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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ

ВРЕМЯ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун
болжаллы халда толтургъан К.В.Коковну республиканы жамауатына

Ч А КЪ Ы Р Ы У С Ё З Ю
Мындан 75 жыл алгъа 8 мартда Къабарты-Малкъарны
тарыхында бек бушуулу ишледен бири болгъанды. Уллу
аманлыкъчылыкъ этилип, малкъар халкъ зор бла туугъан
жеринден кёчюрюлгенди. Ол кюн сау миллетни азап чекгенине бушуу этип, жюрек таралыулукъну жангыдан сезебиз,
зулмулукъну бла законсузлукъну хатасындан терсликсиз
жоюлгъанланы эсге тюшюребиз, хурмет этебиз.
Не уллу къыйынлыкъ сынагъан эсе да, малкъар халкъ
бюгюлмегенди. Ниет къатылыгъы, акъылманлыгъы, иш кёллюлюгю, туугъан жери Къабарты-Малкъаргъа сюймеклиги,
тюзлюк хорларыгъына ийнаныулугъу анга адам тёзмезча
болумлада сау къалыргъа, аны къой – къурау кючюн сакъларгъа, от жагъаларына къайтыргъа болушхандыла. Тарых
ата журтуна къайтхандан сора къысха заманны ичинде ол
экономика, социал, культура айныуунда бийик жетишимлеге жеталгъанды.
Бюгюнлюкде республиканы халкъларыны шуёх юйюрюн-

де жангы жашау къурайды. Аны бла бизге не уллу къыйынлыкъланы да биз жаланда биригип хорлаяллыгъыбызны,
туугъан Къабарты-Малкъары бызны къолайлы келир заманын жаланда бирге жалчыталлыгъыбызны шарт кёргюзтеди.

ТЮЗЛЮКНЮ АЧЫКЪЛАГЪАН ШАРТЛА

Кертиликге, жигерликге бла ётгюрлюкге
жууапха – огъурсуз, кюйсюз буйрукъ
Совет Союзда бир-бир миллетлени зор бла туугъан жерлеринден кёчюрюу политика Уллу Ата журт
урушну аллында окъуна башланнган эди. Биринчи
аны ачылыгъын корейлиле, полякла, немислиле,
финнле сынагъандыла.
1943 жылда къарачайлыла бла къалмукълула, 1944
жылда февральда чеченлиле бла ингушлула туугъан
журтларындан айырылып, зор бла Къазахстанны бла
Орта Азияны къумлу жерлерине тюшгендиле.

къагъылып, миллет саулай кёчюрюледи, жолгъа хазырланыргъа 30 минутугъуз барды,
деген буйрукъдан. Быллай
тюзсюзлюкню сакъламагъан
адамла бек жунчуйдула, жолда не зат керек боллугъун ангыламай, къолгъа тюшгенни
жыйып башлайдыла. Жарым

ЖАЛГЪАН СПРАВКАЛА,
ТУТХУЧСУЗ ТЕРСЛЕУЛЕ
1944 жылда 20 февральда
Лаврентий Берия жашырын
Грозныйге келеди. Мында ол
чеченлилени бла инг ушлуланы кёчюрюу операциягъа,
анга уа «Чечевица» деп атагъандыла, башчылыкъ этгенди.
Ол кезиуде уа КъабартыМ а л к ъ а р н ы Н К ВД - с ы б л а
Халкъ комиссарланы совети
Б е р и я н ы ат ы б л а « К ъ М Р ни малкъар районларында
болум» деген справканы хазырлайдыла. Тарыхчыланы
оюмларына кёре, малкъар
халкъны зор бла кёчюрюуню
юсюнден оноу Черек ауузда
болгъан ишле бла байламлыды. 1942 жылда 27 ноябрьден
5 декабрьге дери бандитлеге
къажау операцияны сылтауу
бла ич аскерле Сау т у эм
Глашлары элледе 723 мамыр
адамны къыргъандыла (ол
санда 16 жыллары толмагъан
162 сабийни).
Ызы бла малкъар халкъны
кёчюрюрге документле хазырланадыла. Аланы окъуп,
Лаврентий Берия Сталиннге
таулуланы аманлап, справка жарашдырады. Анда уа
ха лкъда бандитле, гитлерчилеге болушханла бардыла
деп жазады, телеграммасын
а быллай сёзле бла бошайды:
«Чеченлилени бла ингушлуланы депортациясы бошалгъанды, эркин аскерчилени бла
чекистлени таулуланы Шимал
Кавказдан кёчюрюуде хайырланып, операцияны бый-

КъМАССР-ни кетерип, Къабарты АССР атауну юсюнден»
бегим чыгъарыла ды. Ма лкъар халкъны къыраллыгъы
с ы й ы р ы л г ъ а н ы б л а б и р ге
жерлерини бир кесеги, ол
санда Элбрусну тийреси, Грузиягъа берилгенди.
Сёзсюз, таулу халкъны депортациясы республиканы
экономикасына, миллетни
политика, демография болумуна уллу заран салгъанды.
М а л к ъ а р т и л н и , ха л к ъ н ы
культурасы, адет-тёрелери,
энчиликлери, хазнасы унутулур чекге жетдирилгендиле.
Жарсыугъа, аны хатасы бюгюн да сезиледи.

КИШИ ЖЕРИНДЕ
КЁЛСЮЗЛЮК ЭТМЕЙ

ыл 15-20 мартда бошаргъа
боллукъду, агъачда терекле
чакъгъынчы…».
1944 жылда 26 февральд а и ч и ш л е н и н а р ко м у н у
«КъМАССР-ден малкъар
халкъны кёчюрюуню юсюнден» энчи жашырынлы буйругъу чыгъарылады. 29 февральда Берия Сталиннге операцияны жетишимли бардырыргъа хар не да хазырды, 10
мартха дери битеу жумушла
бошаллыкъдыла, 15 мартда
уа таулула кёчюрюллюкдюле
деп билдиреди.

ХАР ЮЙДЕ ДА БИРЧА
БУШУУЛУ ЭРТТЕНЛИК

1944 жылны 8 мартыны эрттенлиги битеу таулу элледе да
бирча башланнганды: эшикле

сагъат озгъанлай, аскерчиле
адамланы юйлеринден къыстап, бирге жыядыла. Заман
азды, борчну толтурур ючюн
ашыгъыргъа, къаты болургъа
керекди.
Орта Азиягъа бла Къазахстаннга 37,7 минг адам ашырылгъандыла. А ланы ауур
жюкле, малла ташыгъан 14
эшелоннга олт уртхандыла.
Жолда ауруула дан, къый ынлыкълагъа тёзмей кёпле
жанларын бергендиле.
11 мартда Берия Сталиннге
таулуланы зор бла кёчюрюу
операция бийик даража да
ёт ге н и н и ю с ю н д е н от ч ёт
этеди. 8 апрельде СССР-ни
Баш Советини Президиумуну «КъМАССР-де жашагъан
таулуланы кёчюрюуню эмда

Архив шартлагъа кёре, Къазахстаннга бла Орта Азиягъа
кёчюрюлген ха лкъны жартысы тенгли бири сабийле
болгъандыла, тиширыула уа
- ючден бири. Эр кишилени
асламы акъсакъалла, урушну
сакъатлары эдиле. Бу къыйынлыкъны сынагъанланы
айтханларына кёре, биринчи
эки жылны ичинде адам кёп
къырылгъанды – саулай юйюрле жокъ болгъандыла.
Статистикагъа кёре, эки
жылны ичинде беш мингнге
жууукъ адам алышхандыла
дунияларын. Тау хауаны жумушакълыгъында ёсген миллетге къум жерле жарашмай
13 жылны ичинде халкъны 30
проценти жоюлгъанды.
Таулуланы экономика жаны
бла айнымагъан жерлеге кёчюргендиле. Аланы колхозлада, къурулушда, тау-жарашдырыучу промышленностьда
учуз урунуу кючнюча хайырланнгандыла. Къарыулары
болгъанла, жыл санларына
къарамай, барысы да ишлерге борчлу этилгендиле.

Программа

Митингле, кёрмючле, ушакъла

Сегизинчи мартда Тырныауузну парк тийрелеринде малкъар халкъны кёчгюнчюлюкде жоюлгъан адамларына салыннган эсгериу ташны къатында бушуулу
митинг боллукъду. Ол эрттенликде 10.00 сагъатда
башланырыкъды. Элбрус районну, шахарны да администрацияларыны башчылары, жамауат организацияланы бла политика партияланы келечилери, школчула
да мемориалгъа гюлле саллыкъдыла. Ызы бла районну
раис-иймамы дууа тутдурлукъду.
Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйде краеведение музейде уа «13 узакъ жыл» деген кёрмюч ачыллыкъды. Анда архив материалла, ол санда сюргюнню

азаплыгъын сынагъанланы эсгериулери, халкъыбызны
сюргюнлюк сынагъаныны эмда туугъан жерине къайтханыны, аны жетишимлерини юслеринден тарых шартла
кёргюзтюллюкдюле. Кинотеатргъа келгенле уа «Чыдагъанла» деген документли фильмге къараяллыкъдыла.
Малкъар халкъны зор бла туугъан жеринден кёчюрюлген кюннге жораланнган ишле районну битеу
эллеринде да бардырыллыкъдыла.
Алиса ТАРИМ,
Элбрус районну администрациясыны
пресс-службасыны башчысы

Ахыры 2-чи бетдеди.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Селектор кенгеш

Казбек Коков конкуренциягъа чыдамлыкъны
кючлендириуню амалларын сюзюуге къатышханды

Тюнене Москвада РФ-ни Правительствосуну вице-премьери Дмитрий Козакны башчылыгъында
селектор кенгеш болгъанды. Анда конкуренциягъа
чыдамлыкъны кючлендириуню корпоратив программасын жашауда бардыргъан организациялагъа болушлукъ бериуню онглары сюзюлгендиле. Кенгешге
видеоконференция байламлыкъла халда КъМР-ни
Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан
Казбек Коков да къатышханды.
«Халкъла аралы кооперация бла экспорт» миллет
проектни «Промышленный экспорт» федерал проектини чеклеринде, деп чертгенди Дмитрий Николаевич, кенгешни ача, конкуренциягъа чыдамлыкъны
кючлендириуню корпоратив программасына кёре
ишлеген, федерал эмда регион даражалы товарла
чыгъаргъан предприятияланы бир тизмеси жарашдырылып, къабыл кёрюлгенди. Россейни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосу биринчи
апрельден башлап тийишли келишимле этиллик
компанияланы айырып тебирерикди.
Ахыр эсеплеге кёре, россейли компанияланы
экспортёрлагъа тюзюнлей субсидияладан башлап
проектлерине льготалы кредитле бериуге дери
мадарла этилликдиле. Миллет проектни жашауда
бардырыугъа регионланы къошуугъа уллу эс буруллукъду. Ала болушлукъ этиллик экспортёрланы
санына къошуллукъ предприятияланы тизмесин
жарашдырлыкъдыла.
Эсигизге салайыкъ, Къабарты-Малкъарда сы-

рьёгъа саналмагъан затланы тышына сатыугъа
«Терекалмаз», Нальчикни бийик вольтлу аппаратура
чыгъаргъан заводу, «Севкаврентген», «Баксан-Автозапчасть», «Гласс», «Бетанет» эмда башхала къатышадыла. Продукцияны тыш рыноклагъа ётдюрюр,
республиканы промышленность предприятиялары
къырал болушлукъ алырча этер, сатыу-алыу-экономика байламлыкъланы кенгертир эмда инвестицияланы кёбейтир муратда Россейли экспорт ара, Россей
Федерацияны тыш къыраллада сатыу-алыу представительстволары бла бирге ишлеу къуралгъанды.
КъМР-ни Башчысыны бла
Правительствосуну пресс-службасы.

Парламент

Республикада сабийлени эркинликлери
жаны бла уполномоченный
деген къуллукъ кийирилгенди

Парламентни президиумуну
кезиулю жыйылыуунда депутатла
40-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле.
Кенгешни спикер Татьяна Егорова
бардыргъанды.
Ол санда парламентарийле
«Бир-бир республикалы законлагъа тюрлениуле кийириуню
юсюнден» законну проектине
къарагъандыла. Аграр политика,
экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла жаны бла
комитетни башчысы Мокъаланы
Кемалны ангылатханына кёре,
документ «РФ-ни Агъач кодексине
эмда РФ-ни агъач фондуну жерлеринде агъачланы сакълаугъа бурулгъан бир-бир законодательный
актлагъа тюзетиуле кийириуню
юсюнден» федерал законнга тийишлиликде жарашдырылгъанды.
Социальный политика, урунуу эм
саулукъ сакълау комитетни башчысы Хусейн Кажаров «КъМР-де
Сабийлени эркинликлери жаны
бла уполномоченныйни юсюнден»
законну проекти бла шагъырей

этгенди. Аны айтханына кёре,
республикада Сабийни эркинликлери жаны бла уполномоченный
деген къуллукъ кийириледи. Ол а
КъМР-ни Конституциясыны 7-чи
эм 41-чи статьяларын жашауда
бардырыргъа себеплик этерикди.
Алада сёз юйюрлеге, аналыкъгъа,
аталыкъгъа, сабийлеге къырал
болушлукъгъа гарантияланы,
республикада акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин, законлу сейирлерин сакълауну юслеринден барады.
Бу законопроект бла байламлы
къырал къуллукъларыны тизмесине КъМР-де Сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченный
деген къуллукъ кийирилгенди, аны
бла бирге уа КъМР-ни Башчысында Сабийлени эркинликлери
жаны бла уполномоченный кетерилгенди.
Документле сейирлери болгъан
министерстволаны бла ведомстволаны къарауларына берилгендиле. Ала этген эсгертиуле сюзюлюп,

ызы бла проектле Парламентни
жыйылыуунда тинтилликдиле.
Президиумда федерал законланы проектлери, субъектледе
законла чыгъарыучу органланы
башламчылыкълары да сюзюлгендиле. Алада коммунал жумушланы багъаларын тохташдырыуну,
тёгерекдеги къудуретни сакълауну,
сабийлери болгъан юйюрлеге
къырал болушлукъну юслеринден
айтылады.
Спорт эм туризм жаны бла
комитетни башчысы Арсен Барагунов «КъМР-де футболну
айнытыуну онглары эм тыйгъычла» деген темагъа «тёгерек
столда» чыгъарылгъан эсгертиуле
къалай тамамланнганлары бла
шагъырейлендиргенди. Белгили
болгъаныча, предложенияла толтуруладыла, спортну бу тюрлюсюн
айнытыугъа бурулгъан тийишли
мадарла этиледиле.
КъМР-ни Парламентини
пресс-службасы.

Жол

Тамбукан кёлден бир жанында

Къабарты-Малкъар бла Ставрополь крайны чегинде «Кавказ» Р-21
жолда ишлене тургъан жангы, тёрт
ызлы участокну быйылны ахырына
бошаргъа айтадыла. Ол Пятигорск
бла Тамбукан кёлден бир жанында
ётерикди.
Росавтодорну автомашина жоллагъа
къарагъан «Кавказ» управлениясы объектни «Зольская - Залукокоаже» деген
жол айырылыуну ючден экисин тамам
этгенди. Дагъыда Прогрессге баргъан

жолну мурдору да элли процентге хазыр
болгъанды. Ол «Кавказ» трассагъа
къошуллукъду.
Жылны ахырына къурулушчула
жангы жол эм Золка бла Мокрая
Золка суулада эки кёпюр ишлерикдиле. Къурулуш баргъан жерледе
къоркъуусузлукъ сакъланырча
буруула тартыллыкъдыла эм кече
жарытырча чыракъла орнатыллыкъдыла.
Бизни корр.

Ȼɚɪɚɡɤɸɧɦɚɪɬɠɵɥ

ЗАМАН



Кертиликге, жигерликге бла ётгюрлюкге
жууапха – огъурсуз, кюйсюз буйрукъ
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

Алай анга да къарамай, тиширыула, сабийле колхозлада ишлегендиле, чюгюндюр, тютюн ёсдюргендиле, маллагъа къарагъандыла.
Кёчгюнчюле къазахлыланы, къыргъызлыланы жигерликлери, иш
кёллюлюклери бла сейирсиндиргендиле: ачдан, хауаны болумундан
къыйналгъан адамла сау кюнню
аякъ юслеринде болгъандыла, ишден бири да къачмагъанды.
Кёчгюнчюле социалист эришиулеге къатышып, жигерликлерин
кёргюзтгендиле. Сёз ючюн, Фрунзе
областьны Ворошилов районунда
1944 жылда таулуланы арасында 51
стахановчу, урунууну да 70 ударниги
болгъандыла. Иссык-Куль областьда
уа, 1949 жылны шартларына кёре,
122 адам «Уллу Ата журт урушну кезиуюнде жигер уруннганы ючюн» деген
майдалгъа тийишли кёрюлгендиле.
Битеу да бирге уа бу майдал алты
минг таулугъа берилгенди.
Диналаны Зулейха чий мамукъну
жыйгъанда бет жарыкълы уруннганы
ючюн Ленинни ордени бла белгиленнгенди. 1948 жылда уа Келеметланы Шухаип Социалист урунууну
жигити деген бийик къырал саугъагъа тийишли болгъанды. Быллай
сыйлы атха 1956 жылда Геккиланы
Зухура да кёргюзтюлген эди чюгюндюрню ёсдюргенде жигерлиги
ючюн. Алай кёчгюнчю халкъны къаллай эркинликлери болгъандыла?
Аны орунуна таулу къызгъа Ленинни
ордени берилгенди. Дагъыда Тетууланы Шамсудиннге, Ёзденланы
Мариямгъа, Жангоразланы Ибрагимге да аталгъанды бу сыйлы ат.

АТА ЖУРТНУ
КЪОРУУЛАРГЪА КЕСИ
ЫРАЗЫЛЫКЪЛАРЫ БЛА

Уллу Ата журт урушну биринчи
кюнюнден Къабарты-Малкъарда
халкъны аскерге чакъырыу башланады. Элледе, шахарлада митингле
бардырылып, малкъар халкъны
уланлары душманнга къажаулукъларын билдиргендиле, кёпле туугъан
жерибизни къорууларгъа кеслерини
ыразылыкълары бла кетгендиле.
1941 жылда Шимал-Кавказ аскер
округда атлы дивизия къураргъа
оноу этиледи. 115-чи атлы дивизия
Къабарты-Малкъарда жыйылгъаны
белгили болгъанлай, таулу жашла,
тамата тёлю да аны къауумуна
кирирге сюйгенлерин билдирип,
заявленияла жазадыла. Аны командирлерини къауумуна аскерчи
сынаулары болгъанла, ол санда уа
Сотталаны А.Х., Чеченланы Ж.Т.,
Шауаланы А.А, Аккыланы М.Х. эм
башха миллетлени келечилери киредиле. Химиялы къорууланыу жаны
бла эскадроннга уа Хоханаланы Б,
Уяналаны Б, Насталаны С., Чапаланы М., Таукенланы К, Холаланы Х.
эм башхала алыннгандыла.
Атлыла гитлерчилени 38 танкын,
7 машинасын жокъ этгендиле. Политрук Мисирланы Хажби кесини
батырлыгъы бла башхаланы кёллендиргенди. Политрук Бёзюланы
Муха, политрукну орунбасары Ксаналаны Ибрагим (анга уа ол кезиуде жаланда 19 жыл толгъан эди)
аскерчи усталыкълары бла кёплени
жанларын сакълагъандыла. Атлы

аскерчилерибизни къадарларыны
юслеринден кёп жазылгъанды.
Большая Мартыновканы тийресинде
сермешледе халкъны жигит уланлары жанларын бергендиле, аланы
арасында Кучмезланы Чефелеу эм
башхала.
Душман бла къазауатда 115-чи
атлы аскер дивизияны 5,5 минг
аскерчисинден 4 мингнге жууугъу,
аланы арасында сынаулу командирле да, жигитлеча жоюлгъандыла.

ХОРЛАМ ЮЧЮН
ЖАНЛАРЫН
АЯМАГЪАНДЫЛА

Таулу халкъ фронтха 10 мингден
аслам уланын ашыргъанды. Ала Уллу
Ата журт урушну битеу фронтларында сермешгендиле, Ленинградны,
Москваны, Ростовну, Сталинградны,
Харьковну, Одессаны кёп башха
шахарланы бла эллени къоруулагъандыла. Жигитлерибизни жартысы
тенгли бири (4335 аскерчи) Ата журтубузну эркинлиги ючюн жанларын
бергендиле.
Урушну ачылыгъын а биринчилени
санында Брест къаланы къоруулагъанла сынагъандыла. Аланы
арасында Чочаланы О., Созайланы
З., Батчаланы М., Жаппуланы Д.,
Байзуллаланы Т., Борчаланы Х. эм
башхала.
Жашла бла бирге уа Ата журтубузну жалынчакъсызлыгъын къоруулагъанланы тизгинлерине къызла да
тургъандыла. Биринчилени санында
уа Оракъланы Фаризат кетгенди
урушха. Медицина билими болгъан
таулу къыз Ата журт урушну орденини 1-чи эм 2-чи даражасы, Къызыл
Жулдузну ордени, «За отвагу»,
«Кавказны къоруулагъаны ючюн»,
«Берлинни зорлагъаны ючюн» эм
кёп башха майдалла бла саугъаланнганды. Малкъарланы Зояны,
Гулийланы Маржанны, Мусукаланы
Шамсаны эм башха таулу къызланы
атлары да Хорламны келтиргенлени
тизмелеринде жазылгъандыла.
Кертисин айтханда, жууукъ адамы
къазауатха къатышмагъан, анда жанын бермеген бир юйюр да болмаз
таулуланы арасында. Сёз ючюн, АкъСуудан Бачиланы тукъумдан жети
къарындашдан алтысы - Домалай,
Нух, Назир, Хасанби, Ако, Хаждаут
- къазауатдан къайтмагъандыла.
Кёнделенден Жанатайланы Алийни
алты баласындан тёртюсю - Магомет, Нух, Юсуф эм Якуб - сермешледе жоюлгъандыла. Лашкутадан
Борчаладан жети къарындашдан
бешиси - Хасан, Хусей, Аубекир,
Мажит, Абдулкерим да, ёмюрлюк
болгъандыла.

ЖИГИТЛЕНИ АТЛАРЫ –
ЁМЮРЛЮК

Къабарты-Малкъарда, битеу Шимал Кавказда да биринчи болуп
СССР-ни Жигити деген бийик ат
Байсолтанланы Алимге берилгенди. Гвардияны капитаны СССР-ни
Жигити, Ленинни орденини, Къызыл
Байракъны эки орденини кавалери Байсолтан улу 1943 жылда 28
октябрьде сермешледен биринде
ёлтюрюлгенди. Ол кезиуге уа таулу
жаш кёкге 380 кере чыгъып, гитлерчилени 21 самолётун чачдыргъанды.
20-жыллыкъ Уммайланы Мухажир а кесини биринчи саугъасын

«За отвагу» майдалны 1942 жылда
Украинада Верхне-Астаховский эл
ючюн къазауатда кёргюзтген батырлыгъы ючюн алгъанды. Дагъыда
ол Къызыл Байракъны, Суворовну,
Богдан Хмельницкийни орденлерине
тийишли кёрюлгенди.
Къыралда баш саугъасы уа анга
Одессаны эркинлиги ючюн сермешледе жигитлиги ючюн берилирге
керек эди. Ол шахаргъа, аны ара
орамына да биринчи киргенди,
кеси аллына 18 гитлерчини, ротасы
бла бирге уа 300 душманны жокъ
этгенди. Алай ол кезиуге малкъар
халкъны аты бандитге чыгъарылып,
миллет саулай зор бла кёчюрюлгенди. Аны ючюн а Уммай улугъа жулдузну орунуна Александр Невскийни
ордени бериледи. Аны бла уа дивизияланы, полкланы, батальонланы
командирле саугъаланнганларын
айтырчады.
Болсада тюзлюк хорлагъанды.
Уллу Ата журт урушдан 45 жыл озгъандан сора - 1990 жылда - анга
къыралны Президентини Указы бла
СССР-ни Жигити деген сыйлы ат
аталгъанды. Алай Мухажир кеси
аны кёрмегенди, ол урушда алгъан
жараладан, кёбюсюнде уа киши жеринде комендатура миллетге этилген
зорлукъдан жюреги къыйналып 1948
жылда киши жеринде ёлгенди.
Озгъан ёмюрню 80-чи жылларында тинтиуле бардырылып, къырал
саугъалагъа тийишли болуп, алай
тюрлю-тюрлю сылтаула бла аланы
алмай къалгъан батырланы атлары
белгили этилгендиле. Бабаланы
Магомет, Дауутланы Махти, Залийханланы Магомед, Зокаланы
Къонакъбий, Къадырланы Мухажир, Къудайланы Шамсудин,
Кучмезланы Абдулла, халкъ сюйген
артистибиз Кучукланы Магомет,
Макъытланы Магомет, Насталаны
Хажбекир, Османланы Дадаш, Теммоланы Юсуф, Уяналаны Рамазан,
Черкесланы Сарбий, Элсюерланы
Кёккёз, Этезланы Зекерия Хорлам
ючюн жанларын-къанларын аямай
сермешгенлери ючюн СССР-ни Жигити деген атха кёргюзтюлгендиле.
Алай саугъала бюгюн да жетмегендиле аланы юйюрлерине. Заман
озгъан эсе да, тюзлюк хорлар деп
бек ышанабыз.

ХАР НЕ ДА - ФРОНТХА

Жашлары, къарындашлары, юй
башчылары къыралны жалынчакъсызлыгъы ючюн къазауат бардыргъан кезиуде тиширыула фронтха
къолларындан келгенича болушхандыла. Ала эр кишилени орунларына
предприятиялада, колхозлада, фермалада ишлегендиле, тракторланы,
машиналаны жюрютгендиле.
Промышленность аскер кереклени чыгъарыугъа кёчюрюледи, технологияла алышынып, республиканы
заводларында минала, огнемётла,
катюшалагъа топла чыгъарыу, кийимлени, аскер фургонланы, кавалериягъа кереклени жарашдырыу
къураладыла. Сёз ючюн, «Къызыл
Малкъар» артельни келечилери
фронтда аскерчилеге кийимле тикгендиле. «Тёбен Чегем» колхоздан
ийнек саууучу Таппасханланы Узипат
а сютню эки кереге кёп саугъанды,
планны хар айдан да артыгъы бла
толтурургъа сёз бергенди.

Фронтну кереклерине, танкла
ишлетирге адамла кеслерини ахчаларын да бергендиле, аскерчилеге
жылы кийимле, чурукъла жибергендиле. Юлгюге, Чегем районну
колхозчулары эки-юч айны ичинде
2,1 минг килограмм жюн, 355 тон,
105 габара (фуфайка), 188 бёрк,
870 къой тери, 30 жамычы, 100
башлыкъ, 540 къол къап бергендиле
фронтха. Танк колоннаны къураргъа
уа таулула 13 миллион сом къошхан
эдиле.
Къызыл Аскерге болушлукъгъа
Къырал займ чыгъарылгъан кюнде
уа республиканы битеу районларында митингле бардырылып, фронтха
хазырлыкъларын билдиргендиле
адамла. Къоспартыдан Уяналаны
Осман кеси ыразылыгъы бла минг
сом, Тёбен Чегемден Къонакъланы
Кистума жашы къолунда сауут бла
къыралыбызны къоруулагъанын
айтып, 500 сом бергендиле. Быллай
юлгюле хар элде, колхозда болгъандыла. Таулула къырал займгъа миллион сомгъа жууукъ жыйгъандыла.
Республика душмандан эркин
этилгенден сора аны экономикасын
аягъы юсюне этиу жумушлада да
таулула кеслерини жигерликлерин
кёргюзтгендиле. 80-90 - жыллыкъ
акъсакъалла, 11-12 - жыллыкъ
акъылбалыкъ болмагъанла да бир
жанында къалмагъандыла. Эришиулеге къатышып, Элбрус райондан
90-жыллыкъ Курданланы Абид,
89-жыллыкъ Бачиланы Исмайыл
ишге чыкъгъандыла, 12-жыллыкъ
Этезланы Ишайни сюрюуюнде уа
56 бузоу бар эди.
1944 жылда февральда эл мюлкчюле Сталиннге малкъар, къабарты
эм орус тилледе письмо жазып,
урунуу планны артыгъы бла толтургъанларын билдиргендиле, кеслерине жангы борчла алгъандыла.
Алай таулулагъа аланы орунуна кёчгюнчюлюкню ачылыгъын сынаргъа
тюшгенди.

АНГЫЛАГЪАН ДА
КЪЫЙЫНДЫ

Биз битеу бу шартланы нек санайбыз деп сорлукъла да болурла. Таулу
халкъ фашистлеге къажау къазауатха 10 мингден аслам жашын бла
къызын ашыргъанды, тиширыула,
акъсакъалла эр кишилени жерлерин
алып, предприятиялада, колхозлада
ишлегендиле, къолларындан келгенича фронтха болушхандыла.
Дунияны гитлерчиледен тазалау
къазаутда къанларын-жанларын
аямай сермешген таулу аскерчиле
батырлыкълары ючюн бийик къырал
саугъалагъа тийишли болгъандыла.
Миллет Ата журтуна сюймеклигин
кёчгюнчюлюкню отунда да кёргюзтгенди. Алай халкъны кертилигине,
жигерлигине бла ётгюрлюгюне
къырал миллетни саулай туугъан
журтундан зор бла кёчюрюрге деген огъурсуз, кюйсюз буйрукъ бла
жууаплагъанын ангыларгъа онг
бармыды?

Т

арлакъда уа кийикни кёреме»,- дегенди. Жаз
башында уа жугъутурлагъа уугъа чыгъыуну
унамагъанды - аланы шёндю тёлю берлик заманларыды деп.
л уста гюрбежичи да болгъанды. Бу усталыкъгъа Кязим хажиден юйреннгенди. Закийни юсюнден а кёп сейир хапар айтыучу эди,
кёп назмуларын да кёлден билгенди.
-Юйюбюзню бла гюрбежини аралары жыйырма метр да жокъ эди. Эллилени къарты,
жашы да келип, бизни юйню къатында ныгъышда олтуруп кёп хапар айтып болгъандыла.
Жашла бла да ойнай- кюле, кимине бичакъ,
кимине къын, башха затла ишлеп берип, кёплени къууандыргъанды. 1937 – 1938 жыллада
Бызынгыгъа келген топографлагъа, белгили
адамлагъа, тыш къыраллылагъа да кечеле бла
окъуна да жол кёргюзтгенди,-дегенди келини.
азий 1927 жылдан 1937 жылгъа дери
Бызынгы башында альпинист лагерьни
таматасы болгъанында къышны узуну анда
къалып тургъанды, эбизеле, ауушдан ётюп,
эллилени малларын, ырысхыларын урларгъа ёч
эдиле да, аладан къорууланыр ючюн нёгерлери
Хапаланы Хусей, Толгъурланы Ахмат бла бирге
альпинист ышыкъда къала да ишлегендиле.
та окъуп билим алмагъан эсе да, окъуй,
жаза биле эди. Алагъа эллиле темирчиле
деп тургъандыла. Бир жол жамычысын тешдирип, къолума алсам, ол а бир ауур. «Ата, къалай
айландыраса бу ауурну?» -деп соргъанымда,
чёгюч, къысхач, дагъыда бир темир затланы жамычысындан чыгъарып кёргюзтгенди. Жашлары, кеси да юйге жыйышсала, уудан сора хапар
болмай къалгъанды. Таулада къалайда къаллай
жаяу жол болгъаныны юсюнден асыры тынгылы
хапар айтханларындан, кесинги алайтын ётюп
баргъан сунар эдинг,-деп эсгергенди Тамара.
Юйде уучу келир да, аш-суу этербиз, деп

-А

КъМР-де Ич ишле министерствода Эксперткриминалист бёлюмге 100
жыл толгъаны бла байламлы къууанчлы жыйылыу
болгъанды. Юбилей бла
алгъышлай, министрни
къуллугъун болжаллы халда толтургъан Назир Мамхегов бёлюмню келечилерини аманлыкъчылыкъгъа
къажау кюрешде, ауур
бузукълукъланы ачыкълауда магъаналары уллу

болгъанларын чертгенди.
- Криминалистле не заманда да профессионал
усталыкъларын, борчларын бийик даражада толтургъанларын кёргюзтгендиле. Ич ишле министерствону оноучуларыны
атларындан сизге саулукъ,
къолайлыкъ, ишигизде
жетишимле тежейме,дегенди ол.
Юбилярланы эксперткриминалист бёлюмюню

башчысыны къуллугъун
толтургъан Мухадин Далелов, РФ-ни Следствие
комитетини КъМР-де следствие управлениясыны криминалистика бёлюмюню
таматасы Анзор Тлепшев
да алгъышлагъандыла.
Ахырында ишлеринде
жетишимле болдургъан
э кс п е ртл е г р а м ота л а ,
ыспас къагъытла бла саугъаланнгандыла.
Бизни корр.

Кенгешле

Газетчилени ачыкъ сёлешиулери

Лескен районда республиканы муниципал газетлерини редакторларыны
кенгеши болгъанды. Аны
ишине КъМР-ни Журналистлерини союзуну башчысы Шауаланы Разият да
къатышханды.
Бизни регионда бек жаш
муниципал басма органнга
Лескен районну газетин санаргъа боллукъду. Аны баш
редактору Залина Гуатижева 2004 жылдан бери ала
къалай ишлегенлерини, аслам эс неге бёлюннгенини
юсюнден да билдиргенди.

Тюбешиуде район газетле шёндюгю жашауда
не магъананы тутханларыны, не бла хайырлы
болгъанларыны юсюнден
да айтылгъанды. Къалай алай болса да, ала миллет
маданиятны бла адет-тёрелени «кюбюрю» болгъанларын чертгендиле.
Кенгешде басма органлада болгъан жарсыуланы
сюзгендиле. Сёз ючюн,
аланы асламыны тиражлары минг экземпляр
чакълы бирге азайгъанды,
жарым жылгъа жазылыу

да орта эсеп бла 100-150
сомгъа ёсгенди. Андан
сора да, журналистлени
иш хакълары да шёндюгю
заманнга кёре бек гитчеди.
Жыйылыуну ахырында
Шауаланы Разият сёлешгенди. Ол болгъан кемчиликлени кетериу жаны бла
биригип ишлерге, окъуучуланы тас этмез ючюн жангы
амалланы да излерге кереклисин чертип айтханды.
БАЙТУУГЪАНЛАНЫ
Исмайыл.

«Меркурий» - мал докторлагъа къолайлы амал

О

Къ

Чемерликлери – бийик, хайырлары - уллу

Басмагъа ТИКАЛАНЫ
Фатима хазырлагъанды.

Уста уучу, батыр къаячы
А

Юбилей

Статьяда «Вклад респессированных народов СССР в Победу
в Великой Отечественной войне»
деген китапда басмаланнган шартла
хайырланылгъандыла.

ОГЪУРЛУ ЫЗ

наланы Къазийни юсюнден манга аны келини, белгили альпинист тиширыу, спортну
устасы Холамханланы Сахайны къызы Тамара
айтхан эди. Ол Беш да Тау элге аты айтылгъан
уучу болгъанды. Жюз бла юч жылгъа жууукъ
жашагъанды, башы ауруп окъуна бир кюнню
тёшекде жатмагъанды. Кёзлери ахыр кюнлерине дери жютю эдиле, бир тиши да тюшмегенди.
Ма аллай сейирлик адам эди ол. Кеси уа миллет
кийимден башхасын юсюне салмагъанды. Аланы анга юй бийчеси тигип болгъанды. 1991 жылда дуниядан кетгинчи тирилигин тас этмегенди.
Уллу санлы, кенг жауурунлу, бийик адам Бызынгыны чегет эмда кюнлюм жанларын бир
кюннге жаяу ётюп тургъанды. Жыл саны жюз
жылдан атлагъанлыкъгъа, шапталны ашап,
сюегин а тишлери бла сындыргъанды.
ютюн, чагъыр, аракъы дегенча затланы
аузуна салмагъанды, бозаны уа бек сюйюп
тартханды. Хансланы къайсысы неге, къаллай
ауруугъа жарагъанын иги билгенди. Аладан чай
этип ичерге сюйгенди.
Атасы уучу эди, муну да гитчелигинден биргесине элтип тургъанды. Бызынгы таулада аны
аягъы басмагъан жер къалмагъанды дерге боллукъду. Ол аламат уучу эмда жол кёргюзтюучю
болгъанды. Аны себепли болур, аны жашаууну
асламы таулада ётгенди.
Жаз башы келгенлей, юй бийчесин да алып,
эшекчигин арбагъа жегип, таулагъа кетип, къыш
сууукъла келгинчи, дорбунда жашап тургъанды.
Ашлары- кийик эт. Гыржынны, башха ашланы
да бек аз ашап болгъанды. Бир адамгъа да
кёзюнг къара болсун демегенди. Таза ниетли,
огъурлу адам.
-Немис бинокли бар эди да,-деп эсгергенди
Тамара,- юйде тургъан кезиуюнде окъуна ол
аны боюнундан алмагъанды. Аны бла къарап:
«Ма ол тауда быллай жаныуар бара турады,
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сакълап тургъанлары бошдан тюйюл эди. Нек
дегенде, ол къуру къол бла уудан бир кере да
къайтмагъанды. Къазийни юч жашы уста уучула болгъандыла. Ол жаны бла ала аталарына
бек ушагъандыла.
-Кёчгюнчюлюкден къайтып келгенде, атаны
кёре, Москвадан, Ленинграддан, тыш къыралладан окъуна да къаллай бир адам келип
тургъандыла. Немисли альпинистле саугъагъа
бинокль бергенлеринде, бек къууаннганды,-деп
хапарлагъанды келини.
Чехословакияда чыкъгъан спорт журналны
ал бетине аны сураты да чыкъгъанды. Дагъыда
бири уа 8-чи классха географиядан китапха да
салыннганды. Аны атына автор «Кавказ бла
уучу» деп атагъанды.
таны жашауунда кёп сейирлик затла
болгъандыла,аланы санап да бошаяллыкъ
тюйюлсе. Бир жол, школчуланы да жыйып, таулагъа тебирейме. Къайын анам: «Келин, узун
кёнчек да кийип, элни ичи бла къалай ётериксе,
халкъ не айтыр, сёзюнгю этерле?»- дейди.
Къайын атам а аллай затха эс бурмагъанды,
мени къаялагъа ёрлеуюме бир заманда да угъай
демегенди, жетишимлерими юсюнден эшитирге
бек сюйгенди. Дунияны башында андан огъурлу
адам болмаз эди, жаннетледе жатсын, ахыр
кюнюне дери да кишини къыйнамагъанды,-деп
бошагъанды хапарын Тамара.

-А

ХОЛАЛАНЫ Марзият.

Кёп болмай Черек муниципал районну администрациясында Къабарты-Малкъарда эм Шимал
Осетия –Алания Республикада Ветеринар эмда
фитосанитар надзор жаны
бла федерал службаны
Управлениясыны келечилери кенгеш бардыргъандыла. Ол электрон ветеринар сертификацияны
сингдириуге эм «Меркурий» къырал информация
система бла ишлеуге жораланнганды. Анга малчылыкъ бёлюмде къармаш-

хан, юй къанатлыла тутхан
предпринимательле эм
бир-бир организацияланы
таматалары да къатышхандыла.
Россейни регионларында аш-азыкъ продукцияны электрон ветеринар
сертификациясы борчлу
халда кийириледи. Жангы
излемлени тизмесине ич
рынокда жюрюген ашарыкъланы иги кесеги киреди. Эт, чабакъ, сют эмда
башха продукциягъа энчи
эс бурулады.
Электрон ветеринар сер-

тификация ишлеп башлар
кезиуге продукцияны чыгъаргъанла эмда сатыучула
«Меркурий» ветеринар
информация системагъа
кийирилирге керекдиле.
Ансыз ветеринария жаны
бла документлени жарашдыраллыкъ тюйюлдюле. Аласыз продукция
эркинликсиз сатылгъаннга
саналлыкъды.
БЁЗЮЛАНЫ Залина.
Черек районну
администрациясыны
пресс-службасы.

Къурулуш

Эм гитчелеге - аламат мекям

Экинчи Чегемни 3-чю
номерли школунда эм гитчелеге мекям ишлене турады. Проектге кёре, ол
бир къатлы боллукъду, 535
квадрат метрни тутарыкъды. Аны методика эмда
медицина кабинетлери,
физкультура залы да боллукъдула. Объект битсе,
ары эки жыйырма сабий
жюрюрюкдю.
Къурулушчула мекямны
къабыргъаларын къалап
бошагъандыла, энди уа
башын жабаргъа агъачларын сала турадыла. Аны
бла бирге ичинде хауа жюрюрча системаны орнатадыла, башха жумушла да

тамамлайдыла. Блокну
кесини энчи котельнясы
боллукъду, анга деп оборудование да алыннган-

ды. Планнга кёре, объект
быйыл декабрь айгъа битерикди.

ЗАМАН

Ȼɚɪɚɡɤɸɧɦɚɪɬɠɵɥ
Интернет-версия: gazeta.zamankbr.ru

Кёргенле, сынагъанла шагъатлайдыла

От жагъаларыгъызны оту
ёмюрледе да ёчюлмесин
Урушну да, урунууну да ветераны Иван Полищук
бизни редакциягъа терк-терк келиучю эди. Ол Уллу Ата
журт урушну тарыхын иги билгенди, аны кюйсюзлюгюн кеси да сынагъанды. Бизге совет халкъны, ол санда
таулу жашланы да, ол къазауатда этген жигитликлерини
юсюнден кёп айтханды.
Айхай да, малкъар халкъны бушуууна да ол сансыз
болмагъанды. Таулуланы кёчюргенлерини, ала кетгенден, къайтхандан сора да жашауну юсюнден хапарлагъанды, газетге да материалла келтирип тургъанды. Ма
аладан бири.
ыркъ тёртюнчю жылны
жайында мен Карпат
тауланы этегинде жаралы болгъанма. Андан сора тобугъумда
жарам тынчлыкъ бермегенди.
Алай ол бир адамны ауруууду,
адам дуниядан кетсе, ачыгъаны да аны бла бирге кетеди.
Сау халкъгъа тюшген жара уа
ёмюрде да сау болмайды, ашланнганлай турады. Ма аллай
уллу жара малкъар халкъгъа да
салыннганды. Къыралыбызны
ол замандагъы башчыларыны
кюйсюз оноулары бла миллет
саулай да Орта Азиягъа бла
Къазахстаннга къысталгъанды.
Жашлары бла къызлары Уллу
Ата журт урушну аулакъларында
гитлерчи аскерле бла жигитлеча
сермеше, Хорламны кюнюн
жууукълашдыра тургъанда, аталарын, аналарын, сабийлерин,
эгечлерин, къарындашларын
туугъан жерлеринден зор бла
кёчюрюу айтып болмазча уллу
аманлыкъчылыкъ эди.
урдарланы къоруулап кюрешген ёкюлле болгъанларын да билеме. Алай 1944 жылда
сентябрьде Польшаны азатлар
ючюн баргъан сермешде ёлгенлени – Зокаланы Келлетни, Бабаланы Магометни, 1945 жылда
январьда ючюнчю кере жаралы
болгъан Зокаланы Юсюпню, фашист ууучлаучула бла жигитлеча
сермешген Черкесланы Сарбийни, Чеченланы Шамильни, Къулбайланы Элбайны, Сотталаны

«Къ

М

къалмукълу эди) халкъыны кёчюрюлгенин эшитгенде, ичинден
къалай кюйген эсе да, ала да
кюйген болур эдиле.
жылда апрельде бизни дивизиябызгъа
Станислав областьда немислилени чабыууллукъ этиулерин
тыяргъа буюрулгъанды. Бадминовну взводу гитлерчилени эки
атакаларын артха ыхтыргъанды. Къалмукълу жаш кеси эки
фашист танкны жокъ этгенди.
Сермеш бошалгъандан сора ол
манга, къууанып, орден аллыгъын айтды.
Алай бир-эки кюнден штабха
чакъырып, халкъынг кёчюрюлгенди, сени тылгъа жиберебиз
дедиле. «Взводну къоюп, ёлтюрселе да, кетерик тюйюлме,
мен къалмукълула къоркъакъла
болмагъанларын кёргюзтюрге керекме»,-деп, Бадминов
фронтда къа лды. Разведка
взводну командири да болду,
Къызыл Жулдузну ордени бла
да саугъаланды.
ны айта келгеним, ма лкъарлыланы араларында
да аллай кёпле болгъанларына
мени ишеклигим жокъду. Ала,
ёз халкъларына этилген зорлукъгъа да къарамай, гитлерчиле
бла урушда ахырына дери сермешгендиле. Ол а керти да уллу
кишилик эди.
Сегизинчи мартда болгъан митингледен биринде сёлеше, мен
малкъарлылагъа 1944 жылда
жетген палахны унутулмазлыгъыны, алай къуруда аны къарасын
кийип турургъа да жарамазлыгъыны юсюнден айтханма.
Малкъар халкъ, битеу къыйынлыкълагъа чыдап, миллетлигин,
культурасын, ахшы адетлерин,
тёрелерин сакълагъанды. От
жагъаларыгъызны оту бир заманда да ёчюлмесин!»

1944

А

Адилгерийни, Чабдарланы Ибрагимни, Малкъарланы Ибрагимни
эм кёп башхаланы юйюрлерине
этилген кюйсюзлюкню тюзге
санагъан ёкюлле табылырламы?
Юйюрлери сюргюннге ашырылгъан солдатланы бла офицерлени жюрек къыйынларын не бла
ёнчелерге боллукъду?
изни 151-чи жаяу аскер дивизиябызда эки таулу болгъанды. Къыркъ ючюнчю жылны кюз артындан арысында
мен аланы кёрмегенме, башха
аскер бёлюмлеге жиберилген
эдиле. Баям, бизни батальонда
ПТР-лени взводуну командири
лейтенант Ба дминов да (ол

Б

Басмагъа ТЕКУЛАНЫ
Хауа хазырлагъанды.

ǿȡȞȎȠȩȟȩȗșȩȘȨȎțȑȎȑȨȎ
ȟȎșȩțȩȝȠȡȞȑȨȎțȒȩ
Жыл саны 60-дан атлагъан Гемуланы Аслангерийни 1942 жылда Уллу Ата журт урушха Гескентиде бичен ишлей тургъанлай алып кетген эдиле.
Аны акъылбалыкъ болмагъан сабийлерине да
къарамай, власть органла биреуню орунуна
ашырадыла. Ол хапарны бизге Гему улуну жашы
Масхут айтханды. Бюгюнлюкде ол, къарындашы
Къазий эм эгечлери Лейля да сау-саламатдыла.
Алагъа да узакъ сегизинчи мартны ачылыгъын
халкълары бла бирге сынаргъа тюшгенди.
Мени ушакъ нёгерим Масхутха 90 жыл болады.
Ол кёпню кёрген къартды. Жыл санына да къарамай, аппа 1944 жылны март айыны ал кюнлерин
унутмагъанды, ала къаллайла болгъанларын
бизге да туура этгенди.

«…Андан сора уа кёчюрген этедиле деген хапар да жайылады. Алай аскерчиле, ингир сайын
халкъны жыйып, ол ётюрюкдю, аны чыгъаргъанны тутхан этерикбиз, биз бери солургъа
келгенбиз деп, женгдирмегендиле. Алай бла бир
ненча кюн озады. Сегизинчи мартны ингиринде
уа Чабакълы сууну боюнунда колхозну ёгюзлери,
арбалары тургъан жерге халкъны кезиулю кере
жыйып, тамбла сабан ишлеге чыгъаргъа керек
боллукъду дегенни айтадыла. Эрттенликде уа
эшик къагъылады.
Танг иги да атмагъаны эсимдеди. Эшикни ачханыбызлай, ючеулен киредиле. Чыракъ жандырыгъыз деп къадаладыла. Тартмадан къуралгъан
чыракъчыгъыбыз бар эди да, анабыз жандырады
аны. Сора келгенледен бири кёчгюнчюлюкню
юсюнден буйрукъну окъуйду. Орамгъа чыкъсакъ,
элни башында жашагъанланы машиналагъа
жыйып, келип тура эдиле. Жиляу-сыйыт тауушладан башынг хайран бола эди. Озгъан кюз нартюхню иги битдирген эдик. Сора мен терк окъуна
юйге къайтып, бир жабыугъа кётюралгъанымча
бир нартюх жыяма. Аны алыргъа къойгъанларына бек къууаннган эдик.
Акъсакъал бизге дагъыда жолда болгъан ишлени юсюнден да хапарлагъанды. «Астраханьнга
жетгенде, челекле алып, вокзалдагъы столовыйге
барыгъыз, аш берликдиле дейдиле. Барсагъ а
- чабакъ шорпа. Алып келебиз. Алай анга юйрен-

меген адамла къатына окъуна бармагъан эдиле.
Саратовха жете башлагъанлай, къарыусузла бла
онгсузуракъла дунияларын алышындырып башлайдыла», - дейди Масхут.
Эки ыйыкъдан сора ала Меркеге жетедиле. Поезд кече арасында тохтайды. Эшиклени ачханда уа,
къазахлыла арбала бла сакълап. Саулукълуларын
бла тириреклерин колхозлагъа малланы сайлап
алып кетип башлайдыла. Гемулары «Большевик»
мюлкге тюшедиле. Мени ушакъ нёгериме ол кезиуде 15 жыл бола эди.
- Бек биринчиден, хамамгъа элтгендиле. Эки
ыйыкъны ичинде барыбызны да бит къысханы бюгюн да кёзюмю юсюндеди,- дейди аппа. Ызы бла
аланы юйюрлерин эшиги, терезеси да болмагъан
бир гытыда орнатадыла. От этерге отун окъуна жокъ
эди ол тийреде. Сора аналары Къубулну амалсыз
жиляуун къоншуда жашагъан къазахлы эшитип
келеди да, Масхутну биргесине элтип, юйюндеги
саламдан юлюш чыгъарады.
- Бир талай заманны алгъан нартюхчюгюбюз
бла баш кечиндирген эдик. Андан сора мен колхозну
сабан ишлерине да къатышып башлайма. Кюнлени
биринде бригадир келип, къазах тилде бир затла
айтады. Мен аны сохан салыргъа келемисе деп,
ангылайма. Къууанып, ыразылыгъымы береме. Ол
айтхан жерге келгенибизде уа, жаланда ёгюзле бла
сабан агъачла.
Алайда менден гитчеле да ишлей эдиле. Бир
ненча кюнден ангылайма юйюрюбюзге мени бу жюрюуюмден хайыр болмазлыгъын. Гочияланы Хамит
деп бир танышым бар эди. Ол тракторда прицепщик
эди. Биргесине ишлеген къазахлы жашны салугъуна заран тюшгенден сора аны тракторун манга
бередиле. Аны бла МТС-ге киреме,-деп эсгереди
сыйлы акъсакъал.
Масхутну ангылауу башхаладан иги болгъанын
кёрюп, таматала аны бир кесекден тракторлагъа
ремонт этиу ишлеге саладыла. Ол айтханнга кёре,
къыш бек сууукъ болгъанды. Бир тракторгъа ремонт этиуге 30-60 сом бергенлери себепли, жаш не
къыйынлыкълагъа да тёзерге кюрешгенди.
1950 жылда уа ол Хуртуланы Натифа бла юйюр
къурайды. Андан сора юйюрю бла Кузьминка
деген орус элге кёчеди. Анда уа жашау къайда
онглу эди. 1956 жылда Масхут Аслангериевич
СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы бла
«За освоение целинных земель» деген майдал бла
саугъаланады.
Сора артха, Кавказгъа, къайтыргъа онг чыкъгъанлай, Гемуланы юйюр да туугъан жерине
атланады.
-Яникойда жер жокъду дейди ол кезиуде колхозда ишлеген таматаладан бири. Сейирге къалама,
сора Хушто-Сыртха тебиреп, анда талай заманны
жашайбыз. Алай жюрегим ёсген элиме тартханы
себепли Яникойгъа кёчеме юйюрюм бла. Ма
сюргюнде эки юй, къайтхандан сора да эки юй
ишлегенме, - деп бошайды хапарын акъсакъал.
Кёп жылланы Масхут Байсолтанов атлы колхозну
тракторлагъа къарагъан бригадасына башчылыкъ
этип тургъанды. Аны сураты Нальчикде Советлени
юйюню аллында Сыйлы къангада да тагъылгъанды.
ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат.

уртуланы Магомет отузунчу жыллада Къашхатауда
Холам-Бызынгы районну милициясында ишлей эди. Андан
аскерге чакъырылады. Ол кезиуде фин уруш башланады да,
анга да къатышады.
Аскер борчун толтуруп, юйюне къайтханлай, Германия
къыралыбызгъа чабады. Магомет кеси ыразылыгъы бла
къазауатха кетеди. Перекопда,
Сапун-тау тийресинде къызыу
сермешлеге къатышханды.
Бизникиле къуршоугъа тюшер
къайгъы болгъанда, полкну
байрагъын къутхаргъанды.
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бар эди: Жанатайлары, Саубарлары, Текулары, Бачилары,
Къайгъырмазлары, Махийлары.
Эр кишиле ма лчылыкъда
урунадыла, будай ёсдюредиле.
Тиширыула уа чюгюндюрдедиле. Таулу къызла, башчылары
Бачиланы Анисат болуп, кеслери жыйын къурап, ишлеп
тебирейдиле. Танг иги жарыгъынчы бахчагъа чыгъа дыла.
Чюгюндюрню хансын тазалайдыла, сугъарадыла. Сау кюн
беллерин кётюрмей ишлейдиле.
Кюзде уа тирликни жыядыла,
колхоз складлагъа, бал туз заводха ашырадыла.

Урушда, урунууда да
- ал сатырда
сора жашны бийик коАндан
мандир курслагъа жибере-

диле. 1942 жылда жаз башында
аланы бошап, республикагъа
къайтады. Ол кезиуде мында
жашагъанладан 115-чи атлы
аскер къурала тура эди. Магометни аны 316-чы полкуну штабыны таматасыны тасха жаны
бла болушлукъчусу этедиле.
Гурту улу бери келген заманда
республиканы Баш Советини
президиумуну таматасы Улбашланы Исмайыл, аны экинчиси
Бачиланы Магомет тюбеген
эдиле.
Урушну кезиуюнде Ростов,
Мартыновка, Сталинград тийрелеринде сермешлеге къатышханды. Белгили генерал
Плиевни аскер бёлюмюнде
эскадронну командири болгъанды. Молдавияда уруш бардырылгъан кезиуде генерал, къолунда къуллукъ этген кёчгюнчю
халкъланы келечилерин жыйып,
сиз Орта Азиягъа барлыкъсыз,
анда жангы аскер бёлюмле
къураладыла дейди.
ла ётюрюк хапарла эдиле. Къалай - алай болса
да, аскерден эркин этилгенле
Къазахстаннга, Орта Азиягъа
келедиле. Болушну да биледиле. Гурту улу да юйюрюн анда
табады. Бираз алайда кечине
турады да, 1947 жылда уа Къыргъызстанны Фрунзе областыны
Кант районуну «Мопр» колхозуна кёчеди. Анда кёп таулу
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ле, ушхууур окъуна эталмай,
жукълап къалгъандыла. Бир
жол а ахыр машинаны жюклеп,
кеслери да башына минип келе
боладыла. Бирлери уа улоуну
къыйырында жукълап къалады. Жолну айланч жеринде уа
жыгъылады. Машина базманнга келгенде, къызла тюшедиле.
Нёгерлери уа – жокъ. Сора
алайдагъы адамла барысы да
аны излей барадыла. Ол а,
уяннган да этмей, жатып тура
эди.
ахчалада ишлегенле быладыла: Гуртуланы Халимат,
Кючмезланы Марзият, Гуртуланы Фатимат, Элжоркъаланы
Мариям, Текуланы Таужан,
Элжоркъаланы Лейла, Кючмезланы Айшат, Бачиланы Димка.
Айтханыбызча, звено башчы
уа Бачиланы Анисат. Ол артда
Жанатайлагъа эрге баргъан
эди. Эр кишилени асламысы
уа малдадыла. Ол санда Гуртуланы Солтан-Мурат, Жанатайланы Хамит, Бачиланы Далли,
Бачиланы Жашау эм башхала.
Махийланы Геуюргю, Бачиланы
Мухарбек эсепчиле эдиле.
Гуртуланы Магомет завферма
болгъанда, тау жайлыкъладан
бирине барады. Анда таулу, къарачайлы жашла колхозну элли
беш минг къоюна къарай эдиле.
Бир кюн, боран да этдирип, терен къар жауады. Къыргъызлы

малчыла, къойланы кеслери
а ллына къоюп, къошлагъа
кирип бугъадыла. Магомет а,
нёгерлерин да алып, малланы бир жерлеринде къоймай,
энишге-ёрге сюрюп, къарны
ма лтатханлай т ургъандыла.
Юслерин да къардан хыжыла
бла тазалагъанлай.
лайда къарачайлы, малкъарлы жашла ишлеген
къауум къой ферма бар эди.
Алада кече бир адам жукъламай, малланы тынчайтмай арыбери сюргенлей турдула. Ол
амалны хайырындан былада
бир мал да къорамай къутулдула. Къыргъызлыланы уа кёп
къойлары къырылгъанды.
Элни а дамы бизникилеге
аман болмай эди. Тил келишгени да себеплик эте болур эди.
Иш кёллюлюклери, урунууда
болдургъан ахшы кёрюмдюлери бла тийишли болгъан эдиле
хурметге. Къыргъызлыла малкъарлыла бла дос болургъа бек
сюйгендиле. Жаратхан адамларын юйдегилери бла чакъырып, иги сыйлагъандыла. Сора
кете туруп, кюбюрлерин ачып,
сайлагъанынгы ал дегендиле.
уртуланы Магометни досу уа
школну директору Къадыр
эди. Аны къарындашы уа обкомда уллу къуллукъда ишлегенди.
Аны нек сагъындыкъ. Гайфулин
тукъуму бла бир татарлы киши
райкомну секретары эди. Ол а
таулулагъа къуруда илиннгенлей тургъанды. Гурту улу анга

аулу ананы тёзюмлюлюгю, чыдамлылыгъы, халал
жюреклилиги, ба ла ларына,
юй таматагъа кертичилиги да
халкъыбызгъа къыйын сынау
тюшгенде бютюн толу ачыкъланнганды. Сюргюнню къара
к ю н л е р и н д е , ке ч е жат м а й
эшиу эшип, кюндюз эшгенлерин сата, элден элге баргъандыла. Ашлары болмай,
от жылыугъа термиле, сууукъ
юйледе къалгъан, жаланнгач
сабийлерине бир уууч нартюх,
будай мажарсала, дуния мюлкю алагъа жаугъанча кёрюннгенди аш-азыкъ мажарыргъа
жайылгъан аналагъа. Ол уллу
къыйынлыкъны кётюралмай,
тёшекге тюшген бир ананы
юсюнден айтыргъа сюеме.
изни элтген поезд Къазахстанда Джамбул шахардан
20 километр узакълыкъда,
Ючбулак разъезде тохтады.
Алайда уа тукъумла, жууукъла келишип, не болса да бир
жерге тюшюп, бир бирге таянчакъ болур акъыл бла жолгъа
атландыла. Эсимдеди, Экинчи
Кенгеш элге жаланда бахсанчыла баргъанлары. Асламысы
уа Абдуллаладан, Башийладан, Теммоладан.
Ж а н г ы же р ге б и р ке с е к
шагъырей болгъандан сора
б и л д и к о л э л д е б а хс а н ч ы
болмагъан юч сабийи бла бир
жаш тиширыу да жашагъанын.
Ол заманда мен эшитгеннге
кёре, ол юйюр Акъ-Суу элден
эди. Эри аскерде жоюлгъанча
айтхандыла, кеси уа устазды.
Аны эки жашчыгъы бла бир
къызчыгъы болгъанды. Таматасына, 8-9 жыл бола болур
эди. Жангылмай эсем, аты
Исхакъды.
ёчюп баргъан ал 5-6 айында тизгинли, жигер тиширыу юйюрюн ач этмей,
сууукъдан жунчутмай кечиндирди. Ол бир-бирде элден
кетип, район арагъа барып,
жууукъларын излеп къайта да
турду. Алай тынгылы хапар а
билалмады.
Тыш элли тиширыу, артда

къоншулары айтханнга кёре,
Ючбулакда, поездден тюшген
жерде, хар ким арба лагъа
минип кетгенден сора, юч
сабийи бла а лайда жангыз
кеси къа лгъанды. Милиция
аны алай кёргенде, кёчгюнч ю л е н и э л т и р ге б е к а ртд а
келген арбагъа хапчукларын,
сабийлерин да жюклеп, бу ат
къайдан келген эсе, ары элтир
деп жибергенди.
лай бла тюшген эди ол
бахсанчыланы арасына.
Онглары болгъан къадарда,
ала анга болушхан да этдиле,
кёлюн алыргъа да кюрешдиле. Алай «Кеси ёле жакъ кимге не бере жакъ», деп, таулула
айтыучулай, къыш сууукъла
келип, мындан элтген мирзеучюклери да тауусулгъандан
сора хар ким кеси башларыны
къайгъысын кёргендиле ансы,
башхалагъа болушур къарыулары жокъ.
Быллай къыш кюнлени биринде, базаргъа хапчукла да
алып, ана Джамбулда базаргъа кетди. Жаяу адамгъа ары
бек узакъ эди. Арада юч кюн
озуп, мирзеучюк да мажарып
къайтды. Къайтды десем да,
ёлмей-къа лмай жанын элге
кючден жетдирди. Андан сора
ёрге да турмады.
ууукъ да, ачлыкъ да жунчу тхан жарлы тиширыу
40-50 километрни кёбюсюнде
терен къарны жырып келгенди. Сабийлери, анга не бла
болушургъа билмей, тёгерегинден а лып, жиляй эдиле.
Дарман, саусузгъа керекли
аш-суу да жокъ. Къоншуда жашагъаны себепли бек
къыйын кюнлеринде сабийлерин бизге жибериучю эди.
М е н и э к и э ге ч и м д е н б и р и
б а р ы п , а н ы жат ха н же р и н
жарашдырып, быстырларын
жуууп келиучюлери эсимдеди.
Къаты жерде жатхандан болур
эди, эки жан сюеги тешилип,
къалай инжилгенди насыпсыз
тиширыу.
на тёшекге тюшюп, къобалмай къалгъанда, са-

алай арый эдиле,
Къызла
ишден сора юйге келсе-
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ЫЗЫБЫЗДАН ЁТЮРЮК
ДАУ ТАКЪДЫЛА
Март айда кырдык чыкъгъанды,
Ариу кёгерип, сюзюлюп.
Малкъар эллеге аскер келгенди,
Тизгин-тизгин тизилип.
Баулада жыйылып ийнеклерибиз,
Саууп сютню ал деп ёкюре.
Солдат эшикни тюртдю, уятды,
Терслигибиз болмай кёчюрюрге.
Унуталмайбыз ол кюнню ачыуун.
Кёрмедик дунияны жашау
татыуун,
Терслигибиз болмай терслеп
сёкдюле.
Элтип, жер этегине тёкдюле.
Бетибизге къара бояу жакъдыла,
Ызыбыздан ётюрюк дау такъдыла.
Ырысхыбызны къолубуздан
алдыла,
Башыбызгъа болмагъан бедиш
салдыла.
Туугъан журтдан кетип барабыз,
Тауларыбыз кёрюнмей.
Къачаннга дери турлукъбуз,
Бизни тюзлюгюбюз билинмей.
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Солдан онгнга: Улбашланы Исмайыл, Бачиланы Магомет, Гуртуланы Магомет.
былай этме деп, къаты сёлешеди.
Райкомну секретары аны
сындырыр умуту бла правленде
жыйылыу болгъан кезиуде Шайын деген къыргъызлы гёжеф
бла тутуш дейди. Ол а былай
уллу мазаллы адам болгъанды,
кёпден бери кишиге хорлатмай,
тутханын да сыртындан салмай
жибермеген. Болсада Гайфулин
билмей эди Магомет да урушну
ал жылларында, атлары айтылгъан гёжефлерибиз Гуталаны
Рамазан, Ксаналаны Эрменбий,
Кязимни жашы Асхат бла тутушуп айланнганын.
е р м е ш б а ш л а н н га н л а й
окъуна, таулу жаш къыргъызлыны кётюрюп сыртындан жерге урады. Адамла болушхунчу жерден къобалмай
турду. Гайфулин андан да бек
ёчюк ленди. Кюреше кетип,
райкомгъа чакъыртып, партбилетин сыйыртады. Магомет а:
«Алгъанынг кибик, кечгинлик да
тилеп, къайтаргъан да этерсе»,дейди. Сора элге къайтханлай,
Къадыргъа ишни билдиреди.
Ол да къарындашына сёлешеди. Ол ингирде окъуна огъурсуз
къуллукъчу партбилетни къайтарады. Андан сора ала хазна
тюбешмеген эдиле.
Эркинлик келгенден сора
Гуртуланы Магомет юйюрю бла
Акъ-Суугъа келди. Суу -Арада
тытыр заводну директору болуп
турду. Ишчилеге юйле да ишлетди. Къыргъый сыртны жырдырып, улоу жюрюген уллу жол да.
Атын мындагъы адамла бюгюн
да хурмет бла эсгередиле.

С

ОСМАНЛАНЫ Хыйса.

Ананы мадарсыз болуму
Т

Айтекланы Нальдишанны бизни республикадан
да тышында кёпле таныгъандыла. Ол ургъан кийизлени тыш къыралладан
келип да алгъандыла.
Алай аны дагъыда бир
фахмусу болгъанды – назмула тагъыу. Кёчгюнчюлюкге атап да кёп назмула
жазгъанды. Аладан бирин
басмалайбыз.
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бийле аманны-кебинден жан
кечиндирдиле. Абадан жашчыгъы къаурачыкъла жыйып
ке л с е , а н д а н от т и р г и з и п ,
аналары базардан келтирген
нартюхчюкден бир уууч алып,
къурмач этип ашай эдиле.
Уууч къурмачны хар бюртюгюн юч юлюш этип, ол эди
сау кюннге ашлары-суулары.
Аналарына уа къол тирменчик
бла нартюх жармачыкъ этип,
андан тузсуз, мыстысыз бир
чолпу хантуз бергендиле.
азнамыды, ана базардан
аркъасына кётюрюп келген мирзеучюк тёрт башлы
юйюрге кёпгеми жетерикди.
Аны юсюне да къырал андасанда адам башына граммла
бла тергеп берген тюйчюк
да къошулуп, биринчи къыш
аманны кебинден бошалды,
битеу кёчгюнчюлегеча, акъсуучу тиширыуну юйюрюне да.
Жаз башында дуниягъа жылыу келип, жер кёргенде да,
ачдан жилиги юзюлген, аурууу
санларына синген ана ёрге
сюелалмады. Энди аны тёрт
са н ын да жа ланда сюек леринден бла терисинден башха
эт къалмады. Баям, аны ёлтюрмей тургъан балаларына
к ъ а й г ъ ы р г ъ а н ы , к ъ ат ы н д а
аланы ышанып къоюп кетер
кишиси болмагъаныды.
алай-алай болса да,
жайны иссилиги къышны сууугъундан къыйын болмаса, тынч болма ды жан
сюеклери тешилген къыйынлы
тиширыугъа. Ол кюнле барыбызгъа да бирча къыйын
эдиле. Болсада, бюгюнча
эсимдеди юч сабийчикни аналары ёлгенде жилягъанлары.
Эки эгечим да, барып, аны
осуятын толтура, жуууп, кебин
салып асырадыла.
Юч сабий а къалдыла ёксюз
болуп. Кюнлени биринде, биз
танымагъан а дамла келип,
хапчукларын да арбагъа жюклеп, алып кетдиле. Сабий
юйге элтгендиле дей эдиле.

Х
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ТЕММОЛАНЫ Мухадин.
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Къыйынлыкъда бюгюлмей, жашаудан тюнгюлмей

Биринчи Урунуу Жигитибиз

Кёчюрюлген халкъланы
ара ларында Социа лист
Урунууну Жигити деген сыйлы атны биринчи болупмалкъарлы жаш Келеметланы
Шохайып алгъаны да анстан тюйюлдю.
Къазахстанны Джамбул
областыны Мерке районуну «Мерке» совхозунда
звеногъа башчылыкъ эте
чюгюндюр бахчалада ишни
механизациялауну бек алгъа ма ол башлагъан эди.
1947 жылда аны звеносу хар
гектардан 830 центнер бал
туз чюгюндюр алгъанды.
Ары дери аллай кёрюмдюге
бир киши да жеталмагъанды.
Сабыр акъыллы, оюмлу,
иш кёллю, къураучу хунери да болгъан Шохайыпха
совхозну башчылары уллу
хурмет этгендиле. Аны себепли кёчгюнчюледен энчи
звено къурайым дегенде,
ыразы болуп къалгъан эдиле. Юйюрю да -эгечлери,
къарындашлары, аладан
туугъанла да - аны звеносунда эдиле.
Артыкъ уллу билими болмагъан Шохайып эл мюлк
техниканы, агротехниканы,
алчы сынауланы юслеринден китапланы, кече-кюн
демей, окъуп, алчыланы
ишлери бла шагъырей-

ленип, билимин, ангылауун ёсдюргенди, хайырлы амалланы сингдирирге
итиннгенди, къысха заманны ичинде алгъа ахшы
атламла этеди.
Кеси къурагъан звено
бла биринчи жылда окъуна
бир заманда да болмагъанча бай тирлик ёсдюреди эм аны, башхаладан
болушлукъ излемей, къоранчсыз жыяды. Звенону
членлерини барысына да
ол жыл багъалы саугъала
берилгендиле. Шохайыпны
сураты уа чюгюндюр ёсдюрюучюлени алчыларыны
аллеясына салыннганды.
Совхозда уа аны юлгюсю
бла механизацияланнган
звенола къураладыла. Аны
иш сынауу бла шагъырейленирге къоншу мюлкледен, районладан, областьдан да келип башлайдыла.
Совхозну ол замандагъы
директору Полодов эм баш
агроному Бабкин бал туз
чюгюндюр ёсдюрюучюлени
арасында Шохайыпны иш
сынауун кенг жаяр ючюн
уллу къыйын салгъан эдиле.
Шохайыпны таныгъанла
ол таукел, ышаннгылы,
базыныулу,бир ишден да
артха турмагъан,адепли,
ариу къылыкълы адам бол-
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башланнган школ да бар
эди. Зулейха анда окъуйду. Аны бошагъандан
сора окъууун андан ары
бардырыр ючюн башха
элге барыргъа керек эди
да, аллай онгу болмайды.
Аны себепли, кеси кибик,
жаш адамладан комсомол
звено къурап, колхозда
чюгюндюр ёсдюрюп башлайды.
ч жылдан а, звеноларына а дамла да
къошулуп, уллу брига да
къуралады. Орта эсеп бла
ха р ге к та р д а н 6 0 0 - 6 5 0
центнер тирлик алып турадыла. Хар замандача,
бу жол да Зулейха алчы
бола ды. Элде, районда
угъай, битеу областьда
да аны озгъан жокъ эди.
Таулу къызны Москвагъа
Битеусоюз кёрмючге жибередиле. Анда ол ёсдюрген чюгюндюрлеге сейир
уллу болады. Зулейхагъа
кёрмючню алтын майдалы
бериледи.
Аны сынамына алимле
да эс бурадыла. Экинчи
жыл ала Зулейха ишлеген
жерге жангы технология
бла чюгюндюр урлукъ себ е д и л е . А н га к ъ а р а у н у
Улбашланы къызларыны
бригадасына ышанадыла.
югюндюр ёсдюргенни
къыйынлыгъын жаланда ол ишни кеси сынагъан
биледи. Бахчаны тёрт кере
хансын ариуларгъа керек
эди. Андан сора, къауум
кере суу салыргъа. Кечеле
бла ай жарыкълада чага
эте эдиле. Тирликни жыйып,
машиналагъа жюклеп, бал
туз заводха ётдюргендиле.
Зулейханы брига дасы
битеу областьда биринчи

Ю

Ч

Орамладан бири аны атын жюрютеди
Локияланы Маштайны
жашы Хама дгерий 1930
жылда Къашхатауда т уугъанды. Кёчгюнчюлюкде
Къызыл-Къаяда жашагъанды, къурулуш бригадада
уруннганды. Иги ишлегени ючюн 1952 жылда
Къыргъызстанны къырал
саугъа ларына кёп кере
тийишли болгъанды, анга
«Социалист эришиуню отличниги» деген белги да
берилгенди. Къызыл-Къая

шахарда бир орам аны
атын жюрютеди.
Ата журтха къайтхандан
сора Хамадгерий Къашхатауда консерва заводда,
колхозла аралы къурулуш
управленияда уруннганды. «За доблестный труд»
майдал бла саугъаланнганды, «РСФСР-ни сыйлы къурулушчусу» деген
махтаулу атха да тийишли
болгъанды.

оциалист Урунууну Жигити
Ёзденланы Мариямны къыз
тукъуму Моллаладанды. Ол ХоламБызынгы ауузну Къара-Суу элинде
1929 жылда туугъанды. Сабий
жылларында анасы бла колхоз
фермагъа бара тургъанды. Таулу
тиширыу, ийнеклени саууп, челеклени акъ кёмюклю сютден толтуруп, уллу орунлагъа къуя эди. Биле
болурму эди гитче Мариямчыкъ аны
да жашау жолун бу иш бийлеригин.
Къыз ёз элинде биринчи классха
барды. Устазлары жазаргъа-окъургъа юйретдиле, андан сора
урунууну да сюерге. Эрттенликде
школгъа жюрюйдю, андан келгенден сора анасына болушады. Ариу,
ырахатлы сабийлик. Жарсыугъа, ол
узакъгъа созулмады. Ата журт уруш
башланып, эр кишиле къазауатха
кетдиле. Кёп да турмай халкъ Азиягъа кёчюрюлдю.
закъ Къыргъызстан анга экинчи
Ата журт болду. Моллалары Ош
областьны Сузак районуну Ленин
атлы колхозуна тюшедиле. Кёп
турмай юйюр тамата Зукай бла аны
юй бийчеси да ауушдула. Къыйын
заман эди, битеу эл мюлк ишни
тиширыула, сабийле бардыргъан
жылла. Колхозда жерчилик, малчылыкъ бла да ала кюрешгендиле.
Ал кезиуде Мариям чюгюндюр ёс-

С

гъанды дегендиле. Кеси
да аламат лакъырдачы.
Туугъан журтунакъайтыргъа, Малкъарны тауларын
бир кере окъуна къарап
кёрюрге термилгенди. Алай
къабыр юлюшю киши жеринде болгъанды.
Ха лкъны бек къыйын,
абызыраулу жылларында аллай даражалы, сыйлы атны малкъарлыланы
ичинде биринчи болуп алгъан Келемет улу Шохайып
болгъанын унутмазгъа керекбиз. Урунууда жетишимлери, бийик къырал саугъалары бла да миллетибизни
тарыхын махтаулу, ёхтемли
да этгенди ол.

Динмухамед Кунаев да
намысын кёргенди
азахстанда басм а л а н н г а н
«Экспресс-К» журна лда
кёчгюнчюлюкню кезиуюнде, андан берисинде
да жигер ишлеген, сыйлы саугъалагъа тийишли
болгъан таулуланы юсл е р и н д е н жа з ы л а т у р гъанды. Аны бетлеринде Социа лист Урунууну
Ж и г и т и Жа н го р а з л а н ы
Ибрагимни, аты айтылгъан
къурулушчу, Ленинни орденине тийишли болгъан
Гюлюйланы Абуну атлары
сагъыныла дыла. «Таулу
ха лкъны ёхтеми уа Социалист Урунууну Жигити, Ленинни юч орденине
тийишли болгъан Улбашланы Зулейха ды. Къуру
Къазахстанда угъай, битеу
Союзда да аллай адам кёп
табылмаз»,-деп жазылады
изданияны номеринден
биринде.
Быллай махтау сёзлеге
тийишли тиширыу ким болур
деп, аны излеуге киришебиз. Тукъумну адамларындан соруп, ахырында аны
Терс-Къолда табабыз. Ары
барып, биргесине олтуруп,
кёп хапарлашханбыз. Зулейха Улбашланы Исмайылны
къызыды. Алгъын была Хабазда жашап болгъандыла.
Атасы элде намысы, сыйы
жюрюген адамладан бири
эди. Жамауат ишге тири
къатышханды.
т а ж у рт у р у ш б а ш лана ды, ызы бла уа
кёчгюнчюлюк. Ол кюнледе
Исмайыл колхоз иш бла
элден тышына кетип эди.
Аны хатасындан ол юйюрюнден айырылады. Кеси
Къыргъызстаннга тюшеди,
адамлары уа Къазахстанны Талды-Курган областына. Юйюрюн жаланда эки
жылдан сора табып, Улбаш
улу ары жыйышханды.
Алайда бек къыйналып
т ургъандыла. Артда Исмайылны къарындашы
Ахмат урушдан къайтып
келеди да, быланы ТалдыКурган областьны Киров
районуну «Амангельды»
колхозуна кёчюреди. Анда
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болады, хар гектардан 750
центнер чюгюндюр алады. Ол тийреледе аллай
кёрюмдю биринчи кере
болдурулгъанды. Жыйылгъан тирликде хар бири
жети килограмм тартхан
чюгюндюрле бар эдиле!
Ёмюрлери аллай ишде
кетген къазахлы тиширыула окъуна кёрмеген эдиле
аллай тирликни!
Ур у н у уд а б о л д у р г ъ а н
жетишимлери ючюн райкомну биринчи секретары
Балатанов, райисполкомну
председатели Мырзабеков
1951 жылда таулу тиширыуну Ленинни орденине
кёргюзтедиле. Экинчи жыл
дагъыда тийишли кёредиле. 1955 жылда уа Социалист Урунууну Жигити
деген атха кёргюзтедиле.
Къазахс танны Б аш С о ветине депутатха да айырадыла.
лма-Атадан да къуллукъчула келип, элде
уллу той, къууанч да этдиле. Артыгъыракъда таулуланы къууанчларыны
чеги жокъ эди. Барысы
да Улбашланы къызларын
алгъышлайдыла.
Бу жол Зулейханы Москвагъа чакъырадыла.
Биргесине райкомну экинчи секретары Александр
Брагин да барады. 1960
жылда уа Социалист Урунууну Жигити Улбашланы
Зулейхагъа деп Москвадан
Алма-Атагъа «Волга» автомашина жибередиле. Аны
тапдырмазгъа, бермезге
кюрешгенле болгъандыла.
Алай Зулейха ол заманда
Къазахстанны Компартиясыны биринчи секретары
Кунаевха тюбеп, аны хайырындан алады машинаны.
Азиядан къайтханлы
бери Зулейха Терс-Къолда
жашайды. Элде хурметли
адамладан бириди. Келген къонакъгъа ыразыды,
бет жарыкълы тюбейди.
Жашау жолуну юсюнден
сейир хапарла айта ды.
Мындан арысында да кёп
жылланы аллыбызда барсын!

У

дюрген бригадада урунады. Андан
сора фермагъа кёчгенди. Биринчи
жыл онеки ийнек саууп, хар биринден 700 литр сют алады. Хау, ол аз
кёрюмдюдю, алай заманнга кёре,
аман тюйюл эди.
Аз-аздан сют алыу ёсе барады.
1959 жылда хар ийнек башындан
3000 килограмм болады. Баш иеси
Ёзденланы Жамал да биргесине
ишлейди. Ол а сюрюучю эди. Ёксюз
къызчыкъ Зульфия Багышеваны да
кеслерине алып ёсдюредиле. Ол
уллу болгъандан сора Мариям бла
ишге жюрюйдю, анамча, айтхылы
ийнек сауучу боллукъма деп.
жылда болдургъан ахшы
1959 кёрюмдюлери ючюн Мариямгъа къыралыбызны бек сыйлы
саугъасы - Ленинни ордени - бериледи. Бираздан а «Сыйлылыкъны
Белгиси» орденнге тийишли болады. Къыралны даражалы саугъаларын алгъан тиширыу ишин бютюнда
иги тамамлайды. Аны бла бирге
сабийле да ёсдюреди, жамауат,
къырал жумушлагъа да къатышады. 1964 жылда анга Социалист
Урунууну Жигити деген сыйлы ат
бериледи.
л Халкъ мюлкню Битеусоюз
кёрмючюне (ВДНХ) кёп кере
къатышханды. Андан да алтын,
кюмюш, доммакъ майдалла къоллу
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депутат болгъанды, Къыргъызстанны Компартиясыны Ош обкомуну,
Сузак райкомуну келечиси да.
огъузунчу бешжыллыкъны биринчи жылында Мариям оналты
ийнек сауады эмда хар биринден
3800 литр сют алады. Ол бек уллу
кёрюмдюдю. Алай 1972 жылда уа
аны да озады. Хар ийнекден - тёрт
минг. Аны бу жетишимини юсюнден Абылкъасым Малаев къыргъыз
тилде чыкъгъан «Пахтачы» газетде
уллу статья жазгъан эди. Таулу тиширыу ийнекден кюн сайын 12-13
литр сют сауады, бир-бирледен а
25 литр окъуна.
йюрюню юсюнден айтханда,
кёнделенчи жаш Ёзденланы
Жамалны бла къара суучу Моллаланы Мариямны юч къызлары бла
эки жашлары болгъанды. Тамата
къызлары мында Бахсанда юйюрю
бла жашай эди да, ауушханды.
Бирсилери анда юйдегили болуп
къалгъандыла.
Малкъарлыла тыш жеринде, башха халкъны арасында къалып къара
чёпге тюшген кезиуде Ёзденланы
Мариям алчыланы алчысы, сыйлыланы сыйлысы болалгъанды. Таулу
къызны даражасын алай бийик кётюрген къыргъыз халкъгъа уа Аллах
тынчлыкъ, ырахатлыкъ берсин.

Т

Ю

болуп къайта тургъанды. Къыргъызстанны белгили ийнек сауучусу малкъарлы къыз Ёзденланы Мариям
сегизинчи бешжыллыкъны ахшы
кёрюмдюле бла бошайды. Ары дери
берилген саугъаларына Урунууну
Къызыл Байрагъыны ордени эм
майдалла къошуладыла.
Ленин туугъанлы жюз жыл болгъанда, ол хар ийнегинден 3500
килограмм сют алгъан эди. Аллай
кёрюмдю битеу районда да жокъ
эди. Ызы бла Къыргъызстанны
Баш Советини депутатына айырылады. Дагъыда ол бир ненча кере

Кесин насыплыгъа санагъанды

Уя н а л а н ы Ц о ф а н н ы
къызы Шамкъыз 12 жылында Къазах ССР-ни
Джамбул областына тюшюп, аны Мерке районуну
«Жангы жол» колхозунда
чюгюндюр бахчада ишлеп
башлагъанды. Биринчи
кюнлеринде окъуна аны
ишге кёл салгъанын эслегендиле. Чырайлы, саулукълу къыз, кеси иги ишлегени бла да къалмай,
нёгерлерине да болушханды. Сюргюнде къыйынлыкъланы кётюрюрге
алай тынч тюйюл эди,
кёпле ал кезиуде кеслерин
киши жеринде жашаугъа
жарашдыралмай тургъандыла. Уяна ланы къызы
алагъа жапсарыу сёз таба
билгенди, кёллерин кётюрюрге кюрешгенди.
Биринчи саугъасын «За трудовую доблесть»
майдалны - ол 1947 жылда
а лгъанды. Аны саугъаланнганына малкъарлы,
къазахлы, оруслу нёгерлери да къууаннган эдиле.

1948 жылда уа апрельде
СССР-ни эл мюлк министри И. Бенедиктов Шамкъызгъа жазгъан письмосунда аны уллу правительстволу саугъа - Ленинни
ордени - бла алгъышлагъанды. «Болдургъан жетишимлеригиз бла чекленип
къа лмазлыгъыгъызгъа,
бай тирлик ючюн кюрешде жангы, бютюнда уллу
хорламлагъа жетеригиг и з ге и й н а н а м а . С и з ге
саулукъ тилейме», - деп
жазгъанды.
СССР-ни Баш Советини
Президиумуну Указында
кесини атын кёргенде, таулу къызны ийнанырыгъы
келмей, кёлю толуп, къара
кёзлеринден жилямукълары акъгъан эдиле. «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» майдал бла
да ол жыл кюз артында
саугъаланнганды. Болсада къыз башха саугъаны
юсюнден сагъыш этгенлей тургъанды - бир кюн-

чюкге окъуна туугъан жерине къайтып, тансыгъын
а лыргъа. Атасы Цофан,
тамата къарындашы Къубадий да, Къашхатауну кёрюрге термиле, дуниядан
замансыз кетгендиле.
Уллу саугъала алгъанлыкъгъа, таулу къыз кесин
кётюрмегенди, менича уа
ким барды деп, гынттылы
болмагъанды. Колхоз сабанлада ишин къоймагъанды. Къыралны уруш

тозуратхан халкъ мюлкюн
жангыртыугъа киришген
адамла ол заманда, сагъат м а р д а н ы те р ге м е й ,
алай ишлегендиле. Шамкъыз да аладан бири эди.
Аба даныракъ болгъан
к ъ ы з н ы ж а ш а у г ъ а ке сини энчи кёз къарамы
болгъанды. Ол кесин насыплыгъа санагъанды.
Не ючюн? Аны эм башха
кёчгюнчюлени да къыйынларына тийишли багъа
бичилип башлагъаны,
башха миллетле да таулулагъа онг кёз бла къарап тебирегенлери ючюн.
Болсада алыкъа тюзлюк
толусунлай тохташдырылмагъанды.
Къашхатаучу къыз Социалист Урунууну Жигити
деген атны атаугъа кёргюзтюлгенди, алай кёчгюнчю болгъаны ючюн ол
уллу даражаны анга жетдирмегендиле. Шамкъызны битеу документлери
Долинскде мемориа лда
сакъланадыла.

Никита Хрущёв таулу къыз бла узун ушакъ бардыргъанды

А

Ге к к и л а н ы Ч у ч а й н ы
къызы Зухураны юйюрю
Къазахстанны Джамбул
областыны Мерке районуна тюшгенди. Ма анда,
Джамбул атлы колхозда,
ол 12 жылында чюгюндюр
бахча ла да урунуп башлагъанды. Андан арысында тири, неге да женгил
узалгъан къызчыкъ жетишимлери бла кёплени
сейирсиндиргенди. Кеси

же р ю л ю ш а л ы п , а н д а
ишлеп, жылдан-жылгъа
кёрюмдюлерин ёсдюре
баргъанды.
19 5 3 ж ы л д а а н ы М о сквагъа Битеусоюз халкъ
мюлк кёрмючге жиберге н д и л е . А н д а о л Ул л у
алтын майдалгъа тийишли болгъанды. Сураты ВДНХ-ны мекямыны
къабыргъасына тагъылгъанды.

Ол замандагъы къырал
та м ата Н и к и та Х р у ще в
а, таулу къызны кесине
чакъырып, аны бла элчи
тиширыулагъа жашагъан
жерлеринде урунуу болумла къурауну юсюнден
сагъатдан артыкъ ушакъ
этгенди. Болсада ол Зухурагъа тийишли кёрген Алтын Жулдузну уа анга кёчгюнчю халкъдан болгъаны
ючюн бермегендиле.

Зулейханы жетишимлерин сау
эл той-оюн бла белгилегенди
Урушну аллында жыллада
Кёнделенде Диналаны Иссаны бла Текуланы Хауаны
алты жашлары, бир къызлары болгъанды. Къолайлары иги эди. Жети киши
болгъан юйде алай болмай
а. Бошдан айтмайдыла да:
«Жашы кёпню-малы кёп»,деп. Алай бирде малынг
– мюлкюнг да жау болады.
От уз бешинчи жылны
аягъында элни оноучулары, Иссаны, дагъыда беш
– алты юйюрню кулакга
чыгъарадыла. Малларын
сыйырадыла, башха харакетлерин дорхха саладыла.
Иссаны юч тамата жашын
да тутуп кетедиле. Къалгъанларын а юйлеринден
къыстайдыла. Жангыз
эгечлери Зулейхагъа ол заманда онтёрт жыл бола эди.
Диналары Узбекистанны
Ташкент областыны Тёбен
Чирчик районуна тюшгендиле. Баргъан жерлеринде
ара мюлкде мамукъ ёсдюргендиле. Жашла, Зулейха
да анда ишге тохтайдыла.

Урунууда болдургъан ахшы
кёрюмдюлери бла атлары
айтыла тебирейди.
Жарсыугъа, кёп да бармай финн уруш башланады.
Узакъгъа созулмагъан эсе
да, анда бизни жаныбыздан
кёп аскерчи къырылады.

Иссаны жашларыны жетген заманлары. Аталары
энди быланы да ары алып
кетерле деп асыры къайгъы
этип тургъандан, жюреги
жарылып, ёлюп къалады.
Къарындашла ол къыйы н л ы к ъ д а н к ъу т ул г ъ а н

эдиле. Алай аны ызындан
келген уллу къазауатха бек
гитчелери Ханапийден
къа лгъанларына къатышыргъа тюшген эди. Ала
барысы да къызыу сермешледе болгъандыла.
Сау-саламат юйлерине да
жыйышхандыла.
Ол кезиуде, андан сора
да, Зулейха ишин тохтаусуз
бардырады. 1949 жылда
ишде болдургъан жетишимлери ючюн анга Ленинни
ордени бериледи. Анда
жашагъан таулулагъа барысына да саугъа эди ол.
Хапар белгили болгъандан
сора элни адамы уллу той
этген эдиле.
Эркинлик болгъандан
сора Иссаны жашлары,
къызы да Ата журтларына
къайтадыла. Зулейха Вольный Ауулда жашап турду.
Тийрени адамы, къыйын
заманлада къыралны эм
сыйлы орденине тийишли
болгъан таулу тиширыугъа
уллу хурмет этгендиле.

Бу бетни Османланы Хыйса бла Текуланы Хауа хазырлагъандыла.

Эки даражалы
орденни да иеси
Текуланы Сейит Уллу Ата
журт урушха дери окъуна
атын битеу къыралгъа айтдыргъан эди. 1936 жылда
анга жылкъы фермагъа
башчылыкъ этип, аскерге
сайлама атла ёсдюргени,
ишин бет жарыкълы толтургъаны ючюн Ленинни
орденин бергендиле. Аны
уа СССР-ни Ара Толтуруучу
Комитетини таматасы Михаил Калинин малчыланы
битеусоюз кенгешинде кеси
къолу бла ёшюнюне тюйрегенди.
Уллу Ата журт урушда да
Сейит батырлыгъын кёргюзтгенди. Къаты сермешлени биринде жаралы болгъанды. Ол кезиуде уа аны
юй бийчеси Саниятны жети
сабийи бла туугъан жеринден кёчюргендиле. Аланы
ол 1945 жылда аскерден
эркин этгенлеринден сора
Къазахстанда Павлодар областьны Галкин районунда
тапханды.
Аскер кийимлерин тешгинчи окъуна, анга колхозну
къой фермасын ышаннгандыла. Ол кезиуде мюлкню
жаланда 700 ууакъ аякълысы болгъанды. Ала да
кётюремле.
Сейит ишни къолгъа таукел алгъанды. Ышаннгылы
малчы нёгерле да тапханды. Кесини юч абадан жашын сюрюучюле этгенди.
Комендантны жаныгъанына да къарамай, таулу жашланы юйюрлери бла кесини
фермасына алгъанды.
Таматаны тап башчылыкъ
эте билгенини, сюрюучюлени кёл салып ишлегенлерини хайырындан мюлкде
къойланы саны терк ёсгенди. Аны бригадасында хар
100 ана къойдан 130 къозу
алыннганы битеу областьха
къууанч хапар болуп жайылгъанды.
Алай бла, зорлукъ бла
кёчюрюлюп, комендантны
къысыулугъунда болгъан
халкъны жашы къойчулукъну айнытыугъа салгъан уллу
къыйыны ючюн Ленинни
экинчи ордени бла саугъаланады.
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Жарсыула жаратхан назмула, кюйле

Мечиланы Кязим
Толтургъанбыз вагонланы,
Таныгъанбыз къурч жолланы.
Тюзетирле законланы,
Тёзюм болсун аз заманны.
Аз болгъанды къарыуубуз,
Эриши болду ариуубуз.
Былай болса барыуубуз,
Болмаз бизни жарыуубуз.
Аман болду жашауубуз,
Татыусузду ашауубуз,
Къыйындан жокъ бошауубуз,
Телилегеди ушауубуз.

ЖАРЛЫ ХАЛКЪЫМ
Мен айтханнга тынгылагъыз,
Айтханымы ангылагъыз.
Шашар жолда сиз бармагъыз,
Жюрекге ачыу салмагъыз.
Тамата оноуну бичди,
Миллетге кёчерге тюшдю.
Терси, тюзю айырылмай,
Бу не аламатлыкъ ишди?
Азыкъсызлай чыкъдыкъ жолгъа,
Къайгъы бла, арып, талып,
Ёлген – ёлюп, къалгъан – шашып,
Асламыбыз жолда къалып.
Душман оту жетди бизге,
Терслик болду бу жол тюзге.
Башыбыз тюшгенди сёзге,
Эриши кёрюндюк кёзге.

Халкъымдан тилеп айтама,
Ишлегиз, ишни къоймагъыз.
Къоркъмагъыз, сиз къутулурсуз,
Къол жетдирип, бет жоймагъыз.

Къайда болсам да, турурма
эшитгенлей,
Ол жашил жайынгы, ол акъ
къышынгы
Не узакъда да турурма кёргенлей.
Насып да, къууанч да сенсе хар
саугъа,
Къор болайым, туугъан жерим,
мен санга!

Санга алгъыш эте, чыгъама
тангнга,
Сени унутурча кюн туумаз манга.
Буз кибик сууукъ сууларынгдан
къандым,
Сени тансыкълап, жилядым,
къууандым.
Сенсиз насып болмаз бир
инсанынга,
Къор болайым, туугъан жерим, мен
санга!
Сангырау болсам да, эшитип
турурма
Чапыракъ тауушунгу кюз артында,
Сокъур болсам да, ажашмай
барырма
Къызыл къаным боягъан
жолларынгда.
Кёз, жюрек жарыкъ да сенсе
инсаннга,
Къор болайым, туугъан жерим, мен
санга!
Къургъакъ къарынгда аякъ
тауушуму,

Тилейме сенден кече бла, кюн бла,
Жан жулдузум бла, бир кюнде
батар,
Сен берген сыйлы ислам дин бла,–
О, туугъан жериме мени къайтар!

АХЫР ТИЛЕК
(«Адамны журтуна, журтну адамгъа термилиую» поэмадан юзюк)
…Туугъан журтсузлай, манга не
жашау?
Мында манга, тап, кюн да
къарангы.
Мында, манга тау да тюйюлдю тау,
Тап, чууакъ кёк да манга туманлы.
Тилейме, Аллах, жер бла, кёк бла,
Жарыкъ кюн бла, ма танг да атар,

Алим Кешоков

Сени жолларынг ётедиле бары
Жюрегим бла, ала бары – бийик,
Жырлагъанларында
къанатлыларынг,
Тынгыладым, тиллерин билген
кибик.
Юй, гыржын, суу да сен бересе
саугъа,
Къор болайым, туугъан жерим,
мен санга!
Кеченги да, кюнюнгю да
тюрсюнюн
Жюрютеме биргеме кёзлеримде,
Жашларынгы, къызларынгы
тепсеуюн,
Жырларын да жюрютеме кёлюмде.
Ичгенме, къапланып терк
сууларынга,
Къор болайым, туугъан жерим,
мен санга!
Санларыбызда къан сени
къанынгды,
Жюрек кючюбюзню алгъанбыз
сенден,
Жюрегибизде жыр сени жырынгды,
Таймай къатлайма мен
кечеде-кюнде:
Бар насыбы да сенсе жаны саугъа,
Къор болайым, туугъан жерим, мен
санга!..

ТЕРЕКЛЕ КЪАЛАЙ
ЧАКЪСЫНЛА ?

Ой, Холам черек – ол толгъан
черек
Къаягъа кесин урады.
Халкъны ызындан къарап,
Дыхтауум,
Жиляу жыр айта турады.

Шауаланы Акат
Къозгъалып, буруп, жел,
жауун болуп,
Малкъаргъа къайтыр жаныбыз.
Жаныбыз анда къалыб а къалыр,
Мында жатса да саныбыз.
Кюн кёзю болуп, нарт сёзю болуп,
Къарап турлукъду жаныбыз.

КЪУЛИЙ КЪАЙСЫННГА
Чегем суудан иче келдик:
Сен – огъары, мен а – тёбен,
Бизге бир кёк кюкюреди,
Къыйын кюнде бир жер тебе...
Атса – бир танг атып турду:
Санга – тауда, манга – тюзде,
Бир душманны бойнун бурдукъ,
Бир бушуугъа – бирча тёзе.
Биз, бир къуугъун келип кюйдюк
Узакъ, жууукъ да жерледе,
Бир къан жолну барып, кирдик
Экибиз да – бир сермешге...
Атакагъа атар чакъда –
Къырым отда да бир ташны
Ырбынындан чабып чыкъдыкъ,
Бир таулагъа болдукъ тансыкъ…
Халкъынг бла жесирликде
Болгъанынгда, санга жарсый,
Мен да уллу азап чекдим –
Алай кюйсюз эди жашау...

Къадар шо алай буюруп,
Биз экибиз да бир жырны
Эки да къанаты болуп,
Келе келдик талай жылны.
Биз экибиз эки атлы –
Тап ёзенги– ёзенгиге
Тие, алай келдик атып
Тауну, тарны, ёзенлени.
Алай заман толкъунлары
Экибизни башыбыздан
Дайым басып турлукъларын
Билдим сени бушууунгда...

Ол да Бир Аллах, жаратып сени,
Олтурду бийик тёрюне.
Дуния да санга, сен да – дуниягъа
Турурча дайым кёрюне.
Биз мында ёлюп къаллыкъ
тюйюлбюз,
Бирда къоркъмасын тёлюбюз.
Жаланнгачлыкъдан, ачлыкъдан
къаты –
Тобукъланмагъан кёлюбюз.

Ол кюн мени къалай сюйсенг да
элт,
Салып къойма мында къара
жерге,
Мени ёлюмю сен аманат эт,
Элте бар деп, ары ургъан желге.
Ол мени элтирча Кавказ таулагъа,
Тауларым мени, жиляй, алырча.
Салмасала да жерде къабыргъа,
Акъ булутладан кебин салырча.
Булутха чулгъанып, чыкъсам тёрге,
Кёпге турмайын кёк бийигинде,
Тюшерге болурма туугъан жерге,
Жилямукъ болуп, агъып бир
кюнде.
Ол кюн туугъан жерим, мени табып,
Тансыкълап, жиляп, къойнуна алыр.
Топурагъы бла юсюмю жабып,
Минги тауну уа сын ташха салыр.

Мокъаланы Магомет
ЧЫДАЯЛМАЗ
ПАЛАХЛАГЪА
ЧЫДАДЫКЪ

Жукълап тургъан бешиклерин
сыйырып,
Илляуларын сыйырып сабийлени,
Жууукъланы бир биринден
айырып,
Отларын да жукъландырып
юйлени,
Ат ойнатдыла терсликни къуллары,
Ташла, суула жилядыла, ёкюне.
Итле улуй, ийнекле да ёкюре,
Къара кийип акъ тауланы
къырлары.
Сарнай, ашырдыла бизни
узакъгъа
Жерибизни хар чёбю, хар тереги.
Халкъыбыз тенг болду
къулгъа-къазакъгъа,
Анга болушмай тюзлюгю, тилеги.
Ташны окъуна, жеринден
кетерсенг,
Мудахлыкъ бийлейди, кетеди бети.
Терекни да, биреу балта кётюрсе,

МАРТ АЙ ЭДИ

ТЕРСЛИК
САЛА ТЮЗГЕ
Тарых жолну жалгъан
Сунадыла бирле.
Керти, алдау къайда? –

Айтды, аны биле,
Бир къарт хапар манга:
Кавказ тауларында
Жашап тургъанды халкъ–
Ёхтем жашауунда
Жашау хунери – хакъ:
Кютюп турду малын,
Мирзеу да ёсдюрюп.
Адеп-къылыкъ халны
Элек бла ётдюрюп.
Алай эди аллы.
Бир кюн керек болду
Аны кёчюрюрге.
Баугъача, олтуртуп
Вагонлагъа бирге.
Сабий эм къарт жунчуй,
Ачдан эм сууукъдан.
Ана кёзле ачый,
Тузлу жилямукъдан.
Ёлген да бар, къалгъан,

Хар юйге кирип, окъуйла, жаным,
Къыралны къаты буйругъун,
Малкъар халкъны уа былайдан,
дейди,
Къайры эсе да къурурун.
Къыяма кюннге ушайды, жаным,
Тёгерек – сыйыт, хадагъа.
Бирча Аллахха биз таянайыкъ,
Мадар жокъду да къадаргъа…

Амалсыздан къалтырайды
къудурети.
Биз а – адамлабыз! Ташла,
терекле
Чыдаялмаз палахлагъа чыдадыкъ.
Ёчюлдю кёп жарлыбызны
чырагъы,
Сангырау, сокъур болуп жерле,
кёкле.
Сау онюч жыл къара бушуу
къарлары
Жаудула тюп болгъан
эллерибизге.
Бир да тенг этмесинле
къадарлары
Алай урмагъанла кеслерин бизге.
Ачдан, ачыудан ёлген аналаны,
Аталаны киши жеринде кёмдюк.
Бизнича, таш да сынамасын
кемлик!
Биз – бир къыйынлы халкъны
балалары...

Аны эштип, жилядыла ташла,
Ачы къайгъы басхан
Эрттен чарсда.
«Таула!
Кетебиз биз сизден узакъ!
Жашау жолун къадар чача, буза,
Тыпырлада отла ёчюлдюле,
Халкъны белгисизге
кётюрдюле…
Кетебиз биз…
Жолгъа жилямукъла бла
къан тама.
Къайтырбыз биз!
Ийнаныгъыз, таула!
Къайтырбыз да, кёрюрбюз
тюнледе
Жарыкъларын тёппелени ёрде,
Къарарбыз биз кёкню
чууагъына…
Март ай эди.
Малкъар – сарнауунда…
Жилямукъла...
Жюрек – таралыула…
Жаланда вагонла, эте таууш,
Барадыла, киши жерге аууп.
Март ай эди…

Ачыу жолу – къыйын.
Тойгъанды Къазахстан,
Жилямукъла жыйып.
Миллет узакъ тюзде
Ёлсюн деп элтдиле,
Терслик сала тюзге,
Ачы иш этдиле.
Алай малкъар халкъы –
Тини, дини да бар:
Ишде болду къаты,
Андан асыу таба.
Къысды да тишлерин,
Белин къаты тартып,
Махтау бла ишледи,
Дауун узакъ атып…
Бу март а – жаз айы,
Жашау, саулукъ тилей,
Келеди, Малкъарны
Эсгериуюн элей.

Биз шалонлада кетип барабыз,
Кечени, кюнню билмейин,
Къартла, сабийле, анала, къызла
Бир ышармайын, кюлмейин.
Мында биз миннген къара
шалонну
Сакъ къалауурла сакълайла.
Ачдан, сууукъдан сабийле, къартла
Бир да тынчлыкъсыз жукълайла.
Партиябыз а биле болурму
Бизге бу азап жетгенин?
Письмогъа салып, ким
билдирликди
Элибиз къайры кетгенин?..

Аш, хапчук зат да алалмайдыла
Къарыусуз къартла, сабийле.
Жашла аскерде къалдыла ансы,
Жетмез эдиле бу кюнле.

Кече – тюшюмде, кюндюз –
эсимде
Уллу Кавказны ташлары.
Аскерде къалып, хапар билмейле
Таулу эллени жашлары.

Школ аллында сакълайды, жаным,
Бизни элтирик машина.
Андан а къарап, сарнайды ана,
Къара къан жаууп башына…

Кече тюшюмде кёрюнедиле
Бийик Кавказны бузлары.
Орта Азия кау-куу этгенди
Тауланы ариу къызларын…

Огъурлу къартла машиналадан
Жиляп къарайла да артха,
Къайтмазлыкъларын сезе болурла
Жандан багъалы бу журтха…

Кёп ишлеп, ырмах болуп олтурсам,
Ауур къайгъыла этеме.
Бу къыйынлыкъла эсиме тюшюп,
Мен алыныргъа жетеме.

Ой, сау къалыгъыз, сиз таулу элле,
Къарагъан кёзге асыула.
Ой, сау къалыгъыз, кийикли жерле,
Сиз, бийик таула, терк суула!

Биз келип тюшген уллу сибирьде
Башха миллетле жашайла.
Оллахий дейме, ачдан, онгсуздан
Жубуран этле ашайла.

Ой, туугъан жерим, огъурлу
журтум,
Сен сау къал, жаным, саламат!
Къоркъма, биз къайтып келирбиз
артха,
Аллахха бол сен аманат!..

Бу къыйынлыкъны бир адам
билмез,
Башына жетип, сынамай.
Тарыгъыууму айтып башласам,
Мен тёзалмайма, жилямай.

АКЪ ТОПРАКЪЧЫНЫ
ЖЫРЫ

Сергей Еремеев

Март ай эди,
Къыркъ тёртюнчю.
Уруш бара, къырал – отда.
Тауда уа, Малкъарда, анда,
Кече, къара жаулукъ къысып,
Жиляй эди, ачып, тыхсып.
«Тауларыбыз!
Айырылып сизден
Ёксюз болдукъ!
Шо не мадар бизге?»

Кюйле
КЪАРА КЮН
...Танг эрттен, жаным, не болуп
къалды,
Билмей тургъанлай, Малкъаргъа?
Къыяма кюню жетдими, дейди
Бу март айында хар таргъа?..

Сау къалгъаныбыз къайтырбыз
артха,
Аллахдан бир буйрукъ болса,
Халкълагъа тейри эшик ачылып,
Этген тилеклери толса!..

Георгий Богославцев

Сен мени ёхтем, чыдамлы
халкъым,
Бетинги онгмаз нюрю бар.
Сенден а сыйлы, сенден а нюрлю
Дунияда жангыз Бири бар!

Къумлагъа сингип, жутулуп
къалмаз
Бу сууумагъан къаныбыз.

Ач бёрюле улугъан агъачха
Элтип да ат, мен къоркъмам бир
затдан.
Туугъан жеримде атсанг да отха,
Хатасыз чыгъарма жаннган отдан.

Угъай! Эки бетли – угъай –
Биз бир Минги Тауну эки
Тёппеси кибик – ма алай
Болдукъ бир Кавказгъа ёкюл…

Жулдузла, жиляй, алай
чыкъсынла,
Зорлукъну жолу кесиле.
Холамда энди адам къалмады,
Ёлгенле къобуп келсинле.

Биз мында ёлюп къаллыкъ
тюйюлбюз,
Бирда къоркъмасын тёлюбюз.
Къыйынлыкъ бизни бууардан болса, –
Зулмудан кючлю кёлюбюз!

Быргъап да ий мурсала ичине,
Хата этмезле жалан этиме.
Жумушау келип мурса кючюне,
Ариу нюр салыр мени бетиме.

Чегем кёгю экибизге,
Саугъа этип, жангы айдан
Жазгъан къылыч ёмюрлеге
Азат этер ол азапдан...

Беш да Тау элни оту ёчюлдю,
Терекле къалай чакъсынла?
Таулу дунияны кюню батханды,
Жулдузла жиляй чыкъсынла.

ЗУЛМУДАН КЮЧЛЮДЮ
КЁЛЮБЮЗ

...Сюйсенг, сен мени быргъап да
жибер
Кийикмюйюз черек толкъунуна,
Бир хата этмей ол кёлге тиер,
Шошчукъ чыгъарыр сууну
бойнуна.

Сен тилегими къабыл этмесенг,
Мен жеталмасам, Аллах, кёлюнге,
Журтуму сен саулай кёргюзтмесенг,
Ёлсем а – салма мында кебиннге.

Жерсиз-журтсуз къалмагъанла
кеслерин
Бизге тенг этмесинле! Дуния
бизден
Башлагъанча къыйынлыкъны
дерслерин,
Къуру чыкъдыкъ толу
юйлерибизден.

Экибизге да бир ёшюн
Салып, ёсдюрген Чегеминг
Сенсиз къалып къалмаз ючюн
Азап да бирге чегейик.

Созайланы Ахмат

Ёлгенле къобуп, алай келсинле,
Терс оноу отда кюерча.
Бизге бу кюнню берген мурдарны
Анасы къара киерча.

Сыйлы файгъамбар кийген бёрк
бла,–
Туугъан жериме мени къайтар!

Жерибизге душман келди,
Бизни жокъ этерге деди.
Жетмез бизге ассы дерти,
Кеси кетер таудан кери.
Ишди бизни жашатырыкъ,
Ариу кийип, ашатырыкъ,
Быллай тар жолгъа тюшгенде,
Намыс бла бошатырыкъ.

кюйлерин, назмуларын, поэмаларын.
Аланы окъусанг, аллай ачы кюнледе
жамауатны бушууун айтыргъа, аны
кесинден сора, кишини да къолундан
келмезлигин ангылайса. Халкъ сюрмелеген сарынланы, иели назмуланы,
хапарланы, эсгериулени барын да газетде басмалар онг жокъду. Алай бюгюн миллет ауузунда айтылгъан, къалам келечилерибиз жазгъан жарсыулу
чыгъармаланы, эсгериулени эсибизге
тюшюрейик.

Зумакъулланы Танзиля

Сууудула тири санла,
Эридиле жюрек жаула,
Къыйналалла жарлы жанла,
Зыраф болду колхоз малла.

Къулийланы Къайсын

ТУУГЪАН ЖЕРИМЕ

20-чы ёмюрню 40-чы жыллары малкъар халкъгъа, башха кёчгюнчюлюк
азабын сынагъан миллетлеге да уллу
сынау болгъандыла. Ала ары дери битеу дуния тарыхында тюбемеген сюргюн зорлукъну чекгендиле. Ол кезиуде
киши жеринде кёрген къыйынлыкъларын санап, кёзлери жилямукъдан
тола, ёнлери къалтырай, жазгъандыла
поэтле, поэзияны кючюне ийнаннган
малчы, жерчи сюргюнчюле да бир къауумлары халкъ жырла болуп къалгъан
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…Аппабызны сёзлери
Тюшюмдеча келелле:
«Айланалла юй сайын,
Эштада, кёчюрелле...»
Къазауатда атабыз,
Бюгюн не бек излетдинг!
Болмагъанлай хатабыз,
Бизге бу кюн нек жетди?
Аппамы акъ сакъалын
Жилямукъла жуудула.
Солдатла, кирип хыны,
Юйюбюзден къуудула…
Ой, мени жауум кёрсюн
Бюгюн былайда халны!
Сюрюп келип, жыйдыла
Элде табылыннганны.
Халкъны былай жунчутуп,
Айтыгъыз, не табасыз?
Жашларыбыз – урушда,
Юсюбюзге чабасыз.
Эркегырыу къалдырмай,
Къазауатха ийдиле.
Алагъа жилягъандан
Кёзлерибиз кюйдюле…
Энди уа сакълайдыла
Машинала, тизилип.
Акътопракъчы жиляйды,
Дуниясындан тюнгюлюп.
Айырмай къарт не бала,
Жилятханды къаугъагъыз.
Сегизинчи март бла
Буму эди саугъагъыз?

НЕ ЭДИ БИЗНИ
ХАТАБЫЗ?

ШУУ ДЕП
КЪАЛГЪАНДЫ ЭЛИБИЗ
Билмей тургъанлай, Малкъар
эллеге
Орус аскерле кирдиле,
«Сиз – ары жанын, биз – бери
жанын»,–
Деп, элибизни бёлдюле.
«Бир жан къалдырмай, барында!»–
делле,
Бек къалауурла салдыла.
Халкъны санын да тизмеге тизип,
Бирер къагъытны алдыла.
Тыпыр ташланы сууутуп къойгъан,
Улутуп къойгъан бу сёзле,
Аскерге кетген таулу жашланы
Унутуп къойгъан бу сёзле.
Шуу деп къалгъанды Малкъар
элибиз,
Бир кюнню ичинде жутулуп.
Энди барабыз, шынжыр юзюлмей,
Жесирге алынып, тутулуп.
Совет аскерле Малкъар халкъымы
Кёчюредиле узакъгъа.
Командирлери юйлерибизни
Къармайла, алып тузакъгъа.
Малкъар барады, от жагъасында
Оту, мыдыхы ёчюлюп,
Терслиги болмай, совет аскерле
Туугъан жеринден кёчюрюп.

ЖИЛЯМАЙЫН,
КЪАЛАЙ ЭТСИНЛЕ?
Узакъ айырылып, кетип барабыз,
Ой, бизни ёсдюрген тауладан.
Биз ёлгенлеге бош жиляй эдик,
Ала насыплылла сауладан.
Жашларыбызны аскерге алдыла,
Онгсузлары сибирь сынайла.
Ой, бизге жетген бу
къыйынлыкълагъа
Ташла, таула да жиляйла.

…Аллахха туура, битеу халкъ билип,
Не уллу азап сынайбыз.
Тауукъ тюк кибик, чачылып къалып,
Бир бирни кёрсек, жиляйбыз.

Москвадан келген аскер
командирле,
Айланып, бизни санайла.
«Ой, бизни къоюп, къайры
кетесиз?» – деп,
Ёлгенле жиляп къарайла.

Къолубузгъа биз къыпты алмайбыз,
Къумач тапмайбыз бичерге.
Туркестан деп бир оу жер барды да,
Суу табылмайды ичерге.

Ала, жилямайын, къалай этсинле?
Кетдиле дууачы къартлары.
Къазахстанда бир жылгъа болду
Ол жарлы къартланы артлары.

Озгъан кече мен бир тюш
кёргенме,
Аны тюнюмде кёрсемед!
Ёлеме деп да жарсымаз эдим,
Кавказгъа кетип ёлсемед.

Бизни жаназычы, дууачы къартла
Жаталла жаназысыз, дууасыз.
Межгитлерибиз этилип къалдыла
Байрым кюнледе жумасыз...

Ачыудан кёбюп ёллюкме, къызла,
Тюшюмю тюнде кёрмесем,
Уллу Аллахдан бир буйрукъ болуп,
Кавказны кёрюп ёлмесем.

Бизни бери тёкген мор эшелонла
Энди башха жолла салалла.
Ёксюз къалгъан сабийлерибизни
Мында детдомлагъа алалла.

Бизни окъуулу, билимли жашла
Тарыгъыу къагъыт берелле.
Москвадан а, тарыгъа барып,
Жууапсыз къайтып келелле.

Кавказ тауланы орунуна энди
Къыргъыз тауланы кёребиз.
Ачлыкъ да жетип, хауа
жарашмай,
Инжилип, ажымлы ёлебиз.

Биз къырылабыз, тауусулабыз,
Сталинибиз – атабыз!
Бизден хаталы кёп да бар эди,
Не эди бизни хатабыз?!

Биздеча, мында ёселле, дейле,
Шапталла бла баллиле.
Совет властьха не хата этгенелле
Къартла, къатынла, сабийле?

МЕН АЛЫНЫРГЪА
ЖЕТЕМЕ

Бери бир къарагъыз, ой,
жамауатым,
Тёгюлюп къалдыла балала.
Къумлу Азияда ажымлы ёлдюле
Быланы тапхан анала.

…Март эрттенликде, сагъат жетиде
Таулула узакъ кетдиле.
Ой, аланла, сиз нек жилямайсыз,
Суулагъа сарын этдире?

Ȼɚɪɚɡɤɸɧɦɚɪɬɠɵɥ

ЗАМАН



Интернет-версия: gazeta.zamankbr.ru

ОГЪУРСУЗЛУКЪНУ БЕТИ - ХУДОЖНИКЛЕРИБИЗНИ СУРАТЛАРЫНДА

Адам улуну тарыхы жер юсюнде кечиннген жамауатны турмушундан къуралады.
Бизни къууанчлы, жарсыулу къадарыбыз
да аны бир бетиди. Кёп халкъла ауур сынаудан ётгендиле ёмюр-ёмюрледе.
Малкъар миллет да алай. Ол кёрген
къыйынлыкъларын кюйлеге салгъанды,
жан эритген хапарлагъа кийиргенди.
Художникле уа таматаланы жюреклерин
тынчлыкъсыз этген, бирсилени сабийликлерин сыйыргъан эсгериулерин, кеслери
ангылагъанча, суратлагъа салгъандыла.

«Таулуланы кёчюрюлгенлери». Занкишиланы
Ибрагим.

«Сатхычлыкъ». Занкишиланы Ибрагим.

«Ауушхан тиширыуланы жанлары туугъан эллерине къайтадыла». Занкишиланы Ибрагим.

«1944 жылны алмалары». Курданланы Валерий.

А ла, ол таулу юйлени
эшиклери аман къууум бла
къагъылгъан чакъдан башлап, кёчгюнчюлени машиналада баргъанларын,
вагонлагъа жюкленнгенлерин, аны къанга урулуп
тургъан терезелеринден
дуниягъа соруулу, къоркъуулу кёзле бла къарагъанларын, хроникалы кинодача, бирин бирине тагъып,
къаууам-къауум суратла
этип, ол заманны бушуулу
сыфатын къурагъандыла.
Жа р с ы у г ъ а , Ул л у Ата
журт урушха дери бизни
миллет художниклерибиз
болгъандыла деп, анга
къууанырча тюйюлбюз.
Болсада сюргюнден сора
искусствону ол тюрлюсюнде белгили да, магъаналы да ыз къойгъанла
чыкъгъандыла. А ланы
къайсы да суратлагъанды
кёчгюнчюлюкню хунерине,
онгуна кёре.
Энчи эс бурурча суратланы уа ол темагъа ЗАНКИШИЛАНЫ Хусейни жашы
Ибрагим этгенди. Ол Хабазда туугъанды. Ючжыллыгъында Къазахстаннга
тюшюп, анда, Къыргъызстанда да жашагъанды.
Туугъан элинде школну
тауусуп, аскер борчун толтуруп, Ростовда художестволу училищени 1970
жылда бошагъанды.
Ибрагим аслам аламат
сурат этгенди, кёп жерледе
кёрмючлеге къатышханды,
а лай аны хар таулугъа,
кёчгюнчюге да къарындаш этген а 1989 жылда
таулу халкъны ол азабына
аталгъан энчи кёрмючю
болгъанды. Ол заманда
сюргюнню юсюнден ачыкъ
сёз айтыргъа онг чыгъа
башлагъанды, алай толу
эркинлиг а жокъ эди. Ол
берилгенден сора да анча
суратны бир бири ызындан алай терк этерге амал
къайда. Баям, ол тема
жашырын да, къоркъуулу
да болуп тургъанда окъуна
ишлеп башлагъанды аланы Ибрагим
Анда «Эсде тутуу» деген
къауумгъа кирген жыйырма дан артыкъ суратына
кёлю толмай киши къарамагъаны эсимдеди. Хар
бирини аллында иги кесекни сюеле эдиле келгенле,
алада кеслерин, ол ачыуну
сынагъан ахлуларын таныргъа сюйгенча, аланы
излегенча.
Ол серияда бек уллу сурат барды: а дамла поездни къатына жыйылып,
тёгерекде уа сауутланнган
къа лауурла. Анда анча
а дам барды деп айта лгъан къыйынды – къартла,
сабийле, тиширыула. Бетлерин жууукъ кёрмесенг
да, аланы мудахлыкълары,
соруулу къарамлары, абызырагъанлары, бу артыкълыкъ алагъа неден келгенин ангыламагъанлары
билинип турады. Ол чарс
мудахлыкъны Ибрагимни
къайсы сюргюн суратында
да кёрюрге боллукъду.
Бу циклы ючюн ол КъМРни Къыра л саугъасына,
малкъар халкъны уа жю-

рек ыразылыгъына тийишли болгъанды артдаракъда. Керти фахмуну Аллах,
халкъына къуллукъ этгенлени айырып, алагъа бере
болур дейме аны юсюнде.
БАККУЛАНЫ Къаншауну
жашы Вла димир Тёбен
Чегемде туугъанды. Анга
эки жыл да болгъунчу, Шимал Казахстаннга тюшюп,
анда ёсгенди. Ата журтха

«Сюргюннге». Занкишиланы Ибрагим.
Мында художник ол адамланы алларында кесини ол
къыйынлыкъны сынагъан
атасын бла анасын суратлагъанды, аланы шургулу
бетлеринде ол заманны
ызын, шартларын сакълагъанды. Вла димирни
суратлары таныулу къарамлыдыла – ала хар бир энчи

«Ёлюмню жолу бла». Баккуланы Владимир.
онбешжыллыкъ жаш болуп къайтханды. Школда
окъуй тургъанлай, скульптор Алексей Денисенкону
студиясына жюрюгенди.
Ызы бла художник-оформительлени хазырлагъан
экижыллыкъ курслада окъугъанды.
Ол сюргюнню юсюнден
салгъан суратла бир ненча боладыла. Аланы араларында «Ёлюмню жолу
бла», «Урушдан – киши
жерине», «Триптих» кеслерине энчи эс бурадыла.
Барадыла белгисизликни
къоркъуулу жолу бла таулу
къартла, сабийле, тиширыула, тёгереклеринде уа
– сауутланнган совет солдатла. Ёлюмге элтгенча,
сур, белгисизлик жолу.

а дамны сезимлерин, ол
кезиуде болумларын терен
кертилик бла бередиле.
КУРДАНЛАНЫ Асланны
жашы Валерий Кёнделенде туугъанды. Анга толу
жыл да болмай эди Казахстаннга тюшгенде. АлмаАтада художестволу училищени бошагъанды. Аны
ишлери кёп кёрмючледе
кёргюзтюлгендиле, сыйлы
багъа да алгъандыла.
Валерий сюргюннге аталгъан ишлеринден бирине
«1944 жылны алмалары»
деп атагъанды. Ол аны
1969 жылда жазгъанды.
Ол заманда, алда айтылгъаныча, бу темагъа эркинлик жокъ эди, алай бизни
художниклерибиз, анга да
къарамай, жюрек лерин

тынчайтмагъан оюмларын
суратларына салгъандыла.
Мен бу ишни тарыхы бла
шагъырей тюйюлме, алай
таулула бешикге къаллай
сый бергенлерин, ырыслап,
ары сабийден башха зат
салмагъанларын а билеме.
Сора бу алмала нени хапарын айтадыла? Къайдадыла ананы мында ёсген,
ёсерик сабийлери, туудукълары? Бешик къуру некди?
Тиширыуну узакъгъа кетген
къарамы, аны артында
къабыргъада тагъылгъан
суратла бередиле жууап бу
соруулагъа. Ол а жапсарыулу тюйюлдю.
Курдан улуну «Кёчгюнчюлени ышыкълары» («Приют
для спецпереселенцев»)
деген сураты да къозгъамай къоймайды жюрегинги
– къабыр обала болуп жатадыла азап сынап, ачдан,
киши жеринде хауа, суу
жарашмай, ауруп неда ата
журтха термилгенден ёлген
таулула…
ТЁППЕЛАНЫ Алимни
жашы Хызыр Кёнделенде
туугъанды. Ленинградда
И. Репин атлы живопись,
архитектура эм скульптура
инстит у тда окъугъанды.
Ол сюргюнню темасына
этген суратлада «Сыйрат
кё п ю р » э н ч и же р д е д и .
Анда, къызылын оздуруп,
баям, аны бла сезимлени
къызыулугъун кёргюзте,
художник къач кибик тартылгъан кёпюрню юсюн
алгъан тиширыуну сыфатын ишлегенди.
Аны бла ол таулу ананы
ол ачыулу кюнледе эс жыйып, урунууда, сабий ёсдюрюуде, къартха къарауда
да къалай къаты болгъанын, алай бла халкъыбызны тамырын сакълагъанын
ачыкълайды. «Ашырыу»
деген суратында уа Хызыр
ахыр жолуна тебиреген
къартны тёгерегин алып
т ургъан таулуланы кёргюзтеди.
ЧЕРКЕСЛАНЫ Ахматны
жашы Тахир Тёбен Чегемде туугъанды, ёсгенди. Аны
скульптуралары халкъыбызны бетин чыгъаргъан
ишледиле. «Хорланмагъан
халкъ», «Геноцид», «Ёксюз» дегенлерин алсакъ,
ол композицияла тарыхыбызны къара бетлерин, ол
заманда жашагъанланы
къайгъы басхан кюнлерин
толу кёргюзтедиле.
А Х М АТ Л А Н Ы И с с а ны жашы Леуан Тырныауузда т уугъанды, Быллымда ёсгенди. А.Л.
Тк ач е н ко н у с т уд и я с ы н да, М.Тхакумашевни бла
З.Озовну скульптура мастерскойларында юйреннгенди. Ол, халкъыбызны
бушуулу кезиуюне атап,
«Минги тау жиляйды» деген графика, бояулу «Къара кюн» эм башха суратларын хазырлагъанды.
САРБАШЛАНЫ Азнор Къазахстанда туугъанды, жашагъанды, кеч
къайтханды ата журтха.
Аны чыгъармаларында
«Март,1944 жыл» атлы сурат да бу темагъады.
ГЮЛЮЙЛАНЫ Мажитни
жашы Шамил бусагъатда
да Къазахстанда жашай-

«Сыйрат кёпюр». Тёппеланы Хызыр.

«Къадар». Тёппеланы Хызыр.

«Ашырыу». Тёппеланы Хызыр.

«Юйге». Гюлюйланы Шамил.

«Ташны 13-жыллыкъ тынгылауу». Оракъланы Марьям.

«Март 1944». Сарбашланы Азнор.

ды. Сурат искусствону кёп
жанрларында ишлейди.
Аны «Юйге» деген сураты
сюргюннге аталады.
ОРАКЪЛАНЫ А лимни
къызы Марьямны «Ташны
13-жыллыкъ тынгылауу»
деген сураты тау элни ёксюзлюгюн кёргюзтеди.
Бизни бу тюрлю искусствобузда сур кёчгюнчю-

люкге ата лгъан суратла
энтта да ишленириклери
хакъды. Ол зорлукъ таулуну къанында жашап турады. Аны кёрген, эшитген
да бирча къыйналадыла
– алайды ол терслик азабыны дерси, ызы да.
МУСУКАЛАНЫ
Сакинат.

ЗАМАН
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АРТЫКЪЛЫКЪ – ДОКУМЕНТЛИ ЭМДА СУРАТЛАУ ФИЛЬМЛЕДЕ, САХНАДА
Къайсы халкъны тарых жолун алсанг да, анда ол талай тюрлю къууанчха, къыйынлыкъгъа, тап, ёлетлеге да тюбегенди. Алай кёчюрюлген халкъла сюргюнде сынагъан
учузлукъну, сыйсызлыкъны дуния башында кёпле айтып да эшитмегендиле. Ол терслик
унутулмаз ючюн, бир заманда да, бир миллетни юсюнде да къайтарылмаз ючюн, киноискусствода ишлегенле – сценаристле, режиссёрла, операторла, документли эм суратлау фильмле алдырадыла, драматургла пьесала жазадыла, алагъа кёре сахна оюнла
салынадыла.
бёлюннген ахчадан юлюш
излерик тюйюлме деп жаздырып. Бек ауруп, операциягъа хазырлана тура эдим,
больницада жатып. Андан
алып кетиучю эди автобус
мени, тёзерча укол этдирип.
Артха да алай келтирип тургъандыла…»
Борис анда Даниялны
ойнагъанды. Ол кинода бек
кючлю сыфатладан бириди.

Экинчи документли киносунда Анатолий Къарачайны, Малкъарны тарых
жоллары бла келеди. Телефильм битеу да Шимал
Кавказда белгили тарыхчы Мызыланы Исмайылны
хапары бла башланады.
Октябрь революциягъа
он жыл болгъанда Микоян (Къарачай) шахарны
ачылыуу, жолла ишлеу,

улай жоюлгъанда?» – деп
сорады. Алай соргъанла
кёпдюле. Ким жууап этсин
алагъа ансы.
Къайгъырмазланы Даниель «Устоявшие» деген документли фильмни алдыргъанды. Аны сценарийин
Ксаналаны Фатима Темуккуланы Борисни ишлерине
кёре жазгъанды.
Бу чыгъарма ланы юс-

Аны юсюнден соргъанымда, Къулий улу: «Даниял
тели болуп, аны басхычха
салып, алып бара туруп,
Ёртенланы Азретни бир
назмусу башыма келип
къалгъан эди:
Ол тауладады мени ёсгеним,
Башлары – тешик, тюплери – чирик бауларым.
Ол затла бары манга сюйдюредиле,
Эсге тюшселе, жюрегими
кюйдюредиле, – деп. Аны
импровизация этип, жырлап айтханма, тепсеуюм
да жокъ эди сценарийде.
Кесими эсиме келгенди.
Пробала этдирип, къыйнамагъанма кишини да».
Къабарты-Ма лкъарны
халкъ жазыучусу Тёппеланы Алим а кинону, анда
Къулийланы Борисни оюнуну юсюнден да былай
«Дорога на край жизни». Бечелланы Зарема бла оператор айта эди: «Бизни къалай
кёчюргенлерини, бизге жетБорис Шапиро.
ген сур къадарны юсюнден
«Дорога на край жизни»
Аланы фахмулулукълары
деген эки сериалы суратда болгъанды. Сценарий
белгилиди, болсада чыгълау фильм бек къарыусуз
жазаргъа кинодраматург,
армагъа къарагъанда,
чыгъармады, ол кёргюзпрозаик Геннадий Бокаревмен ала ойнагъанча бизни
талмагъанды бушууубузну
ни, художник-постановщиккесибизни актёрларыбыз
бетин. Эсибизде не къалге Баккуланы Владимирни
да ойнаяллыкъ эдиле деп
гъанды андан? Ол эриши,
сайлагъандыла. Артистлени
оюм этгенме. Айхай да,
ары дери да быллайланы
уа режиссёр кеси айырып
биз аладан кёп билебиз ол
кёчюрген мал вагонда, бу
алгъанды. Аланы аралаачы кезиуню юсюнден, ол
ачыуну, учузлукъну, аррында Къабарты-Малкъаркъаныбызда, жаныбызда
тыкълыкъны кётюралмай,
ны театрларыны актёрлары
жашап тургъан, тёлюден тёакъылындан шашхан къарт.
ойнагъандыла.
люге ёте баргъан бушууду.
Ол да турмаз эди эсде, аны
Баш рольланы ойнагъОЮМЛА
сыфатын Къулийланы Боанланы саны бир ненчаАнда
ишини
юсюнден
рис къурамаса».
ды. Быллай миллет-тарых
Жашауда кертиден болмагъаналы уллу кинону, К ъ а б а р т ы - М а л к ъ а р н ы
эпопея де да къой, а л- халкъ артисти Къулийла- гъан ишлени юслеринден
ны Борис былай эсгере алыннган кино кёп дауур,
даулаш да чыгъаргъанды. Таулула анга къайтыпкъайтып къарагъандыла,
аны юсюнден юйде, ишде,
къайда да айтхандыла,
жюрек ыразылыгъ а тапмагъандыла. Кертиди, ол
бизни халкъны тарыхыны
юсюнде сатхычлыкъны ассылыгъын, а дамлыкъны
бийиклигин да кёргюзтюрге
кюрешгенди.

уруш жылла, Совет Союзну Жигитлери болгъан
ётгюр жашла… Саутуда бла
Глашлада болгъан кюйсюз

леринден айтырдан алгъа
алагъа къарап чыкъгъанма.
Ол адамла алдан хазырлан-

«Дорога на край жизни». Бапыналаны Зариф.

«ДОРОГА НА КРАЙ
ЖИЗНИ»

Малкъар халкъгъа тюшген азапны юсюнден суратлау кино салыргъа умут
этмеген режиссёр, артист,
къараучу, бош, ол искусствогъа тиежеги болмагъан
адам да болмаз миллетни
ичинде. Ол ахшы умут 1995
жылда толгъанды – сюргюнню юсюнден «Дорога на
край жизни» деген фильм
а лыннганды. А ллай онг
чыкъгъанда, ол къууум бла
кюрешген бир къауум адам
кенгеширге белгили режиссёр-сценарист Рубен Мурадянны чакъыргъанды. Ол
кезиуде Рубен Хачатурович
Волгоградда телевиденияны режиссёру эди.
Баям кавказлы, Ереванда
т уугъан жаш бизни жюрек аурууубузну ангылар
деп уму т этген болурла
таматала. Аны юсюне, ол
заманда Мурадян онеки
суратлау кино алдыргъан
режиссёр эди да, сынауу

алай сайлагъандыла. Ол
уруш от унда айланнган,
халкъыны сюргюн жолунда
ызын тутуп баргъан офицерни сыфаты, жаланда
бир адамны угъай, аныча
таулу жашланы къылыкъ
сырларын тийишдиреди,
келишдиреди.
Зариф, ол къыйынлыкъны ёз боюнунда сынагъан
керти таулу киши Абдул-Керимни жашы, ишин алай
тынгылы этгенине сынамлы
киночула окъуна сейирсиннгендиле. Ол бушууубузну
юсюнден аз билген болса,
аллай магъаналы сыфат
къурамазы хакъды.
Москва дан келип,
РСФСР-ни халкъ артисткасы Ната лья Фатеева,
Россейни сыйлы артистлери
Виктор Проскурин бла Людмила Аринина, Россейни
халкъ артисти Александр
Пашутин, Тимофей Фёдоров, Юрий Чернышев, Зоя
Шишкова эм башха атлары
ауузда жюрюген артистле
да ойнагъандыла фильмде.

ДОКУМЕНТЛИ
КИНОЛЕНТАЛА

«Горы в чёрном башлыке». Гочияланы Сагид.
дыргъанда, алай болмай
амалы да жокъду. Бизден
ары къатышханла: Бапыналаны Зариф, Къулийланы
Борис, Моллаланы Барасбий, Ахматланы Зейт ун,
Барасбийланы Исмайыл,
Къудайланы Нюржан, Юсюпланы Хамид, Къулийланы Элизат, Байзуллаланы
Роза, Бечелланы Зарема,
Олег Гусейнов, Баккуланы
Лариса, Богъатырланы Танзиля, Анатолий Мамбетов,
Анатолий Хамурзов, Аслан
Арипшев, Грант Каграманян эм халкъ – Хасанияны
бла Акъ-Сууну адамлары…
Бапына ланы Зарифни
кинону баш жигити Алимни
ролюна, сынау эпизодладан сора, Москвада къарап,

эди: «Бизни сценарий бла
шагъырей этгенлей окъуна
ангылагъан эдик: ол эртте
жазылгъан драма бизни
юсюбюзден болмагъанын,
азиатланы юслеринден эди.
Ол заман мен «Сараякъ
къазла» романымы жазып
бошагъан кезиуге тюшгенди. Роман ол кинодача
башланады. Сценарийни
тюзете туруп мен алагъа
анда болгъан эпизодланы
бир бири ызындан суратлагъанма.
К и н о т а ул ул а г ъ а б ё люннген ахчагъа этилгенди. Къызгъанч адам эди
режиссёр. Алай тюзетип
башлагъанымда, ол менден
къагъыт алгъан эди, сценаристлеге, режиссёргъа

Бу темагъа са лыннган
д о к у м е н тл и к и н о л а н ы
саны ёседен ёсе барады.
Белгили режиссёр Атталаны Анатолий «Клеймо на
скале» (1989 ж.), «Ярость
и мольба» (1995 ж.) деген
телевизионный документли фильмле алдыргъанды.
Биринчиси 1942 жылда
Огъары Малкъарда Саутуда бла Глашлада этилген
а рт ы к ъ л ы к ъ н ы э с ге р и у
бла башланып, кёчгюнчюлюкге ётеди. Ол эсгериу
жыйылыуда сёлешгенлен и с а н ы н д а К ъ а б а рт ы Малкъарны халкъ артисти
Ку ч у к л а н ы М а го м ет н и ,
къырал эм жамауат къуллукъчу Тюменланы Мурадинни, устазла Таукенланы
Далхатны бла Бийланы Хусейни, тарыхчы Лайпанланы Къазийни эм башхаланы кёрюрге, айтханларын
эшитирге боллукъду.

«Дорога на край жизни».

«Ярость и мольба». Мызыланы Исмайыл.
ишле. Сора 1942 жылны
ахырында Сусловдан, 1943
жылны май айында Сталинден Къарачайгъа келген
ыразылыкъ къагъытла. Ызы
бла – сюргюн.
Бу кинону ала туруп, Анатолий заман, тарых байламлыкъланы, къыралны
идеологиясын да жигитлерини сёзлери бла ачыкълайды. Ала уа – хар бири
таныулу: Хубийланы Осман,
Залийханланы Михаил, Беппайланы Суфиян, Хубийланы Владимир, Черкесланы
Георгий, Байрамукъланы
Халимат, Аккыланы Магомет, дагъыда Къарачайны
бла Малкъарны интеллигенциясы, элли-жерли адамла.
Табийгъатыбызны ариулугъу
кинону узунуна: «Ма манга кёз атып кёчюргендиле
сизни!» – дегенча, жерден
жерге кёче барады.
Анатолий республиканы Къырал премиясыны
лауреатыды. 2011 жылда
Санкт-Петербургда баргъан
«Послание к человеку» деген ХХI Халкъла аралы
кинофестивальда конкурсха
кирмеген программада къараучула Атта улуну киносун
бек жаратхандыла. Жюри
аны сыйлы саугъагъа тийишли кёргенди.
Гочияланы Сагид, Къабарты-Малкъарны культурасыны сыйлы къуллукъчусу,
журналист, малкъарлыланы
бла къарачайлыланы сюргюн жарсыуларына атап
1989 жылда «Горы в чёрном
башлыке» деген документли
кинону алдыргъанды. Анда
сёз Нальчикни, Нарсананы, Схауатны юслеринден
бара ды. Журт убайланы
юйюрню эсгериулери болгъандыла тамалы бу ишни.
Анда Сагид: «Мен къалай
болуп къалдым къыралны
душманы, ата журтумдан
он минут берип кёчюрюрча, атам, Карл Маркс атлы
колхозну партия комитетини
секретары, манга жыл да
болгъунчу, Брестни къору-

май тюшген суратла, хазырланмай айтхан эсгериуле
къалай эсе да энчидиле
– тазадыла, кертидиле, алдаусуздула.

КЪАЗАХСТАН ДА
УНУТМАГЪАНДЫ

Бизде алыннган киноладан сора, малкъар халкъны
ол жылларын эсгерип, Къазахстанда да салгъандыла
кино. Ол, «Мени сабийлигими кёгю» («Небо моего
детства») деген аты бла
Къазахстанны президенти
Нурсултан Назарбаевни

къуралгъан «Азап жолу»
(1989 ж.). спектакльни баш
жигити назмучу Мечиланы
Кязим хажиди. Драматург
аны сыфатыны юсю бла
халкъны кёчгюнчюлюкде
кёрген къыйынлыкъларын,
аны ата-бабаладан келген
ариу къылыкъ хунерин, бу
къыйын болумда да адамлыгъын, жандауурлугъун
тас этмей, аз заманны ичинде тыш халкълагъа кесин
сюйдюргенин кёргюзтюрге
излегенди. Муратына да
жетгенди.
Жюрек жаралары тынчайтмагъан Кязим бек
биринчи къыйын кезиуде
миллетине эс тапдырыргъа
кюрешеди. Озгъан заманны
жигитлери да – Къалабекланы Солтан-Хамит бла жашы
Мухаммат да келедиле аны
кёзюне. Пьесаны автору
оюнну юсюнден былай айта
эди: «Мени бу трагедиямда,
ха лкъны юсюнден жаза
эсем, Кязим болмай амалы
жокъ эди. Аны юсю бла мен
сюргюн азапны философия
жанын кёргюзтюрге сюйгенме». Алай бла этгенди уллу
жазыучу Тёппеланы Алим
кёчгюнчюлюкню азабын
уллу поэтни къадары бла
байламлы.
Кязимни сыфатын Бачиланы Ахмат къурагъанды.
Бир кече аны ойнап, экинчи тангнга белгили болуп
чыкъгъан деп айта дыла
халкъда аллайлагъа. Ма
аллай насыплы чагъы эди
ол аны. КъМР-ни халкъ артисти, къалай эсе да, кеси
да билмей тургъанлай хар
таулу юйню сыйлы адамы
болуп къа лгъанды. Аны
Алимге: «Кязимни ролюн
ойнагъаным мени саулай
тюрлендиргенди», – дегенин
эшитгенимде, ийнаннган
эдим. Алим а актёр бла аны
жигити бир бирлерин алай
тап тапханларына къууаннганды.
Халкъ батыры СолтанХамитни Мызыланы Таубий
ойнагъанды, факъырачыны
уа – Шахмырзаланы Алексей. Аланы сыфат къурау
хунерлери уа къараучулагъа
белгилиди. Ол къырал идеология тюрлене башлагъан
заманда кёп сорууларына
жууап излеп тургъан таулула
«Азап жолуна» сюйюп къарагъандыла. Бизни аллай
адам болгъаны бла ёхтемленип, жюреклери бузукълукъгъа угъай, иги ишлеге
тартханды. Алай бла культура хазнабызгъа ол уллу
къошумчулукъ болгъанды.
Оюнну Москвада баргъан
россейли театрланы «Федерация–89» фестивалында
да кёргюзтюп, сыйлы жерле, махтаула да алгъандыла

«Клеймо на скале».
– къабырладан сууурулуп
алынып, элге тюшген сын
ташла, жангы юй ишлерге
неда эскини жангыртыргъа
этилиннген саман кирпичле,

Ол Къайсынны юсюнден
болуп, Малкъарны тарыхыны
бир бетиди.
Аппайланы Исламны (Арис
дейдиле сахна атына) да барды аллай клипи: «Таулу хал-

«Устоявшие». Атмырзаланы Расул бла Бачиланы Александр.

«Азап жолу». Бачиланы Ахмат бла Кучукланы Магомет.
ёлгенлени, сауланы къайгъылары… - таулуну тынчлыкъсыз къадары.
Алгъаракълада Горький
атлы орус театрда Къабарты-Малкъарны халкъ поэти
Гуртуланы Салихни «Жаралы таш» деген пьесасына
кёре оюн салыннганды. Ол
Къулийланы Къайсынны
къа дарыны юсюнденди.
Уллу поэтни хапарын айта,
автор сюргюн жылла да
аны жашауун суратлайды.
Ол а, халкъыны жакъчысы,
аны бла бир эди да, миллетни къыйын заманын,
тыш жеринде жарсыуларын, мадарымлылыгъын
да кёргюзтгенди аны юсю
бла Салих.

къым» деп. Жырны тексти,
музыкасы да аныдыла. Ата
журтунда туугъан жаш адам
сюргюн къыйынлыгъыны,
халкъыны чыдамлыгъын,
тирилигин, таукеллигин махтай, бу сёзлени тапханды:
«Акъгъан жилямугъунг сени
Азияда дарман болгъанды –
Къумлада гоккаланы
чакъдыргъан…
Гоккала бла къум тюзлени
жашнатхан…»
Алайды. Анда да айтдыргъандыла таулула атларын
жигерликлери бла, жарашыулукълары бла. Мындан
арысында да болурла кинола,
клипле, сахна оюнла да ол
ёлюм бла жашау сынашхан
жылланы юслеринден. Иш

Онгдан солгъа: Нурсултан Назарбаев бла Хаджиланы Хусей.
юсюнденди. Анда аны шуёху
Хаджиланы Хусей да барды.
Аны ролюн, сейир эсе да,
Хусейни туудугъу Этезланы
Азамат ойнагъанды. Режиссёр Рустем Абдрашев
«Къазахфильм» студияда
ол кинону алдырыргъа хазырланнганда, жаш анда,
Алма-Атада, Аль-Фараби
атлы университетде юристге
окъуй тура эди. Аппасына
ушагъан адам излегенлеринде, аны чакъыргъандыла.

СПЕКТАКЛЬЛЕ

К ъул и й л а н ы К ъ а й с ы н
атлы Малкъар къырал драма театрда, республиканы
Орус театрында да бу темагъа жораланып бир ненча
оюн салыннганды. Тёппеланы Алимни пьесасына кёре

малкъар актёрла.
Малкъар сахнада сюргюннге аталып баргъан оюнладан бири Берберланы
Бурханны «Ташны къычырыгъы» деген трагедиясына
(ол алгъа повесть жанрда
жазылгъанды) кёре салыннганды. Аны бизде, Къарачайда, 2006 жылда уа Башкъортостанда баргъан тюрк
тилли халкъланы театрларыны «Туугъанлыкъ» атлы тёртюнчю фестивальларында
да кёргюзтгендиле.
Мында бир юйюрню –
Хажини, аны жашлары Османны бла Тауланны, туудугъу Даниялны юслери
бла къыралда бола тургъан
къаршчылыкъ суратланады.
Уруш, сюргюн, андан ары
баргъан жашау бир бири бла
къаты байламлыкъдадыла.
Аланы белгилери да бирди

«Ах, мой Чегем». Атмырзаланы Элдар.

СЮРГЮННЮ АЧЫЛЫГЪЫ – КЛИПЛЕДЕ

Былайда бусагъатда адамла сюйюп къарагъан, тынгылагъан клиплени юслеринден да сагъыныргъа сюеме.
Аладан бири – «Ах, мени
Чегемим» (Ах, мой Чегем)
деген аты бла чыкъгъанды.
Аны режиссёр Къумукъланы Магомет алдыргъанды.
Аллай иш этерге уа биринчи
жырчы жашыбыз Атмырзаланы Элдарны эсине тюшгенди. Анда да сюргюнню
элементлери кёрюнедиле.

жиляу этип тургъанда тюйюлдю, билебиз, ыспассыз кёрюнеди узакъгъа созулгъан
сарнау ол къыйынлыкъны сынамагъанланы кёзлеринде.
Алай таулу аты болгъан
бир адам да ол кюнлени
унутмаз. Ол ачы сынау халкъыбызны не уллу къыйынлыкъ да женгалмазлыкъ
ниет къарыуу, жашау кючю,
тирилиги, игиликге ийнаныуу, нартладан келген кючлю
тамыры болгъанын белгилегенди.
МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

ЗАМАН

8
Сурат хапарлайды

СПОРТЧУЛАРЫБЫЗ

Таурухлу Эрменбий

Тигиу цехни алчылары
Сурат Къазахстанны Талды-Курган областыны
Къарабулакъ элинде алыннганды. Была таулула бла
немисли къызладыла.
Алгъа ала чюгюндюр ёсдюргендиле. Артда тигиу
цех ачылады да, ары кёчедиле. Сабий, эр киши, тиширыу кийимле этгендиле. Таулу къызла хунерлерин
кёргюзтгендиле, алчыланы санында болгъандыла.
Цехни таматасына Барисбийланы Сафиятны айыргъанлары да анга шагъат эди.

Биринчи тизгинде (солдан онгнга): Барисбийланы
Хажи-Исмайылны къызы Асият. Экинчиси немисли тиширыуду. Ючюнчюсю Барисбийланы Хажи-Исмайылны къызы Сафият – цехни таматасы.
Экинчи тизгинде (солдан онгнга): Сотталаны
Даумхан, Орусбийланы Солтанбекни къызы
Даумхан, Къалабекланы Лейла, къалгъанлары
уа немисли къызладыла.
ЛЕЙЛУН улу Х.

Жюрек такъырлыкъ

ТЁППЕЛАНЫ Алим

СЫЙРАТ КЁПЮР

…Баш-аякъ салып, комендантха барыр кюн жетди: тюрмеде
(властьха къажау сёз айтып тутулгъан) Хамзатха барыр ючюн
эркинлик къагъыт алыргъа керек
эди… Хорасан, босагъа юсюне
олтуруп, сагъыш этеди. Комендантха къуру къол бла барыргъа
жарамайды. Саугъа сыйлы зат
болургъа керекди – адамла комендантны къатыны буруннгу
затланы сюйгенин, алтын не
къарасауут салыннган кюмюш
болмаса, алгъан иш да этмеучюсюн айтадыла.
Юйде Мухтарны хазырлары
бар эди. Энди, киши жеринде,
ала бош бир ариулукъгъа жюрютюллюк затлача кёрюнселе
да, кюбюрде тургъанлары къадар, юйюрню, саулай тукъумну
окъуна ата журт бла байламлы
этген, умут юздюрмеген дууалача, алай сакълана эдиле. Халгъа
кёре, халкъ ата-бабала жерине
къайтырыкъгъа ушамайды.
«Тукъумла алай ёчюле болурла», – дей эди Хорасан босагъа
юсюнде.
– Ал, келин, кюбюрден Мухтарны хазырларын ал.
Босагъа юсюне энди Лейля
олтурду. Анасыны алай айтырыгъын ол биле эди… Лейля,
кичи жаш къолунда ёсгенча,
алай ёсгенденми, ойнай-кюле,
жууукъ болгъанданмы, – Мухтар
бла жаны бир эди.
– Хазырланымы дейсе? –
деди ол, бети тюрлене…
– Кеч болабыз, ал...
– Атабызгъа азыкъ элтирге
керек эди. Аны кёрюрге...
– Жарарыкъ тюйюлдю, – деп
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чорт кесди комендант, ушкок
атханча.
Отоугъа аны юй бийчеси кирди.
Лейля жаланда ол болушургъа
боллугъун алдаусуз тиширыу
сезим бла сезди. Турду да, аны
аллына барды.
– Бир тынгыласагъыз эди...
– Лейля, къатынны билегинден
тута, ол кеси бусагъатда чыкъгъан отоугъа кийирип, саугъаларын ачды. – Таза кюмюшдюле,
къарасауут... кубачин устала
жазгъандыла...
Тиширыу алагъа къарагъан да
этмеди. Лейляны чач эшмелерин
суу къолу бла сылады.
– Кесингимиди? – Лейля жукъ
ангыламай жунчуду. Тиширыу,
аны чачын къармап кёрюп, эшмелеринден тартды. – Была санга
неге керекдиле? – Лейля анга,
бети кетип, ичин къоркъуу ала,
къарагъанда, жукъа саргъыл
чачын кёрдю. – Санга быллай
эшмеле неге керекдиле? Манга
бер да къой! – Сора Лейляны
жууабын да сакъламай, чабып
къыпты алды да, тыш отоугъа,
эрини къатына элтди. – Серёжа, къара бери, бу кёчгюнчю
къатынны къаллай эшмелери
барды! Мен аланы кесиме алама.
– Лейлягъа уа айтды: – Эшмелеринги берсенг, эркинлик къагъыт
аллыкъса. Бу илляуланы уа кесигизге къоюгъуз!
– Биреуню чачы...
– Биз юсюбюзге не кие эсек,
не сала эсек да, бары къачан
эсе да, биреуню болгъандыла,
– деп, насийхат этди къатын. –

Бютюн иги: Аллах бермегенни
кесим алгъаным – ёхтемлигим!
Лейля, къолунда да хазырлары бла, сын къатып тура эди,
къулагъы эшитгеннге, кёзю кёргеннге да ийнанмай…
– Жанчыгъым, ала санга неге
керекдиле? Битле жаяргъамы? –
Сора уллу къара къыптыны ачып,
бир къолу бла эшмеден тутду.
Лейля сезим сагъайыуунда,
артха чартлады. Хорасан:
– Къой! – деп къычырды.
Былайда Юдин къатыны жанлы
болду:
– Мени къатыныма бир заманда бир адам угъай демегенди!
Лейля бой салды. Кесин гыжы
этди да, къолларын бошлап, сир
къатды.
– Анам, алайсыз да кесерге
деп тура эдим... Была хазырланы алыргъа сюймейдиле.
Былагъа чач эшмеле керекдиле.
– Аллах, энди сокъур эт мени,
сокъур эт...
– Чач энтта ёсер, анам, атабызны уа кёрюрбюзмю, къалырбызмы...
Лейля къайын анасыны аллында аны чачын ачханлары
эшмелерин кесгенлеринден да
къыйын кёрюне, кёзлерин къысды. Экинчи такъыйкъада уа аны
аркъасына ауурлукъ этиучю эки
къанат, аны эндиге дери жашауу бла бирге, андан айырылып,
юзюлюп тюшдюле…
– Серёжа сизге эркинлик
берликди, берликди, – дей эди
тиширыу. Аны къолларында уа,
Лейляны элгендире, эки сыннган
къанат тыпырдай эдиле…

Ксаналаны Ахматны жашы Эрменбий
кёчгюнчюлюкде малкъарлыланы бла къарачайлыланы араларында спортда уллу
жетишимле болдургъанладан бириди. Ол
1952-1953 жыллада эркин тутушуудан Къыргъыз ССР-ни эки кере чемпиону болгъанды.
Аны къарыулулугъуну юсюнден бир кезиуде
таурухла жюрюгендиле. Ол Уллу ата журт
урушха къатышханды, анда жаралы болгъанды. Совет аскерни офицери кишилиги эмда
батырлыгъы ючюн бир ненча правительстволу саугъагъа тийишли болгъанды.
Къыргъызстанда Къара-Суу темир жол
станцияда ишлеп тургъанды. 110 килограмм
ауурлукъ къауумда тутуша, Эрменбий хар
заманда да башха гёжефлени хорлап чыкъгъанды. Эллинчи жыллада «Ленинский
путь», «Советская Киргизия» эмда башха газетле аны юсюнден Орта Азияны бек кючлю
гёжефи, аны аркъасына жыгъарыкъ алыкъа
чыкъмагъанды деп жазгъандыла.
Къыргъызны Фрунзе шахарында ётген
чемпионатындан сора уа Эрменбийни аты
бютюн айтылгъанды. Бу эришиулеге бек
кючлю гёжефле къатышхандыла. Ол санда
Къыргъызны 1950-51 жыллада чемпиону
Яков Жуков бла аны эки жашы. Ксана улу
аны уланларын къыйналмай жыкъгъанды,
алай барысы да гёжефни аланы аталары бла

тутушууну сакълагъандыла. Алай аны бла да
Эрменбий кёп мычымады, аны да хорлады.
Алай бла Къыргъызны чемпиону болду.
Жарсыугъа, кёчгюнчю халкъдан болгъаны
ючюн Ксана улугъа Совет Союзну чемпионатында тутушургъа къоймагъандыла. Алай ол

Ариу сёзлери бюгюн да бизни кёллендиргенлей турадыла
Бизге кёчгюнчюлюкню юсюнден биринчи
хапарлагъан мени къарт анамы анасы Геграланы Токашны къызы Сакинат болгъанды.
Биз анга Буба дегенбиз. Не сейир, аны хапары
ауур тюйюл эди. Не бет жылыуун, не халаллыгъын, не огъурлулугъун тас этмегенди ол
кюйсюзлюкде.
Сюргюннге ол Акътопуракъда тюбегенди.
Мартны эрттенлиги сууукъ эди. Машиналагъа
жетер ючюн тёшден тюшерге керек болгъанды. Бубаны уа баш иеси аягъындан къыяулу.
Ол себепден аны урушха да алмагъандыла.
Саусуз, къарт къайын анасын аркъасына кётюрюп, къоюнунда экижыллыкъ къызчыгъы,
юч жашы, къыяулу баш иеси тёшден тюшюп,
азап жолгъа атландыла. Жолда къайын анасы
ёледи.
Ала Къазахстаннга Мерге элге тюшедиле.
Ачлыкъ, жолну узакълыгъы, ауруула Бубаны
юч жашын, баш иесин да аямадыла. Къолунда къызчыгъы бла жангызлай къалады.
Къадаргъа, кюйсюзлюкге бойсунмай, кёп
таулу аналача, жашау этерге кюрешеди.
Къызчыгъын къояргъа адам тапмай, биргесине алып баргъанды чюгюндюр бахчагъа.
Аны этеклерине чулгъап ишлегенди.
Дагъыда бир шарт къуруда эсиме келеди.
Буба саугъала юлеширге бек сюйгенди.

Келген сабийге берир заты болмаса, бек
амалсыз болгъанды. Пенсиясын алгъанлай,
жумуртхалача этилген конфетле алдырып,
аланы юлешгенди. «Киндер сюрпризни»
уа энди чыкъгъан заманы. Ол алай ёлген
жашчыгъы ючюн этгенди. Жагъафарчыкъ
къыйын ауругъанда, жумуртха тилегенди.
Юйде болмагъаны ючюн Буба къоншулагъа
чабады. Азмы, кёпмю айланды юй сайын,

Оюлуп къалгъан сюйген эллерибиз
Кёчгюнчюлюкню юсюнден сёз барса, бек алгьа
мени кёз аллыма Бахсан
ауузунда оюлгъан, тюп болгъан эллерибиз келип сюеледиле. Бусагъатдагъы
Тырныаууздан ёрге жанында окъуна Элжурту, Тютю,
Къызы Кёз, Тёбен Чылмас,
Огъары Чылмас, Чегет Кылды, Кюнлюм Кылды, Къызген, Губасанты, Жапыртала

сагъатымда да кёрген эдим
аны. Энди уа къабыргъа къапланнганымда, гюлчюкге хатам
жетмегенине къууандым.
Жюрексиннгеним бир кесек
сел болгъанлай, сабийлени
анасы онг къолу бла кёзлерими мылыларын сылады. Сора
сары гюлчюкге уза лды да:
«Муну ёмюрюмде кёрмеген
къайын анам манга саугъагъа
ёсдюргенди, – деди. – Мен а
гюлчюкню Кавказгъа элтип,
кичи къайын къызым Халиматха берликме, ананг санга жибергенди деп, къууандыргъан
да, жилятхан да этерикме».
Къум тюзде суугъа, жашаугъа
термиле ёсген гюлчюк Кавказгъа келип, жангыдан чакъды.
Алай мудах эди. Аны ол халин
тамыр жиберген жерине термилген сундум.

дегенча эллени бузулгъан
хуналарыны ташларын габу
басып турады.
Мен жаланда Бахсан ауузуну къысха кесегинде
оюлгъан журтланы юлгюге келтиргенме. Малкъар,
Чегем, Холам, Бызынгы
ауузлада уа азмыдыла тюп
болгъанла. Холам деген

тапханды. Алай кеч эди… Жашчыгъы саулай
жетдиралмагъанды. Эштада, бизге жумуртхагъа ушагъан конфетлени берип, жюрегин
чёкдюре болур эди.
Бизни барыбызны да сейирге къалдыргъан
а Бубаны 8 мартны жууукълашханын сезип
къойгъаны. Сууукъ къыш узакъгъа созулса
да, жаз башыны келгенин бир шарты да болмай тургъанлай: «Келе тура болур дейме ол
кюн – бизни кёчюрген кюн»,-дер эди. Биз да,
туудукъла, алгъадан окъуна сакълагъанбыз 8
мартны – бизни къарт анабызны туугъан кюнюн. Барыбыз да тёгерегине жыйылгъанбыз.
Алай ол бизни бушуу кюнледен хапарла бла
мудахландырмагъанды. Кёрген ачыулары,
ауур ишде алгъан къыйын аурууу да аны огъурсузландырмагъандыла. Нюрлю сыфаты, ариу
сёзлери бизни жюреклерибизни жарытханлай
турадыла.
Миллетибизге жетген къыйынлыкъланы
бир киши да сынамасын. Биз а, эндиги жаш
тёлю, аны эсде тута, къарт аталарыбыздан бла
аналарыбыздан тёзюмлюкге, кертичиликге,
таукелликге, жашаргъа итиниулюкге юйренирге керекбиз.
АККАЙЛАНЫ Алий,
Чегем шахарны 3-чю номерли
школуну окъуучусу.

Табыу

ТЕРМИЛИУ

уллу эл картадан окъуна тас
болгъанды.
Жашагъан жерлерибизни
тюп болуулары 1944 жылда
8 мартдан башланнгандыла.
Сay къалгъанлары окъуна
алыкъа силкинип, хар не
жаны бла алгъа атлам эталмайдыла.
Аны а лайлыгъына Элбрус районда Огъары Бахсанны юлгюге келтирирге

САРЫ ГЮЛЧЮК
гим да келип сюелди къатыма: къолчукълары – тыкыр,
юсю – зыккыл, бетчиги – саз,
къансыз, мудахлыгъы – барын
да хорлагъан чырпабашчыкъ.
Къабырлагъа дери ол биргебизге барды, кёлю тола, мудах
кёзчюклерини жилямукъларын
жууа.
…Мен анамы къабырыны
къатында тобукъланып, башымы анамы «кёкюрегине»
къысып, жюрегим къаннгынчы
жилядым. Бир кесекден башымы ёрге кётюрюп, тёгерегиме
къарадым, жукъ кёрмедим.
«Олсагъатха дунияны къара
туман къалай басды?!» Эки
къолум бла да кёзлерими ууаргъа кюрешдим.
Бир заманда анамы къабырыны юсюнде сары гюлчюкню эследим. Алайгъа келген

СУРАТДА: сюелгенлени онг жанында биринчи Ксаналаны Эрменбий.

ТЁЛЮДЕН ТЁЛЮГЕ

ШАУАЛАНЫ Хасан
Къара жер сынагъан къыйынлыкъны жаланда ол кеси
кётюраллыкъ эди, алай адам
къанындан ауур жюгю уа болмагъанды. Окъ да, топ да
устукку этдиле аны, кёз кёре:
душманны сюнгюсю жюрегине
чанчылды. Анга да тёздю жер.
Алай ол кеси жаратхан халал
жанланы къанлары бетине чачылгъан чакъда кёзлери сокъур
болдула да къалдыла. Кеси ёсдюрген адамча ынычхады ол.
Тёздю ол къыйынлыкъгъа да.
Тёзмей амал да жокъ эди. Не
ауур къыйынлыкъгъа да тёзген
тёреди жерге.
К ъ ы рг ъ ы з н ы с а б и й л и г и м
жокълатхан къум аулагъан
жерине барып, орамларыны
букъуларыны «татыуун» жангыдан сынадым. Ичимде ёртен
жаннганча болдум. Сабийли-

барысын да гитче халкъла да уллу спортда
бийик жетишимлеге жетерге боллугъуна тюшюндюргенди.

боллукъду. Кёчгюнчюлюк
къыйынлыкъ келгинчи, аны
жараулу электростанциясы,
кёп тюкенлери, тирменлери,
жараулу библиотекасы, бай
колхозу болгъандыла.
Школда уа жюзле бла
сабийле окъугъандыла.
Уллу ныгъышы акъсакъаллы къартладан толу болуп,

алайда талкъы баса, къол
таш ата, жашла къарыуларын сынагъандыла. Колхозну эки бригадасыны хар
бирини базларыны арбазларында таракъ-таракъ бичен
тишле, арбагъа жегилген
ай мюйюзлю ёгюзлери, кёп
жюйрюк атлары элни къолайлы жашаууну шагъаты
болгъандыла.
Кыртык, Адыр суу эм Элбрус суула бир жерчикде
бирге къошулуп, уллу элни,
хычин туурамлача, тёртге
бёлгендиле. Жагъа-Тюзде
сабий ауазла жайда, къышда да эшитиле, топ, чюйке,
ашыкъ ойнагъандыла, хайнух айландыра, зауукълукъ
алгъандыла.
Алгъыннгы 300-400 юй
болгъан уллу Бахсан энди
республикада бек гитче эллени санына къошулгъанды.
Ол да кёчгюнчюлюкню къара кюнюню хатасынданды.
Алгъын орамланы, арбазланы толтургъан уллу тукъумладан бир кесек юйюр
жашайды. Ол да сюргюнню
зарауатлыгъы бла байламлыды. Энди ныгъышыбызда
алгъынча 80-100-жыллыкъ
къартла жокъдула.
Ким биледи, бара баргъан
заманда къыралда социал-экономика болум игиге
айланып, политика тутхучлу
болуп, жашау къолайлыкъ
алгъыннгы халына келир
эсе уа!
ТЕММОЛАНЫ Мухадин.

Эски дефтерде
сакъланнган тизгинле

Нальчикден темир уста Курданланы
Рашит сейирлик бичакъла, къамала
ишлейди. Дин ахлусу адамды. Арап
тилни да уста биледи. Бу кюнледе анга
къонакъгъа баргъан эдим. Ол а манга
заман чапыракъларын саргъалтхан бир
эски дефтерни кёргюзтдю. Анда уа арапча жазыула. Аладан бирин окъуп, манга
магъанасын кёчюрдю.
Назмуну жазгъанны аты белгисизди.
Ким биледи, газет окъуучуланы араларында бу чыгъарманы окъугъан неда аны
бла шагъырей болгъан бар эсе.
Кавказ таулагъа салам беригиз
Мындан баргъанла.
Тянь - Шань таулагъа аманат
Азияда къалгъанла.
Кавказ тауладан къарап,
Тянь - Шаньны кёрмезми.
Кавказдан сёлешсек,
Тянь - Шань хапар бермезми.
Къонакъ болуп тюшген эдик,
Аллында узун ёзеннге,
Аллахны ырахматы уллуду дейле,
Къыйынлыкгъа тёзгеннге.
Акъ къар бла жабылгъанды
Тянь-Шаньны башлары,
Сени аллынгда жатадыла
Кавказ тауланы жашлары.
Ёмюрлюк къайнапдыла
Тянь -Шань тауланы бузлары,
Сени аллынгда жатадыла
Кавказ тауланы къызлары.
Къарап мындан кёрюнмейди,
Тянь-Шаньны артлары,
Сени аллынгда жатадыла
Кавказ тауланы къартлары.
Зорлукъ бла келгенни,
Къонакъ кибик кёрмединг
Къонакъ болуп тюшгеннге
Сен ырахматлыкъ бермединг.
ОСМАНЛАНЫ Хыйса.
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Ȼɚɲɪɟɞɚɤɬɨɪ
АТТАЛАНЫ Жамал
ɊȿȾɄɈɅɅȿȽɂə
ɌȿɄɍɅȺɇɕɏɚɭɚ
ɛɚɲɪɟɞɚɤɬɨɪɧɭɨɪɭɧɛɚɫɚɪɵ 
ɀȺɇȽɍɊȺɁɅȺɇɕɇɚɠɚɛɚɬ
ɛɚɲɪɟɞɚɤɬɨɪɧɭɨɪɭɧɛɚɫɚɪɵ 
ɌɈɄɔɅɍɅȺɇɕȻɨɪɢɫ
ɠɭɭɚɩɥɵɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 
ɆɈɄɔȺɅȺɇɕɁɭɯɭɪɚ
ɆɍɋɍɄȺɅȺɇɕɋɚɤɢɧɚɬ
ɌɂɄȺɅȺɇɕɎɚɬɢɦɚ
ɍɅȻȺɒɅȺɇɕɆɭɪɚɬ

ɌȿɅȿɎɈɇɅȺ

Ɋɟɞɚɤɬɨɪɧɭɩɪɢɺɦɧɵɣɢ
Ȼɚɲɪɟɞɚɤɬɨɪɧɭɨɪɭɧɛɚɫɚɪɥɚɪɵ

ɀɭɭɚɩɥɵɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɄɨɪɪɟɤɬɨɪɥɚ

Ɋɟɞɚɤɰɢɹɚɜɬɨɪɥɚɛɥɚɤɴɚɝɴɵɬɠɸɪɸɬɦɟɣɞɢ
Ʉɴɨɥɠɚɡɦɚɥɚɝɴɚɪɟɰɟɧɡɢɹɷɬɢɥɦɟɣɞɢɷɦɚɥɚɚɪɬɯɚ
ɤɴɚɣɬɚɪɵɥɦɚɣɞɵɥɚ
Ƚɚɡɟɬɞɟɛɚɫɦɚɥɚɧɧɝɚɧɦɚɬɟɪɢɚɥɥɚɞɚɚɣɬɵɥɝɴɚɧɨɸɦɥɚ
ɪɟɞɚɤɰɢɹɧɵɨɸɦɭɛɥɚɤɟɥɢɲɦɟɡɝɟɛɨɥɥɭɤɴɞɭɥɚȺɥɚɞɚ
ɚɣɬɵɥɝɴɚɧɯɚɪɡɚɬɸɱɸɧɊɨɫɫɟɣɎɟɞɟɪɚɰɢɹɧɵȻɚɫɦɚɧɵ
ɸɫɸɧɞɟɧɡɚɤɨɧɭɧɚɬɢɣɢɲɥɢɥɢɤɞɟɦɚɬɟɪɢɚɥɥɚɧɵ
ɚɜɬɨɪɥɚɪɵɤɟɫɥɟɪɢɠɭɭɚɩɥɵɞɵɥɚ

ɊȿȾȺɄɐɂəɇɕȻȬɅɘɆɅȿɊɂ
ɉɨɥɢɬɢɤɚɷɦɩɪɚɜɨ
Ɋɟɞɚɤɰɢɹɚɜɬɨɪɥɚɞɚɧɝɚɡɟɬɬɢɡɝɢɧɞɟɧ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɦɚɲɢɧɤɚɛɥɚɠɚɡɵɥɝɴɚɧɛɟɬ ɤɺɩɧɸɚɥɦɚɣɞɵ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
Ƚɚɡɟɬɋɜɹɡɶɧɵɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥɚɧɵɷɦɞɚ
ɋɨɰɢɚɥɢɲɥɟ
ɚɫɥɚɦɥɵɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɥɚɧɵɢɲɥɟɪɢɠɚɧɵɛɥɚ
Ʉɭɪɨɪɬɥɚɬɭɪɢɡɦɷɦɫɩɨɪɬ
ɮɟɞɟɪɚɥɧɚɞɡɨɪɤɴɭɥɥɭɤɴɧɭ Ɋɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɧɭ 
Ɉɤɴɭɭɱɭɥɚɛɥɚɛɚɣɥɚɦɥɵɤɴɥɚ
ɄɴɚɛɚɪɬɵɆɚɥɤɴɚɪɞɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɵɧɞɚ
ɠɸɪɸɬɸɭɷɦɠɚɡɵɥɵɭ
ɠɵɥɞɚɞɟɤɚɛɪɶɞɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɷɬɢɥɝɟɧɞɢ
ɗɧɱɢɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɧɨɦɟɪ²ɉɂʋɌɍɂɧɞɟɤɫ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪɥɚ

Ƚɚɡɟɬɧɢɛɚɫɦɚɝɴɚ³ɄɴɆɊɆɟɞɢɚ´ȽɄɍɧɭ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɫɥɭɠɛɚɫɵɯɚɡɵɪɷɬɝɟɧɞɢ
Ƚɚɡɟɬ³Ɍɟɬɪɚɝɪɚɮ´ɈɈɈɧɭ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹɫɵɧɞɚɛɚɫɦɚɥɚɧɧɝɚɧɞɵ
ɇɚɥɶɱɢɤɲɚɯɚɪɅɟɧɢɧɚɬɥɵɩɪɨɫɩɟɤɬ
Ƚɚɡɟɬɥɟɧɢɢɟɥɟɪɢɧɟɬɚɩɞɵɪɵɭɸɱɸɧ
ɄɴɆɊɧɢɩɨɱɬɚɫɜɹɡɵɧɵɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɵɠɭɭɚɩɥɵɞɵ
Ɍɟɥɟɮɨɧɥɚ
Ƚɚɡɟɬɥɟɧɢɪɨɡɧɢɰɚɝɴɚɫɚɬɵɭɸɱɸɧ
ɄɴɆɊɧɢ³Ɋɨɫɩɟɱɚɬɶ´ɚɤɰɢɨɧɟɪ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɫɭɠɭɭɚɩɥɵɞɵ
Ɍɟɥɟɮɨɧ
Ƚɚɡɟɬɵɣɵɤɴɝɴɚɸɱɤɟɪɟɱɵɝɴɚɞɵ
ɝɟɭɸɪɝɟɨɪɬɚɲɚɛɚɬɤɸɧɥɟɞɟ

ɇɨɦɟɪɝɟɝɪɚɮɢɤɝɟɤɺɪɟ
ɫɚɝɴɚɬɞɚɤɴɨɥɫɚɥɵɧɚɞɵ
ɫɚɝɴɚɬɞɚɤɴɨɥɫɚɥɵɧɧɝɚɧɞɵ
ȽȺɁȿɌɇɂɇɈɆȿɊɂɇ
ɑɕȽɔȺɊȽɔȺɇɅȺ

Ɉɫɦɚɧɥɚɧɵɏɵɣɫɚɞɟɠɭɪɧɵɣɪɟɞɚɤ
ɬɨɪɄɭɱɭɤɥɚɧɵɋɚɮɢɹɬ
ɄɟɬɟɧɱɢɥɚɧɵɁɭɥɶɮɢɹɠɭɭɚɩɥɵ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶɧɵɨɪɭɧɛɚɫɚɪɥɚɪɵ
ɁɟɡɚɥɚɧɵɅɢɞɚ ɱɢɛɟɬɥɟ Ɍɨ
ɤɭɦɚɥɚɧɵɋɚɥɢɦ ɱɸɛɟɬ Ƚɟɥɹɥɚɧɵ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɱɢɛɟɬɥɟ 
ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɥɚ

ɌɢɪɚɠɵɷɤɡɁɚɤɚɡʋ
Ȼɚɝɴɚɫɵɫɨɦɞɭ

ɊȿȾȺɄɐɂəɇɕɗɆ
ɂɁȾȺɌȿɅɖɇɂȺȾɊȿɋɂ

ɇɚɥɶɱɢɤɲɚɯɚɪ
Ʌɟɧɢɧɚɬɥɵɩɪɨɫɩɟɤɬ
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