чыгъ-
армада окъуйбуз. Мында къа-
зауатны кезиуюнде таулу тиши-
рыуланы къыйын къадарларын 
кёребиз. Урушну отуна кирмей, 
алай харкюнлюк жашауда жаш 
къызланы жигерликлери кёз 
аллыбызгъа келеди. Ол за-
манланы бир жылы мени жюз 
жылгъа къарт этгенди, къууан-
члы ышарыууму сыйыргъанды, 
дейди поэтесса. Кертиси бла, 
малкъарлы тиширыуну уруш, 
сюргюн, тыш жерни сууукъ-
лугъу жюрегин сындыргъанды, 
кёзлериндеги нюрлерин кёпге 
дери  ёчюлтгенди.            

Поэтесса сюймеклик сезим-
ни да кёп тюрсюнлю, аламат 
бояула бла кёргюзтюр амалла 
табады. Аны лирикасыны жи-
гити жулдузлагъа, таулагъа 
жеталады, сезимине толусун-
лай бериледи, инсанны сюй-
мекликде борчун, намысын да 
ангылай:                                

Чыкъдыкъ, кюйюп кетмейин
Ёртенлени ичинден.
Къалдыкъмы биз жашаргъа
Сюймекликни кючюнден? 

Окъуучуну жюрегине же-
тип,  аны жашлыгъында 
неда артдаракъда сынагъан  
жарыкъ сезимлерин эсге 
тюшюрюрча тизгинле кёл-
ге жетедиле, сейир жюрек 
учунуула туудура.Танзиляны 
сюймеклик лирикасыны жи-
гитине багъа бичген къыйын-
ды. Алайлыгъы уа аны бирде 
ачыкълыгъыны, бирде уа, 
булут артына букъгъан кюн-
ча,  жашырынлыгъыны се-
бебинденди. Алай бир халда 
турмагъан, тюрлене тургъан 
тиширыу сезимлени ангы-
лагъан къыйын болгъаны 
ючюн сейир эм багъалыды 
бизге ол дуния.

Танзиля нени юсюнден жаз-
са да, ёз журту, табийгъат, 
сюймеклик,батырлыкъ бол-
сун, кеси ол болумлагъа, жи-
гитлерини къабына киргенча-
ды, аланы жюрек отуна  неда 
сабыр акъылына бойсундура. 
Не заманда да халкъы бла 
бирге болгъан, анга марха-
бат жазгъан чынтты жырчы 
Зумакъулланы Танзиля бирин-
чи назмуларындан башлап 
бюгюнлюкге дери жамауатха 
жюрек сёзюн, таза ниетин 
жумушакъ тиширыу ауазы 
бла саугъа этгенлей келгени 
барыбызгъа да уллу насыпды:

Шайырны да тюшеди 
                             жолуна таш,
Сиз а тынчмы сунасыз да 
                              шайыргъа?!
Алай шайыр а – къазауатда. 
Ол шош
Жюрек буйругъун этеди 
                                   хайыргъа!

ЖАНГОРАЗЛАНЫ
 Нажабат. 

Наталья ПЕЧОНОВА,
«Советская молодёжь» 

газетни корреспонденти:
- Танзиля Мустафаевнаны къуру поэтча 

багъалап къоймай, тиширыуча да сыйын кёре-
ме. Ол жаланда  малкъар халкъны назмучусу 
тюйюлдю, битеу дунияны поэтессасыды.

Жарсыугъа, тауча окъуй билмейме. Алай 
башха тилледе назмуланы, жырланы эшит-
сем, аланы ритмикаларына, рифмаларына 
тынгылайма. Ол жаны бла Зумакъулланы 
Танзиляны чыгъармалары къулагъыма хычыуун 
эшитилинедиле. 

Сёзсюз, кёчюрмелерин окъуйма. Энчи сюй-
меклик лирикасы бла поэмаларын белгилерге 
сюеме. «Урушха къажау поэмасы» бла «Адам-
ны журтуна, журтну адамына термилиую» 
деген чыгъармаларында авторну граждан по-
зициясы жюрегиме жетгенди. Аны назмулары 
адамны игиликге, ариулукъгъа итиндирген 
сезимлерине себеплик этедиле.

АСАНЛАНЫ Кулина,
композитор, КъМР-ни  искусстволарыны 

сыйлы къуллукъчусу:
-Чыгъармачылыгъымда Танзиляны поэзиясы 

уллу жерни алады. Аны сёзлерине аслам жыр 
такъгъанма. Жарсыугъа, аладан бир ненчасы 
халкъда белгилидиле, бир талайы уа алыкъа 
угъай. Тынгылаучула бек бюсюреген жырлары-
быздан бири «Шукур, энтта тюбедик» дегенди.  
Аны Танзиля кеси да жаратханын билеме. 

Кёп болмай  багъалы поэтессабызны сёзлери-
не энтта да бир  макъам такъгъанма. «Унутал-
майма» атлы чыгъарманы бюгюнлюкде кесим 
жырлайма. Келир заманда башхала да айтырла 
аны деп ышанама. Бек сюйген жырларымдан 
бири да шайырны сёзлерине Байчеккуланы 
Абидин макъам салгъан «Менсиз къалай жа-
шайса?» дегенди. 

Зумакъулланы Танзиляны поэзиясы тиширыу-
ну ич дуниясын аламат ачыкълаялгъанын да энчи 
белгилерчады. Ол жазгъанланы окъусанг, была 

Сыйлы аналагъа 
баш ура

мени сагъышларыма, мени жюрегими жарсытхан 
болумлагъа нечик ушайдыла, дегенлик келеди 
кёлюнге. Мындан ары да поэтессабызгъа сау-
лукъ-эсенлик, чыгъармачылыкъ илхам тежейме. 

АТАБИЙЛАНЫ Алий,
шёндюгюлю гуманитар 

академияны ректору:
- Бек биринчиден, Танзиляны поэзиясында 

эшитилген аламат, ариу малкъар тилни энчи 
белгилерге сюеме. Сора аны философия тиз-
гинлерини теренлиги да жетеди кёлюме. 

Мен поэтессаны анасын таныгъанма, къа-
рындашлары бла да тенглик жюрютеме. Аллай 
хурмети жюрюген, насыплы юйюрде ёсген къыз-
ны кёлю бийик боллугъу сёзсюздю. Бусагъатда 
ол жашагъан жерни айбатлыгъында, юйюню 
жарыкълыгъында да, чыгъармачылыгъындача, 
аны ачыкъ жюреклилиги, жылыуу сезилгенлей 
турады. 

Тёгерекге сюймеклиги уа назмуларындады. 
Танзиля не жаны бла да фахмулу адамды. Мын-
дан ары да ол бизни къууандыргъанлай турсун.   

МАХИЙЛАНЫ Азиза,
КъМР-ни Миллет библиотекасыны ишчиси: 

- Мен Орта Азиядан бери кеч кёчюп келген-
леденме. Аны айтханым,  атам 1961 жылда 
Къабарты – Малкъаргъа къонакъгъа тебиреген 
эди. Артха къайтырын ашыгъып сакълагъанма, 
саугъагъа не келтирлик болур деп. Ол а келе - 
келип, къол аязыма Зумакъулланы Танзиляны 
«Урушха къажау поэма» атлы гитче форматлы, 
къыйматлы китабын салады. 

Сора, поэмадан юзюклени кёлден билип, 
школда окъугъанлай тургъанма. Тынгылагъан-
ла уа олсагъат: «Кимди бу тизгинлени автору, 
къалай ариу тил бла жазылгъандыла была», 
- деп, сейирге къалгъанлары да эсимдеди. Мен 
а, ёхтемленип: «Таулу къыз, Зумакъулланы 
Танзиля!» - дей эдим.  Андан бери  элли жылдан 
артыкъ заман озгъанлыкъгъа, бюгюнлюкде да 
китапчыкъны, бек сыйлы кёрюп, сакълайма, 
къатлап да окъуйма.

Зумакъулланы Танзиляны  
китаплары малкъар, орус тил-
де да къыралыбызны китап 
окъуучуларыны арасында иги 
жюрюйдюле. Аны чыгъар-
мачылыкъ ишини юсюнден 
жазылгъан да кёп этилгенди. 
Къысхасын айтханда, жыйырма 
жылгъа жууукъ заманны ичин-
де назмучулукъда этген иш-
лерини къыйматы – окъуучуну 
жюрегине жолун ишлегениди. 

Танзиляны сайлама назмула-
ры чыкъгъандыла. Бу китапха 
къарай, сагъыш эте келгенде, 
аны кесини назмучулукъ ишин-
де эндиге дери не этгенине 
бусагъатда келип тохтагъан 
жеринден артха айланып къа-
раргъа керек эди; ол къалагъан 
юйюню бетин чыгъарып, сора 
мындан арысында аны тёге-
регин-башын жыйышдырыуну 
къураргъа керек эди; къанат-
ларыны къатылыкъларын да, 
силкинип кёрюп, дагъыда бир 
сынап, андан сора жолгъа 
жангыдан атланырча.

Жашау хар адамны жолуна 
кесича тамгъа ишлейди. Ол 
адамны кесине кёре болады. 
Кюннге къууана, буз ургъанын 
да кётюре билмеклик уллу 
адамлыкъ шартладан бири-
ди. Зумакъулланы Танзиля ол 
затланы дурус биледи. Кесини 
назмуларыны биринде былай 
жазады:
Бу дунияда керти къонакъ   
                                        эсем да,

Хар жазылгъан заты - 
ЖОЛ НЁГЕРИБИЗДИ

Къонакъбайда мычымай 
                                   унутуллукъ,
Бу дунияда жауун тамычы 
                                        эсем да,
Жерге тюшюп, мычымайын 
                                    жутуллукъ,
Къалай ахшыд бу дунияны 
                                     кёргеним,
Ачый, жиляй, къууана  
                               да билгеним!

Китапха жазгъан ал сёзюн-
де Къулийланы Къайсын айт-
ханыча, жашауну болушунлай 
кётюрюу, аны адамлагъа ке-
рексиз, жалгъан кёргюзтмей, 
ачыкъ сёлешиу - поэзияны 
терегиди, аны битдирген а 
-керти назмучу, керти фахму. 
Бу жыйымдыкъда чыгъарма-
ланы юсюнден айтханда, ал-
лай керти назмучу Танзиляды.

Кёп жазгъанда бла аз жаз-
гъанда тюйюлдю иш. «Бир 
тизгин жазмай бир кюн да 
къалмазгъа» деген сёзле 
чыгъармачылыкъ иш бла 
къазанлашырыкъ сёзле тюй-
юлдюле, мени акъылыма 
кёре. Жазгъанны да жазгъан 
биледи. Ишни башы - сёзню 
магъаналылыгъын айтыу-
дады, жашауну суратын тюз 
ишлеудеди, жазгъан затынг 
адамгъа таянчакълыкъ этал-
лыкъмыды, тюйюлмюдю, - ма 
андады иш.

Ишини ма ол жаны тап бол-
гъаны ючюн махтайбыз биз 
бюгюн Танзиляны. Поэзияны 
къазанын иги къайнатады да, 

ма аны ючюндю бизни жюрек 
жолубузну анга ишленнгени.

Совет поэзияны, битеуду-
ния поэзияны баш тутуругъу 
адамгъа сюймекликди. Биз 
бюгюнлюкде эртте жазыл-
гъан затланы окъуй, кесибиз-
ге жол нёгерге алырча бола 
эсек, ол, сёзсюз, аны адамны 
сюймеклик шартыны уллу-
лугъунданды. Жашау кеси да, 
чыгъармаланы къадарлары 
да кёргюзте келгеннге кёре, не 
тюрлю искусствода да, ол сан-
да литературада да, баш ёзек 
адамны жашауу - аны къууан-
чы, жарсыуу да болмаса, адам-
ны сюймекликни къанатлысы 
бийик учмаса, ол чыгъармадан 
бир да умут этме.

Мен бу затланы барысын 
да айта келгеним-бир акъыл 
юйретейим неда адам эндиге 
дери билмеген зат айтайым 
демеклик тюйюлдю. Бизни 
таулу къызыбыз искусствону 
уллу нюзюрюн ангылап, анга 
тийишли чыгъармала жазып, 
заманыбызны культурасында 
кесини жерин табып тохтагъ-
анына къууаннганлыгъымды. 
Ол жамауат жашауубуз бла 
байламлы ишди. Алайсыз 
дуния тутхучлу боллукъ тюй-
юлдю,  адамгъа уллу сюйме-
кликсиз. Юлгюге бир назмуну 
келтирейик, башда айтхан 
ниетни ачыкълагъан:
Угъай, адамны жокъду артыкъ 
                                              заты.

Артыкъ жашауу, не артыкъ  
                                     гыржыны,
Артыкъ жукъусу, не артыкъ 
                                        сагъаты.
Не артыкъ кюню, не да 
                             артыкъ жылы.

Зумакъулланы Танзиля  къыс-
ха назму тизгинлеринде окъуна   
кёкню бла жерни ортасында 
жашауну тутуругъун, бир кишиге 
да ушамай, кесича,  кёргюзте 
билген поэтди. Мындан арысын-
да ол андан иги зат жазалмаз 
деп айтмайма, андан иги да, 
кёп да жазгъан да этер. Аны 
онгуну юсюнден бу сайлама 
китап айтып турады, алай аланы 
барысыны да башланыулары 
бу назмудан боллукъду. Нек де-
генде анда айтылгъан ниет жа-
шауну терегиди. Бу сайламагъа 
дери чыкъгъан китапларында 
да, мында да адамлыкъны 
уллу ниетини жолу аламат иги 
ишленип келеди.

Мен Танзиляны жазыу ишин-
де дагъыда бир затны эслейме. 
Ол да тиширыуну суратын иш-
леудю. Аны былай тыш кёрюм-
дюсюн угъай, аны къадарын 
- кюнюню чууагъын-бууагъын 

«Къолларында алтынла, къу-
лакъларында накъутла келтир-
мейдиле Танзилягъа ариулукъ. 
Кёкде мёлекге ушатхан аны 
кесини поэзиясыды... Ол поэзи-
яны ёзеги уа аны терен акъылы-
ды, жюрегини чомартлыгъына 
къошулуп, дунияда битеу бар 
игиликге сюймеклиги».

Танзиля не уллу махтаугъа 
тийишли болса да, менсин-
мейди ёмюрде, мындан ары 
да менсинирге ушамайды. Аны 
юсюнден кёп тюрлю статья, 
китап да жазылады, кино эмда 
телефильм да алыннганды. 
Алай алагъа магъана берип 
къыйналмайды ол. Бу зат за-
кий усталаны, акъылманланы 
къалыубаладан келген ышан-
ларыды.

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 жаша-
уу бла, экинчиден, не кезиуде 
да тюз ниетли ойлагъаны бла, 
ючюнчюден, жюрек халал-
лыгъы бла адамгъа ахшы-
лыкъ этерге ашыкъгъаны да 
ары къошулуп. Аны юсюнден 
айтама десенг, айтылгъан-
лай барады, жазама десенг 
да, жазылгъанлай. Алай ала 
менде шай да тута болмазла, 
болсада тюмен да шайдан 
къуралады.

Мен билген жаланда бир-
ди. Танзиляны акъылыны, 
кёлюню да кенгликлерини 
юслеринден, тенгиз жагъа-
сына барып, алай айтыргъа 
тийишлиди, ол кенгликле бир 
бирге «Сен-менме, мен а - 
сенсе» дерча. Аланы теренли-
клерини 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 тёппеле-
ринде Танзиляны поэзиясы-
ны, тауларыбызны бийикли-
клери да: «Сен - менме, мен 
а сенсе» дерча.

Танзиляны айтхылыкъ по-
эзиясы, тёлюден тёлюге 

ёте, халкъыбызны огъурлу жю-
регинде отну ышыра, ана тили-
биз 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, 
Къарачай-Черкесни  

халкъ  назмучусу.

уллуду-тынгылай да, ангылай да 
биледи ол.

Сейир этген, тамаша болгъан 
заманла кетгенча кёрюнедиле. 
Алгъыннгы 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 дунияларына кире, жа-
шап башлайдыла, жарсыула-
рына жарсый, байрамларына 
къууана. Ата журтха, анагъа, 
жанынгда адамгъа сюймеклик 
жашагъан къадар, намыс, сый, 
хурмет тамырлары бла къуруп 
къалгъынчы жер жюзюнде, 
Танзиляны чыгъармачылыгъы 
огъурлу да, къайгъылы да жю-
реклеге, ажашханнга кериуан 
жулдуз кибик, жарыгъанлай 
турлукъду, жол нёгерлик, биле-
клик да эте.

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

битеу чыгъармачылыгъыны 
юсю бла ётеди:
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.

Поэтессаны игиге иги, 
аманнга аман дерге уллу 

кишилиги барды. Алай бо-
лургъа кимни да къолундан 
келмейди, анга ёт керекди.
Уллу поэтни кёкден берилген 
чексиз - къыйырсыз адам-
лыгъы, дуниягъа сыйынмагъан 
сюймеклиги. Аны назмулары 
бла бетден - бетге къалалгъан 
огъурлулукъгъа, адалатха да 
жолну сормагъанлай табады. 
Чынтты жазыучуну, халкъы 
ючюн жангыз жанын не аз 
да сокъуранмай берлик эсе 
да, миллети болмайды. Жер 
жюзюнде къайсы адам да аны 
жууугъуду, ахлусуду. Ол къайсы 
адамны да жарсыуу бла жа-
шайды да андан.

Къайгъылары да аны къайгъ-
ыларыдыла да андан ангыла-
шынады Танзиля къайсыбыз-
гъа да, жерни къайсы этегин-
де жашагъаннга да. Къайсы 
къураматда туууп ёсгеннге 

Анга бир ишегим да жокъду. 
Танзиляча адамла жашагъан 
къадар, жашау бютюн къуу-
атлыды, магъаналыды. Нек 
дегенде керти багъа бичиле-
ди да тюзлюкге, ниетге, иги 
къууумгъа, огъурлулукъгъа 
да. Тюзлюкню ёлюмсюз ба-
лаларыдыла аллай адамла. 
Аладыла жерни, жашауну да 
тутурукълары.
Къазауатда бир санын къоюп  
                                           келген
Саны артыкъдан къоймагъан-
ды  санын.
Жанын жашлайын жашау 
                            ючюн   берген -
Жашаудан тоюп, бермегенди  
                                            жанын.
Не аз асыуну да башхагъа 
                                         берген -
Ол кесинден юзюп, люп 
                                        береди.
Кеси дунияда жашауну бек 
                                          сюйген

Адамлыкъ ючюннге кеси 
                                        ёледи.

Къалай?! Билемиди Танзиля 
адамлыкъны багъасын!.. 

Аны ючюндю, баям, ол жаны 
бла тенг кёрген тауларындан 
эсе да адамлыкъ бла намысны 
бийик салгъаны. Дуниягъа бел-
гили, закий жазыучула Танзиля 
бла таныш болгъанлары бла, 
шуёхлукъ жюрютгенлери бла 
ёхтемленедиле. Расул Гамзатов 
билмей айтмагъанды былай: 

да, жолуну эн шинтигини да 
суратларын  кесини сезими бла 
ишлейди. Эндиге дери бизни 
литературада неда битеудуния 
адабиятда таулу тиширыуну 
сураты ишленмегенди демеклик 
тюйюлдю. Айхай да, ишленн-
генди. Алай Танзиля мында да 
кесини жолун тапханды.

Аны поэзиясыны баш или-
шаны - адамгъа сюймеклик-
ди, анга хурмет этиудю. Тиши-
рыуланы юсюнден жазылгъан 
назмуларыны барында да 
алайды. Сёз ючюн, ол темагъа 
жораланнганланы араларын-
да «Таулу тиширыулагъа», 
«Нуржан» деген чыгъармала-
ны неда «Ыннанны юсюнден 
назмула» атлы циклни белги-
лерчады.

Жулдуз жырын, жер жырын  
да бюгюнлюкде бизге жырлат-
хан поэтни жыйымдыгъыны 
аламат назмуларыдыла. Энтта 
да кёп кюнлени тюберикбиз 
анга деген жарыкъ  умутлубуз.

ГУРТУЛАНЫ Салих,
КъМР-ни культурасыны 

сыйлы къуллукъчусу.
1984.

Белгилисича, Шимал Кавказны поэзиясында Зумакъулланы Танзиля, 
тиширыу ауазны туура этип, жангы, айырмалы, эр киши поэтлени да сей-
ирге къалдыргъан макъамла къурагъанды.  Биз да бу статьяда шайырны 

тиширыу сезимли лирикасына эс бургъанбыз.

Шайырны тиширыулагъа, 
сюймекликге жораланнган 
тизгинлери терен магъана-
лыдыла, сезим кючлери да 
теренди. Аланы хар бири аны 
жюрегин жарсытхан болум-
лагъа жораланады. Ол, жа-
ланда тёгерекдеги жашауну 
сыфатлап къоймай, хар затха  
философия кёз къарамы бол-
гъаны чыгъармаланы бютюн 
къыйматлы этеди. «Дунияны 
ариулукъ къутхарлыкъды», 
- деген оюмну белгили орус 

айт!» атлы назмулада ол, таулу 
ананы огъурлулугъуна  уллу 
хурмет бере, аны аллында баш 
урады.  

Чыгъармаларында «Анам 
сауда, жокъду манга жарлы-
лыкъ» деп Аллахха шукурну 
да къатлап-къатлап айтады. 
«Бешик жырда» уа аналыкъ 
насыпны сынагъан тиширыуну 
жарыкъ кёллюлюгюн, игилик-
ге ийнаныулугъун кёребиз. 
Тиширыуну ёхтемлиги, бала-
сына жанын къурман этерге 

Танзиля Баттыланы Назифа бла.

Танзиля Ирина Волобуева 
бла Бахсан тарында. 

1984 жыл.

Оюмла
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Уллу жашауну унутулмазлыкъ такъыйкъаларыУллу жашауну унутулмазлыкъ такъыйкъалары

Танзиля бла лётчик-космонавт Пётр Климук.

Танзиля Ингушетияны халкъ поэти Жамалдин Яндиев бла. Пяти-
горск. 1968 жыл.

Адыгеяны халкъ жазыучусу Исхакъ Машбаш Танзиляны юбилейи 
бла алгъышлайды.

Танзиля къарындашлары (онгдан солгъа) Борис, Ахмат, Асхат бла. 1993 жыл.

Онгдан солгъа: Наум Гребнев, Танзиля, Къулийланы Къайсын, Мария Петровых. Литераторланы юйюнде.

Танзиля эм Чингиз Айтматов.

Зульфия бла Танзиля «Хумсан» санаторийде. Узбекистан. 1978 жыл.

Танзиля бла Кирилл Лавров. Москва. 1991 жыл.

Танзиля, Ираклий Андронников эм Мая Румянцева.

«Юность» журналны редакциясында. Сол жанында журналны баш 
редактору Борис Полевой бла.

Солдан онгнга: Танзиля, Иван Козловский эм Ираклий Абашидзе.

Танзиля маршал Филимон Голиков бла.

Сыйыннгысыз жашау чакъланы тохтаталгъан такъыйкъала. Алагъа къарагъан 
ууахтыда ненча эсгериу келе, бийлей эсинги. Хар бири уа бурунлагъа элтген 

терезе кёзчюкле, тейри эшикчикле. Быладан къарамынгы алалмай къалгъанчаса. 
Битеу жер жюзюне атлары айтылгъан адамла: Совет Союзну маршалы Филимон 
Голиков, космонавт Пётр Климук, жазыучу Чингиз Айтматов, киноактёр Кирилл 

Лавров, Мая Румянцева, Ираклий  Андронников, Къайсын, Жамалдин Яндиев, Исхакъ 
Машбаш, Борис Полевой…  Аланы барысына да эгечлик, нёгерлик этген а бизни 

Сатанай бийчебиз - Зумакъулланы Танзиля.

Солдан онгнга: Зумакъулланы Борис, Танзиля, Ёзденланы Альберт, Атталаны Жамал.

Солдан онгнга: Къулийланы 
Къайсын, ючюнчю Мустай Карим, 
Танзиля эм башхала. Москва.Ко-
лонный зал. 70-чи жылла.
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Баш редактор АТТАЛАНЫ Жамал

БЕППАЙЛАНЫ Муталип 
(баш редакторну орунбасары)

КЪОНАКЪЛАНЫ  Хасан 
(баш редакторну орунбасары)  

ТОКЪЛУЛАНЫ Борис 
(жууаплы секретарь)

ТЕКУЛАНЫ Хауа 
(жамауат - политика бёлюмню 
таматасы)

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

 Бу  сурат 1984 жылда  Малкъар  ауузунда 

эски  Ышканты элни этегинде, Ишкирти  черекни  

жагъасында  алыннганды. Кесигиз кёргенден, иш 

къыстау бара турады.

Къарачайны эрке къызы, Танзиля,

Минги тауну танг жулдузу, Танзиля, 

Сейир къушла учхан кибик танг ала, 

Сагъышларым уяталла, тынгыла.

Минараны айы кибик чырайынг,

Бийик жарыкъ  «Чырахтанынг»

Кюн аллында жумарукълай жырлаучу,

Ашхамлада жулдуз болуп жаныучу.

Хасанияны тау хауасы тамаша,

Тёрден юйюнг таласына къараша,

Тау этекге оюу сала, жараша,

Тоханангда кёп кюнлени бал аша.

Хасанияда атла чабар арбазынг,

Тенгни, шохну чакъырады ауазынг,

Таудан, тюзден келгенлеге жол сала.

Хан хантла сындырады Хасания.

Эсингдемид ал тюбешиу Нальчикде,

Къырымшаухал Хамзатны юйюнде,

Къайсын бла сагъынышла, ушакъла,

Жолларыбыз сейир ташча жомакъда.

Эсдедиле къазауатда таулула,

Уллу журтну къоруулагъан кезиуде,

Курт юзюлюп, басхан кибик тауланы,

Халкъыбызны къара кийген кюнлери.

Азап жолдан, Азиядан къайтып,

Биз таулада олтурабыз къууанып,

 Къалай уллу насып эди тюбешиу, 

Арабызда шохлукъ хауа, жыр, эжиу.

... Атанг, ананг от жагъагъа жарашып,

 Чынар отну кесеулерин ышыра,

 Ёрге туруп сени жети къарнашынг,

 Къонакъланы тау адет бла ашыра.

Тепсиледе сыра, боза, берекет,

 Баш жартыны, жауурунну юлеше, 

Алгъыш аякъ айланаед тёгерек,

Къууанчлада бал сууланы ичире.

Эресейни этегинден келелле,

 Жазыучула, суратчыла, алимле,

Жырларынга уллу багъа берелле, 

Сени закий къыйнынгы эсгере.

Къалам тутхан,таулу эгечим, Танзиля,

Бу байлыкъны сен иеси, бийчеси,

Сенсе тёре, акъылтёбе, акъылман.

Туз - дамынгы таркъаймасын тепсиси.

Кязимде гюрбежиде болгъанек,

Биз Къайсынны музеийне баргъанек,

Тыпырындан от тамызыкъ алгъанек,

Ол от жылыу хар заманда бек керек.

Мени тукъум тамырларым Малкъарда, 

Тартадыла аркъан ата жип болуп 

Бызынгыда къалалары тау башлада, 

Чакъыралла ауазлары жыр болуп.

Минги тауну айрысында тик туруп

Къарайма мен Европаны башындан.

Ачыймыса бу зауаллы заманда,

Бола - бола жамагъатха тутурукъ.

Къарачайгъа къайтхандыла жырчыла, 

Къочхар улу Къасбот бла Исмайыл,

Мен ала бла шагъырей эдим жашлыкъда, 

Сабийликден биле эдим жырларын.

Айжаякъны, Акътамакъны жырлары,

 Акътамакъсыз Къарачайда той болмаз, 

Сюймекликни баш къылчыгъы, сырлары,

 Халкъ ауузда унутулмаз, тас болмаз.

Айжаякъ бла Акътамакъны жырласала,

Бал сырады тамагъымда  къылларым.

Сёзлериме аллай макъам табалсам,

Къанат къагъып учар элле жырларым.

Мурат деген бийик тауну башында,

Ажал деген хар адамны сыртында,

Умут деген хар инсанны аллында, 

Бир насыплы жетер аллай байрамгъа.

Жырчыланы мен ызларын ызлайым

Къаламымы къама бла къыяйым, 

Сюймекликге мен да шагъат болайым,

Итил сёзге илхам къалай табайым?

Алтынчачла кёпдю, дейле, Малкъарда, 

Артыкъда бек Нальчик деген шахарда,

Керти эселе бу айтылгъан хапарла, 

Манга билдир, мен барырма жазаргъа.

Дунияда, инсан жокъду ёлюмсюз, 

Тахтала да къаладыла патчахсыз,

Тозмайды, не тот болмайды алтын сёз,

Аз эсе да, тас болмасын ызыбыз.

Кёп кюнлени бир гыржынны юлешдик,

Кязимни да, Къайсынны да ашырдыкъ.

 Ана тилни айнытыргъа кюрешдик, 

Жыр айтыуда биз да артха къалмадыкъ.

Менден салам къарнашынг Борисге,

Аны аты тийишлиди тарихге,

Ол акъылман ишлеучюча ишлесин

Арабызда жууукълукъну кючлесин.

Энтта тебире, алгъа атла, эгечим, 

Жашлай турсун сени халал жюрегинг,

 Жазыу жолда сен Аллахха аманат,

 Сагъышларын санга жазгъан Азамат.

Жетегейле жети жулдуз жанынгда,
Темиркъазакъ жангыз кесинг жаннганда,
Тейри эшик ачылгъанда тилегим: 
Насып болсун жол  нёгеринг, билегинг.

Мёлеклигинг сыфатынга тенг болгъан,
Оюмларынг тенгизледен кенг болгъан,
Жарыкъ кюндю жюрегинги орунунда,
Жылыу берген адамлыкъны жорунда.

Жоралаула

Тепленмеген 
жолла бла

Танзиляны назмуларында 
жашау кеси суратланады – 
ала, жашауча, чексиздиле, 
терендиле. Жерни битеу бушу-
улары, къайгъылары, озгъан 
эм бюгюннгю кюнлени керти 
суратлары, инсанны кеси бла 
ниет урушу, адамны жюрегини 
къыйналгъаны, хорламлары 
бла ёз жолун излеую. Турмуш 
аны поэзиясына жарыкъ да, 
къара да бояуланы кийиргенди. 
Поэтни жюреги уа ёмюрледен 
бери кимден да алгъа сезе ке-
леди ачыуну да, къууанчны да…

Дуниягъа да жырча келген-
ди, жыр айтыргъа деп жара-
тылгъанды. Сейир этесе – ол 
къыйын жыллада аллай ниет 
кючю болгъанына, бир киши 
атламагъан жол бла баргъа-
нына. Поэт артда айтырыкъды 
«Шайырны монологларында» 
былай:
Ачыуну хорламакълыкъ – 
              жигитлиги шайырны.
Ачыуну хорламакълыкъ – 
              баш ишиди шайырны.
Жол жокъда баралмакълыкъ   
            - ол борчуду шайырны!
Сал акъылны, кючню да, 
   жылыу тылпыуну жыргъа!
Зорда жырлаялмакълыкъ – 

         уллу хорлам шайыргъа.
Поэтни китапларындан жа-

рыкъ урады. Аланы окъуй 
туруп, жюрегингде жашаугъа 
ийнаныу, тазалыкъ, иги къуу-
умла жаратыладыла. Ол жа-
рыкъны кесингден узайтыргъа 
сюймей, китапны акъырын 
окъуп башлайса – къууанчны 
созаргъа, терк айырылмаз-
ча оюмлу, акъыллы, жаны 
болгъан, терен магъаналы 
тизгинледен, – сейирлик на-
зму дуниядан чыгъарыгъ-
ынг келмейди. Аллай жюрек 
ачыкълыкъ, окъуучугъа ыша-
ныулукъ, ийнанмакълыкъ Тан-
зиляны поэзия сёзюню, кесини 
да энчилигидиле.

Жалгъан сёзсюз
Жашауну бек теренинден 

билгени, аны бек тюз, келиш-
ген сёзле бла суратлагъаны, 
акъыллы жюреги, таза ниети, 
сезимлерини чексизликлери 
бла бирге сейир этерча да са-
бырлыгъы, заманны барышын-
дан артха къалмай атлагъаны, 
хар болгъан затха да жууаплы-
лыкъ сезе, бир ётюрюк сёз, 
бир жалгъан сезим кийрмегени 
назмуларына – Танзиляны уллу 
поэт болгъаныны белгилериди-
ле. Поэзиясыны темаларыны 
байлыгъы, сезимлерини те-
ренлиги, тиширыу жюрегини 
дуниягъа ачыкълыгъы, азап 
чекгенлеге ачый-жарсый билге-
ни эм хар затха да сюймеклик 
кёзден къарагъаны бла битеу-
дуния адабиятда атларын айт-
дыргъан Габриэла Мистраль, 
Анна Ахматова, Вислава Шим-
борская дегенча, сейирлик поэт 
тиширыулагъа ушайды, алагъа 
тенгди – жашаугъа философия 
кёз къарамы бла, жюрегини 
тебиую бла.

Танзиляны поэзиясы миллет 
эсни айнытхан поэзияды. Кя-
зим, Къайсын да адабиятыбыз-
да бийик тауладыла. Танзиля 
да тауду. Ючюсю да – кеси за-
манларыны ауазлары, ачыгъан 
жюреклери.

Андрей Платоновну бир магъ-
аналы айтыуу барды: «Эр киши 
бла тиширыу – бир адамны эки 
бетидиле», – деп. Анга кёре, 
къайсы миллетни да керти су-
раты эр кишини бла тиширыуну 
кёз къарамлары, сезимлери 
бирге къошулуп баямланады. 
Кязим, Къайсын бла бирге Тан-
зиля ол суратны толу этгенди, 
анга тиширыуну нюрюн кийи-
рип. Аны фахмусуну хайыры 
бла бюгюн малкъар сёз да ду-
ниягъа толу болуп эшитиледи.

Эм къыйматлы тема
Ата журтха сюймеклик – 

Танзиляны поэзиясында эм 
магъаналы темасыды деп 

айтыргъа боллукъду. «Жаным 
– жанынгда», «Санга сюйме-
клигим – дунияда къаллыкъ», 
«Бет бургъанымда да, жут 
желлеринге, /Тюртюлгенимде 
да, ёртенлеринге, /Тиледим 
жашаудан: «Кюйдюр отунг-
да, /Сен айырма ансы Ата 
журтумдан!» – дейди  поэт 
1972 жылда жазылгъан «Ата 
журтума» деген назмусунда. 

Гитчелей туугъан жеринден 
зор бла айырылгъаны, битеу 
жашаууну эм ачы бетинлей 
къалып, жылла озгъанда да, 
ата журтуна термилгени уну-
тулмай, тансыкъ болгъаны 
къанмагъанды:
Къалай чыдаялдым анча 
                                       жылланы
Табалмай санга келир жолланы,
Кёзлерим кёралмай акъ 
                                     тауларынгы,
Татыуларын алмай чум 
                            къолларынгы,
Кёралмайын сенде тангны  
                                                 атыуун,
Бералмайын санга тилни 
                                        татыуун?..

Туугъан жерине сюйме-
кликден бийик сезим жокъду 
таулугъа. Ол – жаны бла тём-
мегича, тюз да чархыны бир 
санычады. Андан багъалы 
зат жокъду жер башында. Ол 
сезим ёмюрлени теренинде 
жаратылгъан сезимди. Таула-
да адам ол аз жерчигин тери 
бла сугъаргъанды, хар бир 
тугулун къолу бла уугъанды, 
хар бир ташын, кётюрюп, бир 
жанына кетергенди. 

Жери таулугъа – тюз да 
атасы-анасыча сыйлыды, ба-
ласыча – жууукъду. Ала бир 
бирге алай байлашхандыла – 
жеринден айырылгъан – анга 
жанын, жашауун сыйыргъан-
дан башха тюйюлдю. Ол гитче 
жерчигине сюймекликден 
ёсгенди Ата журтха да чексиз 
сюймеклик. Аны ючюндю 
уллу малкъар поэтлени чыгъ-
армаларында – Кязимде, 
Къайсында да – таула, таш-

Игорь ТЕРЕХОВ,
жазыучу, РИА КБР-ни баш редактору:

- Анна Ахматова кесини заманында: «Я научу вас, женщины, 
говорить», - дегенди. Танзиля да сёлешдиргенди таулу тиши-
рыуланы. Поэтесса чыгъармачылыгъында тенг къызларыны ич 
сезимлерини ариулугъун аламат тап ачыкълагъанды. Сора ол 
айбат дуния бла къуру малкъарлыланы угъай, битеу Совет Со-
юзну, тыш къыралланы окъуучуларын да шагъырей эталгъанды.

Келир заманда андан да иги поэтессала туусала да, Зумакъ-
улланы Танзиляны аты биринчилей къаллыкъды. Нек дегенде ол 
салгъанды, алчы болуп, миллет поэзияда бу ызны. 

Луиза БОГАТЫРЁВА, 
«Адыгэ псалъэ» газетни культура бёлюмюню 

корреспонденти:
- Бу кюнледе газетибиз Зумакъулланы Танзиляны юбилейине 

аталгъан бетле хазырлагъанды. Анга материалла излей, поэтес-
саны жашау эм чыгъармачылыкъ жолун теренирек ангылагъанма. 
Ол жазгъан назмуланы орус тилде окъуй тургъанма, бу кюнледе 
уа, Анатолий Бицуев кёчюрюп, къабарты тилде да шагъырей-
леннгенме. Мени оюмума кёре, ала къайсы тилде да бирча ариу 
эшитилинедиле.

Бизни халкъларыбызда быллай фахмулу адамларыбыз бол-
гъанлары бла ёхтемленеме, Танзиля Мустафаевнагъа ариу 
жашау тежейме.    

ТЕММОЛАНЫ Мариям, 
устаз:

- Зумакъулланы Танзиляны поэзиясыны ариулугъу, теренлиги 
кимге да белгилиди. Ол инсанны жюрегине жетерча, сагъыш 
этдирирча алай жазады. Мени акъылыма кёре, сюймекликге 
аталгъан затлары аламатдыла.  Жанатайланы Исмайыл аны 
сёзлерине  «Менсиз къалай жашайса?» деген жырны айтхандан 
сора ол халкъ ауузуна тюшюп сакъланады. 

Танзиляны назмуларын сабийле бек сюйюп окъуйдула, кёл-
ден биледиле. Аны чыгъармачылыгъыны юсюнден докладла 
жазадыла.  Энчи белгилеп, адет-тёрени юсюнден тизгинлерин 
айтырыкъ эдим. Ала ёсе келген тёлюню кеслерин ариу жюрю-
тюрге, намыслы болургъа юйретедиле. Ол а бюгюннгю жашауда 
бек керекди. 

КЪАЛАБЕКЛАНЫ Залина,
Нальчик шахарны 14 – чю школуну окъуучусу:

- Назмуланы кёлден билирге манга не заманда да тынчды. 
Зумакъулланы Танзиляны чыгъармалары уа бир окъугъанымлай 
окъуна эсимде къалып къаладыла, алада ритм, рифма жерлерин 
тапханлары ючюн. Школда ачыкъ дерсге  поэтессаны жашау эм 
чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден доклад да жазгъанма. Келген 
къонакъла анга сюйюп тынгылагъан эдиле.

 Танзиля Мустафаевнаны «Анама», «Будай бюртюк, «Ата 
журтум», «Ана тил» деген назмуларын, кече уятсала да, кёлден 
шатык окъуяллыкъма. Аны бла танышыргъа бек сюеме. Келлик 
заманда муратым толур деп ышанама. Сюйген поэтессама чыгъ-
армачылыкъ жетишимле, саулукъ тежейме.                      

СЮЙЮНЧЛАНЫ Азамат, 
Къарачай- Черкесни халкъ поэти

Жашлай турсун сени халал жюрегинг

ДОДУЛАНЫ Аскер,
КъЧР-ни халкъ поэти.

Тейриге тилегим
Тюзлюгюнге тазалыгъынг эрише,
Болалмайды сени билген эриши,
Айтхан сёзюнг – къаялада гюл кибик
Жаны – тири, тауларынгда тау кийик.

Къыйын кюнде миллетими  ауазы,
Назмуларынг кёкге баргъан ууазы.
Къурман болдунг жандан  татлы халкъынга,
Жаныбызны саугъа этдик   хакъынга.

БАЙЛАМЛЫКЪБАЙЛАМЛЫКЪ

СУРАТДА: солдан онгнга - Зумакъулланы 
Танзиля, Таукенланы Аминат, Танзиляны анасы 
Мариям, Хасауланы Зухура, Улбашланы  Сафият 
кийиз  сала  турадыла.

ГЕЛЯЛАНЫ Лиза.

Оюмла

Туугъан жерине сюймеклиги чексизди

Ата-бабаларыны журтундаАта-бабаларыны журтунда

ларыбыз, туугъан журт энчи, 
бийик жер алгъанлары.

Жашау Танзиляны кесини 
аллында, жылла озуп, къыйын 
да, бушуулу да, трагедиядан 
кем ачылыгъы болмагъан 
сорууну салгъанда – туугъан 
журтунгуму огъесе сюйме-
кликними сайлайса деп, ол, 
туугъан журтун къоюп, сюйген 
адамыны ызындан кеталмагъ-
анды:
Журтсуз кюнлени сынамасам,
Биргенге къууана кетерем.
Алтын къалагъа ие болсам да,
Журтсузлай къалсам, не этерем?

Туугъан журтуна быллай 
кертичилик, быллай чексиз 
сюймеклик бу назмуну окъугъ-
ан адамны эсин, санларын да 
титиретеди. Битеудуния ада-
биятда мынга ушагъан экинчи 
назму бармыды?!

Жылы 
от жагъа

Танзиляны къадары, жаша-
уу – барысы да поэзияды. Ол 
Марина Цветаеваны: «Поэт 
– ол сёзю бла адамлыгъы 
бир бирин тутхан инсанды», 
– деген жоругъуна толу кели-
шеди. Жолу уа – тюзлюкню, 
сагъышны жолуду – Кязим 
бла Къайсынныкъыча, бар 
уллу орус поэтленикича, би-
теудуния адабиятны атлары 
айтылгъан келечилеринича. 
Малкъар назмучу тиширыуну 
сёзю, малкъар оюм да ду-
нияны къууанчлы, шургулу, 
ёлмезлик, тохтамазлыкъ жыр 
ына къошулады, бизни башха 
халкълагъа тенг да, жууукъ 
да этеди.

Поэтни терен оюмлу, огъ-
урлулукъдан толу назму сё-
зюнден асыу алгъанла, къый-
ынлыкълагъа чыдап, андан 
ары жашаргъа кюч тапхан 
мингле бла адамла кесле-
рини ыразылыкъ сёзлерин 
бетден-бетге да, жазып да 
айтхандыла – къыралны жу-
уукъ эм узакъ жерлеринден. 

«Сиз адамлагъа бек керек-
сиз! Жазгъаныгъызны къой-
магъыз!» – деп тилей эдиле 
бир окъуучулары. «Назмула-
рыгъызны окъуп, бир иги иш 
этеригим келеди!» – деп, баш-
халары учуннгандыла. «Сау 
болугъуз аллай тазалыкъны, 
ариулукъну поэзиясы бла 
шагъырей этгенигиз ючюн», 
– деп, ючюнчюле радиогъа 
жаза эдиле… Танзиляны по-
эзиясыны ёзеги – бетлилик, 
адамгъа жан аурутмакълыкъ 
болгъаны аны от жагъасыны 
къатында жылыныргъа кёпле-
ни чакъыргъанды.

Жамауатны 
ийнагъы

Жазыучуланы делегация-
лары бла дунияны кёп жерле-
ринде болуп, къырал башчыла 
бла тюбешип, кеси заманыны 
битеу атлары айтылгъан адам-
лары бла таныш да, шуёх да 
жюрютюп, аладан, окъуу-
чуларындан да фахмусуну, 
адамлыгъыны чексизлиги 
ючюн, кёкге учуп кетерча, ал-
лай бийик багъа алгъанданды 
Танзиля. Алай ол  бюгюн да 
кесин халкъындан айырмай-
ды, менсинмей, бир элде, 
къоншуларыча, тюрлю-тюрлю 
жумушларын эте, жашайды. 
Халкъ аны ючюн да сюеди 
кесини махтаулу, багъалы 
адамын, аны бла ёхтемлене-
ди, «Ёчюлмез чырагъыбыз» 
деп ийнакълайды.

Танзиляны башындан къу-
руда кюн тийип турмагъанды. 
Тыйгъычла, чурумла, жазгъан 
затлары ючюн жууапха тар-
тылгъаннга дери, заман аны 
сынар ючюн къалмагъанды. 
Алай аны тюзлюгю, адам-
лыгъы ол затланы барын да 
хорлагъанды.

ДОДУЛАНЫ Асият,
КъМР-ни культурасыны 

сыйлы къуллукъчусу.

Бизни жазыучуларыбыз Москвада адабиятны кюнлерини кезиуюнде.

Таула къызы, назму жазы - Танзиля!
Санга ат сайлап Къуранда аятдан:
«Кюнсюзге кюн бол, танг бол деп 
                                                   тангсызгъа», - 
Тилеген эдиле, баям, Аллахдан.

Келдинг, кюнюнгю къызгъанмай 
                                                        кюнсюзден, 
Тангсызлагьа танг юлеше къарамынг,
Жолунгда тюбей халалла, кюйсюзле,
Дуниянг бола бир жарыкъ, бир къарангы.

Поэзиябызгъа келдинг, таулагъа – 
Асыу сёзлей, бир бек керек кезиуде, 
Боранладан сора кюнню таягьы 
Тийген кибик терезени кёзюне.

Зор жыллада жюн жаулукъ эшгенинглей, 
Эшесе назмула, жырла, ийнарла,
Акъ жел, къара жел, къагъа эшигинги, 
Огъурлулукъ ёлмезине ийнана.

Жырлайса, сёзюнг, ауазынг да - жарыкъ, 
Чал ёмюрле унутдуруп атларын,
Тауланы жыргъа бек уста къызлары 
Санга этген кибик осуятларын.

Шауданнга эннген журлагьа ушатдым 
Сюймеклигинг жарытхан назмуланы.
 Дайым сени ашырады юч атлы:
Илхам, Тюзлюк, Тауланы намыслары.

Бюгюлмез къауурсунлагъа ушатдым 
Кишилик билеген тизгинлеринги. 

МОКЪАЛАНЫ Могомет,
Къабарты-Малкъарны халкъ поэти

Кюнню таягъы 
Эшитдим ташны таш бла ушагъын,
Ала къатлай эдиле сёзлеринги.

Тент болдула жаралы зурнуклагъа 
Жарсыуларынг, бушуулу фикирлеринг, 
Урушда ёлюп, дуния зауукълугъун 
Сынамай кетгенлеге зикирлеринг.

Чомарт фахмунг къайнагъанда, бёркгенде, 
Акъ тауладан жер жюзюне къарадынг.
Бир къауумлач алчи кийген бёркледен
 Кёп да сыйлы - гюлмендинги къанаты!

Бар эселе уа жаншаргъа сюйгенле, 
Тыпыр жылыуларын зарлыкъ къурута, 
Тауда аппангы жылкъысын сюрсюнле 
Неда сени чыгъарсынла къуллукъдан.

Аппангы жылкъысыны ызы да жокъ,
Бар байлыгъы - Ышкантыны ташлары, 
Сенден иги жумушчу къызы да жокъ, 
Санга къойгъанды жазларын, къышларын.

Къуллугъунг а не? - Кюн жая жюрекден, 
Къууанчлада ариу-ариу жырлагъан,
Кёз жашларынг этегинги жибите, 
Бушуулада ачы-ачы жилягъан.

Таула къызы, назму жазы Танзиля! 
Эжиуюн дуния эшите, макъамы 
Гирхожандан Ышкантыгъа тартылгъан 
Жангы жырыса къуш кёзлю Малкъарны.
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