
Бабаланы Ибрагим туугъанлы – 85 жыл.  
Зумакъулланы Танзиля. Назмула.  

 Зокаланы Валерийни эсгере... 
 «Минги-Тауну» къонакълары: 

   Вагиф Султанлы, Энвер Хохоев. Хапарла.
 Таукенланы Борис. Эссе.



НАРТ СЁЗЛЕ

* * *
Къарыны токъ – къайгъысы жокъ.

* * *
Къарыулугъа кюч къарымаз,
Хыйлачыгъа иш жарымаз.

* * *
Кючю болгъан уруп алыр,
Кючсюз керилгенлей къалыр.

* * *
Къарыусуз адам лагъымчы болур.

* * *
Къатапаны тюгю тюшсе да, тюбю къалыр.

* * *
Къатхан тулукъ ёре турур.

* * *
Къатынны къанаты – эри,
Эрини къанаты уа – эли.

* * *
Къатындан сор да, билгенингча эт.

* * *
Къатын тили озмасын,
Эр да къолун созмасын.

* * *
Къатын бла оноулашма,
Оноулашдынг – даулашма.

* * *
Къачхан къоянны кёрюп табанын,
Гузаба салма отха табаны.

* * *
Къачхынчыны – арпа къуууту,
Кёчгюнчюню – артыкъ умуту.
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ЗУМАКЪУЛЛАНЫ Танзиля

КЮЙ

Бабаланы Ибрагимни эсгере

Мен a санга махтау сёзле жазгъанем,
Кёлкъалдымы айтыргъа да базгъанем. 
Ах, не этейим, окъумадынг аланы.
Ачытмаучу,  нек ачытдынг сауланы?! 
Къанынг къайнап, тамырлада тыйылмай, 
Ачыуларынг жюрегинге сыйынмай, 
Ич сёзюнгю салалмайын сатыр 
Адам тапмай, кёлюнгдегин айтыргъа, 
Ариу тилинг, ах, анданмы тутулду? 
Ол тюз жанынг ачыуладан къутулду. 
Къайры учду, аллай къарыуну атып, 
Сен сюйюучю жерни, кёкню жилятып? 
Мен этеме бу къара кюн сарынны, 
Жерге кёме быллай уллу шайырны. 
Жилямугъум жаякъланы кюйдюре, 
Бушуууму битеу халкъгъа билдире, 
Жюрегиме уллу бизле жетгенча, 
Поэзия кюню батып кетгенча… 
Къан тамырла тил тутдура тарталла, 
Менде бюгюн хомухлукъну айталла. 
Ол затлагъа мен а артыкъ ийнанмай, 
Санга айтырны айтхынчынга тыналмай, 
Къадарынгы жиляуун мен этеме, 
Сёзлеринги макъамларын эшитеме. 
Тизгинлеринг кёкден келген саугъалай, 
Бриллиантлача, турурла жылтырай, 
Поэзия тёппесинде, таулада, 
Бек багъалы хазналача саулада:
Ёмюрледен ёлмез махтаула ала, 
Кюнден-кюннге багъадан-багъа бола.

2002 жыл, мapт



КОЛЫБЕЛЬ МОЛНИИ
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БАБАЛАНЫ Ибрагим

ЖОЛ ЖИНГИРИКДЕ

1. Жангыз терек

Тауда, 
            тарда, 
                       жол жингирикде, 
Сюеледи терек жангызлай, 
Узакъда чарс ингир желледе 
Кетип баргъан кибик жаяулай.

Кюндюз къонса жолну букъусу,
Кече чыкъ тюше жол жанында. 
Ол ненча жолоучу букъдурду 
Шууулдап жетген сакъ жауундан!

Таулу къарт ызларындан атлай, 
Агъач сюйреп келген ёгюзле,
Аны салкъынына, жан атып,
Кёп бурулдула кюн иссиде. 
Таулу къыз да аны тюбюнде, 
Узун чачын эше,
                                 ойлады.
Булут да,
                  башында гюрюлдей, 
Элия къамичи ойнатды.

Тау къуш да къонду бир арада, 
Бийикледе учуп талгъанда,
Суху атлы ингир алада 
Атны, анга тагъып таянды...

Сюеледи терек буйрукъсуз 
Халкъ жюрюген жолну жанында. 
Кюндюз къона жолну букъусу,
Кече жибий таула чыгъында...
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2. Юч адам 

Тау жол жингирикде,
                                           узакъда,
Терек къымылдайды жангызлай.
Бутакъларын кёкге узатып,
Кетип баргъан кибик жаяулай.

Бир – шош,
                      бир къымылдайды женгил 
Чепкен согъа тургъанча желден.

Холам тарында,
                                 кёз байлана,
Бир къарт тохтады,
                                        анга келип,
Ол тауладан кетип баргъанлай,
Ат бла къуууп жетген кибик.
Терек къымылдай эди женгил, 
Чепкен согъа тургъанча желден.

Бир атлы жаш чыкъды алайлай, 
Тардан 
               окъ чыкъгъанча,
                                                  атылып,
Къартха салам берип
                                           алайда,
Ол тюшдю хоржюрек атындан.

Терек къымылдай эди женгил,
Чепкен согъа тургъанча желден.
Къарт айтды:
«Бу терек ышыгъы 
Аз жолоучугъамы къош болду...»
 Жолдан,
                  ала таба ашыгъып,
Энтта бир сабий жаш къошулду. 
Терек къымылдай эди женгил,
Чепкен согъа тургъанча желден...

3. Юч сагъыш

Къарамыйыкъ жашха сукъланып,
Къарт кёлкъалды этди къадаргъа:



Шош сылай, къардан акъ сакъалын, 
«Жашлыгъым...» –
                                      деп, жолгъа къарады. 
Терек а къымылдайды женгил, 
Тутаргъа кюрешгенча желни, 
Къарамыйыкъны да
                                         алайда
Сабий жашха кетди акъылы.
Ол да,
            жолгъа къарап,
                                           ойлады,
«Сабийлигим...» —
                                    деп, бир ахтынды.
Терек а къымылдайды женгил, 
Тутаргъа кюрешгенча желни...
Сабий жаш да,
                            сагъышда уюп,
Айтды:
«Узакъ барырмамы мен, 
Жолда сакъал-мыйыкъ да уруп, 
Жолда чал къарт болурмамы мен?!» 
Терек булгъашды бютюн женгил, 
Кеси алып келгенча желни!..

4. Ачы эсгериу

Узакъда,
                  тау жол жингирикде 
Сюеледи терек жангызлай,
Тауланы сууукъ желлеринде 
Тюйюлдю ол бузгъа,
                                         жаууннга...

Таулу къарт,
                         терекни тюбюнде
Сен ингир сагъышлагъа кирдинг –  
Жерни титиретип,
                                      тепдире,
Эки дуния салышып кёрдюнг.

Чал булут къоннганча къаягъа,
Акъ сакъалынг алай кёрюндю, 
Чачынгы агъартхан къайгъыда
Мени кёк кюнлерим кюйдюле...
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«Жашлыгъым!» –
                             деп, жолгъа къарадынг – 
Жол урушха алды да кетди:
Битеу дуния болду къарангы,
Къара къузгъун къычырды кёкде.

Кёк жашнап, ачы кюкюреди,
Тау тарлагъа кирди эмина,
Къаяны акъсыл кёкюрегин
Урду да
                къаралтды элия.

Сора басды къара тынгылау
Ат аякъ тауушлу къырланы,
Къуруду жеринги таулада 
Тай, къозу ойнатхан кырдыгы.

Сюймекликни къызыл гюллери 
От жалынында къаралдыла,
Сабийлени жарыкъ кюнлери 
Жаз кёкде тутулуп къалдыла.

Къарт ананг,
                          жолгъа къарап,
                                                          сарнай,
Атанг да сени кюсей къалды.
Таугъа атланып,
                                  иер салгъан
Атынг ызынгдан кишней къалды.

Юзюлдю кёп ахшы умутунг,
Кюз чапыракълай
                                      танг аязда,
Юйюнге айланып,
                                     улуду
Акъ парий ай тийген арбазда.

Атанг, ананг ёлюп кетдиле, 
Тешилмей кийген къаралары – 
Урушну отунда кюйдюле 
Аланы сынсыз къабырлары.

Атанг осуят этгенинде,
Болмады тынгылар амалынг, 



Къалмады сени
                              эрттен,
                                           ингир
Юйде от тиргизир адамынг.
Терек бахчангы чапырагъын
Жетди да
                  кюз жели сууурду, 
Ёчюлдю юйню кёз чырагъы – 
От жагъангы кюлю суууду.

Юйюнге ким къарасын, келип,
Хар кимни ёз башы – къайгъылы:
Шо къаргъышда айтылгъан кибик, 
Юйюнг, малынг да
                                     бош къалдыла.

Ингир сайын къоншу юйлени 
Сехлеринден къарап,
                                          ынгырдай,
Айланады саулукъ ийнегинг 
Тау элни жангыз орамында.

Букъу ay басып, ат иеринг 
Атылып къалды ат орунда, 
Жюрексинир жемге юйреннген 
Алашанг
                 жолоучу ызындан.

Жарсыр кибик алайтын ётген, 
Кече къарангыда эшитип,
Хауле жел, бир ача,
                                       бир эте,
Жилятады къабакъ эшикни.

Ол кече сайын тау тарында 
Сарнатады темир жиплени...
Окъ тийди да,
                           бара тургъанлай, 
Сен да аудунг къамиш жипиде.

Толдула эки кёзюнг къандан, 
Къыйылдыла кючлю санларынг, 
Жиляр адам болмай къатынгда, 
Санга да аулакъ жел сарнады.
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Бираздан, эс жыйып,
                                           алайда
Жан-жанынга кючден къарадынг 
Да, башынг тёгерек айланды, 
Кёзлеринг этдиле къарангы.

Ол дуниянг къарангы сагъатда 
Акъ таула эсинге тюшдюле: 
Эллиле чыкъдыла сабаннга, 
Сабийле – жилекли тёшлеге.

Сени кёз аллынга келдиле 
Туугъан жеринги ашхамлары,
Нарт тауладан аууп кетдиле 
Къартланы ныгъыш ушакълары.

Эсгердинг:
Къайын къыйырында 
Акъ марал бузоу жалагъанын, 
Къарасырт чабакълы къырлада 
Къара жауунну сакъ жаугъанын.

Кёрюндю Холам ауузунда
Чал чучхур къаядан акъгъаны – 
Кёрдюнг кюн тууушлу арбазда 
Абидез ала тургъан аппаны...

Акъ жур да, сен кёрдюнг,
                                                   бир къырда
Бош къанат тауушдан юркюндю,
Тынч айыу да
Къарангы Къолда 
Къучакълады дугъум юлкюню.

Акъ къая жухда жугъутурну 
Мюйюз арасы бла къарап,
Эслединг кёкню жууукълугъун, 
Къушну тёбен къакъгъанын къанат.

Баш энишге къарадынг да, кёрдюнг
Шошайгъан Черекни кёклюгюн, 
Ингирде уа – 
                       къызаргъан Кюнню 
Къарангы чынгылгъа кетгенни...
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Жугъутур да
Кюнню ызындан 
Къарангы чынгылгъа секирди...
Сора сен...
                   дагъыда аяздынг.
Жукъу арангдача, сескендинг.

Эсинге тюшдю къарт ананга 
«Сау къайтырма!» – деп ышаргъанынг,
 Ызынгдан жетип, къуш ауана 
Тауладан сени ашыргъаны...

Кёрюндюле тюп болгъан элле – 
Чыкъдыла исси кёз жашларынг.
Сора айтдынг:
«Алыкъа ёлмем!» –
Эки кёзюнгде кёк жашнады!..

Эшитилдиле къайгъылы ёнле 
Ёксюз къалгъанланы атындан.
Энтта айтдынг:
«Алыкъа ёлмем!» –
Сёзюнгде элия атылды!..

5. Жаралыны биринчи анты

Ёшюнден,
                   ана жылыуундан 
Эртте айырылгъан сабийле,
Кёрюр-кёрмез дуния жарыгъын,
Сиз – 
         жерге салыннган сабийле.

Ана кёзюне мудах къарап, 
Гыржын деп жилягъан сабийле, 
Къыш кече,
                       от жылыусуз къалып,
 Гыжы болуп чыкъгъан сабийле.

Ата-анадан айырылып,
Эл тюбюнде къалгъан сабийле, 
Сиз – 
          къара ишде арыгъанла,
Таш тюйюп,
                        жер къазгъан сабийле.
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Сизни ачыуугъуз кюйдюрдю 
Къара жерни ташын,
                                          агъачын,
Баям, ол къаралтды кёмюрлей
Къарангы кечени арасын.

Сизни ючюн кирликме отха – 
Кюл болсам,
                        желле сууурурла
Сизни таба атылгъан окъла
Алгъа манга тийип сууурла!

Алайсыз,
                  ёлсем да,
                                  тынчаймам,
Эки жарылыр тар къабырым,
Сын ташым – 
                          ауанам – тышында 
Ол ачыудан кюйюп къаралыр...

6. Жаралыны экинчи анты

Сабий алдар зат табар ючюн,
Кече-кюн да термилген ана, 
Къагъанакъгъа салалмай ёшюн, 
Тёшек болуп, термилген ана.
Келген тенглеге, жууукълагъа, 
Мудах болмай, ышаргъан ана,
Кече уа,
                аланы жукълатып,
Кеси жангыз жилягъан ана.
О, сен
            чачыны халысындан 
Кёп къыйынлыкъ кётюрген ана, 
Жаханим отну хауасында 
Акъ чачларын кюйдюрген ана.

Сен,
         отдан сакълансын деп – тийре, 
Бу кюйсюз къадаргъа жал баргъан, 
Танг сайын,
                       жерге насып тилей, 
Аллахны аллында жыгъылгъан.
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Юсюне къара гыйы аууп,
Суудан келе жыгъылгъан ана, – 
Орамда къуугъун къагъыт алып, 
Арбазында сарнагъан ана.

Кюндюз сабийлери ёзенде 
Орулгъан сабаннга жайылгъан,
Кече уа,
               ол тюшюп эсине,
Тёшекде тауушсуз жилягъан.

Келеди деп,
                       жангыз жашына 
Жазгъа боза къайнатхан ана,
О, сен
           къышхыда кёз жашлары
Бетинде бузлап къалгъан ана.

Тау тёппелери, тау сыртлары 
Акълай сакълагъанча къарланы,
Ёз къыптысын уруп къарынына, 
Намысын душмандан сакълагъан…

О, кёкде жулдузу ёчюлген,
О, жерде эшиги жабылгъан,
Кёз жашын жашырыр ючюннге, 
Чыракъны ёчюрюп жилягъан.

О, таулу ана,
                         сени ючюн,
Сизни ючюн,
                          жарлы анала,
Ёлюмню хорларгъады ёчюм,
Тап, къайтса да сизге ауанам.

Сизни ючюн кирликме отха,
Кюл болсам, желле сууурурла. 
Сизни таба атылгъан окъла 
Алгъа манга тийип сууурла!

Алайсыз, ёлсем да,
                                      тынчаймам,
Эки жарылыр тар къабырым – 
Сын ташым – ауанам – 
                                            тышында
Ол ачыудан кюйюп къаралыр...
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7. Жаралыны ючюнчю анты

Тангы тау аллында союлуп,
Уруш аулагъыча къызаргъан,
О жерим,
                  кюз будай сабаны 
Иесиз намазлыкълай къалгъан!

Тауланы чыран кёзлеринден 
Кёз жаш черекле саркъа тургъан,
Окъ тийген атны кишнегени 
Бек теренинде сарнап тургъан.

О, сен мени тёзюмлю жерим, 
Жалан ёшюнюн от талагъан, 
Къарына къан чачылгъан желлей, 
Жаралы къанкъазлай таралгъан.

Сени ючюн кирликме отха,
Кюл болсам, желле сууурурла.
Сени таба атылгъан окъла 
Алгъа манга тийип сууурла!..
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Зокаланы тукъумну эм сыйлы, эм белгили адамларындан 
бири Валерийни атасыны атасы Зокаланы Хажимырза болгъан-
ды. Ол 115 жылны кеси къыйыны бла жашагъанды, ашда-сууда 
да марданы билгенди, адетни-намысны бек сакълагъанды, баям, 
аны себепли аны жашауу узакъ да, жарыкъ да болгъанды. Ата-
бабаладан келген акъылны къолундан келгенича сабийлерине, 
туудукъларына да берирге кюрешгенди. Не ишни да, не оноуну 
да ойлап, тюзюча этгенди, кеси да тау адетни жоругъу бла жа-
шагъанды, сабийлерин да ол халда ёсдюргенди. Хажимырзаны 
эм ариу, эм ахшы халлеринден бири уа – керек жерде лакъыр-
да эте билгени. Жыл санына къарамай, бусагъатдагъы заман 
бла жашагъаны, сабийлерин да намысларын тас этмей, адетни 
унутмай, заманнга кёре жашаргъа, бир бирге билеклик этерге 
юйретгени – жашы Къонакъбий да кесини сабийлерини эсле-
рине аны салгъанлай тургъанды. Валерий да атасы Къонакъ-
бий бла ёхтемленнгенди, хар заманда андан юлгю алгъанды. 

Лашкутачы жашчыкъ аскерчи боллукъма деп тюшюнде 
окъуна кёре болмаз эди, педрабфакга окъуугъа кире туруп 
да, неда аны бошап, Эльбрус районну комсомолунда ишлеп 
башлагъанында да. Алай къадарны буйругъу бла 1939 жылда 

АТА ЖУРТХА КЕРТИЧИЛИК
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райкомну секретары Зокаланы Конакъбийни Белорусь респу-
бликагъа, Полоцк шахаргъа аскерге чакъырадыла. Аскер шу-
ёхларыны ичинде таулу жашла да бар эдиле: Малкъондуланы 
Абдуллах, Толгъурланы Магомет, Цораланы Абузейит. Кёп да 
бармай Уллу Ата журт уруш башланады. Немислиле бла би-
ринчи сермешледе окъуна Къонакъбий шуёхларын тас этеди. 

1944 жылда Калинин фронтну политишчилерини курсла-
рын бошагъанлай, Зокаланы Къонакъбий энчи противотанко-
вый истребительный бригаданы командири подполковник Ив-
невни орунбасары болуп къайтады. Осула эл ючюн къазауатда 
Къонакъбийни кёкюрегине окъ тиеди, алай ол, къан саркъа 
тургъанлыкъгъа, сермешни андан ары бардырады. Ол кезиуде 
немислилени жыйырмадан артыгъы, эки танклары, юч пуле-
мёт точкалары жер бла тенг боладыла. Ол сермешде кёргюзт-
ген жигитлиги ючюн Къонакъбий биринчи Къызыл Жулдузну 
орденин алады. 

Госпитальдан чыкъгъанлай, старший лейтенант Зока-
ев, командир самоходной батареи болуп, фронтха жангыдан 
къайтады. Ол батарея бла Украинаны шахарлары бла эллерин 
къутхаргъан сермешледе кёргюзтген жигитлиги ючюн Уллу 
Ата журт урушну II даражалы ордени бла саугъаланады.

1945 жылда 104-чю гвардейский самоходный полкну ко-
мандири Зокаланы Къонакъбий эрча Берлинге дери жетеди. 



77

1945 жылны 28 мартны кечесинде Зока улу аскерчилери бла 
уллу сермешге киреди, андан да хорлам бла чыгъады. Къонакъ-
бий да ол кече ауур жаралы болады. Госпитальда уа аны энтта 
да Къызыл Байракъны ордени бла саугъалайдыла.

Батыр офицерни аскер къуллугъун андан ары да бардырыр-
гъа мураты бар эди, алай урушда алгъан жараларыны зараны 
уллу эди, аны себепли къагъытлары да хазыр болуп тургъан-
лай, академиягъа баралмай къалады. Биргесине къуллукъ эт-
ген аскерчилени айтханларына кёре, Къонакъбий эм билимли, 
эм хунерли офицерледен бири эди. 

Уруш бошалгъандан сора совет аскерчиле юйлерине, жылы 
от жагъаларына къайтханларында, таулу жигитле уа кёчгюн-
чюлюкню ачыу хапарын эшитип, юйюрлерин, жууукъларын 
Орта Азияда, Казахстанда, Киргизияда излеп айланадыла. 
Къонакъбий да атасын-анасын, жууукъларын кёп заманны 
излеп табады. Саубарланы къызларын алып, жангы юйюр да 
къурайды.

Жашы Зокаланы Валерий 1951 жылда Киргизияда, Ново-
Покровка элде туугъанды. 1957 жылда Зокаланы юйюр туугъан 
жерлерине къайтады. Урушха дери Къонакъбий Лашкутада 
жашагъан эди, алгъа Тырныаууз шахарда тохтайдыла, артда 
уа Хасанияда орналадыла. Биринчи классха да Валерий мын-
да, Хасанияда барып башлайды. Бир кесек замандан башха са-
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бийле бла бирге 8-чи номер-
ли школгъа кёчеди, 11-чи 
классны да анда бошайды. 
Ол школ Нальчикни эм да-
ражалы школларындан би-
рине саналгъанды, юйюне 
да жууукъ эди.

Биргесине окъугъан 
Темиржанланы Махти айт-
ханнга кёре, Валера айыр-
малы окъуучуладан бири 
болмагъанлыкъгъа, окъуу  
анга бек тынч бериле эди. 
«Валераны энчилиги – хар 
жерде биринчи болуп, ба-
рыбызгъа да башчылыкъ 
этгениди. Аллай адам уллу 
жетишимлеге жетериги, 
ызындан да адамла сюйюп, 
ышанып барыкълары ол    
заманда да билине эди.

Сабийлигибизде хар элдеча эки къауумгъа бёлюннгенбиз. 
Бизни къауумубузну башчысы Валера эди, анга бек базыннган-
быз. Хыли да этгенбиз, ансыз да болмагъанды. Элде «Декора-
тивные культуры» совхозда атла тутуучу эдиле ол заманда. Биз 
да ары юйренип, кече бла атланы чыгъарып, чаришде чапдыра, 
бирде уа шахаргъа дери да бара тургъанбыз. Ызыбыздан мили-
ция къуугъаны да бюгюнча эсимдеди. Аллай кечелени биринде, 
къачып бара тургъанлай, тенгибизни аты абынып, жерге жы-
гъылады. Ызыбыздан а къуугъун жетип келеди. Валера, аны 
эслегенлей, атын ол къызыуу бла жашны къатында тохтатып, 
сермеп аллына олтуртады, биз да суу ызы бла ёрге къачабыз. 
Башхала да эталлыкъ болур эдиле бу жигитликни, алай шуёхун 
къутхаргъан жаланда Валера болду».

Ол не заманда да адамлагъа, шуёхларына болушханлай, 
билеклик этгенлей, гитчени, къарыусузну къоруулагъанды, 
аны себепли баргъан болур эди «Спартак» къауумну бокс сек-
циясына. Тренери Казгашев Владимир анга биринчиден да бек 
уллу багъа бичгенди, чемпион болургъа тартыннганын кёрюп, 
аны къарыуун, ётгюрлюгюн эслеп, эришиулеге хазырлагъанды. 
Кёп да бармай, Валера республиканы чемпиону, 1969 жылда уа 
«Росспартакны» призёру болады.

1969 жыл Валерий жаланда спорт жаны бла айырмалы бо-
луп къалмады. Ол жыл битеу жашауун белгилетген усталыкъ-
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ны сайлайды, кертисин айтсакъ, атасы Къонакъбийни сёзю да 
ётген болур эди – Валера офицер болургъа мурат этеди.

«Атам тюз эди. Манга, уллу жетишимлеге жетерик жаш 
спортчугъача, къарагъанла кёп эдиле, бек иги, ахшы муратла 
да бар эдиле, алай аскер училищеге жюрегим бегирек тартды. 
Атаны-ананы сайлауу бу жол да игирек, тюзюрек да болду», – 
дерикди кеси да бираздан.

Валера кирген училище эм эрттегили, сыйлы училище-
леден  бири эди – С. М. Киров атлы Орджоникидзени бийик 
командный Краснознаменный училищеси. Ары Нальчикден 
жаланда юч жаш баргъан эдиле – Кирьянов Георгий, Сидорин 
Юрий, Зокаланы Валерий. Ючюсю да окъуу заманда бирге тур-
гъандыла, бирге къуллукъ этгендиле, шуёхлукъ да жюрютген-
диле.

Училищени командованиясы Валерийни иш, окъуу кёллю-
люгюн, тырмашханын, ахшы окъугъанын кёрюп, 3-чю курсдан 
башлап, отделенияны командири этип саладыла, биринчи чы-
нын – младший сержантны да бередиле. Биргесине окъугъан 
шуёхлары, ойнап: «Генерал боллукъса!» - деучю эдиле.

Училищени бошагъанлай, 1972 жылда аскер къуллукъла-
рын андан ары бардырыр ючюн, курсантланы тюрлю-тюрлю 
бёлюмлеге ашырадыла. Алай бла Валерийни жашауунда энтта 
да бир жангы бет ачылады, кеси да юйюнден узакъ болмай, Ка-
менкада взводну командири болуп, къуллугъун алай башлай-
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кёргюзтгенди, адамларына къайгъыргъанлай, не болумда да 
тюзлюкню, жууаплылыкъны сакълагъанды.

Алгъа 1973 жылда Валерийни Пятигорскга, артда уа 
1974  жылда Астраханьнга кёчюредиле. Алай ол къайда болса 
да, хунерин, бетин тас этмегенди, офицер сыйын не аз да эниш-
ге тюшюрмей, кесини ёзден халлерин бузмай, аскер низамны 
сакълагъанлай, жангы жетишимлеге баргъанлай тургъанды.

1977 жылда «За боевые заслуги» майдал бла саугъаланады – 
къыркъ жыл андан алгъа атасы Уллу Ата журт урушда алгъан 
саугъагъа жашы да тйишли болады.

1979 жылда Москвада М. В. Фрунзе атлы аскер академия-
гъа киреди, аны да айырмалы бошап, Коми Республикада ко-
мандир батальона болуп къуллукъ этип башлайды. 

Полковник Зокаев эм алгъа взводну, ызы бла ротаны, ба-
тальонну, полкну, дивизияны  командири бола келеди, сора 
Приволжский военный округну командующийини биринчи 
орунбасары да болады. Анга жангы чын болжалдан эсе, алгъа 
бериледи, къуллукълада кётюрюле, 40 жылында Россей Феде-
рацияны Президентини буйругъу бла генерал-майор чыннга 
тийишли болады. Жарсыугъа, 1995 жылда тамата къызы бла 
бирге авариягъа тюшеди, алайда экиси да ажымлы ёледиле.

Зокаланы Валерий керти, таза, ачыкъ адам эди. Аскерчи-
ни жашауу бир заманда да тынч болмагъанды, ол юйюрю бла 
онбеш иш жер алышындыргъанды, алай хар баргъан жерин-
де кесини атын ахшы бла айтдыргъанды. Ол адамланы чексиз 
бек сюйгенди, тюз ангылагъанды, къолундан келгенича алагъа 
болушуп, жашау болумларын игиге тюрлендирип, таныма-
гъанларына да жарыкъ болургъа кюрешгенди. Биргесине ишле-
генлери, шуёхлары бюгюн-бюгече да аны тансыкълап, огъур лу 
сёзле бла сагъынадыла, юйюрюне болушханлай, алагъа келген-
лей турадыла. 

Бюгюнлюкде, Нальчикде 8-чи орта школгъа генерал-май-
ор Зока ланы Валерийни аты аталгъанды, анда аны музейи да 
ачылгъанды. КъМР-де хар жыл сайын, аны эсгерип, спортдан 
эришиуле бардырыладыла. 2000 жылда тенглери, шуёхлары 
жыйылып, сабийлеге, жарлы адамлагъа болушлукъгъа деп Ва-
лерийни аты бла Фонд къурагъандыла. Кеси ол дуниягъа кетген 
эсе да, аны огъурлу иши бюгюн да баргъанлай турады.
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КЪОБАНЛАНЫ Хамзат

ЗОКАЛАНЫ КЪОНАКЪБИЙНИ ЖАШЫ 
ГЕНЕРАЛ ВАЛЕРИЙНИ КЮЙЮ

Горький шахардан Хасания элге
Аллай ачы къуугъун келгенди –
Генерал Валера къызы бла бирге 
Жол аварияда ёлгенди.

Ах, сени жауунг, киши шахарында
Аллай ачы бушуу сынасын, 
Къатында жууугъу-ахлусу болмай, 
Ёлюклеге къарап жилясын.

Баш иенг Валера, къызынг Жаннета 
Сал болуп келдиле аллынга, 
Ах, санга жетген къыйынлыкъ жетмесин. 
Таужан, сени жети къанынга.

Эки ёлюк да алай жатадыла, 
Жашил кюйюзлеге бёленип, 
Эки къызчыгъынг жыляп таралалла, 
Ёлюклеге кезиу бёлюнюп.

Генерал Валера бир учуз бердинг 
Сен ол жигит туугъан жанынгы, 
Генерал тенглеринг жууалла, харип, 
Быстырынга акъгъан къанынгы.

Сакинат ёлген хапарынгы эшитип, 
Ах, ананг Жамийден жашырды. 
Эки ёлюкню да алып келирге, 
Жашын узакъ жолгъа ашырды.

Эгечинг къайгъы сёзге келгенинде, 
Таужан, ташламадынг эсинги. 
Таулуну намысында болгъаныча, 
Сен жюрюте билдинг кесинги.

Саша самолётда алай келеди, 
Ичин адамладан толтуруп. 
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Фая, кёз жуммай, жилямукъла тёгеди, 
Ёлюклеге жууукъ олтуруп.

Зокаланы Зейтун алай айтады,
Самолёт Нальчикге келди деп.
Хасания элни жамауатына 
Ол бир ачы бушуу берди деп.

Назий алай айтып келгенди юйге, 
Къарындашым ёлюп, тёздюм деп, 
Эки ёлюкню бирге кёргенимде, 
Жюрегимде къалмад тёзюм деп.

Сени ананг Жамий алай айтады: 
– Ах, бир бек ауруйду башым, – деп, –
Генерал жашымы Аллах сыйырды, 
Кёп жашасын Мусса жашым деп.

Сени келининг жиляп таралады 
Ах, бир аман хапар келди деп. 
Мени жандан сюйген жангыз къайыным 
Аварияда ёлдю деп.

Сашаны къызлары алай айталла, 
Тангыбыз аман бла атды деп. 
Биргебизге ёсген ариу Жаннета, 
Къыбыла жулдузлай, батды деп.

Ах, жанынгдан сюйген ариу Жаннетанг 
Къалмагъанды сени артынгда.
Хасания къабырлада жатады къызынг 
Ёмюрлюкге сени къатынгда.

Сени жауунгу жардан кетги эди 
Алай жашау деген арбасы. 
Ах, генерал тенглеринден толгъанды бюгюн 
Зока Валераны арбазы.

Керти дунияда ырахат жукълагъыз 
Жашлай ёлген атасы, къызы, 
Къабырларыгъызны дайым жарытсын 
Кюнчыгъышны жарыкъ жулдузу.
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ТОКУМАЛАНЫ Рая

ГЕНЕРАЛ ЖАШЫБЫЗНЫ КЮЙЮ

1
Мен айтайым да, сиз тынгылагъыз, 
Генерал жашны кюйюне, 
Ох, аман хапар керти болады,
Бир хапар келгенди юйюне.

2
Кюй деп жырласам, не зат келир да 
Генерал жашны кёлюне.
Къартны, жашны да армау этерча, 
Аллай хапар келгенд элине.

3
Сен машинагъа миндинг, Валера,
Миннген машинанг бир жанлы.
Ауур ызынгда кесинг, къызынг да
Ажымлы кетдигиз, мен жарлы.

4
Сен машинагъа миндинг, Валера, 
Нек къайталмадынг ызынга?
Мен ёле эсем да, сен ёлмечи деп, 
Айтханенг дейле къызынга.

5
Таза мёлекчик, акъ гебенекчик, 
Кеси ыразылай этгенди. 
Сен ёлген жерде, мен да ёллюкме деп, 
Жанчыгъын къурман этгенди.

6
Жаннет, кюнчюгюм, къызыл гюлчюгюм, 
Къысха ёмюрню – ачы белгиси,
Алтын табакъны сыныгъы,
Тенглеринден – ариу къылыгъы.
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7
Сени тенглеринг бир бек жиляйла, 
Тёгерегинге жыйылып,
Сен а, сал болуп, тюзелип тураса,
Къара къашчыкъларынг къыйылып.

8
Ой сени ананг алай бурулад,
Манга этерин этди деп. 
Баш аугъа саллыкъ акъ гыранчасын 
Кебининде къысып кетди деп.

9
Айланчды, дейле, къыланчды, дейле,
Уллу Россейни жоллары, 
Жанларыгъызгъа жараялмалла, 
Орус докторланы къоллары.

10
Сен машинагъа нек миндинг, балам, 
Жюрюген жолларынг тар эсе? 
Къанлы ёлюмге нек хорлатханса, 
Генерал чынларынг бар эсе?

11
Ай батды, дейле, танг атды, дейле. 
Нек жарымайт да тангыбыз?
Ол сиз ёлген кюн, биз ёлалмадыкъ, 
Не теренде эди жаныбыз.

12
Жилягъан да эте, акъыл да кете, 
Адетден къалай озайым? 
Сууугъан кюлде от излегенча, 
Къабырланы къалай къозгъайым?

13
Кюле келиученг, насып бериученг, 
Ол заманынгы ётдюрдюнг. 
Замансыз кетип, амалсыз этип, 
Кюнюбюзню аман тёкдюрдюнг.
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14
Кечеле да – кече, кюнле да – кече, 
Танг да бир мудах атады. 
Къызым кесинлей къоркъгъан этеди деп, 
Анга нёгер болуп жатады.

15
Сизни къабыргъа кимле элтдиле?
Кимле салдыла, базынып? 
«Генерал жаш!» – деп, жашап турлукъса, 
Сыйлы къангалагъа жазылып.

Басмагъа 
Додуланы Жамиля

хазырлагъанды.
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Бачиланы тукъумундан кёп сыйлы адамла чыкъгъандыла. Бю-
гюн биз аллай бир юйюрню хапарын айтыргъа сюебиз.

Бизни республикада Уллу Ата журт урушдан къайтмай къал-
гъан адамы болмагъан бир юйюр да табылмаз. Аланы санындады акъ 
суучу Бачиланы Жандар бла Сюйдюрканы юйюрю да. Аны урушдан 
къайтмагъан жети жашын элчиле бюгюн да уллу хурмет бла эсде 
тутадыла.

Бачиланы Къулмырзаны жашлары Жандар, Исмайыл эм Чуро 
революциягъа дери Огъары Холамдан Акъ-Суугъа кёчюп тохташ-
гъандыла. Алада сегиз жаш эки къыз – Нух, Хажи-Мусса, Назир, 
Хасанбий, Мусса, Домалай, Ако, Хажи-Дауут, Кижиу бла Зули-
хан  – туугъандыла. Он сабийни ёсдюрген тынч иш болмагъаны 
кимге да баямды. Алай, не къыйыналсала да, Жандар бла Сюй дюрка 
уллу, ариу юйюр къурагъандыла. Сабийлерин ариу къы лыкълы ёс-
дюрюрге итиннгендиле. Ала тюз ниетли, хурметли, жигер, на-
мыслы, иш кёллю, халал жюрекли болгъанлары бла элге юлгю эди-
ле. Аны ючюн бу юйюр тау ёзенледе сый бла айтыла келгенди.

Жандар 1923 жылны 12 апрелинден Акъ-Сууну исполкомуну пе-
редседатели болуп тургъанды. Урушну аллында жыллада Жандар 
бла Сюйдюрка дунияларын алышадыла. Сора кёп бармай, къысха за-
манны ичинде колхоз ишледе сууукъ ётдюрюп, къыйын ауруп жаш-
лары Мусса да ауушады. 

НУХ
Жандарны тамата жашы Нух 1909  жыл-

да туу гъанды. 1930 жылланы алларында 
кёп болмай къуралгъан колхозда бригадир, 
артдаракълада уа председатель болуп иш-
легенди. Бир талай заманны Мусукаланы 
атлы колхозда таматалыкъ этгенди. Уллу 
Ата журт уруш башланнганда, Нух аскерге 
кетгенди. Ол тынч, оюмлу, акъыллы, саны 
кючлю адам болгъанды.

Кавказда бла Украинада ётген сермеш-
леде къаты урушханды. 1942 жылда Киев 
ючюн къанлы сермешледе жан бергенди. 
Аны юч сабийи аталарын кёрмей ёсгендиле. 

Ол ёлгенли бир жыл толмай, аланы Орта Азиягъа кёчюредиле. 
Анда ёледирден къалып, онюч жылдан сора артха къайтханды-
ла. Къызы Тамара КъМР-ни телевидениясында режиссёр болуп, 
жашлары Борис горисполкомда, Ибрагим а къурулуш жаны 
бла ишлегендиле.



ХАЖИ-МУССА
Тамата къарындашладан бири Хажи-Мусса урушха дери 

колхозда жылкъычы болуп ишлегенди. Мал ёсдюрген ферма-
ны тута эди. Ол да, Нухча, урушну биринчи кюнлеринден туу-
гъан жерин, Ата журтун къорууларгъа кетгенди. Аныча, ол да 
биринчи Украинагъа тюшгенди. Къыйын жаралы болгъандан 
сора, аны Новороссийскде госпитальгъа иедиле. Ары немец-
фашист аскерчиле жетгенде уа, аны госпитальдан чыгъарып, 
юйге жибередиле. Алай, жарсыугъа, колхоз ишге чыгъаргъа 
кереклиси себепли, анга ауругъанына багъаргъа амал болмады. 
Ол угъай, эр кишилени асламысы урушда болгъанлары себепли, 
колхозгъа башчылыкъ этерге да тюшдю. 

Белгилисича, фронтха аш-азыкъ, жылы кийимле, транс-
портну орунуна атла керек эдиле. Ол себепден аскерчи-фрон-
товик битеу билимин, къарыуун да фронтну жалчытыууна 
салгъан эди. Элчиле да тюз эдиле аллай болумлу адамны тама-
тагъа айыргъанларына. Хажи-Мусса къысха заманны ичинде 
колхозну ишин тюз эбине салалгъан эди. Бачиланы жашлары 
жашауну не жаны бла да колхозчулагъа юлгю эдиле.

Фронтда алгъан жаралары ташланмай, аны къыйнай эдиле, 
кюн сайын саулугъу азая бара эди. Ахыр кюнюне таянып, ол 
жашауун алышындырды. Акъ суучуланы жюреклеринде ол эм 
ахшы шартлары бла эслеринде къалгъанды. Юй бийчеси юч 
сабийин ансыз ёсдюргенди. 

ХАЖИ-ДАУУТ
Хажи-Дауут 1912 жылда туугъанды. Ол парашют-десант 

частьлада къуллукъ этгенди. Урушну ал заманларында десант-
ны къурамында аскер шуёхлары бла командованияны разведка 
жумушларын толтура  эди.

Сермешлени биринде аны да душман огъу жыгъады. Ком-
сомолчу жаш ол кезиуде юйюрленнген окъуна этмеген эди.

АКО
Ако 1917 жылда туугъанды. Аскерге чакъырылгъанда, анга 

жыйырма эки жыл толгъан эди. Фин кампания башланнган-
да, Къызыл аскерге къошулгъанланы санына кирип, бир талай 
замандан иги пулемётчикледен бири болуп тургъанды. Ол бо-
шалгъандан сора, юйге къайтады. Анда юйдегили болуп, тытыр 
чыгъаргъан заводда взрывник болуп ишлегенди. Мамыр жашау 
этерге итинип, юй ишлегенликге, анда кёп жашаргъа тюшмеди 
анга. Уллу Ата журт урушну экинчи кюнюнде жууукълары бла 
айырылып, фронтха кетеди. Жигит пулемётчик Москва бла Мо-
жайскда баргъан къызыу сермешлеге къатышады. 1941 жылда 
немецли-фашист аскерни Москваны тийресинден западха къыс-
тагъанладан бириди.
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 Нальчикде басмаланнган «Книга Памяти» китапда Бачи-
ланы Ако 1943 жылда ёлгенди деп жазылады. Алай Гуртула-
ны Оюсну «Биз Холамданбыз» деген китабында ол элчи тамата 
лейтенант эм стрелковый ротаны политруку Гуртуланы Окъуп 
бла къышда 1941–1942 жыллада Можайскда ётген сермешледе 
жоюлгъанды деп жазылады.

ДОМАЛАЙ
Домалай 1918 жылда туугъанды. 

1939  жылда жыйырма бир жыллыкъ До-
малай бла Акону бирча аскер къуллукъ-
гъа чакъырадыла. Ол кезиуде анга жаш-
чыкъ тууады. Алай анга атасын кёрюрге 
онг чыкъма гъанды. Военкоматны къабакъ 
эшик леринде баллини бетин уппа этип, са-
бийи бла къатынына саулукъ тилеп, Ата 
журтну къорууларгъа кетгенди.

Аскер къуллукъну Карелияда къашха-
таучу къарындашла Тюменланы Къурман-
бийге бла Къыралбийге бирге толтурургъа 
тюшгенди. Ючюсю да иги пулемётчикле 
болгъандыла, «максим» пулемётну рассчётун къурагъандыла. 

Фин кампания ётгенде, ала «За проявленное мужество и 
отвагу» майдалла бла саугъаланнгандыла. Андан сора таулу 
жашла 1941 жылда июньда юйлерине къайтыргъа керек эди-
ле. Къадар а башха болду. Юч таулу жашха да бирча фронтну 
ал сатырларына къайтыргъа буйрукъ берилди. «Максим» бла 
ала кёп акъфинли бла немецлилени къыргъандыла. Нальчик-
де басмаланнган «Книга Памяти» китапда жазылады: «Бачи-
ланы Домалай 1941 жылда аскер къуллукъгъа чакъырылып, 
1942  жылны 31  августунда Карело-Фин ССР-де жоюлгъанды».

Аны аскер шуёху Тюменланы Къурманбийни эсгериуле-
рине кёре, Домалай бек жигит, батыр, къарыулу да адам эди. 
95  килограмм ауур лугъу болгъан пулемётну, аркъасына алып, 
кёп километрлени жортуп, къызыу сермешлеге кирип, уруш-
ну ёртенинде къазауат этип, жигитликни юлгюлерин кёргюзт-
генлей тургъанды. Бачиланы жаш Къызыл Жулдузну ордени 
бла, «Жигитлиги ючюн» майдал бла эм башхала бла саугъалан-
нганды. Ала 1944 жылгъа дери бирге уруш этип тургъандыла. 
1944 жылны февраль айында уа душманнга чабыууллукъ этген 
сермешледен биринде Домалай уруш аулакълада къалгъанды.

Жашы Владимир атасыз ёсгенди. Атасындан къалгъан бай-
лыгъы жаланда аны фронтдан ийген суратыды. Ол Нальчикде 
инженер-къурулушчу болуп ишлейди. Домалайны юй бийчеси 
уа битеу жашауун аны къарасын тешмей ётдюргенди.



НАЗИР
Назир 1919 жылда туугъан-

ды. Уллу Ата журт уруш баш-
ланнгынчы, Акъ-Сууну цемент 
заводуна таматалыкъ этип тур-
гъанды. Аскерге кеси сюйюп 
баргъанланы арасындады. Ар-
хангельскде хазырланнгандан 
сора, фронтну ал сатырында 
тургъанды. Кёп жерледе уруш-
ханды, къайда да кесин ахшы, 
айтхылы командирча кёргюзт-
генди. Ростов бла Сталинградны 
арасында ауур жаралы болгъан-
ды. Биринчи кере ол Моздокну 
саусузла юйюне тюшгенди, арт-
да аны Нальчикни 6-чи номер-
ли орта школунда орналгъан 
госпитальгъа кёчюргендиле. 
Къарындашларыны арасында 
ол саулугъу бла эм энчи эди. 
Жаралы болгъандан сора, терк 

аякъ юсюне тургъаны да, баям, аны ючюн болур эди. Медицина 
комиссияны ётгенден сора, юч кюн юйюнде Акъ-Сууда туруп, 
биягъы фронтха кетеди.

Къыйын эдиле жерлешибизге урушну жоллары. 1942 жыл-
да ол Смоленскни штурм бла алгъанланы санында эди. Жанын-
къанын аямагъанлай, арсланча душманнга къажау тургъанды. 
Бу сермешледе Ата журт ючюн жанын да бергенди. Жигитлиги 
ючюн урушну бир ненча саугъасына тийишли болгъанды. Наль-
чикде къалгъан юй бийчеси Мария бла тёрт сабийи да – Алик, 
Адик, Амик, Люда  – халкъ бла бирге кёчгюнчюлюкню азабын 
сынагъандыла. Къадар алагъа чомарт болмагъанды. Аналары 
къыйын ауруп, юч сабийи Адик, Амик, Люда ол къатышда дет-
домгъа тюшген эдиле. Аладан экисин Адик бла Амикни бирин-
чи алгъандыла, аланы къадарлары белгисизди. Аладан артда-
ракълада уа Люданы да алгъандыла. Алик анасыны эгечи Абат 
бла къалгъанды, ол аны ёсдюргенди. Орта Азиядан артха къайт-
хандан сора, къызы Людмила республикалы сабий больницада 
невропатолог болуп ишлегенди, жашы Алик а – водитель.

ХАСАНБИЙ
Хасанбий 1920 жылда туугъанды. Колхозда темирчи болуп 

ишлегенди. Эллилеге да болуша, юй кереклеге ремонт эте эди. 
Машина бла тракторну жюрютюрге юйренип, аланы чачып 



93

жыяр гъа къолу уста эди. Ол а аны къадарында уллу болуш-
лукъ этгенди.

Акъфинле бла уруш башланнганда, Хасанбий танкист бо-
лады. Аны Карельский перешеекде бардырылгъан сермешлеге 
ийген эдиле. Ол танкы бла Ленинни шахарын кесин аямай къо-
руулай эди. Фин кампания бошалгъандан сора уа, элине къай-
тып, шор болуп ишлей тургъанлай, Уллу Ата журт уруш баш-
ланнганды. Хасанбийге дагъыда фронтха кетерге тюшгенди. 

Анда юч тонналыкъ ЗИС-5 грузовик бла аскерчилеге уруш 
кереклени келтире эди. Башха шофёрлача анга бек къыйын иш 
тюшгенди ол заманлада. Ёлюм бла бир ненча кере бетден-бет-
ге тюбеше, тирилигин кёргюзте сермешгенди. Алай аны жолу 
тохтагъан кюн да чыкъгъанды. Ызы къалмагъанды.

КЮЧМЕЗЛАНЫ АБДУЛЛА
Кючмезланы Юсюпню жашы Абдулла Жандарны киеую 

болгъанды. Гитче къызы Зулиханны алгъандан сора, анга то-
гъузунчу жашыча болуп къалгъанды.

Абдулла, Новороссийск бла Севостопольну батырларындан 
бириди. Ол 1943 жылны 1 ноябринде «Эльтиген – огненная зем-
ля» деген операциягъа къатышханды. Ол къыралда эм уллу 
десант операциягъа саналгъанды.

Бюгюн да Акъ-Сууну орта школу эм орамладан бири комбат 
Кючмез улуну атын жюрютеди. 

Бачиланы Жандарны уллу юйюрю болгъанды. Аны зурнук-
лача ариу жашлары, Ата журт ючюн жанларын бергендиле. Ба-
ренцево тенгизден башлап, Къара тенгизге дери ала къарындаш 
къабырлада басдырылгъандыла. Акъ-Сууда Бачиланы къарын-
дашланы атын жюрютген орам барды. Аланы жарыкъ сыфат-
лары, халкъны эсинде ёмюрлеге сакъланып, тёлюден-тёлюге 
айтылып турлукъдула.

ДАДУЛАНЫ Мадина
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ЗУМАКЪУЛЛАНЫ Танзиля
 

* * *

О, бош кёре эдим тилеп кюрешген
Жерден, кёкден насып, къууанч кёп жылны.
Жашау – бизге заман, хар зат юлешген,
Ол бизден залимди, бизден акъыллы.

Да нени да бола болур заманы,
Саргъалгъан чапыракъ терекден тюшер.
Жангыдан чыгъар да орунуна да аны
Кёк чапыракъ, алма да къызыл бишер.

Къар къояр кырдыкга агъаргъан жерин,
Къуруй баргъан терек бир кюнде ауар.
Жашаудан тоймай, чыгъаралмай кёлюн,
Тюкгюч жанында уа жаш терек чагъар.

Къарт, атдан тюшюп, жашха атын къояр,
Жортууда аны озалмаз болса да.
Шайыр къояр къаламын, жырын тыяр,
Жаш шайыр алай жазалмаз болса да,

Не уа – аны унутдурлукъ эсе да
Жангы ауаз бла битеу дуниягъа.
Ана да кетер, сюйсе-сюймесе да,
Жылыуун къоюп жашаугъа, балагъа.

Кетеди дуниядан ажалы келген,
Киши къошалмаз анга артыкъ заман.
Жашау – бизге заман мардалап берген, –
Ол бизден залимди, бизден акъылман.

Манга уа заман кёпмю къалды, азмы?
Ахыр кюннге жууукъ боламы барама?
Жашау сюймеклигими, ауазымы
Мен къоярма журтха, сюйген балама.

1970



МЕН БИР АДАМГЪА ДА СУКЪЛАНМАЙМА

Не сукъланмайма, не ёпкелемейме,
Кишиден саугъа, махтау излемейме.
Будай нек тюйюлдю демейме арпа.
Жууама быстыр, къайнатама шорпа.
Жашайма юйюмде шош, акъырын.
Излемейме жашауда кюн салкъынын,
Не тилемейме кюнден артыкъ жылыу,
Бек байдан – байлыкъ, къарыулудан – къарыу.
Сабий ышаргъанда, жарыйды кёзюм,
Къарт ынычхагъанда – бек мутхуз сёзюм.
Бирде мен жазама хынкял юзюмле,
Бирде уа жазама назму тизгинле.
Гыржыным тылпыу этеди тауада,
Юйюм да толады ариу хауадан.
Бурунума да кырдык ийис урады,
Сют да, кёмюк эте, къайнай барады.
Былайда мени дуния жашауум:
Ырахат, парахат – жокъду бир дауум.
Бирде уа тёгюлелле кёз жашларым.
Соханмы, не юй жумушларыммы
Чыгъарадыла кёз жашларымы?
Мен билалмайма, билалмайма толу.
Жууама да быстыр, ийлейме тылы,
Сабийни да юсюн жабама жылы,
Сёзюмю, акъырын, жюрекде ийлей,
Аны багъасын не учузун билмей.
Поэзиягъа уа бирда кесими
Билмейме не бла къуллукъ этгеними.
Жууууум бламы сабий быстырла? 
Къысыуум бламы кырдык гыстыла? 
Сыйлауум бламы къартны ингирликде? 
Ийлеуюм бламы сёзню жюрекде? 
Жазыуум бламы хынкял юзюмле? 
Тизиуюм бламы назму тизгинле?

1970

* * *
Сынамасам аналыкъны татыуун,
Жер алтыны битеу мени болса да,
Сынар ючюн, берирем жер алтынын,
Шо садакъа жыяр кюннге къалсам да.



Бала кёзге жумушап къарар ючюн,
Эшитир ючюн баланы эм ал сёзюн,
Сынар ючюн бала сюйюуню кючюн,
Къайгъырмазем – жабылып къалса кёзюм.
Аналыкъны сынамагъан къатыннга
Урушмагъыз, ол огъурсуз болса да,
Билип дуния жукъ бермегенин анга,
Малы-мюлкю аны толуп турса да,
Жазыкъсынып, анга алай къарагъыз,
Сабий берген халаллыкъдан жарымды деп.
Сюйген эрле, анга ариу къарагъыз,
Сабий берген къууанчлыкъдан жарымды деп.

1970

МЕНИ ХАЛКЪЫМ

Бузда да от тиргизген
Бу мадарымлы халкъым
Белин бюкдю, тюйюлдю,
Биле жашауну хакъын.

Юсюн таш басхан шаудан
Жерде таш ашагъанлай,
Тургъанда сен таш ашай,
Тилсизге ушагъанлай,

Къаяладан атыла
Халкъымы жигитлери,
Анала жилягъанда,
Таркъая акъ сютлери.

Анда да адамлыкъны
Атмай къалалгъан халкъым,
Кёлледе, батмакълада
Батмай къалалгъан халкъым!

Аманны да, ариулай,
Ахшы эталгъан халкъым,
Таш жауунла тюбюнден
Саулай ёталгъан халкъым!

Ташлада терек бахча
Чакъдыра билген халкъым,



Жюрек жараларын да
Букъдура билген халкъым.

Такъыйкъаны тас этмей
Ётдюре билген халкъым,
Бушууну, къууанчны да
Кётюре билген халкъым.

Тили тутулгъанда да,
Жангыдан тил ачалгъан.
Жардан салыннганда да,
Жардан кетмей къалалгъан.

Ташны да жумушатхан
Хунерли, жигер халкъым,
Санга жумуш эталсам,
Ёчюлмей турур отум.

Андан сора не керек?!
Не хычыуунду атынг!
Жаным – сени биргенге,
Огъурлу, халал халкъым!

1970

* * *
Терек, желге бет буруп,
Ачытады кесин.
Таш да, таудан тёнгереп,
Чачылтады кесин.
Кийик, туурагъа чыгъып,
Ёлтюртеди кесин,
Эсине алмай
Ушкок окъну иесин.
Жауун, ашыгъып жаууп,
Жутулады жерге.
Къар, жерге ашыгъып,
Эрип киреди кёрге.
Мен да кесим
Бек ашыгъып келеме санга,
Бюгюн ёлюм келтирлик
Сен эсенг да манга.

1970



* * *
Кече, ол кече, къаппа-къарангыда,
Элия, жел ишлерин тындыргъанда –
Жел, элия, адам да тынчайгъанда,
Жангыз да жауун челекден къуйгъанда,
Къанча, жауун тамычыла тама элле
Ташны элия салгъан жарасындан.
Терек бутакъла кёз жашла къуя элле
Жел салгъан жараланы барысындан.
Жараларына жиляймы эдиле?
Терекле сарнауларын этеми эдиле
Ол жел уруп юзген бутакъларыны?
Таш ачы сарнауун этеми эди
Кесине элия салгъан жараны?
Аланы арасында кесим къалып,
Ала сынагъанны мен да сынадым.
Элияча ачытып, сен тыннганда,
Сен салгъан жюрек жарама жилядым.
Сарнауун этдим мен жюрек жарамы,
Хорлаялмагъанлай ачытхан кючюн.
Дагъы жилядым, жилядым ол кече,
Энди ёмюрде ачытмазынг ючюн.

1971

* * *
Халкъгъа асыу бералгъан –
Ёмюрлюк тюйюлмюдю?
Халкъдан намыс алалгъан –
Хунерлик тюйюлмюдю?

Халкъгъа асыу бералдынг,
Кёп намыс да алалдынг,
Мени жюрегимде да
Жап-жарыкълай къалалдынг.

Андан турдум бюртюк, жилтин да бола,
Не къызыуда, сууукъда да буюкъмай,
Жаудан къоругъан сакъ итинг да бола,
Аны ючюннге мен ахырда ыйлыкъмай.

Турама мен таулу намысдан чыкъмай, –
Алай жашайма тышында, юйде да,
Санга дайым хурмет, намыс бергенлей,



Кюн жылыуу манга керек кюнде да,
Хурмет этип, ауанагъа киргенлей.
Сенсиз кюнню жокъду манга кереги.
Сенсиз – кюнден манга ауананг иги.

1972

МЕН ДА АЧЫП КЮЛЕМЕ

Отда жаннган отунла,
Ачый, хархда кюлгенча,
Мен да ачып кюлеме,
Жюрекге от киргенча.

Кюлеме ышаннганыма
Мен санга, журтха кибик,
Кюйюп, жанып кетерик
Отунла – отха кибик.

Жандым, жандым, жарытдым
Сууукъ мутхуз кюнюнгю.
Энди эшиталмайма
Мен жарытхан ёнюнгю.

Энди, кимни кюйдюре,
Не жерде жылынаса?
Огъесе, бош къычыра,
Къарылыпмы къалгъанса?

1476

* * *
Алыкъын бар къарыуум,
Барыу тикде барыуум.
Аякъ учса, абынмай,
Ёртенледе къабынмай,
Жаным турса да къолда,
Шукур, барама жолда,
Къыйын жолланы жыра,
Желлеге ёшюн ура.
Шукур, менде тёзюм бар,
Айтыргъа да сёзюм бар.
Таза хауа – солургъа,



Юйюм, буздан къорургъа.
Ийнаныулукъ кёкге да,
Заран этмей чёпге да,
Турур дей ол чууакълай,
Булутлары аппакълай.
Дагъы менде къалам бар,
Ачый тургъан жарам бар,
Сыната ачыуун аны –
Башхадагъы жараны.
Шукур, шукур, анам бар,
«Анам», – дерге балам бар,
Аналыкъны сынатхан,
Къуру къоркъууда тутхан.
Жилямукъ бар кёзюмде,
Къууанч, бушуу кезиуде
Кёзлеримден тёгюлген.
Былалла жашау берген.
Энтта бар суна заман
Ишни этерге тамам,
Эслеп, эсни жыяргъа,
Палахланы тыяргъа,
Барама къыйын жолда,
Жюгюм а ауур – къолда.

1980

МАХТАУ ЖЫР МАЛКЪАРГЪА

Барды дунияда аллай жер –
Ташлада да гюлле чакъгъан,
Къанатлыла да жыр такъгъан.
Ол бу дунияда – жаннет тёр,
Анда жокъ осал не да зар.
Ол а – ма бизни шах Малкъар!

Барды дунияда аллай жер –
Хауасы болгъан жан дарман.
Жигит, пелиуан – хар бир эр,
Къарты, жашы да – акъылман.
Анда жокъ осал неда зар.
Ол а – ма бизни шах Малкъар!

Барды дунияда аллай жер –
Таулары тауладан бийик.
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Кёрмеген, бери кел да, кёр,
Юйюнге игилик келлик!
Анда жокъ осал неда зар.
Ол а – ма бизни шах Малкъар!

Бу жерде – сейир кюч, къарыу,
Жырлай баралла черекле.
Къызла да – бир бирден ариу,
Тюз кёкден тюшген мёлекле.
Анда жокъ осал неда зар.
Ол а – ма бизни шах Малкъар!

Минги тауча тау къайда бар,
Кёкге жетдирген бий башын,
Тёппелери уа – чыммакъ къар,
Этеклери уа – жап-жашил,
Жыры бар, сау дуния махтар.
Ол а – ма бизни шах Малкъар!

1999

* * *
Жюрегиме жарсыуларым жыйылып,
Айтыр сёзюм тамагъымда тыйылып,
Тыш жердеча, ёз жеримде жашайма,
Жыр орунуна бирде сарын башлайма.
Къабыргъала сууукълукъну тыймайла,
Боранла да урадыла, тынмайла.
Нек турама была бла талаша,
Бу жашауну этегине жабыша,
Къаты болуп, унамайын иерге,
Ол турса да хазыр бола тюерге?

* * *
Аллах, мени, къарт этсенг да, сант этме,
Ач этсенг да, намысымы тас этме.
Жаным саулай, кёз жарыкъны жокъ этме,
Тёшек этип, жашха, къызгъа жюк этме.
Келтиралмаз болсам бир жаннга хайыр,
Ма ол кюнде мени жанымдан айыр.



БИРАЗ КЁПМЮ МЫЧЫДЫМ?

Бу дунияда бираз кёпмю мычыдым?
Кёрмезими кёрюпмю мен жунчудум?
Халкъ бушууу санларымы сарната,
Уу шинжиле жюрегими къаната,
Мен турсам да даулашладан узакъда,
Мен – бийикде, боюнум – жютю бичакъда.
Бийиклик да, кёзню къарангы эте,
Турамыды бирде жарладан тюрте?
Тынчмы тургъан халкъ кёзюнде, туурада,
Уу жайгъанла кёп болгъанда арада?
Даугъа кире ала бла ачыкъдан,
Таза чыкъгъан ала тюртген балчыкъдан,
Уудан жюрек, кирден этек боямай,
Халкъ бетине тюз къарарча, уялмай?
Шукур, шукур, мен барама къутула,
Балчыкъ, кир да, манга жетмей, жутула.
Болур, эшта, жан сакълаучу мёлегим,
Терслик бла уруш этген жюрегим.
Андан болур, къыйналсам да, сынмауум,
Къыйын кюнню, тынч кюнню да – сыйлауум.

СЕН КЪАЛАЛДЫНГ АДАМЛАЙЫН

Сенсиз жашау жокъ деучюле,
Сенсиз атлам этмеучюле
Тойгъанларын кётюрмелле,
Санга оноу жетдирмелле.
Ала ичингден жилятдыла,
Дуния мюлкге жан атдыла,
Таза юсюнге кир къуйдула,
Борбайынгы нек къыйдыла?
Къол къыйында тута башны,
Ашай эдинг халал ашны.
Тюшюрдюле халкъ ауузуна,
Кеслерине бек базына.
Жашау жангыз байлыкъ суна,
Мюлк жыялла, билмей тына.
Ахшы – мюлкге жут болмайды,
Адамлыкъ да жокъ болмайды.
Сен, ышана, айнытханла,
Къыйын кюнде сени атханла,
Болсала да энди байла,
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Энтта сенсиз болалмайла.
Акъыл сёзюнг – алтын урлукъ,
Адамлагъа жарап турлукъ.
Тюйселе да аямайын,
Сен къалалдынг адамлайын.

1995

БАРДЫ АНЫ КЮЧЛЮ, ЁЛМЕЗЛИК ЖАНЫ

Бизни халкъ а – Уллу Аллахха жууукъда,
Къыйнамагъан кибик аны бир жукъ да.
Бек махтаулу халкъладан ол бириди,
Жарсыуладан ол а кери тюйюлдю.
Аны жери Кавказны ёр тёрюдю,
Анга шагъат бизни ёмюрлю тёлюдю.
Бек айтылгъан Малкъар деген аты бар,
Ёлюм кёрмей, жашнап турлукъ хаты бар.
Аз эсе да адамларыны саны,
Барды аны кючлю, ёлюмсюз жаны.
Атханда да къызыу отха жанаргъа,
Амал тапхан андан саулай чыгъаргъа.
Барды анда сый, кишилик, адамлыкъ,
Ариу тили, ташха да жан салаллыкъ.
Тюз жюреги сюймекликден толуду,
Гитче угъай – уллуладан-уллуду.

2012

КЯЗИМ БЛА УШАКЪ

1

Бу дунияда къыйын, тынч да жашадым,
Эшта, Кязим, бираз санга ушадым.
Сен уртлагъан ачы суудан уртладым,
Ата журтда ёлгенлеге сукъландым.

Мен да жандым ол сен жаннган отлада,
Жиляуубуз бошалмагъан журтлада.
Тюймесем да, сен тюйгенча, темирле,
Мени артыкъ аямалла ёмюрле.



Бир кётюре, бир ачыта, чёкдюре
Жашатдыла, бирде саулай ёлтюре,
Чыгъанакъла бутларымы къаната,
Къаты ёмюрню итлерине талата.

Тыш жерлени ташларында тюйюлдюм,
Ачлыкъ къысып, жерни тырнай ийилдим.
Мен, таш кибик, болдум тилсиз, сангырау.
Ёлгеннге да, саугъа да этдим жиляу.

Шукур, энди бу затладан къутулдум,
Ата журтну ташларында олтурдум,
Олтургъанча патчахны тахтасына,
Жанны Ата журтуму тау-ташына.

Тау суууна мен жутланып къапландым,
Таукел болуп, бийиклеге атландым.
Кеч, Кязим, сенсиз саулай къайтдым.
Сен айтырыкъ сёзлени дамы айтдым?

Сёзюм мени болмаз суна биркюнлюк,
Этер суна таулу халкъгъа ёкюллюк.
Бир къауумла анга да сёз тапдыла.
Сёзлерим а боранлада чакъдыла.

2

Болдум, Кязим, Стамбулда, Арапда,
Римде да, Парижде да къонакъда.
Кёп къыралла, шахарла да къыдырдым,
Махтау салыр не ишлени тындырдым?

Айтып-айтмаз кёп китапла окъудум,
Кремльде кенгешледе олтурдум.
Жашау, окъуу кёп жангылыкъ ачдыла,
Жолларыма гюллени да чачдыла.

Акъылманла сёзюме эс бурдула,
Уллу залла, туруп, къарс да урдула.
Махтау сала, майдалла да такъдыла,
Мени сыйлай, тёрлеге да тартдыла.

Излемедим кенгде алтын къала да,
Болуп турдум таулу тиширыу, тау ана да.
Шукур, затха терилмедим, алданмадым,
Махталмазны махтап, махтау алмадым.
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3

Махтауланы мен а керти суннганда,
Аякъ тиреп, жарыкъ жырлай тургъанда,
Урду буз да, аллай желле жетдиле,
Сау къыралны бурху-чурху этдиле.

Кёп халкъланы къыйынлыкъла басдыла,
Кёп муратны асмакълагъа асдыла.
Жашау, къоймай энтта мени сынауун,
Кёр, этдирди къыралымы жиляуун.

Къалдым мен а, ёкюл болдум, къоркъмадым,
Ма ол тутхан тюз динден да чыкъмадым.
Меп бурмадым хатымы да башхагъа,
Кертичилей къалдым Журтха, тау башлагъа.

Не кюнде да халкъым бла биргелей
Мен турама, тау этекге киргенлей.
Тап, турсала энтта мени тюйгенлей,
Мен турлукъма бу жашауну сюйгенлей.

Бар къадарда халкъым, журтум, тилим да,
Батмай турур бу дунияда кюнюм да.

ЭКИ АУАЗ

Биреу, манга сёлешип,
Кёп кёзбау сёзле айтды,
Алай аууз сёз бла
Кёплеге кирле жакъды.

Ненча ахшы адамны
Сёкдю, сёкдю ол, жулкъду!
Аны бла даулаша,
Мени жюрегим тутду.

Дуния манга чарс болду,
Къууанчым да тас болду,
Жюрегими ичинде
Ачы чанчыу баш болду.

Алай ачый тургъанда,
Телефон зынгырдады.
Къоркъа алдым чолпуну,
Ол ауаз а жан салды.
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Кёзлерим жарыдыла,
Асыу тапды жюрегим.
Сёлешген а, сау къаллыкъ,
Баба улу Ибрахим...

* * *
Ненча кере мени отха тюртдюле,
Таза юсюме къайнар суула бюркдюле!
Ариу айта, шинжиле да чанчдыла,
Жаханимге ненча эшик ачдыла!
Сёлешдиле, ауузлары жабылмай.
Къалай къалдым была ичинде къабылмай?

ЁЧЮЛМЕЗЛИК СЮЙМЕКЛИК

Жашайды бир тиширыу, тынчлыкъ тапмай,
Жандан сюйгенин жюрекден атмай.
Сюйгенине уа кенгде башха къатын
Сабийле табады, сыйлайды атын,
Турады анга хынкял бишире.
Бу а, аны эрин эсге тюшюре,
Тюшюнде тюбейди, тюбейди анга,
Тынчаялмайын, сакъ жукълагъанында,
Эшитирге сюе татлы ушагъын,
Жаяды анга тансыкъ къучагъын.
Шыбырдайдыла шошчукъ эринлери,
Тёгерегинде ойнай сабийлери.
Къагъанакъ эме ёшюнюн хычыуун,
Сыната анга аналыкъ татыуун.
Уянса уа, сабий, сюйгени да жокъ,
Жюреги сынсыйды, тийген кибик окъ.
Жастыгъында башха къарайды сууукъ,
Тёшеги да – сууукъ, жокъ жанын жуллукъ.
Турады ёрге, къолгъа алып жанын.
Сюймеген эрине айтады: «Наным»,
Ичи – кюе-бише, кёзлери уа – кюле.
Сюйгенине уа – жаны термиле,
Эринлери излей жылыу, ийнакълау,
Тауусулмай анга термилиу, сакълау,
Сюйгени бла бир тангы атмайын,
Ёмюрюнде жангыз сабий тапмайын,
Бу хаух дунияда жашайды алдана,
Сюйгенине бирде ол тюбер суна.
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* * *
Сюеме тенгиз толкъунланы,
Огъурсуз эсе да кюйлери.
Сюймейме тохтагъан сууланы,
Къуу шошлукъ бийлеген тийрени.

Келтирмеселе да ала жарсыу,
Аладан бармы, бармыды асыу?
Черек, эс ата, къыстау барса да,
Уллу тенгизге къошады ол суу.

Жел да, сызгъыра, ура келсе да
Жерни сабанын, агъачын, тауун,
Ол хыпыяр эшик тюйсе да,
Къуу жерлеге элтед и жауун.

Мен сюймейме бош, эринчек кюнню,
Ол турады шош, жерни къалкъыта.
Жел, боран, от а – къысдыра белни,
Туралла жашау барлыгъын айта.

Болсада, биле багъасын кюнню,
Мен излемейме боранны, желни,
Отну, къутуруп баргъан черекни, –
Ала кеслери табалла мени.

ЖЕЛ

О, жел жетди, жел жетди,
Элни тынгысыз этди.
Кишите сормай келди,
Терезелени тюйдю.

Кимни эшигин къакъды,
Юй баш къошунун атды.
Кимни биченин чачды,
Хыли этди да къачды.

Урушмагъыз сиз анга,
Ол жол ачды жаууннга.
Жауад жауун, той эте,
Къургъакъ жерни жибите.

Кырдыкла жуууналла,
Сабанла къууаналла.
Жел тюйгенле не этсинле?
Кечсинле ала, кечсинле,
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Бюгюн жел къыйнагъанла,
Юй башла, миялала,
Ачый, болушду эселе
Жерни къууандырыргъа.

* * *
Къыш жетипми къалды да, 
Жаз, кюз да бола таша? 
Ёлюм, жашырын атлай, 
Келемид жууукълаша?

Олмуду эшик къакъгъан? 
Жокъ халы, мени аяр. 
Кетсин, чакъырмагъанма, 
Жокъмуд кюч, аны тыяр?

Келдими да ол, билип 
Ишим болмауун хоча,
Манга ол жан аурутуп, 
Жаннетге эшик ача?

Угъай, алыкъын а мен 
Ачырма, къыйналырма, 
Арырма мен, аурурма. 
Солуу алсам, къарарма,

Такъыйкъаны багъалай, 
Жеримде жерге, кёкге, 
Мында бир къыйын кюнню 
Алышмам жюз жаннетге.

* * *
Халкъ жюрекде сау болмай ачы жара,
Турабызмы энтта кийгенлей къара,
Халкъ тюзлюгю терсликлени жыкъгъанда,
Туугъан жерде бизге гюлле чыкъгъанда?
Кюймей чыкъгъан тыш жаханим отладан,
Сауларыгъыз сабийледен, къартладан,
Журтха къарай, къууаннгандан жилягъыз,
Ёлгенле да сау болгъаннга санагъыз!
Биз Аллахха минг, минг шукур этейик,
Терслеге да терсликлерин кечейик.
Жерибизде биз тенг этген жан бла
Тюбей эсек ашхам бла, танг бла.
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ЖАНЫМЫ КЪЫЙЫРЫ

«Дунияда бир кюч жокъду, жаным, – деученг, –
Ма мени сенден сыйырыр».
Энди уа менсиз къалай жашайса,
Айтчы, жанымы къыйыры?

«Биз экибизге турурла, – деученг, –
Дунияда гюлле чакъгъанлай».
Жылы къолумдан кетипми къалдынг,
Жылыу эритген акъ къарлай?

«Сенсиз кюн манга кюн тюйюлдю», – деученг.
Къалайды жашау кюнсюзлей?
«Мен саулукъда ачымазса», – деученг.
Мен ачыймамы сенсизлей?

Ачыуну сен бергеннге ийнанмай,
Мен жиляйыммы биразны?
Сен башханы сюйгеннге ийнанмай,
Мен турайыммы биразны?

Мен сакълайыммы, сакълайыммы мен,
Кюнню умутда ашыра,
Сени былай, былай сюйгеними
Битеу дуниядан жашыра?

«Дунияда бир кюч жокъду, жаным, – деученг, –
Ма мени сенден сыйырыр».
Энди уа менсиз къалай жашайса,
Айтчы, жанымы къыйыры?!

НАЗМУЧУ ТАУЛУ КЪЫЗЛА 

Бизни таулада болмагъанды, дейле, 
Тиширыу назмучу манга деричи. 
Биз билгенликден, туумагъанды, дейле, 
Тауда жашау башланнганлы беричи... 

Къабыл кёрмейме мен ол айтханларын. 
Билеме, жырларын жюрекде кёмюп, 
Тау къабырлада сансыз жатханларын 
Назмучу къызла, мен туугъунчу ёлюп. 



Ала туугъандыла жашаргъа мында, 
Ахшы, осал адетге да сыйынып.
Жашаудачамы туралла къабырда, 
Айтыр сёзлери тамакъда тыйылып?!

Алагъа буюрулду, эркин солумай, 
Тынгылагъанлайын ёлюп кетерге. 
Ненча ахшы мурат, башы ачылмай, 
Кёмюлген болур ала бла кёрге? 

Аланы тиллерин заман сыйырды, 
Къулакъларын да битеди ол къаты.
Да ол къызланы жюреклери болду 
Хар бирини да жазарыкъ къагъыты.
 
Ма ала жангыз да чыгъаргъандыла
Кёз жилямукъларын, тизгинле этип, 
Жаш бетлерине ызлыкъ салгъандыла 
Ол жилямукълары, жюрекден ётюп.
 
Да мен а бюгюн сёз айтала эсем, 
Аны ючюн манга не махтау керек? 
Аланы сёзлерин зор заман бёлдю, 
Манга уа сёлеш деп, заман сёз берди.
 
Таулу назмучу къызла, ёнюгюзню 
Мангамы къоюп кетдигиз хатыргъа? 
Сиз айталмагъан жюрек сёзюгюзню 
Салалырмамы да тизгин сатыргъа? 

1962



АБАЙЛАНЫ Сакинат 
                          

                                                                     
Анама

Къарылгъач келликни да сакъламай, 
Кёгерлик кырдыкны унутуп. 
Кетерге керегин да айталмай,
Къыйнадынг жюрекни, ашыгъып.

Сен бизни кесинге юйретгенча, 
Хар затны ангылай сюерге.
Жашауну игирек сездиргенча,
Жууукъгъа, эгечге къайгъыра.

Нек келгенди бу жаз бир ашыкъмай?
Жанкъозла да мудах ышара.
Жаннетни эшиги ачылмазмед, 
Энтта бир жазчыкъгъа къууанса?

Не этер эди кёк кюкюремей, 
Жаз белгича, жауун да жауса.
Биз жибимей, санга да термилмей,
Нюр бетли анагъа ашыкъсакъ.

Жюрекни аурута къыйнагъанса, 
Сайладынг ол дуния мутхузун.
Кереклиди деп, бирда ойламай,
Къызланы жилятдынг, жашынгы.

Ол ариу кюлюучю бетчигинг да,
Тюз ниет жюрегинг да къачды.
Тынгылап къадаргъа, бойсундунг да,
Ёксюзлюк сыната, атладынг.



Ангылап, мен артха къарасам да,
Сен сюйген туудукъла, адамла,
Кёп ариу сёзлени бир аямай,
Айтдыла ызынгдан къыйнала.

Кёп айтсам да, билмем, сен эшитирча,
Келмейд, нек эсе, айт, ол ауаз?
Къууанып, сен алгъыш этерикча, 
Сакъласам да, нек жокъду, айт, нек?

Бу жазны элия жаргъаныча,
Бек къыйынды жарыкъ кёрюрге.
Хар жазны кюлгени сен болгъаненг,
Ангылап олтура, къууанчны ашырдыкъ.



ТЕММОЛАНЫ Мариям

Тирлик жыйыуну къыстау кезиую… Жылны бу заманын 
Лейля артыкъ бек да сюймеучюдю. Алай, сюйсе-сюймесе да, 
табийгъатны халын ким тюрлендираллыкъды? Жыл сайын туу-
гъан элине, ата-ана юйюне келип, бу заманда къартлагъа бах-
чада картофну къазып жыяргъа болушады, терекледен бишген 
алмаланы, кертмелени юзюп, къышха дери бузулмай турурча, 
ящиклеге тап-тап салады… Бу иш бла Лейля кеси жангыз кю-
решмейди: эгечлери, къарындашлары да, кими элден, кими 
шахардан келип, ойнай-кюле, ата-аналарын да къууандырып, 
бирге этедиле бу жумушну. Уллу юйюр алай жыйылса, андан 
уллу насып къайда ата-анагъа? Тюз да сабийча къууанадыла, 
жарыйдыла ала. 

Кеси заманында кишилигине кёпле сукъланыучу аталары, 
кёзюнг къара болсун деп, кишиге бетин тюрлендирмей жашай 
келген аналары кюнден-кюннге къарыусуз бола баргъанларын 
кёредиле ала. Болсада къоркъууларын ачыкъ айталмагъандыла 
алыкъа бири да. 

Лейляны ала энчирек сюйгенча кёрюнедиле кёзге, анга 
къайгъыргъанлары ючюн. Алай а къайсы бармагъынгы юзюп 
атарыкъса? Былайда да иш алайды, сабийлени къайсы да багъ-
алыды ата-анагъа, алай а бир шарт барды –  къарыусузуна ким 
да бегирек сакъ болады. 

Энди, алай айтханлыгъыбызгъа, баш иеси эртте окъуна 
ажымлы ёлгенин айтмасанг, Лейля къарыусузду не къолай-
сызды дерча тюйюлдю: эки ариу сабийи, къарындашлары, эгеч-
лери, ата-анасы. Анга кёре, бийик билими бар. Кёп жылланы 
сюйген ишинде бет жарыкълы урунады, намыс-сый да алады.

Сабийлери школну бошар заманнга ол, къарындашлары да 
болушуп, аланы шахар бла эл ортасында айландырып турмаз 
ючюн, тынгылы билим берирге да излеп, фатар алып, шахаргъа 
кёчеди. 

Айхай да, не уллу болушлугъу болса да, Лейлягъа юйрен-
нген жеринден кетип, сюйген къоншуларындан, жууукъларын-
дан айырылып, шахарда жангыдан жашау къурагъан тынч бол-
маз эди. Алай сабийлерин не жаны бла да жунчутмазгъа кюре-
шип жашайды. Аманатларыдыла ала аны. Ол дуниягъа барса, 
баш иесине бет жарыкълы болуп тюберге сюеди ол. Сабийлени 
уа ариу юйретеди, таулу адеп-къылыкъда. Биледи ала адамны 



жюрегин къыйнамазларын. Болушургъа уа хазырдыла. Тама-
тачыгъы Жаннет андан киргенди ол къыйын окъуугъа, врач 
болуп, адамлагъа болушур ючюн. Кичиси уа анасыны ызы бла 
баргъанды – устазды.

Замансыз кетген баш иеси терк-терк келеди аны тюшле-
рине. Ала анда тауда айланадыла. Ма былай, къолун узатса, 
бийик кёкге жетип къаллыкъча кёрюнеди Лейлягъа. Уянса 
уа, сабийлени аталары анда къалады. Лейля уа тюшеди жерге, 
харкюнлюк жумушлары сакълайдыла аны. Аллай ариу тюшле 
кёрген кюнлеринде Лейля учупму айланады дерсе, жюреги жа-
шау кертиликге ийнаныргъа унамай. Биледи ол бу дунияны, ол 
дунияны да бирге байлагъан сюймеклик болгъанын. 

Бирде адам эсинде болмай тургъан затлагъа тюбейди 
жашау унда, кёп сынауладан ётерге да тюшеди, къыйналгъан, 
къууаннган кезиую да болады. Къыйынлыкъда бюгюлмей, 
намысын, адамлыгъын тас этмей, алгъа къарап, жашауун 
жангыдан башларгъа, тиширыугъа угъай, эр кишиге окъуна 
къыйынды. Алай а анга кёл этдирип тургъан ахлулары сауда 
Лейля башына къаты болургъа кюрешеди. Хау, Лейля аллай 
тиширыуладанды десек, ётюрюк болмаз… 

Шахаргъа кёчгенден сора, элинде устаз болуп тургъан Лей-
ля  не ишден да артха турмагъанды, юйюнден узакъ болмагъан 
тюкенде да ишлегенди. «Бийик билимим болуп тургъанлай, ый-
лыкъсынмай, ол ишде уа мен къалай ишлерме?!» – деген акъыл 
аны башына келмегенди. Сабийлери окъууларын бошагъынчы, 
аланы неден да керекли этмезге кюрешгенди, Аллах шагъатды 
анга. 

Жайны жылы кюнлерини биринде, юйде жумушларын бо-
шап, къызларын да бирер жерге ашырып, Лейля атасына бла 
анасына къонакъгъа тебирегенди. Солуу заманы эди, школчу-
ла каникуллагъа чыкъгъан. Ол, ашыкъмай базаргъа къайтып, 
атасы сюйюучю тёртгюл къалачладан иги кесегин алды, ана-
сына саугъагъа да – ариу жашил жаулукъ. Ингирги маршрут-
кагъа минип, артыкъ кеч болмай, туугъан элине келди. 

Аны келгенине атасы-анасы да бек къууандыла. Ала элде 
намыслары жюрюген огъурлу къартладыла. Кёп кёргенди ол 
тёлю, алай жашаун, адамны да алача сюйген къайда? Алты 
сабий ёсдюргендиле: юч жаш бла юч къыз. Барысыны да бий-
ик билимлери барды. Хар бири, усталыгъына кёре, сайла гъан 
ишинде бет жарыкълы урунады, юйюр ёсдюреди. Иги бла 
болмаса, сабийлерини атлары айтылмагъанына ата-ана угъай 
эсенг, тукъум, саулай эл да къууанады.  

Кюн ариу эди, артыкъ бек къыздырмай, хычыуун салкъын 
аязчыкъ да къагъа. Лейля, тюш азыкъны хазыр этип, арбазгъа 
чыкъгъанда, атасы бла тамата къарындашы жапма тюбюнде 



диванда олтуруп, нени юсюнден эсе да хапар айта тура эдиле. 
Ала экиси бирге ушакъ этерге, дуниядан хапар айтыргъа бек 
сюйюучюдюле. Арлакъда, ортанчы къарындашы бла эгечлери, 
юйюр альбомда эски суратлагъа къарайдыла. Аналары, бири-
не да къатышмай, шинтикде терен сагъышлы болуп олтурады. 
Жангыз къарындашы ауруйду. Баям, ол зат тынчлыкъ бермей-
ди анга. 

Лейля, анасына къарап, бир кесек ахсынды. Сёлеширге да 
бир болду, алай нек эсе да аны сагъышларын бёлюрге сюйме-
ди… Ол да: «Тюш азыкъ хазырды, ашаргъа келигиз», – дер-
ге, къабакъ эшикле ачылып, эки эр киши арбазгъа кирдиле. 
Келгенлени киши танымаса да, жамауатда жюрюген адет-тёре 
бла алларына атладыла аталары, жашла да. Эр кишиле къол 
тутушдула, къонакъланы юйге жууукъ этдиле. 

Къонакъладан бири, арлакъда сюелген тиширыуланы къат-
ларына келип: 

– Кюнюгюз ахшы болсун, юйге ди игилик! – деп, жарыкъ 
саламлашды. Аналары: 

– Ахшылыкъ кёрюгюз, ётюгюз юйге, – деди.
Алай къонакъла, юйге кирирге унамай, жапма тюбюнде 

диванны сайладыла. Саулукъ-саламатлыкъ сурагъандан сора, 
бир кесек мычып, аладан бири: 

– Кечгинчик беригиз, сиз бизни танымайсыз: мени атым 
Илиясды, бу а Азретди, анамы къарындашы. Биз Лейлягъа жу-
мушубуз болуп келгенбиз. Эркин этсегиз, анга тюбер эдик,  – 
деп, аналарына соруулу къарады. 

Аны бир кесек абызырагъанын эслеп, Илияс: 
– Анабыз, къоркъмагъыз, биз хаталы адамла тюйюлбюз, 

сиз къайгъы этерча. Лейлягъа жумушубузну айтып, артха ке-
терге керекбиз, ашыгъыпбыз, – деди. Сора (Илияс аны таный 
эди) Лейляны къатына барып: – Была сенидиле, – деп, агъачдан 
ишленнген бир ариу кюбюрчекни бла конвертни узатды.

Лейля, бир кесек арсар болса да, ол эр киши узатхан затла-
ны къолуна алды. Къарамы уа сейирсиннгенин букъдуралма-
ды. Ол, къыз аны танымагъанын ангылап: 

– Мен  Ахматны жашыма, атамы ахыр тилегин толтурур 
ючюн келгенме. Айып этме, санга айтырыгъым барды, – деди. 

Сёзню неден башларгъа билмей, Илияс бир кесек мычыды. 
Сора къалай эсе да кёз кёре таукелирек болуп:

– Сенден тюнгюлгенден сора, атам кёп заманны мудах болуп 
тургъан эди, – деп башлады ол сёзюн. – Алгъыннгы жарыкъ-
лыгъы кетип, аны ауур сагъышла бийлегенлерин кёрюп тур-
гъанбыз къайсыбыз да. Кюнден-кюннге халиси осалдан-осалгъа 
кете, эски ауруулары да кеслерин билдире… Атамы халин жа-
ратмай, кёп кере аны бла ачыкъ ушакъ этерге тебирегенме, алай 



ол ичиндегин айтыргъа сюймегенди: «Хатам жокъду, жашым, 
бир кесек аурукъсунуп турама ансы», – деп къоюучу эди… Бир 
кече тёзалмай, ол жатхан отоугъа кирип, жанында шинтикни 
тартып олтурдум. Бир бирге къарап, иги кесек турдукъ. Ушакъ 
болмазлыгъын ангылап, мен чыгъаргъа тебирегенимде, атам 
мудах ауаз бла: «Бир кесек мычы», – деп тохтатды. Сора ол 
орунчукъ бла конвертни санга тапдырырымы тиледи. Мен аны 
тилегин толтурургъа сёз бергени эдим да, айтханыча этдим… 
Атам кёп болмай ауушханды, ол дуниясы жарыкъ болсун. Аны 
аллында сени терслигинг барды деп айталмайма, къадары алай 
болур эди… Аллах санга мындан ары жашауунгда бир уллу на-
сып берсин, – деп, кёлю тола, Илияс нёгери бла арбаздан суху 
чыгъып кетди. 

Ала кетгенлей, Лейлягъа бир тюрлю къалтырауукъ тийди, 
жюреги да терк-терк уруп, чыгъыпмы кетеди дерча болду.  Ол 
кесине не бола тургъанын иги да ангыламай, чабып юйге кирди 
да, кесини отоуунда конвертни ачды. Сора… хатындан таныды 
аны ким жазгъанын. 

«Лейля, – деп жазыла эди къагъытда, – мен сени бирин-
чи кёргенли бери кёп заман озгъанды, алай сен эсимден бирда 
кетмегенсе. Уллу Аллах манга жашаууму ахырында сакъла-
май тургъанлай, уллу сюймеклик бергенди. Аллай ариу, таза 
сюймеклик кимге да уллу саугъады. Менича артыкъ жаш бол-
магъан адамгъа уа – бютюнда… 

Кюн сайын тюкеннге мен не бал туз, не ётмек керекли болуп 
бармай эдим, жаланда сени кёрюрге жюрюгенме. Адамланы 
аллыма ётдюрюп, аланы ызларындан сюелип, кёп кере санга 
къарап тургъанма. Ахырында, туудукъчугъума конфетле, сок-
ла алгъан сылтау бла барып да турдум. Таныш жашдан ариу 
Лейлягъа деп кёп кере гюлле да жибердим. Алай сен ишинг 
кёпденми, огъесе башха сылтауунг болупму, мени эслеялма-
гъанса, кёралмагъанса сюймекликден толу кёзлерими… Мен 
да, тюзюнлей кесим санга барып, ичими ачалмагъанма, уял-
гъандан базынмагъанма. 

Не кёп кюрешдим эсем да сени унутургъа, сюймеклигими 
тунчукъдурургъа, болалмадым, хорлаялмадым ол сезимни. 
Врачла айтханнга кёре, энди манга жашаргъа артыкъ кёп къал-
магъанды. Ёчюле баргъан кюнлеримде сен, жарыкъ жулдузум 
болуп, мени жашаууму бир кесек заманнга болса да, жарытхан-
са. Аны ючюн сау бол. Къагъытымы ахырында Уллу Аллахдан 
санга насып тилейме. Ол сени бар палахладан сакъласын!»

Лейля, къагъытны окъуп бошап, иги кесек турду сагъышлы 
болуп, Ахматны бу жюрек сезимине, аны айтмай къоялмагъа-
нына да сейирсинип. Сора, бир кесек эс жыйып, кюбюрчекни 
ачды. Аны ичинде ариу жашил ташы бла, юсюнде да «Лейля» 



деп жазылып, алтын жюзюк жылтырай эди. Жюзюкню тюбюн-
де къагъытчыкъда: «Лейля, бу жюзюкню мен санга уллу сюй-
меклигим бла бирге саугъагъа береме. Хар аны бармагъынга 
салгъанынг сайын, бир уллу игиликге тюбе», – деп жазылып 
тура эди. 

Лейля Ахматны сыфатын кёз аллына жангыдан келтирди. 
Кеси кесине: «Мен аны тюкенде терк-терк кёре тургъанма, бир 
жукъ ангыламагъанма ансы… Гюллени манга ким жибере болур 
деб а, азмы сагъыш этгенме? Кесиме тюбеп, жюрегинде бол-
гъанны ачыкъ айтса эди уа...» 

Лейля терен сагъышланды… «Ким биледи, мени жашауум 
да башха тюрлю болур эди. Жаным бла озуп кетди насыбым. 
Энди этер амал да, мадар да жокъ». Ол ауур кючсюндю. Диван-
ны къыйырына олтуруп, Лейля жюрексинип жиляды. Алай 
озгъан жауунну жамычы бла къууугъандан не файда? Бую-
рулмагъан сюймеклик къагъа эди аны эшиклерин. Ол а аны 
эшитмеди. 

Къызыны жилягъанына жарсый, анасы, отоугъа кирди да: 
– Лейля, балам, нек жиляйса, не болгъанды? Мени быллай 

бир инжилтме да, бир зат айт, – деп тиледи. 
Лейля анасына жукъ айталмады: ачалмады анга ачыудан 

кюе тургъан  жюрегин… Анасыны кёкюрегине къысылып бираз 
турду да, сора: 

– Анам, кеч болады, мен шахаргъа кетерге керекме. Сен 
бир затха да къайгъы этме, – деп, жилямукъларын да сюрте, 
автобусла тохтаучу жерге ашыкъды…

«Кеч келген сюймеклик…» – деп жырлай эди, тарыгъа эди 
жырчы жаш, автобусдагъыланы эрикдирип. Кёзлерин букъду-
руп, терезеге къарап, жиляй эди Лейля.  
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