
Газета издается на 

балкарском языке 

с 1924 года.

Интернет-версия: 

gazeta.zamankbr.ru

Шабат кюн,  
тотурну ал айы

(март), 7, 
2020 жыл

№ 26 (20759) ЗА М А Н
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИВРЕМЯ

Шургулу дата

Къауум миллетни зор бла туугъан 
жеринден кёчюрюу Совет Союзда 
Уллу Ата журт урушну аллында окъуна 
башланнганды. Ол огъурсуз оноуну 
ачылыгъын  биринчи болуп корейлиле, 
полякла, немислиле бла финнле сы-
нагъандыла. 1943 жылда уа къарачай-
лылагъа бла къалмукълулагъа келди ол 
къыйынлыкъ. 1944 жылны февралында 
чеченлилени бла ингушлуланы зор бла 
Къазахстанны бла Орта Азияны къум 
жерлерине кёчюрдюле.

1944 жылны 8 мартыны эрттенлиги 
малкъар халкъгъа бирча башланнган-
ды: танг аласында эшикле къагъылады-
ла, аскерчиле хар юйге кирип, анда 
болгъанланы тышына чыгъарып, бирге 
жыядыла. Сора студебекер машина-
лагъа жыйып, жолгъа тебирейдиле. 
Нальчикге келтирип, малла ташыгъан 
вагонлагъа олтуртуп, азап жолгъа 
ашырадыла. Юйлерин, жерлерин, 

мюлклерин, хапчукларын, кийимле-
рин – талай тёлю уллу къыйын салып 
жыйгъан ырысхыларын къоюп кетерге 
тюшгенди. 62 эл бош къалгъанды.  

Битеу да Орта Азиягъа бла Къа-
захстаннга  37 минг 713 адамыбыз 
кёчюрюлгенди.  Халкъыбызны баш-
башынча ёмюрледен бери  жашап 
келген журтларындан къыстагъанлары 
бла къалмай, башха жерледе тургъан-
ланы да къоймагъандыла. Ала бла уа  
кёчюрюлгенлени саны 38 053 адам 
болгъанды. Жолда  жетер жерлерине 
жетмей иги кесек адам  аурууладан, 
жюреклери жарылып да  ёлгенди – 
асламысы къартла бла сабийле. 

 Халкъны иги кесеги Къазахстанн-
га бла Къыргъызстаннга тюшгенди. 
Къалгъанлары уа Узбекистаннга, Тад-
жикистаннга, Иркутск областьха бла 
Узакъ Северни тийрелерине жиберил-
гендиле.  Сюргюнде тургъан 13 жылны 

ичинде уа он мингден аслам адамыбыз 
жоюлгъанды. Алай учузлукъ, ачлыкъ, 
жаланнгачлыкъ сынагъан эсе да, хал-
къыбыз игиликге, тюзлюкге ийнаныуун 
тас этмегенди, тилин, миллетлигин да 
сакълаялгъанды. Таулула сабанлада 
уруннгандыла, таш кёмюр къазгъан-
дыла, заводлада, къурулушлада эм 
башха жерледе ишлегендиле. Алай 
бош угъай, махтаугъа, сыйлы атлагъа, 
даражалы орденлеге бла майдаллагъа 
тийишли болуп. 

Кёчгюнчюлюкден сора кёп заман 
озгъан эсе да, халкъыбызгъа салынн-
ган жара бир да сынтыл болмайды. 
Тюненегисин унутханны тамбласы 
болмайды деп да бошдан айтыла 
болмаз. Биз миллетибизни жашауун-
да ол кюйсюз кезиуню эсде не ючюн 
тутабыз, аны юсюнден айтханлай не 
ючюн турабыз – ол энди бир заманда 
да къайтмаз ючюн.

Чуу жагъасында олтурама жангыз,
Манга ушакъ нёгер болмайды жагъа.
Энтта кюн кетгенин айтады жулдуз,
Ингир чагъында жолоучулай чыгъа.

Къыйнайды ол, эркин барады кёкде!
Киши да салалмайды анга бугъоу.
Жерде уа кёпдюле тыйгъычла, чекле,
Жашайбыз, ат урлаучулача, бугъа.

Сукъланама Чуугъа! Уллуду жалы.

Аны менден кёп да онглуду иши,-
Тенгизге дери да ачыкъды жолу,
Жол къагъыт сурарыкъ тюйюлдю киши.

Аны  минг илипиннге да бурсунла,
Кериуан ичип, таркъайтып да кетсин,
Анда да ол зор кючлеге бойсунмаз.
Барыр… Ах, черек болсам эди кесим!

Мен черек болуп къалсам а, не кече,
Не кюн демей, къыстау баргъанлай тура,

Терсликчилеге къоймаз эдим кечиу,
Тюзлюкге къуллукъ этер эдим туура.

Суусапха уртлам бермей, малгъунланы
Бёрю улууунда жашатыр эдим.
Туугъан жериме жетип, мадулланы,
Жаннет бахчасыча, жашнатыр эдим. 

Айхай, черек тюйюлме, жерим – узакъ,
Жибермейди комендант салгъан тузакъ.
                                   

   1947 ж.

8 март – Малкъар халкъны кёчгюнчюлюкде 
азап чекген адамларын эсгериуню кюню

Терсакъыллыланы кюйсюз оноулары

Бу кюнледе малкъар халкъны кёчю-
рюлгенине аталып, республикада кёп 
тюрлю эсгериу жыйылыула барадыла.  
Къабарты-Малкъар къырал универси-
тетде  Отарланы Керим атлы  маданият  
ара къурап,  тёреде болгъаныча, ол 
бушуу кюнюбюзге жораланнган иш  
бардырылгъанды. Анга малкъар эл-
леден ол къыйынлыкъны эсде тутхан 
адамларыбыз, КъМКъУ-ну студентлери, 
культура биригиулени келечилери да 
къатышхандыла.  

Сахна жабыуну юсюнде таулу кийиз 
тагъылып, аны бетинде къызыл харфла 
бла таулулагъа терен ангылашымлы 
сюргюн кезиу – 1944–1957 жылла – 
жазылып эдиле. Андан энишге со-
зулуп баргъан ызла кёп затны эсинге 
салгъандыла. Эки тизгин болуп, къара 
жамычыла кийип сюелген жаш адамла 
уа, бушууну белгисича,  эсгериу ингир 

бошалгъынчы сахнаны эки жанында 
тизгин болуп сюелгендиле.

Жыйылыуну «КъМР-1» телевидения-
ны редактору Малкъарланы Карина бла 
Къулийланы Къайсын атлы Къабарты-
Малкъар къырал драма театрны актёру 
Геляхланы Мурат  бардыргъандыла. 

КъМР-ни Парламенти-
ни президиумуну кезиулю 
жыйылыуун спикер Татья-
на Егорова бардыргъанды. 
Анда республиканы законла 
чыгъарыучу органыны РФ-ни 
урунуу эм социальный къору-
улау министри А.Котяковха 
фенилкетонурия ауруудан 
къыйналгъан сабийлеге сакъ-
атлыкъны болжалын алагъа 
18 жыл толгъунчу созууну 
юсюнден тилекни проектине 
къаралгъанды. 

Урунуу, социал политика эм 
саулукъ сакълау комитетни 
башчысы Хусейн Кажаровну 
ангылатханына кёре, фенил-
кетонурия –адамны жашаууна 
къоркъуулу, аз тюбеген ау-
рууду. Саусузну санларында 
белок сингмейди, аны хатасы 
уа  мыйыгъа жетеди. КъМР-де 

бу ауруу  25 адамда барды, 
аладан 21 акъылбалыкъ бол-
магъанладыла. Бюгюнлюкде 
медико-социальный экспер-
тизаны учреждениялары бу 
ауруудан къыйналгъан сабий-
леге сакъатлыкъны жалан-
да 14 жылгъа дери береди. 
Андан ары ол  жумушларын 
кеси тамамлаялады, белокну 
ёлчемин биледи деген сылтау 
бла.    

- Алай ол кезиуде сабий 
алыкъа аурууну ауурлугъун 
толусунлай ангыламайды. 
Сакъатлыкъ кетерилгенлей 
анга социал пенсия тёлен-
мейди, льоталары жокъду-
ла. Ата-аналагъа балала-
рына къарагъанлары ючюн 
ахча берилмейди, ала урунуу 
эм жашау журт законлада 
белгиленнген льготала бла 

хайырланалмайдыла Битеу 
бу затла уа юйюрню къо-
лайлыгъын, сабийни жашау 
болумун осалгъа бурадыла. 
Аны бла байламлы комитет 
медико-социал экспертизаны 
бардыргъанда бу ауруулары 
болгъан сабийлеге сакъат-
лыкъны 18 жылгъа дери тох-
ташдырыуну юсюнден тилек-
ни хазырлагъанды,-дегенди 
Кажаров.

Документни жарашдырыу-
ну аллында уа Парламентде 
«тёгерек стол» бардырыл-
гъан эди. Анга аз тюбеген, 
адамны жашаууна къоркъу-
улу аурууладан къыйналгъан 
сабийлени аталары, аналары, 
сейирлери болгъан министер-
стволаны бла ведомстволаны 
келечилери чакъырылгъан 
эдиле. Бу соруу комитетни 

кенгертилген жыйылыуларын-
да, инсанланы приёмгъа ал-
гъанда дайым да сюзюледи. 

Проект эсгертиуле эм 
предложенияла хазырларгъа 
депутатлагъа берилгенди. 
Тынгылы тинтилгенден сора 
анга Парламентни 12 мартда 
бардырыллыкъ жыйылыуунда 
къараллыкъды. Ол къабыл 
кёрюлсе, РФ-ни Урунуу эм 
социал политика министри 
А.Котяковха жиберилликди. 

Жыйылыуда уа депутатла 
федерал законланы проект-
лерин сюзгендиле, къырал-
ны субъектлеринде колле-
галарыны законодательный 
башламчылыкъларына да 
къарагъандыла. 

КъМР-ни Парламентини 
пресс-службасы. 

ПАРЛАМЕНТ

Аз тюбеген ауруудан къыйналгъан 
сабийлени къайгъысын кёре  

ЖОРАЛАНЫУ

ОТАРЛАНЫ Керим

Ишлеринде жетишимле болдургъанлары эмда кёп жылланы 
бет жарыкълы уруннганлары ючюн

Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы грамотасы 
бласаугъаларгъа

ШЕВЧЕНКО Тамара Ивановнаны – Табийгъатны хайырланы-
угъа надзор этиуню федерал службасыны Шимал-Кавказ реги-
онла аралы управлениясыны Къабарты-Малкъар Республикада 
къырал экология надзорну бёлюмюню таматасын;

сыйлы атла атаргъа:
«Къабарты-Малкъар Республиканы маданиятыны 

сыйлы къуллукъчусу»
ТЮБЕЙЛАНЫ  Светланагъа, Мухтарны къызына, - бийик 

билим берген «Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал 

университет» федерал къырал бюджет билим бериу учрежде-
нияны Малкъар маданиятны Отарланы Керим атлы арасыны 
директоруна, 

«Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы устазы»
ГУТОВА Хомей Хажимухамедовнагъа – Черек районну Ау-

шигер элинде «Орта битеулю билим берген Кубати эм Кабард 
Кардановла атлы школ» муниципал казна битеулю билим бериу 
учрежденияны  математикадан устазына,   

«Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы экономисти»
УСТОВА Джульета Анатольевнагъа – Къырал учрежденияны 

- Россей Федерацияны Социал страхование фондуну Къабарты-
Малкъар Республикада регион бёлюмюню таматасына. 

Биринчи университетни проректору 
Вадим Лесев  сёлешгенди. Ол кёч-
гюнчюлеге, башхалагъа да бу бушууну 
магъанасын, аны унутургъа жарамазын 
айтханды эм малкъар халкъгъа мындан 

ары да айныу жолунда уллу жетишимле 
тежегенди.

Ызы бла Боллуланы Жабрайыл 
хажи эмда Солтанланы Оюс, сахнагъа 
чыгъып, кёллери тола, ол ачы заманны  
эсгергендиле. Урушда аланы аталары, 
ала кибик башха таулу кишиле  этген 

жигитликни, биринчи заманда таулу 
халкъ сюргюнде сынагъан ачлыкъны, 
учузлукъну да сагъыннгандыла. Жа-
брайыл хажи, кёлю тола, ёлгенлеге атап 
дууа тутдургъанды.

 Сахнада жашчыгъы бла ата журту-
бузгъа къайтып, эски от жагъасында 
от тамызып, къара жаулугъун тешген 
тиширыуну сыфатын Къулийланы Къай-
сын атлы Къабарты-Малкъар къырал 
драма театрны актрисасы Алтууланы 
Халимат кёргюзтгенди. Ата юйюне 
къайтхан сабийни сыфатын а 4-чю гим-
назияны окъуучусу Асанланы Алийхан 
къурагъанды. Ол сурат, къарагъанланы 
кёллерин такъыр этгенден сора да, 
тюзлюк хорлагъаныны шартыча къуу-
андыргъанды. 

Сахнагъа бир ненча кере Кязимни 
сыфатында КъМР-ни сыйлы артисти 
Мызыланы Таубий чыгъып, шайырны 
ол кюнлеге аталгъан назмуларын окъ-
угъанды. 

Мудахлыкъ жайгъан музыканы та-
уушунда ала сагъыннган кюнле кёз 
алларына келип, залда кёз жашларын 
тыялмагъанла да болгъандыла. Кюй 
жырланы  Мамсурланы Милана бла 
Мызыланы Мурадин айтхандыла.  

Эсгериу жыйылыуну барыуунда экран-
да сюргюннге аталгъан суратла, кинола-
дан юзюкле кёргюзтюлюп тургъандыла. 

КЕРТИЛАНЫ Сакинат.
Суратланы ТОЛГЪУРЛАНЫ 

Камал алгъанды.

Хурметли жерлешлерим!
 Къабарты-Малкъарны тарыхында  бек бушуулу 

кюнледен бири болгъанлы 76 жыл озгъанды. 1944 
жылны 8 мартында малкъар халкъ зор бла Орта 
Азиягъа бла Къазахстаннга кёчюрюлгенди.  Ол 
кюйсюз  эмда законсузлукъ оноуну хатасындан 
жоюлгъанланы эсгериу кюнюню аллында мал-
къар халкъгъа аллай уллу азаплыкъ сынаргъа, кёп 
адамын да тас этерге тюшгенине жюрегими тере-
нинден бушуу этгеними билдирирге сюеме. Битеу  
Къабарты-Малкъарны жамауаты да таулу миллет 
бла бирге ачыу этеди. Бизни бир тарыхыбызны ол 
бушуулу кезиуюн унутургъа эркинлигибиз жокъду.

Алай а туугъан жерлеринден айырылыу, ачлыкъ, 
жаланнгачлыкъ, башха къыйынлыкъла да  тау-
луланы бюгалмагъандыла. Ала къыралны башха 
халкъларыны келечилери бла бирге Уллу Ата журт 
урушну фронтларында жигитча сермешгендиле, 
тылда кеслерин аямай ишлегендиле, урушдан 
сора халкъ мюлкню аягъы юсюне салыугъа, аны 
айнытыугъа  тийишли юлюшлерин къошхандыла. 
13 жылдан сора туугъан жерине къайтып,  таулу 
халкъ жангы жашауну къураугъа тири киришгенди.  

Ниет тазалыгъын, иш кёллюлюгюн да тас этмей, 
бюгюнлюкде да социал бёлюмде, экономикада, 
билим эмда маданият жаны бла да бийик жети-
шимле болдура, алгъа таукел барады.

Малкъарлыланы, Къабарты-Малкъарны битеу 
кёп миллетли халкъыны келир заманлары  жарыкъ, 
монглу боллугъуна, бизни ырахатлыгъыбызны бла 
жашнауубузну мурдорун тутхан бирлигибиз, къа-
рындашлыгъыбыз бир заманда да бузулмазлыгъы-
на  мен ишексизме. 

Къабарты-Малкъар Республиканы къырал саугъалары бла саугъалауну юсюнден
Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны

У К А З Ы

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы                                                                                        К.КОКОВ
Нальчик шахар, 2020 жылны 6 марты, №17-УГ 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну
 республиканы жамауатына 

Ч А КЪ Ы Р Ы У  С Ё З Ю
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Керти да ким болгъаныбызны ачыкъ кёргюзтдюле, 

Кёчгюнчюлюкню юсюн-
ден сёз баргъанда, би-

ринчи кезиуден эсе 1948 
жылда уллу ырбыннга тый-
ыу этилген эди сюргюннге 
тюшген миллетлеге. Комен-
дантлагъа къол салыргъа 
адамла, бир элден бир элге 
бармазгъа деген оноу да ол 
заманда чыкъгъанды. Ма 
аллай къаты къысыулукъ 
болгъан заманда бизни 
жерлешибиз Келеметланы 
Шохайыбха къыралны эм 
сыйлы саугъасы - Социа-
лист Урунууну Жигити деген 
ат - къалай бла берилгенине 
сейир этеме. Къуру мен угъ-
ай, кёплени да тамашагъа 
къалдыргъанды ол шарт.

Бу кюнледе Шохайыбны 
жууукъ адамы келтирген 
саргъылдым, къыйырлары 
седиреген къагъытлада 
жазыулагъа къарай, анга, 
халкъына да алай азап жет-
дирген къыралгъа, аныча, 
кертичилей къалыр, аны 
къой,  айныууна къайгъы-
рып, арымай-талмай ишлер 
ючюн, нечик огъурлу, халал 
жюрекли болургъа керекди 
деп сагъыш этеме. 

Властьла аны ызындан ку-
лакса деп эртте болгъан 

эдиле. Отузунчу жыллада 
жарашдырылгъан  къагъ-
ытладан биринде аны Тёбен 
Чегемде 49 гектар жери, 
сегиз отоулу юйю, жау чайкъ-
агъан, крупа этген предпри-
ятиялары, кирпич заводу, 
тюкени, 67 аты, 80 ийнеги, 26 
ёгюзю, 900 къою, 60 эчкиси, 
башха ырысхысы, мюлкю 
болгъаны жазылыпды.

СССР-ни Халкъ комиссар-
ларыны Советини бла ВЦИК-
ни кулакланы юслеринден 
бегимлери чыкъгъандан 
сора Шохайыб, репрессия-

ладан къоркъуп, юй бийче-
син, эки къарындашын, эки 
эгечин да биргесине алып, 
Дагъыстаннга кёчюп кетеди. 
Юйюр архивде Ленинградны 
потребитель обществолары-
ны союзуну Север-Кавказ 
крайда уполномоченныйи 
Николай Стуколкин Келемет 

улугъа берген доверенность 
сакъланыпды. Анга кёре 
жаш потребитель обще-
ствону Буйнак районда упол-
номоченныйни къуллугъун 
толтургъанды.

Алай ВЦИК-ни оноуу бери 
да жетгенди.  Буйнак ша-
харны Совети Келеметланы 
Шохайыбны кёчюрюуню 
юсюнден буйрукъ чыгъ-
аргъанды. Ол жыйылыуну 
протоколу да  сакъланыпды. 
Алай бла 1935 жылда 8-чи 
мартда  ол беш башлы юйю-
рю бла башха «дагъыстанлы 
кулакла» бла бирге  Къазах-
станнга Джамбул областьны 
Мерке элине тюшеди. 

Кёчгюнчюле кюндюз чю-
гюндюр сабанлада ишлеп, 
ингирликде уа саман этген-

диле, аладан юйчюкле сюе-
гендиле. Мындагъы   совхозну 
да кёчгюнчю кулакла - таулу-
ла, аварлыла, даргинлиле, 
лаклыла, чеченлиле да къу-
рагъандыла. Аланы ёлюмден  
чюгюндюр сакълагъанды. 
Аны сууда, отда биширип да 
ашагъандыла.

Келемет улу къалай иш-
легенине аны произ-

водство характеристика-
лары шагъатлыкъ этедиле. 
Аладан биринде жазылгъа-
ныча, жигер урунууу бла 
барысын да озгъаныны, 
жамауат ишлеге да тири 
къатышханыны юсюнден 
айтылады. 

Башхасында уа 1946 жыл-
да аны башламчылыгъы 
бла Меркени бал туз чыгъ-
аргъан комбинатында чю-
гюндюр ёсдюрген биринчи 
звено къуралады эмда аны 
уста башчылыкъ этгенини 
хайырындан бир заманда 
да болмагъанча бай тирлик 
алып турады. Аны башха-
лагъа дайым да юлгюге 
келтиредиле, сураты Сый-
лылыкъны къангасындан 
кетерилмейди, дирекция уа 
кёп кере саугъалайды.

1947 жылда Шохайыб-
ны звеносу бир 

гектардан 836 центнер 
бал туз чюгюндюр ала-
ды. Бир жылдан а 8-чи 
майда уа СССР-ни Баш 
Советини Президиумуну 
Указы бла анга Социалист 
Урунууну Жигити деген ат 
аталгъаны бла бирге «Серп 
и Молот» алтын жулдуз, 
Ленинни ордени да бериле-
диле. Ол кюнледе СССР-ни 
аш-азыкъ промышлен-
ность министри Зотовну 
анга жиберген алгъышлау 
письмосунда: «Бу сыйлы 

Анга дери аллай тирликни 
бир киши да жыймагъанды

Текуланы Сейит Уллу Ата 
журт урушха дери окъуна атын 
битеу къыралгъа айтдыргъан 
эди. 1936 жылда анга, жыл-
къы фермагъа башчылыкъ 
этип, аскерге сайлама атла ёс-
дюргени, ишин бет жарыкълы 
толтургъаны ючюн Ленинни 

орденин бергендиле. Аны 
уа СССР-ни Ара толтуруучу 
комитетини таматасы Михаил 
Калинин малчыланы битеусо-
юз кенгешинде кеси къолу бла 
ёшюнюне тюйрегенди. 

Уллу Ата журт  урушда да 
Сейит батырлыгъын кёргюзт-
генди. Къаты сермешлени 
биринде жаралы болгъанды. 
Ол кезиуде уа аны юй бийчеси 
Саниятны жети сабийи бла 
туугъан жеринден кёчюрген-
диле. 

Аланы ол 1945 жылда аскер-
ден эркин этгенлеринден сора 
Къазахстанда Павлодар об-
ластьны Галкин районунда 
тапханды. Аскер кийимле-
рин тешгинчи окъуна, анга 
колхозну къой фермасын 
ышаннгандыла. Ол кезиуде 
мюлкню жаланда 700 ууакъ 
аякълысы болгъанды. Ала да 
кётюремле. 

Сейит ишни къолгъа таукел 
алгъанды. Ышаннгылы мал-
чы нёгерле да тапханды. Ке-
сини юч абадан уланын сюрю-
учюле этгенди. Комендантны 
жаныгъанына да къарамай, 
аланы юйюрлери бла кесини 
фермасына алгъанды. Та-
матаны тап башчылыкъ эте 
билгенини, сюрюучюлени кёл 
салып ишлегенлерини хайы-
рындан колхозда къойланы 
саны терк ёсгенди. 

Текуланы Сейитни брига-
дасында хар 100 ана къойдан 
130 къозу алыннганы битеу 
областьха къууанч хапар бо-
луп жайылгъанды. Алай бла 
зорлукъ бла кёчюрюлюп, 
комендантны къысыулугъун-
да болгъан халкъны жашы 
къойчулукъну айнытыугъа 
салгъан уллу къыйыны ючюн 
Ленинни экинчи ордени бла 
саугъаланады. 

Ленинни эки 
орденини иеси

Сабийликлеринде Къазахстанны 
шёндюгю президенти Нурсултан На-
зарбаев бла  Хаджиланы Хусей шу-
ёхлукъ жюрютгенлерини юсюнден  
эшите тургъанбыз. Республиканы 
алгъыннгы президенти кесини жа-
шаууну юсюнден  эсгериулеринде да 
жазгъанды таулу шуёхуну юсюнден. 

Аны китабына кёре,  70-жыллыгъ-
ына фильм салыргъа дегенлеринде, 
таулу жашны ойнарыкъ актёр керек 
болгъанды. Ма Хаджиланы Хусей-
ни туудугъу (къызындан туугъан) 
Этезланы Азамат ол кезиуде Алма-
Атада болады да, аппасыны жаш 
заманында сыфатын къураргъа аны 
чакъырадыла. 

Иш а неден башланнганды? Азамат 
школну бошай туруп, аны атасыны 

къарындашы Къурман Нур-
султан Назарбаевни аппа-
ратына къагъыт жазгъанды. 
Андан а  чакъырыу  келгенди. 
Алай бла Азамат Алма-Атада 
Аль-Фараби атлы миллет 
университетге тюшгенди.

«Небо моего детства» де-
ген фильм салынып баш-
ланнганда уа, Алма-Атада 
къарачай-малкъар мада-
ният арагъа «Къазахфиль-
мден» келип, Хаджиланы Хусейни 
ролюн ойнарыкъ жашны излеген-
диле. Анда билдиргендиле аны 
туудугъу шахарда болгъанын да. 
Алгъа Азаматны суратха алып кетип, 
режиссёргъа кёргюзтгендиле, артда 
жаш сайлауладан ётгенди. 

Хаджиланы Хусейни бла Нурсул-
тан Назарбаевни шуёхлукъларыны 
юсюнден белгили коллекционер 
Хаджиланы Даниял да жазгъанды. 
Бу сиз кёрген суратны да «Эльбрус-
ские вести» газетде ма ол басма-
лагъанды.  

Нурсултан Назарбаевни таулу шуёху

Жигерликни юлгюсюн кёргюзт-
ген адамларыбызны араларында 
Улбашланы Зулейханы аты энчи-
ди. Нек дегенде ол онбиржыллыкъ 
сабийлей башлагъанды урунуу жо-
лун. Хабазчыды. Ол 1938 жылда 
туугъанды. Атасы Исмайыл, башха 
таулу кишилеча, мал тутханды, жер 
сюргенди, колхозда ишлеп, юйюрюн 
кечиндиргенди. Хабазчыланы эсгер-
генлерине кёре, жамауат ишге да 
тири къатышханды. Алгъа уруш, ызы 
бла сюргюн тюшгенде да, ол мамыр 
ишин къоймагъанды. 

1944 жылны март айында мал-
къар халкъны кёчюре туруп, юйюр 
тамата, ара мюлкню жумушлары 
бла жайлыкълагъа кетип, юйде бол-
магъанды. Алай бла ол, ахлуларын-
дан айырылып, Къыргъызстаннга, 
юйюрю уа Къазахстанда бир къыйын, 
суусуз, къургъакъ топуракълы жерге 
тюшгендиле. 

Артда Исмайылны къарындашы 
Ахмат урушдан къайтып келип, из-
леп тапханды. Сора Уллу Ата журтну 
къоруулагъан аскерчи болгъаны бла 
хайырланып, быланы Талды-Курган 
областьны Къаратау элине «Аман-
гельды» колхозгъа кёчюргенди. 
Исмайыл а жаланда эки жылдан 
тапханды юйюрюн. 

Кёчгюнчю сабийлеге школгъа 
барыргъа эркинлик берилгенде, 
Зулейха анда башланнган школгъа 
жюрюп тебирегенди. Окъургъа не 
бек сюйсе да, андан ары анга аллай 
онг чыкъмагъанды. Къоншу элде 
сегизжыллыкъ мектеп бар эди, алай 
ары кёчгюнчюле бары да жюрюял-
магъандыла. Алай бла ол анасы бла 
бирге чюгюндюрге чыкъгъанды. Иш 
эбине тюшюннгенде уа, анда онбир-
онекижыллыкъ таулу къызчыкъла-
ны жыйып, бригада къурагъанды. 

Алагъа тамата болуп, ишлеп баш-
лагъанды. Ол сабийлени хар бирине 
бирер гектар юлюш бёлюннгенди. 
Ала бахчаларындан 350-400-шер 
центнер тирлик алгъандыла. Ол 
кезиуде сау республикада да андан 
уллу кёрюмдю болмагъанды. 

Юч-тёрт жылдан а ол къызчыкъ-
ла, иги да тамата болуп, комсомол 
бригада къурагъандыла. Ала ёсдюр-
ген чюгюндюрлени бир-бирлерини 
ауурлукълары алты килограммдан 
атлагъанды. Жетиге жетгенлери окъ-
уна болгъанды. Орта эсеп бла ала хар 
гектардан 600-650 центнер тирлик 
алгъандыла. Ол жетишимлери таулу 
къызланы атларын айтдыргъанды. 
Аланы бригадирлери уа, Улбашланы 
Зулейха, Москвада Халкъ мюлкню 
жетишимлерини кёрмючюне чакъы-
рылгъанды. 

Сейир эди таулу къызчыкъгъа уллу 
Москваны кёрген. Анда жашагъан-
лагъа уа башха зат сейир эди – ал-
лай ауур чюгюндюрлени киши да 
кёрмеген эди эндиге дери. Аланы 
кёрген алимле къызны алтын майдал 
бла къууандыргъандыла. Сора аны 
жетишимлерине эс буруп, экинчи 
жыл Москвадан келген алимле, анда 
сынау бёлюм къурап, аны Зулейханы 
бригадасына буюрадыла. 

Ол ишни къыйынлыгъын жаланда 
бу битимни ёсдюргенле биледиле. 
Хансын бир ненча кере ариуларгъа, 
сугъарыргъа да керек. Бу жол бир 
гектардан 750 центнер чюгюндюр 
алынады. Тирликни жыйып, маши-
налагъа жюклеп, бал туз заводха да 
къызла кеслери ётдюргендиле. 

Ол жетишимле ючюн мюлк эм рай-
он таматала Зулейханы 1951 жылда 
таулу тиширыуну Ленинни орденине 
кёргюзтедиле. Экинчи жыл да алай.  
Болсада ол кёчгюнчю болгъаны 

себепли бу сыйлы саугъаларын 
жаланда къырал тамата И. Сталин 
дуниясын алышхандан сора алгъан-
ды. 1955 жылда уа аны Социалист 
Урунууну Жигити деген сыйлы атха 
тийишли кёргендиле.  Ол айтханн-
га кёре, жер къайда да бирди, ол 
адамланы кесиники неда келгинчи 
деп, алай айырмайды. Анга салгъан 
къыйынынгы уа керелеп къайтарады. 

1960 жылда уа  жигер таулу къыз-
гъа деп, Москвадан Алма-Атагъа 
«Волга» автомашина жибергендиле. 
Аны ачхычларын анга Къазахстанны 
Компартиясыны биринчи секретары 
Динмухамед Кунаев тутдургъанды. 
Аны Зулейха  кеси жюрютюп тур-
гъанды. 

Ол кесича жигер жаш Тилланы 
Уммет бла бир юйюр къурагъанды.  
Ала журтха кеч къайтхандыла – 1964 
жылда. Мында да къоймагъандыла 
уруннганларын: Уммет тюрлю-тюрлю 
жерледе бухгалтер,  Зулейха уа, солу-
угъа кетгинчи, Тырныауузда складны 
таматасы болуп ишлегендиле. Баш 
иеси бла бирге ол отуз жыл жашагъ-
анды, сабийлерин, туудукъларын да 
жерни сюерге, аяулу, ариу тутаргъа 
юйретгенди.

Ёзденланы Мариям, 
Моллаланы Зукайны 

къызы, 1929 жылда  Хо-
лам-Бызынгы ауузну Къа-
ра-Суу элинде туугъанды. 
Аны анасы да ара мюлкле-
ни къаты ишлеген, бере-
кетли заманларында, Уллу 
Ата журт урушну аллында 
колхоз фермада ийнек са-
уучу болуп тургъанды. Бир-
бирледе ол къызчыгъын 
биргесине алыучу эди да, 
баям, ол заманда ангы-
лагъанды сабий урунууну 
ариулугъун, андан келген 
хайырны жашау этиуде 
магъанасын да. 

Мариям жетижыллыкъ 
школну туугъан элинде 
тауусханды. Сюйюп окъ-
угъанды. Жаланда бир 
кезиучюкге жабылгъанды 
элде школ, уруш жууукъ 
келгенде. Душманла ре-
спубликадан кетгенлей, ол 
жангыдан ишлеп башлагъ-
анды, алай, отдан чыкъ да,  
ёртеннге деп, кёчгюнчю-
люк палахы келгенди. 

Онтёртжыллыкъ къыз, 
айхай да, кёрюп тургъан-

ды аны тюз халкъына этил-
ген терсликни, адамларыны 
сюргюн жолунда, артда уа 
киши жеринде къыйнал-
гъанларын. Алай жюрегин 
бошламагъанды, тюзлюк 
хорларына ийнаннганды.

Кёчгюнчюлюкде Молла-
лары Къыргъызстанны Ош 
областыны Сузакъ райо-
нуну Ленин атлы колхозу-
на тюшгендиле. Кёп да 
бармай ол жангы, къыйын 
жерде аталары Зукай бла 
аналары ауушуп, сабийле 
уллу къыйынлыкъ сынагъ-
андыла.  Мариям, жарлы-
ны бузоуу таналыкъ этер 
дегенча, кеси тенглилени 
барыча, ара мюлкде ишлеп 
башлагъанды. Ол заманда 
алай эди – бар керекли иш-
лени тиширыула, сабийле, 
къартла этгендиле, малчы-
лыкъ бла, жерчилик бла да 
ала кюрешгендиле. 

Мариям а чюгюндюр 
ёсдюрген бригадагъа бар-
гъанды. Анда бир кесек 
ишлегенлей, жигерлигин 
кёрюп, аны бригадир эт-
гендиле. Сегиз жылны 
ишлегенди ол жууаплы 
къуллукъда таулу къыз.  
Бусагъатда къалай болса 
да, ол заманда уа ышаны-

улукъ керек эди кёчгюнчю 
адамны аллай тамата этер 
ючюн.  

Танг жарыгъындан аш-
ха м  к ъ а р а н г ы с ы н а 

дери беллерин тюзетмей 
ишлегендиле къызла. Ала 
терк окъуна юйреннгенди-
ле бу ишни эсебине. Же-
тишимлери да анга кёре 
болгъанды.  Кёп махтау 
алгъандла ала анда. 

Бир къауум замандан 
адамгъа болушлукъгъа 
тракторла келгендиле, 
жер-жерледе механизация 
кюч ала башлагъанды. Та-
улу жашла, район аралада 
механизация курслада 
окъуп, ол ишге тюзелген-
де, андан кетип, Мариям, 
анасыча, ийнек сауучу бо-
лургъа таукелленнгенди.  
Алай бла баш иеси Ёзден-
ланы Жамал сюрюучю 
болуп ишлеген сют-товар 
фермагъа келгенди. 

Биринчи жыл онеки ий-
нек саууп, хар биринден 
700 литр сют алгъанды.  
Ол аз кёрюнюп, аз за-
манны ичинде Мариям, 
сюрюучюле бла келишип, 
иги отлаулагъа чыгъарып, 
ийнеклеринден сют алы-
уну иги да ёсдюргенди. 
1959 жылда уа ол ийнек ба-
шындан 3000 килограмм 
алгъанды. Ол бийик же-

тишимлери ючюн аны ол 
жыл Ленинни ордени бла 
саугъалагъандыла. Би-
раздан а «Сыйлылыкъны 
Белгиси» орденни да бер-
гендиле.

Къыра лны жанындан 
ол ыразылыкъны кёрюп, 
таулу къыз бютюнда къаты 
къармашханды,  тутхан 

ишин айыпсыз тамам-
лай, сабийле ёсдюргенди. 
Алагъа къошуп, бир ёксюз 
къыргъызлы къызчыкъны 
да аманатха алгъанды. 

Алай а аны сют саууу-
да жетишимлери тар-

къаймагъандыла.  1964 
жылда Ёзденланы Мари-
ямгъа  Социалист Урунууну 
Жигити деген  ат аталгъан-
ды. Ызы бла сыйлы саугъ-
аларына Ленинни экинчи 
ордени да къошулгъанды.  
Аны Халкъ мюлкню битеу-
союз кёрмючюне  жибере 
тургъандыла.

Ол андан алтын, кю-
мюш, доммакъ майдалла 
бла къайта тургъанды. 
Сегизинчи бешжыллыкъ-
ны ахшы кёрюмдюле бла 
бошагъанда уа, анга Уру-

нууну Къызыл Байрагъыны 
орденин бергендиле.  

Ол заманлада бир тюр-
лю бир затха аталгъан эри-
шиуле бардырыучу эдиле. 
Ленин туугъанлы  100-жыл-
лыгъында Мариям хар ий-
негинден 3500 килограмм 
сют алгъанды.  Алай бла 
Къыргъызстанны белгили 

ийнек сауучусу малкъарлы 
къыз Ёзденланы Мариям 
деп, ол атын узакълагъа 
айтдыргъанды.           

Таулу тиширыу жамауат 
ишге да тири къатышхан-
ды. Къыргъызстанны Баш 
Советини депутатына бир 
ненча кере депутатха айы-
рылгъанды, республиканы 
Компартиясыны Ош обко-
муну, Сузакъ райкомуну 
члени болгъанды.  Тогъ-
узунчу бешжыллыкъны 
биринчи жылында Мариям 
оналты ийнек саугъанды 
эмда хар биринден 3800 
литр сют алгъанды. Ол бек 
уллу кёрюмдю эди саулай 
уллу къыралыбызда да. 
1972 жылда уа хар ийнек-
ден алгъанын тёрт минг 
литрге жетдиргенди. 

Мариям жашауун кён-
деленчи жаш Ёзден-

ланы Жамал бла байлагъ-
анды. Ала эки жаш бла юч 
къыз ёсдюргендиле.  Са-
бийле бары да къыралгъа 
жарагъан адамла болуп 
ёсгендиле.  Алай ала ата 
журтха къайтмагъандыла. 
Жашагъан эллеринде уа 
къыргъызлыла алчыла-
ны алчысы, сыйлыланы 
сыйлысы жигер малкъар 
тиширыу Ёзденланы Ма-
риямгъа эсгертме сюе-
гендиле.

Ата-анала сабийлеринден 
не заманда да ариу умутла 
этедиле. Алай, жарсыугъа, 
алагъа толур жол чыгъып 
бармайды. Бизни миллети-
бизни тарыхында анга кёп 
юлгю келтирирге боллукъду. 
Алгъа эр кишилени сибирип 
кетген уруш, ызы бла кёчгюн-
чюлюк малкъар халкъгъа эт-
ген хата кёп жылла озгъанда 
да сезилип турады. Алай а 
къызларыбыз, жашларыбыз 
миллетни миллетлигин – ти-
лин, адетин, адебин, иш кёл-
люлюгюн -  сакълагъандыла.

Этезланы Шамкъыз, Уя-
наланы Цофанны къызы, 
1932 жылда Къашхатауда ту-
угъанды.  Ол кёчгюнчюлюк-
де юйюрю бла  онекижыл-
лыгъында Къазахстанны 
Джамбул областыны Мерке 
районуну  Мерке элине тюш-
генди. 

Урунуу жолун  анда «Жан-
гы жол»  колхозда чюгюндюр 
бахчада ишлегенлеге суу 
ташыучу болуп башлагъан-
ды. Бир чыккырны толтурур 
ючюн, жаш къызчыкъ жюзле 
бла суу челекле ташыгъан-
ды. Арыгъанды,  анга не сёз, 
алай а  исси кюн тюбюнде 
беллерин тюзетмей ишлеген 
адамланы ыразы этгени анга 
жангы кюч къошханды. 

Аны тирилигин кёрген 
бригадир жигер къызчыкъ-
ны бригадасына алгъанды. 
Ол кеси иги ишлеген бла 
къалмай, артха къалгъан 
нёгерлерини тизгинлерин 
да чагалагъанды. Сюргюн 
къыйынлыкъланы жаланда 
урунуу хорлагъанын бюгюн 
кёпле айтадыла. Шагъатды-
ла да, айтыр онглары барды. 

Шамкъызны аты уа алчы-
ланы санында сагъыныла-
ды. Биринчи жыл окъуна аны 
жетишимлери эслерча бийик 
эдиле башхаладан. Анга 
саугъагъа тикген машинка 
бергенлери уа бютюнда къа-
нат алдыргъанды къызгъа.  
Бир къауум замандан, жи-

герлигине эс буруп, ыразы 
болуп, мюлк таматала  аны 
звеньевой этгендиле. 

Сюргюнде къыйынлыкъ-
ланы кётюрюрге алай тынч 
тюйюл эди, кёпле ал кезиу-
де кеслерин киши жеринде 

жашаугъа жарашдыралмай 
тургъандыла. Уяналаны къы-
зы алагъа жапсарыу сёз таба 
билгенди, кёллерин кётюрюр-
ге кюрешгенди. Биринчи са-
угъасын – «Жигер уруннганы 
ючюн» майдалны - Шамкъыз 
1947 жылда алгъанды.  Ол за-
манда анга жаланда онбеш 
жыл болгъанды. 

Кёчгюнчюлени жетишим-
лерин алай белгилеу киши 
да ийнанмазча иш эди. 
Сау болсунла, кеслери да 
не бек къыйналып жашай 
эселе да, уруннган адам-
ны уа багъалагъандыла 
ол кезиуде. Экинчи жыл а 
Уяналаны къызлары Ле-
нинни орденине тийишли 
болгъанды. Аны ол саугъ-
асы бла СССР-ни эл мюлк 
министри И. Бенедиктов 
окъуна алгъышлагъанды. 
Ол къагъытны таулу къызны 
аты бла келтиргенлеринде, 
Шамкъыз, ышанмай, къай-
тып-къайтып окъугъанды. 
Анда: «Болдургъан жети-
шимлеригиз бла чекленип 
къалмазлыгъыгъызгъа, 
бай тирлик ючюн кюрешде 

жангы, бютюнда уллу хор-
ламлагъа жетеригигизге 
ийнанама. Сизге саулукъ 
тилейме», – деп жазгъан-
ды. 

Дагъыда 1948 жылда ол 
«Жигер уруннганы ючюн», 
«Уллу Ата журт урушну ке-
зиуюнде 1941-1945 жыл-
лада махтаулу уруннганы 
ючюн» деген майдалла бла 
саугъаланнганды. Социа-
лист Урунууну Жигити деген 
атха да кёргюзтюлген эди 
Шамкъыз, алай миллети 
кёчгюнчю болгъаны ючюн 
ол уллу даражаны анга жет-
дирмегендиле. 

Шамкъызны атасы Цо-
фан, тамата къарындашы 
Къубадий да, Къашхатауну 
кёрюрге термиле, дуниядан 
замансыз кетгендиле. Аны 
бла байламлы таулу къыз 
саугъаларына артыкъ уллу 
къууанмагъанды. Ата жур-
туна термилиу кетгенледен 
анга ётгенди. 

Алай а колхоз сабанла-
да ишин къоймагъанды. 
Къыралны уруш тозуратхан 
халкъ мюлкюн жангырты-
угъа киришген адамладан 
бири эди ол. Ма ол себеп-
ден ол сынау заманда, 
кече-кюн демей, алай иш-
легендиле. 

Жигер къызны кёпле ти-
легендиле. Алай Шамкъыз 
жашау нёгерге Этезланы 
Хасанны сайлагъанды.  Ала 
бир юйюр къурап, бери 
кёчгенден сора Тырныау-
узда жашагъандыла. Беш 
сабий ёсдюргендиле. Аны 
саугъаларына «Аналыкъны 
2-чи даражалы» майдал да 
къошулгъанды. 

Урунууда, юй жашауунда 
да Этезланы Шамкъыз, жа-
мауатны аллында баргъан 
махтаулу таулу тиширыу, 
алчы инсан кёп сынауладан 
ётген миллетибизни атын 
жигерге, адеплиге, намыс-
лыгъа, чомартха чыгъар-
гъанладанды. Сау болсун.

Хурметли окъуучуларыбыз!
Газетибизни журналистлери кёчгюнчюлюкню, 

халкъыбызны ол сур, кюйсюз кезиуде не тукъум  
артыкълыкъла сынагъаныны юсюнден дайым жаз-
гъанлай турадыла. Бу жол унутулмазлыкъ жыллагъа 
башха кёз бла къараргъа излейбиз. Эсде-бусда 
болмай тургъанлай бизни аппаларыбыз, ыннала-

рыбыз, аталарыбыз, аналарыбыз Къазахстаннга, 
Къыргъызстаннга тюшюп, жангы жерледе къалай 
юйюрсюннгендиле, кечиннгендиле, ишлегендиле, 
анда жашагъан адамлагъа кеслерин не халда 
танытхандыла, миллетибизни атын не бла айт-
дыргъандыла – ма олду номерде басмаланнган 
материалланы баш темасы. 

саугъагъа Сиз кесигиз-
ни аямай,арымай-талмай 
ишлегенигиз, агроном ил-
муну шёндюгю хайырлы 
амалларын уста хайырлана 
билгенигиз, Ата журтха 
уллу сюймеклигигиз ючюн 
тийишли болгъансыз»,-деп 
жазылып эди. Ызы бла уа 
Битеусоюз эл мюлк обще-
ство Шохайыбны анга член 
болургъа чакъырады, ака-
демик Вильяминов атлы эл 
мюлк институтда окъутур-
гъа да айтады.

Алгъын производство 
характеристикалада  

«кёчгюнчю Келеметов» деп 
жазылгъан эсе, ол сыйлы 
къырал саугъа берилген-
ден сора анга «жолдаш 
Келеметов», дейдиле. Ала-
дан биринде «Баш Советге, 
жер-жерли советлеге да 
айырыулагъа хазырланы-
угъа, партияны политика-
сын ангылатыугъа, совхоз-
ну жамауат ишине тири 
къатышады»,-деп, алай 
багъа бичгендиле.

Шохайыб 1952 жылда 
6-чы майда ёлгенди. Аны 
Къазахстанны Джамбул 
областыны Мерке элинде 
асырагъандыла. 1993 жыл-
да 31-чи майда уа КъМР-де 
МВД-ны оноуу бла ол реа-
билитация этилгенди.
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миллетибизни бетин толусунлай чыгъардыла
Сюргюн аллы не къыйын 

болса да, ол ачы жолну 
тауушу кёп жылланы ичинде 
аны сынагъанланы къулакъ-
ларын сынсытып турса да, 
жашау а тохтамагъанды. Ол 
барып тургъанды, адам да 
турмушун тохтатмагъанды 
– ишлегенди, окъугъанды, 
махтау алгъанды. 

Гюлюйланы Габайны жашы 
Абу сюргюннге жетген жаш-
ладан бири болуп баргъанды. 
Ол 1920 жылда туугъанды. 
Устаз курсланы бошап, ту-
угъан эли Элбрусха  къайт-
ханды. Ол огъурлу иш бла 
кюрешген, сабийле аллына 
чабыучу бахсанчы жашны 
школну директоруну къуллугъ-
уна салгъанда, окъуучулары 
бла бирча аланы ата-аналары 
да къууаннгандыла. Алай а 
алда аны да, саулай малкъар 
халкъны да уллу сынаула 
сакълай эдиле. 

Кёчгюнчюлюкде Абу, аны 
юй бийчеси, жыл бол-

магъан къызчыгъы да Къа-
захстанда Алма-Ата область-
ны Кескелен районунда ГЭС-8 
деген жерге тюшгендиле. 
Бахсанчыланы бир къаууму 
анда жашагъанды. Ал заман-
да къыйын болгъанын, къагъ-
анакъ сабийли тиширыуланы 
окъуна ишге сюргенлерин 
айтадыла. 

Абугъа анда устазлыкъ 
жетмегенди. Ол «Алма-Ата-
гэсстрой» биригиуню къуру-
лушунда нормировщик болуп 
ишлеп башлагъанды. Бир 
кесекден аны мастер этген-
диле. Иш эбине терк окъуна 
тюшюнюп, жаш таматаларын 
къууандыргъанды. Алай бла 
прорабха дери ёсгенди. 

Сюргюнню ал жылларын-
да кёчгюнчюлеге не тюр-

лю ариу сёзню да, бютюнда 
даражалы саугъаланы къыз-
гъаннгандыла. Алай а кюн-
кече демей, усталыгъын, би-
лимин ёсдюре тургъан Гюлюй 
улуна 1948 жылда, Алма-Ата 
электростанцияны къурулу-
шунда этген жетишимлерин 
эсге алып, Къазах ССР-ни 
Баш Советини сыйлы махтау 
къагъытын бергендиле. Ол 
биринчи саугъа Абуну дуния 
былай турмазына ийнандыр-
гъанды. 

Таулу къурулушчу 1954 
жылда СССР-ни электро-

станцияла эм электропро-
мышленность министерство-
суну, 1956 жылда уа Къазах 
ССР-ни Баш Советини грамо-
таларына тийишли болгъан-
ды. «Сыйлылыкъны Белгиси» 
орденин а Гюлюй улу 1957 
жылны аллында алгъанды. 

Малкъар халкъ ол жыл 
ата журтуна кёчер эр-

кинликге ие болгъанды. Кё-
пле, мында аланы не сакъ-
лагъанына да эс бурмай, 
ашыгъышлы келгендиле. 
Баям, Абу да алай этерик 
болур эди, алай Къазах-
станны миллет медицина 
институтунда окъуй тургъан 
къызын къоюп кеталмагъан-
ды.  Ишинде да тилегендиле 
ашыкъмазын. Ма алай бла 
ата журтха къайтмагъанды.

1959 жыл анга эсде 
къалырча заман 

болгъанды. Аллында аны 
Кескелен районну Уллу Ал-
ма-Ата эл советине депу-
татха айыргъандыла. Би-

раздан къурулуш участканы 
таматасыны къуллугъуна 
салгъандыла. Декабрьде 
уа «Алма-Ата ГЭС-2» деген 
къурулуш биригиуде гидро-
техника ызланы ишлегенде 
болдургъан жетишимлери 
ючюн Гюлюйланы Абугъа 

Къазахстанны Баш Советини 
президиумуну сыйлы махтау 
къагъытын бергендиле. Аны 
юсюне Абу Москвада Халкъ 
мюлкню жетишимлерини 
битеусоюз кёрмючюнде бо-
луп, андан доммакъ майдал 
алып къайтханды.

Ишинден айырылмай, 
1960-1966 жыллада ол 

Москвада Битеусоюз къуру-
лушчу инженер институтда 
окъугъанды. Алай бла бийик 
инженер билим алгъанды. 
Аны Алма-Атада 15-чи къуру-
луш-монтаж управлениягъа 

тамата этгендиле. Ол жууа-
плы къуллукъда Абу онбир 
жыл ишлегенди. Анда да бет 
жарыкълы болур ючюн кю-
чюн-къарыуун аямагъанды. 

Таулу жашны ол кюреши 
жууапсыз къалмагъанды. 
1971 жылда анга Ленинни ор-
денин, 1974 жылда уа «Уруну-
уну Къызыл Байрагъы» деген 
орденни тийишли кёргендиле. 
1973 жылда уа Гюлюйланы 
Абугъа «Къазахстанны сыйлы 
къурулушчусу» деген даража-
лы ат аталгъанды. 

Ол  ишни къурауну женгил-
летир ючюн бир къауум 

рацпредложение да этгенди. 
Патентлени авторуду. Ол сан-
да къурулушда бригада амал-
ны да. Андан болур Бахсан 
ауузунда туугъан жигер жаш 
таматалыкъ этген управле-
ние кёп тюрлю эришиуледе 
биринчи жерлеге чыгъып 
тургъанды. 1976-1978 жыл-
лада уа Абу «Облтяжстрой» 
трестни управляющийи болуп 
ишлегенди. 

Аны Къазахстанда жамау-
ат адамыча да таныгъан-

дыла. Ол Алма-Атаны шахар 
советини депутатына юч кере 
айырылгъанды. Жарсыугъа, 
ол аламат уста, жигер да, би-
лимли да адам дуниясын, со-
луугъа да чыкъгъынчы, 1978 
жылда окъуна алышханды.                                                   

Халкъны тарыхы хар бир 
адамны жашау жолундан къу-
ралады. Жигитлик, жигерлик 
ызы уа – энчи адамланы 
къадарларындан. Будайла-
ны Ахияны жашы Мустафир 
аладанды. Ол 1910 жылда 
Огъары Бахсанда туугъанды. 
Атасы Ахия халкъы ючюн ти-
легин сыйдам этген, огъурлу 
дин адамы эди. Ол кеси Къу-
ран окъугъанды, башха жаны 
бла къара танымагъанды. 
Алай а сабийлерине билим 
алдырыргъа бек сюйгенди. 

Ма ол себепден Мустафир 
озгъан ёмюрню отузунчу 
жылларында Владикавказда 
эл мюлк рабфакны бошап, 
зоотехник усталыкъ алгъан-
ды. Алай юйге къайтыб а 
къалмагъанды. Атасы бла 
кенгешип, анда эл мюлк ин-
ститутха киргенди. 

Аны ючюнчю курсунда окъ-
уй тургъанлай, Будай улун 
Нальчикге чакъырып, Мал-
къар округну комсомол коми-
тетини секретарыны къуллугъ-
уна айыргъандыла. Не десенг 
да, ол къанат алдыргъан 
заманда билимли жашланы 
бла къызланы намыслары 
бийикде жюрюгенди. 

1934-1937 жыллада Муста-
фир «Заготскот» контораны 
таматасы болгъанды. Анга ол 
заманда жаланда жыйырма 
бла тёрт жыл бола эди. Уруш 
аллы эки-юч жылны ичинде 
уа ол Къабарты-Малкъар об-
ласть исполкомну кадрла бё-
люмюне башчылыкъ этгенди. 

Уллу Ата журт уруш баш-
ланнганда, аны, кеси тиле-
генде да, фронтха иймеген-
диле. Немисли оккупантла 
бизге жууукъ келгенде, ара 
мюлкню Тау артына ётдю-
рюу жумушну буюргъанды-
ла анга. Ол кюнледе тауда 
бугъуп айланнганланы къол-
ларына тюшгенди жаш. Ала, 

сёзсюз, аны – къырал къул-
лукълада ишлеп айланнган 
адамны – ёлтюрлюк эдиле, 
араларында Будайланы Бат-
тал болмаса. Ол къутхар-
гъанды аны, бандитлеге ав-
томатын буруп. 

Болсада таудан тюшюп, 
немислиле алгъан Быллым-
да юйдегисин излеп айлана 
тургъанлай, ол душманланы 
къолларына тюшгенди. Ала 
аны Прохладныйде канцла-
герьге сюргендиле. Муста-

фир андан юч нёгери бла 
къачханды. Аланы арала-
рында алты жашы уруш къа-
зауатына кирген кёнделенчи 
киши Жанатайланы Алий да 
болгъанды. 

Ызы бла, душман кетген-
лей, хапарын эшитип, НКВД-
чыла т у т уп,  Мустафирге 
соруу этип башлагъандыла: 
нек тюшгенсе тутмакъгъа, 
къалай бла, не ючюн эркин 
этгендиле… Ол заманда 
тёре алай эди – къайда да 
душманны ызларын излеген. 
Юйюрю сюргюннге кетген-
де да т у тулуп т ургъанды 
Мустафир мында. Былайда 
анга аны сабийлигинден та-

ныгъан Хутуйланы Ханафий 
болушханды.

1946 жылда ызларындан 
барып, ол юйюрюн Къыр-
гъызстанда Кант районда 
«Кенеш» колхозда тапханды. 
Анда аны тамата зоотехник 
этгендиле. Ол терк окъуна 
къарыусуз мюлкде ууакъ 
аякълы малланы къумалы-
лыкъларын игилендирип, 
иничке жюнлю къойланы 
жайып, мюлк къолайын кё-
тюргенди. Ол жангылыгъы 
ючюн Будайланы Мустафир 
«Сыйлылыкъны Белгиси» ор-
деннге тийишли болгъанды.

Малкъар халкъ сюргюнден 
къайтханда, Хасанияны бла 
Акъ-Сууну ара мюлклерини 
аты «Пригородный совхоз 
«Курортпродторга» деп алай 
эди.  Тюз келе келгенлей 
Мустафирни ол мюлкге та-
матагъа салгъандыла, сора 
ол юйюрю бла Хасанияда 
тохтагъанды. 

Башларын сугъар жер тап-
май, къайгъылы болуп ай-
ланнган таулулагъа жангы-
дан ара мюлкню къурагъан 
къыйын эди. Болсада юч 
жылдан сора ол къыралгъа, 
анда ишлегенлеге да хайыр 
келтире башлагъанын бел-
гилерге керекди. Анда ишни 
къурагъандан сора, саулугъу 
тозурагъан Мустафир кеси 
ыразылыгъы бла «Лебедь» 
пансионатха кёчюп, жети 
жылны анда таматалыкъ 
этип тургъанды. 

Хуртуланы Батокъаны къы-
зы Шамжан бла бирге ол 
юч жаш бла къыз ёсдюрген-
диле. Жарсыугъа, ол бийик 
усталыгъы, къураучу хунери 
да бийик болгъан уллу адам 
Будайланы Ахияны жашы 
Мустафир жашаудан асыры 
эртте кетгенди – 1967 жылда, 
анга жаланда элли жети жыл 
болгъанда. 

Игилени атлары сёнг-
мез байлыгъыбыз бол-

гъанлай, алагъа ушар-
гъа итине, алада болгъан 
адамлыкъны кеси кесибиз-
ге юлгю эте жашайбыз. Че-
ченланы Зулкъайны жашы 
Аллахберди халкъыбызны 
ахшыларындан эди. 

Ол 1911 жылда Къаш-
хатауда туугъанды. Гит-
челигинден хар бир кеси 
кибик жашчыкълача эл 
т урмушда не жумушха 
да жарашханды. Неге да 
сейири болгъан жашны, ол 
сегизжыллыкъ эл школну 
бошагъанлай, Ленин атлы 
окъуу шахарчыкъда эки-
жыллыкъ устаз курслада 
окъургъа ийгендиле. Ол 
окъууун бошап, урунуу 
жолун элинде устаз болуп 
башлагъанды. Алай 1933 
жылда аны аскерге чакъ-
ыргъандыла.

Аны Холам-Бызынгы 
райисполкомда нархо-

зучётну инструктору этген-
диле. Ызы бла исполкомну 
район советини секре-
тарына айыргъандыла, 
андан сора жер бёлюмню 
таматасыны къуллугъуна 
салгъандыла. Алайда иш-
лей тургъанлай, Уллу Ата 
журт уруш башланып, Че-
чен улун военкомат Крас-
нодарда Шимал Кавказ 
фронтну политруклары-
ны билимлерин ёсдюрген 
аскер курслагъа жибер-
гендиле. 

Аланы бошап, ол Ши-
мал Кавказны эмда Тау 
артында  аскер округда 
батальонну 370-чи стрел-
ковый полкуну 28 стрел-
ковый бригадасыны пар-
торуну къуллугъунда уруш 
этгенди. Жаралы болуп, 
Тбилисиде госпитальда ке-
сине бакъдырып, дагъыда 
аскер бёлюмюне къайт-
ханды.  

Таматала аны кичи ко-
мандирлени хазыр-

лагъан аскер курслагъа 
жибергендиле. Алай бла 
Чечен улу 1944 жылда 

Къазанда бийик аскер-по-
литика училищеге тюшген-
ди. Алай малкъар халкъны 
кёчюргенлери бла байлам-
лы, аны, башха таулу офи-
церленича, окъуудан чыгъ-
арып, уруш болмагъан 
жерде къуллукъ этерге жи-
бергендиле. Ол Туркестан 
аскер округну къурамында 
Узбекистанда Кашхада-
рьин областьны Каматин 
районуну военкоматында 
инструктор болуп ишлеп 
башлагъанды. Уллу Ата 
журт уруш бошалгъынчы 
таулу жаш анда тургъанды.

Уруш  боша лгъандан 
сора къыралда не жер-

де да эл мюлк, жерчилик, 
малчылыкъ жаны бла уста-
ла керек болгъандыла. Аны 
алгъын жер бёлюмге тама-
талыкъ этгенин, ол жаны 
бла сынауу да болгъанын 
эсге алып, Самарканд об-
ластьда Катта-Курган ин-
кубатор станциягъа тама-
тагъа салгъандыла. Бир 
ненча жылгъа Аллахберди  
анда бири бирин ангылагъ-
ан къаты коллектив къу-
рагъанды, производствону 
кенгертгенди, тауукъ бала-
ла бла республиканы ара 
мюлклерин толу жалчытып 
башлагъанды.

1955 ж ы л д а  К о м -
партияны Ара 

Комитети бла СССР-ни 
министрле совети колхоз-
ланы, совхозланы оноу 
этген кадрла бла жал-
чытыуну юсюнден бегим 

чыгъаргъандыла. Ол тиз-
мелеге отуз минг адам 
жазылгъанды. Чеченланы 
Аллахберди да.  Ючай-
лыкъ курсла да окъуп, 
алчы колхозладан бирин-
де стажировканы ётгенден 
сора аны Нур-Ата районда 
«Коммунизм» атлы кара-
куль колхозгъа председа-
тель этип салгъандыла. 

Ол артха къалгъан мюлк 
эди. Аны алайлыгъыны 
сылтауун тинтип, Аллах-
берди бир оюмгъа келген-
ди: бек аллындан адамла-
ны тойдурургъа керекди, 
мал ашланы да жетерча 
хазырларгъа. Отлау жерле-
ни къаздырыргъа эркинлик 
болмай тургъанлай, элли 
къартла бла кенгешип, 
Чечен улу аллай жерледе, 
урлугъун ёнкюч алып, бу-
дай бла арпа ёсдюргенди. 

Кюз артында эллилени 
хар бири ол тирликден 

юлюш алгъандыла, юйле-
рине берекет киргенди. Он 
минг ууакъ аякълы малны 
саны эки жылны ичине 
отуз мингнге дери ёсген-
ди. Колхоз а миллионер 
болгъанды. Аллахбердиге 
ол жетишимле ючюн «Сый-
лылыкъны Белгиси» орден 
берилгенди. Аты алчыланы 
санларында айтылгъанды. 

Андан сора да, бизни 
жерлешибиз анда СССР-
ни партиясыны Ара Ко-
митетини, Узбекистанны 
Баш Советини, Министрле 
советини сыйлы махтау 
къагъытларына тийишли 
болгъанды. 

Ол Ата журтха  1958 
жылда къайтханды. 

Мында Бабугентде «Чи-
рик кёлле», Къашхатауда 
«Къызыл Малкъар» кол-
хозланы председатели 
болуп ишлегенди. 1965 
жылда уа Совет райи-
сполкомну эл мюлк управ-
лениясыны таматасыны 
къуллугъуна салыннганды. 
Анга «РСФСР-ни сыйлы 
зоотехниги» деген сыйлы 
ат аталгъанды.

Къыйын кюнледе иш ху-
нерлери бла атларын айт-
дырып, миллетлерин къуу-
андыргъанланы араларын-
да Локияланы Маштайны 
жашы Хаматгерий сыйлы 
жерни алады. Ол 1930 жыл-
да Къашхатауда туугъанды. 
Эл школда сюйюп окъугъ-
анды. Атасы саулай Черек 
ауузу таныгъан агъач уста 
болуп, жашчыкъ андан кёп 
затха юйреннгенди. 

Маштайны мамыр ишин 
Уллу Ата журт уруш тохтат-
ханды. Ол, беш сабийни ата-
сы, фронтха чакъырылып, 
анда тас болгъанды. Жа-
ланда бир къагъыт келгенди 
андан. Хаматгерий юйюрде 
тамата эди да, атасындан 
хапар юзюлгенлей, бары-
ны да ауурлугъун кесине 
алгъанды. Кёчгюнчюлюкде 
ала Къыргъызстанда Къы-
зыл-Къаягъа тюшгендиле. 
Кимни эсе да тил этгени бла 
беш сабийни анасы Кёккёз-
ню тутуп, алты жылгъа сюд 
этгендиле. 

Хаматгерийге – онтёрт 

жыл, кичиге, Сакинатха, 
уа – эки. Ол болумда жаш, 
башха кёчгюнчюлеча, шах-
тада ишлеп башлагъанды, 
алай а атасындан кёп затха 
юйреннген устаны къуру-
луш кесине тартханды. Ол 
себепден ол 1945 жылдан 
башлап Къызыл-Къаяда 
тийишли управленияда иш-
леп башлагъанды. Эрине 
билмегени, не жумушну 
да къолгъа тири алгъаны 
бла Локия улу нёгерлерине, 
таматалагъа да кесин терк 
сюйдюргенди. Ала да бу 
жаш адамны тёрт сабийге 
къайгъыргъанын билип, онг 
этерге кюрешгендиле.

Къызыл-Къаяда ала жа-
шау юйле, больницала, 
культура эм башха мекямла 
ишлегендиле. 1952 жылда 
Жай театр жалчытыргъа 
берилгенде, Локия улун 
къурулуш махкемени, 1955 
жылда уа Къыргъызстанны 
Комсомолну ара комитетини 
сыйлы махтау къагъытлары 
бла белгилегендиле. Ызы 
бла анга «Социалист эриши-

уню отличниги» деген белги 
да бергендиле. Къызыл-
Къаяда бу махтаулу жер-
лешибизни атын жюрютген 
орам барды. 

Ата журтха, туугъан элине 
Хаматгерий 1958 жылда 
къайтханды. Келе келген-
лей, Къашхатауда консерва 
заводха кирип, анда ишлеп 
башлагъанды. Ол жыл окъ-
уна аны артха къайтарыргъа 
сюйюп, Къызыл-Къаядан 

къурулуш управленияны 
таматасы Н.А. Кузнецов 
келгенди. Алай а, къонакъ-
лыкъда бир ненча кюн 
туруп, артха кеси жангыз 
къайтханды. 

1961 жылда Къашхатауда 
колхозла арасыны къуру-
луш управлениясы (МКСУ-
6) ачылгъанды. Ол ишлеп 
башлагъан биринчи кюнден 
окъуна Хаматгерий анда 
уруннганды. Ала жашау 
юйле, школла, клубла, мал 
къошла ишлегендиле. Этген 
жетишимлери ючюн Локия-
ланы Хаматгерий кёп махта-
улагъа тийишли болгъанды. 
Ол санда тюрлю-тюрлю ве-
домстволаны сыйлы махтау 
къагъытларына, Урунууну 
Къызыл Байракъ орденине, 
«Жигер уруннганы ючюн» 
майдалгъа, бир ненча кере 
«Социалист эришиуню от-
личниги» деген белгилеге. 

1971 жылда уа Локияланы 
Хаматгерий «РСФСР-ни 
сыйлы къурулушчусу» де-
ген сыйлы атха да тийишли 
болгъанды. Аны аты респу-

бликаны, Совет (Черек) рай-
онну да Сыйлы китапларына 
жазылгъанды.

Ол къыйын салгъан эгеч-
лери усталыкъ, билим да 
алгъандыла. Назифа кийим 
тигиучю, Саният медсестра, 
Сакинат а врач болгъанды-
ла. Ахмат а, къарындашы 
Хаматгерийча, къурулушчу 
усталыкъны сайлап, бирге-
сине ишлеп тургъанды.

Хаматгерий  Улбашла-
ны Хадисни къызы Шамса 
бла юч къыз бла жаш ёс-
дюргендиле. Ала барысы 
да халкъларына жарагъан 
адамла болуп ёсгендиле. 
Жашы Магомет – къурулуш-
чу, къызлары Рахима бла 
Аминат – устазла, кичилери 
Азиза уа – врач.

Аламат, халкъ сюйген 
адамны – Локияланы Маш-
тайны жашы Хаматгерийни 
къол жылыуун Къашхатауда 
кёп фатарлы юйле, Къашха-
тау бла Аушигер арасында 
ретрансляция телебашня, 
Бызынгыда бла Огъары 
Жемталада школланы, Ба-
бугентде интернат школну 
мекямлары, Тёбен Жемта-
лада маданият юй, почта, 
школ сакълайдыла. 

Халкъыбыз кёчюрюлгенде, кёп ада-
мыбыз шахарладан, уллу элледен окъ-
уна узакъ жерлеге тюшгендиле. Сора 
ол орналгъан жерлеринден комендант 
эркин этмей  бир жары барыр онг бол-
магъаны ючюн ал кезиуде сабийлерин 
муратларына жетдиралмагъандыла. 
Алай окъургъа уа бек адыргы этген-
диле. 

Сора, халкъыбызгъа этилген къаты-
лыкъ аз да жумушагъанлай, таулу са-
бийчикле школгъа жюрюп башлайдыла. 
Жолну узакълыгъына, ач, жаланнгач 
болгъанларына да къарамай, билим 
алыргъа талпыннгандыла. 

Бийик окъуу юйлеге кирирге эркинлик 
берилгенлей а кёпле ары жан атадыла. 
Анда да айырмалы жетишимлери, ариу 
къылыкълары бла да атларын айтды-
радыла.  Ма бу сурат да 1956 жылда 
Алма-Атада алыннганды.  Аны бизге  
Жарашууланы Исхакъ келтирген эди. 
Ол кеси да ма бу суратда студентлени 
арасындады. Кёп жылланы Хушто-

Сыртда колхозну председатели болуп 
ишлегенди. Артда Чегем шахарда эл 
мюлкню техника бла жалчытхан  управ-
лениягъа башчылыкъ этип тургъанды.

Суратдагъыланы тукъумлары иги 
кёрюнмегенлери себепли биз аланы 
жазып алып алай басмалайбыз: Сал-
пагъарланы А.С., Татаркъулланы А.О., 
Сарыланы О.Т.,  Эфендиланы А.М., 
Биджиланы Б.А., Боташланы Ш.Б., Чот-
чаланы Х.,Таукенланы М.Т.,Текеланы 
Э.М., Байчорланы Д.Д., Элеккуланы 
А.Л., Афашокъаланы К.М.,  Байрамукъ-
ланы И.К., Тамбийланы М.Х., Жашакъ-
улланы С.Х., Аккыланы Д., Кантланы 
Х., Кипкеланы А.Х., Хасанланы А.И., 
Жаппуланы К.А.,  Будайланы И.А., 
Хапаланы М.Х., Акъбайланы М.Ш., 
Жарашууланы И.Н.,  Жашаккуланы 
А.З., Касайланы И., Аппайланы Р.Х., 
Толубайланы Б.Х.,  Къойчуланы А., 
Жанболатланы Х.М., Эркенланы Н., 
Боташланы К.Н.,  Курданланы Х.Х., 
Бекбайланы Х.А., Къочкъарланы М.Х.

Эллинчи жыллада аскерде къуллукъ этерге 
таулу жашланы да алып башлагъандыла. Ол а  
анча жылны бир затха эркинлиги болмай тургъан 
халкъыбызгъа уллу магъанасы болгъан иш эди.  
Жюреклери учуннган жашла Ата журтну аллында 
борчларын толтурургъа атланнганда, аталаны, 
аналаны кёллери кёкге жетгенди.  Андан эди 1955 
жылны кюз артында темир жол станцияны майда-
ныны къобуз тауушдан толгъаны.

Ма бу суратда   биринчи чакъырылгъанладан 
тёртюсюн кёресиз. Аны эртте бизге Сабанчыланы 
Жамал келтирген эди. Ала кимле болгъанларын 
да ол билдиргенди:  олтургъанла (солдан онгнга)  
Нёгерланы Мухадин бла Чочайланы Ако, сюел-
генле (солдан онгнга) Сабанчыланы Жамал бла 
Локияланы Ахмат.  

Жамал билдиргеннге кёре, 1955 жылда, къырал-
да политика жылыу ургъанлай, Къыргъыз ССР-ни 
Ош шахарындан бир кюннге 40 таулу жаш алынн-
ган эди аскерге.  Аланы асламысы алгъа Новгород 
областьда Едров станциягъа тюшгендиле. Артда 
аланы жартысын Калининград  тийрелерине 
жибергендиле.  Гитчеликден окъуна ишлерге юй-
реннген жашла аскерде да алай кёл салып , хар 
бирини атын аскер бёлюмледе юлгюге келтирирча 
къуллукъ этгендиле.

Сёз ючюн, Сабанчыланы Жамалны бла Нёгерла-
ны Мухадинни толу жыл озгъунчу окъуна юйлерине 
он кюннге солургъа жибергендиле, аталарына бла 
аналарына аскер бёлюмден ыспас къагъытла да 
келгендиле. Эристауланы Мухадиннге низамы, 
аскер усталыгъы ючюн кёп да бармай жаппа-жан-
гы машинаны жюрютюрге бергендиле. 

Жигит аскерчи,  
аламат мюлк къураучу

Сынауланы айланч 
жолларында 

чыныкъгъанды

Атын иги бла айтдыргъан къурулушчу

Юлгюге тутхандыла усталыгъын

2-чи, 3-чю бетлени басмагъа Текуланы Хауа бла 
Мусукаланы Сакинат хазырлагъандыла.
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АТТАЛАНЫ Жамал

Эски сурат

Алий Байзулла... Бу  атны 
адабиятха жууукъ болгъанла, 
аны тинтип кюрешгенле, по-
эзияны сюйгенле иги таный-
дыла. Ол бийик тауланы ара-
сында туууп, гитчелигинден 
кесин къара ишге ургъанды. 
Комбайнчыны болушлукъ-
чусу, тракторчу, къурулушчу, 
таулада къутхарыучу да бол-
гъанды. Артда уа Москвада 
М.Горький атлы  Литература 
институтну бошагъанды. Ан-
дан сора уа   Тырныауузда 
«Горняцкая слава», ызы бла  
"Коммунизмге жол" газетле-
де, телевидениеде, "Нюрде" 
да ишлегенди. Кёп назмула, 
хапарла, жомакъла, статьяла, 
эсселе, поэмала  да жазгъан-
ды. РФ-ни Жазыучуларыны 
союзуна  да киргенди. 

Битеу бу шартла фахмулу 
жашыбызгъа жораланып бай-
рым кюн  Литература салонда 
бардырылгъан тюбешиуде  
айтылгъандыла. Аны КъМР-
ни Жазыучуларыны союзу 
эмда аны  шуёхлары - жыр-
чы, композитор, художник, 
поэт Сарбашланы Азнор бла 
Абдуллаланы Марина - къу-
рагъандыла.

Ары Байзуллаланы Локъ-
манны жашы Алийни эсге-
рирге кёп адам келгенди. 
Аланы араларында жазыу-
чула, алимле, журналистле, 
художникле, поэзияны сюй-
генле, юй бийчеси Ольга бла 
къызы Алина, дагъыда кёп 
башхала. 

Залда бош жер жокъ эди. 
Сахнада  уа - поэтни художник 
Баккуланы Владимир ишле-
ген сураты. Аны тюбюнде уа 
- назмуларындан тизгинле. 
Уллу экрандан а поэтни  ауазы 
эшитиледи. Олтургъанла аны 

назму айтханына   шум болуп 
тынгылайдыла. 

Ингир ма алай башланнган-
ды.  Анда сёлешгенле, поэтни 
адамлыкъ,  чыгъармачылыкъ 
жолуну юсюнден  айта, аслам 
эсни  "Слово о полку Игоре-
ве"  поэманы  тинтген терен 
сагъышлы "Русь и поле" деген 
монографиясына бёлгенди-
ле. Ол да бошдан тюйюлдю. 
Поэманы  800-жыллыгъына 
жораланнган халкъла аралы 
конференциядан сора Алий-
ни Страсбургну университе-
тинде лекцияла  окъургъа  
окъуна чакъыргъандыла. 

КъМР-ни Жазыучуларыны 
союзуну правленини тама-
тасы  Беппайланы Муталип  
Байзулла улуну фахмусу керт-
да уллу болгъанын чертгенди. 
«Малкъар поэзияда, саулай 
маданиятда да ол кесини  
ызын къойгъанды деп та-
укел айтыргъа боллукъма. 
Аны назму окъугъаны мени 
къулагъыма эшитилгенлей 
турады. Къайсы ишича, ол 
да кишиге ушамагъан, алай 
сейир эди»,-дегенди. 

Жазыучу эмда илмучу  Жур-
тубайланы Махти уа  Алий 
назмучу болуп туугъанын  

чертгенди.  "Мен аны назму-
ларын окъугъанда, акъылы-
ма  Мокъаланы Магомет бла 
Бабаланы Ибрагим келген-
диле. Алгъа аны сылтауун 
ангылаялмагъанма, артда, 
талай жыл озгъандан сора, 
тюшюннгенме ала ючюсю да 
бирге ушашлыларына. Акъыл-
балыкъ болмагъан заманла-
рында  кёчгюнчюлюкню, ёк-
сюзлюкню да сынагъандыла, 
поэзиягъа 1965 жылда келген-
диле. Ючюсюню да ёмюрлери 
узакъ болмагъанды. Аны бла 
бирге Алийни энчи ызы, сёзю 
болгъанды", - дегенди алим. 

Алийни юсюнден дагъыда 
поэт эм журналист Моттай-
ланы Светлана, филология 
илмуланы доктору Биттир-
ланы Тамара, Тырныауузда  
музейни директору Ёзден-
ланы Женя, дагъыда кёпле 
айтхандыла. Къызы Алина 
уа атасына аллай уллу хур-
мет этип келгенлеге жюрек 
ыразылыгъын билдиргенди. 
Сарбашланы Азнор, Гузиланы 
Тахир, Ташлы -Таладан "Инар" 
жыр къауум Байзулланы на-
змуларына  къурашдырыл-
гъан жырланы айтхандыла.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.

Бу сурат 1950 жылда Къыргъызда алынн-
ганды. Олтуруп тургъан эр киши Кёнделенден 
Отарланы Исмайылны жашы Юсюпдю. Аны 
онг жанында, къолунда къагъанакъ сабий бла 
тургъан байбийчеси Байкъазыланы Халиматды. 

Юсюп урушха къатышханды. Андан сау-сала-
мат къайтып, сюргюнню кезиуюнде Къыргъызда 
тургъанды. Андан къайтхандан сора Жангы 
Малкъаргъа кёчгенди. Анда ара мюлкде урунн-
ганды. 1977 жылда ауушханды. Халимат а 1986 
жылда дуниядан кетгенди.

Быланы алты къызлары бла эки жашлары 

болгъанды. Ата-ана аланы ёсдюргендиле, 
окъутхандыла. Барысы да бирер жерде юйюр 
къурагъандыла. Бюгюнлюкде аладан юч къыз 
саудула.

Юсюпню Сейит, Мустафа деп эки къарын-
дашы да кетгендиле урушха. Экиси да анда 
къалгъандыла. Мустафаны Махти бла Шамкъыз 
деп жашы бла къызы бар эдиле да, аланы да 
Юсюп ёсдюргенди.

ОСМАНЛАНЫ Хыйса. 

Кючмезланы Гитчени 
жашы Камал  не заманда 
да футболну бек жаратхан-
ды. Къазахстанда тургъан 
жерлеринде уллу кишиле 
бла тенг эллери ючюн 
ойнап тургъанды. 1953 
жылда уа, жети классны 
тауусхандан сора,  Ал-
ма-Ата областьны Талгар 
шахарында эл мюлк тех-
никумгъа окъургъа кире-

ди да,  футболну анда да 
къоймайды.

Аны ойнагъанын окъуу 
юйню таматалары кёрюп, 
техникумну  командасына 
къошадыла. Бираздан а 
аны капитаннга айырады-
ла. 1956 жылда уа  бите-
укъазахстан спартакиада 
болады. Ары барыргъа 
жыйымдыкъ команданы 
къурай туруп, тренерле ары 

Камалны да чакъырадыла. 
Бу къауум андан алчы 

жерге  тийишли  болуп 
къайтады. Ол хорламда 
уа таулу жашны да уллу 
юлюшю болгъанды. 

СУРАТДА :  футболдан 
жыйымдыкъ команда; сол 
жанында биринчи сюелген 
къазахлы тренерди, аны 
жанындагъы уа  Кючмез-
ланы Камалды.  

Белгилисича, «Къоркъуусуз эм тынгылы авто-
мобиль жолла» миллет проектге кёре,  Нальчикде 
Киров орамгъа тынгылы ремонт этиледи. Аны 
бла байламлы бу кюнледе   анга къошулгъан 
Байсолтан улу орамдан Къулий улу орамгъа дери 
кесегинде транспортну къайсы тюрлюсюне  да  чек 
салыннганды.  Ол себепден   улоула    болжаллы 
халда   бу схема бла   жюрюрюкдюле:

—1- чи номерли  троллейбус  «Горная — Дубки 
— Нартан»  Ахохов, Чернышевский, Байсолтан 
улу, Тарчоков эм Киров орам бла; 

— 11-чи  («6 микрорайон — Лицей №1»)  эм 11-
чи А  («5 микрорайон — Лицей №1»)  маршрутла   
Чернышевский — Байсолтан улу-Тарчоков-Киров 
– Атажукин  орам бла;

— 10-чу номерли маршрут  («Фурманов — 
Хасанья»)   Толстой — Чернышевский — Головко 
— Ленин орам эмда эски ызы бла;   

— 9-чу номерли маршрут  «Микрорайон «Се-
верный» — 6 микрорайон» -  Шортанов — Къулий 
улу — Киров орамла  эм эски ызы  бла; 

— 6-чы «А» номерли маршрут  («Искож — 5-й 
микрорайон»)   Головко — Шортанов — Байсолтан 
улу — Тарчоков — Киров орамла бла; 

- 4-чю («Дубки — Горная»),  2-чи  («Горная — 
Шалушка»), 2-чи («Александровка — 5 микро-
район») эм  2-чи А («Адиюх — 5 микрорайон») 
номерли троллейбусла бла автобусла эски марш-
рутлары бла жюрюрюкдюле.   

Кеси заманыны бек даража-
лы адамларындан бири эди 

Солтанланы Мусаны жашы Асхат. 
Ол 1886 жылда бек бийик тау эли 
Шыкъыда туугъанды. Анда да та-
улу эр кишиле ёмюрледен келген 
мал, жер жумушларын жалчыта 
жашагъандыла. 

Алай а Мечиланы Кязим хажи, 
дуния танып келип, кеси элли 
сабийлеге къара танытыргъа сюй-
генин билдиргенде, анга экили 
болгъанла чыкъмагъандыла. Аны 
гюрбежисини арбазы къачан да 
балаладан толу болгъанды. Ала 
уа жангы затха термилген бир 
озгъурла. 

Алай бла Асхат Кязимни сохта-
сы болгъанды. Ол ариу субай 

жаш болуп ёсгенди. Билимли  да 
болгъанын эсге алып, аны озгъан 
ёмюрню отузунчу жылларында 
колхоз председательге айыр-
гъандыла. Анда бир ненча жыл 
ишлегенден сора, ол ара мюлкде 
башха жумушла бла жубаннган-
ды. Алай а ол мамыр кезиу кёп 
бармагъанды. 

Уллу Ата журт уруш башланн-
ганда, аны къазауатха чакъ-

ыргъандыла. Ал жыллада сер-
мешле къаты баргъандыла. Ол, 
къутула келип, Воронеж тийре-
синде жесирликге тюшгенди. 

Тутулгъанланы бирге жыйып, 
Польшагъа келтиргендиле. Андан 
аланы Германиягъа ётдюрюп, 
бирер жерде энчи адамланы 
къолларына берип ишлетирге эди 
фашистлени умутлары. 

Алай а, манга болгъан кимге 
болду деп, сакълап турмагъанды 
Асхат. Жигит таулу жаш, же-
сирликден къачып, андан узакъ 
болмай уруш этген совет аскерчи-
леге келгенди. Анда тинтип, аны 
юсюнден хапар алып, бир аламат 
командир, ишин трибуналгъа 
жетдирмей, бёлюмюне къошуп 
къойгъанды. Къазауатны Солтан 
улу хорлам бла Кенигсбергде бо-
шагъанды.

Уллу Ата журт урушну ветераны, 
таулу халкъны кёчюрюлген 

хапарын эшитип, жюреги эзиле, 
излеп, юйюрюн Къыргъызстанны 
Иссык-Куль областыны Ананьевка 
элинде тапханды.

Къолу неге да уста анда агъач 
уста болуп да, Иссык-Куль район-
ну Калинин атлы колхозунда мал-
чылыкъда да ишлегенди.  Ол 1956 
жылда къойчулукъну айнытыугъа 
салгъан къыйыны ючюн Ленинни 
ордени бла саугъаланнганды. 
Ызы бла аны Москвада Халкъ 
мюлкню жетишимлерини битеусо-
юз кёрмючюне чакъыргъандыла. 
Андан ол майдалгъа тийишли 
болуп къайтханды. 

Асхатны къой къыркъыуда, 
къозу алыуда да бийик жети-

шимлери кёплеге юлгю болгъан-
дыла. Ол дагъыда  1956 жылны 

ахырында Къыргъыз ССР-ни Баш 
Советини Президиумуну Сыйлы 
махтау къагъыты бла саугъаланн-
ганды. Бираздан а аны Исык-Куль 
область Советге депутатха айыр-
гъандыла. Ол уллу жетишим эди 
киши жеринде кёчгюнчюлеге. Тау-
луланы къууанчларыны чеги жокъ 
эди. Назмучу Шауаланы Акат а 
анга атап, назму жазгъанды.

Москвагъа да бара уа билип, 
Жюрегинг ёсюп къайтханса. 
Мавзолейде уа Ленинни кёрюп, 
Келиб а хапар айтханса. 

Хар затха сен а – бир кибик уста, 
Эки къолунг а алтынды.
 Энтта бараса, жукъунгу къыстап, 
«Солуй билмеучю» – атынгды. 

Ата журт ючюн уруш этгенсе, 
Къартыракъ халынг жаш кибик. 
Акъылынг сени уллу кёреем, 
Санларынг – къаты, таш кибик.

Солтанланы Асхат Ата журтха 
1961 жылда къайтханды. Ол 

башха шыкъычыла бла бирге Ша-
лушкада орналып, анда колхозда 
ишлеп тургъанды. 

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

Таулу ана тау желледен 
                                    жаралгъан,
Акъсыл бетинг къум тюзледе 
                                    къаралгъан.
Къара къадар тентиретген 
                                        халкъынгы,
Къалкъан болуп алларында 
                                    баралгъан.

Баргъанса сен, жаралы тур 
                                  баргъанлай,
Къум тюзлеге жюрек къанынг 
                                     тамгъанлай.
Балалы къуш балаларын 
                                       къоруулай,
Уясына къанатларын 
                                      жайгъанлай.

Къыйынлыкъда къаты байлап 
                                             белинги,
Къадар бла къажау туруп 
                                       сёлешдинг.
Ёчюлтмем деп миллетими 
                                           жилтинин,
Ёлюм бла бетден бетге 
                                     сермешдинг.

Ёчюлтмединг, тирилтдинг,
Ол жилтинни жандырдынг.
Отлукъ керек жилтиннге,
Ёз къанынгдан тамдырдынг.

Къайдан алдынг, таулу ана,
Тауларынгы къарыуун?
Тохтатыргъа къум тюзледе
Аналаны сарыуун.

Къайдан алдынг, таулу ана,
Ач асланны къарыуун?
Жаралы айыу баргъан кибик,
Къан ыз къоя барыуунг.

Тёгерегинг къум тюзле,
Болмайын таулу-ташлы.
Миллетинги жутарыкъ
Сарыуекге ушашлы. 

Жан-жанынгы къармадынг,
Тапсам деп бир амалын.
Къан-къыранны къанлы 
                                       ёлюмню
Тюз жюрегин марадынг.

Таулу ана, тауладан да 
                                           бийиксе,
Тауларымда акъ туякълы 
                                             кийиксе.
Къыйынлыкъда деу жалкъангы 
                                       къайырып,
Сур жылланы эсгертмеси 
                                           кибиксе. 

ТОКУМАЛАНЫ Раиса.

1944 жылны март айы. Жюк 
ташыгъан вагонну ичи бир 

да болмагъанча сууукъду. Сюрме-
ленмеген къангаладан ишленнген 
тапкалада тиширыула, сабийле, 
къарыусуз къартла, юйюр-юйюр, 
бирге жокку болуп, буюгъуп жата-
дыла, асламысы къуру къангалагъа 
аууп. Бираз тириреклени уа баш-
ларына салып келген тюйюмчек, 
артмакъ кибиклери да кёрюнеди. 
Юслеринде кийимлеринден сора 
башха энчи ырысхылары кёрюнме-
генле да бардыла.

Тюгел акъылбалыкъ болмагъан 
назик къара шинли жаш, эски 

машок бла къалай эсе да топуракъ 
мажарып, аны вагонну ортасына 
жайып, юсюне къанжал салып, 
от тиргизирге кюрешеди. Бу тап-
сызлыкъдан да уллу тартынмай, 
чыммакъ-акъ сакъаллы бир къарт 
къыстау намаз этеди. 

Ол, аны бошап, эки къол аязы бла 
мамукъ тюрсюнлю акъ сакъалын 
сылап, иги аслам заманны, къолла-
рын кенгине жайып, Аллахдан тилек 
тилеп башлайды. Дууа этгенине 
кёре, бу жангыз кесини угъай, сау 
миллетни къайгъырымын кёргеннге 
ушайды. Сау болсун, не этерикди,ол 
да, къолундан келгенича, миллетге 
болушлукъ излейди.

Бир тиширыу а жилягъан сабий-
ни жапсарыргъа кюрешеди – 

ёшюн салып, къолчугъуна гыржын 

туурагъан тутдуруп да кёреди, тын-
чайталмайды. Ол, таш-агъач ашай, 
къатыдан къаты жиляй баргъан 
болмаса, бир таушалыр къайгъы эт-
мейди. Сора ана, белинде ботасын 
тешип, сабийин анга чулгъап, вагон 
ортасында жангыдан жана келген 
отну аллына чёгеди. От жылыу ура 

башлагъанлай, сабий шош болады.

Терезеден саркъгъан жауун 
тамычыча, бетчигин ызлагъан 

жилямукъла да тохтайдыла. Бир 
кесекден, бурунчугъу бла хауаны 
ичине тартып, аз-аз жюрексиннген 
кибик эте, къабар муратда гыржын 
туурагъанны аууз орамына элтип, 
сюйдюмлю жумушакъ бетчигинде 
тюгел кетмеген жилямукъгъа жет-
дирип, къолчугъун мыккыл энишге 
жибереди. Сабий хайырланмагъан 
гыржын туурагъан от жагъада топу-
ракъ юсюне тюшеди да, тиширыу 
аны уятмазча, шош ийилип, гыржын 
туурагъанны алады.

Бу къагъанакъны,  бир тюрлю 
бир хатасы болмай тургъанлай, 

«жау жагъадан алгъанда, бёрю 
этекден алады» дегенлей, туугъан 
жеринден суууруп баргъанларын-
да, сууукъ да, ачлыкъ да энчирекми 
жунчутдула.

Не айтхылыкъ гёжефлеге да 
къарыулары къарыгъан сууукъ, 
ачлыкъ – жашауну эки кюйсюз душ-

маны, бу гитче жанны жанымай, 
уллу болургъа къоюп, Малкъарны 
сууундан къандырыргъа онг берлик 
болурламы? Бу дуниягъа жара-
тылгъан кюнюнде, уллу Аллахны 
белгиси болуп, къагъанакъны 
мангылайына не жазылгъан болур? 
Бусагъатда уа ол от жылыугъа бла 
поездни темир чархларыны бир 
халда тауушуна бёленип, анасыны 
къоюнунда мамыр жукълайды.

Вагонну тюз ортасына чыгъып, 
бетинде къайгъы азап белгиси 

кёрюне, бир тиширыу жамауатны 
эсин бир аз заманнга кесине бурду.

– Эгечлерим, жанларым, мени 
сизден бир тилеригим барды, – 
деди ол. – Уллу Аллахны къадарына 

сыйынып, кесигизге эс тапдыра, 
кёл этдирип, ауушханлагъа жиля-
мазгъа кюрешигиз. Алай болмаса, 
бу гяуур начасла, тасха табып, ёл-
генлени элсиз-юйсюз жерледе жол 
жанына атып къоядыла. 

Бир тохтагъан жерде, туура толу 
адети бла эталмасакъ да, жерни 
къазып басдырыр мадар табар-
быз. Жанларым-кёзлерим, сиз кёп 
жашагъыз, энтта бир къартыбыз 
дуниясын алышханды, – деп, кюч-
сюндю ол.

Вагонну ичинде, абаданла угъ-
ай эсенг, сабийле окъуна аны 

айтханына эс бурдула. Ма ол сёз-
ле, ма ол суратла жашауда мени 
биргеме жюрюйдюле, къулагъыма 
эшитилгенлей, кёзюме кёрюнн-
генлей, къайры барсам да, мени 
ашыргъанлай айланадыла.

О, кёп палахладан къутулгъан, 
бюгюлмеген, сынмагъан, мен жа-
нымча кёрген огъурлу миллетим! 
Сени кёрген къыйынлыкъларынгы 
барын да жазаргъа бир инсанны 
да къолундан келмез. Бу мен 
унуталмагъан хапар жарым сагъ-
атны ичинде, азап жолда бара, 
бир жангыз вагонда болгъанды. 
Онюч жылны ичинде сау миллетни 
кёрген къыйынлыгъын а кесигиз 
эсеплегиз.
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