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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 
ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ ВРЕМЯ

Шабат кюн, 2014 жылны 8-чи ноябри           №№ 219-220 (19641)                     Багъасы 15 сомду

ЗА МАН
Малкъар адабиятны мурдорун салгъан      
 Мечиланы Кязимге - 155 жыл

Биринчиден, «КъМР-де жамауат  (къы-
рал эм муниципал) финанслагъа  оноу 
этиу жаны бла къырал информация 
системаны юсюнден» бегим сюзюл-
генди. Финансла министрни къуллугъун 
толтургъан Къалабекланы Азамат айт-
ханнга кёре, система 2006 жылдан бери 
ишлейди. Аны бла  къырал учрежденияла  
хайырланадыла-тёрт мингнге жууугъу. 
«Финансла жаны бла келишимле аны 
юсю бла этиледиле», - дегенди ол.

«Информатизация эм информация 
системаланы юслеринден» федераль-
ный законнга тийишлиликде уа быллай 
системала къырал эсепге салыныргъа 
тийишлидиле. Бу бегим да ол мурат бла 
жарашдырылгъанды.

КъМР-ни Финансла министерствосу ич 
къырал финанс контрольну бардырыргъа 
эркинди. Жыйылыуда аны низамы къа-
был кёрюлгенди. Къалабекланы Азамат 
айтханыча, документде министерствону 
жууаплылыгъында болгъан организаци-
ялада тинтиу ишлени бардырыуну эмда 
даулашла чыкъгъан заманда аланы ке-
териуню жорукълары бардыла. Бегимге 
жорукълагъа сыйынмагъанланы респу-
бликаны сейирлерин къоруулар мурат 
бла сюдге берирге эркин болгъаныны 
юсюнден статья да кийирилгенди. 

КъМР-ни бир-бир законларына тюр-
лениуле кийирилгендиле. Экономиканы 
айнытыу министрини къуллугъун тол-
тургъан Ольга Белецкаяны айтханына 
кёре, ала инвестиция ишни бардыргъан 

Мен бир инсан. Жашадым, жанды отум,
Темир да тюйдюм, кёп китап окъудум. 
Таматагъа сакъ болдум, ёрге къопдум.
Бир Аллахдан, артыкълыкъдан къоркъдум.

Къалырла кёрюгом, тёшюм, чёгючюм, 
Жашадым, къуллукъ да этдим эл ючюн, 
Бир адам кетмез кёрюрюн кёргюнчю, 
Жашауун этип, беририн бергинчи!

Мен ёлюрме, жаназыма келирле, 
Жаннет тилеп, ыразылыкъ берирле. 
Сёзюмю, акъсакъ бутуму эсгерирле, 
Жарлы Кязим жиляй-улуй кетди дерле,

Асыл къартла, келип, дууа тутарла, 
Эгечлерим акъ чачларын жыртырла. 
Къарт парийим да тёшге чыгъып улур, 
Жамауат арбазымда юч кюн турур.

Къабыр сууукълугъу къысар этими, 
Минкир, Накир билирле ниетими, 
Тилегим жарытыр анда бетими,  
Ёкюлюнлей къалырма юмметими.

Тийре къартла гюрбежими къатында 
Экиндиде ла-илаха айтырла, 
Уятырла кёр шошлугъун, эсими, 
Инш-Аллах, эл унутмаз кесими.

«КъМР-ни сыйлы къутхарыучусу» 
деген ат тохташдырыллыкъды

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда къырал фи-
нанс контрольну бардырыуну юсюнден бегим къабыл кёрюлгенди 
эмда «Спартак-Нальчик» футбол клубну акцияларын республиканы 
иелигине сатып алыргъа ыразылыкъ берилгенди.  Битеу да бирге 
жыйырмагъа жууукъ бегим къабыл этилгенди. Кенгешни Правитель-
ствону Председатели Мусукланы Алий бардыргъанды.

бизнесменлеге къырал тутхучлулукъ этиу 
жаны бла мадарланы тап халгъа келти-
рир мурат бла  этилгендиле.

«Спартак-Нальчик» профессионал 
футбол клубну къошакъ халда чыгъа-
рылгъан акцияларын республика сатып 
алгъанды: битеу да бирге 260 минг акция. 
Аланы хар бирини да багъасы жюз сомду. 
«Алай бла футбол клубха 26 миллион сом 
тюшерикди. Ол команданы ырысхы-тех-
ника базасын игилендирирге онг берлик 
эди. Клубну акцияларыны 98 проценти уа 
республиканы иелигиндедиле», - дегенди 
КъМР-ни жер эмда ырысхы бла бай-
ламлы халланы министрини къуллугъун 
толтургъан Анна Тонконог.

КъМР-де агъачланы реестрин барды-
рыу жаны бла ведомствола аралы комис-
сия къуралады. Табийгъат байлыкъла эм 
экология жаны бла министр Газаланы 
Мухтарны айтханына кёре, комиссия 
агъачланы чеклерин  белгилерге, аланы 
иелерин шарт тохташдырыргъа борчлу-
ду. «Бюгюнлюкде муниципалитетлени 
араларында агъачланы юлешиу жаны 
бла даулашла кёпдюле. Комиссия ишин 
тамамласа уа, аланы кетерирге онг бол-
лукъду», - дегенди ол.

«2013-2020 жыллада КъМР-де турист-
рекреация комплексни айнытыуну  юсюн-
ден» бегимге тюрлениуле кийирилгенди-
ле. Курортла эм туризм жаны бла министр 
Сергей Шагинни айтханына кёре, ол Черек 
районда «Зарагиж» комплексни къурау 
бла байламлыды. Аны башламчылары, 

грант конкурсда хорлап, 2,5 миллиард 
къоллу болгъандыла. Бу ахчаны алыр 
ючюн а, къурулуш бардырыуну управлени-
ясы къуралгъанды. Ол жаны бла бегимни 
да Сергей Шагин  кёргюзтгенди.

Республикада къырал саугъаланы 
тизмесине «КъМР-ни сыйлы къутхарыу-
чусу» деген ат кийирилликди. Ол жаны 
бла бегимни РФ-ни МЧС-ини КъМР-де 
Баш Управлениясыны таматасы Михаил 
Надёжин кёргюзтгенди. Аны айтханына 
кёре, быллай сыйлы ат Россейни дара-
жасында да барды, Правительствону 
келечилери республикада да саугъагъа 
тутхучлулукъ этселе, «КъМР-де къырал 
саугъаланы юсюнден» законнга тюрле-
ниуле кийирип, ол Парламентни депу-
татларыны къарауларына берилликди. 
Министрле  бегимни тюзге санагъандыла.

Бахсан районда сакъ жауунланы хата-
сындан Куба-Таба элни школуну башы 
жараусуз халгъа келген эди. Аны таплан-
дырыргъа тёрт миллион сом керекди.  
РФ-ни МЧС-и бу жумушлагъа 1,8 мил-
лион сом бёлгенди, къалгъан ахчаны уа 
муниципалитет кеси тёлерикди. «Школну 
башын тапландырыу ишле бошала тура-
дыла», - дегенди Михаил Надёжин.

Республиканы Правительствосуну къа-
ууму тюрленнгени бла байламлы бир-бир 
министерстволаны ишлерин къурау жаны 
бла бегимле къабыл кёрюлгендиле, ол 
санда Жер бла байламлы халланы эмда 
къырал ырысхы, Курортла эм туризм, 
Урунуу, иш бла жалчытыу эм социаль-
ный къоруулау, Культура жаны бла ми-
нистерстволаны эмда бир-бир къырал 
комитетлени.    

Жыйылыуда башха вопросла да сю-
зюлгендиле. 

ТИКАЛАНЫ Фатима.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы                                                                                 Ю. КОКОВ
Нальчик шахар, 2014 жылда 5-чи ноябрьде, №225-УГ

«Къабарты-Малкъар Республиканы къырал къуллукъларында ишлегенлени ахча саугъаларыны эмда 
Къабарты-Малкъар Республиканы къырал граждан къуллукъчуларыны хакъларыны юсюнден» 

Къабарты-Малкъар Республиканы Президентини 2007 жылда 20-чы июльда чыгъарылгъан 
47-УП номерли Указына тюзетиуле кийириуню юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны
У К А З Ы 

1.«Къабарты-Малкъар Республиканы къырал къуллукъларын-
да ишлегенлени ахча саугъаларыны эмда Къабарты-Малкъар 
Республиканы къырал граждан къуллукъчуларыны хакъларыны 
юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы Президентини 
2007 жылда 20-чы июльда чыгъарылгъан 47-УП номерли Указы-
на (1-чи номерли къошакъ) «Къабарты-Малкъар Республиканы 
къырал къуллукъларында ишлегенлени ахча саугъаларыны эмда 
Къабарты-Малкъар Республиканы къырал граждан къуллукъчула-
рыны  хакъларыны юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы 
Президентини 2012 жылда 16-чы августда чыгъарылгъан 117-УГ 
номерли Указын эмда «Къабарты-Малкъар Республиканы къырал 
къуллукъларында ишлегенлени ахча саугъаларыны эмда Къабар-

ты-Малкъар Республиканы къырал граждан къуллукъчуларыны 
айлыкъ  хакъларыны юсюнден» Къабарты-Малкъар Республика-
ны Президентини 2013 жылда 31-чи октябрьде чыгъарылгъан 167-
УГ номерли Указын эсге алыу бла быллай тюзетиуле кийирирге:

а) «Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини 
Председателини биринчи орунбасары 18010» дегенни орунуна                                                         
«Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председа-

телини биринчи орунбасары 20141» деп жазаргъа;
б) «Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Предсе-

дателини биринчи орунбасары 16770» дегенни кетерирге.                                                         
2.Бу Указ анга къол салыннган кюнден башлап кючюне киреди эмда 

2014 жылда 18-чи сентябрьден келген праволу ишледе хайырланылады. 

Правительство

ЮбилейЮбилей

Мечиланы Кязимни юбилейине жораланнган 
материалла 3-чю-12-чи бетледе басмаланадыла.



Шабат кюн, 2014 жылны 8-чи ноябри
Интернет-версия: zaman.smikbr.ruЗ А   М  А  Н2

Республиканы законла чыгъ-
арыучу органыны президиумуну 
кезиулю жыйылыуунда депутатла 
бир ненча законопроектни сюз-
гендиле: «Бир-бир республикалы 
законлагъа тюзетиуле кийириуню 
юсюнден», «Къабарты-Малкъар 
Республиканы «Транспорт на-
логну юсюнден» Законуна эмда 
«Къабарты-Малкъар Республи-
када бюджетни къурауну эмда 
бюджетни ишин бардырыуну 
юсюнден» Законнга тюзетиуле 
кийириуню юсюнден» «Къабар-
ты-Малкъар Республиканы «Би-
лим бериуню юсюнден» Законуна 
тюзетиуле кийириуню юсюнден».

Документле депутатлагъа, 
башха тийишли органлагъа да 
ала эсгертиуле эмда тюзетиуле 
этер ючюн жиберилгендиле. 
Жангыдан тынгылы тинтилген-
ден сора, законопроектле КъМР-
ни Парламентини жыйылыуунда 
сюзюллюкдюле.

Парламентле аралы бирге 
ишлеуню чеклеринде РФ-ни 
башха субъектлерини законода-
тельный башламчылыкъларына 
да къаралгъанды. Аланы ара-
ларында «Административ-право 
бузукълукъланы юслеринден» 
Федеральный законнга эмда 
«Ишин бардыралмагъанны (бан-
крот болууну) юсюнден» Законнга 
тюзетиуле кийириуню юсюнден 
законопроектле да бардыла.

Депутатла билим бериуню 
айнытыугъа къыйын салгъан 
бир къауум адамны Къабарты-
Малкъар Республиканы Парла-
ментини Сыйлы грамотасы бла 
саугъаларгъа оноу этилгенди. Бу 
жол анга  тийишли болгъандыла,   
ол санда: бийик профессионал 
билим берген «Х.М.Бербеков 
атлы Къабарты-Малкъар къы-
рал университет» федеральный 
къырал бюджет билим бериу 
учрежденияны Россейни тары-
хыны кафедрасыны доценти 
Коновалов Андрей Анатольевич, 
жаш тёлю бла ишни къурау жаны 
бла кафедраны доценти, Со-
циально-гуманитар институтну 
директоруну окъутуу жаны бла 
орунбасары Нальчикова Еле-
на Ануаровна, культурология, 
этнология эмда Къабарты-Мал-
къарны халкъларыны тарыхлары 
жаны бла кафедраны профессо-

Документле

Будайланы Абдуллахны къызы Зухураны Нальчик сюд районну 9-чу номерли 
сюд участкасыны жарашдырыучу судьясыны къуллугъуна салыуну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини
Б Е Г И М И

Къабарты-Малкъар Республиканы Конституциясыны 
100-чю статьясыны 1-чи кесегини «и» пунктуна, 117-чи 
статьясыны 3-чю кесегине эмда  «Къабарты-Малкъар 
Республиканы жарашдырыучу судьяларыны юсюнден» 
Къабарты-Малкъар Республиканы Законуну 6-чы статья-
сына  тийишлиликде Къабарты-Малкъар Республиканы 

Парламенти бегим этеди:
1.Будайланы Абдуллахны къызы Зухураны Нальчик сюд 

районну 9-чу номерли сюд участкасыны жарашдырыучу 
судьясыны къуллугъуна беш жылгъа салыргъа. 

2.Бу Бегим къабыл этилген кюнден башлап кючюне 
киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председатели                                   Т.ЕГОРОВА
Нальчик шахар, 2014 жылда 30-чу октябрьде, №63-П-П

Дыгова Джульетта Хасанбиевнаны Нальчик сюд районну 4-чю номерли 
сюд участкасыны жарашдырыучу судьясыны къуллугъуна салыуну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини
Б Е Г И М И

Къабарты-Малкъар Республиканы Конституциясыны 
100-чю статьясыны 1-чи кесегини «и» пунктуна, 117-чи 
статьясыны 3-чю кесегине эмда «Къабарты-Малкъар 
Республиканы жарашдырыучу судьяларыны юсюнден» 
Къабарты-Малкъар Республиканы Законуну 6-чы ста-
тьясына тийишлиликде Къабарты-Малкъар Республи-

каны Парламенти бегим этеди:
1.Дыгова Джульетта Хасанбиевнаны Нальчик сюд 

районну 4-чю номерли сюд участкасыны жарашдырыучу 
судьясыны къуллугъуна беш жылгъа салыргъа. 

2.Бу Бегим къабыл этилген кюнден башлап кючюне 
киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председатели                                   Т.ЕГОРОВА
Нальчик шахар, 2014 жылда 30-чу октябрьде, №64-П-П

Дадов Муаед Алиевични Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депутатыны 
полномочияларын болжалдан алгъа тохтатыуну  юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини
Б Е Г И М И

«Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депута-
тыны статусуну юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы 
Законуну 4-чю статьясыны биринчи кесегини «а» пунктуна  
тийишлиликде Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти 
бегим этеди:

1.Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депу-
татына  бир республикалы айырыу округда «Справедливая 
Россия»  политика партияны  регион бёлюмюнден айырыл-

гъан Дадов Муаед Алиевични Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны къырал къуллугъуна салыннганы бла байламлы 
депутат полномочияларын тохтатыуну юсюнден кеси берген 
заявлениясына кёре  депутат полномочиялары 2014 жылда 
11-чи октябрьден башлап болжалдан алгъа тохтатылгъанла-
рына санаргъа. 

2.Бу Бегим къабыл этилген кюнден башлап кючюне 
киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председатели                                   Т.ЕГОРОВА
Нальчик шахар, 2014 жылда 30-чу октябрьде, №65-П-П

Хуштов Асланбек Витальевични Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини 
депутатыны полномочияларын болжалдан алгъа тохтатыуну юсюнден

 Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини
Б Е Г И М И

«Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депута-
тыны статусуну юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы 
Законуну 4-чю статьясыны биринчи кесегини «а» пунктуна  
тийишлиликде Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти 
бегим этеди:

1.Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депу-
татына  бир республикалы айырыу округда «Единая Россия» 
Битеуроссей политика партияны  Къабарты-Малкъар регион 

бёлюмюнден  айырылгъан Хуштов Асланбек Витальевични 
Къабарты-Малкъар Республиканы къырал къуллугъуна са-
лыннганы бла байламлы депутат полномочияларын тохтатыуну 
юсюнден кеси берген заявлениясына кёре  депутат полно-
мочиялары 2014 жылда 29-чу октябрьден башлап болжалдан 
алгъа тохтатылгъанларына санаргъа. 

2.Бу Бегим къабыл этилген кюнден башлап кючюне 
киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председатели                                   Т.ЕГОРОВА
Нальчик шахар, 2014 жылда 30-чу октябрьде, №66-П-П

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини комитетлерини къауумларына 
тюрлениуле кийириуню юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини
Б Е Г И М И

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Регла-
ментини 22-чи статьясына тийишлиликде Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламенти бегим этеди:
1.Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депутаты 

Кансаева Елена Идрисовнаны Къабарты-Малкъар Республи-
каны Парламентини Регламент, депутат этика эмда Парламент-
ни ишин къурау жаны бла комитетини къауумуна кийирирге.

2.Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини де-
путаты Токмаков Азик Нургалиевични Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламентини Бюджет,налогла эм финансла  
жаны бла комитетини эмда Къабарты-Малкъар Республиканы 
Парламентини Промышленность,транспорт,связь эм жол 
мюлк жаны бла комитетини къауумларына кийирирге.

3.Бу Бегим къабыл этилген кюнден башлап кючюне киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председатели                                   Т.ЕГОРОВА
Нальчик шахар, 2014 жылда 30-чу октябрьде, №67-П-П

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Промышленность,транспорт, связь 
эмда жол мюлк жаны бла комитетини председателин айырыуну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини
Б Е Г И М И

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Регла-
ментини 22-чи статьясына тийишлиликде Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламенти бегим этеди:

1.Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Про-

мышленность, транспорт, связь эм жол мюлк жаны бла 
комитетини председателине Гугов Владимир Рашадовични  
айырыргъа.
2. Бу Бегим къабыл этилген кюнден башлап кючюне киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председатели                                   Т.ЕГОРОВА
Нальчик шахар, 2014 жылда 30-чу октябрьде, №68-П-П

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Регламент, депутат этика эмда
Парламентни ишин къурау жаны бла комитетини председателин айырыуну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини
Б Е Г И М И

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Регла-
ментини 22-чи статьясына тийишлиликде Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламенти бегим этеди:

1.Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини 

Регламент,депутат этика эмда Парламентни ишин къурау 
жаны бла комитетини председателине Кансаева Елена 
Идрисовнаны айырыргъа.
2.Бу Бегим къабыл этилген кюнден башлап кючюне киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председатели                                   Т.ЕГОРОВА
Нальчик шахар, 2014 жылда 30-чу октябрьде, №69-П-П

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Бюджет, налогла эм финансла жаны бла 
комитетини председателини орунбасарын айырыуну юсюнден

  Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини
Б Е Г И М И

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Регла-
ментини 22-чи статьясына тийишлиликде Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламенти бегим этеди:

1.Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Бюд-

жет, налогла эм финансла жаны бла комитетини председа-
телини орунбасарына Шауаланы Пагону жашы Илиясны 
айырыргъа.

2.Бу Бегим къабыл этилген кюнден башлап кючюне киреди.
Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председатели                                   Т.ЕГОРОВА
Нальчик шахар, 2014 жылда 30-чу октябрьде, №70-П-П

Тюнене Нальчикде Келиши-
улюкню майданында Ленинни 
эсгертмесини аллында Уллу Ок-
тябрь социалист революцияны 
97-жыллыгъына аталып  митинг 
болгъанды. Анга республиканы 
хазна къалмай битеу районларын-
дан, шахарларындан да кёп адам 
келгенди. Бир-бирлени къолла-
рында  «КПРФ» деген жазыулары 
бла къызыл байракъла, гюлле 
да бар эдиле. Жыйылгъанланы 
араларында жаш адамла кёп бол-
гъанларын да белгилерге сюеме. 
Аланы бир къауумун мында  ком-
сомолгъа алгъандыла. Ол сыйлы 
жумушну уа Коммунист партияны 
Къабарты-Малкъарда регион 
бёлюмюню таматасы Борис Паш-
тов, жаш коммунист Балаланы 
Алим эмда  урушну, урунууну да 
ветераны, 90-жыллыкъ Мария 
Стрельцова тамамлагъандыла. 

Борис Паштов майданнга жый-
ылгъанланы алгъышлагъанды 
эмда аны белгилерге  келгенлери 
ючюн ыспас этгенди. «Бюгюнлюк-
де бу кюнню магъанасы энчиди. 

Парламентни Аппараты 
жангыртылады

ру  Унежев Кашиф Хаждаутович, 
бийик профессионал билим 
берген «В.М.Коков атлы Къа-
барты-Малкъар къырал аграр-
ный университет» федеральный 
къырал бюджет билим бериу 
учрежденияны товароведение эм 
туризм кафедрасыны профессо-
ру Блиева Мадина Валериевна.

КъМР-ни  Парламентини 
Председатели Татьяна Егоро-
ва, законла чыгъарыучу орган-
ны Аппаратыны структурасы 
жангыртылгъаныны юсюнден 
билдирип, аны сылтауларын 
да ангылатханды.  Тюрлениуле 
бек алгъа Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламентини 
бешинчи чакъырылыууну жан-
гы структурасына келишедиле. 
Аппаратда ишлегенлеге жетген 
ауурлукъну, аланы боюнларына 
салыннган борчланы тийишли-
сича бёлюу жаны бла мадарла 
этилгендиле. Аны хайырындан 
анда къуллукъ этгенлени саны 
аз-аздан къысхартыла барлыкъ-
ды -25,5 процентге. Кетериллик 
къуллукъланы арасында оноу-
чула, специалистле, жалчыты-
учу специалистле, башхала да 
боллукъдукъла. Андан сора да, 
парламентни ишин жалчытыуну 
жумушлары КъМР-ни Башчы-
сыны бла Правительствосуну 
Ишлерини управлениясына бе-
рилликдиле.

-«Россей Федерацияны къы-
рал граждан службасыны юсюн-
ден» Федеральный законну 31-
чи статьясыны 5-чи кесегине, 
Россей Федерацияны Урунуу 
кодексини 81-чи статьясыны 
ючюнчю кесегине тийишлилик-
де кетерилген къуллукълада 
ишлегенле ыразылыкъларына, 
квалификацияларына кёре Пар-
ламентни Аппаратында болгъан 
бош ишчи жерлеге салынырыкъ-
дыла. Законла чыгъарыучу орган-
ны ырысхы-техника управлени-
ясында ишлегенле уа КъМР-ни 
Башчысыны бла Правительство-
суну Ишлерини управлениясына 
кёчюрюллюкдюле,-деп ангылат-
ханды Татьяна Егорова.

Жыйылыуда башха вопросла 
да сюзюлгендиле.

КъМР-ни Парламентини 
пресс-службасы. 

Комсомолчуланы санына
къошула барады

Биз деменгили Совет Союзну 
эсибизге тюшюребиз. Ол заманда 
къыралыбыз иги да кючлю эди, ке-
сини политикасын таукел бардыра 
эди, уллу жетишимлеге да жетген-
ди.  Совет властьны жылларында 
чыкъгъандыла Нобель саугъаны 
лауреатлары, айтхылыкъ алимле 
да.  СССР-ни Конституциясы хар 
адамгъа хакъсыз билим алыргъа, 
саулугъуна къаратыргъа, жашау 
журт бла жалчытылыныргъа эр-
кинлик бергенди. Бюгюн а ол 
гарантияла жокъ болурла деген 
къоркъуу барды»,-дегенди.

Андан сора ол айтхылыкъ акъ-
ылман, Владимир Ильич Ленинни 
эсгертмесине айланып, ол рево-
люцияны теориясын жазгъанды, 
аны жашауда бардыргъанды 
деп, анга гюлле салыргъа чакъ-
ыргъанды.

Алайда ветеранла, жаш адамла 
да бирге суратха тюшгендиле. 
Андан сора барысы да кезиулю 
пленумну ишине къатышыргъа 
баргъандыла.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.

ЖЫЙЫЛЫУ

Митинг
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Кёргеним , эшитгеним

«Тойчулагъа» «Тойчулагъа» 
назмуну жаратылгъаныназмуну жаратылгъаны
Мечиланы Кязимни ал жыллада халкъда  асламында дин ахлусу-

ча, зикирле такъгъан хажинича таныгъандыла. Аны билимге уллу 
сый бергенини, озгъан ёмюрню 20-чы - 30-чу жылларында респу-
бликабызда айный баргъан культурагъа, искусствогъа да сейири 
болгъаныны юсюнден а арт жыллагъа дери хазна айтылмагъанды. 

Актёр, режиссёр, КъМР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу 
Рахайланы Исмайыл, жаш заманында кеси кёрген ишлени эсгерип, 
эшитген хапарларын жыйышдырып, 1993 жылда «Заман» газетде 
«Анга сюймеклигибиз - Туугъан жерге сюймеклигибизчады» деген, 
таулу акъылманнга жораланнган статьясын басмалагъан эди. 

Бюгюн аны къысхартып беребиз. 

…Кязим хажини 30- чу жыллада 
жазгъан «Тойчулагъа» деген 

аламат назмусу  къалай жаратылгъа-
ныны юсюнден айтыргъа сюеме.

…1938 жылны жазында Жазыучуланы 
союзу, Кязимни Нальчикге келтирип, 
аны назмуларын, жырларын, зикирле-
рин къагъытха тюшюрюу ишни ызындан 
болуп, бардыра эди. Поэтни жашагъан 
жери да «Нальчик» къонакъ юй эди. 
Жашагъан этсе да, ашагъан а хазна 
этмей эди, нек дегенде ол, муслийман 
ниетли адам, ресторандагъы азыкъла-
ны, артыгъыракъда шорпаланы, кот-
летлени, къысхасы, эти, жауу болгъан 
ашланы къатына да къоймай эди. Ол 
жаратхан эм ашагъан затла жаланда 
айран бла ётмек эм чай болгъандыла. 
Аны себепли, хажи кеси унамаса да, 
таулу поэтле эм аны Нальчикде, Хасани-
яда жашагъан жууукълары ашына, суу-
уна да кёз - къулакъ болуп тургъандыла.

Мен билип, ол заманда Кязимге 
уллу хурмет этип, анга къайгъырып 

тургъан жашларыбызны санында От-
арланы Керим, Къулийланы Къайсын, 
Залийханланы Жанакъайыт, Хочуланы 
Салих болгъандыла. Таулу поэтлени 
барысындан да  ол а Къайсынны бек 
сюйгенди. Акъылман къарт, ол заманда 
окъуна аны  уллу фахмусу болгъанын 
сезип,  бир талай жылдан малкъар 
халкъны атын битеу дуниягъа белгили 
этеригин дурус билгенди. Аны эркеле-
тип: «Къайсын къоймайды, тынчайт-
майды, - паркга барайыкъ да, анда 
бир кесек солу деп. Ма – а, тюнене 
алай этгенди да, Хадаужукъ бахчада 
ингирликде сау сагъатны олтургъанбыз, 
ушакъ эте!»- деп, ышара, кесини жю-
рек ыразылыгъын билдире, Къабарты 
- Малкъарны тепсеу ансамблини тама-
тасы Рахайланы Якубха хапар айтханын 
кеси  къулагъым бла эшитгенме…

Отузунчу жыллада биринчи профес-
сионал миллет театрны мурдорун сал-
гъан бир къауум фахмулу таулу къызла 
бла жашла Москвада А.  Луначарский 
атлы театр искусстволаны къырал ин-
ститутунда окъуй эдик. Хар жыл сайын 
окъуу бошалгъанлай, ата – анабызгъа, 
жууукъларыбызгъа, туугъан жерибизге 
тансыкъ болуп, поезд бла барыбыз да 
бирге Нальчикге каникуллагъа ашыгъ-
ып келиучюбюзню бир да унуталмайма. 

1938 жылны жазында мен, Москва-
дан каникуллагъа келип, Хасанияда 

атларын унутмагъанма: Улбашланы 
Мутай,  Датчиланы Хамит,  Этезланы 
Назир, Темуккуланы Исмайыл, Улбаш-
ланы Назир, сахнада, зурнуклача, ариу 
сюзюлюп баргъан субай, сюйдюмлю 
Къумукъланы Зухура, Этезланы Са-
кинат эм башхала  эдиле. Артистлеге 
кесини ыразылыгъын айта туруп, хажи 
артыгъыракъда  Мутайны, Хамитни,  
Мухамедхан Аталиковну, Герман Ша-
баевни,  къызланы тепсегенлерин 
махтагъаны эсимдеди… 

Сора аны тёгерегинден алгъан ар-
тистлеге айланып: «Сау болугъуз, 

балаларым, жюрегими жарытдыгъыз, 
къууандырдыгъыз, сагъышларымы 
кетердигиз. Аллахутаала ёмюрюгюзню 
узакъ, жашауугъузну чууакъ, ишигизни 
уа къууанчлы этсин!» - деген алгъыш 
сёзлери мени эсимде къалгъандыла. 

Сёзюн бошап, ышара – ышара, та-
ягъына да таяна, жеринден кётюрю-
люп, кетип тебирегенинде, ансамбль-
ни таматасы Якуб битеу тойчуланы 
атындан репетициягъа келгени, къа-
рагъаны ючюн поэтге ыспас этеди. 
Артистле барысы да, Кязимге хурмет 
этип, къарс урадыла. Сора кишини да 
эсинде болмай тургъанлай: «Кязим, 
огъурлу кюнде келе тур, бюгюн сен 
бизге келип, тойчуларыбызны тепсе-
генлерин, ойнагъанларын да кёрдюнг, 
аланы кёллендирдинг, махтадынг. 
Энди, айып этмесенг, сенден бир зат 
тилерик эдим», -деди Якуб. 

- Аллах айып этмесин, не зат тилерик 
эдинг, айт, -деди поэт.

- Тойчуларыбызгъа атап, бир назму 
тизсенг эди. Тилеригим олду, -деди 
ансамбльни таматасы.

- Тоба, тоба, андан уллу къыйын-
лыкъдан кери къалайыкъ, тилегинг 
къабыл болуруна ышан…Тамблагъа 
назмуну хаппа – хазыр этерме, китап-
чыгъымы чыгъарыргъа айтхандыла 
да, ары да къошдурурма, -деди Кязим. 
Сора, артистлени барысы бла да жа-
рыкъ саламлашды да, тюш намазгъа 
ашыгъа, мени биргеме къонакъ юйге 
атланды. 

Экинчи кюн  Кязим хажи кесини 
«Тойчулагъа»  деген чууакъ, жарыкъ, 
шаудан  сууча, таза  назмусун  артист-
леге кёлден айтып окъуду.  Артда ол,  
поэтни  назму китапларында  басмала-
нып, жамауатха,  битеу  поэзияны сюй-
генлеге белгили  назму  болгъанды.

РАХАЙЛАНЫ Исмайыл.

– Угъайым жокъду, сен айтханлай 
болсун, - дейме. Алай бла Нальчикде 
жашап тебирейме. Ол заманда  Кя-
зим хажини шахарда тургъан кезиую 
болады.

Бир кюн Якуб манга: «Исмайыл, 
«Нальчик» къонакъ юйде Кязим 

хажини городокда биз репетиция этиу-
чю залгъа алып кел. Тойчуларыбызны 
къалай тепсегенлерин бир кёрсюн, 
къобуз, зурна тауушланы эшитсин, та-
матаны кёлюн бир жарытайыкъ ансы, 
ары – бери чыкъмай, эригип турады. 
Тюнене ингирде кёре баргъан эдим да: 
«Къалайса, хажи?»- деп соргъанымда: 
«Аллах айтса, хатам жокъду, сора сиз-
ни, Рахайланы къызларындан туугъан 
– Акъайланы Хажимырзаны жашы 
Къасым да келип, иги кесек заманны 
биргеме олтуруп кетгенди, сау болсун. 
Элиме, юйюме тансыкъ болама ансы, 
башха жарсыуум жокъду», -дегенди. 

СУРАТДА: Кязим Отарланы Керим эм Къулийланы Къайсын бла.
Отарланы Керим Кязимге аны СССР-ни Жазыучуларыны союзуна алыннганына шагъ-

атлыкъ къагъытын бере тургъан кезиу. Нальчик, 1939 жыл.

юйюбюздеме. Кюнлени биринде атамы 
къарындашы Якуб: «Энди элде жа-
шагъанынг, ишлегенинг да боллукъду. 
Нальчикде бизни бла да бир тур: ки-
ногъа да барырса, ансамбльни жангы 
программасын да кёрюрсе, солурса, 
эрикгенинг кетер. Артистлерибиз сени 
унутмагъандыла, каникуллагъа келген 
хапарынгы эшитгендиле да, салам 
айтдыргъандыла, репетициягъа келип, 
къалай тепсегенлерин кёрюрюнгю сю-
едиле», - дейди. 

Алай айтханлыкъгъа, аны тынгысыз ха-
лин кёрюп, эрикгени, башха къайгъыла-
ры да кетер эселе уа деп, репетициягъа 
чакъыргъанма. Барып, болушуп, аны 
биргенге алып кел», -дейди.

Мен ол жумушну сюйюп толтурама. 
Кязимни алып келеме. Биз залгъа 
киргенде, битеу ансамбльни артист-
лери, музыкантлары да, хажиге уллу 
хурмет этип, жарыкъ тюбейдиле, къарс 
урадыла. Якуб  таматаны тап жерге, 
жумушакъ шинтикге олтурта:

-Энди уа, Кязим, айып этме да, бу 
сени аллынгда гюрен сюелген жигит 

жашланы бла субай къызланы тепсе-
генлерине къара, оюмунгу уа артда 
айтырса, -дейди. 

Жаш артистле Кязимге кеслерини 
усталыкъларын кёргюзтюп баш-

лайдыла. Ала тюз тепсеуде къымылда-
май, ариу атлай, сюзюлюп барадыла, 
тёгерек тепсеуледе къызла бийик кёкде 
учхан къанкъазлача, къолларын кенг 
жайып, жашла да, къолларын ариу ой-
ната, аякъ бюгедиле. Абезехге жашла, 
къызла да, къол тутушуп, тизилишип 
барадыла. Кёргюзтюуню ахырында 
тойчула къачан да адамланы кёллерин 
жарытхан «Шинтик оюн» деген чынтты 
малкъар халкъ тепсеуню кёргюзтедиле.

Кязим,  артистлени уста тепсегенле-
рине  кёзлери,  бети  да  жарып,  къууа-
нып  къарайды. Ол заманда Къабарты 
- Малкъар  къырал тепсеу ансамбльни  
тойчулары  фахмулу таулу къызла бла 
жашла  болгъандыла.  Аланы кёбюсюню 
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Сукъланыгъыз бизге
Кязим хажи, къолумдан 
                                             келгени - бу, 
Не къууат барды Холамда,  
                                          Шыкъыда! 
Асхабынга айып этме сен, табу, 
Биз энтта да жыйылдыкъ  
                                        ышыгъынга.

Миллетинги саны тенгли 
                                          бир тилек, 
Сериуюн болуп, жетди жерибизге, 
Сен барда, бахчаларыбыз 
                                              битерле, 
Эллерибиз чалпымай керексизге.

Адамлада байракъ болду 
                                            асыулукъ, 
Ол кюн арты болгъан кибик 
                                            дауурну. 

Жоралаула

Таугъа къарагъан кибикТаугъа къарагъан кибик

Къайтыу
Кюн тутулду да, Ай жутулду, -
Жолунгу жюрегинг жарытды, -
                                        чырагъынг! 
Кюн кюйдюрдю да, жер 
                                         жарылды, -
Жюрегинг - жантауунг,  
жалгъадынг, - чыдады!
Жар оюлду да, жол кесилди, -
Жюрегинг - кёпюрюнг, - кётюрдю,  
                                                   ётдюрдю! 
Къар юзюлдю да, жол 
                                     жабылды, -
Жюрегинг - борагъынг, учуруп

Кязимни эсгериу
Узакъда къалгъанды сени къабырынг. 
Ёлюм хакъды... Ёлюм хакъды 
                                                       инсаннга. 
Таулу жюрегинде сакълагъан жырынг
 Бюгюн да нёгерди алгъа баргъаннга.

Ёрлербиз сени эски гюрбежинге.
Оюлуп эсе, ишлербиз жангыдан.
Ол энтта сыйлыды туугъан жеринге,-
Бек биринчи назмунг учханды андан.

Батыр къуш, тасха бермей 
                                                      жауларына, 
Таукел чыкъгъан кибик къанлы 
                                                         сермешге. 
Сени назмунг тюзлюк душманларына
Къажау чакъыргъанды халкъны 
                                                         кюрешге.

Темирни огъурсуз зынгырдауунда 
Зулмучулагъа халкъны дауун 
                                                     жаздынг. 
Баям, къуш къанатла шууулдауунда 
Туугъан болур эди биринчи назмунг.

Тынч болмадыла назмунгу жоллары,
Аны тыйып турдула къурч къадаула.
Аны марладыла халкъ аманлары,
Аны кёп жаныдыла зор бугъоула.

Алтын сыбызгъы
(поэмадан)

Алгъынча, зыбыр сакъалынга
Жаягъымы къысып турургъа,
Таугъа къарагъан кибик, санга
Энтта да жангыдан къараргъа;
Мен тауну къатында олтургъан 
Кибик, къатынгда олтурургъа, 
Сен энтта Шыкъыда сау тургъан
Кибик, сёзюмю да айтыргъа 
Эркин эт, Кязим, жокъча ёлюм.
Биз бирге барлыкъча жай тарда,
Къарарыкъча биз, бирге келип,
Акъ булут аугъанына къырдан,

Экибиз да барлыкъча бирге 
Бызынгыдан ёрлеген жолда,
Къарап турлукъча къар ингирге,
Кёп игиликле сакълай андан.
Бирге къарарыкъча экибиз
Бахчала къазылгъанларына,
Бирге къууанырыкъ кибик биз 
Тюртюле къызаргъанларына.
Экибиз да кёрлюкча бирге
Дых таугъа жатхан ашхамланы,
Жарсыуун этерикча бирге
Юйге къайтмай къалгъанланы...
Аладан бири болдунг кесинг!
Къар энтта жабады жолланы...

Ыразылыкъ 
(поэма)

Сунама мен кесими,
Туугъан жерге къайтханлай, 
Анама жангы туугъан,
Кязим жырда айтханлай.
Кеси уа къайда Кязим? 
Сёлешмейди да, танып. 
Журтсуз кюнню отунда 
Кетдими кюйюп, жанып? 
Мында жерге, кёкге да 
Ачыу сынатмаз ючюн,
Кирдими башха жерге,
Жерни жилятмаз ючюн?
Ол не жерледе къалды,
Сансыз къабыр, кюл болуп,
Сёзю келирин билмей 
Малкъарына, кюн болуп?
 Кязим, тюйдюнг таш, темир, 
Жюрегинг жана-жана.
Шукур! Къуруп къалмады 
Жырынг туугъан от жагъа.
 Жыкъдынг кёп къыйынлыкъны, 
Болмай махтау жалчысы,
Андан болдунг дунияда 
Халкъымы жыр башчысы, 
Киши узалып жеталмаз
 Тауларымы бек башы,
Ырхы, жел да элталмаз 
Тау жырны мурдор ташы.
 Андан бердинг дуниягъа 
Кишиликни жырларын,
Жаралы халкъынгы да
 Сау эте жараларын.
Уста десенг, ма уста:
Аз сёз бла кёп айтдынг. 
Окъуучугъа, алимге

Къаллай насып сынатдынг! 
Къаллай сёзле жаратдынг!
Билдинг сёзню багъасын,
Кем, артыкъ да айтмадынг, 
Къалай билдинг мардасын! 
Къуялла бирле сёзле –
Жарарын, жарамазын,
Кёп суу къошсанг жуууртха,
Билмей татыу къалмазын. 
Жыр а бютюнда алай!
Къайдан билсинле ала?
Керексиз жаншайдыла, 
Жаншаугъа да хакъ ала.
Ол затланы дунияда 
Сен къалай ахшы билдинг! 
Сен бу гитче халкъынга
Неллай бир байлыкъ бердинг!
Ол байлыкъ - сени сёзюнг – 
Турады юлгю болуп, 
Халкъымы кюню болуп, 
Татыулу тили болуп,
Дуния анга журт бола, 
Окъуучу да жут бола,
Нарт сёзлеге баш бола,
Жап-жангыдан жаш бола,
Тюзлюкге ёкюл бола,
Дослукъгъа кёпюр бола, 
Чигинжи уа - илмугъа, 
Къажау туруп зулмугъа, 
Къарыусузгъа уа - къарыу, 
Журтха бола къалауур, 
Турады кёз жарыта, 
Макъамланы жангырта! 
Кязим, этдим мен да жыр,
Бир кюнюмю сунуп жыл,
Оюм айдан токъ сунуп,
Аны кибик жокъ сунуп…

Беш да Тау Элге 
файгъамбар

Назмуму жолу — чынгыл, ёр.
Хузум эсе ол кийген бёрк, 
Жашлыгъыма эт да хатер,
Кязим хажи, кечгинлик бер
 
Сен — халкъ келечиси болгъан,
Таулу файгъамбар, акъылман,
Беш да Тау элге айтылгъан 
Атынг сыйлыды алтындан.

Бир саудюгерчи да сатып 
Алалмазлыкъ сени атынг — 
Халкъынгы бети, уяты,
Аны керти сёзю, анты.

Мухажирликде айлана,
 Азмы эсгердинг тауланы?!
 Кааба ташдан да аланы
 Жылыуларын сюйдю жанынг.

Бирде бёрю къуугъан кийик
 Болдунг. Айырылдынг бийик
Жерингден, суууду юйюнг,
 Улуду къара парийинг.

Сен абидез алыучу
Къумгъан толуп тургъанда да
Къумдан, кёлсюзлюкню кери къууа, 
Окъудунг кёп китап, Къуран.

Сормай, эшигинги ачып
Кирип келгенинде ачлыкъ,
Киши жерлерини ачы 
Халысын татханса, апчып.

Уртлар сууунг, бир къабынынг 
Жокъда къуу тюзге къарадынг. 
Анда къазылды къабырынг,— 
Не ачы эди къадарынг!

Туугъан жеринги этмей тас, 
Болургъа хазыр эдинг таш,
Кюнюнгю сыйыргъанда чарс,
Ташлагъа да болдунг къардаш.

Дунияны хар ким да жюзген, 
Кемеле батхан тенгизге 
Ушатып кетдинг.  Ёлмезге 
Туугъан сёзле къойдунг бизге.

Уруш отлары, бурула, 
Жерибизден думп болдула, 
Терсликни боюну бууула, 
Улуй кетдиле боранла.

Фикирлеринг къалдыла сау,
 Бузулмай къалгъанча жашау, 
Шыкъыда сюелгенча тау, 
Махтау, илхам кючге — махтау!

Отла, окъла не къанлыла 
Жоймаз, оймазча къаланнган 
Ёмюрлюк назму къаланга 
Мен да онг тапдым къараргъа.

Ол сен ишлеген оракъла,
Сен тизген назмула халкъда
Къалдыла. Гумух, бойракгам 
Болдула зулму бичакъла.

Муну айтхан — Мокъа улу: 
Кязим жазгъанланы уллу 
Къыйматларын билир толу — 
Ата юйюн сюйген таулу.

Поэтни сыны
Сиз тарыкъмайсыз ол къадардан, 
Сиз дагъыда  ёхтемсиз, ёхтем!.. 
Мен   кетдим   Кязимге къараргъа, 
Ол сизге къарап азмы ётдю! 
Ол туугъанды бу сур таулада, 
Акъ болгъанды мында  сакъалы... 
Узакъдан Шыкъыгъа тарала, 
Ууахты келирин сакълады. 
Сюймеклик таулагъа термилте, 
Ажымлы къалды къум аулакъда... 
Сиз билесиз аны, терекле. 
Сиз - ахыр тилеги Аллахдан... 
Мен  келгенме  къайгъы  сёз алып, - 
Кечгинлик, терекле,  кечгинлик! 
Таулагъа   эштдирирсиз   аны 
Къайда да, тёзюмсюз кючсюнюп.
-  Холамдан айырып, тас этип
Къойма ансы, - дегенди  Кязим,  -
Къадар,  сен шо мени таш этип
Къойгъанда - хо дерикме  кесим...
Къумлада дервишлей жюрюдю,
Тилегин а бергенди Къадар! -
Къалмаз  ючюн  киши жеринде,
Таш болуп сюеледи тарда...
Мен кёреме аны сыфатын, 
Мен турама аны къатында: 
Чыкъ болмаз деп, кёзюн сыйпадым, 
Кёз жаш чыкъмай, кесим 
                                     къалгъанда!..   

Кязим
Бар тангларынгы халкъынга  
                                                бердинг,
Тюзлюк сёзюню Аллахы болуп.
Сен кёп тикледен ётгененг жерде,
Бек къыйын болду бу ахыр жолунг.
Мен кёрюп турама сени, кёрюп,
Поэзияны гюрбежисинде.
Кязим, къадалып, басама кёрюк,
Биягъы салта къолунгда сени.

Алай базыналмадыла душманла,
Санга тебине, къама чыгъарыргъа. 
Назмунгу не бек сюрселе да ала,
Къарыу табылмады анга къырыргъа.

Бийни къамичи тутхан билегини 
Къарыуун алгъанды ол халкъ аллында.
Эсирик байны къара жюрегине,
Тюзлюк окъ болуп тийгенди жолунда.

Къурулуш ишде кетерирбиз тотун 
Къурч салтаны, тёшге къууанчлы ура.
 Гюрбежинги да тиргизирбиз отун,
 Сууугъан кюлню жангыдан къыздыра.

Жылтыргъанын жамарбыз 
                                               кёрюгюнгю, 
Излербиз да, табарбыз къаламынгы. 
Жапсарырбыз сени туугъан жеринги,
Анга келтирип ахыр саламынгы.

Къадар буюруп сени уятыргъа,
Алгъынча, акъыл сёзюнгю излесем: 
«Жарамаз бушуулагъа хорлатыргъа. 
Жарыкъ жашау къурагъыз! - дер 
                                                      эдинг сен.
Унутугъуз бушууланы! Ала сизге 
Чырмау болмасынла жангы жашауда.
Сиз къайтхансыз кюсеген жерибизге,
Ол болсун жюрек кючюгюзге 
                                                        шаудан».

Айхай, Холам тарда кетип 
                                               баргъанлай.
Не къарасакъ да алда жолубузгъа,
Жол аязы жалкъасын къайыргъанлай.
Атынг сени чыгъармаз аллыбызгъа.

Алай, табып хар назму тизгининги,
Алтын излеучюле алтын тапханча,
Халкъгъа ачарбыз хар ахшы сёзюнгю.
Жер излеучюле жангы жер ачханча.

Сёзюнг жашайды халкъны 
                                                жюрегинде,
Ахшы умутну жарыкъ чырагъынлай.
Халкъны къууанч кюнюнде, 
                                                палах кюнде 
Тургъанды ол биргесине баргъанлай.

Сёзюнг болушханды къарыусузлагъа,
Жол арытып жыгъылгъанда, 
                                                  - къобаргъа.
Ол эс тапдыргъанды урушчулагъа, 
Къазауатда хорлам жолун табаргъа.

Ол сёз энтда барыр, жол нёгер болуп, 
Биргебизге, дайым къанат битдире.
Бу атала жери насыпдан толуп,
Назмунг жашар, таулу юйлеге кире.

Ол болур аланы насыпларыны 
Акъыл сёзлю, огъурлу кенгешчиси.
Ма алай жашайды назмуларыны 
Емюрлюклеринде поэт игиси.

Тау башында - 
тауса сен

Кемеде кетип бара,
Узакъ болса да ара,
Кеси - Босфор богъазда,
Эси - Кавказ арбазда.
Сюргюнледе таралды, 
Къазакъда асыралды.
Хар къайда асыл киши,
Аманламады киши.
Тюрк, Россей, Кавказ бирлик - 
Ол анда кёрдю тирлик!..
Кязим - жаныбыз бизни, 

Байрагъы эсибизни.
Ол жана барыбызда,
Адамлыкъ жырыбызда.
Бюгюн да аллыбызда, 
Таулулукъ сырыбызда...
Биз келдик, чыгъа ёрге, 
Анкарагъа - тюрк тёрге:
Назмучулукъ сейирге,
Тюшдю бу зат кёзлеге!..
Тау башында - тауса сен, 
Халкъ ишде - къадауса сен!
Батыргъа - махтауса сен,
Сауладан да - сауса сен!

Тюрк. Анкара. 12.12.2010.

Жашаргъа сюйюп, бир бирге биз
                                                   саулукъ, 
Эсенлик да тилеп турабыз къуру.

Ёмюрню бетинден къарап 
                                          жашаугъа, 
Жабышдым, кырдыкга жабышхан 
                                                чыкълай, 
Кесими бир кёргюзтейим 
                                         деп угъай, 
Жаныма ууаз тилеп басхычынга.

Ууазынгы тапды эсим-акъылым, 
Кёрген къыйын кюнлерим артда 
                                                 къалып. 
Халкъымы насып къачыны белгиси, 
Халкъымы ачыууну да белгиси, 
Кязим хажи, келгенсе юйюбюзге, 
Сукъланырыкъ энди сукълансын 
                                                     бизге!

                                       жетдирди!..
Энди къайтханса Къаф тауунга, -
Бу Чирик кёлюнгю толкъуну
                                       чайпалсын! 
Кюн ёчюлгюнчю - кёк 
                                 байрагъынг 
Бу Минги тауунгу башында
                                      чайкъалсын!
Энди мындаса - ЖЕРИБИЗДЕ! 
Бу алан халкъынгы умуту
                                       жангырсын!
 Энди биргебиз, - жюрегингден 
Кюнюбюз жарысын, жарысын,
                                          жарысын!

КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын

ЗУМАКЪУЛЛАНЫ Танзиля

МОКЪАЛАНЫ Магомет

ОТАРЛАНЫ Керим

БЕППАЙЛАНЫ Муталип

ГУРТУЛАНЫ Салих

ТАБАКЪСОЙЛАНЫ Мухтар

БАБАЛАНЫ Ибрагим

СОЗАЙЛАНЫ Ахмат
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-Экитомлукъну аллында 
сен жазгъан ал сёз илму 
ишди: энчи бёлюмлери, 
уллу жазыучуланы юлгю-
ге келтиргенинг, ала бла 
тенглешдиргенинг, Кязим-
ни жашауун, чыгъармачы-
лыгъын да назмуларыны 
магъаналарына кёре юлеш-
генинг. Ол бу жаны бла 
тинтиу бардыргъанлагъа 
иги таянчакъды.

- Кязим уллу поэтди, фило-
соф. Алай айтылыр ючюн, 
аны дуниягъа кёз къарамын 
ачхан чыгъармалары болургъа 
керекдиле. Адамлыкъны на-
сыбын жакълагъан суратлау 

Кязимни жюрек оту алай къарыулуду, кючлю-
дю, акъылы тамашады, миллет сезими чурумсуз-
ду, игилик бла аманлыкъны тынч айыра билгени 
сейирди. Чыгъармаларыны кёчюрмелери  уа по-
этни ёз тилиндеча шатык не хазна эшитилинсинле. 

… Малкъарлы акъылманны быллай аламат 

Кязимни жашау, чыгъармачылыкъ да жол-
ларын тинтиуде жазыучу Тёппеланы Алимни 
къыйыны уллуду. 1989 жылда,  ол редактор-
лукъ этип, закий поэтибизни экитомлугъу бас-
маланнганды. Аны ал сёзюн да Алим кеси жаз-
гъанды. 2009 жылда «Заман» газетде Тёппе улу 
бла интервьюбуз басмаланнган эди. Окъуучугъа 
бюгюн да ол сейир болур деп ышанабыз.

«Аллах бла адам арасында келечи»«Аллах бла адам арасында келечи»
чыгъармала. Аны дин жарыкъ-
ландырыучу болгъаны кеси ал-
лына бек игиди, Аллахха шукур, 
халкъда аллай адам туугъаны-
на. Алай зикирле поэтни поэзия 
бийикликге чыгъармайдыла. 

Жарсыугъа, бюгюн да Кя-
зимни асламында ол жаны бла 
таныйдыла ансы, аны Пушкин-
ча, Дантеча, Шекспирча билген 
окъуучу азды. Ол жарсыулуду, 
алай кертиди. «Адам насыпха 
деп туугъан эсе, нек тюйюлдю 
насыплы?» - деген соруугъа 
жууап табаргъа кюрешгендиле 
битеу уллу поэтле. Кязим ол 
даражагъа чыгъамыды, чыкъ-
маймыды? Соруу андады.

-Чыгъады!..
-Не зат бла чыгъады? Ма бу 

соруулагъа жууап берген чыгъ-
армалары этедиле Кязимни 
уллу поэт.

Илму мурдору болгъан китапла 
чыгъарыргъа керек эди Илму-из-
лем институт, кесини да мухурун 
салып. Текстология, жашау жаны 
бла тинтилип, ангылатыула бери-
лип, ала бары да илму советде 
сюзюлюп, ол да кесини ыразы-
лыгъын айтып, хар кимни оюмун 
да эсге алып, илму академияны 
излемлери бла чыкъгъан кита-
пладыла экитомлукъ. 

Анга кёре жазылгъанды ал 
сёзю да. Бу эки китапдан сора, 
Кязимни чыгъармалары сакъ-
ланнганмыдыла? Къол жазма-
лары бла китаплада назмуланы 
байламлыкълары къалайды? 
Бу сорууланы барына да жууап 
бериледи. Аланы барын да 
Илму-излем институт кесини 

боюнуна алады.
Мен а ол ишни тамамлар 

ючюн, жашаууму бек иги за-
манындан онбеш жылын бер-
генме.

-Бу ишге аллай бир жылынг 
кетгенине ачыу эте болмазса...

-Этмейме. Сиз билгенден, 
андан сора китапла, пьесала 
жазаргъа да кюрешгенме. Бу 
ишиме инсан борчхача къарагъ-
анма. Менден башхала аны ан-
дан иги да этерик болур эдиле, 
алай ол насып, ол къыйын иш 
да манга тюшгендиле.

Аллах бла адамны арасында 
жарсыуланы айтыргъа туугъ-
анчады Кязим, аны миссиясы 
олду. Акъсакъ туууп, закийлиги 

да андан болгъанчады.
1910 жылда хаж къылыргъа 

баргъанында, ол юзмез тюбюн-
де къалгъанды. Отуз беш жыл 
алгъа ёлюгю киши жеринде 
къаллыгъын билгенди. Аллахха 
табынып, хаж къылып айланнган 
киши, Аллах бла даулашыргъа 
артха турмагъанды. Кязим анга 
«дау айтыргъа угъай демедим» 
дейди назмуларында. Дагъыда, 
айланып, кечгинлик да тилейди. 
Сора биягъы «ёмюрден ахыргъа 
бизге этип турлугъунг былаймы-
ды?» - деп сорады.

-Ол А ллахдан жууап а л-
майды. Кесини да жокъду 
жууабы. Поэтге ол уллу къый-
ынлыкъды.

-Алмайды. Алаллыкъ да тюй-
юлдю. Битеу иш андады. Бу 
соруулагъа жууапла жокъдула. 
Соруу салып, анга жууап тапхан 
жазыучу иги болур амалы жокъ-
ду. Аллах да бермейди жууап, 
бол, дейди ансы. Толстой да 
чыгъармаларында бермейди 
жууап соруулагъа. Тюз жууап 
табылгъанлай, сейир болмай 
къалады. Философия эм алгъа 
соруу салады. Адам да: «Мен 
кимме?»- деп сорады. Ол бу 
соруугъа жууапны этген ишлери 
бла излегенлей турады.

-Алим, баям, Кязимни эки то-
мун жарашдыра, назмуларын 
тинте, сен ары дери билмеген, 
танымагъан Кязимни да кёр-
ген, ачхан болур эдинг кесинге.

-Мен бу иш бла кюреширик да 
болмаз эдим. Алай боюнумда 
Къулийланы Къайсынны осуяты 
бар эди. Бир къыш кече ол да, 

мен да Акъ-Суудан Нальчикге 
дери жаяулай келе эдик. Андан 
бери жетгинчи, ол Кязимни 
юсюнден айтып келеди да, мен 
къолумдан келгенни этгенме, 
мындан ары аны сен бардыр, 
дегенни билдиреди. Аллахха 
шукур, мен аны осуятын тол-
тургъанма.

Къайсынны осуяты мени жа-
нымы аллай бир да алмаз эди, 
Кязим, кеси акъсакъ туууп, 
«халкъ насыбы къайдагъысын 
билген болсам, бутларымы ат 
этип жетер эдим» дегенди. Ол, 
чабып, кишиге оздурмагъанды. 
Холам-Бызынгы тарында «Кя-
зим учхан этеди» деген сёз жю-
рюгенди. Чабып баргъан атха 
минип болгъанды ол. «Кязим 
учхан этеди» деген сёз сейир 
этдиргенди бютюнда. Мен аны 
физика магъанасындан терен 
болгъанын ангылагъанма. 

Бу сёз халкъны ауузуна бош-
дан тюшмегенди. «Кязим учхан 
этеди» деген Аллах бла адамны 
арасында аны келечилигин 
кёргюзтеди. Мен муну жазайым 
деп тюйюлдю аны назмулары. 
Биреу къулагъына шыбырдап 
тургъанчадыла. Ол келген ау-
азлагъа жан салгъанды.

Мухаммат файгъамбарны бек 
магъаналы ишлеринден бири, 
кёкге учуп, Аллах бла тюбешге-
ниди. Аны юсюнден таурухлада 
айтылады. Учхан Кязимге дери 
да болуннган ишди. «Великие 
посвящённые» деп китап бар-
ды. Аны, мистика бла байлам-
лы дагъыда кёп литератураны 
окъургъа тюшгенди. «Кязим 

учхан этеди» деген да мистика 
бла байламлыды. «Муссаны 
къатлай, Тур таууна чыкъдым, 
файгъамбардан изми излеп, 
талчыкъдым», не Кязим «Мек-
када эшитдим ауаз» дегени 
бошуна болмаз, деп ийнанама. 

«Кязим учхан этеди» деген 
«Кязим эшитген этеди» деген 
бла тенгди. Ол мен, сен,  башха 
эшитмегенни эшитеди, жетал-
магъаннга жетеди.

-Санга, Кязимни чыгъарма-
чылыгъын тинтген адамгъа, 
аны юсюнден юч сёз бла 
айтыргъа тюшсе, ала къайсы 
сёзле боллукъ эдиле?

-Биринчи - Аллах. Жаланда 
дин магъанада угъай, ийман 
магъанада. Исламны баш чо-
кайы угъай, адамны ич къуду-
рети. Ийман бла Аллах бирдиле. 
Аллах адамны кесине кёре 
жаратханды дегеннге Кязим ий-
наннган этеди. Адамны Аллахха 
уа ийманы ушатады. Ол а неди?  
Иш ахлулугъу, ич огъурлулугъу, 
эрлиги эм таукеллиги. 

Экинчиси - адамды. Биринчи 
айтханым -Аллах- ол кёкдю. 
Адам – жерди. Кязимни экинчи 
ийнаныуу, ниети - адамды.

Ючюнчю сёз -  тыпырды, 
юйдю, от жагъады. Нек дегенде 
битеу игилик, огъурлулукъ кёкге 
айланып эсе, жер туудургъан 
этеди, жашауну бардырады. 
Быланы барын да бирикдиреди 
юй а. «Аллах, мени таш окъуна 
эт, тауларымa къайтар ансы» 
дегени аны айтып турады.

Кязимни юч тамалы аладыла. 
-Бюгюн Кязимни къайта-

рып окъуй, жюз жылны ичи-
не адам, жашау да тюрлен-
мегенлерине тюшюнебиз: 
«къарыулу къарыусузну этин 
ашайды», «жаугъан да кёлге 
жауады»... Сора, къалайды 
да бу? Кязим кеси айтханлай, 
къайры барады бу ахырзаман 
дуния? Биз къайры барабыз?

-Жууап жокъду. Мен санга 
тынгылап турама да, жууап 
жокъ эсе, неге керекди хар зат 
да, деп оюмлайса. Эки минг 
жылны ичинде кёп уллу адам 
жазгъанды бу биз сёлешген 
затланы юсюнден. Ала бары да 
адамны ишленмеклиги бла аны 
Аллахха жетдирирге кюрешеди-
ле. Алай ол анга жетмейди, жер 
кёкге жетмегенча. 

Бу соруулагъа жууапла из-
леген къадарында, жолоучу-
лугъунда этген ишлеридиле аны 

адам болууун ачхан. 
Хар дуниягъа келген да, ол 

сейирни кесине алып, жангы 
ышанлa, соруула чыгъара-
ды. Адам дегенинг Гомерни, 
Шекспирни, Леонардо да Вин-
чини, Шевченкону билгени 
бла башхады жаныуарладан. 
Адам улу кёкге, жаныуар жерге 
къарайды. Кёкге, жулдузлагъа 
къараргъа юйретген ёмюрлюк 
соруулагъа жууап тапхандан эсе 
бек керекди.

Кязим да жулдузлагъа къа-
раргъа юйретеди. Алай бла 
ол бизни уллу халкълагъа тенг 
этеди. Кязимсиз кесими хуна 
тешикден чыкъгъан сунарыкъ 
эдим. Мен къайда да болайым, 
сизни сёз усталадан аман, кем 
айтмагъанды бизни Кязим аны 
юсюнден, деп келеди кёлюме, 
аланы кеслерине алай айтмасам 
да, аны айтыр кереги да жокъду. 
Ол адамны къанындады.

-Кязимни бизге бек уллу 
дерси уа неди?

-Ол жашау бла динни арала-
рын айырмагъанды. Бир-бир дин 
ортодоксла сен ач, жаланнгач да 
бол, алай Аллахха къуллукъ эт, 
дейдиле. Кязим а ач да, жаланн-
гач да болма, аягъынгы ташха да 
урма. Сен, зикир эте, садакъа 
бере да, адамча, ёсюп, жюрек 
ыразылыкъ аласа. Хар нени 
да насыплы болур ючюн этесе, 
дейди. Ол дерсле азмыдыла?

«Къарыулу, къарыусуз деп 
айырмайыкъ, жарлыгъа жал-
къа къайырмайыкъ», «биз бу 
дунияны къонакъларыбыз», 
бизге дери да келгендиле, биз 
да кетерикбиз, алай «адамды 
бизни атыбыз», дейди. Дерс-
миди ол?  Дерсди.

Кёчгюнчюлюкде Кязим, ва-
гондан вагоннга кирип, жолда 
берген азыкъны тонгуздан этил-
генди деп, халкъ аны ашаргъа 
унамай, ачдан кёбюп, ёлюп бар-
гъанында, не берселе да ашагъ-
ыз деп, адамланы къоруулап ай-
ланнганды. Неда киши жеринде 
жазгъан назмусунда: «Киши 
жеринде тургъанлыкъгъа, бу-
зулмайыкъ къыраллыкъгъа», 
- дейди. Кязимни ол сёзлерин 
бир адам окъуна эшитип, кесин, 
юйюрюн сакълап, адамлай 
къалгъан эсе, ол дерсди, уллу 
ыспас ишди...

САРАККУЛАНЫ Асият.
СУРАТДА: Кязим жаш жазы-

учуланы къаууму бла. Нальчик. 
1940 жыл. 

ТАЗА НИЕТДЕН

Хар инсаннга къайгъыргъанды
Кязимни назмуларыны къарыулары бла сейир-

ликлери аланы жарыкъ, ачыкъ, женгил болгъан-
ларындады. 

…Уллу, жарсыулу жюрекли, огъурлу поэтлени 
къадарларын жулдузланы къадарлары бла тен-
глешдириучюдюле.  Аламны чексиз долайында 
жулдуз бирде ёчюлюп да къалгъан тёреге шагъ-
атбыз. Алай аны жарыкълыгъы минг-минг жылла 

бла жерге айланып эсленнгенлей турады. 
Чынтты поэтле, уллу жулдузлача, дунияларын 

алышындыргъандан сора да, жашайдыла.  Жокъ-
ду бюгюнлюкде арабызда Кязим, алай аны чыгъ-
армачылыгъыны жарыкълыгъы, кюн таякълача, 
адамлагъа жашнап, жылыу бере, кёп жылланы 
жолубузну жарытханлай турлукъду.

Дмитрий БЫЧКОВ.

Миллет къылыгъы - баш таянчагъыды
шартлары поэтика системасыны юлгюсю бол-
гъандыла, поэт - философну баш таянчагъы уа 
миллет къылыкъды. Динни, адепликни, миллет 
жууаплылыкъны жорукъларына таянып жашаргъа 
чакъырады Кязим адамланы. 

ЖАБОЛАНЫ - ТЕТУУЛАНЫ Екатерина.
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КЕСАМАТ

Къарачай-малкъар,  къу-
мукъ, татар, ногъай, къырым 
татар  эм башха тюрк халкъла-
ны ёмюрледен келген кёлден 
чыгъармачылыкъларында 
ийнар айтышланы жери бек 
уллу эди. Тойда, сабанда,  
биченде, къошда, байрамда, 
къурманлыкъда жаш адамла  
бир  бирге жюреклерин  жыр 
бла ачыкълагъандыла, айтыш-
ла бардыргъандыла. 

Ийнарла чамдан, оюн къар-
гъышдан, кюлкюден, лакъыр-
дадан толудула. Андан башха 
бир таймагъан шарт - жырчы  
сюйген  къызыны суратын 
башхаладан энчи этерге итин-
мейди. Ол: «Сенден  ариу, 
субай,   огъурлу,  чырайлы  
жокъду», -  деген фикирни 
къатлап-къатлап турады. Кя-
зим а:

«Сенден ариу жокъду»,  - деп,
Жаш къызны терилтмегин.
Шекер да,  бал  да  татлы,  -
Ариу - жюрек сюйгенинг!-дейди.
Аны сюймеклик назмула-

рында башында сагъынылгъан  
ийнар шартла жокъну орунун-
дадыла. Ала терен магъаналы 
фикирледен, эриулю, жан 
аурутхан мудахлыкъ сезимле-
ден толудула. Халкъ жырлада 
тюбеген  «женгиллик»  былада 
арталлыда эсленмейди.

Сюймеклик назмуларында 
къаяла, тенгиз, жулдузлу кёк 
да аны жюрек сырына тенг-
диле.  «Къая зынгырдауун 
эшитеме,  сени чакъырсам»,  
«Сени  жилягъан  тауушунгу 
эшитеме мен къаялада»...

Быллай  тизгинле поэтни  
сюймеклиги къаялача де-
менгили,  алай алагъа  ушаш  
тынгылауну  ийип турургъа,  
жюрегине «кишен салып», 
кечинирге къалай къыйын бол-
гъаныны юсюнден  хапарлай-
дыла. Закий сюйген къызыны 
мудах сагъышларын ангылар-
гъа итине, аны да кесича тер-
милген сунады, жюрек  сырын  
къаялагъа  шыбырдагъанча 
ангылайды.

Къанын, жанын да   сюйме-
клик   бийлеген жаш, жашауда 
болуучусуча, айтырын-къай-
тырын унутуп, армау болуп 
турады,  ол таза сезимни ту-
загъына тюшюп:
Элифледен жангылама,
«Мим» жазсам да, «лам» сунама,
Этерими унутама,
Мен былай болуп турама,-   дейди.

Назмучу, намысха-тёреге 
бой салып, жюрек сезимин 
кишенлеп, ёз халин да кепге 
жыйып турур акъыл этсе да,  
кёбюсюнде аны ол жюрек оту, 
хорлап, оноуундан чыгъып, 
къагъытха тюшеди:

Атанг келди да гюрбежиге,
Атына кишен ишлетди.
Аны биргесине юйюне
Мени жюрегими да элтди.
Шыкъычы акъылманны сюй-

меклик  назмуларыны  юсюн-
ден  айта,  Къайсын бир затны  
чертеди: «Сиз  Кязимде  не  
булбулну, не гюлню кёрлюк 
тюйюлсюз. Кязимни  поэзиясы  
шаркъ  адабиятха жыйылгъан 
кёзбау, татлы сёзледен, сезим-
леден кенгди».

Кертиди, аны сезими бий-
ик, кирсиз, ачыкъ ышанланы 
жюрютеди. Кока сёз, сер ий-
накълау дегенча затладан ол 
арталлыда кенгди. Поэт сюй-
мекликни дуния  тутурукъла-
рындан бирине санайды, аны 
тенгизге ушатады, ёз жюрек 
сезимин а - къайыкъгъа:

Санга къайыкъ  бла  баргъа
Умут  этгенем. Къайыгъым
Тюбю башына  бурулуп,
Мен жарты жолда къалдым.
Бу чыгъармаланы ал тизгин-

лери окъуна Мечи улу сюйме-
клик сезимни ачыкълар ючюн,  
энчи ён тапханын кёргюзтеди-
ле: «Арбазынга къарай оза-
ма»,  «Аллах бизге сюймеклик 
жазды», «Тели болуп жулдуз-
лагъа къарайма", «Салам жаз-
дым санга   артыкъ»,  «Къарап 
турдум баргъанынга...».

Бу теманы  Кязим «Бузжи-
гит»  деген поэмасында да 
кётюреди, анда кесини энчи 
фахмусуну элпеклигин баям-
лай.

Тюрк тилли  поэтле  адаби-
ятны  айнытыуда  борчларыны  

башын дуниягъа айтылгъан 
белгили дастанланы  кеси  
халкъларына  жууукъ этиуде 
кёргендиле. Тюрк халкълада 
жазма болмагъан кезиуде, ол 
къурала  тебиреген  чакъда  да  
«Тахир  бла  Зухура»,  «Юсуф 
бла Зулейха», «Лейля бла Меж-
нун», «Бузжигит» дегенча поэ-
мала жазма адабиятны борчун 
толтургъандыла. Хар бир поэт 
битеудуния поэзияны айырма-
лы юлгюлери бла кеси мил-
летин шагъырей этер ючюн, 
халкъ жашауну суратлайды.  
Кязим да  ол санда.

Башда айтылгъан шартланы 
асламы «Бузжигитни» энчи-
лейдиле.  Бу чыгъарма  арап,  
фарс, тюрк халкълада эрттеден 
жюрюген «Юсуф бла Зулейха» 
дегенни сюжет ызларын алгъа-
нын да белгилерге тийишлиди.

Аны не уллу энчилиги  болса 
да, Мечи улу  анга дери жазыл-
гъан дастанлагъа таяннганы 
хакъды. Башлардан алгъа,  
Кязим  шаркъ  адабиятны кёп 
китабы бла шагърейленнге-
нине шагъатлыкъла поэманы 
кесинде да бардыла. Ол кав-
казчыланы миллет суратлау  
энчиликлерин шаркъ дунияны 
эстетикасына келишдирирге 
итине, суратлау борчну жети-
шимли толтургъанды.

Адамны жашауунда ариу 
сезимлени, насыпха деп жа-
ратылгъан жашау болумланы 
суратлай, Мечиланы Кязим 
кесини уллу эм терен энчи 
дуниясын баямлагъанды. Аны 
жюрегинден келген керти тиз-
гинлери окъуучугъа кёл этдир-
ген, таукеллик берген  жол нё-
герле болуп чыгъадыла. Халкъ 
бюгюн-бюгече да акъылманны  
назмуларын, зикирлерин, сюй-
меклик дастанларын, басма 
болмагъан замандача, кёлден 
айта эсе, назмучуну жолу жю-
реклеге къысхача, ёмюрю уа 
узакъды.

БИТТИРЛАНЫ Тамара,
филология илмуланы 

доктору.

Кязимни юсюнден басма-
ланнган материалланы бирге 
жыйышдыргъан керекли, ауур 
да ишди. Алай айтханым, ала 
республикадан тышында, баш-
ха тилледе да чыкъгъандыла. 
Ол кеси саулукъда дунияны 
кёрген китаплары энди музей 
экспонатлагъа, раритетлеге 
бурулгъандыла. 

Бу къысха статьяда хажини 
1939 жылда Нальчикде бас-
ма ланнган «Мени сёзюм» 
деген китабыны къадарыны 
юсюнден айтыргъа излейме. 
Аны бла байламлы тинтиу иши-
ми бардыра, римли жазыучу 
Теренций Маврны сёзлерини 
кертилигине тюшюннгенме: 
«Хар китапны энчи къадары 
барды, окъуучу анга къаллай 
кёзден къарагъанына кёре». 

Кязимни сюргюнден къайт-
хандан сора басмаланнган 
китапларыны къадарлары на-
сыплы эдиле дерге боллукъбуз 
хар тёлю алада кеси излегенни 
тапханы ючюн. Аны сурат-
лагъан живопись, скульптура, 
графика ишле да жашайдыла, 
театр да анга дайымда къайт-
ханлай турады. Алай  поэтни, 

жырчыны «Мени сёзюм» деген 
китабыны къадары не жаны 
бла да ажымлыракъ болгъан-
ды. Ары кирген назмуларына 
этилген редакторлукъ бла 
ыразы болмай, Кязимни чам-
ланнганы, оюмун назму бла 
айтханы да белгилиди. Алай 
бусагъатда сёз аны юсюнден 
угъай, КъМР-ни Миллет библи-
отекасындагъы экземплярны 
юсюнденди.

Хажини, «Мени сёзюм» деге-
нинден сора, Миллет библиоте-
када Уллу Ата журт урушха дери 
басмаланнган китапларындан 
башхалары сакъланмайдыла. 
Ол артыкъ базыкъ тюйюл эсе 
да, тиражы уа аслам эди - 500 
экземпляр.  За лийханланы 
Жанакъайыт аны жууаплы 
редактору эди, ал сёзню От-
арланы Керим жазгъанды, 
корректорлукъну Хочуланы Са-
лих этгенди. Аны ахыр бетинде 
тизмеде «Жигит батыр», «Къа-
рындашлыкъ», «Колхозлагъа», 
«Къара кюнледе», «Жашыма», 
«Пионерлеге», «Тойчулагъа», 
«Тарыгъыу» деген эм баш-
ха назмула бардыла. Бизде 
библиотекада сакъланнган 

экземплярны юсюнден мени 
сейирге къалдыргъан шарт 
– анда Куйбышев областьны 
библиотекасыны мухуру барды.

Белгилисича, КъМР-ни Мил-
лет библиотекасыны мекямы 
1942 жылда урушну кезиуюнде 
кюйгенди, китапла сакъланн-
ган фондланы асламысын 
фашистле жокъ этгендиле. 
Эки жылдан а малкъар халкъ-
ны туугъан жеринден зор бла 
кёчюредиле. Урушдан сора 

Фахмулулугъу, къаялача, бийикди

аны фондларын жангыдан 
жыйышдырып башлагъанда, 
битеу  Союзну уллу библио-
текалары бизникине китапла 
жибергендиле. 

Ол жылла да ма лкъарлы 
жазыучуланы чыгъармалары 
дунияны кёраллыкъ тюйюл 
эдиле. Онюч жыл  ала къы-
ралны тарыхындан къырылып 
тургъандыла. Мында сакъ-
ланнган документлеге кёре, 
«Мени сёзюм» деген китап 
бери Куйбышев областьны 
библиотекасындан 1963 жылда 
келгенди.  Башхача айтханда, 
ол да малкъарлыланы ызла-
рындан къайтханды чыкъгъан, 
басмаланнган  жерине. Китап-
ны къадары малкъар халкъны 
къадарына ушагъанын белги-
лерге сюеме. Ол аны авторуну 
сёзлерин къайтарады:  

Иги сёзню бичакъ кесмез,
Иги сёзню боран элтмез,
Иги сёз отда да кюймез,
Иги сёзге багъа жетмез…

МАХИЙЛАНЫ Азиза.
Суратны САРАККУЛАНЫ 

Асият алгъанды.

Акъкъызланы Якъубну «Юйюр» деген циклинден.Акъкъызланы Якъубну «Юйюр» деген циклинден.

Жулдузлагъа дери 
учхан жилтин

Тамаша жырны сейирлик 
инсан жазады.  Аны таула къур-
шоугъа алгъан Шыкъыда жа-
шагъан  темирчи къурагъанды. 
Сабийдеча, ачыкъ къарамлы 
акъылман -  мамырлыкъгъа 
итиннген халкъны жакъчысы, 
сюрюучюле бла уучуланы бетин 
баямлагъан жырчы, тюзлюк-
ню жаныча сюйген Мечиланы 
Кязим. 

Аны ёмюрлюк, мазаллы, къа-
ра букъу басхан ташладан иш-
леннген гюрбежисине  адамла 
жаланда чагаларын, чалгъыла-
рын, оракъларын билетирге, бу-
зулгъан ушкокларын ишлетирге 
угъай, темирни зынгырдагъан 
тауушуна кеслерини жарсыу, 
къууанч хапарларын, ышаныу-
ларын, ачыуларын да келтир-
гендиле. Бирлени ол ариу сёз 
бла жапсаргъанды, башхалагъа 
акъыл юйретгенди, бирсилени 
уа урушуп уялта да билгенди.  

Жокъ эди таулада Кязимни 
тынгысыз жюрегинден ётмеген 
бир магъаналы  болум да. Ауур 
чёгючюн бир жанына салып, 
кюйген бармакълары бла къа-
ламны алгъанды, эрттенлик-
ге дери жукъламай, тери бла 
тышланнган дефтеринде сагъ-
ышларын баямлар мурат бла. 
Ташладан ишленнген гытычыгъ-
ындан ол, къыйырсыз тюзледе 
сюрюучюча, бирсиледен эсе 
узакъгъа къарап кёргенди, сез-
генди, бюгюннгю кюнню ангы-
лай, келлик заманнга ышаныулу 
къарагъанды. 

Бийик поэзияны тамаша тиз-
гинлери, жашау кертиликни 
ачыкълай, къарангы, тюпсюз 
батыула жарыкъ тёппеле бла 
къоншулукъда чакъгъандыла…
Аты белгили болмагъан бий-
ик илхамлы инсан Кязимни 
юсюнден  аны гюрбежисинден 
чачырыгъан жилтинле тюз жул-
дузлагъа дери учадыла, жюрек 
жырлары уа сауланы кёллерине 
балхамчады. 

Михаил КИРЕЕВ.                          

Барыбызны да 
тамашагъа къалдырады

Малкъар халкъны арасында 
Кязим айтхылыкъ адам болгъан-
ды. Аны феномени тамашагъа 
къалдырады. Ол поэтни энчи 
чыгъармачылыкъ фахмулулугъ-
унданды, усталылыгъынданды. 
Мечи улу халкъны излемлерин 
бирсиледен иги  ангылагъанды, 
аланы ачыкъ, кесгин сёз бла тиз-
гинлеринде баямлай. 

Шагъатланы сёзлерине кёре,  
19-чу ёмюрню ахырында, 20-чы 
ёмюрню аллында Малкъарда 
Кязимни назмуларын кёлден 
билмеген хазна адам болмагъ-
анды.  Халкъы алай сюйген, из-
леген поэт дуния адабиятда да 
не хазна табылсын. Адамла аны 
чыгъармаларын сыйлы суралача 
кёргендиле, Къуран бла бир тап-
када асырагъандыла.  

 
БЕРБЕРЛАНЫ Бурхан.

Намысны жоругъу
Кязимни чыгъармачылыгъ-

ын танытхан ышанлары на-
мысны жорукъларын къаты 
тутууда бла адамлыкъгъа ий-
наныуундадыла. Аны назму-
лары ётюрюкню, бетсизликни,                                                                                                       
зулмучулукъну, къара ниетли-
ликни кёрюп болмаугъа чакъы-
радыла, керти тизгинледен къу-
ралгъандыла. Анга туура шагъ-
атлыкъны уа закийни «Тюзлюк» 
деген назмусу да этеди.

АТАБИЙЛАНЫ Асият.

Оюмла

КИТАПНЫ КЪАДАРЫ

«Мени сёзюм» Куйбышевден келгенди
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Сагъышла

                                     Тёреле, сурала кибик,
                                      Жюрюген заманлада
                                     Намыс, бет, мархумлукъ да
                                     Кёп эди адамлада.
                                     Энди уа не болдула
                                     Ахшы адетле къалмай?
                                     Берекет жокъду жерде
                                     Бир Аллах чамланнганлай…

Былай башланады Кязимни жер юсюнде аманлыкъ-
ны, хыянатлыкъны, инсанла адамлыкъларын нек 

тас этгенлерини юслеринден оюмлары. Аланы сылтауун 
хажи битеу жашауунда излерикди,  кёп чыгъармасында 
эшитилинедиле бу соруула. Аны Аллахдан  жууап изле-
гени халкъыны, жууукъларыны къыйын жашауларына 
жарсыгъандан, алагъа себеп излегенденди, битеу адам 
улу да аманлыкъны къолунда болуп, аны сыфаты жюре-
гиндегине келишмегени къыйнагъанды…

Кязим битеу узун жашауунда Аллахха ийнаннганын 
къоймагъанды. Ол  да, кёп дин ахлулача, энчи оюмлары 
болгъанлача, дуниядагъы терсликлеге жюреклеринден 
ауругъанлача, Аллахны, Бизни жаратханны аллында 
соруула бермей къаллыкъ тюйюл эди. Бу соруула, жер 
юсюнде хыянатлыкъ бла бирге туууп, бурундан бери 
аладыла адам улуну акъылын. Динни юсюнден айта, 
Аллах битеу жердеги ишле ючюн жууаплыды. Ол билмей 
бир жукъ да болмайды, дейдиле. Бизни жаратханны 
чексиз – къыйырсыз къарыууна ийнанып, аны бла бирге 
дунияда болгъан хыянатлыкъны да жюрекге сыйынды-
рып, адам, Аллахны аллында сабырлыгъын да сакълап, 
аны жолунда тюбеген соруулагъа жууапла излегенин да 
къоймайды. 

Дин ахлу алагъа жууап тапмаса, Бизни жаратханнга 
дау этеди. Кязим да, береди анга соруула:

Байгъа сен байлыкъ кёп бердинг,
Жарлыгъа тарлыкъ тежединг,
Аллах, олмуду тюзлюгюнг,-
Биз жарлылагъа берлигинг?- деп  даулайды.

Ол да бошдан тюйюлдю. Адамла  араларында со-
циальный жаны бла тенглик болмагъаны эди аны 

сылтауу, уллу шахарладача, Кавказда ол болум артыкъ 
кючлю тюйюл эсе да. Поэт алыкъа да ийнанады адам 
кесичаланы  араларына тюзлюкню келтираллыкъды, 
аланы къанларын ичгенлени жокъ этип, жангы жашау 
къураргъа къолундан келликди деп. Россейде биринчи 
революция узакъ тюйюл эди, алайлыгъын сезген  Кязим 
назмуларында ол жангы къыйынлыкъла келтирлигин 
билгенди. 

Поэтни энчи оюму бу кезиуде да кёрюнеди, адамла, 
бир бирине ариу кёзден къарап, жашауну иги жанына 
айландырыргъа амал барды деп ышаннганны, рево-
люцияны таулагъа жетмей къалмазлыгъын айтып, 
анга ыразылыгъы бла бирге ол сакълагъан тенгликни 
келтирирми, къара кюч бла адамны насыплы этерге 
болурму деген ишекликни туудургъандыла. Ол акъыл да 
бошдан келмегенди: Кязим  ары дери кёпню кёргенди, 
адамны ич дуниясын да билгенди, тамблагъы кюнюн да 
жаланда кеси тюрлендирирге (анга социальный тюрле-
ниуле угъай, Аллахны ыразылыгъы бла) боллугъун да 
ангылагъанды: 

Ынкъылап болур боранлы,
Къатышдырыр болгъанны,
Бюгер, жыгъар, ууатыр
«Бу неди?»- деп соргъанны.

1905 жылдан сора жазылгъан назмуларында да 
соруула азаймайдыла. «Аллах да залимле 

жанлы» деген назмусуну ал тизгинлеринде  кёрюне-
ди. Поэт сорууларына жууап тапмагъаны, тюз жолгъа 
чыгъаргъа итиннгени тынчлыкъ бермейди. Ийманын 
хажи бир заманда да  тас этмегенди, ийнаныуун да, 
аны хар ууахтыда ачыкъ сезмесе да. Кязим билал-
май эди аны къайдан сакъларгъа боллугъун, алай ол 
барды деген муратын а юзмегенди («Адамды бизни 
атыбыз»). Аллахха айланып жазгъанларында, жашауну 
терс къуралгъанын айтып къоймай, кёлкъалдысын, 
мыйыкъ тюбюнден ышаргъанын да жашырмайды. 
Ала бла бирге уа ийманыны кючлюлюгю да ачыкъла-
нады: Аллахха - битеу жаны болгъанланы, къудуретни 
жаратханнга айланып, аны аллында тургъанча, былай 
сорады: 

Аллах, кёресе, барына тёздюк, 
Барына тёздюк, къайдады тюзлюк?
Огъесе, анга къарымай кючюнг, 
Бизге шо къыйынлыкъламы сюздюнг?

…Меккягъа барып къайтхан узакъ, къыйын да жо-
лундан сора, Кязимни тюзлюк къайда эсе да 

узакъда, файгъамбарны туугъан жеринде болур деген 
ахшы муратындан (ары дери ол бар эсе да) тюнгюледи. 
Шаркъны къумлу жолларын къыдыра, башхаланы  жа-
шауларын кёре, акъылын жангы сагъышла ала, биягъы 
жууап  табылмагъан соруула туугъандыла:

Арап жерни къыдырып, аны кёрдюм,
Тур таууна кёп къарап, сейирсиндим,
Жер къайда да не ариу эди, дедим,
Аллах, сен барын да адам ючюн бердинг.
Да сора былай къыйынлы некди ол?
Кёзю – сокъур,  кёлю – такъыр некди ол?
Туууп, жашап, былай факъыр некди ол?
Юйсюзледен, факъырладан толуду жол.
Битеу дунияны аманлыкъ, хыянатлыкъ алып къойгъан-

ды деген сагъышлары бютюнда бушуулу эшитилинедиле 
аны Меккяда жазгъан «Кязимни Арабстанда Локъман 
хажиге этген осуяты» деген назмусунда. Поэт, динни 
къаты тутхан инсан, ауузуна келтирмезлик сёзлени айт-
ханы сейирге къалдырады, ол мында бек сыйлы затын 
– ийманын - тас этер чекге жетипди…

Ол жаланда кесини ёз халкъы насыпсыз некди деген 
соруугъа жууап сакъламайды, Аллах жаратхан битеу 
да дунияны керахатлыкъ нек алып къойгъанын билирге 
сюеди. Аманлыкъны хорларыкъ, аны тамыры бла жокъ 
этерик кючню излейди. Ол оюм этгеннге кёре, битеу 
да адамланы къыйынлыкълары бирди. Биягъы анга 
тынчлыкъ бермеген соруулагъа жууапла излеп, ётген 
жолларына къайта, тюнгюледи, сора дагъыда аны 
юсюнден айтады:

Къурман этдим, хаж къылдым,
Аллахдан тилеп турдум…
Насып жокъ манга хакъгъа,
Болмадым себеп халкъгъа.

Аны жюрегин талап тургъан соруулагъа жууапны 
ол дунияда угъай, мында табаргъа сюеди. Анда 

жууапны эшитсе да, «къайтып, аланы бир адамгъа да 
айталлыкъ тюйюлдю». Дунияда ол кёрген болум аны 
жюрегинде жашагъаннга келишмегенине къыйнал-
гъаны Биринчи дуния урушну кезиуюнде жазылгъан 
назмуларында артыкъда кюч алады. Аладан бири «Бу 
дунияда къууанч азды, бушуу – кёп…» деген сёзле 
бла башланады. Аманлыкъны тамыры бек кючлюдю. 
Кязим бирде ассылыкъ этгенчады, былай жаза:

Тёзейик, жашау – керти, жан – жалгъанды,
Жашау жюгю – адамгъа аталгъанды.  
…Революцияны келтиргенлени айтханларына ыра-

зы болгъанлыкъгъа, жашын партизанланы санында 
урушха да ашыргъанлыкъгъа, Кязим андан ары жа-
шау ырахатлы боллукъду деген оюмдан узакъ эди. 
58-жыллыкъ поэт, тохтамай ишлеп, тюзлюкню излеп, 
кёп мудах сагъыш этген, бай сынаулу кишиди. Ол 
жыллада жангы жашаугъа чакъыргъан лозунглада 
айтылгъанланы санында Кязимни жюрегинде бю-
тюнда хар ким да тенг боллукъду деген ишекликни 
туудургъанды. Ол кёрюп тургъанды тенглик деп, хар 
адамгъа да бирча онгланы къурамай, къолайларын 
бирча этгенлерин. Эки бирча адам болмайды, хар 
бирини энчилигин эсге алынмагъаны таплыкъ бла 
бошалмазлыгъын билгенди. Аланы бир бирге тенг 
этип, адамлыкъларын учузландырып, арада жангы 
кёлкъалдылыкъ  тууарыгъын ангылагъанды. Жашау 
кеси аны тюзлюгюн кёргюзтгенди:

Большевик излеген тенглик-
Болурму экен къолдан келлик?  
Кимге тенглик, кимге кемлик,
Кимди аны толу биллик?

Поэтни революциядан сора чыгъармачылыгъын-
да соруула салгъаны, Аллахны аллында  жууап 

сакълагъаны эсленмейди.  Баям, аны сылтауу мында 
да болур: алыкъа аны къол жазмаларыны кёбюсю 
табылмагъанды. (Малкъарлыланы Орта Азиягъа 
кёчюрлюкдюле деген хапар чыгъа башлагъанда, 
ол кезиуде Кичи - Балыкъда жашагъан Кязим къол 
жазмаларын, китапларын да букъдургъан этгенди 
деген хапар жюрюйдю). Ким биледи, 20-чы – 30-чу 
жыллада жазгъанлары ахырысы бла тас болгъан да 
болурла. Ол жыллада назмула такъгъанын къойгъ-
анды деп айтыргъа уа жарарыкъ тюйюлдю, Къазах-
станда, ёлюрден алгъа  жазгъанларыны бир къаууму 
сакъланнгандыла да. 

Кязимни халкъы жашауну магъанасы неди деген 
соруугъа жууап  эртте бергенди: жашау– сынауду деп. 
Бу сёзлени кертилиги аны культурасында, харкюнлюк 
хапарларында да эшитилиннгенлей турады. Сыйлы 
Къуранда айтылгъаннга кёре, Аллах жерде болгъан 
ишлеге узакъдан къарап турмайды, Бизни жаратхан 
адамгъа былай дейди: «…биз сизге къайда жууукъбуз, 
боюн тамырыгъыздан эсе». Былай къарагъанда, бош 
кёрюннген акъылгъа хар инсан, хар деменгили адам 
да кеси келирге керекди. Баям, Кязим да аладанды.

Сюргюнде да поэт халкъны аллында баргъанды. 
Къолундан келгенича анга кюч - къарау бергенди, 

тыш жерде къалмабыз деп ышандыргъанды («Мени 
жарлы халкъым»), къолланы бошлап къоймазгъа 
чакъыргъанды.  Битеу эсин битеу дунияны аманлыкъ, 
хыянатлыкъ алып къойгъанды деген акъыл бла жа-
шагъан, ол акъылгъа хорлатхан, ачлыкъдан, жаланн-
ганчлыкъдан къыйналып, киши жеринде кечиннген 
хазнамы жазарыкъ эди «Осуят» деген назмуну. 
Халкъын, жууукъ – ахлуларын тёзюмлюкге чакъыра, 
жашаугъа ийнаннганын, хар кимге, хар затха да жер 
табыллыгъын айтады. Жаланда иш бла игилик ючюн 
кюрешиу тутханларын адамны жашаууну магъана-
сын, ата – бабаланы гюняхларын аланы ызларындан 
келгенле жуууп кетерирге  боллукъларын баямлайды. 
Тутхан динине кертичилигин, жашауун бош ётдюрме-
генин, аны жюрегинден чыкъгъан сёз халкъына керек 
болгъанын, андан ары да керек боллугъун бек ауур 
1944 жылда жазгъанды:  

Мен къалмам, атым къалыр,
Сёзюм, ишим махталыр,
Тюзюм, терсим билинир… 

Къайтарылмагъан 
усталыкъ 

Мечиланы Кязимни поэзиясы 
инсанны этика, эстетика учунуу-
ларыны бек башыды. Урунууну 
эстетикасы  да чынтты усталыкъ 
бла къаты байламлыкъдады. Ол 
а  поэтни, ташчыны да бир бирге 
жууукъ этеди, ала экиси да жа-
мауатха жарагъан къыйматлы 
ишни бардыргъанлары себепли.  
Аллахдан берилген хунери бол-
гъан устаны къолунда тилсиз, 

сууукъ ташла, чёгюуюню тюбюн-
де зынгырдап, жырлап, юйню, 
шахарны тамаша оюуларына 
айланадыла. Усталыкъ, сюйме-
кликча, кюнча, ёмюрлюкдю.

ГУРТУЛАНЫ Мариям.

Сезимле 
туудургъан
тизгинле

Бюгюнлюкде, кёп жылла оз-
гъандан сора, бегирек ачыкъ-
ланады Мечиланы Кязимни 

чыгъармаларыны адамланы 
акъылларын тюрлендирген, 
ийнанмаулукъ бла экили бол-
гъан сезимлеринден чыгъа-
рып, аланы кёллерине жетген 
уллу  къарыулары болгъанла-
ры. Аны назмулары лирика-
лыдыла, философия магъ-
аналыдыла, ёхтемликлери, 
таукелликлери бла жюреклени 
къозгъайдыла. Аланы поэтни 
ёз жерини чеклеринден да 
узакъда окъуп сейирге къа-
ладыла. 

Адамны бузгъан огъурсуз-

Атым къалыр, тюзюм, терсим билинир…  

лукъну бир жанына тюртюп,  
инсанны жюрек къарыуун огъ-
урлу учунуулагъа буруудады 
Кязимни чакъырыуларыны баш 
борчу да.

ДЖАНИБЕКЛАНЫ Светлана.

Кертичилигине 
ёхтемленебиз

Кязим бизни Пушкинибиз-
ди, сабийлигибизде анала-
рыбыздан эшитген «Бешик 
жырдан» башлап, «Къартлыкъ 

бла ушакъ» деген терен магъ-
аналы чыгъармасына дери 
тюзлюкню, кертичиликни, 
игиликни дерслерин арымай 
– талмай окъутхан багъалы 
устазыбызды. 

Уллу адабиятны дуниясына 
биринчи атламларыбызны, 
аны таш юйюню босагъа-
сындан алып, бийикликлеге 
чыкъсакъ да, билимибизни 
ана сютю аны аламат поэзия-
сы болгъанын не заманда да 
эсибизде тутабыз.

КЮЧЮКЛАНЫ Зухура. 

(Джуртубайланы Махтини «Возвращение в историю» деген жыйымдыгъындан)



Биз онтёрт сабий эдик: сегиз жаш бла, 
алты  къыз. Тамата къарындашыбыз 

Мухамматдан сора жаланда къызла ту-
угъандыла. Аладан бек уллусу  Шапий 
айтыучу эди: «Атабызны эгечлери уа ана-
бызгъа былай  деп болгъандыла: «Энди 
жаш тапмасанг, къысталгъан этериксе». 
Алтынчы къыздан сора Ахмат туугъанда, 
жарагъан къурманлыкъ этгендиле». Уллу 
Ата журт урушну аллында тёрт жаш бла 
тёрт къыз къалабыз. Мухаммат Граждан 
урушда ёлгенди.

Кязим орта бойлу, тёгерекбет, къызыл уу-
уртлу, акъсакъал  эди. Таягъын, акъсакъла-
ча, ол къолтукъ тюбюнде жюрютмегенди. 
Аны къолунда къамишден этилген таягъы 
болгъанды. Узакъ жолоучулукъгъа атха 
минип атланнганды. Анга уа, аягъыны къы-
яулугъу ючюн, башхалача, сол жанындан 
угъай, онг жанындан олтургъанды. 

Юсюне чепкен, таулу кёлек кийгенди, 
белинде бел бауу, башында бёркю, аякъ-
ларында териден неда къумачдан тигилген 
чабырлары, меслери болгъанды, сууукъла-
да аланы кийиз чарыкълагъа алышханды. 
Жаз башында бахчаны сугъарса, жалан 
аякъ  ишлегенди. Бичен жыйгъанда, аягъы 
учхаламазча, чабыр  кийгенди. 

Саулугъуна бир заманда тарыкъмагъан-
ды. Къартлыгъына дери  бир тиши да теп-
мегенди. Азыкъладан сют аш, къалмукъ 
чай  сюйгенди. 

Кязимни жашларыны къадарлары насыплы болгъанды  деп айтыр-
ча тюйюлдю. Сабийлей ауруп да ёлгендиле, замансыз кетип, хажини 
мудах да этгендиле. Гитче жашы Саид да къыйынлыкъ кёрюр ючюн 
къалмагъанды. 

Уллу Ата журт урушда немислилеге тутмакъгъа тюшгенди. Аны 
ючюн совет законннга кёре, ол онбеш жыл тюрмеде олтуруп чыкъ-
гъанды. Эркин болгъандан сора Сибирьде жашагъанды. Анда оруслу 
тиширыу бла юйюр къурап, жаш да ёсдюргенди. Артда Саид, туугъан 
жерине къайтып, экинчи кере юйюрлю болгъанды. 

«Балкария: боль и гордость» деген китапда Кязимни гитче жашыны 
атасыны юсюнден эсгериую барды. Газет окъуучуланы аны бла шагъ-
ырей этерге сюебиз.

Чамны, оюнну сюйген
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Къачан да жарлыгъа, къыйынлыгъа 
болушургъа хаппа – хазыр эди. 

Ахыр шайын окъуна  берлик эди аллына 
келген факъырагъа. Бир иш эсиме келеди. 
Ныгъышда жарлы бла байны араларында 
даулашны эшитгенди Кязим. Биринчиси 
ишлеген къыйыныны хакъын сурагъанды. 
Экинчи уа берирге унамагъанды, сен эрин-
чексе, деп болмачы сёзлени айтып. 

Атам, ол харип жанлы болгъанды, бай 
киши, аны эниш этерге кюреше, сакъат 
ортагъа сугъулмасын, дегенди. Кязим а 
анга былай жууаплагъанды: «Мени сакъ-
атлыгъыма къолумда таягъым болушады, 
сени кибик башы болгъаннга уа бир жукъ 
да болушурукъ тюйюлдю». Алайгъа жый-
ылгъанла харх этип кюлгендиле, байны 
уа, сампаллары тюшюп, алайдан узакъ 
кетгенди.

Юйюбюз Шыкъыны башында эди. Ол 
эки къатлы болгъаны себепли, тюбюнде 
малла тургъандыла, башын да экиге бё-
люп, алай жашагъанбыз. Отоуланы бири 
хужура эди, аны полунда кийиз жайылып, 
атабыз бош заманын анда ётдюргенди: 
китапларын окъугъанды, гитче столчукъну 
бутларына салып, жазыула этгенди. Кече 
уа аны юсюнде патеген  чыракъ жаннган-
ды. Жазыууун къалам бла бардыргъанды, 
ишинден бир адам да чырмамаз ючюн 
отоуну эшигин къаты этгенди. 

Атабызны гюрбежиси юйюбюзден узакъ 
болмай, алайтын баргъан сууну жагъасын-

Жылдан- жылгъа Кязимни кюню былай 
къуралгъанды. Эрттенликде, тёгерекге – 
башха къарап, элни ортасына чыкъгъан-
ды. Жолда тюбегенлери бла сёлешгенди, 
сора аладан бири бла неда кеси гюрбежи-
сине атланнганды.

Кязим, териден этилген ал ботасын кий-
ип, тюненеден къалгъан мыдыхны къоз-
гъап, юфгюрюп, от тиргизгенди. Чёгючню 
тауушун эшитген эллиле аз –аздан алайгъа 
жыйылгъандыла.  Атабыз, кёзлюклерини 
башларындан къарай, къолундан темирни 
кетермей, хар бири бла саламлашханды. 
Ишин бошаса, суудагъысын чыгъарып, 
сууутханды,  кёзлюклерин тешип, жердеги 
чунгурну къыйырына олтуруп, жыйылгъан 
адамланы жашау турмуш лахорларына, 
анда – мында сёзле да къоша, неда ке-
сини оюмун айта, тынгылагъанды. Бирде 
уа алагъа къошулгъанды. 

Арапда болгъаныны юсюнден хапары 
эсимде къалгъанды. «Тюркде кеме-

ге олтурургъа керек эдик. Анда адамла 
бир бирин алай тюрте эдиле, иегилерим 
таууш этгенлерин эшитеме. Ол заманда, 
жанымда сюелгенлени инбашларындан 
тутуп, кемеден къалмазгъа дейме. Алай 
муратым толмайды да, терт аякъланып, 
тар жол бла барама. Кемеге биринчи бо-
луп  кётюрюлген эдим». Кязим бу ишини 
юсюнден алай хычыуун, адамланы да 
эниклей айта эди, эллиле асыры кюл-
генден, артда да аланы тилеклери бла бу 

хапарны кёп кере къайтаргъанды. 
Чамны бек сюйгенди. Сёзюнде да ол 

сезилмей къалмагъанды. Ол ашыкъмай, 
кесини хар сёзюне тынгылагъанча, алай 
сёлешгенди. Тауча сёз табалмай къалса, 
арап тил бла хайырланнганды. 

Тюш намаз жууукълаша башласа, гюр-
бежидегиле юйлерине ашыкъгъандыла.  
Кязимни кеслери бла да  тюш азыкъгъа 
чакъыргъандыла, ол а былай жууаплагъ-
анды: «Юйде да эрикгенме кюйген гыр-
жын  бла акъ суудан, аладан иги азыкъны 
уа сен да  саллыкъ тюйюлсе». 

Бирде уа: «Мындагъыланы барысыча, 
мен да ач болгъанма, алай сен а бизни 
барыбызны да чакъырмайса  тюш азыкъ-
гъа»,- дер эди. Алай аны къонакъгъа чакъ-
ырып, ол, угъай деп, къонакъбайны жаны-
на тиеригин билсе, бармай къалмагъанды. 

Ингирде къоншула, жууукъла да бизни 
от жагъагъа жыйылгъандыла.  Къызла 
Кязимни жангы жырларын жырлагъан-
дыла, къонакъла уа, аланы эслеринде 
тутуп, элден- элге, аууздан- ауузгъа 
элтгендиле.

Атабыз сабийлени бек сюйгенди. 
Школгъа жюрюгенлени дерследен 

сора, алларын сакълап, аладан хапар 
соргъанды, чам этгенди, тамсилле 
айтханды. Аладан бири да эсимдеди. 
«Тюлкю тауукъ этге тансыкъ болгъанды. 
Хоразны кёргенди да, аны ызындан къу-
угъанды. Ол а чалманнга олтургъанды 
да, къычырып башлагъанды. 

Тюлкю андан: «Шуёхчугъум, былай 
къаты нек къычыраса?»- деп соргъанды. 
Хораз былай жууаплагъанды: «Тюш на-
маз болгъанды да, андан къычырама». 
«Тюш андан, намазны бирге къылайыкъ». 
«Ашыкъма, -дегенди Хораз. - Анда  уучула 
келе турадыла да, аланы сакълайыкъ». 
Тюлкю, ауур кючсюнюп, ашыгъып: «Хау, 
шуёхум, сенден эсе алгъа ёллюгюм се-
бепли, барып, жангыдан абидез алайым, 
юсюмю – башымы да алышып къайтай-
ым», -деп кетгенди. 

Дагъыда бир зат: Кязимни жюреги 
къыйналып турса да, ол халин бир за-
манда кёргюзтмегенди. Не заманда да 
хар кимге жарыкъ, ариу сёз айтып, кесини 
кёлюн кётюргенди. Аны жанындагъы-
лагъа да хажини жарыкълыгъы кёчмей 
къалмагъанды. 

МЕЧИЛАНЫ Саид. 

Оюм

Эски дефтерледе 
сакъланнган къыймат

Фольклорубузгъа къайтханыбыз, 
Мечи улуну чыгъармачылыгъына да  
жангы кюч бла эс бургъаныбыз да 
бир кезиуге тюшгендиле. Поэтден 
къалгъан культура байлыгъыбызны 
къадары узакълагъа кетеди: ол то-
лусунлай халкъ арасында жайылып, 
аны эсинде, кёлюнде къалып,  къый-
матлылыкълары уллу болгъан затла-
ча сакъланнган эски дефтерледеди.

ДЖУРТУБАЙЛАНЫ Махти.  Кязим эллилери Солтанланы Жаша эм Холамханланы Токай бла.Кязим эллилери Солтанланы Жаша эм Холамханланы Токай бла.

Кязимни Шыкъыда юй-музейи.Кязимни Шыкъыда юй-музейи. От жагъасы.От жагъасы.

Малкъарлыла бла къарачайлыла-
ны  эпосларына кёре, батыр нартла-
ны ата – бабасы темирчи Алтын Де-
бет болгъанды. Аны аты буруннгулу 
тюрклюлени динлеринде (тенгриан-
ство) да сагъынылады, Къуранда да 
темирчи Дауутну уста къоллулугъуну 
юсюнден айтылады. Бу шарт терен 
магъананы тутады. Нек дегенде 
малкъар жазманы ал атламлары да  
темирчи, поэт, дин адамы Кязимни 
аты бла байламлыды. 

Эсгериу
да эди. Ол алай ишленнген эди - андан 
къарагъанда, юйде не бола тургъанын 
кёрюрча. Темирни таш кёмюрден от этип, 
алай эритгендиле, аны себепли гюрбежиде 
сууу бла терен таз, дагъыда башха ууакъ - 
тюек затла да бар эдиле. 

Иш бир сагъатха да тохтамагъанды 
- чёгючню тауушу жаз башындан 

кюз артына дери эшитилгенлей тур-
гъанды. Жаз башы ишлеге кюрекле, 
сабан агъачла  хазырлагъанды, кюз 
ишлеге уа чалгъыла, оракъла, башха 
керекле жарашдыргъанды. Сора эл-
лиле дайым да бичакъла, налла, та-
якълагъа  темир чюйле ишлетгендиле. 
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Мухаммат эфенди Османов бла бирге
1939  жылда Нальчикде Къайсын, Кязимни жашау 

жолун, назмуларын да жаза туруп, ол анга Акъсайда Му-
хаммат эфендини къонагъы болуп тургъанын айтханды. 
Къайсын, Кязимни назмулары бла бирге Акъсай универ-
ситетлерин да толусунлай жазып, Къабарты-Малкъар 
илму-излем институтха тапдыргъанды.

Алада айтылгъаннга  кёре, Акъсайгъа 1895 жылны 
кюз артында барып, 1896 жылны жаз башына дери тур-
гъанды. Анда межгитге жюрюп, намаз къылгъанды, дин 
окъуулу, белгили адамланы ууазларына, аны кибик, дуния 
масагъатларына тынгылагъанды. Мухаммат эфенди, 
назмучулугъундан тышында, къумукъ халкъны миллет 
къуралыууна жол излеген, аны жарыкъландырыу иш-
лерин башлагъан билимли, уллу адам Кязимден 9 жыл 
тамата эди. 

Россейде тюрк тилли миллетлени тарыхларын, жа-
шауларын да иги билгенди. Къумукъ халкъыны ниет 
байлыгъын жыйышдырыр, басмалар муратда ол Шимал 
Кавказны кёп жеринде болгъанды, аны кёп алчы адамы 
бла шуёхлукъ жюрютгенди. Мухаммат Чёпеллеу эфенди 
бла да къысха танышлыгъын эсге алсакъ, ол XIX ёмюрню 
70-80-чи жылларында Терк областьда бек белгили адам-
ладан бири, биринчи таулу музыкант Абайланы Солтан-
Бек бла шагъырей болмай амалы жокъ эди деп, алай 
къарайбыз. Кесини жерлешин къумукълу шайыр бла 
шагъырей этген Солтан-Бек кеси эсе да алайды. Ол затха 
эки шагъатлыкъ барды. 

Мухаммат эфенди Османовну юсюнден жазыулада 
ол Шимал Кавказны Коста Хетагуров, Батырбек Туганов, 
Жантемир Шанаев кибик белгили адамлары бла байлам-
лыкъ жюрютгени айтылады. Жантемир Шанаев а Солтан-
Бекни шуёху болгъанды. Къысха айтханда, Шимал Кавказ 
халкъланы алчы адамлары жыйылгъан жер - Терк башы 
- миллетлерине жол излеген билимли адамланы бирик-
диргенди. Жазма, зарф болмагъанлыкъдан тарыхыны кёп 
сейир бетлери жазылмай къалгъан Малкъар кесини Чё-
пеллеу эфенди, Кязим хажи кибик адамларыны къаллай 
жолла арытханларын да къагъытха тюшюралмагъанды. 

XIX ёмюрню экинчи жарымы –Мухаммат эфенди жа-
шагъан заман — Россейде жамауат фикирлени ёсген 
заманыды, къарангы халкъла уянып, окъуу-билим алыр-
гъа, азат жашау къураргъа алланнган заман. Миллет 
жашауну былай толкъун агъымында ырысхы къолайлары, 
бийликлери да болгъан адамла, кеси жерлерини чекле-
ринден чыгъып, башха миллетлени алчы адамлары бла 
байламлыкъ жюрютедиле, тыш къыраллада болгъан жан-
гылыкъланы кеси халкъларына келтирирге кюрешедиле. 
Мухаммат эфенди Османов аллай адам болгъанды. Аны 
бла бирге Акъсай эл да къумукъ халкъыны маданият ара-
сыды, дуния ишлерине къатыша келген бийлени, ёзденле-
ни жери. Мында уллу межгитле, медиреселе да бардыла.

Къумукъ жеринде жашай, Кязимни бек алгъа ачханы 
– моллала бла окъуулу адамланы арасында келишмеу-
люк эди. Окъуулу адамла, аны къонакъбайы Мухаммат 
эфенди, кеслери дин тутхан, Къуран окъугъан адамла 
болуп тургъанлай, исламны бир къауум къарангы (схо-
ластика) ийнаныуларына къажау кюрешедиле. Мында 
дуния къурулушуну сартындан кёп даулашадыла. Аллай 
даулашлагъа Кязим да къатышады. Мухаммат эфенди 
бла бирге, межгитде не Акъсай ысхылтылары жыйылгъан 
жерледе болуп, ол жангы заманны фикирлерине, къумукъ 
назмулагъа, Россейде жюрюген хапарлагъа тынгылайды. 

1970-1980  жыллада Къабарты-Малкъар къырал уни-
верситетде ишлеп тургъан  тарых илмуланы доктору, 
профессор, акъсайчы Шарабдин Магидов анасындан 
эшитип айтыучусуна кёре, Кязим Акъсайда «къумукълу-
ланы кеслерича болуп», ушакълагъа къатышханды, кеси 
жазгъан  назмула да окъугъанды.

Къалай-алай болса да, Кязимни Акъсайда тургъан 
жылгъа жууукъ заманы бошха кетмегенди. Мухаммат 
эфенди анга кёп жаны бла юлгю болгъанды, кеси халкъы-
ны жангы жазма адабиятын къалай къураргъа боллугъун 
кёргюзтгенди. Эфендини тюзюнлей кесинден алгъан 
дерслеринден сора да, Кязим аны уллу китапханасында 
сорууларына жууап берген кёп китап тапханды.

Айхай да, Кязим бек алгъа Мухаммат эфендини назму-
ларына къарагъанды, аланы суратлау магъаналарына, 
ниет излемлерине уюгъанды. Ол къумукълу шайырны 
бегирекда «Шаухалны къаласы», «Акъсайчыла», «Гюл-
къыз» деген поэмаларын сюйюп окъугъанды, ючюнчюсюн 
а кёлден окъуна билгенди, артда Шыкъыда айтыучусун 
жерлешлери эсгергендиле. Не сёз, ол кеси жылгъа жууукъ 
заманны ичинде Акъсайда бир жукъ жазмай турмагъан-
ды. Къумукъгъа жолоучулугъундан алай кёлленип келген 
Кязим дефтерине къара тартмай келир амалы жокъ эди. 
Болсада аны ол жыллагъа келишген чыгъармаларында 
90-чы жылланы арасы бла белгиленнген назму жокъду. 
Неда Мухаммат эфендини, Акъсайны сагъыннган назмусу 
тюбемейди. Ол бек сейирди. Аны Акъсай дефтери тас 
болгъанды неда ол андан къайтхандан сора, адабият ишни 
къураргъа жаны - къаны бла кетип,  анда алгъан дерсле-
рин жаланда акъылында тутханды. Мухаммат эфенди 
Османов да, аны бир ниетли тенглери-жерлешлери да 
Кязимни кёз туурасында тургъандыла. Таулу назмучу 
ичинден алагъа бек ыразы эди,- къалам, къагъыт да бо-
лур заманнга ниет ёкюлю, таянчагъы Чёпеллеу эфенди 
къазакъланы къолларындан жоюлуп кетмеген болса, ол 
да жазмаса да, айтып къалдырлыкъ болур эди кёп затны. 

Акъылманны белгисиз, белгили да жоллары
Жазыучу Тёппеланы Алим, Мечиланы Кя-

зимни чыгъармаларыны экитомлугъуна уллу 
къыйын салып къоймай, 2001 жылда «Элбрус» 
китап басмада «Мечиланы Кязим» деген ат 
бла китап да чыгъаргъанды. Ол анда,  хажи-
ни жашау жолун тюрлю – тюрлю кезиулеге 
бёлюп, чыгъармачылыгъын тинтип, белгили 
адамла бла байламлыгъыны, Къулийланы 
Къайсын анга устазынача къарап, этген ахшы 
ишлерини юсюнден да айтады. Андан эки 
юзюк бла окъуучуну шагъырей этерге сюебиз 
(экинчиси къысхартылып бериледи). 

Не медет, Кязимни, андан артха кёп жолларыча, Акъ-
сайгъа жолу да аны халкъына жаланда таурух болуп 
къалгъанды. Энди адабиятны алими ол эки уллу поэтни 
арасында тенгликни, ниет ёкюллюкню, жаланда аланы 
чыгъармаларын тенглешдирип, алай ачыкъларгъа бол-
лукъду.

Кязим бла Къайсын
Кязим малкъар халкъны биринчи уллу поэти болгъанына 

кишини ишеклиги жокъду. Сёз устасы, дуния акъылманы, 
адамланы сабыры, тюзлюкню, бирликни да ёкюлю - бек 
биринчи Кязимди. Энди биз алай кёребиз, алай ангылайбыз 
миллет сыйлыбызны, миллетни сыйын кётюрген, биринчи 
адамыбызны.

Бизни миллет поэтика ангыламыбызны ол даражагъа 
жетдирген Къулийланы Къайсын болгъанды. Кязим уллу 
поэт эди, кеси заманында ёз халкъыны ангылау даражасын-
дан кёп да бийикге ёрлегенди. Ол затны заманында айтып 
ангылатыр ючюн да, уллу поэт, уллу окъуулу, закий адам 
керек болады. Кязимни, халкъны да насыбына аллай адам 
Къайсынны бетинде кечге къалмай келгенди. Къайсынны 
жютюлюгю, закийлиги, адамлыгъы Кязимни бетинде миллет 
поэзияны от жагъасын кёрюрге жетишгендиле. Бек сейири 
- Кязим да, Къайсынны «кесине ушатып», анга сёзюн ата 
татлылыгъы бла айтханды:
Баям къозула жетгенин билгенди -
Кесиме ушаш «тели» Къайсын келгенди.
Къозу эт ашап, боза ичип олтурдукъ,
Эски юйюмде назмула окъудукъ.

«Тели» Къайсын келип юсюме аугъанды,
Ингирликде ийнегими саугъанды,
Къолан ийнегими сютюн ичгенди,
Хакъына «аман» китап бергенди.

Назму ал башындан окъуна Кязим бла Къайсын къалай 
татлы болгъанларын кёргюзтеди. 30-чу жыллада, Шыкъ-
ыгъа келип, анга тюбеген кёп тюрлю адамланы арасында 
Кязим «хыпияр» Къайсынны эслегенди, сёзюн, сайлап, анга 
айтханды, «къолан ийнегини сютюн» анга ичиргенди. Поэзи-
яны тилин ангылагъанлагъа «тели» Къайсын келип юсюме 
аугъанды, ингирликде къолан ийнегими саугъанды» деген  
болуннган ишден кёп да теренди, поэзия байламлыкъды, 
закийле сырын да суратлап айтыуду.

Айтыргъа тийишлиди, 20-чы-30-чу жыллада Кязимни 
жакълагъан тынч тюйюл эди. Ол хажи эди. Халкъгъа да, аны 
терен философия жашау магъаналы чыгъармаларындан 
эсе, дин зикирлери, большевиклени, совет властьны бир-бир 
ишлерин огъурамагъан назмулары кёбюрек эшитиле эдиле. 
Анга кёре, биринчи малкъар китаплада, Кязимни назмула-
рын чыгъаргъанны къой, анга чамланыргъа да угъай демей 
эдиле. Ол болумлада Къайсын, жашлыкъ, не ассылыкъ 
этмей, Кязимге битеу улан жюреги, сейирсиннген сезими 

бла къарагъанды. Андан артха жыллада, уруш отунда, кёч-
гюнчю жыллада бара, Къайсын ёлюп кетгинчи, Кязимге улан 
жюрегин, уллу сейирсиниуюн сёнгдюрмегенди.

Аллай адежликни тагылары, Къайсын кеси айтхандан, 
1938 жылда башланнгандыла. Ол жыл партияны область 
комитетини оноуу бла Кязимни Нальчикге келтирип, Къай-
сынны да, жаш назмучу, окъуулу адам къадарында, анга 
къагъытчы этип, назмуларын, кёп тюрлю философия фи-
кирлерин, жашау къарамларын жаздыргъандыла. Къайсын, 
ол заманда жазгъанларын бирге жыйышдырып, Кязимни 
кесини къол жазмаларын да сайлап, тизип, Къабарты-Мал-
къар илму-излем институтну архивине салгъанды. Кеси 
Кязимни къалай таныгъаныны, аны чыгъармачылыгъыны 
юсюнден биринчи статьясын жазып басмалагъанды. Алай 
бла поэтни юсюнден биринчи тийишли сёзню айтхан да 
Къайсын болгъанды.

Къайсын ол заманда, кеси жазып алгъан кёп назму бай-
лыкъны институтха салып, асыратхандан сора да, сюйген на-
змуларыны къол жазмаларын кесинде къойгъанды. Аланы 
урушну, кёчгюнчюлюкню да къыйын жылларында жанындан 
эсе артха салып сакълагъанды. Халкъ, жерине къайтып, 
басма онг болгъанлай а, Кязимни биринчи китапларында 
чыкъгъанланы, кесинде сакъланнганланы да жыйышдырып, 
къарап, «Кязим. Сайлама чыгъармалары» деп, битеу да 
малкъар адабиятны тарыхында бек уллу магъанасы, сыйы 
болгъан китапны чыгъаргъанды. Тюзюн айтханда, ол китап 
Кязимни ким болгъанын кёргюзтгенди, аны уллу дуниягъа 
жолун башлагъанды. Басмасыз къыйын заманланы тума-
нында, Шыкъыдан къарап, битеу дунияны кёралгъан уллу 
закий поэтни Къайсын халкълагъа танытханды. Дагъыда аны 
юсюнден статьялары, эсгериулери совет басмада терк-терк 
басмаланнгандыла. 

Алай бла Кязимни биринчи китаплары октябрь ынкъы-
лапха дери басмаланнган эселе да, совет властьны жыл-
ларында да аны назмулары чыгъа-чыгъа тургъан эселе 
да, чыгъармаларына тийишлисича багъа бериу, басмалау, 
башха тиллеге, бек алгъа орусчагъа кёчюрюп, къыралгъа 
белгили этиу 1956 жылдан башланнганды. «Кетерирле терс 
жолланы, тюзетирле законланы»,- деп, халкъгъа умут бере, 
адамны эсине ийнана кетген  поэтни айтханлары, ийнаныуу 
да керти болуп, терслик тюзетилгенде, халкъ Кязимни от 
жагъасына къайтханча болгъанды. Энди таулула аны атын 
туугъан жер бла тенг кёредиле. Тюзю да алайды - Кязим 
халкъны туугъан жерине кертилигини, сюймеклигини бийик 
юлгюсюдю, шагъатыды. Назмулары жангыдан «Жашауу-
бузну байрагъы» (Фрунзе, 1956 ж.) «Къарындашны сёзю» 
(Нальчик, 1957 ж.), «Малкъарны поэтлери» (орус тилде, 
Москва, 1958 ж.) кибик китаплада басмаланадыла. Алай а 
аны закийлигин, терен къарамлы уста назмучу, акъылман, 
философ болгъанын толусунлай 1959 жылда Нальчикде 
чыкъгъан «Сайламалары» кёргюзтгендиле. Ол китапны 
хазырлап, басмалагъан Къайсын «Кязимни китабыны 
юсюнден жазылгъан назмусунда» аны магъанасын ачыкъ-
лагъанды:
Бу китабымыды не уа халкъыбызгъа
Берилген чыдамы, кёп жарсыуумуду?
Душманла чапхан кюнледе журтубузгъа 
Халкъым жараларын жуугъан сууумуду?..

Алай бла Къайсын халкъны «хуна тешикден чыкъмагъа-
нын», аны да, бирси халкъланыча, уллу поэти болгъанын, 
ол кёп жыллада, кёп жоллада кёп халкъланы къыйынлыкъ-
ларын ангылап, алагъа насып, себеп излеп жашагъанын, 
жазгъанларына жашауну къууанчын, бушууун да, боранын, 
ариу кюнюн да сыйындыргъанын кёргюзтгенди. Аллай 
закий чыгъармаланы ана тилде басмалап, тынчайып 
къалмай, аланы юслеринден айта да билгенди, дуния по-
эзияда тийишли жерине да салгъанды. Къыйын кезиуледе 
Кязим халкъны ёкюлю болгъанча, Къайсын да ана тилинде 
чынтты поэзияны ёкюлю болгъанды. Ол, халкъны аллында, 
Кязимни аллында да улан борчуна кертичи болуп, инсан 
жютюлюгюню, маданиятыны, миллет сезимини кючлерин-
ден Кязимге поэзияны бек бийик тёрюнде жерин табаргъа 
болушханды. 

Кязимни 1959 жылда болгъан 100-жыллыгъы малкъар 
халкъны Ата журтуна къайтыуун, миллет атын жангыдан 
алыуун, илму, маданият, къырал жашауун жангыдан баш-
лауун, жангы, уллу жолларын ызлауун да бирикдиргенди. 
Кязим миллет биригиуню, кёллениуню белгиси болгъанды. 
Аны юбилейи бла байламлы РСФСР-ни Жазыучуларыны 
союзуну сессиясы Нальчикде баргъаны, бери къыралны 
кёп уллу адамы, жазыучусу да келгени, ала республиканы 
намысын кётюргенлери - бары да Къайсынны хатери, аны 
намысы, айтыуу бла болгъандыла. Аллай затланы эсде ту-
таргъа керекбиз. Къонакъла, Кязимни юсюнден айта, айхай 
да, халкъны, аны жерини, жырыны юсюнден айтхандыла. 
Аллай кётюрюмлюк малкъар адабиятны суратлау даража-
сыны терк ёсюп барырына себеп болгъанды.

Къайсын «Фахму бла акъылманлыкъ», «Кязимни ыша-
рыуу», «Кязим Мечиев эмда шаркъ поэзиясы» дегенча 
статьяларында, кёп назмуларында, эсгериулеринде Кязимни 
тарых болумланы себеплеринден кеч къалгъан жолун жа-
рытханды. Аны, кеси кибик, акъылман, закий назмучуланы, 
философланы сатырларына чыгъаргъанды. Ангылагъаннга 
- ол миллет жигитликди, поэтни кесини суратлау жигитлиги-
не, хорламларына тенг ишди.

                ТЁППЕЛАНЫ Алим,
         КъМР-ни халкъ жазыучусу.

СУРАТДА: (солдан онгнга) Отарланы Керим бла 
Къулийланы Къайсын Кязимни эсгертмесини аллында.
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***
Къонгур таш, къаядан тюшюп, 
Ташлы терен къолда жатад, 
Энди кеси къаясына 
Къайтыр амалы къалмад.

Аллах! Мени таш окъун эт, 
Алай туугъан от жагъама 
Къайтармагъанлай къойма, 
Къайтар сен тауларыма.

1910
***

Патчах аскер кирип келди, 
Элни тутуп эки бёлдю, 
Билимли халкъ ачдан ёлдю, 
Билимсизни сыйлы кёрдю.

Кетерилди алгъын чекле, 
Къурудула сют эмчекле, 
Къыйналалла бу жюрекле,— 
Унутулмаз эски дертле.

***
Сакъат санларымы ат этип изледим,
Насып къайдагъысын билсемед дедим.
Бир жерде да тюзлюк хукму кёрмедим,
Кёп жюрюдюм, къайгъы болду нёгерим.

«Жарлы кёлю - жалан»,- дегенни 
                                                              билдим,
 Жан аурумакъ, туз-дам алада кёрдюм.
Шаркъны танып, алтын къалагъа 
                                                       кирдим,- 
Хар къайда да керти сёзню изледим.

Дунияны азаплары, бугъоу болуп,
Тагъылдыла бу сакъат санларыма.
 Аллахдан тилек этип, жайсам кёкге,
Къан тамды Къуран тутхан 
                                                къолларыма.

«Аманлыкъ ким этсе да - табар 
                                                       жаза»,- 
Дейдиле хадиследе. Къайда, къайда?! 
Кёрмейбиз аманлыкъчы жаза табып, 
Жарлыла къоркъадыла Аллахдан да!

Тюз адамла жашайбыз, умут этип, 
Жыгъылгъанны къобарабыз, къол 
                                                            берип. 
Зулмучу уа кетеди, жерге кёмюп...
Бир Аллах а турады барын кёрюп...

***
Тик тауладан суула энишге кетелле, 
Къыш къыямасы, сууугъу - ётелле. 
Алай кетмейди халкъымы къайгъысы, 

МЕЧИЛАНЫ Кязим

Дуния деген алай ачы тенгиздиДуния деген алай ачы тенгизди

Айтама, къулакъ салыгъыз, 
Хатадан кери къалыгъыз, 
Сёзюмю эсге алыгъыз,— 
Адамды бизни атыбыз!

Бийикдиле тауларыбыз,
Бек кёпдюле жауларыбыз, 
Эшитилсинле дауларыбыз,— 
Адамды бизни атыбыз!

Жерибиз — аз, кёп — ташыбыз, 
Такъырды бизни ашыбыз,
Дагъы ёчюлмейд отубуз,— 
Адамды бизни атыбыз!

Азды жерибиз, малыбыз, 
Жетмейди адам саныбыз,
Дагъы тёзеди жаныбыз,— 
Адамды бизни атыбыз!

Юркген сюрюулей халкъыбыз, 
Жокъду онгубуз, хатыбыз, 
Толмайды кёп муратыбыз,— 
Адамды бизни атыбыз!

Зулмугъа жетмей къарыбыз, 
Къайнайды къызыл къаныбыз, 
Да бюкмез палах — къанлыбыз,- 
Адамды бизни атыбыз!

Къарангыды ёз халкъыбыз, 
Бирликди тутхан антыбыз,
 Келгеннге барды хантыбыз,— 
Адамды бизни атыбыз!

Бек кёпдю иги затыбыз, 
Азлыкъда — чомартыбыз,
Кетмесин бу къууатыбыз,— 
Адамды бизни атыбыз!

Алгъа барайыкъ, сурап ыз, 
Кёп къыйналса да жаныбыз, 
Толур этген муратыбыз—
 Адамды бизни атыбыз!

1908

Адамды бизни атыбыз

Багъдатха да, Стамбулгъа да бардым, 
Мекканы Кааба ташына баш урдум.
Алай къайтханда жарлы жериме,
Анама жангыдан туугъанча болдум.

1910
***

Арапда, Тюркде да айланып келдим. 
Энтда Бызынгыны тауларын кёрдюм. 
Манга хычыуунду барындан эсе 
Жарлы элими къыйы от ийиси.

1910

***
Сёзюм къаягъа садакъ окъ 
Тийгенчады. Амалым жокъ.
 Алай зулмугъа баш урмам, 
Налат бергеними къоймам.

***
Къачханнга къач, къутул деген Аллах,
Къуугъаннга къуу, жет, кём деген Аллах,
 Къачханны, къуугъанны да биргесине 
Узакъгъа, кенгнге да жетген Аллах,

Мени биргеме намаз къыласа,
Кёзюме, къашыма къарап тураса,

Мен кёрмейме, сен туурадаса,
Ийнегими саусам — къууанаса.

Тик арбазыма къарангы тюшсе,
Сени къачынг — кюн жарыкъды бизге,
Шош къарайса къыйынлы жерибизге,
Сен бюсюремейсе хатерибизге.

Акъ къаяла башындан жол сала,
Жауун булутла къаралып чыкъсала,
Элия отла жашнап чакъсала,
Иебиз санга жалынчакъ салам.

Билебиз сени барлыгъынгы,
Кёребиз кючюнгю, жарыгъынгы,
Аны ючюн айтабыз тарыгъыуубузну, 
Кетмеген, азаймагъан жарсыуубузну.

Зинданда жесирни — таукеллиги,
Шашхан къулну умуту — къайтышыуу,
Сау адамны тилеги — ашы, сууу,
Аллах, жокъду бизге ашыгъыуунг!

Барына кёл берирге жарагъан,
Къаяладан, сууладан да къарагъан 
Аллах, къайгъырмадынг шо бир кере
 Кязим жилягъанда терсликни кёре.

Зинданнга тюшдюнг, ийман нёгерим,
Хан къаласына, кёкге ёрлединг,
Аллах, барына кёзлеринг жютю,—
Жерде зулмуну бир нек кёрмединг?

Санга тарыгъа, жалбара къарыйбыз, 
Себеплик жокъ, тарыкъгъандан 
                                                      арыйбыз, 
Аллах, энди ахырыбызгъа таяндыкъ, 
Жокъмуд сенден, жокъмуд бизге 
                                                     таянчакъ?

***
Жарлы халкъым, кёп китапла 
                                                      окъудум, 
Андан санга хайыр чыгъар деп 
                                                         турдум. 
Кязим окъуйду, жазады, эринмейди, 
Алай насып къайдагъысын билмейди.

***
Къарыусузгъа хайырым тийсин деп, 
Эски гюрбежимде темир тюеме. 
Халкъыма жетген азаплыкъны кёрюп, 
Гюрбежимдеги кёмюрча кюеме!
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Закий поэт Мечиланы Беккини 
жашы Кязим (1859-1945 жж.) Хо- 
лам-Бызынгы тарында Шыкъы элде 
туугъанды. Эл медиресени тауусхан-
дан сора бир ауукъгъа гюрбежиде 
атасына болушуп тургъанды. Ол кези-
уде юйреннгенди Къуранны окъургъа, 
намаз этерге да. Арап жазыугъа терк 
юйренип, кеси аллына назмула тизе 
да башлайды.

1897 жылда «Тахир бла Зухура» 
деген поэмасын жазгъанды. Бир 
жылдан а Шауаланы Къанитат бла 
юйдегили болады. Аланы 14 са- 
бийлери болгъанды - 8 жаш бла 6 
къызлары.

1938 жылда СССР-ни Жазыучу-
ларыны союзуна алыннганды. 1939 
жылда уа «КъМАССР-ни искусство-
ларыны сыйлы къуллукъчусу» деген 
ат бериледи. Аны бла байламлы 
Кязимни юсюнден кёп статьяла бас-
маланнгандыла.

1944 жылда 8-чи мартда малкъар 
халкъ бла бирге туугъан жеринден 
къысталып, Къазахстанны Талды- 
Курган областыны Киров атлы рай-
онунда жашагъанды. 1945 жылда 
сюргюнде 14-чю мартда ауушханды.

1999 жылда поэтни 140-жыллыгъы 
бла байламлы, кесини да осуятына 
тийишлиликде аны оба сюеги, туугъ-
ан жерине къайтарылып, жангыдан 
жаназысы этилип, Нальчик башында 
(Долинскеде) асыралгъанды. 

Назмула

Сау болмайын турад жюрек жарасы.

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

***
Арбазыма къоннган чорбат чыпчыгъы,
 Санга къарап турама, юйден чыгъып. 
Ач болсанг да, унугъуулукъ кёрмейсе, 
Дунияда къул, бий дегенни билмейсе.

Суу боюнунда жангыз 
талчыкъгъа айтылгъан назму

Суу бойнунда ариу чакъдынг,
Сен Кязимни къууандырдынг,
Кишиуларынг жумушакъла,
Кёзню жапсаралла ала.

Сен былайгъа къайдан келдинг, 
Жангызлайын къалай ёсдюнг? 
Къыш къабышмай къалай турдунг, 
Борандан къалай къутулдунг?

Жокъ эгечинг, къарындашынг, 
Жокъ не жууугъунг, не къоншунг, 
Ананг, атанг жокъ къатынгда,— 
Къалай ёсдюнг суу боюнунда?

Мен сени сындырмам, кесмем, 
Кишиуларынгы да эзмем.
Мен аллайладан тюйюлме,—
Сен, менден къоркъуп, ийилме!

Аллынгда мен ийилейим,
Санга мен хурмет берейим,
Жарлы жерими ийнагъы,
Тураса сен, чиммакъ чагъып!

Сенлай назикни кесерге,
Башына аман кюн берге 
Сюйгенле аз тюйюлдюле, - 
Жюреклери чюйредиле!

Сени ала кёрмесинле,
Эчкиле кемирмесинле!
Кюйсюз желле бюкмесинле, 
Кюйсюз къолла кесмесинле!

Биз жашагъан дуния кюйсюзд,
Кёп жан жоюлад кезиусюз!
Сакъ бол, тау суу боюнунда тал,
Ёс, чакъ, къууан! Хайда, сау къал!

***
Боранла уралла,  къарла  жауалла,
Таула  барына  да  чыдап  туралла.
Къыйынлы   халкъым, сен  да  алай  чыда
Барына  да,  къыйынлыкъ  кёп  дунияда!
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Байгъа сен кёп байлыкъ бердинг, 
Жарлыгъа тарлыкъ тежединг. 
Аллах, олмуду тюзлюгюнг,—
Биз жарлылагъа берлигинг?

Кючлюге сен кюч къошаса, 
Кючсюзню атып къояса.
Аллах, олмуду къадарынг,—
Биз жарлылагъа мадарынг?

Жауунну кёлге тёгесе,
Жарлыны жерге кёмесе.
Аллах, олмуду буйругъунг,—
 Ёмюрге этип турлугъунг?

Таш эгурла сабаныбыз, 
Къарангыды адамыбыз,
Баш болгъанды аманыбыз.
Жангыз ийнек— бар малыбыз,
 Анга да жокъ мадарыбыз, 
Къыйын болду къадарыбыз.

Иги сёз
Иги сёзню бичакъ кесмез,
Иги сёзню боран элтмез,
Иги сёз отда да кюймез,
Иги сёзге багъа жетмез.

Иги сёзсюз жашау неди?
Тузсуз хантха теппе-тенгди!
Иги сёзню айтхан — эрди!
Акъылы, жюреги кенгди.

Иги сёз—халкъны кючюдю,
Зулмугъа кебин бичеди.
Ол игилени ишиди,
Осаллагъа къамичиди.

Иги сёз къоркъгъанны билмейд,
 Байгъа мужурача тиед.
Жарлы юйге ёкюлча киред,
 Къыйынлыгъа ол онг беред.

Окъ жерине жетип суууйд,
Суу да бир заманда къуруйд,—
Иги сёз сууумаз, къурумаз,
Аны киши тутуп тыймаз.

Иги сёз— жомакъды, жырды,
Сёзю барны — кючю барды!
Иги сёзсюз дуния тарды,
Жюрек, жол да къарангыды.

Иги сёз — кёз жарыгъынгды, 
Ахлунга айтырыгъынгды.
Жылы отду от жагъангда,
Ол къоруулайд душманынгдан.

Тоюнг, къууанчынг—иги сёз, 
 Кюнде жубанчыг— иги сёз,
Кюнде тыянчынг— иги сёз, 
Къаманг, къылычынг— иги сёз.

Иги сёз — жол нёгер болад, 
Къыйын кюн биргенге барад.
Биз ёлсек, иги сёз къалад,
Ол сау къалгъанлагъа жарайд.

Кязим сёзюн бермез сизге, 
Зулмуну сюйген бетсизле!
Мени сёзюм — нёгерд тюзге, 
Тыянч факъыргъа, ёксюзге.
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Парийим
Парийим, къара парийим,
Керек тюйюлд санга кийим.
Ийнакълайса мени, сюйюп, 
Къыйналмайса таякъ тийип.

Жанлыдан сакълайса малны, 
Аман ниетли адамны 
Тюз билесе, мен да аны
Сюймейме, бетсиз харамны.

Мен мудах болсам, кёзюме 
Жарсып къарайса, сёзюме 
Тынгылайса, сен юйюме 
Къалауурса да - сюеме!

Кёп кюн нёгер болдунг манга,
 Бирге чыдадыкъ къайгъыгъа,
 Ийнакълайса мени, сюйюп,
 Парийим, къара парийим!
Жауларыма юресе сен,

Манга саулукъ тилейсе сен,
Гюрбежиме киресе сен,
Зорчуладан игисе сен.

Мени ючюн къаядан да 
Секирирсе сен, отдан да
Артха турмазса, жаудан да
 Къоркъмазса, тап, ажалдан да.

Мени ючюн кёп къыйналдынг, 
Кёп назмума тынгыладынг, 
Аланы иги ангыладынг
Башсызладан. Нёгер болдунг.

Бий тюйюлдю сени иенг,
Назмучуду - сени тюймейд.
Къызгъанмай  ашынгы  беред,
Темирчиди - сени  сюед.

Тийишлисе  сен  назмугъа,
Парийим, къара парийим,
Чап  терслеге, аманлагъа,
Парийим, къара парийим!

1910
***

Муссаны къатлап, Тур таууна чыкъдым, 
Файгъамбардан изми излеп, 
                                                  талчыкъдым.
Тобукъланып, къол жайып, тилек 
                                                       этдим,—
Изми жокъ, мухажир азабын чекдим.

Турдан къарадым, Иричи башындан
Элге къараучумча эрттен чагъында. 
Кёрдюм: адамла палах тузагъында, 
Аллахны жууугъунда, узагъында.

Кёреме: кёпдю бахча, ашлыкъ сабан,
Жокъ къуллагъа белни тюзетир заман, 
Тохтагъаннга бай кётюреди табан, 
Жарлыны сабийи - ач, юсю - жалан.

Жер иеси - жут, тебинеди кёзге,
Амал жокъду жарлыгъа ишлемезге, 
Мангылайгъа жазылгъанын кёрмезге, 
Ишлей-ишлей, аман бла ёлмезге!

Арап жерин къыдырып, аны кёрдюм,
Тур таууна кёп къарап, сейирсиндим:
«Жер къайда да не ариу эди дедим. 
Аллах, сен барын адам ючюн 
                                                    бердинг-

Да сора былай къыйынлы некди ол?
Кёзю - сокъур, кёлю - такъыр некди ол? 
Туууп, жашап, былай факъыр некди ол? 
Юйсюзледен, факъырладан толуд жол.

Аны кёре, жюрек жауум бошалды,
Аллах бла узакъ болду ушагъым.
 Къарыусузгъа инжиуде жокъ къошагъ-
ым,— 
Жел кюйдюрген къуу агъачха ушадым.

1910
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Драматургиясы 
Мечиланы Кязим, башында айтылгъаныча, поэмаларын 

драматургиягъа жууукъ жазгъанды. Сёз ючюн, «Тахир бла 
Зухурагъа» къарайыкъ да, аны ишлениши, эки жигит да сёз-
лерин кезиу- кезиу айтханлары, жаз тил бла сёлешгенлери, 
сёзге усталыкълары, айтыш да айта билгенлери, Тахирни 
тойгъа къызча кийинип келгени - бары да театр шартладыла. 
Ол сахнагъа тартдырып турады. 

Поэтни «Бузжигитини» жигитлерини ич дуниялары, сюй-
мекликлерине кертичиликлери, поэманы конфликти, аны 
тохтамай ёсюп баргъаны да драматургга аламат матери-
алды, аны ёзекге алып, пьеса къурарча.

Энчи белгилеригим, «Бузжигитде» жигитле Тахир бла 
Зухурадан эсе таукелдиле, ала бир бетли къуралып къалмай-
дыла. Бузжигит, Тахирча, жаланда сюймекликден шашхын  
болгъан жаш тюйюлдю. Ол устады, архитектор, художник. 
Анга сюймеклик, усталыкъ да бирдиле. Таулу элде туугъан 
Бузжигит тыш жерде бийиклеге жетгени, тутхан ишине, сюй-
меклигине кертичилей къалгъаны поэмасыны жигитлерини 
сыфатларын ачыкълауда Кязимни уллу жетишими эди. 

Маммеланы Ибрагим, бу чыгъарманы ёзекге алып, «Сюй-
мекликни поэмасын» жазгъаны драматургну тюз сайлауун 
кёргюзтеди. Аны конфликтин ёсдюре билгени бла Кязим 
кеси жазгъанлай: «Кёкдеги Аллахдан кючлюмюдю жер-
деги адамны айтханы?»- деген ачы кертилиги бла сейирге 
къалдыргъан философия оюмуна жетдиреди. 

«Жаралы жугъутурну» да Ибрагим Кязимни бу атлы по-
эмасына кёре жазгъанды. Дагъыда поэтни назмуларын, 
алада айтылгъан болумланы хайырланып, башха жигитле 
да къошуп (бий, бийче, Сакинат эм башхала), Кязимни 
драманы баш жигити да этип, Мамме улу, жаланда кесини 
чыгъармачылыгъында угъай, битеу малкъар драматургияда 
да эм мажал пьесаладан бирин къойгъанды. 

«Сюймекликни 
поэмасы»

1969 жылда Малкъар театрда «Сюймекликни поэмасын» 
Къулийланы Борис салгъанды. Сёзсюз, бу оюн коллективни, 
драматургну да жетишимлери эди. Мында Мамме улу, Кя-
зимни ызындан бара, Бузжигитни ариулукъгъа, тюзлюкге, 
сюймекликге табыннган уста этеди. Биз кетсек да, къалала 
къалырла деген оюм бла ишлейди ол. 

 Поэтни Ханы драматургга аллай амал бергенди – 
аны адамлыкъ, аталыкъ, ханлыкъ ышанларын да толу 
ачыкъларча. Ибрагим Бузжигитни гитче заманында 
анга мамлюкге берилген къарындашы Къарамырза 
бла тюбешдиреди. Ол зар, къара ниетли адамды, аскер 
башчы. Къарамырза, Ханны къызы Зулейханы алып, 
тахха олтурур муратлыды. 

Пьесаны автору Кязимде келген ызгъа  кертичилей 
къалады – сюймекликни бла усталыкъны кёргюзтеди. 
Къарындашладан бирини тахха талашыуу аланы бир 
бирге жау, дуниядан жокъ этгенин да ачыкълайды. 

1969 жылда 16-чы сентябрьде чыкъгъан «Кабардино – 
Балкарская правда» газетде «Поэма о любви» деген ат 
бла статья басмаланнган эди. Аны авторлары Мызыланы 
Исмайыл бла Зумакъулланы Владимир былай жазгъан-
дыла: «Оюнну ахырында битеу пьесаны магъанасы 
ачылгъанды - устаны бла Ханны юйюрлерини бушуула-
ры эм сюймекликни жойгъанлары…»  Ала режиссёрну, 
Ханны, Къарамырзаны, Зулейханы рольларын ойнагъан 
Маммеланы Ибрагимни, Юсюпланы Хамитни, Будайланы 
Ольганы эм башха актёрланы ишлерине бийик багъа 
бередиле. 

«Сюймекликни поэмасына» Малкъарда, Къарачайда, 
Дагъыстанда да къарагъандыла. Бузжигитни бла Зулей-
ханы таурухлары къайда да къараучуну сансыз къоймагъ-
андыла. 1997 жылда Маммеланы Ибрагим аны биринчи 
вариантын театрны жаш актёрлары бла да  салгъан эди. 

«Жаралы жугъутур»
Драматургну бу пьесасы къыйын туугъанды. Аны бла 

къалай ишлегенини юсюнден Мамме улу былай эсгерлик-
ди: «Кязимни, уллу поэтнича, кесини тили, стили барды. 
Аланы сакъларгъа керек болгъанды. Аны пьесагъа къо-
шулгъан назмулары бир тюрлю болмаз ючюн, аланы да 
поэтни тилине, аны стилине келишдирирге тюшгенди. Ол 
жаны бла айтханда да, чырмаусуз бара эди иш. Чырмау 

ТЕАТР

Хажи, жигитлери да - сахнада
Кязим бла театрны араларында бир тюрлю 

байламлыкъ жокъду дерикле да болурла. Мени 
оюмума кёре уа, поэт, кеси да эс этмей,  поэма-
ларын драматургияны жорукъларына кёре жаз-
гъанды. 1940 жылда 26-чы октябрьде Москвада 
ГИТИС-ни актёр факультетин бошап къайтханла 
Лопе де Веганы «Къой шауданын» кёргюзтген 
ингирлеринде Кязим залда болгъанды. Артда, 
сахнагъа чыгъып, анда баш рольну ойнагъан 
Кючмезланы Шарифаны къучакълап алгъыш-
лагъанды, халкъында аллай фахмулу къыз бол-
гъаны бла ёхтемленнгенин билдиргенди. 

Актёр Чочайланы Жюнюс да хажини эгечин-
ден туугъанды, жаш аны чыгъармаларыны 
бир талайын кёлден окъугъанды. Бюгюнлюкде 
айталмайма ол ингирде Кязимни театргъа ким 
чакъыргъанын, алай аныча жарыкъландырыуну 
магъанасын терен ангылагъан акъылманнга Мал-
къар театрны жаратылыуу уллу къууанч болмай 
амалы жокъ эди.

башхада болгъанды. Кязимни жамауат ишин, жамауат 
сезимин, адамлыкъ даражасын да толуракъ ачар ючюн, 
бир тийишли эпизод керек эди. Ансыз: «Назмула жазама, 
темир тюеме», -деп, ол кеси айтханлай, аны жаланда 
акъылман, поэт, уста темирчи этип къоюу  сахнагъа бек 
аз эди. Сыфаты бир тюрсюнлю кёрюне эди. Керекли 
эпизод а - жокъ». 

Аллай ишни драматургга герпегежчи къартла айтхан-
дыла. Кириуютде, Къара ташлада, Холамны бла Бызын-
гыны арасында болгъан уллу тюйюшню юсюнден, аны 
тохтатыргъа Кязим да къатышханын хапарлагъандыла 
ала. Аны билгенден сора, ол автор мурат этгенден эсе да, 
иги эпизод болуп киргенди пьесагъа. Анда, чыгъарманы 
баш жигитини элини, халкъыны аллында жууаплылыгъы 
ачылып, жамауат аллында айланнган адамныча да  кёр-
гюзтюлгенди сыфаты. 

Кязимни ролюн Маммеланы Ибрагим кеси ойнагъаны 
спектакльни бек иги жаны болгъанды. Аны режиссёру 
Георгий Моисеев бу ишге уллу кёл салгъанды. Анга къа-
тышхан актёрла Къудайланы Ахмат, Балаланы Омар, 
Энейланы Рая, Юсюпланы Хамит, Къудайланы Маржан 
эм башхала сейир, толу сыфатла къурагъандыла. 

«Жаралы жугъутурну» юсюнден ол кезиуде кёп жа-
зылгъанды. Ибрагим а артыкъда Москвадан келген 
кесаматчы Ю. Фридни «Театральная жизнь» журналда 
чыкъгъан «Поэт, которого мы не знали» деген статьясы 
бла ёхтемленнгенди. 

«Азап жолу» 
Драматург Тёппеланы Алим а, «Азап жолу» деген пье-

сасын Кязимни чыгъармаларына кёре жазмай, аны кесин 
чыгъаргъанды сахнагъа. Бу  сюргюнню сур жылларыны 
юсюнден театрда биринчи сёз болуп, къараучу анга жи-
лямукълары бара, кёплеге залда жер жетмей, сюелип 
къарагъандыла. Фахмулу, жашаудан замансыз кетген актёр 
Бачиланы Ахмат Кязимни сыфатында аны ахыр айларын-
да сынагъан азаплыкъны, ачлыкъны, жаланнгачлыкъны, 
халкъына, художник болургъа сюйген жашчыкъгъа да (аны 
бетинде халкъны келлик тёлюлерине да) ариу, керти сёзю 
бла кюч - къарыу бергенин ачыкълагъанды. Андан сора 
Ахмат кеси да жашауда сабыр болгъанын, сёзню бошуна 
айтмагъанын белгилерикдиле. 

Драматургдан бир жол Кязимни сыфаты бла халкъына 
не айтыргъа излегенини юсюнден соргъанымда, ол былай 
жууаплагъан эди:  «Пьесада Кязим баш жигитди дейбиз. 
Тюзю, ол халкъны кёчгюнчюлюкде кёрген къыйынлыгъыны 
сыфатыды. Халкъны ниет къудурети.

Экинчиден, халкъла арасында окъуна кеси энчиди.  Ючюн-
чюден, халкъ къыйын жолунда кесилигин, иги къылыгъын, 
жандауурлугъун тас этмей баргъанды. Ахырында киши 
жеринде, аулакъда ол ёле туруп, башхала сау къаладыла, 
алай бла жашау андан ары барады.

Дагъыда пьесада Факъырачы барды. Хар жеринден къы-
сталгъан адам факъырачыгъа тенг болады. Мени оюмум 
бла, ол белгиди, халкъны бир жаныды. Аны бла Кязимни 
ушагъы оптимист трагедияды, къараучугъа таукеллик 
берген. 

«Азап жолунда» Кязим болмай амал жокъ эди. Мен аны 
бла кёчгюнчюлюкню, ол азапны философиясын айтыргъа 
итиннгенме». 

Автор чыгъармасына ары дери жашаудан кетген хажини 
жашы Мухамматны, революционер Солтан - Хамитни да 
къошханды. Аланы арбакълары (приведения) чыгъадыла 
сахнагъа. Аны бла Тёппе улу Кязимни революциягъа ий-
наннганын, алай артда аны алдагъанын айтыргъа сюйгенди. 

Кертиди, пьесада, спектакльде да кемчиликле болгъан-
дыла. Алай озгъан ёмюрню 80-чи жылларыны ахырында, 
кёчгюнчюлюкню юсюнден айтыргъа онг чыкъгъанда, дин-
леге да башха кёзден къарала башлагъанда, быллай пьеса 
туумай амалы жокъ эди. Не заманда да театр жашауда 
тюрлениулеге алгъаракъ эс бурады. Андан айтадыла сахна 
аны кюзгюсюдю деп.

Къалай – алай болса да, Кязимни сыфатын сахнада кёрюу 
аны бла тюбешгенчады. Мен сукъланып тынгылайма, ол 
оюнланы эслеринде тутуп, аланы юслеринден айтханлагъа. 

САРАККУЛАНЫ Асият.
Суратланы ШАХМЫРЗАЛАНЫ Алексей алгъанды. 

Чынтты философ
…Кязимни къабырыны къатында сюелип турама. 

Жюрегими жарсыу, къууанч, мурат бийлейди. Гю-
няхсыз жоюлгъан инсанлагъа жаным ауруйду. Сау 
къалып къайтханлагъа къууанама, ала бла бир 
миллетли болгъаныма ёхтемлене. 

Кязим, бизге ёмюрлени жылларындан къарап, 
жылы къол аязы  бла башыбызны сылай, биягъы алай 
этмединг, керек жерде айтмадынг деп, жумушакъ 
кёлкъалды этгенча кёрюнеди. 

…Тыш жерде  сау къалыргъа амалла изленнгенди-
ле.  Мында уа жангыдан жашауну эбине тюшюнюрге 
керек эди. Аны ючюн болур алыкъа Кязимни чыгъ-

Ачыкъ жюрекден

«Жаралы жугъутурда» Мамме-«Жаралы жугъутурда» Мамме-
ланы Ибрагим (ортада) Кязимни ланы Ибрагим (ортада) Кязимни 
ролюнда.ролюнда.

Бачиланы Ахмат «Азап жо-Бачиланы Ахмат «Азап жо-
лунда» Кязимни  ролюнда.лунда» Кязимни  ролюнда.

Ёз жерине термилиую
Тынчлыкъсыз жолла къыдырып айланнган акъ-

ылман поэтни  чыгъармаларында тыш жер энчи 
магъаналыды. Ол бошдан тюйюлдю. Нек дегенде 
назмучугъа къадарны буйругъу бла жюреги бай-
ланнган, кюсеген ёз журтундан узакълада къалыргъа 
тюшюп тургъанды. 

Мечиланы Кязим малкъар, шаркъ халкъланы 
тарыхларын,  айныу жолларын иги билгенди. Ол 
себепден тыш жерни ёню, аны бла байламлы ёкюню-
ую Мечи улуну чыгъармачылыгъында, бир башхада 
болмагъанча, кесгинди, ачыкъды.

БАУАЛАНЫ Кязим. 

армачылыгъын тийишлисича тинталмагъанбыз. Алай 
алыкъа Кязимни юсюнден тынгылы хапарларыкъ адам 
келлигине ийнанама. 

Аны табийгъат бла тенглешдирсек тюзюрекди, 
жаны болгъан зат бла угъай - тау кырдыкла, тёппеле,  
къумла, жол жанында къаты жерни тешип чыкъгъан  
ит – тили чапыракъ бла. 

Кязим интеллигентди, ишчиди, поэтди, философду, 
дин ахлусуду – аны халинде бу ышанла барысы да 
бирча даражададыла. Аллай сейир бирлешиулюк 
жашауда хазна тюбемеучюдю, жомакъдачады. Бу 
шарт, адамны солуууча,  эсленмеген, алай жашау 
кюч берген къарыуду. 

 ЧЫПЧЫКЪЛАНЫ Борис.
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БашламчылыкъБашламчылыкъ

Мен Мечиланы Кязимни  «Жа-
ралы  жугъутур» деген  по-
эмасын  бек жаратама.  Аны ол  
1907  жылда  жазгъанды.  Бу 
чыгъармада  хар тизгин кеси 
аллына  бир  суратлау  борчну 
тамамлайды. Анда  Кязим  хапар 
айтыу бла  угъай, тенглешдири-
улени,  тюрлю-тюрлю  суратлау 
онгланы, амалланы  кючлери  
бла   жашау тенгсизликни  те-
масын алай  уста, алай аламат 
ачыкълайды.  Кертилик сёзню  
ажайып кючю  бла,  суратлау-
лукъну  сенгмез  бояулары бла  
ишленеди.

Дунияны  бирси жерлеринде-
ча, Холам-Бызынгы  тарында  
да  халкъ  зулмудан инжиледи. 
Адамлагъа жетген зарауатлыкъ-
ны  кёре, акъылманны  жюреги  
кюеди:

Ой, жаралы жугъутур,
Мен да санга  ушайма,
Жюрегими къан  жууа,
Хапарымы бошайма.
 Халкъны  сарынын  басма  бла  

Кязим белгили болургъа итин-
мегенди. Аны алайсыз да бил-
гендиле, таныгъандыла. Поэт 
жазгъан назмуланы таулула ныгъ-
ышлада окъугъандыла. Хажини 
поэзиясы халкъыны жашауун-
дан, аны къыйынлыкъларындан 
бир заманда айырылмагъанды. 
Анданды Кязимни миллетини 
атындан айтханы, аны жаны бо-
луп къалгъаны да. 

Ёз жашауу бла поэт озгъан 
ёмюрню, келлик жылланы да 
бирикдиргенди, халкъы  сакълап 
тургъан, аны жолун жарытхан 
жулдуз болуп. Кязим, ёз тилинде 

Бусагъатда дуния Интернет бла 
глобализацияны дуниясыды. Ке-
рек информацияны, китаплада 
излеп турмай, компьютер экран-
да такъыйкъаны ичинде ачып 
къараргъа онг барды. Не десек 
да, бир жаны бла ол аман тюйюл-
дю. Сёз ючюн, атлары айтылгъан 
адамларыбызны неда тарыхны 
юсюнден тынгылы материалла 
Интернетде женгил табыладыла. 
Биз эсибизни бурурча, сейирибиз 
бла окъурча сайтладан бири да 
2012 жылда жарашдырылгъан-
ды. Анда Мечиланы Кязимни 
жашау эм чыгъармачылыкъ 
жолу толу ачыкъланады.

Акъылман Кязимни назмула-
рын сюйгенле Россейде, тыш 
къыраллада да бардыла. Ол жаз-
гъан  тизгинлени  бусагъатда да 
сейирлери бла окъуйдула алада 
кётюрюлген темала бюгюнлюкде 
да магъаналарын тас этмегенле-
ри  себепли.  Жазыучуну  ёз же-
ринден узакъда жашагъанланы 
араларында  закийни китапларын 
алып окъургъа онг тапмагъанла  
бардыла.  Сора бусагъатдагъы 
жаш адамла сюйген жазыучула-
рыны бла поэтлерини юсюнден 
материалланы Интернетден алып 
хайырланыргъа  бегирек ыразы-
дыла. Ол болгъанды Мечиланы 
Кязимни официальный сайтын 
жарашдырылгъаныны баш сыл-
тауу да.

Бу огъурлу оюмну жашаугъа 
кийириуде «Энергия созидания» 
фондну  келечилери  Жангораз-
ланы Мухамматны бла Боташла-
ны Аминаны аслам къыйынлары 

айтып, дуниягъа   эшитдирирге, 
алай бла  киши  къыйынын  ашап   
жашагъанланы   бетлерин  туура  
этерге  Кязимни  онгу  жокъду. 
Ол жаланда  жыргъа  базынады. 
Халкъны  кёзюн ачдырырмы 
энди деп, жаралы жугъутурну  
хапарын да жыргъа  аны   се-

бепли  салады. Тарых  жаны  бла  
алып  къарагъанда, «Жаралы  
жугъутур» XX  ёмюрню аллында   
жазылгъан  бек  биринчи  реа-
лист  чыгъармаланы  сытырында 
турады.

Мында  да  таулу  поэт  кесини   
сёзю бла халкъны жашаууна  
кесамат этеди, хар инсан  да  на-
сыплы болургъа  керекди деген  
бурун  заманладан  бери  да  ин-
жилген  адамны  жюрегинде  жа-
шагъан  термилиуню  къайтарып  
айтады. «Жаралы  жугъутурда» 
да  назмучу  адамны огъурлу  
кючюне  ийнаннганлай къалады.

«Не  гитче къыралчыкъ да  
уллу  сёзге  уста  закийле  бер-
мей  амалы  жокъду»,-дегенди  
Максим Горький. Ол  алай таулу 
акъылманнга  ушагъан  чыгъар-
мачылагъа  айтханды.

БЕЙТУГАНЛАНЫ Исмайыл.
Тёбен Чегемде Къулийланы 
Къайсын атлы орта школну 
9-чу классыны  окъуучусу.

барды. Быллай уллу  ишде сайт-
ха  материалланы жыйыу бек 
магъаналыды.  Бу эки иш кёллю 
жаш адам, поэтле Ёлмезланы 
Мурадин эм Бегиланы Абдуллах 
бла кенгешип, назмуланы, башха 
керекли информацияны да жый-
ышдыргъандыла.  

Сайтда Мечи улуну чыгъарма-
чылыгъы бла байламлы сейир 
видеоматериалла да салыннган-
дыла. Ала бери ВТК «Къабарты-
Малкъар» телеканалны малкъар 
тилде бериулерини баш редак-
тору Мишаланы Ахузатны хайы-
рындан тюшгендиле. Галереяда 
уа поэтни эмда аны жашагъан 
журтуну кёп тюрлю суратларын  
кёрюрге онг барды.   Акъылман-
ны юсюнден оюмларын бу бетле-
де алимле, жазыучула, кесамат-
чыла айтхандыла. Бери, Мечи 
улуну кесини назмуларындан, 
дастанларындан сора да, анга 
къалам къарындашларыны жо-
ралаулары да къошулгъандыла. 

Белгилисича, Кязимни жаша-
уунда, чыгъармачылыгъында 
тюбеген кёп сейир болумланы 
Виктор бла Мария Котляровла 
тинтгендиле.  Аланы «Балкария:  
боль и гордость. Книга о мудром 
кузнеце Кязиме Мечиеве» де-
ген магъаналы китапларыны 
электрон версиялары да толусун-
лай  сайтха тюшгенди. Тарыхчы 
Темуккуланы Борис да проектни 
хазырлагъан заманда, билимин, 
къарыуун да аямай, кесини жа-
нындан уллу болушлукъ этгенди. 

Сайт тёрт айны ичинде жараш-
дырылгъанды. Аны къурагъанла 

иш бек терк этилгеннге санай-
дыла. «Баям,  бу болумну алай-
лыгъы Кязимни огъурлулугъуну, 
теренлигини хайырындан бо-
лур.  Проектни презентациясы 
Къулийланы Къайсынны юй-
музейинде ётгенди да, аны ючюн 
да культура араны башчысы 
Къулийланы Фатимагъа жюрек 
ыразылыгъыбызны билдиребиз», 
- дейди  Боташланы Амина.

Сайт ачылгъандан сора «Энер-
гия созидания» фондха ыра-
зылыкъ сёзле бла кёп письмо  
келгенди. Интернетде окъуучу-
ларыны саны да аслам, рейтинги 
да уллу болгъаны уа Мечиланы 
Кязим бюгюн – бюгече да биз-
ни жюрегибизде жашагъанын,  
чыгъармалары уа жолубузну 
жарытханлай тургъанларын бел-
гилейди.  

Сайтны Интернетде адреси: 
k-mechiev.ru . Аны бетлерине 
къарап, соруулары болгъанла  
«Обратная связь» деген бёлю-
мюнде электрон письмо жазар-
гъа боллукъдула. 

ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат.

толу да этеди.  Аллай болум, по-
этни харкюнлюк эригиулю  жаша-
удан сакълап, къыйынлыкълагъа 
хорлатып къоймай, дуниягъа жа-
ланда акъ – къара деп къарамай, 
аны кёп тюрсюнлю болгъанын 
кёрюрге онг береди. 

Кязимни жашау жолу, чыгъар-
мачылыгъы бла да бюгюн шагъ-
ырей  болгъанланы кёзлерине 
къарай, алада сейирсиниуню, 
терен жарсыуну да кёреме. Ала 
поэтни къадары, башха тюрлю 
угъай, алай къуралгъанына жар-
сыйдыла, андан башха тюрлю бо-
лургъа керек эди, дейдиле.  Аны 
эрттеден белгили назмуларыны 
орус тилге кёчюрюлгенлери азды-
ла, школчула сатып алырча неда 
школлагъа саугъа этерча  гитче 
китапчыкълары да жокъдула. 

Кязимоведенияда арт жыллада 
иги атлам этилгенди, алай шахар-
да окъуна  малкъар литератураны 
классигини юсюнден айта, аны 
назмулары бла поэмалары кир-
ген китапла бла угъай, газетледе, 
журналлада эртте басмаланнган 
статьяла бла хайырланадыла. 
Битеу дунияда музейледе бол-
гъан адет Кязимни Шыкъыда 
музейине да кийирирге тийишли 
болуп турады: анда попечитель 
совет къураргъа керекди. Аны бла 
байламлы проблемаланы белги-
леп, аланы  аз-аздан тамамлай 
барыргъа боллукъду.  

Ол жумушла, поэтни жаланда 
чыгъармачылыгъы бла байламлы 
болуп къалмай, хажини юйюн, 
гюрбежисин сакълауда, экспо-
зицияны жангырта туруугъа, 
экскурсоводла хазырлаугъа да эс 
бурулуп, Бызынгыдан Шыкъыгъа 
баргъан жолгъа ремонт этип, 
автобусла, башха машинала да 
ары чыгъарча онгла къураргъа 
керекди. 

Бюгюнлюкде Кязим, аны иги-
ликге, адамлыкъгъа чакъыргъан 
назмулары да бизге кюч – къарыу 
бередиле. Поэт, бизни таян-
чагъыбыз болуп, ахшылыкъгъа 
элтген жолгъа чыгъарыргъа 
болушурукъду. Хажи жаланда 
бетине кёре, жюреги айтханны 
эте жашагъанды, бу уа къайсы 
заманда да аз тюбеген ишди. Ол, 
ауур жолунда кесини энчилигин 
тас этмей, битеу сынагъан къый-
ынлыкъларына да къарамай, 
ийманын, ышаныуун, жазыу 
ишге сюймеклигин тас этмезге 
кюч – къарыу тапханды. «Буз-
жигит» деген поэмасында баш 
жигитни атасыны быллай сёзлери 
бардыла: 

Ташны да, агъачны да, 
Топуракъны да сюйюп,
Жашадым мен жеримде, 
Жашау къыйматын билип…
Ма ол сюймеклик жетишмейди 

бюгюн. Заманында айтылгъан 
керти сёз, тийишли сёз да азды 
Кязимсиз. 

Мария КОТЛЯРОВА.

Ахшы муратланы 
ёчюлмегенлерин баямлагъанды

Закийни чыгъармачылыгъы
     - Интернетде

Бизге жазадыла

Огъурлу кючге ийнандырады

СагъышлаСагъышла

назмула тагъа, ол хайырланн-
ган сёзлени жанлары бар эди. 
Андан эди аланы эшитгенни 
жангы дуниягъа чыкъгъан кибик 
болгъаны: харкюнлюк эригиулю, 
жаланда жанларын сакълар 
ючюн, къазауат этерге тюшген 
жашауу сейир да, магъаналы да 
кёрюннгенди. 

Кязимни поэзиясы да, ол жа-
шауну болгъаныча ачыкълай, 
дагъыда аны бла бирге ариу-
лукъ, сюймеклик кёллендирип, 
ахшы муратла  ёчюлмегенлерин 
да туура этгенди. Акъылманны 
поэзиясы, аны оюмлары, акъыл-
лары бюгюн да эскермегендиле, 
огъурлулукъгъа, тюзлюкге элтген 
жолла кибик. Шыкъыда жылны 
жарымына жууукъ заманны 
сууукъ болгъанлыкъгъа, ол бу 
дуниягъа адамны къыйынлыгъын 
толу сезген, бай жюрекли инсан-
ны саугъа этгенди. 

Халкъыны аллында баргъан 
дин къуллукъчу эди  шыкъычы 
закий, бир заманда ол жерни 
алыргъа излемей. Аны диннге 
къаты берилгени зикирлеринде, 
жашауну юсюнден назмуларын-
да да кёрюнеди. Алада терен 
философия оюмла бардыла, 
тийишли билими болмай окъугъ-
ан анга тюшюнмей къалыргъа 
боллукъду. Алай жюрег а сезмей 
къоймайды: дуния тюрленип, 
битеу тёгерегибиздеги жокъ 
болса да, адамны Аллах бла 
байламлыгъы, аны тюз сёзге 
термилиую къаллыкъ тюйюлдю. 
Ол адамны жашауун магъаналы, 


