
Муса Джалильни эсгере... 
 Абдуллаланы Исмайыл. Хапарла.  
 Мызыланы Къаншаубийни алгъышлай... 
Къулчаланы Зульфия. Мустафа бла ёхтемленебиз.    

 Ушакъ.
 Ева Шеменец-Голасьны «Karachay-Balkar

 vocabulary of Proto-Turcic origin» китабына оюм. 



НАРТ СЁЗЛЕ

* * *
Къаны бузукъ – саны бузукъ.
* * *
Къапталдан – кёлек жууукъ,
Кёлекден – мёлек жууукъ.
* * *
Къарагъанны марагъан озар.
* * *
Къара жерге аман айтма,
Къалмазса сен, ары къайтмай.
* * *
Къарай кетсенг, тюй битер,
Къалай кетсенг, юй битер.
* * *
Къара кюч бла махтаннгандан эсе, –
Къара иши бла махтаннган эсли.
* * *
Къара къушну уясы къуру болмаз.
* * *
Къара лячин къартайса,
Къаргъалагъа аш болур.
* * *
Къара малны териси кючлю болады,
Ат керекге, жипге юлюшлю болады.
* * *
Къара сууну бокълама,
Тыяр тауну жокълама.
* * *
Къарачайны ёзенлери –
Жер байлыкъны гёзенлери.
* * *
Къар болмаса, сууукъ болмаз,
Кар болмаса, жууукъ болмаз!
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МУСА ДЖАЛИЛЬНИ АДАМЛЫГЪЫ,
 КИШИЛИГИ, ЗАКИЙЛИГИ

Бюгюнлюкде халатсыз назму жазгъан-
ла, кеслери къурашдырып, тизгинлени тап 
рифма бла жасагъанла да аз тюйюлдюле. 
Жазыучуланы бу жаны бла усталыкъла-
ры бийик болгъаны хакъды. Алай чынтты 
поэзияны кючю, къарыуу уа къуру ол биз 
башында сагъыннган жорукълагъа таянып 
къалмагъанын а иги билирге керекбиз.

Мени бюгюннгю сёзюм поэтни адам-
лыгъына, кишилигине, жигитлигине жо-
раланады. Бусагъатда кесим да сеземе, 
ангылайма болмагъанча, къалай къый-
ын ишди МГУ-ча бийик окъуу юйню про-

фессорларыны, алимлерини, студентлерини алларында сёз 
айтхан.

Бизни бу ингирибиз Муса Джалильни эсгериуге, аны 
60-жыллыгъын белгилеуге жораланады. Мен аны жашау жо-
лун ачыкълай, чыгъармаларыны тизмесин санай, баямлай тур-
лукъ тюйюлме. Жарсыугъа, аны бла тюбешиулерими юсюнден 
да зат айталмам – танымагъанма, бир кере да тюбемегенме ол 
деменгили чыгъармачыгъа. Бу ингирни хазырлагъанлагъа мен 
назмучуну адамлыгъыны юсюнден оюмуму ачыкъларгъа айт-
ханма. Чыгъармачыда, сёзсюз, ол шартдан бийик ышан бол-
магъан сунама.

Аны юсюнден хапарлайды дуния санатны тарыхыны къу-
ралыуу да. Эсге тюшюрейикчи Сааведра Сервантесни, Людвиг 
ван Бетховенни, Александр Пушкинни, Вольфганг Гётени, Ми-
хаил Лермонтовну, Харменс Рембрандтны, Адам Мицкевични, 
Лев Толстойну. Ала адамлыкъны, халаллыкъны, кишиликни 
юлгюлери, устазлары болгъандыла. Ол деменгили чыгъармачы-
ла халкъларыны азатлыкълары, эркинликлери, къууанчлары 
ючюн не уллу, не къанлы къазауатха кирирге да хаппа-хазыр 
эдиле.

Болдум мен жерде адам –
Алай эсе – кюрешчи да.

Алай жазгъанды башхала мажюсю Тейриге санагъан, та-
машалыкъ лирик. Белгили болгъанына кёре, айтхылыкъ поэт, 
акъылман Гёте оюм этгенича, адамгъа бек кереклилиги – ол 
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кесин да бу жорукъдан тышында къоймагъанды – жашагъан 
чакъда тохтаусуз кюрешчилик керекди.

Поэтни дунияда жерини, ишини тамалын ачыкълагъан бек 
жарыкъ, бек къыйматлы сёзю барды Пушкинни. Ол тизгинлени 
бусагъатда хар мектепчи да биледи. Алай аланы жигит поэтге 
жораланнган бу ингирде эшитдирмей къоялмайма:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
В мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал.

Жашауну болмагъанча бек сюйген, деменгили лирик, анга 
неден да бек багъалы эди тиширыу ариулукъ, чагъыр, таула, 
тенгиз, къар, жауун, кырдык, эрттенлик – бар жер жюзюнде 
къарамынгы къаматхан ариулукъ – анга уллу къууанч эди, 
алай а кесини деменгили ишинде, хорламында баш ышаннга 
уа мен алгъаракъда юлгюге келтирген тизгинледе оюмну айт-
ханды Пушкин...

Хау, халатсыз назму жазгъанла бюгюн бардыла. Былай ай-
талгъан а:

Да ахыр жырымы жюрекден 
Учурдум – мен жалдат аллында, –

ол бош эсде къалырча халатсыз назму жазгъан тюйюлдю. 
Ол жанын халкъы ючюн къурман этерге хаппа-хазыр болгъан 
жигит кюрешчиди. Жалдат къанлы балтасын ёрге кётюрген уу-
ахтыда, ёз жырын къурашдыралгъан – ол чынтты жигитлиги, 
ётгюрлюгю болгъан чыгъармачыды. Ол кеси дагъыда жашауну 
жарыкъ, ёмюрлюк кючю битеу малхуния, жаханим къарангы-
лыкъны хорларыгъына тюшюннгенди. Муса Джалиль ёле тур-
гъан ууахтысында да ийнаннганды Ата журтуну тюзлюгюне, 
аны хорларыгъына да. Поэт жашаугъа жораланнган ёмюрлюк 
жырларын кесин башкесле ёлтюрмей къоймазлыкъларын биле 
тургъанлай такъгъанды.

Ол назму тизгинле бош сёзле болуп къалмагъанлай, аланы 
къурашдыргъан чыгъармачыны солууу, къадары, жашаууду-
ла бюгюнлюкде да. Ёз халкъыны тюзлюгюне уллу ийнаныуу 
бергендиле Муса Джалильге акъыл, ётгюрлюк, кишилик да. 
Тутмакъда фашистлеге къажау кюрешген къауумгъа да баш-
чылыкъ ол этгенди. Ма алай бла чыныгъады анда таукеллик, 
жигитлик да.

Болмагъанча бек къыйынды ёлюмден къоркъууну хорла-
ялгъан. Муса Джалиль чыгъармаларына кёре, кече арасында 



4

чынгыл къая эрни бла баралгъан, уллу кишилиги болгъан ин-
санды. Ол кеси жигитлиги бла адамлай къалыргъа итиннген-
лени барына да бюгюн юлгюдю. Ма алай жашайды жер юсюнде 
кишилик, жигитлик, чынтты адамлыкъ:

Жашауум жыр болду, зынгырдап,
Жыр бол сен да, жетсенг, ажалым!..

Кесини юсюнден алай айтыргъа эркинлиги болгъан алай 
кёп поэт жокъду. Ол сёзлени айтырча Муса Джалиль болургъа 
керекди. Аныча тюзлюк ючюн жашагъан, кишилиги, уллу жа-
зыуу, къадары болгъан кюрешчи, чыгъармачы.

Гитче черекчик кемеле кётюралмаз. Муса Джалильни жи-
гитликге битеу жашау жолу хазырлагъанды. Аллай адамланы 
жашау сур, къыйын, бушуулу, гурушхалы заманлада жарата-
ды. Ала бек керекдиле анга. Жашау кеси да аласыз къыйматын 
тас этеди. Аласыз онг жокъ адамгъа, ала юлгю хар инсаннга. 
Аласыз не ариулукъ, не къууанч болмаз. Бу сёзлени тюзлюгюне 
шагъат этеди Муса Джалильни жашау жолу да.

Ол Ата журтну жаулары, жалдатлары бла адамлыкъ, тюз-
люк, азатлыкъ, поэзия ючюн кюрешге къурман этгенди ёз жа-
нын. Хау, ала поэзияны да жауларыдыла. Нек дегенде, поэзия 
къалыубаладан бери огъурлулукъгъа, жарыкълыкъгъа нёгер-
лик этгенлей келеди. Поэзия, ол къайсы тилде да жазылсын, 
къайсы кёк тюбюнде да эшитилсин аны ёню, ол тюнене, бюгюн, 
тамбла да фашизмге къажауду.

Фашистле да кёрюп болмагъандыла поэзияны. Дантеден 
Лоркагъа дери поэтлени къанлары тюз да намысча тазады. 
Алай болургъа керекди. Ол поэтни къудуретиди. Намыс бла по-
эзия. Тазалыкъ бла поэзия — ол бирди. Тау тёппеледе къарны 
тазалыгъы бла тюз энди чакъгъан баллини акълыгъы ёмюрле-
ден бери жашайдыла поэтде. Анда — сыйлылыгъы ётмек бла 
сууну да.

Муса Джалиль Ата журтну аллында, чынтты кюрешчича, 
уллу жигитлик этгенди. Алай ол кюрешчиден сора да поэт эди, 
уллу поэт! Ол фашист зинданда жюрегини къаны бла кёп минг 
назму тизгин жаратханды. Ол аны поэзия жигитлиги эди.

Деменгили адам Муса Джалиль, деменгили чыгъармачы 
да болалады. Художникни назмулары – аны къадары, аны 
намысы, аны бети, аны жашауудула. Суратчы бир затдан да 
къоркъмазгъа керекди, ол а алай тынч берилип къалмайды. 
Муса Джалиль жашауунда жигит кюрешчи, жигит суратчы да 
болгъанды.

Муса Джалильни юйретиуде, аны жигитликге хазырлауда, 
айхай да, къыйынлары уллуду орус, совет, дуния жазыучула-
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ны айырма китапларыны. Жигит поэтни бу эсгериу ингиринде 
мен айтыргъа сюеме: ёмюрледе атлары айтылсынла айтхылыкъ 
назму чуланы бла суратчыланы! Биз барыбыз да багъалай би-
лирге керекбиз санатыбызны, маданиятыбызны – битеу жа-
шагъанланы деменгили къууанчлары аладады!

Мен бегирек да чертирге сюеме татар адабиятны, мадани-
ятны уллу жетишимлерин. Татарстанны билимли, айырмалы 
адамлары Орта Азиядагъы республикаланы айнытыугъа бек 
уллу къыйын салгъандыла. Аланы бизни халкъланы жарыкъ-
ландырыуда, адабиятыбызны, маданиятыбызны кётюрюуде да 
юлюшлери чексиз уллуду. Татар халкъ бизге жигит поэт Муса 
Джалильни да бергенди. Биз анга аны ючюн бек ыспаслыбыз.

Илишаннга салынып ёлтюрюлген закий татар жазыучуну 
эсгерген ингирде мен бош сагъынмагъанма испанлы поэт Феде-
рико Гарсиа Лорканы атын. Ол башха жерде, башха зат ючюн 
кетгенди дуниядан, алай аны да фашистле жойгъандыла. Ол 
мурдарлыкъ кёплени сейирге къалдыра, ала: «Нек ёлтюрдюле 
Лорканы?» – дейдиле. Ол не заманда да политикадан кенг бол-
гъанын да чертеди. Алай ол тюз тюйюлдю. Не уллу художник 
да тёгерегиндеги жашауну, халкъыны да келечисиди. Биз би-
лебиз, Лорканы биринчи театргъа деп жазылгъан «Марианна 
Пинада» деген трагедиясы – ол азатлыкъны сур жырыды.

Угъай, Лорка адамча, чыгъармачыча да кеси жеринде эди. 
Ол испанлы романсны жангыдан жаратхан халкъ поэт уста 
жырчы болгъаны да хакъды. «Мен жарлыланы партияларын-
данма», – деп, кеси айтханы да белгилиди. Андан ары ким да 
ангылайды Испанияны закий поэти ким бла болгъанын.

Ол башкеслени къара кюнлерине къажаулугъун кесини жа-
рыкълыкъгъа, огъурлулукъгъа аталгъан жырлары бла ачыкъ-
лагъанды. Аны жырлары жаны эдиле Испанияны. Аны ючюн 
ёлтюргендиле фашистле жырчыны. Лорка испанлы жандар-
мерияны юсюнден кесини бу аламат назмусунда жазгъанды:

Жандармлада къара атла,
Хар атда – къап-къара налла.
Къара жамчылада жарый
Балаууз, шакъы тамгъала.
Жолланы ала баралла,
Къоргъашинлилле баш чырчала.
Билмей, билмей жиляй, ала 
Лак бла боялгъан жалгъанла.
Чаба гуппур ауанала,
Къара, желмаууз булутла,
Ызлары – жипили къуртла – 
Къоркъуу юзмези акъгъанлай,



Жулдуз, кёкда бузлагъанлай,
Жут бёрюлеча баргъанлай,
Ёлюм чачхан топланы
Хар кёзден къарай быргъылары...

Мен былайда алимлени араларында алимча, кесаматчыча 
да сёлешмейме. Мени сёзюм жигит поэтни юсюнденди – ол Муса 
Джалильни поэзияда къарындашыны сёзюдю. Мен алай бек 
жаш адам тюйюлме. Алай мен, Кавказ таулада кеси юйюмю, 
ишими къоюп, Къазаннга бардым, андан а Москвагъа келдим: 
Муса Джалильни – мени илишаннга салыннган къарындашы-
мы – багъалагъанымы билдирдим. Муса Джалильни ёлтюрген 
кючле алыкъа жер жюзюнден гунч болмагъандыла.

Анала алыкъа жукълап тургъан ёз сабийлери ючюн ыра-
хат тюйюлдюле, адам алыкъа терк-терк гурушхалыкъда къа-
райды узакъгъа. Кырдык бла шаудан суу къан жугъу болур-
гъа къоркъгъанлай турадыла. Эрттенлик абызырай атады кеси 
тазалылыгъына. Биз алыкъа къууанч тыпырлы болмайыкъ, 
мамырлыкъ, азатлыкъ хорлагъаннга ийнанып. Алай жи-
гитле, акъылман художникле этиулерича, биз да жашау жа-
рыкълыкъгъа, огъурлулукъ хорларыгъына да тюшюнейик. 
Юйренейик, юлгю алайыкъ кишиликге, кюрешчиликге Муса 
Джалильча адамладан. Ала жырны, жигитликни да бирге къо-
шалгъандыла ёз жашаулары, ёз жазыулары бла. 

КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын, 
Ленинни саугъасыны лауреаты, 

КъМР-ни халкъ поэти.
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Муса ДЖАЛИЛЬ

Жанымдан да татлым, ийнагъым 
Къазауат урушха атланды. 
Жанымдан да татлым, ийнагъым 
Жюрегим биргенгеди анда.

Бир къыйынды уруш аулакъгъа 
Сюйгенин ашыргъан тышына.
Шо жойдурмай кесин жаулагъа, 
Сау къайтсын ол тыпыр ташына.

Бек сюеме, сакълайма сени, – 
Деп жазарма жандан татлыгъа. 
Бек сюеме, сакълайма сени –  
Саугъа олду жигит атлыгъа.

1942 ж.

Бийик кёкге учама, учунама,
Сюе кюнню кесича жарыргъа.
Кюнню таякъларын анда унамай, 
Жерге алып къайтама жарлыгъа.

Къаты ташны эзип, мен къум этеме, 
Къаялада ёсер ючюн гюлле. 
Къарангыны чача, жарыкъ элтеме,
Эте кечелени нюрлю кюнле.

Жарыкъ кюннге жангы жолну ачханма 
Жулдузлада къонакъ болуп турдум. 
Кёкден жерге жилтинлени чачханма, 
Жулдуз такъыяны гъаршда тутдум.

Чагъа тургъан гюлле да ёсдюргенме 
Шуёхлагъа мен къол аязымда, 
Жауларыма отдан кёлек кийгенме, 
Жарлылагъа юлюш ийгенме азымдан.
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Халкъым ючюн тауну жарып ётеме,
Ниетими боранча жангырта. 
Азатлыкъдан татлы уа жокъду дейме, 
Жырым андан сюеледи жанында.

Эркин жырны, илхам сёзню урлукъгъа 
Себеме мен сабан тюзлерине,
Батыр барама муратла къурлукъча, 
Хар бир тыйгъыч кетеди, эрине.

Жолдашларым, къоркъуу къайда да жокъду, 
Алгъа, жютю кёребиз биз алны!
Жарыкъды кёлюбюз, къарын да токъду,
Биз кёпбюз – жашлыгъыбыз къыралны.

1923 ж.

Муса Джалильни Рафис Курбановну «Ата журт» 
деген романында басмаланнган назмуларындан

Айт, нетейим аскерчинги кечерча,
Сенден мен аз бир кесекчик.
Кеч, ёлмедим сермешледе мен эрча,
Сени ючюн солдат кибик.

Киши чыкъмаз манга сатхычса дерча,
Болмаз чурум, сылтау да жокъ.
Къанлы жауну аямай гунч этерча,
Биледи Волхов, менме окъ...
  

Кёзлерими жукъу къысып турса да, 
Жолгъа чыкъсам да мен – жарыкъ тангнга, 
Манга бир зат жетишмейин турады,
Бир зат бир бек жетишмейди манга.

Къолум да, нем да сауча кёрюнеди,
Саным, жаным, чагъым да – жеринде, 
Азатлыгъым а жокъду кёлюмде да – 
Жашау жашау тюйюлдю жесирде.



Мени айтыр сёзюм да, ауазым да, 
Эшитилмей, тыйылады тамакъда,
Хар ненг да бош, багъанг да, ууазынг да, 
Барынг-жогъунг да неди тутмакъда.

Аякъларым да сау – арымай-талмай,
Алай анда уа неди магъана,
Эркинликге шо бир атлам эталмай,
Жюрек да жыр айталмаса, жана.

Атам, анам да болмайын ёсгенме,
Алай ёксюз тюйюл эдим, угъай,
Ата журтну болалмайма эсгермей,
Аны мен тас этгенме, жарсыугъа.

Жауларымда мен къул эсем да, саума, 
Туугъан жерсиз, ёксюз, эркинликсиз. 
Душманыма, къайда болсам да, жаума, 
Зинданлада турмам да керексиз.

Узакъ учуп кетдинг, сагъыш да этмей,
Азатлыкъны алтын эркинлиги.
Къайда атып къойдунг кесинг бла элтмей,
Андан эсе, ёлюм къайда иги.

Айтып айталмайма, къалай ачыйма,
Артха къайтмаз азатлыгъым анда,
Билемем да сени татыуунгу, къачырмай,
Сени багъанг чыгъады зинданда.

Къадар зинданланы ойса аямай,
Мени да сау-эсен тапса саулай,
Эркин жашау ючюн кюреш ачарма,
Къалгъан кюнлериме сени сайлай.

* * *
Эрттен желлери, уругъуз сиз танг бла,
Менден эрттен бла беригиз салам,
Кёзлерине ариу къарагъыз тамбла,
Эшмелерин бирем-бирем сайлай.
Аны къарамындан да къабынама,
Тансыкъ болгъанымы биле болур.
Сюйгениме жаным бла табынама,
Насыбыбыз мычымай терк толур!
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* * *
Къайгъылары жукълатмайды кече,
Поэт назму жазады, кюй да.
Боран улуй, аны къанын иче,
Ачыгъандан тебеди юй да.
 
* * *
Гюл чечеклени юземе мен,
Аланы жолгъа тиземе мен.
Санга бек, бек тансыкъма мен,
Жыр бла белги береме кесимден…
  
* * *
Кете туруп, бир къол жаулукъ бергененг,
Аны алдым сюйген къолларынгдан.
Сени саугъанг къайда да биргемеди,
Байлау бола уруш жолларымда!

Жараладан ол къып-къызыл болады,
Манга салам айта татлы сагъатладан.
Сени эсгергенде, кёлюм толады,
Арып келгенингде сабанладан.

Жаула алларында тобукъланмазма,
Базмам, къоркъуп, артха да къайтыргъа.
Насыбынгы сакълагъаным а азмы, –
Бу къол жаулукъ эркинди айтыргъа.

* * *
Айырылгъан алай ауур белгингди,
Мындан ары кёралмасанг аны,
Сени да байлыгъынг сюймеклигингди,
Сюйгеннге бересе да жанны.
Эки да жан бирге жабышсала уа,
Ала ёледиле жор айыргъанда.
Жараланы биледи ол сала уа,
Къыйынлыкъны битеу бары – алда.
Сюйген тенгинг сени къоюп кетеди,
Къадарды хар кимге да шибиля.
Ахыр жилямукъ отча кюйдюреди,
Шуёхланы къайтмазлыгъын биле.
Жууукъларым кете, ишим къуралмай,
Мени жарлы, ёксюз да этдиле.
Жангызма энди, къалдыла къурумай
Тенгле жилямукъла уа бетимде.



* * *
Сарман сууну жагъасында хансла
Жашилдиле – чаллыкъ алда.
Тюбегенде – оюн, тепсеу, къарсла,
Айырылсакъ, мудах къала… 

* * *
Итил кенгди, теренди, барады кенгде,
Узакъгъа ол шошчукъ ашыгъады.
Къарангы ашхамда булутла жюзгенде,
Сюйгеним бир узакъ ашырады.

* * *
Мен билмейме, къайда боран сакълайды,
Тыш терими да сыдыра жылла,
Шуёхуму жилямугъу агъады.
Биргесине къалырма мен жиляй.

Мен аллай къыйынлыкъ кёрюп барама,
Кёзлеримден бошайма, къан тама,
Татлы нёгерими уа мен сакъларма,
Тансыкъ жилямукъну элпек таба.

Бир кюн, бир ай тюйюл – бушуу жылла бла
Кёкюрекден басады бир ачы…
Къадар, мени бла сен бирге жиляма,
Насып тюбешиуге мени къачыр!

* * *
Ёчюлмезлик жулдузса сен манга,
Къалай сюеме мен сенден къаналмай,
Жашайма башымы ие санга,
Сенден башха эсге бир жукъ да алмай…

* * *
Ол, жерге къауалын да атып,
Жау алда къолларын кётюрдю.
Душманла уа аман да айтып,
Тюз малныча этелле тюртдюм.

Муну ит сыйы энди – алда,
Адамдан къалмай аны бир жугъу,
Башында да ойнайды балта,
Бедишликди къысха жууугъу.



13

Къамичи да тие сыртына,
Ол алгъынча тюйюл жугъутур.
Ашындан, сууундан да тына,
Суу къылышча болгъанды гуппур.

* * *
Бюгюлген бу жарлы мискинде
Аскерчими кёресе, бир айт?

Жокъ жаны, не ётю бетинде,
Аллында ачылгъанча сыйрат.

Къолларын ол ёрге кётюрюп,
Жашаугъа хар жолну да жаба,
Ол къалады маскеча юрюп,
Маскени ылыгъын да таба.
Къолланы бир кётюр да ёрге,
Къарауашча ётмезсе тёрге.

Хар кюнден да табын тюзлюкге,
Сермешде уа аяма жанып.
Бол да къул – саналмазса тюкге!
Жигитлик къайтарады жанны!

* * *
Хадича – субай, назыча,
Сау кече анга бир азча,
Хар кюнден ол кеч келеди
Тойладан, тепсей агъазча.
Тюнене да кеч келгенди,
Къабагъы уа этилгенди.
Къалауурму къалкъыгъанды?..
Баш аурууум а олду энди.

* * *
Къызчыкъла, жазда, жайда да,
Тынгылагъыз сиз манга да,
Кечигип къалырсыз къайда,
Мен айтама хар къайда да.

Ай, толу болуп, тийсе да,
Жарыгъын элпек ийсе да,
Жыртсагъыз жугъугъузну уа,
Мода деп айтырсыз сиз а!
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* * *
Азатлыкъды эм сыйлым,
Хар неден да багъалым.
Къылычны къолгъа алып,
Атланырма сермешге,
Журтуму сакълар ишге.
Атланырма бек сюйюп,
Мен къалсам да шош кюйюп!

* * *
Эл жулдузладан жарыйды,
Хар жулдуз – жууукъ айгъа
Бир сенден башха, жаланда
Сенсе энди узайгъан…

Тёгюледи къан урушлада:
Энтта къаллай бир ёлюр адам!
Къан ийис кеф эте бёрюлени,
Сау кече улуйдула андан.

* * *
Тангнга тюбейме энтта тюрмеде,
Жарыйды чал болгъанча кёзкёрген.
Ана тилни сакълай кётюртмеде,
Жауну кёмербиз биз кёрге.

Жау солууун ана тилим бёлюр,
Хар не тынгылаугъа кёмюлгенде.
Ана тилсиз Ата журтунг ёлюр,
Халкъынг да гунч болур ёмюрледе.

Жашау жолу чексиз болсун узун,
Ана тилим къайтады къайгъылы.
Анда кибик битеу жерни тузу,
Сыйынмайды тенгизлеге жылыу.

Кесим жангызма энтта зинданда,
Жангызлыкъгъа эжиу эте сынжыр.
Муратларым туугъан жерде, анда,
Ата журтха тагъама мен а жыр.

Къайда да сиз – мени къанатларым,
Ата журтум, шыйых ана тилим.
Мени жерде боракъча атларым,
Кёкден гъаршха барлыкъ жаным-тиним.
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* * *
Бёрюле – бош! Огъурсуз зарла –
Эки аякълы жаныуарла.

* * *
Орус тюзледе къоялгъанбыз биз ыз,
Россиябыз биз, Русь тюйюлдю жангыз.
Жырлайбыз, тепсейбиз биргебиз да биз,
Шагъатды анга халибиз, тилибиз.
Жууукъбуз орус бла, къауал да жерлей,
Хар бир сынауда къалалгъанбыз эрлей!

Тарых байлагъанды бизни ёмюрге,
Аны ючюн биз да – хазыр ёлюрге,
Жаугъа кёргюзте арсландача тишле,
Мамыр кюнледе уа тюз атча ишлей.

* * *
Хар ким тийишли насыпха жеринде,
Къанлы душманны тыялсакъ чегинде.

* * *
Фашист, тобукъланмазма бирда аллынгда,
Жесир эсем да, къул эсем да тюрменгде.
Заман келсе, ёлдюм, турмазма жалына,
Мен сюелирме, кетсе да баш менде.

Минг-минг угъай, жюзюгюзню жойгъанма мен,
Сизни, жалдатланы, жаланда жюзюсюн.
Ата журтум, жандан андан тойгъанма мен,
Тобукъланырма кечгинлик тилер ючюн.

  * * *
Февраль да тюнене кетди,
Бора борайды бюгюнлю.
Мартда салкъын аяз жетди,
Сюймеклик да болду гюллю…

* * *
Бу Марксны къыралымыды, бир айтчы?
Ол юй да Шиллерни юйюмюдю, анда?
Мындамы биз жесирбиз, ангылатчы?
Фашист да къулсуз деп айтханында.



* * *
Ой, тенгле, сюйген тенгле,
Чакъырама узакъгъа. 
Айырса уа сур къадар,
Мен тюшерме тузакъгъа.

* * *
Эшитдим толкъунунгу,
Ах, Сула, ачыкъ жаранг!
Чыпчыкъла мудах жырлай,
Мудахлыкъды хар жагъанг.

* * *
Ата юйюм ючюн керек эсе,
Минг кере ёлюрме, ёмюрде сокъуранмам.
Ата журтум ючюн, сюеме мен – билсенг,
Къанымы ахыр тамычысын да аямам.

* * *
Тагы суула жырла айта,
Тилегими эсгерирле.
Жилямукълу тангла ата,
Этген кюйле да эрирле.
Ата журтну хауасына
Мени да ал, мени да ал.
Къадар, билесе сен сынай!

Къыралмыды санга татлы?
Халкъым татлыды хар неден,
Ана сютюм, къаным – антлы.
– Ёт, – де, ётерме ийнеден.
Хар не кетер, заман а – аз,
Ана сютю унутулмаз!

* * *
Къызчыкъ кирип келеди бюгюн тюшюме,
Сылай эди къолу бла башымы.
«Ой, кёп къалгъанса», – дейди, къоймай юшюме,
Жайгъа бургъанды бузча къышымы.

Къууанчымы чеги уа жокъ, кёлюм тола,
Къыса эдим аны къучагъыма.
Къара мынга, муну сакълайдыла тойла!
Ёмюрюмю берирем чагъына.
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Ёте эдик гюлден толгъан тенгизледен,
Къайта гокка ханслы талалагъа.
Насып келе къууанчларым тизилгенден,
Жашау къалай татлыды алагъа!

Уяннганда уа – мен алгъынча тюрмеде,
Зиндан да – биягъыча бир сууукъ.
Бугъоуларым да къолумда кётюртмеде,
Бир жан да жокъ: не тенг, не бир жууукъ.

Нек чакъырама мен тансыкъ тюшлерими?
Зиндан къалай бузады жашауну.
Ачыу, бушуу да сыдырады терими,
Тюшюм дамы хорламайды жауну?..

                                    Додуланы Аскер кёчюргенди.
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ЗАКИЙ ЧЕГЕМЛИ
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ТЮРКГЕ КЁПЮР САЛГЪАН 

Мызыланы Адырайны жашы Къаншаубий – аты айтыл-
гъан уста тилманч, белгили шаркъ илмучу, тюрколог, Халкъ-
ла аралы тюрк академияны сыйлы академиги, Башкортостан 
Республиканы Стамбулда келечиси – бу кюнледе юбилейин 
белгилейди.

Ол 1951 жылда 17-чи февральда сюргюнде Къазахстанны 
Туркестан шахарында туугъанды. Малкъар халкъны биринчи 
устазларындан бири думалачы Мызыланы Адырайны бла Га-
заланы Абийни юйюрлерине жетинчи сабий жетинчи къууанч 
болуп къошулгъанды. Юйюр тамата Думалада устазлыкъ, школ 
директорлукъ да этгенди. Уллу Ата журт урушдан тасхачы ро-
таны политругу сакъат болуп къайтханды. Киши жеринде эсеп-
чи болуп ишлегенди.

Къаншаубий кичи болгъанына таматала Зайнафха, Дал-
хатха, Розагъа, Ниязбийге, Лизагъа, Зарифге ийнакъ болуп, 
эркеленип ёсгенди, жаланда китапла айыргъандыла аны хыли-
ден. Бек сюйгенлери уа – шаркъ жомакъла. Ол заманда окъуна 
тартханды аны жюреги Шаркъгъа.

Мызыланы бу юйюрлери халкъыбыз артха къайтханда, 
Яникойда тохтагъанды. Адырайны сабийлери билимли, иш 
кёллю, халкъларын да сюйген адамла болуп ёсгендиле. Къан-
шаубий, школну бошагъанлай, жыл чакълы бирни Тырныа-
уузда вольфрам-молибден комбинатда ишлегенди. Москвада 
Азия бла Африка къыралланы институтунда окъургъа эди аны 
мураты. Ата-ана сабийлерин ары ыразы болуп жибермегендиле, 
алай тыйгъан а этмегендиле.

1970 жылда ол Москвагъа баргъанды. Биринчи кюн окъу-
на китаплада жазылгъандан таныгъан къонгуроу килисалы, 
жылтырауукъ межгитли, уллу да, ариу да ара шахарны сюйюп 
къойгъанды. Артда уа Москваны М. Ломоносов атлы къырал 
университетини Азия бла Африка къыралланы институтунда 
окъугъанды. 

Анда аны беш жарыкъ да, татлы да студент жыллары кет-
гендиле. Кёп къыралланы келечилерин таныгъанды ол, аланы 
адет-тёрелерине бюгюн да сейир этеди. 

Къаншаубий тюрк бёлюмде окъугъанды. Ол заманлада со-
луу айлада болуучу студент отрядланы къурамында кёп жерле-
де болгъанды. Биринчи практикасын а Тюркде ётгенди. Ол анда 
сау жылны нефть бла байламлы заводда ишлегенди. Стамбул 
аны шаркъ ариулугъу бла сейирсиндирип, жюрегине кирип 
къалгъанды. 



Мызы улу 1975 жылда университетни бошагъанды. Ызы 
бла СССР-ни илмула Академиясыны тюрк тилни тинтиу ин-
ститутуну аспирантурасына киргенди. Аны 1979 жылда тауус-
ханды.

Ол заманда Москва Олимпиадагъа хазырланнганды. Ол 
къызыу кезиуде Къаншаубий урунуу жолун аны ишине къа-
тышхан тыш къыраллы фирмала бла байламлыкъ жюрютген 
службада башлагъанды. Ызы бла КПСС-ни Ара комитетинде 
жамауат илмуланы институтунда ишлегенди.

Анда иги кесек заманны уруннгандан сора, къыралны идео-
логиясы тюрленип башлагъанда, ол Россейде Къырал кинону 
комитетине кёчюп, анда кинола алдыргъан «Интердет» деген 
фирмада кинопроизводствону координатору, киноконцерт 
ишни къураучусу болуп ишлеп тургъанды.

Ызы бла тюз да аллай «Картал» деген фирмагъа бир къауум 
жылны башчылыкъ этгенди. Анда ишлеген бек сейир эди, алай 
Россейде бла СНГ-да ишлеген «Итил» деген тюрк къурулуш 
фирмагъа чакъыргъанларында, Къаншаубий ары координатор 
болуп баргъанды. Ол фирма иесини атын жюрютгенди, кеси да 
Башкортостанда кёп къатлы юйле ишлегенди.

Къаншаубий Башкортостан Республиканы тыш экономика 
байлымлыкъла эм сатыу-алыу жаны бла министерствосуну бла 
Тюркню араларында жумушланы хакъсыз толтуруп тургъанды 
ал заманда. Бу ишледе ангыламын кёрюп, 2004 жылда уа аны 
Тюркде Башкортостанны келечиси этгендиле.

Анга буюрулгъан иш жууаплы эди десек, ол азды. Къан-
шаубий сатыу-алыу, экономика жаны бла байламлыкъланы 
къураргъа, айнытыргъа керек эди. Башкортостан, эслеп къа-
рагъанда, Россейни бек бай республикаларындан бириди. Анда 
нефть иш да чыгъады. Тюрк а аны сатып алады. Эки жанына 
да хайыр тюшюрюу арада айланнган адамланы тириликлерине 
кёре болгъаны туурады. Мызы улу ишлеп башлагъанлай окъу-
на, Башкортостаннга келген хайыр эки бла жарымгъа кёбей-
генди. Республикагъа уллу тюрк компанияла инвестицияла 
этип башлагъандыла. Жангы супермаркетле ачылгъандыла. 
Заводлагъа тюрк оборудование келеди…

Ол аз тюйюлдю. Алай Къаншаубийни башчылыгъында бу 
ишлени бардыргъанла сатыу-алыу, экономика хайыр бла чек-
ленип къалмайдыла. Стамбулда Башкоторстанны кюнлерин 
бардыргъан тёрени да ала башлагъандыла. Башкирлиле анда 
кеслерини маданиятларын, санатларын, миллет театрларыны 
жетишимлерин да кёргюзтюп, сурат эм эрттегили кийимлерини 
кёрмючлерин да этип, эрттегили тамырларын белгилегендиле. 



Быллай тюбешиулени, танышыуланы юслери бла къарын-
даш халкъла бир бирге бютюнда жууукъ болгъандыла.

Алайды, адамланы искусстводан, маданиятдан, адабият-
дан бек жууукълашдыргъан зат жокъду дунияда. Аны билип, 
Къаншаубий россейлилени бла тюрклюлени араларында ол 
жаны бла да байламлыкъ къураугъа уллу юлюшюн къошхан-
ды. Ол 1990  жыллада тюрк жазыучу Решат Нури Гюнтекинни 
«Королёк – птичка певчая» деген романына кёре салыннган кёп 
сериялы тюрк кинону орус тилге кёчюргенди. Аны бу ишин жа-
ратханла тилеп, дагъыда «Манкурт», «Млечный путь», «Лю-
бовь моя – печаль моя», «Долг чести» деген фильмлени да ангы-
латханды бизни къараучулагъа. Алагъа бизде къалай сюйюп 
къарагъанлары уа белгилиди. 

«Любовь моя – печаль моя» дегенде бизни къыралдан  ты-
шында да белгили актёрла ойнагъандыла: Ирина Мирошни-
ченко, Армен Джигарханян, Владимир Самойлов, Арчил Го-
миашвили… Аланы ары къатышыргъа чакъыртхан да Мызы 
улу болгъанды.

Ол жыллада Къаншаубий, Тюркню юсюнден хапар айтып, 
бизни телевиденияда энчи бериуле бардырып тургъанды. Алада 
документли кинола да кёргюзтгенди. Аланы юслери бла алда 
бизни къыралгъа шуёх болмагъан Тюркге жол ачылгъанды.

Адабият кёчюрмеле жаны бла да Къаншаубий кёп иш эте-
ди. Былайда ол тюрк тилде бизни бек уллу шайырларыбызны 
китапларын чыгъаргъанын белгилерге керекди. Ол бла аны бу 
ишде нёгерлери, акъылманыбыз, шаркъ поэзияны иги билген 
назмучубуз Мёчюланы Кязимни 160-жыллыгъына атап, аны 
«Адамды бизни атыбыз» деген аты бла китабын чыгъаргъанды-
ла. Алай бла тюрк халкъына аламат саугъа этгендиле. Бизни 
да къууандыргъандыла. 

Къайсынны 80-жыллыкъ юбилейине «Жаралы таш» деген 
китабын саугъа этгендиле тюрк окъуучулагъа. Артдаракъ Ах-
мет Неджет бла Къаншаубий бирге кёчюрюп, «Бу таула тургъан 
къадарда» деген жангы жыйымдыгъын басмалагъандыла.

Къайсынны 80-жыллыгъын белгилей, бери уллу делегация 
келгени да Къаншаубийни хайырындан болгъаны баямды: къы-
рал къуллукъчу Кемал Зейбек, Ахмет Есевини фондуну пре-
зиденти Хурриет Эрсой, Ахмет Неджет, филология илмуланы 
доктору Вилет Балкан эм башхала. Аллай байрам узакъ Стам-
булда да баргъанды мындан баргъан къонакъла бла бирге.

Анда Къайсынны аты бла парк ачханлары, аны эсгертмесин 
салгъанлары да чегемли жашны хайырындан болгъаны бел-
гилиди. Аны ючюн Къаншаубийге миллет энчи ыспас этеди. 



«Малкъар антология» да Тюркде Мызы улуну хайырындан бас-
маланнганды.

Бир жанлы болуп къалмай, малкъар тилге да кёчюреди 
Мызы улу тюрклю жазыучуланы. Ол Беппайланы Муталип бла 
бирге Ахмет Неджетни назмуларын кёчюрюп, китапны атына 
«Стамбул башында турнала» деп атагъанды.

Озгъан ёмюрледе жашагъан орус поэтлени назмулары бирде 
бюгюн жазылгъанча жууукъ боладыла окъуучугъа. Алагъа не 
заманда да тартады жюрек. Баям, андан болур, Къаншаубий ол 
уллу дуния байлыкъны да тюрк окъуучулагъа жууукъ этерге 
сюйгенди. Аланы чыгъармаларын кёчюрюп, Тюркню ара жур-
налларында, газетлеринде, назму антологияларында басмалай-
ды. Энчи китапла этип да чыгъарады. Бу ишде анга Тюркню 
белгили назмучулары алда сагъынылгъан Ахмет Неджет бла 
Аныл Меричелли да болушадыла. 

Сёз ючюн, Къаншаубий бла Ахмет Неджет Александр Пуш-
кинни «Евгений Онегин» деген романын, Анна Ахматованы 
наз му жыйымдыгъын тюрк тилде китапла этип чыгъаргъанды-
ла. Ала дагъыда орус поэзияны ёчюлмез сёзюн, ол санда Алек-
сандр Пушкинни, Михаил Лермонтовну, Александр Блокну, 
Сергей Есенинни, Фёдор Тютчевни, Владимир Маяковскийни 
эм башхаланы тюрк тилге кёчюргенди. Айтхылыкъ орус поэт 
Михаил Лермонтовну «Смерть поэта» деген энчи жыйымдыгъы 
назмучуну 185-жыллыгъына аталып чыкъгъанды.

Ол уллу ишди, алай а аперимликни кесине алмайды таулу 
жаш – махтауну анга бу ишде болушхан Есевини фондунда иш-
леген къалам къарындашларына береди. 

Мызыланы Къаншаубий эки жашны бла бир къызны ата-
сыды. Алим атасыны ызы бла баргъанды. Ол МГИМО-ну боша-
гъанды. Кичи жашы Расул врачды. Лейла уа алыкъына школ-
гъа жюрюйдю.
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ХАН ЖАБОЛАРЫ

Акъболат деген Къырым Хан болгъанды,
Аны Базыкъ деген жашы болгъанды.
Базыкъдан Сары туугъанды, 
Сарыдан Мышыкъ туугъанды.
Мышыкъдан, Чолур туугъанды. 
Чолурдан, Батырмырза туугъанды.
Батырмырза уа Жабону атасы болгъанды.

1
Батыр Чолур узакъ Къырымдан жол алды,
Ат чапдыра, Кавказ таба жол салды.
Марагъанын садакълары иймеген,
Къамалары, дейд, хората тиймеген,

2
Къызылбекле, жыйынларындан  бугъа,
Кече бла таша жолуна чыгъа.
Батыр Чолур узакъ жерден келгенди,
Ол тенгизден-теркден, дейди, ётгенди.

3
Ахырында тохтагъанды Холамда,
Атын, дейди, айтдыргъанды ол анда.
«Хан улу!» – деп сёлеше элле анга,
Малкъар бийле: «Ушамайса, – деп, – ханнга».

4
Алтын-кюмюш – атыны кереклери,
Кючлю элле Чолурну билеклери.       
Сыйлы эди аны сауут-сабасы,       
Биргесине – дайым тукъум тамгъасы,

5
Ёз башына, намысына – бек къаты,
Келишеед хан улугъа хар заты.     
Жигитлиги узакълагъа айтылгъанд,
Дебер излей, къоншулагъа къатылгъанд.



84

6
Къаты  болуп, бирде хатдан тайгъанды.
Холам тарда къолан атла жайгъанды. 
Кесин Абай бийледен да баш этгенд,
Сауутларын биргесине жюрютгенд.   

7
Чолур ёлюп, туудукълары озалла,
Дертликлери жашауларын бузалла.
Чолур къандан бир балачыкъ къалады,
Бийкъанлада ёсе, уллу болады.

8
Жигит Жабо къаласына къайтады Холамда,
Тамыр ийип, жашап башлайд ол анда.
Абайладан эди аны къатыны,
Кесам бийче дей эдиле атына.

9
Бара-бара, он болдула башлары,
Къапойт, Тебо, Даулет, Таусо – жашлары.
Кёп болгъанед туудукълары, туугъаны,
Тёгерекни алгъан элле къошлары.

10
Жууукъдагъы, узакъдагъы да элле:
«Жабо улу кишиден жанла!» – делле,
Огъурсуз ат жабышып Жабо къаннга,
Ахшысы да чыгъып турду аманнга.

11
Жауун, къар да жауа, желле ёкюре,
Талай ёмюр озду, бир бирин сюре.
Батыр жыйын кетди эсе да, ёлюп,
Жабо къала турад, энтта сюелип.

ЖАРАХМАТ БАТЫР

Эй, жанларым, тынгылагъыз хапаргъа.
Сугъанакълыкъ кёп къойгъанды хатагъа.

Таулу халкъны ата жерин бийлерге
Келген болса, тюбегенди ол эрге.
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«Жетген кюнде таулу киши – жетеулен!» –
Деп, бошхамы айтылады эрттеден.

Аллай эди Жаболаны Жарахмат,
Барамтада къошла анга – аманат.

Барамтада – Жаболаны къошлары,
Орус кире, сакъ эдиле жашлары.

Орус патчах Кавказны бойсундуруп,
Билей келди ушкогун, тобун буруп.

Кирген аскер кесин хыны жюрютед,
Жабо тукъум жеринде малын кютед.

Аслан кёллю эди озгъур Жарахмат –
Сыйлы Аллах батырлыкъгъа жаратхан.

Жаболары бой салмалла алагъа,
Эрлик этмей, тийдирмелле маллагъа.

Онжети жаш жюзден артыкъ къазакъгъа
Бой бермеди, халал хакъын – азыкъгъа.

Марай келип, къазакъ аскер чапханды,
Бир талайы, дейд, къара жер къапханды. 

Жаболары сюрдюрмелле малларын,
Онтёртюсю къурман этди жанларын.

Адам кюч да, сауут кюч да аз болуп,
Къазакъ аскер чапды бютюн баз болуп.

Эр Жарахмат экеу бла къалады,
Алай ол да ауур жара алады.

Кече бла аны элге элтелле,
Жарасына дарман дары этелле.

Алай палах тохтамазгъа ушайды:
Къазакъ аскер Жаболаны къуршайды.

Эсли къартла забит 1 бла сёлешип,
Къан-къыранны тыйдырдыла, келишип.

1 Забит – офицер. 



Жарахматны къазакълагъа бермелле,
Аны бла намысларын кёрмелле.

Барамтада сыйырылгъан маллары
Мингден артыкъ эди, санап санлары.

Амалсыздан сыйыртдыла малларын,
Алай ала сакъладыла жанларын.

Махтау болсун Жарахматча жашлагъа,
Жау чериуню къаны саркъсын ташлагъа.

Эй, жанларым, батырлыкъны юлюсю
Ма былайды, къан жугъу болуп юсю.

Туугъан жерин, къол къыйынын сакълагъан
Дайым эрди, эркинлигин жакълагъан.

Жабо улу Жарахматха минг махтау,
Жигитлиги бюгюн да юлгюдю, сау!
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Жаш жюрекни сагъышлары
Бусагъатдагъы малкъар адаби-

ятны аулагъында кёп жаш назму-
чула жангы лирика ауазлары бла, 
макъамлары бла окъуучуланы жю-
реклерин, эслерин бийлеп барадыла. 
Аллайланы санында Байтуугъанла-
ны Исмаилны атын энчи чертирча-
ды. Исмаилны чыгъармаларында 
жашау туудургъан соруула, жарсы-
ула, сезимле, наз му тизгинлеге шош 
бёленип, жаш адамны суратлау оюм-
лауунда айтыладыла. Аны чыгъар-

маларында баш магъана миллет бла байламлы болумлагъа бе-
риледи. Халкъны халкъ этген аны тилиди деген жорукъгъа Ис-
маил, суратлау эсин бойсундура, ана тилни сыфатын, кючюн, 
тарых магъанасын назму кепге сыйындыра жазады. Жюрегини 
тёрюнде ана тилин багъалай билгенин, аны тамырларыны те-
ренлигин «къая ауазлы», «кишилик ауазлы», «айдан, кюнден 
да толу тили» деген суратлау тенглешдириуле бла баямлайды, 
ёз тилде айтылгъан алгъышла къабыл болгъанларына ийна-
нады:

Сенде бешик жыр айтды анам,
Алгъыш этди да, жолум  – сыйдам...

                                              («Ана тилим»)

Адамны жюрегинде жашлыкъ туудургъан сезимле да тё-
редеча бийлейдиле назмучуну эсин. Бир жанлы, сансыз сюй-
мекликни толкъунлары тунчукъдургъан лирика жигит, бирде 
ачыулана, бирде тёзюмсюзлюгю ючюн кечгинлик тилей (Кеч, 
тийген эсем жанынга, // Кюй макъам эсем къанынга), сюйге-
нине жол излейди. Жигитни ич дуниясыны чюйрелиги, къай-
гъылылыгъы окъуучугъа ачыкъ болады. Болсада ол, кесин «жа-
ралы сезимге» хорлатмай, жюрек мудахлыгъын жашырады:

Жанымы берип, алай сюйгенме,
Жюрегим эрип, алай кюйгенме.
Юйюме уа ышара келгенме,
Сёзюме уа къайда да иеме.
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(«Ханс болуп да босагъамда чыкъма…»)
Исмаилны назмулары сезим тюрсюнледен толудула. Сюй-

меклик бла байламлы жарыкъ умутлары философия магъана-
лы сагъышла бла алышынадыла («Аман бетли», «Кими – тууа, 
кими  – ёле…»), алада заманны шартлары ачыкъланадыла:

Сюйюп бересе сен жанны,
Аллах, сюйюп ал артха.
Ма бу гюняхлы заманда
Къойма сен аман атха...

Жашау сынауу аз болгъан жыйырмажыллыкъ назмучуну 
жашау кертиликни черте билгени, терен оюмлауу окъуучуну 
сагъышландырады, аны эсин сагъайтады. Заманны чюйрелиги, 
тынгысызлыгъы адам улуну къайгъыртады, дуниягъа къара-
мын бютюн жютю этеди, инсан энчилигин баямлайды:

Талпыныуум ийлешмейди кёплеге,
Не къыйынды алгъа барсанг, ёрлеге,
Ушамасанг башхалагъа жыйында,
Сынау, эшта, алай келир, жыйыла.

     («Кимге да мен бирча иги болалсам…»)

Исмаилны назмулары окъуучуну жюрегинде тюрлю-тюр-
лю сезимлени туудурадыла, аны сагъышландырадыла, жангы 
умутлагъа итиндиредиле. Суратлау чыгъармачылыкъны бий-
иклигине элтген жолла не заманда да къыланч болгъандыла. 
Алай сёз устасы, табийгъат бла келген фахмусун айныта, къа-
ламын билей барса, ёрлеге жетериги баямды. Байтуугъанланы 
Исмаилны жашауунда, чыгъармачылыкъ ишинде да ал атлам-
лары тиридиле, таукелдиле: ол болум а аны уллу жетишимлеге  
ийнандырады. 

САРБАШЛАНЫ Алёна, 
филология илмуланы доктору,

Къабарты-Малкъар илму араны
Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтуну

къарачай-малкъар адабият бёлюмюню таматасы.



БАЙТУУГЪАНЛАНЫ Исмаил,
РФ-ны жазыучуларыны Союзуну члени 

Ана тилим

Ана тилим, сен жаша да жашна, 
Салам бер къартынга, жашынга.
Сюйгенлеге айтдыр ийнарла,
Ана тилни кючюн сынарла.

Поэтлеринг назмула тагъа,
От жагъада жюрек от жагъа.
Таулу алгъыш айтылсын юйде,
Къууанч келсин хар бир кюнюнгде. 

Жюрек бакъгъан ариу жомагъым,
Сенде ёссюн къызны омагъы.
Халкъ жигитлери, батырлары, 
Сёлешгендиле сенде бары.

Ана тилим, тёр болгъан тилим,
Айдан, кюнден да толу тилим,
Этгенсе бир Беш да Тау элни,
Сёлешдире кёк бла жерни.

Сен тюрк тилимсе, алтын тилим, 
Сен – жауубузгъа къаты тилим,
Бай тилим – къаяла аязы,
Сен манга – кишилик ауазы.
 
Аллах берген ариу тилим, сен 
Ёмюрлеге болуп тур эсен.
Сенде бешик жыр айтды анам,
Алгъыш этди да, жолум – сыйдам...

Сюймеклик жыр

  I
Кесинги бир бек сюйдюрдюнг,
Сюймеклик отда кюйдюрдюнг.
Узакъ болдунг, тынгылайса,
Ачыууму ангылайса.
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  Эжиу:

Ийнаннганем сюйгенинге,
Насыплы этеригинге.
Мен сюйгенлей а болмады,
Ариу умутум толмады.

Жюрегиме байланнганса,
Башханы да сайлагъанса,
Къыйналама, къыйналама,
Ийнанмай да ийнанама.

  II
Сынай келди жазыуум,
Къалмай къалды къарыуум.
Сени кёрмей туралмайма,
Жолуму уа буралмайма.

  III
Керек тюйюл эсе сёзюм,
Сора нек излейди кёзюм?
Жюрегиме не этейим?
Къайры къачайым, кетейим?

Аман бетли 
 
Хар кимге да бирча иги болалмазса,  
Бири аман, бири иги кёзден къарар. 
Кесинг а аман бояугъа боялырса,  
Болушургъа табылмагъанда бир мадар.  

Кеч
 
Кеч, тийген эсем жанынга,
Кюй макъам эсем къанынга.

Менде болмагъанда тёзюм,
Окъгъа ушап къалды сёзюм. 
 
Къыйнагъан эсе да сёзюм, 
Сендедиле эки кёзюм. 

Санга тийди атхан ташым,  
Тынчаймады тели башым...
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* * *
Ханс болуп да босагъамда чыкъма,
Гюл болуп да арбазымда чакъма!
Бир кюнде да эшигими къакъма,
От болуп да жылытыргъа жанма!

Заманынгы керексиз къоратма,
Керексиз жерде сен ат ойнатма.
Жашауда мен кесимми къалгъанма? 
Кюле-ойнай, алай жол алгъанма.  

Жанымы берип, алай сюйгенме,
Жюрегим эрип, алай кюйгенме.
Юйюме уа ышара келгенме,
Сёзюме уа къайда да иеме. 

Элими ахшы адамларына 
 
Туугъан жерим, Чегем тарым,  
Ёхтемдиле адамларым.    
Сизни ючюндю билигиз, 
Атыбызны айтханлары.  
 
Сизни ючюндю, кюн тийсе, 
Чегемлиле, эллилерим.  
Сизни ючюндю, нюр ийсе, 
Бийик таугъа иелерим.  
 
Уллугъузгъа, гитчегизге, 
Саулукъ тилейме мен сизге.
Мамыр жашау элибизге,
Къоншубузгъа, тийребизге. 

* * * 
Кими – тууа, кими – ёле,
Ма алайды бу жашау. 
Жаналгъыч да сормай келе,
Кимге да этеди дау. 

Сюйюп бересе сен жанны, 
Аллах, сюйюп ал артха.
Ма бу гюняхлы заманда
Къойма сен аман атха...
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Миллетге саугъа

                      Туменланы Альбертге 

Миллет атын айтдыргъан,
Къууанч тангла атдыргъан
Уланладан бирисе,
Сабийликден тирисе.

Бизге къууанч келтирдинг,
Жигит болуп, къарыулу.
Таулу алгъыш этдирдинг,
Сенден умут да – уллу.

Жюрегингде халкъынгы
Атын бийик элтесе.
Ёмюрледе атынгы
Алтын харфлы этесе.

Ташы сыйлы элинги
Чёбюн неден да сюйдюнг.
Андан ёрге кётюрдюнг,
Бийиклеге миндирдинг. 

Энтта кёп жылланы тур,
Халкъынгы къууандыра.
Насыплы жашау да къур,
Хорламланы да жарыта.

Толгъан ай

Къара кече жетгенлей,
Толгъан ай чыкъды кёкге,
Жолну жарыкъ этгенлей,
Барып турур ол кёпге.

Жолоучуну аллын да
Жарыкъ этер, жарытыр.
Тёшде тохтап къалыр да,
Жулдузланы арытыр.

Жулдуз кёкден къарайды
Толгъан айлы кериуан.
Салкъын аяз марайды – 
Бугъуп, сакълап да тургъан.



Жетип, айны чапдырыр
Къарангыда тёшледе,
Жерге жарыкъ тапдырыр,
Ары-бери кёчгенде.

* * *
Мен сюйгенча сюерми адам?
Бир жары эталмайма атлам.
Жабышханды санга муратым,
Жюрекге элтген жол а къайда?

Тынгылап нек турады къадар?
Ол эталмаймыды бир мадар?
Сенсиз жашау къыйынды алай,
Къоркъуула жюрегими талай.

Табылады жол, сен ийнан анга,
Кёгюрчюнсе, мёлексе манга.
Кюнюбюз а батды булутха,
Энди сенсе кёпюр умутха.

* * * 
Ичген а бир кюн бир тохтар,  
Гудучу тутмакъдан чыгъар.  
Жокъ ёлгеннге уа бир мадар, 
Ол Аллахдан келген къадар...

От жагъам 

Зауукълума ата юйюмде,    
Жылы, жарыкъ, хар не да – иги. 
Къарындашма керек кюнюнгде,
Бирге ауларбыз къадар тигин.

Шаркъ назму

Ариуду кюн, андан да – ай, 
Ёмюрледе болду алай.
Къарайма мен да алагъа, 
Ушап ёмюр адамлагъа. 

Ариуду кюн, андан да – ай, 
Ёмюрледе болсун алай.
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Санга къарап, сени сюйдю,
Сенсиз болалмайын кюйдю.
Жюрек жырым – уллу ачыу,
Алай а жокъ сенден къачыу.

Санга къарап, сени сюйдю,
Сенсиз болалмайын кюйдю.

Жара тюшдю жюрегиме,
Амал а жокъ юйренирге.
Сюймекликни кюню – тюрлю,
Алай а ол – кюнлю, нюрлю. 

Жара тюшдю жюрегиме,
Амал а жокъ юйренирге…

Къыйынды, ачыды манга,
Къалай чыгъарыкъма тангнга?!
Жашау – тасхалы бурундан:
Умут тигиле журундан…

Къыйынды, ачыды манга,
Къалай чыгъарыкъма тангнга?!

Жарсыма сен энди манга,
Дарман сурамам жаныма,
Сенденди ауруу келгени –
Манга сюймеклик бергени…

Жарсыма сен энди манга,
Дарман сурамам жаныма.

* * *
Кимге да мен бирча иги болалсам,
Тилегине, жумушуна жарасам
Сюе эдим, алай а жокъ амалым.
Къадарыма онгсунмайын къарадым.

Чыкъгъан жолум чыгъаналы болса да, 
Кюрешледен, эришледен толса да:
Бири – аман, бири – ариу къарагъан,
Бири – билек, бири – кенгден марагъан,
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Жазыууму тюрлендирлик мен тюйюл.
Жерде ким да жашайды сюйюп-кюйюп.
Алай а кёп сейир этдирген адам,
Бирге ушагъан жерде азды, баям.

Биреу санар, жыйып турур байлыгъын,
Аман бетли болур кеси къайгъылы.
Бирлени билгенлери тонау, ашау...
Не этейик? Алай болгъанды жашау.

Талпыныуум ийлешмейди кёплеге,
Не къыйынды, алгъа барсанг, ёрлеге,
Ушамасанг башхалагъа жыйында,
Сынау, эшта, алай келир, жыйыла.

Неге керекди ол бизге?

Кимге керекди харамлыкъ?
Аллах салгъан жорукъланы
Бузабыз, азды адамлыкъ –
Гюняхладан къорууларыкъ.

Аллах, излемейин зарлыкъ,
Жюреклеге ийман салды.
Адам а, этмей аманлыкъ,
Чыдамай, тёзмейин къалды.

Жюрек такъырды харамда,
Халаллада жюрек – жарыкъ.
Харам салады жарала,
Халал а – кёп ёмюр барлыкъ.

Кимге керекди аманлыкъ?
Керек тюйюлдю ол бизге!
Иги ишле бла жарайыкъ,
Жашап тургъан жерибизге.
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Табакъсоуланы Къанаматны 
жашы Хашим

Эндрейланы  Гацияны жашы 
Маштай

Чочайланы  Ортайны жашы 
Мухадин

Тюменланы Къасайны жашы 
Къыралбий



Тюменланы  Къасайны жашы 
Къарашай

Тюменланы   Къасайны жашы 
Къурманбий  

Биттирланы Хамзатны жашы 
Чапай

Османланы Тазаны жашы 
Хызыр



Саракаланы Къайтукъну жашы 
Магомет  

Расулланы Махайны жашы 
Мурадин

Таукенланы  Хажи-Батырны 
жашы Къурманбий

Таукенланы Хажи-Батырны 
жашы Малкъарбий



Тогъузаланы Батталны жашы 
Рамазан

Тогъузаланы  Оразайны жашы 
Ахман

Таукенланы Хажи-Батырны 
жашы Хасанбий

Тогъузаланы Исмаилны жашы 
Кямал



Тюменланы Азнауурну жашы 
Къарабаш

Томаланы Жикирни жашы 
Георгий

Тюменланы  Азнауурну жашы 
Хадис

Уллубашланы Чокканы жашы 
Хусей



Уяналаны Байрымукъну жашы 
Баттай

Уяналаны Цофанны жашы 
Къубадий

Уяналаны Батталны жашы 
Аныуар

Уяналаны Бекирни жашы 
Мухтар



Уяналаны Алимни жашы 
Хасан

Цаколаны Жанхотну жашы 
Локъман

Чеченланы Зулкъайны жашы 
Аллахберди

Чеченланы Исхакъны жашы 
Мухажир



Чеченланы Хажини жашы 
Хусей

Чофанланы Мамукойну жашы 
Мухаммат

Тогъузаланы  Оразайны жашы 
Акъбаш

Уллубашланы Хажи-Муссаны 
жашы Индрис



Уллубашланы Хабзону жашы 
Къасай

Уллубашланы Локъманны 
жашы Хызыр

Уллубашланы Локъманны 
жашы Къырым

Уяналаны Къанаматны жашы 
Алим



Уяналаны Муссаны жашы 
Адилбий

Уяналаны Бекирни жашы 
Алий

Чочуланы Хахайны жашы 
Магомет

Уяналаны Къажуну жашы 
Къанамат



  
  8

18

34

77

83

 87

149      

178



***

1





 


