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Жабылыу

Ыйых кюн  малкъар халкъны 
"Алан" жамауат организаци-
ясыны советини жыйылыуу 
болгъанды. Анда  миллетибиз 
бла ба байламлы эки  датагъа 
аталып бардырыллыкъ ишле 
сюзюлгендиле. 

Советни таматасы Беппай-
ланы Суфиян билдиргенича, 
8 мартда,  малкъар халкъ 
зор бла кёчюрюлген кюнде, 
Долинскдеги музейни аллын-
да, хар замандача, жамауат 
сагъат  онда жыйыллыкъды. 

Ол зарауатлыкъда жоюл-
гъанланы эсгериу боллукъду, 
иймам дууа тутдурлукъду, 
мемориалны къабыргъасына 
бла Кязим хажини къабыры-
на гюлле  салынырыкъдыла. 
Андан сора  ыразылыгъы 
болгъан мемориалгъа кирип, 
анда жангы экспонатлагъа 
къараргъа боллукъду. 

Малкъар халкъны жангы-
рыууну кюнюне жораланнган 
ишлени  юсюнден  а  советни  
къауумуна кирген Этчеланы 

Музафар  айтханды. Ол бил-
диргенича, 28 мартда майдан-
да тюрлю-тюрлю миллетлени 
къошлары къураллыкъдыла. 
"Ана тилим, бай тилим", "Ана 
тилим, жаным тиним", "Жаша, 
жашна, Малкъарым!" деген 
эмда башха  конкурслада 
хорлагъанланы саугъалау 
боллукъду. Абадан тёлюлени 
уа  сыйларгъа эмда  хурмет-
лерге белгиленеди. Дагъыда 
юч жюз адам бирге туруп 
тепсерча этилликди.

Ингирликде уа Музыкалы 
театрны сахнасында респу-
бликаны белгили артистлери  
байрам концерт кёргюзтю-
рюкдюле.  Анга отуз беш адам 
къатышырыкъды.

Жыйылыуну кезиуюнде  кёч-
гюнчюлюкде азап чекгенлени 
эсгериуню кюнюне аталгъан 
ишлени бардырыу жаны бла 
къурау комитет айырылгъа-
ныны, ол тогъуз адамдан 
къуралгъаныны юсюнден да 
билдирилгенди.  

ДАЛХАТЛАны Марзият.

Шабат кюн Къабарты-Малкъар къырал 
университетде  Жаш профессионалла-
ны (WorldSkills Рussia)  ючюнчю регион  
чемпионаты жабылгъанды. Анга атал-
гъан къууанчлы жыйылыугъа КъМР-ни 
Башчысыны къуллугъун болжаллы халда 
толтургъан Казбек Коков, КъМР-де Баш 
федерал инспектор Евгений Ткачев, РФ-
ни Къырал Думасыны депутаты Гекки-
ланы Заур, КъМР-ни Парламентини бла 
Правительствосуну, министерстволаны 
бла ведомстволаны башчылары къатыш-
хандыла. 

 Ол башланырдан алгъа уа,  къонакъла 
окъуу юйню  кенг коридорунда  къурал-
гъан кёрмючге къарагъандыла. Анда  
шёндюгю модагъа кёре тигилген жый-
рыкълагъа, хунерлиле жыйгъан робот-
лагъа, ашха устала хазырлагъан миллет 
ашарыкълагъа, башха  затлагъа  да уллу 

«Жаш тёлюбюз республикабызны хазнасыды, аны 
айнытыр ючюн къолубуздан келгенни аярыкъ тюйюлбюз»

КъМР-ни Башчысыны къул-
лугъун болжаллы халда тол-
тургъан К.В. Коков Россей 
Федерацияны Правительство-
сунда Финанс университетни 
100-жыллыгъына жораланып 
Москвада къуралгъан байрам 
тюбешиулеге къатышханды. 
Ол вузну таматаларын, студент-
лерин, выпускниклерин да бу 
магъаналы кюн бла алгъыш-
лап, алагъа илму эмда билим 
бериу бёлюмледе салыннган 
борчланы жашауда барды-
рырча чыгъармачылыкъ жети-
шимле тежегенди. Бусагъатда 
бу университетде Къабарты-
Мадкъарда жашагъан 178 адам 
окъуйдула.

- Озгъан ёмюрге Россейни 

финансла жаны бла баш вузу 
гитче отрасль институтдан кёп 
профильли илму-билим бериу 
окъуу махкемеге дери элтген 
уллу, кесича энчи жолну ёт-
генди, россейли экономикагъа  
билимли специалистлени  ха-
зырлау жаны бла  къыйматлы 
юлюшюн къошханды. Анда 
окъуп чыкъгъанла къыралны 
кёп жерлеринде урунадыла, ол 
санда Къабарты-Малкъарда да, 
ала башха-башха бёлюмледе, 
финансла сферада, къырал 
власть органлада, илмуда, 
билим бериуде магъаналы 
къуллукълададыла, - деп бел-
гилегенди Коков.

Университетге, деп чертгенди 
республиканы оноучусу,  Рос-

сейни Президенти  къыралны  
социал-экономика  жаны бла 
эркинлигин жалчытыр ючюн 
салгъан жангы къыйын бор-
чладан чыкъгъан жумушланы 
толтурургъа керек боллукъду.

КъМР-ни Башчысыны къул-
лугъун болжаллы халда тол-
тургъан вузну  профессор-
преподаватель къаууму, ахшы 
тёрелеге кертилигин сакълап, 
мындан арысында да заман-
ны излемлерине кёре бийик 
даражалы специалистлени 
хазырларыгъына ийнаннганын 
билдиргенди.

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну 

пресс-службасы.

Белгилеу

Казбек Коков РФ-ни Правительствосунда Финанс университетни 
100-жыллыгъына жораланнган байрамгъа къатышханды

ЖЫЙЫЛЫУ

Шарт программа тохташдырылгъанды 

КъМР-ни Парламентини пре-
зидиумуну кезиулю жыйылыу-
унда «правительстволу сагъ-
атны» чеклеринде КъМР-де 
волонтёрланы  жылы къалай 
бардырылгъаныны  эсеплери 
сюзюлгендиле. 

Ала бла жыйылгъанланы 
жарыкъландырыу, илму эм 
жаш тёлюню ишлери жаны 
бла министрни орунбасары 
Мокъаланы Ачемез шагъы-
рей этгенди. Аны айтханына 
кёре, 2018 жылда КъМР-ни 
Башчысында добровольче-
ствону соруулары жаны бла 
совет  къуралгъанды, дагъыда 
Волонтёрланы жылына хазыр-
ланыу эм бардырыу комитет да 
ишлегенди.  

Бюгюнлюкде уа республика-
да бу къымылдаугъа къатыш-
ханланы саны 8600 адамдан 
18140-гъа дери ёсгенди. Аланы 
94 проценти  школчула бла 
студентледиле. 

Былтыр республиканы бюд-
жетинден добровольчествону 
айнытыугъа 454 минг сом 
къоратылгъанды. Граждан 
обществону институтлары бла 
байламлыкъла эм динлени иш-
лери жаны бла министерство 
уа коммерциялы болмагъан 
организацияланы арасындан 
конкурсну чеклеринде эки во-
лонтёр организациягъа 500-
шер минг сом бёлгенди. 

 - «Билим бериу» миллет про-
ектни «Социал тирилик» феде-
рал конкурсуна берилген заяв-
каланы сюзюп,  республикагъа 
софинансирование амал бла 

8 миллион сом бёлюннгенди,-
деп къошханды докладчы. 

Волонтёрланы хайырындан 
а былтыр адамланы социал 
жумушларын тамамлагъан 
организациялада 530 жанда-
уурлукъ иш бардырылгъан-
ды, аскерчилени хурметине 
ишленнген 248 эсгертме бла 
къарындаш къабырла жан-
гыртылгъандыла, 23 мингнге 
жууукъ терек салыннганды, 
къаугъалы болумланы тохта-
тыугъа аталгъан 5 юйрениу 
къуралгъанды. 

 Республиканы волонтёрла-
ры къыралны субъектлеринде 
тюрлю-тюрлю жыйылыуланы 
бардырыргъа да болушхан-
дыла. Ол санда футболдан 
дунияны FIFA-2018 эмда Ка-
спийск шахарда тутушуудан 
Европаны    чемпионатларын, 
«Жаш устала» эришиулени 
республикада бёлюмюн эм 
башхаланы. Битеу да бирге 
уа былтыр 1920 тюрлю-тюрлю 
жыйылыу, тюбешиу барды-
рылгъанды, алагъа 5 мингден 
аслам волонтёр къатышханды. 

Сёз «Россейни доброво-
лецлери» деген бирикдирил-
ген информация системаны 
ишин тирилтиуню юсюнден да 
баргъанды. Бюгюнлюкде уа 
анда эсепде 164 организация 
бла 763 волонтёр турадыла.  
Мындан ары къаллай жумушла 
толтурургъа белгиленнгенини 
юсюнден айта, Мокъаланы 
Ачемез саулукъ сакълауда, 
ёсюп келген тёлюню патриот 
ниетледе юйретиуде, тёгерек-

деги къудуретни сакълауда 
волонтёр къымылдауланы 
онгларын хайырланыргъа  бел-
гиленнгенин чертгенди. 

 Докладны сюзе. Парламент-
ни спикери Татьяна Егоро-
ва волонтёрлукъну тёрелери 
республикада, къыралда да 
терен болгъанларын айтханды. 
Ол аланы онгларын паллиатив 
болушлукъ бериуде хайырла-
ныргъа кереклисине эс бур-
гъанды. 

- Ол жаны бла арала битеу 
къыралда бардыла, ол санда 
бизде да. Сынаулары болгъан 
волонтёрланы бу ишге тартыр-
гъа керекди. Ала уа, медицина 
болушлукъ бергенден сора да, 
саусузланы кёллерин жарыкъ 
этерге, алай бла уа жашаула-
рын созаргъа боллукъдула,-
дегенди спикер.

 Парламентни Культура, 
граждан обществону инсти-
тутларын айнытыу эм асламлы 
информация органла эмда 
Билим бериу, илму эм жаш 
тёлю политика жаны бла ко-
митетлени башчылары Борис 
Паштов бла Светлана Азикова 
да волонтёрла бардыргъан 
ишге бийик багъа бергендиле 
эмда Жарыкъландырыу, илму 
эм жаш тёлюню ишлери жаны 
бла министерствону къыйыны 
уллу болгъанын чертип, ыразы-
лыкъларын айтхандыла.

Жыйылыуда этилген пред-
ложенияла эсгертиулеге кийи-
рилгендиле.

КъМР-ни Парламентини 
пресс-службасы.

Волонтёрла патриот ниетледе юйрениуге, 
къудуретни сакълаугъа уллу эс бёллюкдюле 

Парламент

эс бургъандыла. Агъач усталадан бири 
уа  Казбек Валерьевични кеси  ишлеген 
суратын аны кесине  бергенди.

Залда уа къызыл, жашил, сары, акъ 
энчи кийимлери бла жаш професионалла 
олтурадыла. Къонакъла да ары келедиле. 
Андан сора чемпионатны байрагъы  кий-
ириледи.  Анга жыйылгъанла, ёрге туруп, 
толкъун къарсла бла тюбегендиле. Бай-
ракъ космосда, жыйырма къыралда да 
болгъанды. 2018 жылны август айында уа  
Россейге берилгенди. Аны 18  шахарында 

болуп, Къабарты-Малкъаргъа жетгенди.
 Ызы бла Казбек  Коков конкурсну ре-

спубликалы кесегине чыкъгъанланы бла 
хорлагъанланы алгъышлагъанды.  РФ-ни 
Президенти Владимир Путин Федерал 
Жыйылыугъа  Посланиясында WorldSkills  
къымылдаугъа уллу магъана бергенин, 
аны сынауун ишчи усталыкъны даража-
сын кётюрюуде, башламчылыкъла, жан-
гылычла этерге талпыннган специалистле  
хазырлауда, ол санда профессионал 
билим бериуню жангыртыуда да, кенг 
хайырланыргъа кереклисин энчи чертип 

айтханын эсге салгъанды.
-Бизни республикада да ол кесине 

тийишли жер тапханы къууандырады. Бу 
жолгъу  регион  чемпионатха къатышхан-
ла  18 бек керекли усталыкълагъа кёре 
эришгендиле. Аланы араларында уа  юни-
орла, жаш специалистле кибик, сынаулу 
устазла-юйретиучюле да болгъандыла. 
Жаш тёлюбюз республикабызны хазна-
сыды, аны хунерлигин андан ары айны-
тыр ючюн къолубуздан келгенни аярыкъ 
тюйюлбюз,-дегенди КъМР-ни оноучусу.

Казбек Коков кёп да бармай «Билим 
бериу» миллет проектни чеклеринде 
келир заманлада бютюн бек сураллыкъ 
ишчи усталыкълагъа юйретиу жаны бла 
ара ачыллыгъын эмда WorldSkills-ни 
стандартларына бла шёндюгю заманны 
излемлерине кёре эллиден аслам мастер-
ской къураллыгъын билдиргенди. Сора 
жаш тёлюню ол онгланы хайырланыргъа, 
артха къарамай, алгъа – муратларына- 
таукел барыргъа, туугъан Къабарты-Мал-
къарыбызны бла Ата журтубузну айныу-
ларына себеплик этерге чакъыргъанды.

Регионну оноучусу дагъыда «Келир 
заманнга билет», «Мени биринчи бизне-
сим», «Мен – профессионалма», «Рос-
сейни лидерлери», «Жангы бийиклик» 
эмда къыйматлылыкъларын кёргюзтген 
аллай башха проектле да андан ары 
жашауда бардырыллыкъларына ышан-
дыргъанды. 

 Чемпионатны баш  директоруну атын-
дан конкурсантланы бла  къонакъланы   
WorldSkills-ни  регион программалары-
ны таматасыны орунбасары Людмила 
Иванюк  алгъышлагъанды. «Мен  бу 
халкъла аралы  къымылдауну байрагъын 

келтириуге къатышханым  ючюн кесими 
насыплыгъа санайма»,-дегенди эмда  
экспертлеге бла къураучулагъа жюрек 
ыразылыгъын билдиргенди.

Андан сора хорлагъанланы саугъалау 
башланнганды.  Тюрлю-тюрлю компетен-
циялада алтын, кюмюш эмда доммакъ 
майдалла, дипломла,  ахча саугъала ал-
гъанлагъа аланы КъМР-ни Парламентини 
Председатели Татьяна Егорова, Геккила-
ны Заур, Евгений Ткачев,КъМКъУ-ну бла 
КъМКъАУ-ну  ректорлары Юрий Альту-
дов бла Аслан Апажев, Нальчик шахар 
округну администрациясыны башчысы 
Таймураз Ахохов, Урунуу махтаулукъну 
эки орденини иеси Залимхан Мирза-
канов бергендиле. Саугъаланнганланы 
араларында  Кючмезланы Радима,  Гер-
гъокъланы Мухаммат, Черкесланы Жул-
дуз, Курданланы Жамиля,  Тамбийланы 
Мадина болгъандыла.

Шимал-Осетия Аланияда республи-
када  WorldSkills къымылдауну  коор-
динация  арасыны башчысы  Мавланов 
Алан а  Кючмезланы Радиманы  дюгер 
хычинлени уста этгени ючюн энчи саугъ-
алагъанды,  алай конкурсха къатышхан 
башхаланы да къуру къоймагъанды.

Концерт программа да бек сейир бол-
гъанды. Анга уа  КъМР-ни сыйлы артисти 
Текуланы Амур, Татьяна Третьяк, Тимур 
Лосанов, "Бзэрабзэ" къауум, "Кабардин-
ка" къырал академиялы тепсеу ансамбль,  
"Амикс", "Жилтинчикле" жыр-тепсеу ан-
самбльле да юлюшлерин къошхандыла.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратла авторнудула.

Малкъар халкъ бир кюнню ичинде туугъан 
жеринден айырылып, Къазахстаннга бла Орта 
Азиягъа кёчюрюлгенли быйыл 75 жыл болады. 
Андан бери  иги кесек заман озгъан эсе да, хар 
адамыбыз, юйюрюбюз ол зорлукъну сагъыннга-
ны сайын, чач тюклери ёрге сюеледи. Сюргюн 
бизни экономикабызгъа,культурабызгъа уллу 
хата тюшюргенди. Киши жеринде ачлыкъ, жа-
ланнгачлыкъ сынап, кёп адамыбыз тыш жерледе 

къабыр юлюшлерин тапхандыла. 
Болсада халкъыбыз кесини уллу тёзюмю, 

чыдамлыгъы, иш кёллюлюгю бла миллетлигин, 
адамлыкъ даражасын  сакълагъанды, баргъан 
жеринде махтаугъа тийишли болгъанды. Анга 
биз  басмалагъан материалла да шагъатлыкъ 
этедиле. Аланы 3-чю эмда 4-чю бетледе окъугъ-
уз. Тамбла уа ол шургулу кюннге атап бирге эки 
номер чыгъарабыз.

Шургулу дата

Ёмюрде да кёлден кетмезлик зулмулукъ
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Кёп болмай Чегем районну 
администрациясында былтыр 
муниципалитетде тамамланнган 
эмда этилирге керек ишлени 
юсю бла жер-жерли самоуправ-
ленияны Советини сессиясы 
болгъанды. Анга КъМР-ни Пар-
ламентини Председателини 
орунбасары Жанатайланы Са-
лим, Чегем муниципал районну 
администрациясыны башчысы 
Артур Текушев, организаци-
яланы, учрежденияланы эм 
биригиулени таматалары да 
къатышхандыла. 

Социал-экономика болумну 
юсюнден районну башчысыны 
орунбасарлары сёлешгендиле. 
Ол санда жер мюлкню тийиш-
лисича хайырланыуну, предпри-
ятияланы эмда гитче предприни-
мательство бла кюрешгенлени 
ишлерини,  инфраструктура 
эмда экология болумну иги-
лендириуню, билим бериуню, 
маданиятны, спортну юсюнден 

да айтхандыла. Бюджетни толту-
рууну юсюнден финансла управ-
ленияны таматасы Гелястанланы 
Барисбий билдиргенди. Саулай 
айтханда, докладчыла келтирген  
эсеплеге кёре,  районну  со-
циал-экономка бёлюмю айный 
баргъаны кёргюзтюлгенди.

Тюбешиуню ахырында Артур 
Текушев жер-жерли самоуправ-
ленияны органларына налогла-
ны тири жыяргъа эм инвестици-

яланы кёбейтип, районну бюд-
жетин байыкъландырырча борч 
салгъанды. Ол жууукъ заманда 
эки Маданият юй, дагъыда  ал-
лай бир физкультура-саулукъ 
сакълау комплекс, школ, эм 
юч сабий садик ишлениригин 
да билдиргенди.  Белгиленнген 
планны толтурур ючюн депутат-
ланы, администрацияны келе-
чилерин да тирирек болургъа 
чакъыргъанды.

Жыйылыуда дагъыда жер-
жерли советни бла ОМВД-ны бё-
люмюню ишлерини эсеплерин, 
шахарда къурулуш бардырыу 
жаны бла мардаланы, районну 
Уставына тюрлениуле кийири-
уню эмда башха вопросланы 
сюзгендиле, ызы бла тийишли 
эсгериуле берилгендиле.

МАГОМЕТЛАНЫ Сулейман.

Бу кюнледе бизни респу-
бликада Биринчи каналны 
репортерлары ишлейдиле. 
Ала «Поехали за талантами» 
эм «Любить вкусно» деген 
кезиулю бериулени  алдыра-
дыла. Алагъа таула сейир бол-
гъанлары себепли съёмкала  
Элбрус районда ётгендиле. 
Минги тауну тийресинде ала 
фрирайддан, сноуборддан, тау 

лыжыладан, альпинизмден ин-
структорла бла, МЧС-ни излеу-
къутхарыу отрядыны ишчилери 
бла, миллет хазнабызны уста-
лары, ашларыбызны хазыр-
лагъанла бла, «Приэльбрусье» 
миллет паркны келечилери бла 
да тюбешгендиле. 

Къараучула аламат табийгъа-
тыбызны, тарларыбызны, мил-
лет адет-тёрелерибизни бла 

маданиятыбызны, Минги таугъа 
ёрлеуню кёрлюкдюле. Тау лыжа 
курортну юсюнден да боллукъду 
сюжет. Битеу бу затланы юч ай-
дан телекомпанияны «Поехали» 
деген каналында кёргюзтюрюк-
дюле. 

 Алиса Тарим, 
 Элбрус районну админи-

страциясыны 
пресс-секретары.

Долинскде Малкъар халкъ 
туугъан жеринден зор бла 
кёчюрюлгенде азап чекгенле-
ни  мемориалында  8 мартха 
хазырланыу барады. Музейде  
ишлегенле   бир заманда да 
болмагъанча сейир кёрмюч-
ле къурауну къайгъысына 
киришгендиле, кёп магъа-
налы шартла да жыйышдыр-
гъандыла. Аны хайырындан  
миллетибизни бу бушуулу 
кюню бла байламлы стендле 
жангыртыллыкъдыла, бютюн 
байыкъланырыкъдыла.

Алайды да, Уллу Ата журт 
урушда жигитлик болдургъан 
жерлешлерибизге, биринчи 
устаз тиширыуларыбызгъа, 
бюгюнлюкде жетишимли бол-
гъан педагоглагъа, КъМР-ни 
къыраллыгъын 100-жыллыгъ-
ына, Ленинград блокаданы 
75-жыллыгъына аталгъан до-
кументлеге, суратлагъа  да  
иги кесек къошулгъанды. 

-Кёчгюнчюлюк бла уруш да 
бошдан бирикдирилмегенди.  

А ла бир кезиуге тюшеди-
ле.  Биз халкъыбыз сюргюн-
де кёрген къыйынлыгъыны, 
жигит жашларыбыз урушда 
болдургъан кишиликлерини, 
жигерликлерини юслеринден 
хапарлагъан суратланы, до-
кументлени, материалланы 
да кёргюзтюп къоймай, ала 
тийишли болгъан майдалла-
ны, орденлени, командовани-
яланы бюсюреу къагъытларын 
да салгъанбыз. 

Ала кёпдюле. Дагъыда къо-
шарыкъ затларыбыз бардыла. 
Аланы да бу эки-юч кюнде 
тамам этербиз деген муратда-
ма, - дегенди мемориалны ди-
ректору  Теммоланы Фаризат.

Жылны ичинде  мемориал-
да  школчуланы араларын-
да тюрлю-тюрлю конкурсла 
бардырылгъандыла. Алада 
хорлагъан балачыкъланы су-
ратларындан да экспозиция 
къуралгъанды.  

- Биз башха жумушла бла да 
кюрешебиз. Сёз ючюн, РФ-ни 

Президентини буйругъу бла  
Москвада  мемориалгъа эки 
таш эмда топуракъ жиберген-
биз. Ботталаны Мурат аны бла 
байламлы къысха  документли 
фильм алгъанды. Андан сора 
да, Сталинград къазауатха  
къатышхан  жыйырма беш та-
улу жашны юслеринден  бил-
дириуле бергенбиз,-дегенди  
музейни таматасы. 

Ол алыкъа бери жыйыш-
дырылмагъан кёп суратла, 
документле да болгъанларын 
жарсып айтады. "Элледе, 
шахарда да айланып, уруш, 
кёчгюнчюлюк бла байламлы 
не затыгъыз  бар эсе да, биз-
ге келтиригиз деп тилегенбиз 
. Энтта да газетни юсю бла 
аны къатларгъа сюеме. Ала-
ны кеслерин  къоймасагъыз 
да,  копияларын алыр онгубуз 
барды",- дегенди Теммоланы 
Фаризат.

Люба АДИЛОВА.

МЕМОРИАЛ

Жангы суратла бла документле  къошулгъандыла

Инвестицияланы кёбейтиуге - энчи магъана

Телевидение

Биринчи каналны журналистлери 
бериуле хазырлайдыла

1. Бу Болум Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысыны хакъсыз ишлеген кенгешчилерини 
(андан ары жаланда кенгешчиси деп жазыллыкъ-
ды) ишлерини жорукъларын тохташдырады.

2. Россей Федерацияны хар инсаны кенгешчи 
болургъа боллукъду аны кенгешчиге ишин барды-
рыр ючюн керек болгъан бийик билими, тийишли 
усталыгъы эмда профессионал сынауу бар эселе.

 3. Кенгешчи кесини ишин Россей Федераци-
яны Конституциясына, Россей Федерацияны 
федерал законларына бла башха норматив право 
актларына, Къабарты-Малкъар Республиканы 
Конституциясына, Къабарты-Малкъар Республи-
каны законларына бла башха норматив право акт-
ларына, дагъыда бу Болумгъа кёре тамамлайды.

4. Кенгешчи Къабарты-Малкъар Республиканы 
къырал граждан къуллукъчусуна саналмайды 
эмда ишин хакъсыз бардырады.

5. Кенгешчини баш борчу Къабарты-Малкъар 
Республиканы Башчысына полномочияларын 
толтурургъа себеплик этиудю.

6. Кенгешчини баш жумушлары быладыла:
Къабарты-Малкъар Республиканы социал-

экономика айныууну баш амалларыны юсюнден 
предложенияла бла эсгертиуле жарашдырыргъа 
эмда аланы Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысыны къараууна берирге;

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы-
ны буйругъу бла аналитика, эксперт оюмланы, 
эсгертиулени эмда башха  билдириу-аналитика 
материалланы жазып берирге;

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысына 
къабыл этиллик оноуланы тюз эмда терс жанла-
рыны юсюнден билдирирге;

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 
башха буйрукъларын да толтурургъа.

7. Кесини полномочияларын толтурур муратда 
кенгешчи къырал власть органла, жер-жерли 
самоуправленияны органлары, биригиуле эмда 
жамауат бла да байламлыкъ жюрютеди.

Кенгешчи тохташдырылгъан жорукълагъа кёре 
кенгешчи эмда консультатив органланы ишлери-
не, Къабарты-Малкъар Республиканы толтуруучу 
власть органлары бардыргъан кенгешлерине бла 
башха жыйылыуларына къатышыргъа эркинди.

8. Кенгешчи эркин тюйюлдю:
борчларын толтура туруп билген жашырын 

шартланы ачыкъ этерге;
кесини къуллугъун эмда борчларын толтура 

туруп билген шартланы кеси сейирлеринде хай-
ырланыргъа;

кенгешчини даражасын тюшюрген, Къабарты-
Малкъар Республиканы Башчысыны намысына 
къатылгъан ишле этерге;

кесини борчлары бла байламлы жумушла 
ючюн адамладан, организацияладан да нохтабау 
алыргъа.

9.Кенгешчини къуллугъуна салыу, андан эркин 
этиу Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы-
ны буйругъу бла бардырылады.

Кенгешчи къуллугъуна Къабарты-Малкъар 
Республиканы Башчысыны полномочияларыны 
болжалына салынады.

   10.Кенгешчини къуллугъуна  кандидат Къа-
барты-Малкъар Республиканы Башчысыны Ад-
министрациясына быллай документле береди:

кеси жазгъан заявленияны;
сураты бла анкетаны;
паспортну;
билимини юсюнден документни (кесин). 
 11. Кенгешчи къуллугъундан бу кезиуледе эркин 

этиледи:
кеси ыразылыгъы бла;
Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 

башламчылыгъы бла;
Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 

полномочиялары тохтатылгъанда;
кенгешчи бу Болумну 8-чи пунктуну излемлери-

не бузукълукъ этген эсе.

Дунияны башында кёп тюрлю байрамла 
бардыла, ол санда   эрттеден  келген, халкъ 
бек  сюйген, календарь, юйюр къууанчла 
да. Энчилери да бардыла. Ала башхалагъа 
ушамайдыла, кеслери  да къалай эсе да 
бир жылыулукъ, жарыкълыкъ бередиле.  
Атаны кюню ма аллайды. 

Аны бизни республикада да белгилеген-
диле. Къырал концерт залда    "Ата махтау-
лукъ"- "Бек иги ата" деген сыйлы саугъала 
къууанчлы халда берилгендиле.  Анга 
аталгъан байрам ингирни  Дуния Артий ко-
митетни вице-президенти, КъМР-ни куль-
турасыны сыйлы къуллукъчусу,  Россейни 
"Алтын къуш"  литература саугъасыны ла-
уреаты Ауес Бетуганов ачханды. Ол Атаны 
кюню  дунияны кёп къыралларында эртте-
ден бери да белгиленнгенин,  Дуния артий 
комитетни Россейде  представительствосу, 
Россейни халкъларыны ассамблеясы, Рос-
сейде  Чыгъармачылыкъны халкъла аралы 
академиясы эмда чыгъармачылыкъ со-
юзла биригип,  бизни къыралда да аллай 
байрам тохташдырыуну дурус кёргенлерин 
эсге салгъанды.

-Кавказда уа аны белгилерге бютюнда 
тийишлиди, нек дегенде эр кишиге, юйюр 
башчыгъа, энчи сый-намыс бериледи.  
Жарсыугъа, иги аталаны барыны да 

атларын айтып чыгъар, белгилер амал  
жокъду, алай бир къауумун хурметлерге  
уа къолубуздан келгенди,- дегенди  Ауес 
Абуевич.  Ол саугъаланнганланы арала-
рында Къабарты-Малкъардан, Адыгеядан, 
Къарачай-Черкесден, Ингушетиядан, 
Ставрополь крайдан да келечиле болгъан-
ларын билдиргенди.

Бу башламчылыкъны  республиканы 
Парламентини Культура, граждан обще-

ствону институтларын айнытыу эм СМИ 
жаны бла комитетини башчысы Борис 
Паштов бла КъМР-ни Жамауат пала-
тасыны  комиссиясыны таматасы Доти 
Бажев да дурус кёргендиле.  Махтаугъа 
тийишли  атала Россейни  къыраллыгъын  
кючлендириуге эмда  юйюрню даражасын 
кётюрюуге себеплик этгенлерин айырып 
айтхандыла.

"Ата махтаулукъгъа" 26 юйюр башчы 
тийишли болгъанды. Аланы араларында    
Аналаны Магомет, Хаджиланы Салим  
да бардыла.  Магомет "Трансконтейнер" 
агентствону Нальчик темир жол станци-
яда бёлюмюню таматасыды, юй бийчеси  
Лима бла юч сабий ёсдюредиле. Къызла-
ры КъМКъУ-ну медицина факультетини 
студентлеридиле, жашлары уа школда 
билим ала турады. Ала айырмалы окъу-
учуладыла.

Салим а Ставрополь крайда  темир 
жолла бла мирзеу  ташыу жаны бла обще-
ствону  директоруну орунбасарыды. Ол да 
юй бийчеси Аминат бла юч сабий ёсдюре-
диле. Аланы  да кими школда, кими бийик 
окъуу юйде билим ала турадыла. 

ХОЛАЛАНЫ Марзият.
СУРАТДА: Аналаны Магомет.

- Фатима, биринчиден, не 
документле керекдиле?

-Заявление эм ата-анадан 
бирини паспорту (неда аланы 
орунуна болгъан опекунну, 
попечительни паспорту) эм 
026у-2000 формалы медицина 
карта керек боллукъдула. Са-
бий садикге жюрюмеген эсе, 
картаны жашагъан жеригизде 
поликлиникада аллыкъсыз. 
Сабийни туугъаныны юсюнден 
шагъатлыкъ этген къагъытны 
копиясы да болургъа керекди. 

Школда сизге ишлеген жери-
гизден, иш хакъыгъыз да кёр-
гюзтюлюп, справка келтиригиз 
дей эселе, ол законсузлукъду. 
Дагъыда сабийигиз окъургъа 
хазырлыгъыны юсюнден психо-
логия-педагогика комиссиядан 
къагъыт керекди дей эселе, би-
лигиз: ол болса игиди, алай аны 
законлу халда сизден излерге 
школну администрациясыны 
эркинлиги жокъду.

-Кёп ата-анала балалары жа-
за-окъуй билмей эсе, школгъа 
элтирге къоркъгъан этедиле. 
Совет жыллада къара таны-
магъанланы да бек терк юй-
рете эдиле да, сора бу жангы 
жорукъла къайдан чыкъгъан-
дыла?

-Орта билим берген учрежде-
нияланы биринчи классларына 
жыл санлары жетген битеу са-
бийле да алынадыла. Окъургъа 
хазыр болгъанла, болмагъанла 
да. Къырал эм муниципал 
школлагъа конкурс халда ала 
эселе, ол тюзюнлей Россейни 
«Билим бериуню юсюнден» 
Законуна бузукълукъду. Экза-
менле, биринчи классны про-
граммасына кёре соруула эм 
сабийлени билимлерин башха 
амалла бла тинтиу арталлыда 

законнга келишмейдиле. 
Россейде битеу сабийле да 

орта билим алыргъа эркинли-
клерини юсюнден алты закон 
барды, аладан биринде да 
экзаменлени юслеринден сёз 
да жокъду. Алай тыш къыраллы 
тиллени, математиканы неда 
бир башха предметни терен 
окъугъан школда тестле кийи-
рирге эркиндиле.

-Устазны сайларгъа эркин-
лигибиз бармыды?

- Хау, барды. Окъууну биринчи 
жылы бек къыйыннга сана-
лады: школ жашаугъа, жангы 
болумлагъа юйренирге тынч 
тюйюлдю. Жаланда атасыны 
- анасыны айтханын этерге юй-
реннген сабий устазны сёзюне 
да сыйыныргъа керек болгъа-
нына тюшюнюрге кюрешеди. 

Айхай да, бир-бирде сабий 
бла устаз бир бирлерин ангы-
лаялмайдыла. Педагог сизни 
балагъызны болмагъанча тер-
сакъыл, терсбоюн, къыйын 
адамгъа санай эсе, сабийигиз 
да аны кёрюп болмай тохтагъан 
эсе, башха устазны юсюнден 
сагъыш этигиз. Ата-ана жаш-
чыкъны неда къызчыкъны  би-
ринден башхагъа кёчюрюрге эр-
кинликлери барды. Директорну 
атына башха классха кёчюрюрге 
тилек бла заявление жазасыз, 
анда бу оноуугъузну сылтауу да 
кёргюзтюлюрге керекди. 

-Къайсы школну сайласакъ 
да, ары барыргъа боллукъ-
муду?

-Мени бир танышым жууукъ 
школгъа къызымы береме деп 
баргъанды да, ол школ эки рай-
онну чегинде болгъаны себепли 
башха районнукъу болгъанын 
билгенди. Законнга кёре, къы-
рал эм муниципал билим бериу 

учрежденияла жаланда «кес-
лерини» районларындагъы са-
бийлени алыргъа борчлудула. 
Къалгъанланы уа, жерле бар 
эселе. Алай эсе, сизни мектеп-
ге хакъсыз алыргъа керекдиле. 
Мени танышыма уа директор: 
«Ахча тёлесегиз, сиз бизни 
райондан болмагъанлыкъгъа, 
сабийигизни аллыкъбыз», - де-
генди.  Быллай болумда тюзюн-
лей прокуратурагъа барыргъа 
керекди. Сабийигизни къырал 
школгъа алгъынчы, сизге ахча 
тёлегиз дей эселе, улутха из-
лейдиле.

-Бек алгъа школгъа кимни 
аладыла?

- Школ болгъан районну са-
бийлерин эм школда окъуй 
тургъан сабийлени эгечлерин 
бла къарындашларын. Бусагъ-
атда кёп школланы кеслерини 
сабий садлары барды, биринчи 
классха бек алгъа ол садикни 
бошагъанла жазыладыла.

Устав бла шагъырейленирге 
унутмагъыз. Ата-анала, дирек-
тор бла тюбешип, бек алгъа 
устаз бла шагъырейленнгенден 
сора къууанчлы халда школдан 
кетедиле. Мектепни уставыны 
эм попечитель советини юсюн-
ден бир зат да сормай. Ала уа 
бек магъаналы документле-
диле. 

Сёз ючюн, Россейни «Билим 
бериуню юсюнден» Законуну 
16-чы статьясына кёре, школ 
ата-аналаны уставы бла шагъы-
рей этерге борчлуду. Ол «Билим 
бериуню юсюнден» Законнга 
чюйре болмазгъа керекди. 
Анда биринчи классха жазылыр 
ючюн, экзаменле берирге неда 
башха районладан сабийле 
ахча тёлерге керекдиле деп жа-
зылып эсе, сиз учрежденияны 
сюдге берирге боллукъсуз.

- Фатима,  сен сагъыннган 
попечитель совет ол неди?

-Попечитель советге ата-ана-
ла, къуллукъчула эм школгъа 
ахча болушлукъ эталлыкъ адам-
ла киредиле. Бу орган ата-ана-
ладан мектепни керегине ахча 
жыяды. Ремонтха болушады. 
Жыйылгъан ол ырысхы къалай 
къоратылгъаныны отчётун бар-
дырады. Сиз жаланда кеси ыра-

зылылыгъыгъыз бла берликсиз 
ахча, сюймей эсегиз а, неда 
онгугъуз жокъ эсе,бир капек да 
бермезге эркинсиз. Атасы-ана-
сы тёлемегенлери ючюн къырал 
школдан сабийни къыстаргъа 
«Билим бериуню юсюнден» За-
кон эркин этмейди.

Кертиди, кёп школла бюгюн-
люкде бек къыйын болумдады-
ла, алагъа ата-аналаны болуш-
лукълары керекди. Онгугъуз 
бар эсе, сабийигиз окъугъан 
жерге болушсагъыз игиди.

Жыйылгъан ахча директорну 
къолуна угъай, банкда счётха 
тюшерге керекди. Ахчабыз не 
затха къоратылгъанын билирге 
сюеме дегенигизлей, админи-
страциясы неда попечитель со-
вет отчёт берирге борчлудула.

-Окъуп башлагъан тынч 
тюйюлдю, бютюнда шёндю, 
телефонладан айырылып. 
Сабийни ол жаны бла сейирин 
къозгъарча не этерге тийиш-
лиди?

-Садикден сора школда окъуп 
башлагъан сабийигизге хы-
чыуун кёрюнюрюк тюйюлдю. 
Болушугъуз анга! Юйде «школ 
оюнла» къурагъыз - сиз окъу-
учула, балагъыз а - устаз. Ол 
соргъаннга тюз жууапла берип 
турмагъыз, бирде билмейме 
дегиз, бирде уа терс айтыгъыз. 
Сабийигиз аллай оюнладан 
сора школгъа теркирек юйре-
нирикди. Окъуса окъур, окъу-
маса къалыр, деп къоймагъыз. 

Юйге не ишле берилгенине, 
гитчечик аланы эталгъанына 
бла эталмагъанына кюн сай-
ын къарагъыз, керек болса, 
болушугъуз. Экиле, ючле алса, 
урушмагъыз, жюрегин къыйна-
магъыз, андан эсе, къатына ол-
туруп, устазы ангылаталмагъан 
затны ангылатыгъыз. 

Къолундан келгенича окъугъ-
анын, кюрешгенин кёре эсегиз, 
аперим деп, саугъагъа жангы 
китапчыкъ беригиз, киногъа 
элтигиз. Не болса да, къы-
чырмагъыз, урушмагъыз, ол 
окъургъа, жашаргъа да алыкъа 
юйрене турады!

Ушакъны БАЙСЫЛАНЫ 
Марзият бардыргъанды.
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2019 жылда 11 февральда чыгъарылгъан 12-РГ номерли 
буйругъу бла къабыл кёрюлгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны хакъсыз 
ишлеген кенгешчилерини юсюнден 

Б О Л У М

ХУРМЕТЛЕУ

Бек иги аталаны да  багъаларын чыгъара

МАГЪАНАЛЫ ТЕМА

«Жерле бар эселе, балагъызны мектепге 
бир тюрлю хакъсыз алыргъа борчлудула»

Биринчи февральдан башлап орта билим берген 
школлада сабийлени биринчи классха жазып башлагъ-
андыла.Быйыл сизни балагъызны да оюнладан толгъан 
сабийлиги бошалып, анга да, сизге да школ жашау 
башлана эсе, сеземисиз  кесигизни эркинликлеригизни? 
Законсуз ишле бусагъатда школлада кёп этиледиле. 

Алай законну билсегиз, сиз сабийигизни сейирлерин 
къоруулаяллыкъсыз. Аны юсюнден биз Май районну 
Ново-Ивановское элинде орта школну башланнган 
классларыны устазы Жашууланы Фатима бла ушакъ 
этгенбиз.
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Бизни тёлю кёчгюнчюлюкню 
къыйынлыгъын кёзлери бла 

кёрюп, былайды деп айталмай 
эсе да, миллетибиз анда сынагъан 
зарауатлыкъны юсюнден ата-ана-
ларыбыз, таматаларыбыз айтхан 
хапарладан  билебиз. Ма бизге 
да терсликни, ачлыкъны бла жа-
ланнганчлыкъны эмда ажымлы 
жоюлуп кетген адамларыбызны 
юслеринден Мызыланы Хабибат, 
Мухамматны къызы, кёп хапар 
айтыучуду. Ма аладан бири:

«Биз Къазахстаннга жетип, 
Красногор районда тохтагъ-

анбыз. Мында турлукъсуз деп бир 
къазах юйюрге берип кетдиле. Ала 
бизге бек жарсыдыла, юйчюклерин 
да бердиле. Кеслери уа, биз къош-
да турабыз, андады ишибиз деп, 
ары кетдиле. Къошдан бизге да 
аш келтирип тургъандыла. Анам 
да, халы мадарса, алагъа  чындай, 
чарыкъла эшип бергенди.  

Сабийлеригиз сууукъ болмасын-
ла деп салам берген эдиле. Ма 
аны  юсюнде, анабыз букъдуруп 
алгъан жамычыны юсюбюзге 
жабып жукълагъанбыз. Жауун 
жауса, юйню бир мюйюшюнден 
суу саркъып башлай эди. Биз а  
башха мюйюшюне жыйыла эдик. 
Алай эте, сууукъгъа да чыдадыкъ, 
ачлыкъны да сынадыкъ.

Кёп турмай анам Ворошилов 
колхозгъа будай ариулагъан 

жерге киреди. Анда Шевцов деп  
оруслу киши завсклад болуп иш-
лей эди. Кёбюсюнде тынчыракъ 
ишлеге тиширыуланы сюегенди. 
Складха келген  этден, бишлакъ-
дан, жаудан  учузуракъ багъа бла, 
бирде алайлай да бергенди. Ма 

алай  бла ёсгенбиз.
Къарындашчыгъым къыйын 

ауруду да, анга не мадар   этип 
кюрешген эсем да, сау эталмады-
ла. Аны ачыуун къарт аппабызны 
жюреги кётюралмай, ол да  аны 
экинчи кюнюнде ёлген эди. Ана-
мы жилягъаны бюгюн да кёзюмю 
аллындады.

Бир кюн анам ишге чыгъады. 
Трактор кетип бара тугъанлай, 

сеялкасы ауады да, ол а, аны 
тюбюнде къалып, 10 метрге дери 
сюркелип баргъанды. Ингирликде 
аны алып келдиле. Больница  узакъ 
болгъаны себепли ары элталма-
дыкъ. Юсю-башы къан болуп, 
ачыкъ жараларына тёзалмай, 
эси аууп къала эди. Анга асыры 
кюйгенден, кюнле бизге бек узун 
кёрюне эдиле. 

Аз-аздан анам эсин жыя баш-
лады. Алай болгъанлыкъгъа, кёз-
лерин ачханда, бир зат  кёрмей 
къалады. Биз бир абери сорсакъ, 
къоллары бла кёргюзтеди. Аны 
къулакълары да  эшитмегенлерин 

артда ангыладыла. Ма алай бла  
юсюнден кетмезча ауруу тапды. 
Манга ол заманда бир он жыл 
бола эди.

Бир кюн анам, атамы эгечи да, 
мени да алып, будай сабаннга 

баргъандыла. Сен былай тур да, 
къалауурну кёрсенг,  билдирирсе, 
биз а, барып, будай башчыкъла 
жыртайыкъ деп кетдиле. Мен алай-
да тургъанлай, къайдан чыкъды 
эсе да, къалауур къатымда сюелип 
тура эди. Мени жюрегиме къоркъуу 
кирип, энди ёлтюрюпмю къояды 
деп, зат айталмай къалдым. 

- Эй, балам, нек тураса былай-
да?» -деди къалауур. Бизни кё-
рюп, анам бла атамы эгечи артха 
чыгъып келдиле. Абызырадыла. 
Жунчуп, сёз айталмай къалдыла. 
«Жыйыгъыз-жыйыгъыз будай 
башладан, балагъа аш болады»,-
деп кетди къалауур. 

Алай эте, тутмакълыкъны кёп 
къыйынлыкъларына тёздюк. Бир 
бирибизге билеклик эте жашадыкъ. 

ЖАБЕЛЛАНЫ Лариса.

Мени атамы Ако деп бир иги 
шуёху болгъанды. Ол, Жемтала-
дан биз жашагъан Псыгансу элге 
келип, «Ардашука! Ардашука!»-
деп, атабызны чакъырыучусу 
эсимдеди. Атабыз а, аны ауазын-
дан танып: «Оллахий, Ако келди 
дейме», -деп, чартлап чыгъар эди. 
Сора, итни да тагъып, къонакъны 
юйге кийирир эди.

Ако, эшегине жюклеп, картоф 
келтириучю эди. Аны нартюххе, 
къудоругъа алышханды. Кертиди, 
быллай кёгет Псыгансуну кесинде 
да ёсгенди, алай, абаданла айт-
ханнга кёре, ол Ако келтиргенча 
татыулу болмагъанды.

Огъурлу  къарт, эшегин чыпынн-
га тагъып, аны тёгерегин алгъан 
сабийлени анга бирем-бирем ол-
туртур эди. Кеси да къабартыча: 
«Ашыкъмагъыз, барыгъызны да 
кезиу-кезиу миндирликме»,-деп.

Бир жол а эшекни гылыуун да 
алып келгенди. Аны  кёргенде, са-
бийлени бир къууанчлары бар эди 
да… Тёп-тёгерекден чабышып, 
кими бичен, кими салам, кими 
гыржын келтирип, гылыучукъгъа 
ашатыргъа кюрешгендиле. Анасы 
уа, асыры тынгысыз болгъандан, 
ары  бла бери тепчий, чыпыннга 
тагъылып тургъан бауун юзерге 
аздан къоя эди.

Малкъарлы  Акону бла къабар-
тылы Ардашуканы шуёхлукълары 
уруш башланнгынчы ма  алай 
барды. Къыркъ биринчи жылдан 
сора уа Акону Псыгансугъа келге-

ни къалды. Атам: «Мени шуёхум 
ауруп къалмагъа эди»,-деп, тын-
гысыз болуп, Жемталагъа барды. 
Анда эки кюн туруп, мудах болуп 
къайтады. «Осалды шуёхуму 
иши,-деген эди ол. –Эки жашын 
да аскерге алып кетгендиле. Къа-
тыны Саният да ауруп жатады».

Кюнлени биринде, атам кол-
хозну правленини аллы бла озуп 
бара, ким эсе да къычырды. Арт-
ха бурулуп къараса, Ако сюелип 
турады.

-Къайдан чыкъдынг?
-Оллахий, Ардашука, бизни кё-

чюре турадыла.
-Нек? Сизни не терслигигиз бар-

ды? Саният а къайдады?
-Ол да мени блады. Правленде 

олтуруп турады.
-Келчигиз юйге, бир зат къаба 

барыгъыз.
-Эркин этерлеми?
-Да нек этмейдиле?
Малкъарлыланы ичинде кёчю-

рюлген халкъдан артха къалгъан-
ла бар эдиле.  Ма ала, кетерни 
аллында, кече Псыгансуда колхоз 
правленде къалгъандыла.

Биз да ол заманда алай къолай-
лы жашамай эдик. Анабыз столгъа 
юйюбюзде болгъан азыкъны – как, 
айран, жангы бишлакъ-салды. 
Къонакъла ашха узалгъанлай, 
ушкогун да кётюрюп, дунияны 
аманын да айтып, арбазгъа  бир 
солдат кирип келеди. Къонакъла-
рыбыз къоркъадыла, шум болуп 
олтурадыла. Мени тамата къарын-

дашым Михаилни уа, анга Совет 
Союзну Жигити деген ат атал-
гъаны бла байламлы, отпускагъа 
юйге келип тургъан заманы. Ол  
аскерчини аллына чыгъады. Аны 
ёшюнюнде алтын жулдузну кёр-
генде, солдат шош болду:

- Кечгинлик, жолдаш Совет Со-
юзну Жигити. Мен… мен…

- Ашасынла да барырла. Мен 
кесим ашырырма,-дейди къарын-
дашым. 

Колхозну правленине жюк та-
шыучу уллу машина келди. Мал-
къарлыланы санадыла да, анга 
миндирдиле. Алайгъа  элден кёп 
адам жыйылды. Кёпле, жиляп: 
«Ахшы жолгъа барыгъыз!»-дей 
эдиле. Атам да, шуёхун ахыр кере 
къучакълай: «Къаллай эсе да бир 
жангылыч болгъанды, сиз кёп да 
бармай къайтырыкъсыз», - де-
генди.

Адамла, машинала элден чыкъ-
гъынчы, чачылмай, сюелип турду-
ла. Атамы жилягъанын биринчи 
кере ол заманда кёрдюм.

Жылла озгъандыла. Малкъар 
халкъ туугъан жерине къайтхан-
ды. Ол жалгъан дау  бла кёчю-
рюлгени да тохташдырылгъанды. 
Алай Акогъа бла Саниятха андан 
не? Аланы къадарлары бушуулу 
болгъанды: эки жашлары да 
урушда жоюлгъандыла, кеслери 
да Азияда ёлгендиле. Эки шуёхха 
жангыдан тюбеширге  буюрул-
мады.

Берд ЯХОГОЕВ.

Мени атамы эгечи Габоланы (Бе-
челланы) Шахий кёчгюнчюлюкде 
къыйынлыкъ сынар ючюн къал-
магъанды. Ол заманланы сагъ-
ыныргъа сюйген да этмегенди, 
эсине тюшюрсе уа, дарман ичер 
эди, жилямукълары тамагъына 
тыгъылып, айтырын айталмай , 
жюрегине кюч ала къыйналыр 
эди. 

Биз атабызны эгечин терк-терк 
жокълагъанбыз.  Ой, къалай сюй-
юучю эди ол бизден бирибиз кел-
сек. Жарыкъ болуп, тёгерегибизге 
айланыр эди. Бир кюн барсам 
а,нек эсе да, бузулуп эди.  Жууукъ  
олтурдум да: «Амма (биз анга алай 
айтханбыз),не болгъанды санга,не 
затынг къыйнайды,докторгъа  кёр-
гюзтюрмю эдик?» - дедим.

-Къой, къызым , бир затым да 
аурумайды, бу къуругъан март 
жетсе, эски жараланы жангырта-
ды. Кёрген къыйынлыкъларыбыз 
эсиме тюшюп, кёлюм толгъанлай 
турады. Бизни  кёчюргенлеринде, 
къолумда бири биринден гитче 
тёрт сабий бар эди.  Аталары уа - 
урушда…

-Амма, озгъан жауунну жа-
мычы бла къуугъанлай этип 
турмачы. Тёгерегинге бир къа-
ра-  къызларынг,туудукъларынг, 
киеулеринг…  Жашау барып 
турады,-деп, аны эсин башха 

затха  бурургъа кюрешеме.
Ол а мени эшитмейди, къарагъ-

ан да этмейди, кеси сагъышларын-
дады. Кёзлерин бир жерден алмай 
иги кесек турду да, хапарын андан 
ары бардырды:

- Сабийлени таматасы Суфиян 
эсли жашчыкъ эди , хар жумушума 
да сейирлик къараучу эди.Сени 
атанг Аслан  а ол кезиуде бизни 
бла кёчмегенди, Прохладный 
шахарда тайчы болуп ишлегенди.  
Артда бек къыйналып тапхан эди 
бизни Къазахстанда. Бир поездден 
башхасына мине, бирде  башы-
на секирип, бирде арт вагоннга 
тагъыла, сау айны айланнганды 
къайдагъыбызны билмей. 

... Биз а Павлодар областьха 
тюшгенбиз, бек сууукъ, къыйын 
жерге. Ишлерге жараулу адамы 
болгъан юйюрлени арбала бла  
алып кетгендиле. Къарыусузла-
ны уа, биз да ичлеринде болуп, 
бир къолайсыз бараклагъа элтип 
тёкдюле. Барыбыз да  ач, жаланн-
гач, сабийлени уа айтхан окъуна 
этмейме.  Аслан  келмесе эди, 
билмейме не боллукъ эди бизге. 
Аны ачыуун кёрмей ёлейим, ол 
не кюн келди, жашауубуз иги жа-
нына бурулду. Къолдан бек уста 
болгъанды не заманда да, сора  
олсагъат токарь болуп ишлеп 
башлады,  мени да, гитче эгечи-

бизни да школгъа салды.
1945 жылда уа сабийлени  ата-

лары да урушдан къайтады, кё-
кюреги да орденледен толуп. Къу-
уанчыбызны чеги жокъ эди, алай 
ол кёпге бармады. Амма хапарын 
тохтатды, кёз жашлары тёгюлюп 
барадыла.  Иги кесек заманны ото-
уну шошлукъ бийлеп турду. 

Аны ол  кеси бузду: «Бюгюнча 
эсимдеди, 1946 жыл 28 июль эди. 
Мутай, харип, Суфиянны да алып 
танг эрттен  биченнге кетедиле. 
Кёп да бармай а ачы къууум келе-
ди. Ол кюн бир ёлмеген эсем, те-
рендеди мени жаным. Экисин да 
- атасын бла баласын, элия уруп, 
жамычыгъа чулгъап  келтирдиле.

Ол кюн Мутай бла биченнге 
Аслан да барлыкъ эди. Артха 
къайтмазлыкъларын билгенча, 
эрттенликде ол адам  Асланны 
тамбла алырбыз, бюгюн азды 
чалынырыкъ жер, экибиз жетиши-
рикбиз дегенди. Кёремисе Аллах-
ны къадарын, анга къор болайым.

Амма кеси ёмюрюнде Мутайны 
жаны ючюн деп къаргъаннган-
ды." Жашынг бла къаргъанмай, 
баш иенг бла нек къаргъанаса, 
таулулада аллай адет болмагъан 
ушайды да",- десек, «Нек эсе да, 
тилим айланмайды Суфиянны ай-
тыргъа, ёлгенине ийнанырыгъым 
келмейди», - деп жууаплар эди.

Сёлешген ауазы бек къарыусуз 
болгъанды,ол угъай, мен окъ-
уна къаллай бир къыйналдым.   
«Къызла да  иги, киеулени да ала-
дан эсе бек сюеме, уллу юйюрден 
къалгъан жангыз билегим Аслан, 
андан туугъанла, кёп жашагъыз, 
артымда къалыгъыз. Аллахдан 
аны тилейме. Мен кёрлюгюмю 
кёргенме. Бу дунияларын алыш-
ханла анда ёлгенлерине тюбей-
диле дейдиле да, анга ийнанып 
жашайма»,-деп, биягъы къол 
жаулугъу бла кёзлерин сюртдю.

Кёп олтурдукъ, кюн иги, жю-
рекле уа такъыр. «Элтигиз мени 
жериме, сизни да мудах этдим 
жашау жолуму эсгере»,-деди.  Ол 
кёзлерин жабып, мен а туурасын-
дан къарап: «Бу харип тиширыу 
кёрмеген да  не къалгъанды, аны 
ючюн а не огъурсузланмады, не 
къутсуз болмады, хар кимге ариу 
айта,  сенден алгъа ёлейим  демей 
сёлешмей, аны таныгъанлагъа 
кесин сюйдюргенди. Элде къарт, 
жаш да анга сый-намыс берген-
диле. 

Кёп да бармай амма дуниясын 
алышханды. Сау заманында, кеси 
айтыучусуча, халкъ кёп жыйыл-
гъанды, бек кёп, келгенледен анга 
ариу  айтмагъан киши жокъ эди. 
Ол дуниясы жарыкъ болсун.

ШАУАЛАНЫ Разият.

Анамы къаршысы Сафият бла 
ушакъ эте келгенимде, ол сюргюн-
лю сабийлигин эсгереди. Бизни 
кёчюрюрге келгенлеринде, деп 
башлайды хапарын ол, къарында-
шым Ануар къошда, дагъыда эки-
си  урушда болгъандыла. Эгечим 
да тёрт гитче  сабийи бла башха 
элде. Мен а ауруп, борбайларым 
тутмай, жата эдим. 

Гитче хуржун бла бир  нартюх  ун,  
кече биширген ётмек, жумуртхала, 
гыбыт бла айран, мени  бир эски 
пальточугъуму къолгъа алып чыкъ-
гъанбыз. Ол ашарыкъла жолда  
кёплеге жарагъан эдиле. Анам  
кесинден аяп, манга, башха, та-
нымагъан адамланы сабийлерине 
окъуна аз-аз бере эди гыржындан. 

Мен а жолну узуну  жатып, бирде 
уа  терезечикге къапланып келеме. 
Бир кюн а эки вагон  къагъышыр-
гъа аздан къалып айырылдыла. 
Тиширыуланы бир къычырыкъла-
ры, гузабалары бар эди да, бюгюн 
да къулагъыма эшитиледи. Жолда 
бир ынна ёледи да, аны,  вагон 
тохтагъанда, жол жанына салып 
кетгенлери эсимдеди. Артда дагъ-
ыда бир ненча ёлюкню  ма алай 
къойгъан эдиле.

Киргизиягъа жетгенибизде, 
бизни вагонубузда болгъанланы 
барысына да  бир эшек  берген 
эдиле. Анга кёпле хапчукларын  
жюкледиле, адамла уа жаяу 
тебиредиле. Жауун , жел да кёз 
ачдырмайдыла , мени пальтом  а 
ауур болуп, борбайларым тутмай, 
жыгъыла да, къоба барама.  Алай 
эте, бир  элчикге жетдик. 

Бизни бир юйге  ашырдыла.  
Анамы аскерде къарындашыны 
юйдегиси бизни бла бирге тюш-
дю. Келин бек ауруйду, къопмай-
ды. Анга, эки  сабийине да анам 
къарап турду. Ол ёлгенден сора уа 
ёксюзлени этек тюбюне жыйды. 

Кюнлени биринде уа аны экиге 
айланнган къарындашыны  юч 
сабийи да ёксюз болдула  де-
ген хапар келгенди. Аталары уа  
урушда - сауу, шауу да белгисиз.  
Аланы да алдыкъ. Ашагъаны-
быз а суу худур, бирде уа – ханс. 
Къыргъызлыла кеслери да доюн 
жашамагъандыла. Сёз ючюн, 
бир багъыр къумгъанны анам 
мирзеуге алышама деп  элде сау 
кюн  айланнганды, сора анга бир 
табакъ ун алып келгенди.

Хайт деген жашы, къызы неда 

баш иеси болмагъанланы кол-
хозгъа, совхозгъа да алмагъан-
дыла. Анам район арагъа барып, 
къайсы таулугъа тилеген болур 
эди, не билейим, «Ленин джол» 
колхозну председателине къагъыт 
жаздырады. «Гитчеу кёчгюнчю-
дю. Аны баш иеси  Биттирланы  
Мухаммат ауушханды, эки жашы  
урушдадыла, бири уа  фронтдан  
къайтып келеди. Бу аскерчини 
адамларына эс буругъуз. Башха 
болушлукъ эталмасагъыз да, иш-
леп баш кечиндирирча  эл нёгерге 
алыгъыз, колхозгъа къошугъуз», 
- деп жазыла эди анда.

Аллай къагъыт келгенлей, мюл-
кню башчысы,  анабызны  чакъ-
ырып,  жашларыны сау- саламат 
хапары бла да алгъышлап,  кол-
хозгъа алды.  Биз татлы жукъ-
лап тургъанда кетиучю эди ол 
ишге. Аны къайтхан заманын да  
асламында кёрмегенбиз. Аны 
сакълап, ачлай   жатып къалгъан 
кезиулерибиз кёп болгъандыла.

Он жылымда уа мен да шах-
тагъа ишлерге чыкъгъанма. Жа-
шауубуз бир кесек игиленеди, 
къарыныбыз да тояракъ болабыз.  
Ёксюзле да, аякълана келгени, 

колхозда урунадыла, трудоденьле 
аладыла. Асламысында  тютюн 
бахчада ханс артхандыла. Анда 
ахчаны асламыракъ жазгъанлары 
себепли  мен да ары кёчген эдим.

Бизден сора да, кёп эдиле иш-
леген сабийле.  Менден гитчерек 
къызчыкъла  асыры арыгъандан, 
бирде олтуруп, жиляп башлар 
эдиле. Аллай кезиуледе биз,  
абаданыракъла, къайтып, аланы 
ишлерин да этерге кюрешгенбиз. 

Къыргъыз юйюр бла онюч жыл-
ны жашадыкъ. Бир хаталарын 
кёрмедик. Бек огъурлу адамла. 
Аланы бир жашлары  урушда  
билегин  тас этип къайтхан эди. 
Бизни  тёгерегине жыйып, кёп 
хапар айтыучусу бюгюн да эсим-
деди.  Ол  биз, сабийле, ачлай 
къалабыз деп бек жарсыгъанды, 
къолдан келгенича болушургъа 
кюрешгенди.  Ма аланы халал-
лыкълары, абаданларыбызны 
жигерликлери, гитчелерибизни 
чёрчекликлери сау къалдыргъан-
ды бизни. 

ХОЛАЛАНЫ Марзият 
жазып алгъанды.

Сабий кёргенин унутмаз дегенлей, 1944 жылны 
сегизинчи мартыны кюню мени да эсимде 

къалгъанды. Бек алгъа бизни сабыр атабыз ол кюн 
къалай дыгалас этгени бла. Ол заманда бизни юйюр 
Терек посёлкада (шёндю ол шахарды) жашагъанды. 
«Муртазово» темир жол станциядан узакъ бармай. 
Анда поездле иги кесекге тохтап, паровозлагъа суу, 
ташкёмюр къуюучуларын кёрюп тургъанма. 

Ол кюн анам арбазда бир зат бла кюреше, мен да 
къатында булжуй тургъанлай, атам темир жол станция 
жанындан ашыгъышлы келе эди. Жетер-жетмез, 
анама бурулуп, былай айтханын унутмагъанма: «Терк 
окъуна ашдан-суудан тапханынгы жыйышдыр. Жылы 
кийиминг бар эсе да, къара». Анам, не болуп къалды 
дегенча, соруулу къарагъанында уа, жилярыгъы кел-
генин да жашыралмай, былай къошду:

-Кёчгюнчюлени элтген поездни вагонларыны би-
ринде бир жаш тиширыу юч сабийчиги бла бек апчып 
тургъанын кёрюп келеме. Терк бол! Атабыз алай гузаба 
этип  биринчи кере ол кюн кёргенме. Бек жарсый эди, 
малкъарлыланы кёчюредиле деп. Анабыз а нартюх 
гыржын, бишлакъ, айран тапханын да, жылы кийимле 
да алып, экиси да станция таба тебирейдиле. Мен да 
алагъа къошулама.

…Терезелери болмагъан жюк ташыучу вагонну 
эшиги кенг ачылып, къоюнунда къагъанакъ 

сабийи бла жукъа жегенде олтургъан жаш тиширы-
уну кёрдюк, къатында да 9-10 жыллары болгъан эки 
жашчыкъ. Аланы  абызырагъанлары, ачдан, сууукъ-
дан да ичлерин къалтырауукъ алып тургъанлары кёз 
аллымдан кетмейди.

Анабыз, къолунда затларын да берип, орус тилде 
жарты-къурту сёлешип,  ол тиширыуну жапсарыр-
гъа кюрешеди. «Аллах айтса, къайтырсыз, энтта да 
тюбербиз»,-дейди.

Урушхан, къыстагъанмы болду, не билейим,  биз 
алайда кёп турмадыкъ. Бир жанлы олтургъанлары 

себепли ала эсимде къалгъандыла ансы, ол вагонда 
башха адамланы былай кёргенме деп айталлыкъ 
тюйюлме.

Бир да болмагъанча узун кёрюннген поезд кёзден 
ташайгъынчы сюелдик. Тынчлыгъы, сабырлыгъы 
бла белгили атабыз бек чамланып эди. «Терслик иш 
этилгенди. Адамланы быллай къыйынлыкъгъа къал-
дыргъанла, аллай аманлыкъ этгенле ол дунияларында 
да тынчлыкъ тапмай, жаханим тонгузлары болуп 
айлансынла»,-деп, кёз жашларын да жашыралмай, 
бир жанына бурулгъаны эсимдеди.

Манга 11 жыл ол кезиуде толгъан эди. Сабий болсам 
да, атамы, анамы жилямукъларын кёрюп, уллу 

терслик этилгенин сезгенме. Ёмюрлени теренинден 
бери бирге жашау эте, тенглик, жууукълукъ жюрюте 
келгенбиз. Аны себепли таулу халкъ бизден айы-
рылгъаны беш бармакъдан бирин кесгенча ачыулу 
кёрюннгенин, берекетлик да кетгенин абаданладан 
кёп кере эшитгенме.

Башхаланы угъай, кесиникин да сюймеген, чюйре 
адамла къайсы миллетде да болурла. Саулай ал-
гъанда уа, малкъарлыла бла дюгерлиле бир бирге 
сюймекликни, жарашыулукъну, жууукълукъну сакълап 
келедиле. Ол бизни ёмюрлюк хазнабызды.

Павел ХУМАРОВ. 

Юч сабийни анасы, он туу-
дукъну ыннасы  Биттир-

ланы Аслижан Айшаланы Ор-
табайны къызы бешжыллыкъ 
къызчыкълай битеу таулу халкъ 
бла бирге сюргюннге тюшген-
ди.  Къарындашы Оюсну бла 
аны, жанларына мёлекча, таулу 
тиширыу Шауаланы Нафисат   
кёчгюнчюлюкню кюйюнден 
сакълагъанды.   

Аслижанны анасы Гайыланы 
Баттай къолайлы юйюрден бол-
гъанды. Советлени заманында 
ырысхысын сыйыртмаз ючюн, 
партиягъа киргенди.  Кичиба-
лыкъ эл къуралгъанда, окъууу 
болгъаны себепли, партия ишни 
бардырып тургъанды. Баш иеси 

Эски жараланы къозгъагъан ай

Аслижан къарындашы Оюс бла.

«Къыргъыз юйюр бла бек татлы жашагъанбыз»

Сабыр атабызны дыгаласы 
кёз аллымда къалгъанды

Бир бирге билеклик эте турдукъ

Зорлукъну кёргенле эсгередиле, эшитгенле уа хапарлайдыла, кёз жашларын тыялмай

Айшаланы Ортабай а  эл школну 
директору эди. Юч сабийлерин 
– Аслижанны, Оюсну, Мухам-
матны - тынч – ырахат ёсдюр-
гендиле. Аланы юсюне, ёксюз 
Нажабатчыкъ да къошулгъан 
эди. Кюнлени биринде насыплы 
жашау юзюлдю.  

- Келип, атамы алып кетген 
эдиле. Дагъыда элден 

ючеуленни юйюрлеринден су-
уургъандыла, аланы ичинде 
Мечиланы Кязимни жашы да 
болгъанды. Бир къауум заман-
дан Хабаз бла Кичибалыкъ 
эллени арасында тёртюсюню 
ёлюклери табылгъандыла, - дей-
ди Аслижан. 

Тёрт сабийин да къоншусу Ша-
уаланы Кыннуну къызы Нафи-
сатха къоюп, Баттай Шыкъыгъа, 
эрини туугъан элине, жиляу 
этерге кетеди. Бир талай кюнден 
сабийлерине тебирегенди, алай  
жеталмагъанды - Къашхатаудан 
сюргюннге къуугъандыла. 

Нафисатны ауарасы алай-
сыз да уллу эди - баш иеси 

Мечиланы Хусей урушха кетип, 
къолунда уа - жюз жылларындан 
да атлагъан къайын атасы бла 
анасы, къагъанакъ жашчыгъы.  

Аманат сабийле тиширыуну бир-
гесине кёчюрюлдюле. 

- Ёксюзле болгъаныбыз ючюн 
бизни станцияда тюшюрюрге сю-
едиле, алай Нафисат къоруулай-
ды бизни. Къазахстанны Талды-
Курган областында Тельман атлы 
колхозгъа тюшебиз. Оруслу къарт 
киши Нафисатны уллу юйюрюн 
элтир жерине жетдиргинчи, ар-
басы сынады. Не этерге билмей, 
жарсып, сирнеклени узатып: 
«Къоркъмагъыз, чыдаргъа кю-
решигиз. Къургъакъ кырдыкны 
къабындырыгъыз. Отну къатына 
бёрюле келмезле. Эрттен бла уа 
мен жетерме», - деп кетеди. 

Экинчи кюн элге жетдик, тау-
лулагъа тюбедик. Колхозну 

председатели къазахлы Омарга-
ли аллыбызгъа келип: «Биз сиз-
нича, муслийманлабыз,онгума 
кёре болушурукъма. Шёндю 
арагъызда къайсыгъыз бегирек 
къарыусузсуз? - деп сорду. Доду-
ланы Аркес а, атам башчылыкъ 
этген школну завучу: «Нафисат-
ны къолунда къартла бла беш са-
бий барды, тёртюсюню аналары 
бу къазауатда тас болгъанды. Ол 
партия ишчи эди, аталары уа - 
школубузну директору», - дейди. 

Омаргали бизге элни библи-
отекасында  печи болгъан ото-
уну береди. Сора аны оноуу 
бла айгъа бирер машок ун бла 
пиринч, хар кюнден а юч литр 
эчки сют келтирип тургъандыла. 

Тиширыу, къарыуун аямай, 
сабийлеге эки жыл чакълы 

къарагъанды. Алай  жууукъла 
кесибиз ёсдюрлюкбюз деп, тёр-
тюсюн да сюд бла сыйырадыла. 
Баям, ол ач жыллада ёксюзлеге 
берилген ашха кёз атхан болур 
эдиле. Ахлуланы къолларына 
тюшгенлей,  сабийле ачлыкъ-
жаланнгачлыкъ  сынагъандыла. 
Жангыз гыржындан сора зат 
бермей эдиле алагъа, гитче 
Мухамматчыкъ аны ашаялмай, 

ырахын болуп ёледи. 
- Ол кюн, председатель бек 

ачыуланнган эди. Битеу халкъны,  
ишлетмей, сабийни дууасына 
жыяды. Бушуудан сора, къары-
усуздан атлаялмагъан Оюсну да 
къоюнуна алып, Нажабатны бла 
мени Нафисатха элтеди, - дейди 
Аслижан. 

Кюнлени биринде элде халкъ 
гузабагъа къалды. «Сабий-

лени анасы келди»,- деген хапар 
терк окъуна жайылады. 

Насыбы  къуругъан Баттай 
Къыргъызда Ош областьха тюш-
ген эди. Ол балаларына термил-
генликге, кёчгюнчюлени тургъан 
жерлеринден кетер эркинли-
клери болмагъанды. Насыпха, 
Холаланы Якубну болушлугъу 
бла  (аны юйдегисини атасы 
оруслу комендант эди), анга 
жол ачылгъан эди. Хола улуну 
хайырындан сабийле къайда 
болгъанлары билиннгенди, сора  
ала тургъан жерге тебирерге эр-
кинлик къагъыт да алыннганды. 

- Битеу халкъ бизни тёгереги-
бизде эди ол кюн. Танырыгъ а 
болурламы деп, шыбырдаша. 
Жарсыугъа, анамы бетинден 
таныялмагъанма. Ол алай тюр-

ленип эди. Нафисат ол кюн 
Баттайгъа: «Кичилеге къарар 
къарыуунг жокъду, сени кесинги 
багъаргъа керекди»,- деп, жыл 
чакълы анга кесини сабийинеча 
къайгъыргъанды. Мен а, кече 
Оюсну да уятып, шыбыртсыз 
анабызны къатындан кетип, 
экибиз да Нафисатха къысылып, 
кёп кере ырахат жукълагъанбыз. 
Жатхан жери алай ырахатлы да, 
жумушакъ да болсун!  Ол мёлек 
эди!» – дейди  Аслижан, кёз 
жашларын сюрте.     

…Баттай сабийлери бла Ки-
чибалыкъгъа къайтмагъ-

анды, Хасанияда тохтагъан эди.  
Баш иеси Ортабай, билимге бий-
ик багъа берген адам,сабийлери 
окъуулу болсала сюе эди. Сау-
лугъун тас этген ана  жаланда 
Оюсну окъуталгъанды.  Бат-
тайгъа билеклик этген Нафисат 
да къайтханды ата журтуна, аны 
жашы  Мечиланы Хызыр врач - 
невропатолог  болуп,  Нальчикде 
ишлегенди.  

Баттай бла Нафисат дунияла-
рын алышхандыла. Бу чынтты та-
улу тиширыула келлик тёлюлеге 
да юлгюдюле.   

БАЙСЫЛАНЫ Марзият.
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АТТАЛАНЫ Жамал

Эски сурат

Сиз суратда Алма-Ата 
областьны Талгар эл мюлк 
техникумуну футболдан 
жыйымдыкъ командасын 
кёресиз. Анда оруслула, 
къазахлыла, къыргъызлы-
ла, корейлиле да бардыла. 
Сол жанындан биринчи 
сюелген команданы тре-
нери къазахлыды. 

Аны  жанындагъы уа – 
таулу. Ол Кючмезланы Гит-
чени жашы Камалды. Кеси 
да жыйынны капитаныды. 
Сёзсюз, ол къуллукъгъа уа 
иги ойнагъанланы, къурау 
фахмулары болгъанланы 
айыргъадыла. Жашыбыз 
да аллайладан эди. Гитче-
лигинден окъуна футболну 
бек жаратханды. Тургъан 
жерлеринде уллу кишиле  
бла тенг эллери ючюн топ 
ойнап тургъанды. Кёп кере 
команда районда алчы 
жерлеге тийишли да бол-
гъанды.

1953 жылда Кючмез улу 
жети класс тауусхандан 
сора башында айтылгъан  
техникумгъа киреди. Бир 

жол анда окъуучуланы ара-
ларында футболдан эри-
шиуле бардырыладыла. 
Камалны ойнагъанын окъ-
уу юйню таматалары бек 
жаратадыла, сора жыйым-
дыкъ командаларына къо-
шадыла. Бираздан а аны 
капитанына айырадыла.

Камал, окъууун да бар-
дыра, коллектив бла фут-
болдан  тюрлю-тюрлю  

эришиулеге да къатыша 
тургъанды. 1956 жылда 
сегизинчи битеукъазахстан 
спартакиада башланады. 
Футболдан жыйымдыкъ 
команда къурагъанларын-
да, тренерле Камалны да 
ары чакъырадыла. Анда 
да ол кесин иги жаны бла 
кёргюзтгенди. Аны   ко-
мандасы спартакиада-
да алчы жерге тийишли 

болуп къайтханды. Анда 
таулу жашны да уллу эди 
юлюшю.

А з и я д а н  ке л ге н д е н 
сора Камал Герпегежде 
агроном болуп тургъанды. 
Спорт бла кюрешгенин 
къоймагъанды. Футбол-
дан, волейболдан элни 
командаларыны санында 
ойнап тургъанды. 

ЛЕЙЛУН  улу.

Бу хапарны мен Дауут деген 
акъсакъалдан эшитген эдим 

да, сизни да аны бла шагъырей  
этерге сюеме. Кёчгюнчюлюкню 
биринчи жылларында ачдан-
жаланнгачдан, сууу, хауасы 
жарамагъандан, сабий, къарт 
ауругъандыла.  Ёлген ёлюп 
кете эди. Саула уа юслеринден 
аурууларын кетерир амал из-
лейдиле. Бирлери докторлагъа 
барадыла, кимлери да  билгич-
лени, эфендилени излегендиле.

Бизни эл район арадан да иги 
кесек узакъда, бир тыгъырыкъ-
дады. Кеси да элге да угъай, 
колхоз къошла жыйылгъан 
жерге ушай эди. Доктор угъай, 
молла окъуна жокъду. Онбеш 
жылым болады. Мен кесим да 
ауруйма. Башымы зууулдагъан 
тауушундан кече жукъум, кюн-
дюз тынчлыгъым жокъду. 

Санларым  кюнден-кюннге 
къарыусуз болуп баргъанларын 
ангылайма. Къайсындан эсе 
эшитеме, бизден сора да бир 
элден ётюп, экинчисинде аты 
айтылгъан уста эфенди барды, 
аны дууасы кёп ауругъанланы 
сау этгенди деп. Сора мен анга 
барыргъа таукел болама.

Шакъман  деп иги тенгим 
барды. Ол менден бир 

жылгъа гитчеди. Аны да нё-
гер этип, къыргъызлыны бир 
ёгюз жегилген арбасын алып,  
ингир ала жолгъа чыгъабыз. 
«Цоп цоп, цоп, аман. Жолубуз 
узакъды, терк атла»,-деп, анга 

да къаты сёлеширге кюрешеме. 
Нёгерим а арба юсюнде салам-
да жатыпды.

Азмы, кёпмю бардыкъ, кече 
ортасына биринчи элге жетдик. 
Танымагъан адамлагъа элни 
ити къаты юрюп тюбейди. Ар-
баны ызындан  чапханла да 
боладыла.   Алагъа да чыбыкъ 
жетдире, алайдан да озабыз.

Бир арада Шакъман мени 
алышады. Мен да аны жери-
не жатып бираз къалкъыйма. 

Хоразла къычыргъан кезиуге 
экинчи эл аягъына жетебиз. 
Танг жарыса кирирбиз элге деп, 
алайда тохтайбыз.

Адамла малларына къарап 
тебиреген тауушла чыкъ-

гъанда, элге киребиз. Ийне-
клерин сюрюп келген биреуге 
жолугъуп, эфендини юйюн сора-
быз. Сора ол юйретген жанына 
барабыз. Биз алайгъа жетгенде, 
къауум адам  юйню иесин сакъ-
лап тура эди. Бираздан эфенди 
чыкъды. Къолунда минчакъ-
лары, Къураны, акъ сакъаллы 
чырайлы адам. Бизни бла са-
ламлашып, арбазгъа кийирип, 
алаша жатма тюбюнде олтуртду.  
Къайдан келгенибизни сорду.

Мен айтханымдан сора: «Бу  
бала узакъдан келгенди. 

Алгъа анга къарайым»,-деди. 
Сора къачандан бери, не за-
тым ауругъанымы билдирдим. 
Ол кюнледе чаришге къаты-
шып, атдан жыгъылып башымы 
ургъанымы  да айтдым. Аны 
эшитгенде, эфенди къатыма 
келип, къоллары бла башымы 
ары-бери буруп,  къаты-къа-
ты къысады. Баш сюеклерим 
чыкъырдагъан окъуна этген 

эдиле. Андан сора да, кёзлери-
ме къарап, дууала окъуду. Сора: 
«Энди барыгъыз жолугъузгъа. 
Сиз элигизге жетгинчи, ауруу 
юсюнгден кетер»,-деди.

Бирле аллайгъа ийнанадыла, 
бирле угъай,  мен а юсюм-

ден ётгенни айтайым. Бир элден 
ётюп экинчи элге кече ортасына 
жетдик. Ол заманда башымы 
зууулдагъан тауушу да жокъ. 
Санларым  алай женгил бола-
дыла, тюз да уч да кет  дегенча. 
Анга да къууанама. Бу жол да эл 
ичине кирип итлени юсюбюзге 
чапдырмайыкъ деп,  бир жаны 
бла кетер акъыл этебиз.

Ай жарыкъ кечеди. Жолубуз 
эски уллу къабырланы жаны 

блады. Мен,  саламгъа жатып,  
кёкде жулдузлагъа къарайма, 
нёгерим арбаны сюреди. 

Энди жукълайым дегенлей, 
Шакъман: «Дауут, тур, къара 
бу сейирликге»,-деди. Ол бар-
магъы бла кёргюзтген жанына 
къарасам, къабырланы  къаты  
бла бир узун адам келе. Аны 
кёргенде жукъум да кетди.

Былай къарасанг, ауанагъа 
окъуна ушайды. Иги тынгы-

ласанг, теренден чыкъгъанча, 

солугъан тауушун да эшитесе. 
Беш-алты атлам арлакъда жа-
ныбызда келгенлей турады. 
Ёгюз а баргъаныча барады. 
Бирде  жууугъуракъ да келеди. 
Ол кезиуде мен арба юсюнде 
ёре сюелеме. Ол заманда да 
менден бийикди. Ёсюмю  эки 
адам чакълы болур эди. Узун 
ауана. Жаныбызда келгенлей 
турады. Бизден артха да къал-
майды, алгъа ётюп да кетмей-
ди. Ашырып келгеннге ушайды.

Мен  да  абызырагъанма . 
Шакъман а мендан да бек 
къоркъгъанды. «Бу неди?»-
дегенлей турады. Мен а, кесим 
да не этерге билмеген, не ай-
тырыкъма. «Ай жарыкъ кече 

алай болуучуду. Аяз узакъдан 
ауананы келтирсе, ол уллу болуп 
кёрюнюучюдю»,-деп бир  затла 
айтыргъа кюрешеме. Мен келе 
тургъан ауанагъа артыкъ эс бур-
магъан сунуп, нёгерим да бираз 
тынчайды, ёгюзге чыбыкъны 
жетдире башлады. Къарелди уа 
къатыбызда келгенлей турады.

Биз къабырстанны аягъына 
жетгенде,  узакъда кийик 

жаныуарны ачы тауушу чыкъды. 
Ол жанларында бёрю  кёп эди. 
Ким биледи, ала бир кийикни 
неда бир башхасын тутуп, аны 
ахыр къычырыгъын бардыра 
болур эдиле. Жарты жукъудан 
уяна келгенлей, узун къарел-
дини да кёрюп, ызы бла уа ачы 
къычырыкъны эшитгениме, 
сууукъ къалтырауукъ да тийди. 
Аркъа жилигиме  буз таякъ чан-
чылгъанча болуп бираз турдум.

Ачы къычырыкъ чыкъгъан-
дан сора ёгюз терк-терк 

атлап тебиреди. Къарап-къа-
рагъынчы ол тийреледен кенг 
ташайды. Андан сора, башха 
тюрлю чырмау болмай, юйге сау 
саламат жыйышдыкъ.

Андан бери кёп жылла оздула. 
Бюгюн-бюгече да  сейир этеме 
ол ауана не болгъанына. Ай жа-
рыкъ кече бек  ариу кёрюне эди. 
Башы,  къоллары, аякълары 
бар. Тюз да адам сыфат.  Ким 
биледи, къабырстанны къалау-
уруму болур эди ол?

ОСМАНЛАНЫ  Хыйса.

Къайтырбыз биз артха

Баргъан жылыбызда аз-маз жу-
мушха жарарыкъ жашчыкъ-

лагъа, къызчыкълагъа ата-анала 
бла тенг къыйынлыкъ сынаргъа 
тюшгенди. Сёз ючюн, бизни тир-
ликлери орулуп кетген сабан 
ызлада будай, арпа, тары башла 
(масакъ) жыяргъа элтгендиле 
колхозну бригадирлери.

Сау кюнню суусап, ач да болуп, 
кюн тюбюнде айланып жыйгъан 
масакъны уа колхоз ындыргъа элт-
дирип тёкдюргендиле. Кеслерине 
абери къойгъан болурламы деп, 
хар бирибизни хуржунларыбызны, 
къоюнларыбызны, кёнчек буч-
хакъларыбызны къармагъандыле. 

Алай этип, къыйыныбыздан бир 
бюртюк да бермей, къыстагъан-
дыла. Ол а бек ауур кёрюне эди 
бизге. Бир жанындан, ол тюрлю 
къармау адамны намысын тю-
шюргенди, экинчи жанындан, 
будай, арпа, тары башланы уууп, 
бир уууч мирзеу мажарып, ач-
лыкъ къысхан юйюрюне элтирге 
кюрешгенлеге къамичи ойнатыла 
эди.

Бир жолда, тогъуз-он сабий 
болуп, бал туз чюгюндюрю 

къазылып кетген колхоз бахчада 
айланып, къалгъан-къулгъанны 
жыяргъа кюреше тургъанлай, эки 
атлы эки жаныбыздан алып, биз-

ни бирге жокку этдиле да, кимни 
ат ёшюню бла аудурдула, кимни 
аркъасына къамичи жетдирдиле.

Алай этип, сюрюп барып, бир 

халжаргъа кийирдиле. Къолубуз-
да хуржунчукъланы, къапчыкъ-
ланы да сыйырдыла. Андан сора 
бизни сурай келген аналаны, 
эгечлени да бизге къошдула. 
Сау кечени алайда тутдула. Эрт-
тенликде колхозну парткомуну 
секретары Жумабек келип, энди 
сабан ызлада айланнганыгъызны 
къоймасагъыз, тутуп комендант-
ха берликбиз деп, къоркъутуп, 
башыбызгъа бош этди.

Ал кезиуледе бир тюрлю эркин-
ликлери болмагъан кёчгюн-

чюлени абаданларына, кичиле-
рине да кечгинчилик, жан аурутуу 
окъуна жокъ эди. Юйюбюзде 
аякъ тюбюнден жел чыкъгъанла 
барысы да колхоз ишге кетедиле 
да, мен кесим къалама. Аш-суу 
болмагъан юйде туруп не этерик 
эдим. Арбазгьа чыкъгъанымлай, 
бригадир, ат бла алайдан озуп 
баргъанлай, мени кёрюп, къаты-
ма суху келди да, билегимден ту-
туп, атыны артына олтуртуп, алып 
кетеди. Къайры, нек элтгенинден 
хапарым болса уа.

Элден тышына чыгъабыз. 
Иги кесек барып ындыргъа 

жетебиз. Мени атдан тюшюреди 
да, алайда къырманны (ындыр-
гъа алай айтадыла) таматасы 
болур эди, акъсакъалгъа не 
эсе да бирле айтып кетеди. 
Ол а мени элтип жайракъ атха 
миндиреди да, аны башына 
хамут кийирип, ындыр басхан 
ташха жегеди. Чыгыр башдан 
къурт агъызгъан аллай къызыу 
кюн башым жалан, ашым-суу-
ум жокъ, ашхам къарангысына 
дери ат юсюнде будай гыстыла-
ны юслери бла айланып, ындыр 
басама. Кёз байланнгандан 
сора да, кимсе, ачмыса, суусап-
мыса, кече къайда къаллыкъса 
деген болмады.

Кёчгюнчю сабийлени иги ке-
сеги къазахлыланы юй жу-

мушчулары, отунчулары болуп, 
малларын кютюп тургъанды. 
Аны ючюн хакълары не бир аякъ 
айран, не бир табакъ хантус эди.
Алай эди колхоз ишге жараял-
мазлыкъ жашчыкъланы, къыз-
чыкъланы ол жыллада аздан 
жашаулары, мутхуз кюнлери.

ТЕММОЛАНЫ Мухадин

Кёчгюнчюлюкню, сюргюнню къара кюнлери башларын 
басып тургъанда да, таулула жырларын, той-оюнларын 
унутмагъандыла. Ол сур заманда Къазахстанда алыннган 
эски сурат да анга шагъатды.

Къызланы юсюнден айтханда, къобузу болгъан Хажи-
ланы Нафисатды. Сюелгенлени атлары уа белгисиздиле. 
Аланы таныгъанла бар эсегиз, газетибизге жазыгъыз.

Сюргюнде биз кёрген эдик 
Дунияны жарыгъын, 
Анг келгенде, эшитген 
                               эдик 
Шам Кавказны хапарын. 

Ол заманда эслегенем 
Аппамы жилягъанын, 
«Кавказ! Кавказ! – деп, 
                              къайтара, 
Жилямугъу акъгъанын. 

Ол жилямукъ, сюнгю 
                                  болуп, 
Тешгенди жюрегими, 
«Кавказ!» деген 
                         бийлегенди 
Ёмюрлеге эсими. 

Аппа манга хапар айтды 
Ата журтну юсюнден, 
Ёз жеринден халкъ 
                        къысталып, 
Узакъгъа сюрюлгенден. 

Къара булут басхан эди, 
Шималдан келип, халкъны, 
Киши, тиши деп къарамай, 
Сюрдюле барын аны. 

Уллусун да, гитчесин да 
Жыйдыла вагонлагъа, 
Адам даражаны бермей, 
Санадыла маллагъа. 

Жюреклери жарылгъандан 
Аууша эдиле къартла, 
Намысларын 
               сакълагъанлай 
Ёле эдиле къызла. 

Ёлюклени басдырмайын,
Ата эдиле жолда, 
Кёпле бузлап 
               къалгъандыла 
Къазахстанны къарында. 

Жол бошалып, къотардыла 
Къазахстан аулакълада, 
Сау жетгенледен асламын 
Ачлыкъ ёлтюрдю анда. 

Кетгенлени тилеклери, 
Кёз жашлары сауланы, 
Баргъандыла, бирге болуп, 
Кёз аллына Аллахны. 

Кавказны кёрмей ёлмезге 
Ант этгенем кесиме, 
Ол муратым толур ючюн 
Кёп зат келе кёлюме… 

Бир заманда келди хапар: 
Бизни эркин этдиле! 
Ата журтха къайтыргъа 
Халкъгъа амал бердиле! 

Кавказгъа жууукъ келгенде, 
Жюрек чыкъды оноудан, 
Тагъылып тургъан танача, 
Секире къууаннгандан. 

Узакъдан кёрген эдим  мен 
Акъ тауланы башларын, 
Жюрегимде эшите эдим 
Сууланы макъамларын. 

Таулу тепсеу кёргенимде,
Кёлюм толады мени, 
Таулагъа къарагъанымда,
Тыялмайма кесими. 

Миллетиме этер эдим 
Мен юлюш жюрегимден, 
Сыйлы Аллах! Айырма сен 
Энди халкъны жеринден.

ГИРТЧИЛИК

Футбол  команданы капитаны

КЕЧЕГИ АУАНА
Кёргеним-эшитгеним

Окъуучуларыбызны чыгъармалары

Айырылмайыкъ энди 
жерибизден

Мецелланы Саидагъа  
14  ж ы л  б о л а д ы .  О л  
Къашхатауда жашай-
ды. Бу  тизгинле аппасы 
Шабатукъланы Шууаны 
жашы Абдуллахны кёч-
гюнчюлюкню юсюнден 
хапарларына тынгылагъ-
анындан сора жаратыл-
гъандыла. 

Къызчыкъ аланы мил-
лети сынагъан  къый-
ынлыкъны  жюреги бла 
ётдюрюп жазгъанды.  
Бир-эки назмусу бла бю-

гюн сизни да шагъырей 
этерге сюебиз. 

Къулбайланы Алим 
Къазахстанда туугъан-
ды, Хасанияда ёсгенди. 
Миллетибизни къыйын 
кюнюне атап, бу назмуну 
такъгъанды.

Халиматчыкъ
Таулу къызчыкъ Халимат кёчгюнчюлюк сынады.
Онбиржыллыкъ балачыкъ кеси жангызлай къалды.
Жоюлгъанды  атасы  душман бла къазауатда, 
Ёлдю анасы   Къыргъызгъа   жетмей жолда. 

Гитче Халиматчыкъ   ана жылыудан айырылды. 
Жууукъларын тас этип, жангыз кесинлей къалды. 
 Хужу вагонда  ол  да барды, башхалача жунчуду,
Ачдан къарыусуз,  арыкъ бола, аман бла  тауусулду.

ЮЛЮШСЮЗ КЪАЛГЪАНЛА

Миллетге къыйын кюнле жетдиле, 
Таулуланы хар бирин терследиле. 
Юйюрлери бла вагонлагъа  жюкледиле,
Кёп къыйынлыкъгъа тюбетдиле. 

 Саният бара эди вагонланы биринде, 
Гитче жашын къысханлай кёкюрегине.
Эри бла тамата жашы уа  урушда 
Жоюлгъандыла,  душман бла сермешде. 

- Жарсыма, жашым!- дей эди ана, -
Къайтырбыз энтта биз артха. 
Жюрекледе тола  ахшы умутла, 
Айтылырла  энтта жарыкъ жырла, 
Болгъан ачыула унутулурла. 

КъМР-ни Культура министерствосу «Балкария» 
фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбль-
ни тамата администратору ЭНЕЙЛАНЫ Имранны 
жашы Шамилни ажымлы ёлгенине бушуу этип, аны 
жууукъ-ахлуларына къайгъы сёз береди.


