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Къабарты-Малкъар Республиканы къырал
саугъалары бла саугъалауну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны

УКАЗЫ
Законлукъну эмда право низамны жалчытыугъа уллу къыйын
салгъаны, кёп жылланы ахшы къуллукъ этгени ючюн КъабартыМалкъар Республиканы Сыйлы грамотасы бла саугъаларгъа
Геграланы Муталифни жашы Маратны - Ич ишлени управлениясыны таматасыны орунбасарын - Россейни Ич ишле министерствосуну Нальчик шахарда управлениясында полицияны начальнигин
Уяналаны Мухтарны жашы Русланны - Къабарты-Малкъар Республикада Ич ишлени министерствосуну дознанияны къурагъан
бёлюмюню таматасын,
«Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы юристи» деген ат
атаргъа
Корнаева Мадина Казбековнагъа - Къабарты-Малкъар Республикада Ич ишлени министерствосуну Следственный управлениясыны къуралып бардырылгъан аманлыкъ ишлени тинтиу жаны бла
следственный кесегини наркотиклени, сауутланы законсуз сатыу
жаны бла эмда инсаннга къажау къуралып бардырылгъан аманлыкъ ишлени тинтиу жаны бла бёлюмюню таматасына.
Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы
А. КАНОКОВ
Нальчик шахар, 2012 жылда 8-чи ноябрьде, №158-УГ

Тюбешиу

Къудуретни сакълау
жылгъа хазырлана

Къабарты-Малкъарны Табийгъат байлыкъла эм экология министрини къуллугъун толтургъан Гызыланы Берт
алгъаракъда ара шахарда Россейни Табийгъат байлыкъла эм экология министри Сергей Донской бла бёлюмню
иши бла байламлы вопросланы юслеринден сёлешгенди.
Аны юсюнден министерствону пресс-службасы билдиргенди.
Тюбешиуню кезиуюнде Гызыланы Берт республика да
кир-кипчикни кетериу эм суу
мюлкню айнытыу бла байламлы къаллай программала
болгъанларыны юслеринден
айтханды. Ол санда тёгерекдеги къудуретни сакълау жылны
бардырыу план хазыр болгъанын да.
Бу иш РФ-ни Президени
Владимир Путин келир 2013
жыл тёгерекдеги къудуретни
сакълау жыл болуруна буйрукъ
чыгъаргъаны бла бардырыл-

лыкъды. Гызы улу билдиргеннге кёре, аны кезиуюнде битеу
республикада битимле салыу
акцияла боллукъдула. Ол санда Нальчикде «Къызыл китапха» кирген терекледен аллея
да орнатыллыкъды. Дагъыда
Къабарты-Малкъарда экология эм табийгъат байлыкъланы
хайырланыу жаны бла регионла аралы жыйылыу боллукъду.
Гызы улу Сергей Донскойну да
бу ишлеге къатышыргъа чакъыргъанды.
Бизни корр.

13-чю ноябрь - Сокъурланы кюнюдю

«Клубха жюрюйме,
жырлайма, назмула окъуйма»
Дуниягъа жаратылгъан хар
жанны кесини бир энчи затха
сюймеклиги болады. Къашхатаучу къыз Керменланы Халимат да жыр творчество бла
кюреширге сюйгенликге, алгъыннгы тау адетлени къатылыгъы аны ол жол бла барыргъа къоймагъанды.
Жарсыугъа, ауруу адамгъа
соруп келмейди. Халиматны уа
ол кёз жарыгъын сыйыргъанды. Ата-ананы сабийге керек
болмагъан заманы жокъду,
алай бу тиширыу алагъа болушлукъ эталмагъаны ючюн
бек инжиледи.
Б и з к ъ ат ы б ы з д а б ы л л а й
адамла жашагъанларын, нек
эсе да, эсибизден кетерип къоябыз. Кёплеге тюбей тургъан
эсем да, бюгюннгю ушакъ
нёгеримдеча, жашаугъа уллу
сюймекликни, къатындагъын
сезе, анга къайгъыра билиуню
уа, андача, аламат кючюн башхалада хазна эслеялмагъанма.
Аны бла тюбегенимден сора
дуния башында, бизни къатыбызда аллай уллу адамлыкълары болгъанла жашагъанларына сейир окъуна этгенме.
Нек дегенде бу огъурлу тиширыу, кёзлери кёрмегенликге,
редакциягъа кеси келгенди.
Остановкагъа ашыргъанымдан
сора: «Мен юйюме сау-саламат
жетгенме, жарсымагъыз»,-деп,
телефон бла сёлешген эди.
Кёзлеринден къыяулу болгъанлы бери уа ол Сокъурланы
битеуроссей биригиулерини
бизни республикадагъы бёлюмюнде къуралгъан клубха
жюрюйдю. Баям, ол затха
аны бюгюнлюкде Нальчикде
жашагъаны да себеплик этген
болур. Алгъаракъда уа ол Домбайда «Творчестволу ярмаркагъа» къатышханды.
-Халимат, Домбайгъа баргъаныгъызны юсюнден айтсагъыз эди.
-Ары саулайда Шимал Кав-

казны сакъат обществоларындан кёп адам жыйылгъан
эди. Бизден а тогъузоулан
баргъанбыз. Ол форумну юч
номинациясы – «Къолдан
усталыкъ», «Жыр коллектив»,
«Солист»-болгъанды. Бизни
«Родник» триобуз «Къобузчу
къыз», «Горный родник» деген
жырланы жырлагъанды. Алай
бла «Жыр коллектив» номинацияда экинчи жерге тийишли
болгъанбыз. Музыка жаны бла
башчыбыз Черкесланы Юрий
бла художестволу башчыбыз
Татьяна Абубакарова бизни
юйретиуге уллу къыйын салгъандыла.
Андан сора да, жырчы Заидланы Мурат, ариу ауазы бла
къараучуланы къууандырып,
экинчи жерни алгъанды. Мызыланы Къурманбай да «Къолдан усталыкъ» номинацияда
алчы болгъанды. Улбашланы
Халимат да кесини инжиледен этилген «Къызыл шархшархла» эм чокъуракъчыкъладан ишленнген «Кюз артыны
макъамлары» деген суратлары
ючюн экинчи даражалы диплом бла саугъаланнганды.
Алай бла команда эсепде
«Творчестволу ярмаркада» биз
хорлагъанбыз дерге боллукъбуз. Нек дегенде анда биринчи
жер бир кишиге да берилмей
эди. Барыбызгъа да за лда
къараучула къол кётюрюп, балланы алай салгъандыла.
Форум алай тап къуралып
бардырылгъанды. Биз ол затны къаныбыз, жаныбыз бла да
сезгенбиз. Анда тургъан эки
кюнню ичинде къонакъбайла
бек иги къарагъандыла.
Быллай жыйылыуланы бизничалагъа магъанасы уллуду.
Ол сакъатланы бирикдиреди.
С е н ке с и а л л ы н га ат ы л ы п
къалмай, бу дунияда бир затха
керек болгъанынгы сезесе.

Фахмулу жазыучу,
асыл адам, тюзлюкню
къаты жакъчысы

2-3 бетле

ВРЕМЯ

Жангы законладан
школ формагъа дери
КъМР-ни Парламентини Жаш тёлю палатасыны келечилери
«Жетишимге атлам» деген проектни чеклеринде республиканы
законла чыгъарыучу органыны спикерини орунбасары Т. Саенко
бла тюбешгендиле. Ала Татьяна Викторовнаны урунуу жолун,
аны бюгюнлюкде билим бериу системагъа кёз къарамын билир
мурат бла жыйылгъан эдиле.
къурагъанбыз бу тюбешиуню»,
- дегенди Мусса.
Татьяна Саенко жаш тёлюню
проблемалары аны бек жарсытханларын белгилегенди. Ол оюм
этгенича, адам жетишимли болур
ючюн, билим алып турургъа, окъургъа керекди. Бюгюнлюкде уа ол,
эки бийик билими болгъанына да
къарамай, андан ары окъугъанлай, сынауун ёсдюргенлей турады. «Мен «Ачыкъ дуния» деген

Ахыры 4-чю бетдеди.

Полициячыланы байрамлары
барды, солуу кюнлери - угъай

Газаланы Сауарбий Сергей Васильевни саугъалайды.

Проект

Миллет политика
къаллай болургъа керекди?
«Россей Федерацияны къырал миллет политикасыны стратегиясы» деген проектни сюзюуге хар адам да къатышыргъа боллукъду.
КъМР-ни Жамауат эм дин организацияланы ишлери жаны бла къырал
комитети РФ-ни Президентинде миллетле аралы халла жаны бла
Совети жарашдыргъан «Россей Федерацияны къырал миллет политикасыны стратегиясы» деген проектни сюзюуню бардырады. Аны
жашауда бардырыу къыралда миллетле аралы халны игилендириуге,
къоркъуусузлукъну жалчытыугъа эм Россейни даражасыны ёсюуюне
себеплик этериги хакъды.
Проект бла байламлы оюмларыгъызны 2012 жылда 20-чы ноябрьге дери strategiya.nacz@mail.ru деген электрон адресге
жиберирге боллукъсуз. Проектни кеси бла уа КъМР-ни Жамауат эм дин организацияланы ишлери жаны бла къырал комитетини сайтында: http://pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
ZAKONOPROEKTGKKBRPDORO. шагъырей болур онг барды.
Проектни сюзюу дагъыда республиканы миллет культура, жамауат
организацияланы, илму эм творчествослу интеллигенциясыны келечилерини къатышыулары бла 14-чю ноябрьде Комитетде 16 сагъатда
боллукъ «тёгерек столда» да бардырыллыкъды.
Лилия ШОМАХОВА,
КъМР-ни Жамауат эм дин организацияланы
ишлери жаны бла къырал комитетини пресс-службасы.

Тапландырыу

Гидротурбинагъа - ремонт
Аушигер ГЭС-де 20 МВт кючлю экинчи гидроагрегатны иши тохташдырылгъанды. «РусГидро» ачыкъ акционер обществону КъМРде бёлюмюню пресс-службасы билдиргеннге кёре, ол тынгылы
жангыртыллыкъды. Бу ишге 9,3 миллион сом къоратыллыкъды. Аны
кезиуюнде «Турборемонт-ВКК» ОАО-ну специалистлери агрегатны
ичинде эски детальларын жангылагъа алышындырлыкъдыла. Ишле

быйыл оналтынчы декабрьге дери бардырыллыкъдыла, ызы бла
гидроагрегат электрокюч берип башларыкъды.
Гидроагрегатлагъа ремонт хар эки жыл сайын белгиленнген график
бла кюз арты-къыш кезиуде черекде суу азайгъан заманда этилгенлей турады. Аны хайыры бла жаз башында суу иги да кётюрюлюп
келгенде, ГЭС чырмаусуз ишлейди.

Къайгъырыу

Программаны толтура
Бабугентде «Адамланы тозурагъан юйледен кёчюрюу» деген
федеральный программаны чеклеринде кёп фатарлы юй ишлене
турады. Черек районну администрациясыны пресс-службасындан
билдиргенлерине кёре, анда оналты фатар боллукъду.
Юч къатлы кирпич юйню къурулушуна ахчаны аслам кесеги (80 процент) федеральный бюджетден берилгенди, къалгъан 20 проценти
уа – республиканы бюджетинден. Бабугентни администрациясыны
башчысы Османланы Мухтар айтханнга кёре, адамла энчи юйлеге
кёчерге ыразы эдиле, алай элде жер къытлыкъ болгъаны ючюн кёп
фатарлы юй ишлерге деп оноу этилгенди.
Юйню къурулушун чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Конфианц»
общество быйыл май айда башлагъанды. Шёндю уа аны башы жабылып бошала турады. «Жангы жылгъа дери юйюрле жангы фатарла
къоллу боллукъдула», - деп белгилегенди Осман улу.

Эл мюлк

Шёндюгю техника алгъандыла
да къарамай, полициячыланы баш
борчу - халкъны къоркъуусузлугъун
сакълау, законлукъну жалчытыу
болгъанлай къалгъанын чертгенди. Министр КъМР-де ич ишле

органланы тарыхыны юсюнден да
къысха айтханды. «Ол жылладан
бюгюннге дери да полициячыла
а лагъа са лыннган къыйын эм
жууаплы борчну бет жарыкълы

толтурадыла», - дегенди.

Ахыры 4-чю бетдеди.

Жазылыу-2013
Хурметли окъуучула!

«Заман» - миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар
халкъны культурасыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.
Алайды да, жазылыгъыз, билеклик этигиз кесигизни газетигизге! Жангы
жылда да ол сизни керти шуёхугъуз, огъурлу сёз нёгеригиз болур деп ышанабыз.
«Заман» газетни редколлегиясы.
Бизни индексибиз - 51532

Ахыры 4-чю бетдеди.

Бийик багъа
бергендиле

4 бет

проектни чеклеринде тыш къыраллада билим бериу система бла
шагъырейленнгенме. Сёз ючюн,
Американы Бирлешген Штатларында болгъан эдик. Былтыр а
Финляндиягъа баргъанма. Сиз
билгенликден, битеу дунияда да
бу къыралны билим бериу системасы игиледен бирине саналады
– аланы окъуучулары башхаладан
жетишимлидиле. Мени сейирсиндирген – къыралда билим бериу
ахырда хакъсызды, ол санда
вузлада да. Хакъны тыш къыраллы студентле да тёлемейдиле.
Адамны сау жашауун окъугъанлай
турургъа онгу барды, - дегенди.

Республиканы атламлары

ЖЫЙЫЛЫУ

Къырал концерт залда озгъан
шабат кюн Ич ишлени органларында къуллукъ этгенлени
кюнюне аталып къууанчлы
жыйылыу болгъанды. Полициячыланы алгъышларгъа КъМРни Парламентини, Правительствосуну келечилери, жамауат
къуллукъчула да келген эдиле.
Тюбешиу быйыл аманлыкъчыла
ёлтюрген полициячылагъа аталгъан фильмни кёргюзтюуден башланнганды. Жылны аллындан бери
уа бузукъчула бла атышыуда ич
ишле органланы 11 келечиси ёлгенди. Ызы бла залда жыйылгъанла
къуллукъларын толтургъан заманда жоюлгъан полициячыланы
барысын да бир минут шош туруп
эсгергендиле.
КъМР-де ич ишле министр Сергей Васильев, коллегаларын алгъышлай, 95 жыл мындан алгъа
халкъ милиция къуралгъан кюнден
башлап бюгюннге дери да, структураны аты тюрленнгенине, тюрлютюрлю реформала болгъанларына

Багъасы 3 сомду

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЖАШ ТЁЛЮ ПАЛАТА

Аны ача, палатаны башчысы
Жаппуланы Мусса Татьяна Саенко
башланнган классланы устазындан Май районну билим бериу
управлениясыны башчысыны
экинчисине, КъМР-ни Парламентини спикерини орунбасарына
дери ёсгенин айтханды. «Къысха
заманны ичинде быллай жетишимле къалай болдургъаныгъызны айтып, бизни да сынауугъузгъа юйретирсиз деген муратда

2012 жыл
13-чю ноябрь,
геуюрге кюн.
№ 222 (19143)

Элдар Нагоев Европаны эм
иги сермешчиси

4 бет
4
бет

Жаш патриотланы
жетишимлери

4 бет
4
бет

Юсюбюздеги жылны биринчи тогъуз айыны ичинде КъабартыМалкъарны эл мюлк товарла чыгъарыучулары 200-ден аслам жангы
техника сатып алгъандыла. «Бу ишге саулайда 200 миллиондан аслам сом къоратылгъанды», - деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк
министерствосуну пресс-службасындан.
Техниканы асламысы (145) тракторладыла. Аны бла бирге предприятияла бла мюлкле мирзеу жыйыучу сегиз комбайн, мал аш
этиучю онбир машина эм башха оборудование бла техника къоллу
болгъандыла.
Агропромышленный комплексни жангыртыу – республиканы АПКсын айнытыуда эм магъаналы жолладан бириди. Бу жаны бла да кёп
ишле этиледиле. Сёз ючюн, 2006-2011 жылланы кезиуюнде республиканы аграрийлери жети мингден аслам жангы эл мюлк техника сатып
алгъандыла. Анга 1,7 миллиарддан аслам сом къоратылгъанды.

Акция

Суу боюнунда терекле орнатхандыла
Саулай къыралда бардырылгъан «Жаша, агъач!» деген акция
Элбрус районда да ётгенди. Районну администрациясы «Элбрусну
агъач мюлкю» учреждениягъа бу ишни бардырыргъа болушлукъ
этерге деген буйрукъ чыгъаргъан эди. Анга кёре битеу элледе бла
шахарда терекле орнатыргъа, табийгъатны кир-кипчикден тазаларгъа
эм билим бериу учреждениялада сабийле бла тёгерекде къудуретни
къалай сакъларгъа керек болгъаныны юсюнден ушакъла бардырыргъа борчлудула.
Элбрус районну администрациясыны жаш тёлю политика жаны
бла бёлюмю бла «Пегас» деген кёп функциялы ара, бу ишден бир
жанында къалмай, субботник бардыргъандыла. Аланы башламчылыкълары бла Тырныауузну школларыны эм Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжини филиалыны окъуучулары Бахсан сууну
жагъасында терекле салгъандыла. Бюгюнлюкде саулай тийреде минг
бла жарым терек орнатылгъанды.
ТАЛАЛАНЫ Анатолий.

2

2012 жыл, 13-чю ноябрь
Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

Фахмулу жазыучу, асыл адам,
Бу кюнледе Залийханланы Жанакъайытха 95 жыл боллукъ эди
Залийханланы Жанакъайыт (Залий)
1917 Кёнделенде ноябрь айда туугъанды.
Литературагъа 1930 жыллада келгенди.
Ол тёлю, энди сыйлы дуния къурагъан
инсанлагъа саналып, миллетни жол нёгери болгъанды. Ала, литературагъа эс
буруп къоймай, жарыкъландырыу бла
да кюрешгендиле, жамауат ишге да
тири къатышханлары бла къалгъандыла
халкъны эсинде. Жанакъайытны аты да
ол жашларыбызны ичинде игилик бла
айтылады.
Чыгъармачылыкъ жолун а ол, поэтча
башлап, «Ата журтум» деген назму китапны басмалагъанды. 1960 жылда «Тау
къушла» атлы романы чыкъгъанды. Анда
автор халкъыны тарыхыны эм къыйын кезиуюн – Граждан урушну, жангы жашау
ючюн кюреш бардыргъанланы къадарларын, аны жигит адамларын да кёргюзтгенди. Ызы бла «Жаннган жюрекле», «Бахсан
жулдузу» деген романлары, дагъыда кёп
хапарлары, назмулары басмаланып, ала
авторгъа белгилилик келтиргендиле.
Жанакъайыт сабийлеге да жазгъанды

хапарла. Алада автор таулуланы ахшы
ышанларын, адетлерин иги билгенин
ачыкълай, туугъан жерибизни ариулугъун суратлайды.
30-чу жыллада окъуна жаш поэт назмуларындан биринде солууум тохтагъынчы,
халкъыма кертичи боллукъма деген эди.
Ол ниетин артда ахшы ишлери бла кёргюзтгенди. Жанакъайыт Черек районну
партия комитетини биринчи секретары,
республикалы радиокомитетни баш
редактору, китап басманы директору,
илму – излем институтну илму къуллукъчусу болуп да тургъанды. Хар къайда да
миллетини, къыралыны аллында борчун
унутмагъанды. Аны бла ишлегенле, таныгъанла - барысы да тизгинлилигине,
субайлыгъын сакълагъанына, кесин адетлеге, тёрелеге кёре жюрютгенине бла
сёлешгенине ыспас этип, юлгю алыргъа
итиннгендиле.
Залийханланы Жанакъайыт Къабарты –
Малкъарны халкъ жазыучусу, РСФСР-ни
культурасыны сыйлы къуллукъчусу эди.
Жашаудан 1995 жылда кетгенди.

Алимни сагъышлары
билим
К ъабарты-Малкъарда
эмда ма даният жаны бла
жангырыугъа бла кётюрюлюуге - ёсюуге кёлленип, къанатла
битгенча болуп, Жанакъайыт бу
ишге эртте къатышып башлагъанды. Ол жыллада жаш, фахмулу адамла, къыралны аллында
салыннган борчланы тарых жаны
бла магъана лылыгъын терен
ангылап, ана тиллеринде жазма
адабиятны къураугъа уллу кёл
салып, кёп хайырлы иш этгендиле. Ала терен, кечеги къарангы
тарда жол жарытхан от чыракъла болгъандыла. Халкъыбызны
жазыучуларыны бла назмучуларыны биринчи тёлюсюню маданиятыбызны тарыхыны аллында
чексиз уллу къыйыны да ма анда-

этгенди, сый-намыс бергенди,
бийик культуралы инсан эди. Аны
алайлыгъын кёп тюрлю архив
материалладан да кёрюрге боллукъду: юбилейле бла байламлы
ишледе сёлешиулеринден, андан
алгъа жашагъан тенглерин бла
шуёхларын эсгериуге аталгъан
статьяладан.
За лийхан улу кёп ишлегенди, арый-тала билмегенди, кёп
окъугъанды, аны хар неден да
уллу ангылауу, терен билими
болгъанды. 1957-1996 жыллада
ол ма лкъар эм къабарты поэтлени бла жазыучуланы чыгъармачылыкъларыны юсюнден
аслам адабият-критика статьяла
жазгъанды. Поэтни кесини юй
а рх и в и н д е а л а а л т ы м ы ш д а н
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да озадыла. 50-60-чы жыллада
бизни литература критиканы бла
литературоведенияны мурдорун
бек биринчи салгъанладан бири
да ол болгъанды.
анакъайыт Кацийланы
Хабуну хапарларыны бла
повестьлерини бир томлугъуна
бла «Тамата» деген романына,
Этезланы Омарны «Къанлы той»
деген пьесасына, Шахмырзаланы Саидни «Танг аласында»
д е ге н п о в е с т и н е , Б а л а л а н ы
Османны «Акъ къая артында»,
«Тейри къылыч» деген хапарларына рецензияла жазгъанды.
Боташланы Иссаны «Татаркъан»
деген драмасын, жаш авторла
Шауаланы Хасанны, Гулаланы
Баширни хапарларын, Созайланы Ахматны назмуларын тинтип,
кесини оюмун айтханды. Къабартылы жазыучу Мухаммед Кармоковну «А тополя всё растут»
деген романына, «Шёндюгюлю
къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгюне», «КъабартыМалкъар АССР-ни шахарларыны
бла эллерини очерклерине»
рецензияла жазгъанды.
Кёчгюнчюлюкню жылларында Залийханланы Жанакъайыт
Къыргъызстанны Компартиясыны АК-сыны китап басмасыны
директору болуп ишлегенди эмда
уллу намысы жюрюгенди. Кёчюрюлген халкъланы барысыны да
арасында ол бек уллу къуллукъда
ишлегенди. 1947 жылда андагъы
партияны Ара Комитетини биринчи секретары И. Раззаков
къол салгъан къагъыты бла
аны Москва, Ленинград, Къазан
шахарлагъа 28 кюннге командировкагъа ийгендиле.
ёчгюнчюлюкню жылларында
бизни бек билимли интеллект къаууму Фрунзеде бла ол
атлы областьда жашагъанды.
Ала Къулийланы Къайсын, Отарланы Керим, Хутуйланы Ханафий, Залийханланы Жанакъайыт, Уяналаны Чомай, Макытланы
Сафар, Къулбайланы Мухажир,
Цора ланы Магомет, дагъыда
башхала эдиле. Ала барысы да
малкъар халкъны туугъан журтуна къайтарыуну юсюнден оноу
этиуде баш магъананы тутхандыла. Аланы бу ишде къыйынлары
бирда болмагъанча уллуду.
Былайда бир затны айта, белгилей кетерге тийишлиди: 1956
жылда не къарачайлыла дан,
неда чеченлиледен бла ингуш-
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Аны жигитлерини баш мураты игилик бла таза ниетлиликди
Хайырлы сынау
Литературагъа 1960 жыллада
келген тёлюню Залийханланы
Жанакъайытны чыгъармалары
жазыучулукъ ишге кёллендиргендиле, аны фикири хар бирибизни
сезимибизге да къошулуп. Аны
китапларын окъумагъанлагъа окъуна аны нюрю жетгенди. Къалай
бла деп сагъыннганда, жазыучу
дегенинг миллет литератураны
айнытады, аны солуууна солууун
къошады. Литература уа барыбызны да ниет ырысхыбызды, жаш
фахмуланы ниетлерин, умутларын
ёсдюрген.
Жанакъайытны юсюнден ол
жаны бла неда чыгъармачылыкъ
усталыгъыны юсюнден тынгылы
кесамат этилгенди дерча тюйюлдю. Алай энди жазыучуну энчилигин ачыкъларгъа, аны усталыгъы
бла байламлы туура эм жашырын
шартларыны юслеринден айтып,
илмугъа къошумчулукъ этерге
борчду. Бизни республикабызда, андан тышында да Залийни
таныгъынла, аны жазыучулукъ
хунерине уллу бюсюреу бергенле
кёпдюле. Бютюнда «Тау къушла»,
«Жаннган жюрекле» деген романларын эсибизге тюшюрсек.
Жазыучуну жамауат ишде тирилигине, саясат усталыгъына кёпле

Жанакъайытны чыгъармачылыкъ
дуниясын. Ол жаны бла «Жаннган
жюрекле», «Бахсан жулдузу» дегенча романлары бизни ишекли
этмейдиле. Алай жашауну къуру
дуния жарыгъы бийлеп да турмайды - жарыкъ болгъан жерде къара
ауанала да боладыла: къууанч бла
жарсыу - къоншуладыла.
Умутла, сен излегенча, толуп
да бармайдыла, жылла къыстау
саркъып, жашау ёлюм бла тюбешип да къалады. Залий аны терен
ангылагъан жазыучуладанды: ала
барысы да аны чыгъармаларына
толу сыфат алдыргъандыла. Дунияда кюрешге, сермешге женгдирилмеген затла да аз тюйюлдюле.
Ол тюрлю шартланы онглап, кеслерине бойсундурургъа итиннген
адамла бушуулукъ бла кюлкюге
тийишли болуп да къаладыла.
Сёз ючюн, жазылып бошалмагъан «Кюзгю» деген романыны
жигитлеринден бири тиширыуду.
Жашлыгъын бла чырайын жыл
санына хорлатмай жашаргъа итинип, аны ючюн кюрешеди. Алай,
муратына жеталмай, къоркъууну
тузагъындан чыгъалмай, бушуулу,
кюлкюлю да болады.

Жашау болумла бла
ёз фикири

Залий окьуучуларын. Аны бла
байламлы жазыучуну уллу, кенг
маданият дуниясыны баш жигитлери ишлей-къурай билген адамладыла, игилик бла тюзлюкню
байракъ этгенле. Залийни «Тау
къушла» деген романыны жигитлери Мазан, Махмут, Байкул
аллай жигитледиле. «Тау къушла» деп да ол алагъа айтханды.
Чыгъармаларында тири, кесини ич дуниясын, тийрени да
иги жанына тюрлендире билген
адамланы сыфатларын къурап,
бу уллу дунияда, Гаршха тенг
дунияда, хар инсан жашауну огъурлу, къууанчлы этерге итинирге
борчлуду, аны ёз дуниясынча,
мекямынча сюерге, къубултургъа дегенди Залий.
Ол жаны бла жазыучуну
«Жаннган жюрекле» деген романы бютюнда махтаулуду. Аны
1970 жыллада жазылгъан Кочетовну «Секретарь обкома», Мальцевни «Войди в каждый дом»,
Березкону «Сильнее атома»,
Полевойну «На диком бреге»
дегенча бийик даражалы орус
романладан энчи этмей, кесаматларгъа тийишлиди. Заманны
кёп тюрлю кемчиликлерине эс
буруп, тынгылы ачыкълагъан
чыгъарма. Инсанны башха мил-

Солдан онгнга: Къулийланы Къайсын бла Залийханланы Жанакъайыт.

Уллу-гитчени да
кесине тартханды
ды. Залийхан улу бла бир кезиуде
жашагъан фахмулу адамларыбыз
жазыучулукъ ишге – чыгъармачылыкъгъа деменгили кюч бла
киришгендиле. Ала уа была эдиле:
Шахмырзаланы Саид, Гуртуланы
Берт, Отарланы Керим, Къулийланы Къайсын, Этезланы Омар,
Будайланы Азрет, Хочуланы Салих, Кациланы Хабу, Гыттыуланы
Максим, Макытланы Сафар, дагъыда башхала.
Ол а аз санлы миллетибизни
ниет жашауунда бир заманда да
болмагъан уллу учунуулукъ бла
къолгъа алыннган, элия жарыгъыча, бир аламатлыкъ иш эди.
Аланы чыгъармачылыкъларыны
хайырындан адабиятыбыз битеусоюз суратлау литератураны
орбитасында, артда уа дуния
орбитада кесини жерин тапхан
эди. Ол тарыхыбызда деменгили,
социокультура сейирлик эди.
Махтаулу жашларыбыздан бири
Жанакъайытны чыгъармачылыгъына ма ол кёзден къараргъа
керекди. Ол кеси жашагъан,
тарых магъананы тутхан кезиуню феномениди, энчи белгилеп
айтырча адамыды. Аллайла кеси
халкъларыны ёхтемликлеридиле.
азыучу эмда поэт хар неден да уллу ангылауу болгъан терен билимли, оюмлу, уллу
культурасы болгъан, огъурлу, кесин бирсиледен ёрге салмагъан,
ариу къылыкълы, адепли, кимни
да кесине тарта, кесин сюйдюре
билген, бетини ышаргъанлай
тургъан сыфаты башхаланы да
жарытхан, уллу гуманист эди.
Барыбызны да эсибизде ол тюз
да ма алайлай къалгъанды.
Поэт халкъда айтылгъан акъыллы оюмланы, бурун заманладан бери келген нарт сёзлени,
афоризмлени чыгъармачылыкъ
ишинде уста хайырланнганды.
Ол ёмюрледен бери келген этнокультура тёрелерибизни сакълагъан эмда жайгъан адам эди.
Аны жазыу этиучю дефтерчиликлери-блокнотлары акъыллы
фикирлени энциклопедиясыды
дерча эдиле. Ала миллетни этнокультурасы бла байламлы оюм
этиуде уллу магъананы тутаргъа
боллукъдула.
Бек жаш заманындан окъуна
ол кимни да кесине жууушдура,
тарта билген, ариу тилли эмда
сюйдюмлю болгъанды. Кесини
тенглерине, къайда да бирге ишлеген нёгерлерине уллу хурмет

Кесамат

луладан, малкъар интеллигенцияны адамлары болмаса, ол
заманда КПСС-ни Ара Комитетини биринчи секретары Никита
Сергеевич Хрущёвну атына законсуз кёчюрюлген халкъланы
туугъан жерлерине къайтарыуну
юсюнден вопросха къарауну
юсюнден бири да къагъыт жазмагъанды. Ол затланы барысы
да малкъар халкъны этнический
сезимини ёсюуюнде магъаналы
жерни алгъандан сора да, миллет сезимини къуралыуунда да
уллу магъананы тутхандыла.
Юч адамны - Залийханланы
Жанакъайытны, Уяналаны Къанаматны, Цораланы Магометни
письмо бла Москвагъа жиберирге оноу этилген эди. Биринчини
башчылыгъында делегация Москвагъа КПСС-ни Ара Комитетине кетерни аллында Фрунзеде
жыйылыу бардырылгъанды. Анга
районладан келген адамла, студентле да къатышхандыла. Ол
кезиуде мен Къыргъызстанны
къырал университетини ючюнчю
курсунда, Боллуланы Ануар а
Фрунзеде Скрябин атлы эл мюлк
институтда окъуй эдик.
Д е л е га ц и я б ы з н ы К П С С - н и
Ара Комитетини секретары Л.И.
Брежнев кесини ишчи кабинетинде жарыкъ тюбегенди. Жанакъайыт малкъар халкъ ата журтуна
къайтыргъа термилгенини, таулула тауласыз жашаялмазлыкъларыны юсюнден тынгылы айтханды. Леонид Ильич анга эс буруп
иги тынгылагъандан сора былай
дегенди: «Сизни халкъыгъызда
патриотизм эмда туугъан жерине
сюймеклик сезим сакъланнганы
бек аламатды. Мен сизни ариу тауларыгъызны, бийикден энишге
салынып тургъан сейирлик къаялары бла тарларыгъызны билеме. Мындан бир ненча жыл алгъа
Кисловодскеде солугъанма. Манга Республиканы Министрлерини
советини председатели Приэльбрусьяны, Чирик кёлню, Чегем
чучхурланы, гюл бахчалача, ариу
кырдык ла, биченлик ле ёсген
бийик тау жайлыкъларыгъызны
кёргюзтгенди. Кертиси бла да, ол
жерле тамашалыкъдыла. Алада
малчылыкъны айнытыргъа уллу
онгла бардыла. Сиз айтханча,
малкъарлыланы ата-бабалары
бурун заманладан бери да мал
тутуп жашагъан адамладыла».
у тюбешиуде тынгылы эмда
ачыкълыкъ бла сёлешиуюн

Б

Леонид Брежнев бу сёзле бла
бошагъанды: «Бусагъатда Никита Сергеевич къырал жумуш
бла Польшадады. Бу ишге мен
кесим оноу эталлыкъ тюйюлме, сизни бла бу ушагъыбызны юсюнден, малкъар халкъ
т уугъан журт уна къайтыргъа
сюйгенини юсюнден мен анга
тынгылы айтырыкъма, письмогъузну да берликме».
Былайда Л.И. Брежнев делегацияны тилегине уллу эс буруп
тынгылагъанын, халкъыбызны
артха къайтарыуну юсюнден вопросну тамамлауда аны да уллу
къыйыны болгъанын айтыргъа
керекди. Къыра л башчыгъа
письмону магъанасын, анда
айтылгъан затланы барысын да
ол билдиргенди, аны ючюн биз
анга ыспас этгенлей тургъаныбыз да анданды.
Совет Союзну Коммунист партиясыны Ара Комитетини Президиумуна 1956 жылда 23-чю
июньда берилген письмону копиясында Залийхан улуну къолу
бла былай жазылгъанды: «1956
жылда 23-чю июньда адамла
къол салгъан къошагъы бла бирге
жолдаш Брежнев Леонид Ильични къолуна тутдурулгъанды».
а л и й ха н л а н ы Ж ю н ю с н ю
жашы Жанакъайыт, поэт,
прозаик, литературовед болгъандан сора да, уллу жашау
сынауу болгъан белгили жамауат-политика къуллукъчу эди.
Жазыучуладан бла поэтледен
кёплери бла байламлыкъ жюрютгенди. Анга Москвадан бла
Ленинграддан, Фрунзеден, Курган, Махачкъала, Баку шахарладан, Башкириядан, Украинадан,
Прибалтикадан, Якутиядан
письмола келгендиле. Бу архив
материалла ол огъурлу, къайгъырыулу эмда къонакъны сюйген
адам болгъанын кёргюзтедиле.
Аны юйюню эшиклери къонакълагъа не заманда да ачыкъ
эдиле. Чингиз Айтматов, Мустай
Карим, Наби Назри, Давид Кугультинов, Абдижамиль Нурпеисов, Левон Мкртчян, Расул Гамзатов, Ростовну къырал университетини ректору Юрий Жданов,
тилманчла-кёчюрюучюле Семён
Липкин, Лариса Лебедева, Яков
Серпин, Владимир Пархоменко,
дагъыда башхала поэтни юйюнде къонакъда болгъандыла.
Жанакъайытны ниет байлыгъыбызда-маданиятыбызда уллу
къыйыны барды, романтизмни
мурдорун салгъанладан бири
да олду, литературабызны классигиди. Жазыучуну чыгъармалары литературабызны алтын
фондуна киргендиле. Аны аты
къошулмагъанлай малкъар адабиятны кёз аллынга келтирирге
къыйынды.

З

ЭФЕНДИЛАНЫ Салих,
философия илмуланы доктору, профессор.

шагъат бола келгендиле. Фахмусун къалай ёсдюргенин, сёз искусствону кёп тюрлю жанрларына эс
буруп, аланы айнытханын миллет
тынгылы биледи. Аны айтханыбыз:
Жанакъайытны хар не жаны бла
да сынауу уллуду, багъалыды. Ол
сынауну жыйышдырып, ачыкълап,
жаш тёлю андан дерс алырча
этерге борчду. Бютюнда аны
суратлау чыгъармаларына сакъ
къараргъа тийишлиди.
Залий литературагъа къырал
саясатны къыйын заманында
келгенди. Хайт деген жаш жылларында миллетини умутларын билдирирге ашыгъып, кёп чыгъарма
жазгъанды, алай басмаларгъа уа
ашыкъмагъанды. Аны бла байламлы аны усталыгъына эртте
жазылгъан «Сюлемен» деген поэмагъа кёре кесамат этилгенди.
Кертиди, Жанакъайытны 1930
жыллада айныгъан чыгъармалары окъуна аны фахмусуна
азлыкъ этмейдиле. Тюзюн айтханда уа, аны «Тау къушла» деген
романыны суратлау даражасы,
чюйрелигини жютюлюгю да бюгюнледе тынгылы жангыргъанды,
магъанасы заман бла толу келишип. Аны тинте, багъа биче, орус
литературада 1920-1930 жыллада
жазылгъан белгили чыгъармаладан энчи этмезге тийишлиди.

Кёп жанрны устасы
Жазыучуну, кёп темагъа эс буруп,
аны бла байламлы фахму усталыгъын, жазыу хатын да кёп шартлы
этгенди. Юлгюге айтханда, арт заманлада, Жанакъайытны шагъат
къагъытлары (архив) белгили болуп,
ары дери окъуучулагъа жол тапмай
сакъланнган чыгъармалары табылгъандыла. Алагъа кёре Залийни
фахмусуна бютюнда уллу багъа берирге тийишлиди. Энди ол новелла,
хапар жанрланы устасы болгъанын
да ангыладыкъ. Табийгъат суратлауну устасы, жашауну жютюлюгюн
кенгден алып ачыкълагъан автор.
Аны суратлау дуниясында, мекямында мамырлыкъны, тазалыкъны къоруулагъан тюрлю-тюрлю
милетлени келечилери, бирликни
сакълагъан, урунуугъа уллу кёллю
болмагъан жигитле къош къурап,
бир юйюрча жашагъанлары къайсы бирибизге да къууанчды, алгъа
къаратхан дерсди.
Жазыучуну суратлау мекямы терен философия фикири бла, жамауатны къылыкъ-ылыгъын толу
билгени бла байламлыды. Миллетни бла аны Ата журтуна таза
сюймеклиги, игилик бла ариулукъ
жашнап турлукълары жарытады

Суратлау искусство жашау болумла бла жазыучуну фикирин,
къошакъ оюмун бирикдирген ниет
ырысхыды - аны къайсы бирибиз да
билебиз. Жанакъайытны чыгъармалары да ол жорукъ бла байламлыдыла. Алай Залий ол жорукъну
ёз фахмусуна бла усталыгъына
бойсундургъаны да кертиди (сёз
ючюн, «Бахсан жулдузу»).
Чыгъармасын башлай, ол кеси
кёзю бла кёрген, тынгылы билген
жашау болумлагъа эс бурады. Тау
шауданла бла черекле, жулдузлу
кёк, туугъан жерини къанатлылары
бла жаныуарлары,иш тындыра
тургъан инсанла, сабанчы, чалгъычыла, Ата журтларын къоруулагъан
жигитле, тюзлюк, тенглик ючюн
кюрешген батырла, къуллугъун
уста бардыра билген саятчы - быллай шартла жазыучуну фикирине
къанат кердирип, чыгъармаларына жан салып, бийик къадарлы
этгендиле.
Айтханыбызча, суратлау дунияны бир бутагъы къошакъ оюмду.
Алай айный, кюнден-кюннге тюрлене баргъан жашау кертилик,
анга дери малкъар халкъны маданиятын къурагъанла Жанакъайытны эстетика сайлауда усталыгъына
бюсюреулери тынгылы болгъанды.
Жашау кеси иш, къуллукъ сынауу,
къырал магъаналы жумушлары
Залийни философия фикирине
кенг жол ачып, поэмала, хапарла, повестьле, романла жазарча
терен акъыл, жютюлюк бергендиле. Анга кёре жигитлерини ич
дунияларын ачыкълауда усталыкъ,
аланы жамауат бла, къырал бла
байламлыкъда кёргюзтюуде жютюлюк - аны чыгъармаларыны хат
энчиликлеридиле.
Кёзге уруннган шартланы, эл
жашауну ышанларын философияны даражасына тенг этерге,
республикада белгили адамланы
ич дунияларын терен ачыкълап,
суратлау жигитле бла бир тизгиннге салыргъа Залийге фахмусу
бла кишилиги болушхандыла. Ол
жаны бла аны «Сахайны юсюнден хапарла» деген къауумлары
юлгюлюдюле. Кесини аллай жазыучулукъ энчилиги бла байламлы,
сёз ючюн, Залий «Кюзгю» деген
романында Кацийланы Хабуну
бла Къулийланы Къайсынны сыфатларын къурап, ич дунияларын
ачыкълагъанды.

Насийхат сёзлери
Ишчи адамгъа кимден да бек
ийнаныргъа тийишлиди, азатлыкъ
бла тенгликге аныча сакъ киши
да болалмайды, деп юйрете эди

Солдан онгнга: Гурттуланы
Берт, Залийханланы Жанакъайыт, Кациланы Хабу.
летле бла, кенг дуния бла байламлыгъыны магъанасын толу
ангылатхан.
Суратлау чыгъармала жазгъан адам жашаугъа кесини кёз
къарамын ачыкълайды, аны бла
келишмеген кемчиликле, чюйреликле бла кюреш бардырады.
Алай кюреш бардырыргъа, иги
къууум этерге жюрек тазалыгъы
болгъан адам азатды. Залийханланы Жанакъайытны инсан
энчилигиди ол.

Республиканы жашауундан
кесин айырмай
Жанакъайыт ёз жашауун Къабарты-Малкъар Республиканы
жашауундан энчи этмегенди. Аны
ёсдюрген миллетни маданияты,
тарыхы болгъанына ёхтемленип,
халкъыны ыразылыгъын алырча,
не чыгъармачылыкъ, не къуллукъ ишде кесин аямагъанды.
Халкъы бла ёхтемленнгенин жашырмагъанды, назмуларында,
повестьлеринде, романларында
да ол сезим ачыкъланнганы да
окъуучулагъа белгилиди.
Залий жазгъан чыгъармаланы баш ниет магъаналары
адамлыкъды, адам деген сыйлы
сёздю. Жанакъайыт инсанланы
миллет энчиликлери - энчилик
тюйюлдю, инсанланы барысын
да бирикдирген таза ниетлеридиле, деп юйретеди окъуучуларын.
Жазыучуну жигитлери, иги
къууумларына чып къондурмай,
къарындашлыкълары ючюн
кюреш бардыралсала, ол къарындашлыкъны байракъ этип,
адамлыкъларын сакълагъанлары ючюн ёхтемленнгендиле.
Къарындашлыкъны нюрюдю, сёз
ючюн, Залийни «Къара Мусса»,
«Инал бла Кяусар» деген повестьлерин жарытхан.
Ариу миллет тёреле бла адетле
эдиле Жанакъайытны эстетика
сайлаулары. Ол тёрелеге бла
жерчиликге, урунуугъа сюймеклик тёлюден-тёлюге ёте,
халкъны кесине ийнаныуун, шуёхлукъну бла къарындашлыкъны
сакълатхан ниет ырысхыладыла.
Тюзлюк бла кертичиликди жашауну, бирликни баш ёлчеми
деген оюмгъа аны ючюн жоралагъанды Жанакъайыт «Бахсан
жулдузун».
ТОЛГЪУРЛАНЫ Зейтун,
филология илмуланы доктору,
профессор, жазыучу.
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тюзлюкню къаты жакъчысы
ЗАЛИЙХАНЛАНЫ Жанакъайыт

Эки бызынгылы - къарамыйыкъ бла сарымыйыкъ, хапар
айта, тардан ёрге айланып барадыла. Къарамыйыкъ Таусолтанды, Бияслан а - сарымыйыкъ.
Экиси да жыл санлары келген,
алай алыкъа къартлыкъгъа хорлатмагъан, хайт деген кишиледиле. Мыйыкъларын айтмасакъ,
асыры бир бирге ушагъандан,
ала эгизле кибикдиле.
Болсада аланы бир бирге ушамагъан, айырма къылыкълары
уа барды. Ол да неди десегиз,
Таусолтан таурухла, хапарла
айтыргъа ёчдю. Бияслан а, кеси
хазна жукъ айтмай, айтылгъаннга тынгыларгъа сюеди. Кертиди,
бир-бирде даулашыргъа да угъай
демеучюдю.
Таусолтанны къулакъ жанлары, кюз артында терек чапыракълагъа къакъгъан эрттенлик
къырпакъ кибик, агъара башлагъандыла. Биясланда уа аллай

зат эсленмейди. Ол, айтыугъа
кёре, кеч агъарыучу тукъумданды. Аны Бияслан кеси да биледи,
анга къууаннган окъуна этеди.
Таусолтан, хапарын айта келип,
алгъа къарап тохтады.
- А лан, Бияслан, кёремисе
муну? - деди ол.
- Нени? - деп сагъайды Бияслан.
- Кёп болмай, былайны бир
сокъур къадыр озгъан кёреме.
- Ый, сау къаллыкъ, аны сокъур болгъанын а къайдан билдинг? - деп, сейирге къа лды
Бияслан.
- Кесини да, харип, онг кёзю
сокъур кёреме,- деди дагъыда
Таусолтан.- Кесинг хыйсап этчи,
Бияслан! Быланы кёремисе? деп, жолда нартюх бюртюклени
кёргюзтдю.
- Кёреме. Кёрмей а! Мени
алыкъа, шукур болсун, кёзлерим
сокъур тюйюлдюле.

- Аллах этмесин сокъур, харип.
Да, кёре эсенг, кесинг бир сагъыш эт. Онг кёзю сокъур болгъаны
себепли, жолун иги кёралмай,
къоркъуп, къадыр кесин къаягъа
къысып баргъанды. Алай бара,
къаягъа ышып, тулукъну жыртханды, тейри. Ма была, бу биз
кёре тургъан нартюх бюртюкле,
андан акъгъандыла. Онг кёзю
сокъур болмаса, къадыр кесин
къаягъа аллай бир къысарыкъ
тюйюл эди. Ол алай къысылып
бармаса уа, тулукъ да тешилмез эди. Энди тюшюндюнгмю,
Бияслан?
- Тоба-тоба, таланнган! Алан,
Таусолтан, биз билмей турабыз
ансы, сени билгичинг бар кёреме да!
- Ол къадырны, харип, дагъыда бир шарайыбы уа барды,
тейри,- дей, Таусолтан биягъы
жолгъа къарады.
- Энди уа не шарайыбын тап-

дынг? Анга кёзюню сокъурлугъу
да жетерик эди!
- Кёремисе, къадырны сол
арт аягъы баймакъды.
- О л д е ге н и н г а н е д и ? деп, Бияслан, сейирсинип, эки
къолун кенгнге жая, нёгерине
къарады.
- Да ма, Бияслан,- деди
къарамыйыкъ,- былайгъа бир
иги къарачы. Бу ба лчыкъны
кёремисе?
- Хау, кёреме,- деди Бияслан,
жолгъа тюрслеп къарай.
Э с к и э ш е к жа у у р л у к ъ д а н
салыннган зыккыллача, алайчыкъда ба лчыкъ ары - бери
чачылып тура эди.
- Къадыр баймакъ болмаса,
бу балчыкъ былай чачыллыкъ
тюйюл эди. Кесинг къарачы, Бияслан. Аны онг арт аягъы басхан
жерде балчыкъ бир да чачылмагъанды да,- деп Таусолтан
таягъы бла алайны кёргюзтдю.
Бияслан жолну узуну, юйюне
жетип къалгъынчы, Таусолтанны эслилигине, жютюлюгюне
сейир этгенлей барды.
Жол нёгерле, бара - бара
кетип, элни аягъындан кирдиле. Бираздан а эки къоншу да,
саламлалашып, кеслерини арбазларына бурулдула. Олсагъат
сарымыйыкъ Бияслан арбазларында ат иликичге тагъылып
тургъан къадырны кёрдю. «А-а,
бизге уа къонакъ келип тура кёреме да»,- деди ол кеси кесине.
Сора, сехлени да алмай, энишге
ийилип, эки сех агъачны арасы
бла арбазгъа атлады.
Ол, юйге да киргинчи, тюзюнлей барып, къадырны онг
кёзюне къарады. Къарады да,
къа дырны онг кёзю сокъур
болгъанын кёрдю. Ызы бла аны
сол арт аягъына кёз жетдирди.
Ол да баймакъ эди. Бияслан
алайда тырхык юсюне салынып
тургъан эки тулукъгъа да къарады. Ол тулукъланы бирлери да
тешилип эди.
Быланы барысын да къарамыйыкъ Таусолтан алай дурус
билгенине энтта жангыдан сейирсине, сарымыйыкъ Бияслан
юйюне кирди...
Окъуулары терен болмагъанлыкъгъа, эслери, акъыллары
бла алимлеге тенг эрттегили
таулула бизни буруннгулу тауларыбызда аз тюйюлдюле. Ала
айтхан акъыл сёзле, нарт сёзлеча, бюгюн - бюгече да халкъны
ауузунда жюрюйдюле.

ри алайды. Ол андан, бу мындап
кючсюнюп, термилип тургъан
болмаса, сёзлери болгъаннга
чыртда ушамайдыла. Андан эсе,
гяуурма, Кяусар бла мен кесим
сёлешип, ишни былай тап сагъынып бир кёрмесем. Аны ючюн
ол манга не этерикди? Алай...
Кяусар угъай демесе да, бай
Жансох, мёлек кибик, жангыз
къызын бир жарлыгъа беремиди? Ол болмачы ишди. Не болса
болсун, мен эрими ыразы этерге
керекме. Аны ючюн мени нем
къорайды? А лай, оу кюнюм,

кетеди. Таудан келген огъурсуз
ырхы кибик, ол аллын кёрмейди. Адам ачытама, биреуге ачы
жара салама деп, къарамайды.
Ол кезиуде адам бийик чынгыл
къаядап секиргенни не да тенгиз
толкъунуна кёмюлюп кетгенни
тюк чакълы бирге да санамайды.
Жаланда этген муратына жетсин
ансы. Сюймекликни кючю - къарыуу алай уллуду, алай залимди,
алай ёлюмсюздю!
Болсада, Кяусар, ариулугъу
бла бирге акъыллы да къызды.
Ол басханын кёзю кёрмей атлау-

кесини юсюнден сагъыш нек этмейди? Бу айтханча болур деп да
ийнанмайма. Алай болуп къалса
уа? Жюрегине ёмюрде кетмезча
ачы жара салынмазмы? Аллайны
кётюрген аз болады. Бу уа кётюралырмы аллай жараны?»
- Нек тынгылайса?
- Сени бу таукеллигинге сейир
этеме, Нафисат. Къатыны барып
эрини юсюнден келечилик айтханды деп, мен туугъанлы эшитмегенме. Бу къалай болады?
- Болду да къалды.
- Ол сен айтханча болур деп,
ийнанмайма. Алай, Аллах буюруп, болуп къалса уа? Сени
жюрегинг аурумазмы?
Аны жюреги ауругъан бла
къалмай, чачылып окъуна кетерикди. Болсада, Нафисат эрини
жюрек тынчлыгъын сакълар
ючюн, аны алгъын болуучу жарыкълыгъын бетине къайтарыр
ючюн, бусагъатчыкъда кесин
къутуруп келген суугъа атаргъа
да угъай дерик тюйюлдю. Бусагъатда. Артда не боллугъун а
ол билмейди. Аны юсюнден ол
сагъыш этмейди. «Охо да, кюн
тамбла да тиер. Кечеге дери
бир къарайым»,— дегенлейди
аны иши.
ла кёп сёлешдиле. Ушакълары ушхууурда да тауусулмады. Иналны сагъышлары башын
къазан этди. «Бу иш къуралып
иш къалса, манга андан уллу насып къайда? Алай... Нафисат а,
Нафисат? Муну сабийи жокъду.
Кяусарны болса - бу тутармы,
ёсдюрюрмю? Биреуню сабийине шапа болуп къалай турур?
Жюреги чачылып кетер да! Да,
алайны сагъыш этмейми ишлени кеси къурап айланады да?
Угъай, угъай. Нафисат, аллай
бирни сагъыш этмей, бу терен,
къыйын, ауур ишлеге кирлик
тюйюлдю. Охо да, эки къатын
тутхап жангыз менмеми? Кеслери жарашып, бирге уа жашаялырламы? Жарашмай а,
талашханмы этерикдиле.
Нафисатны иши аламат тюйюлмюдю? Манга сормай, кенгешмей, барып, бийче къыз
кибик, биреуню жангыз къызына
кесини эринден келечилик айтхан! Тамаша олду. Алайны ол
къалай ангылай болур? Огъесе,

ингирде кеси айтханлай, Кяусар
бла жаланда мени жюрегими
сууутур ючюнмю, мени жапсырыр ючюнмю сёлешген болур?
Бу мёлекди, мёлек! Мен неле
дейме? Ёлмеген айыуну терисин юлешгенлей эте турама...
Нафисатны кёлюне башха зат
келмесин. Мени анга сюймеклигим мен ёлюп кетгинчи сууурукъ
тюйюлдю. Бу иш къуралыр деп
ийнанмайма. Анга а дам ийнанырча тюйюлдю. Алай, ким
биледи, айтханымча, къуралып
иш къалса уа, мен экисин да
эгизле кибик, бирин биринден
айырлыкъ тюйюлме. Кёрмейсе!
Мен т уумагъан айгъа са лам
б е р ге п л е й эте т у р а кё р е м е
да!..»
Сагъышла дан Ина л ары бери бурула турду да, танг аласына къаты жукълады. Эрине
къысылып жатхан Нафисат,
аны жюрегини сабыр тепгенине
тынгылай, къалкъыды...
аманлары быланы да жетди.
Болжаллары жетер кюнню
эрттенлигинде Инал Гум къалагъа кетеме деп, къоншулары
бла саламлашып, кетди. Элден
чыкъды. Ашхам къарангыда,
тауусумларына кёре, къайтып
келди да, кишиге да кёрюнмей,
Кяусарны а лып, элден шош
чыкъды да, таугъа жол алып
кетди.
Кече Жансохладан уллу къаугъа чыкъды: Кяусар думп болду
деп. Аны эшитип, алагъа адамла
келедиле, Нафисат да, ала къатыш кирип, олтуруп, «жарсыйды,
къайгъы этеди». Келгенле, Жансохха бла Марзиятха къайгъы
сёз берген кибик, жарсыйдыла,
кими алай дейди, кими былай
дойди. Ол кече аладан жукълагъан адам болмады.
Эрттенликде Жансох бир-эки
нёгер да алып, ары чапды, бери
чапды, тёгерекге адамла жиберди, къууду,- кёкге чыкъмадыла, суугъа кирмедиле ансы,
ала жетмеген, ала къарамагъан
хазна тыгъырыкъ да къалмады.
Не медет, Кяусарны тапмайдыла. Ахырында, не этерге билмей, Жансох, тюнгюлюп, юйюнде олтуруп къалды. Марзиятны
уа кёзлеринден жилямукъла
къурумайдыла…

Атасы бла жашы
САБИЙ ЧЫГЪАРМАЛА

Солдан онгнга: Залийханланы Жанакъайыт юй бийчеси Фатима бла бирге, Кациланы Хабу, Макытланы Сафар.

Жазыучугъа келген къагъытладан

Акъылманлыкъны, эслиликни
тёппесине ёрлегенсиз
Багъалы Жанакъайыт Жюнюсович!
Мен сиз жанындан къайтхандан сора эки ыйыкъдан да артыкъ ауруп тургъанма (ангина, грипп),
бир кесек игирек болгъанлай, Гурьев областьха
баргъанма. Андан къайтханлы эки кюн болады.
Мында уа мени сизни алтмыш жыллыгъыгъыз
бла байламлы юбилей комиссияны сейирлик
письмосу сакълай эди. Болсада, мени багъалы
шуёхум, аллай аламат къууанч бла байламлы,
сизге жюрегими теренинден айтылгъан сёзле,
алай бла бир аз кечирек къалып жетериклери
мени бир кесек жарсытады. Алай аны бла бирге
уа багъалы адамгъа айтылгъан ариу сёзле бир
заманда да кеч болмазлыкълары жюрегиме хошлукъ бередиле, нек дегенде, биз билгенибизча,
адамны огъурлулугъу, сюймеклиги, ачыкълыгъы
аз заманчыкъгъа тергелген такъыйкъалыкъ иш
тюйюлдю.
Сизге, тилибиз бир халкъгъа, динибиз бир
къарындашларыбызгъа - малкъарлылагъа шургулу жыллада жетген азаплыкъны, сизни къыйын
эмда жарсыулу къадарын биз барыбыз да унутмагъанбыз. Болсада халкъ эмда аны уланлары
бюгюлюп, тобукъланып къалмагъандыла, сизни
битеу къыйынлыкъладан къутулургъа, кесигизни
тилигизни, тауушлукъ культурагъызны ахырында
уа кесигизни къолайлы, саулукълу эмда ёхтем,
таркъаймазлыкъ аламат ниет кючюгюзню жокъ
этмей, сакъларгъа къолугъуздан келгенди.
Анга, аз да семиртип айтмайбыз, тарых магъа-

ансох, жыл саны келген,
элде намысы жюрюген,
ахшы адепли, ариу къылыкълы
бёкем санлы а дамды. Ма лы
кёпдю, жалчылары барды. Кесини уа адамы азды. Аллахны
Жансохха бла аны къатыны
Марзиятха жангыз къызчыкъдан сора сабий берирге кёзю
къыймагъанды. А ла бир аууздан «жаш, жаш!» деп тилегенликге, аланы ол сёзлерин
эшитген эсе да, эшитмегенча
этип къойгъанды.
Алай, жангыз болса да, къызлары Кяусар аламат къызды:
намыслыды, ариуду, къолдан
у с т а д ы . Ат а с ы н а , а н а с ы н а
болса, аллай боллукъду ансы,
беш жашлары болса да, андан
иги болмаз эдиле дер кибикди.
Кюнлюмде угъай да, къоншу
элледен да ётюп, Кяусарны
ат ы а л а й у з а к ъ г ъ а жа й ы л гъанды.
Жансохну ариу къылыгъы,
адеплилиги, сабыр акъыллылыгъы шыйых кибикди. Кесине
жетмеген затха къошулмаз.
Кёп сёлешмез. Къарыусузгъа
эс тапдырыргъа, болушургъа
кюрешир. Артыкълыкъны кечмез. Ол тюзлюкню сюйген, асыл
адамды.
Сюймеклик адамгъа насып
да, къууанч да береди. Болса
да, бир бирде уа, сен къууанчны
сакълап, кюсеп тургъанынглай,
бушуу берип, ёсе, къата баргъан
жаш къанатларынгы кесип да
къояды.
Жансохну жангыз къызыны
жаш жюрекчиги, тюз да нарат
чыракъ кибик, алай кючлю жанады. Аны жаш жюрекчиги алай
кюйген жаш - къоншусуду, юйдегилиди. Жашны сыфаты, аны
чырайы Кюнлюм элчикге къууат
береди, кечени кюнча жарытады. Аны ышаргъаны эрттенлик
кюн бла эришген сунарса.
олсада, Инал кюнлюмчю
къызланы барындан да
ариу Нафисатны сайлагъанды.
Аны тейри къылыч кибик, гюрен
айланнган къара къашлары,
узун кирпиклери жабалмагъан
дугъум кёзлери бетине тауушлукъ ариу къууат бередиле.
Узун чачы, иничке бели, токъ
ёшюнлери Нафисатны нёгер
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наны тутхан борчну толтуруугъа, багъалы Жанакъайыт Жюнюсович Сиз да, инсанча, художникча
эмда битеу кесигизни юлгюлю жашауугъуз, арыйтала билмеген партия ишигиз, адабият чыгъармачылыгъыгъыз бла кесигизни тийишли, аламат
юлюшюгюзню къошхансыз.
Сизни шахарыгъызда шуёхланы арасында болгъан аз заманны, эки-юч кюнню ичинде, Сизни
чомартлыгъыгъызны, сюймеклигигизни, огъурлулугъугъузну, къонакъбайлыкъ этиуде уллу жарыкълыгъыгъызны толу ангылагъанма-хар зат да мени
эсимде шо ма ол халда къалгъанды. Мен ма аны
айтыргъа тийишли кёргенме, юбилей алгъышлауумда болмаса да, шуёхлукъ халда жазылгъан бу
письмомда.
Къаты, бек къаты къучакълайма Сизни, багъалы къарындашым, акъылманлыкъны, эслиликни
тёппесине ёрлегенигиз-алтмыш жылыгъыз бла
байламлы, жюрегими теренинден кийик саулукълу
болуругъузну, жангы чыгъармачылыкъ жетишимлеге жетеригизни сюйгеними билдире.
…Алай десек да, декабрь тауусула турады. 77-чи
жыл бошалыргъа кёп къалмагъанды-аллай берекетли, махтаулу, тауушлукъ жыл.
Жангы 77-чи жыл бизни барыбызгъа да, мени
тамата къарындашым, аныча къууанчлы да, жетишимли да жыл болсун!
Къучакълайма.
Абдижамал НУРПЕИСОВ.
Алма-Ата шахар.

къызларындан эсе айырма этедиле. Ол кюлсе - сары къаяны
тюбю бла суху баргъан тау сууну
шорха тауушлары тохтагъанча
кёрюнедиле. Кёк бийигинде учуп
баргъан къанатлыла тохтап, анга
тынгылагъанча, шош сюзюледиле.
Къарашланы Инал юйдегили
болгъанлы, толу юч жыл болду.
Ина л бла Нафисат кюнден кюннге татлы болгъанлай жашап
турдула...
Алай заман кимни да, нени
да хорлайды. Заман - жашауну

Иналны кюн сайын эрип баргъаынын къатынчыгъы кёрмей
къайры къоярыкъды. Аны ол угъай, сокъур да эслер. Алай уллу
жарсыуу болгъаны уа баямды.
Инал къаратор жоргъасыны
иер къашын тартдыра тургъанлай, Нафисат аны къатына шош
барып чёкдю. Эри аны эследи,
алай Нафисатха ол хазна кёз къаш бермегенча кёрюндю.
«Маржама,- дейди Нафисат
кеси кесине,- мен муну быллай
бир не жарсыуу болгъанын бир
сормасам. Жухумамы урлукъду

Ахман бизни элде ахшы устазладан бириди. Сёзюне жамауат
тынгылагъан, намыслы да, акъыллы да адамды.
Ахманны жашчыгъы Жамалчыкъ быйыл ючюнчю классны
бошагъанды. Жашчыкъ эсличикди. «Атангча киши бол»,деп, къартла аны башчыгъын аз
сыламагъандыла.
Атасы бла жашы былтыр сау
айны тауда тургъандыла. Ала
ары быйыл да баргъандыла.
Ахман чалгъы чалгъанды. Жашчыгъы да анга болушханды.
Ишден бошагъан кезиулеринде ала тау суучукъну боюнуна
барыучудула. Чырандан келген
сууукъ суу къызгъан санларына
хычыуун тиеди. Бютюн да Ахман, къош ууучу бла алып, сууну
Жамалчыкъны аркъасына къуйса, ол тёгерекни хахай-тухайгъа
алдырыучуду. Аны къычырыгъын бла кюлгенин къаяла, бирден
бирге бере, гюрюлдей, узакъгъа
алып кетиучюдюле.
Суу жагъагъа была башха башха да келиучюдюле. Бюгюн
да алай болду. Ахман, алгъа ба-

рып, къол - бет жууду. Ол кёкге
къарады - кюн чууакъды. Бюгюн
ол дырын жыйдырлыкъды.
Жашым келеди деп, Ахман
бир кесек сакълады. Нек эсе
да, келмеди.
Ахман артха къошха къайтды.
Жашы жатып тургъанын кёрдю,
алай жукъ да айтмады. Олсагъат от тамызды.
Тю н е н е и н г и р д е о н о ул а ш ха н л а р ы н а кё р е , б ю г ю н а л а
шишлик этерге керекдиле. Аны
себепли, атасы алайда чертлеуюк къот урдан шишлеге деп,
чыбыкъла алды. Аланы ариулап,
отха къыздырды.
Семиз къакъ къабыргъаны иегилерин кесип, шишлеп жарашдырды да, къызыу жинклени
юслерине са лды. Шишликни
ийиси тёгерекге жайылды. Ол
жатып тургъан Жамалчыкъгъа
да жетди.
Жашчыкъ, секирип туруп, кериле - кериле, эсней, атасыны
къатына жанлады.
- Тюш кёрдюнгмю, жашым? деди Ахман.
- Угъай, ата.

Кесинг хыйсап этчи, Бияслан

Инал бла Кяусар
Жанакъайыт «Инал бла Кяусар» деген хапарын 1987 жылда
жазгъанды. Ол, башха чыгъармаларыча, белгили болмагъанды.
базманыды...
Кюнлени биринде Инал ары
дери хазна эс бурмай тургъан
къоншу къызларын, Жансохну
къызы Кяусарны эследи. Ол
жетген къыз болгъанын Инал
бюгюннге дери кёрмегенине сейир этди. «Нечик аламат къызды.
Мен муну бюгюннге дери эслемей къалай тургъанма!»
Инал арбазларындан чыгъып,
сехледен ётгенлей, ол кеси ангыламагъан, билмеген бир кюч
анга: «Артха айлан да, Жансохланы арбазларына энтта да бир
къара, бир кёз жетдир»,- деп
къыса ды. «Угъай, угъай, айыпды».- дей тургъанлай, артха
айланып, аланы арбазларына
къарар. Кяусарны кёрсе - жарыр,
кёрмесе уа - кючсюнюп, бир
уллу жумушха ашыкъгъан кибик,
муштухул озуп кетер.
лай бола, кюнден - кюннге
жюреги дыгалас эте, Инал
кесине жер тапмай, башын сагъышлагъа хорлата тебиреди.
Эрини жюрегин ачып къараргъа Нафисатны онг у жокъду.
Ол эрин марлап, аны ызындан
къа лай, къайры барлыкъды!
Андан эсе, анга ёлюп кетген кёп
да игиди. Марлагъан ол адам
тёзмезлик айыплы ишди. Аны
Нафисат ачыкъ биледи. Болсада, жарыкъ, оюнчу, лакъырдачы
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аны ючюн. Мени къолумдан
келген зат усе уа? Сорайым да,
бир да къуруса да, бир кесек
жапсарайым. Айтса, кесини жюрегине да асыу болур, ичинден
кюйюп тургъандан эсе, ол кёп
да игиди».
Алай базыналмады. Инал
жумушун бошагъынчы, аны
къатына чёкгенлей турду. Эри
бла бирге энди аны да жюреги
ауруйду, ол да адыргы этеди.
Болушур амал а билмейди.
афисат кёп -кёп кюн быланы ха лларына къарайды,
сагъыш этеди, кечелени кёзюн
къысмай, тангын атдырады. Аны
акъылына келмеген къалмайды.
Хар акъылына келгенни, хар
чурумну жик-жиги бла айырып,
къарайды, оюмлайды. Башы
хайран окъуна болады.
«Иналны быллай акъылы болгъан эсе, сора ол мени нек алгъанды?»- деген сагъыш арталлыда анга тынчлыкъ бермейди.
«Мени бек сюйгенин, менсиз
жашауу - ашауу да, не кюню да
болмазын айтханлай т уруучу
эди. Не болгъан эсе да, энди
болгъанды. Алайды. Ол баямды.
Энди болгъаны кертиди».
Ахырында аны акъылы бу оюмгъа келишип тохтады: «Быланы
сёзлери ачыкъ болмагъаннга
ушайды. Кеслерин жюрютгенле-
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- Асыры татлы жукълагъандан
тюш кёрюрге заманынг болмай
къалгъанды. Алаймыды?
- Алайды, ата.
Атасы, жашы бла да сёлеше,
шишлик лени айландыра, биширди. Ол аланы стол юсюне
салды.
- Жашым, бюгюн суу боюнуна нек келмединг? - деди сора.
- Тюнене кёп жуууннган эдим
да…
Атасы, жукъ да айтмай, олтуруп, аз ышара-ышара, шишликни ашап башлады.
- Ата! Манга уа?
- Сен тюнене кёп ашагъан
эдинг да! Ол бюгюннге болмаймыды?
Жамалчыкъ, атасыны чамын
ангыламай, бир кесекни армау
болуп турду.
- Жашым, адам хар кюнде
ашаргъа керекча, хар кюнде
к ъ о л - б ет ж у у а р г ъ а , жа р а у
этерге да керекди.
- Ангыладым, ата.
- Ангылагъан эсенг, игиди,деп, атасы узун шишни жашына
тутдурду.

Аны себепли хапарны биринчи башын къысхартып, газет окъуучуланы аны бла шагъырей этерге сюебиз.
хо деп къойса уа?.. Къойсун!
Эки къатыны болгъан кишиле
азмыдыла? Бек жарашып, бек
тап жашайдыла да. Алай атасы
унамаз. Охо, унамасын. Кяусар
унасып ансы. Иш бир болса,
артда жараша турур. Жарашмай
не этерикди? Сабийи болмагъан
тиширыуну эри тутмайды. Бермеген Аллах, тапмагъан мен.
Не этериксе, къадарынг алай
болса? Къадардан а киши да
къутулмайды...»
Жансох юйде болмагъан бир
кюн, Нафисат эрттеден бери
жюрегини теренинде къаты асырап тургъан сёзюн ачыкъ этерге
ахырда таукел болду: «Ачыкъ
этмей эсем да, ол адам эрип,
тауусулуп къалады. Анга гяуурланы жанлары аурур. Андан эсе,
былай соза турмайым да, ачыкъ
этейим. Бюгюнден, бусагъатдан
тап кюнмю табарыкъма. Бирле
чырмагъынчы»,- деп, Кяусаргъа
сёзюн ачыкъ этди.
яусар уялгъандан жерге кирлик болду. Къызарды, жюрекчиги терк-терк уруп башлады.
Кесини алай амалсызгъа къалгъанын Нафисатха билдирмез
ючюн, башын энишге бошлады,
кёзлерин жерге айландырды. О,
сюймеклик адамгъа сынатмагъан не барды! Аны оту бир жанса,
ол ёртен болуп, гур деп, алып
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чуладан тюйюлдю. Атасыны уллу
байлыгъын да, Иналны къолайы
хазна болмагъанын да биледи,
араларында ол башхалыкъны
да ангылайды. Огъурлу, сюйген
атасыны халал, жумушакъ жюрегине от къуярыгъы да баямды.
Аны жюрегин къыйнамаз ючюн,
къыз неге да хазырды, неден да
артха турлукъ тюйюлдю.
А лай не этсин? Сюймеклик
аланы барындан да кючлюдю,
неден да татлыды...
ир кюн Нафисат къууапып
юйлерине къайтды да, Кяусар бла кесини ишлерин эрине
айтды. Инал ийнанмады. «Хоу
бир да, Нафисат ойнап, чам
этеди»,- дей турду. «Керти уа
болурму?»- деп, кеси кесине да
сорады. Алай болурун, къатыны
айтхан сёзлени керти болурларына уа бек ыразыды. Алай, жукъ
айтмай, биягъы жюреги дыгъыл
эте турады.
- Э, киши, нек тынгылайса?деп, Нафисат, эрин бусагъатха
дери туугъанлы кёрмеген кибик,
аны кёзюне тюрслеп къарайды.
Аны сабыр кёзлери уа сагъышха тумаланнгандыла. «Къатыны
эрине къатын тилеген? Адам быллайны эшитмегенди! Бу - неди?
Меними къозу та ды, огъесе?
Аллайгъа да ушамайды. Сора
- бу керти затмыды? Нафисат

Б

А

З

2012 жыл, 13-чю ноябрь

4

Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

Жангы законладан школ формагъа дери
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Къонакъгъа соруула кёп
эдиле. Жаш депутатла жангы
законланы энчиликлеринден
башлап школлада формаланы
кийириуге дери оюмун билирге сюйгендиле. Жаппуланы
Мусса, келир жыл 1-чи январьдан Россейде ишлеген тыш
къыраллы организациялагъа
«агент» деген ат бериллигин
эсгертип, ол жандауурлукъ иш
бла кюрешген организацияланы
ишлерине чырмау боллугъуна
жарсыгъанын айтханды. Сёз
ючюн, ЮНИСЕФ Север Кавказда билим бериу акциялары бла
белгилиди.
Алай Татьяна Саенко оюм
этгенича, закон жандауурлукъ
бла кюрешебиз дегенча этип,
кеслери уа къыралгъа ишни
бардыргъан фондлагъа къажау
къабыл кёрюлгенди. «Жашау

кеси кёргюзтюр законну хайырлылыгъын», - дегенди.
Ислам Хаупшев а Бир къырал
экзамен, кертиси бла да, билимли,
фахмулу жаш адамланы ачыкъларгъа болушмагъанын белгилегенди.
Татьяна Саенко ЕГЭ регионладан
жаш адамлагъа Москвада, башха
уллу шахарлада вузлагъа окъуугъа
кирирге болушханын чертгенди.
Болсада экзамен кесини борчун
толтурмайды - фахмулу сабийлени
ачыкъламайды. «Кесигиз да билесиз, шёндюгю жаш тёлю китап
окъумайды, алай бла уа аладан
кёпле кеслери аллына сагъыш эте
билмейдиле, оюмларын кёлден
айталмайдыла неда къагъытда
жазалмайдыла. Бара-баргъанда,
экзаменни хали тюрленип, бу кемчиликле кетерилирле деп бек ышанама», - дегенди.
Азамат Дзагаштов а алгъаракълада къыралны башчысы Путин
техника вузлада аспирантланы бла

студентлени стипендиялары иги да
ёсдюрюллюкдю дегенни эсгертип,
гуманитар илмула бла кюрешген
жаш алимлеге аллай болушлукъ нек
этилмегенин, быллай башхалыкъ
нек болгъанын соргъанды.
Татьяна Саенко оюм этгенича,
къыралда техника усталыкълары
болгъан специалистле жетишмегени
ючюн этиледи алай. «Ол техника илмуланы даражасын кётюрюр мурат
бла этиле болур», - деп къошханды.
Жаппуланы Мусса Россейде билим бериу системада бек алгъа нени
тюрлендирирге керекди деп да соргъанды. Татьяна Викторовна акъыл
этгенден, школлада окъуу китапланы
тинтирге, алада чюйреликлени кетерип, бир ызгъа салыра тийишлиди.
Ботталаны Жамал а РФ-ни Билим
бериу министерствосу бу кюнледе
вузланы арасында хайырсыз ишлегенлени тизмесин хазырлагъанын,
анга уа Къабарты-Малкъар къырал
эл мюлк академия киргенин айт-

ханды. «Къырал вузланы санын
азайтыргъа мурат болгъаны тюзмюдю?» - деп соргъанды. Анга жууап
бере, Саенко бюгюнлюкде вузланы
асламы студентсиз къалгъанларын,
ала хайырлы болмагъанларын белгилегенди. «Ол тизмени экспертле
къурагъандыла, бизни вуз ары къалай тюшгенин, аны ишинде къаллай
кемчиликле болгъанларын сюзерге
тийишлиди», - дегенди.
Къонакъгъа соруула энтта кёп эдиле. Жаш парламентарийле школлада форма кийирирге кереклисини,
окъуучула ноутбукла, планшет компьютерле бла хайырланнганларыны,
вузлада контракт эм бюджет жерлени энчиликлерини юслеринден да
Татьяна Саенкону оюмун билирге
сюйгендиле. Жыйылыу эки сагъатха жууукъ баргъанды, болсада ол
жаш депутатлагъа хайырлы, сейир
болгъаны кёрюнюп тура эди.
ТИКАЛАНЫ Фатима.

«Клубха жюрюйме,
жырлайма, назмула окъуйма»
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
-Кёпле ауругъунларын букъдургъанданмы огъесе ийменнгенденми, ВОС-ха келип, клубха
жюрюп да кюрешмейдиле. Сизни уа не зат кёллендиргенди?
-Гитче заманымда музыканы,
жырны, тепсеуню, назму окъургъа да бек сюйгенме. Сабийле, бирсиледен башха болмай,
жамауат жашаугъа къатышаллыгъымы кёрселе, къууанырла
деп, ВОС-ха келгеним да аны
ючюн болгъанды. Бюгюнлюкде
къолумдан келгенича сюйген
жумушум бла, аз болса да, кюреширге онгум барды. Клубда тюрлю-тюрлю ишле бардырылсала,
жырлайма неда назму окъуйма.
Мен юйге кирип, манга болгъан
кимге болду деп турсам, кесим да
ёчюле барлыкъма, сабийлени да
къыйнарыкъма.
-Музыкагъа сюймеклигигиз а
сизге кимден берилгенди?
-Анам Фатинка бла аммам
Локияланы Байханат тойгъа уста
адамла болгъандыла. Ыннам
къобузчу эди. Анам а сабийлигинден окъуна аламат тепсегенди. Аны тойлагъа терк-терк
чакъырып тургъандыла.
Анамы агъачы, кеси да бек
ариу болгъанды. Баям, музыкагъа сюймеклик манга аладан
келген болур. Аны адам къалай
сюймесин! Классика музыка
адамны башындан сылагъанча,
жюрегин жапсаргъанча алайды.
Чайковскийни, Бахны, Бетховенни чыгъармаларын артыкъда
бек жаратама. Опера жырчы

Марио де Ланцону ауазы, фахмусу,
жырны анга тынгылагъан адамгъа
тийишлисича эшитдире билиую-ма
аллай затланы барысын да сюеме эм
багъалайма. Музыка бла жыр манга
кеси кесими тас этмей, андан ары
жашаргъа къарыу бередиле. Аллай
темалагъа аталгъан телевидение
бериулеге сюйюп тынгылайма.
-Сиз жашауугъуз экиге юлешиннгенди деген сагъышны уа этиучюмюсюз?
-Сюйсенг, сюймесенг да, ол алайды. Аурумагъан заманынгда сен
кимге да керексе. Къыйынлыкъ бла
бетден-бетге тюбегенингде уа, къатынгда бек ышаннгылы адамларынг
къаладыла. Аны себепли, жюрегими
къыйнап, сагъыш этип турургъа сюймейме. Аллай затла дагъыда башха
ауруу чыгъарыргъа боладыла.
Бюгюнлюкде беш сабийни-тёрт
жашны бла бир къызны-анасыма.
Ала мени къатымда не айтаса да, не
этебиз дегенлей турадыла. Барысы
да окъуп, усталыкъ да алып, хар бири
бирер жерде ишлеген да этедиле.
Аталары Ахмат эртте ауушхан эсе
да, сабийле манга таянчакъдыла.
Болалгъаным къадар халкъгъа
къатышыргъа сюеме. Мени, тышына чыгъып, жюрюрге кюрешгеним
да аны ючюндю. Бирле кесинглей
сени тышына нек жибергендиле,
дейдиле. Орамда аз тюрлю адамгъа
жолукъмазса. Бирсилери уа мени ангылайдыла. Биреу, къолумдан тутуп,
жолну бир къыйырындан башхасына
барыргъа болушса, ол кесине да сууапды, халкъ да бизничаланы унутуп
къоймайды.
Билемисиз, Къулийланы Къайсынны чыгъармачылыгъында мени

жашауума келишген тизгинле кёпдюле. Жюрегими бир къыйналгъан
кезиую болса, бюгюнлюкде аланы
сабийледен бирине окъутама. Жаш
заманымда уа бек кёп китап окъугъанма. Уллу библиотекам да бар
эди. Жашауумда манга Къайсынны
бир кере кёрюрге тюшгенди. Аны
къаллай уллу адамлыгъы бар эди.
Адеби-къылыгъы болгъан. Бюгюнлюкде аны, тизгинлерине тынгылай,
фахмусуна, баш урама.
-Жырланы, назмуланы кёлден
билирге уа сизге ким болушады?
-Диктофоннга жаздыртама да,
сора аны ызындан къайтарып, ма
алай юйренеме.
-Кёзлеринден къыйналгъанлагъа
къыралны жанындан къаллай болушлукъ этилсе тюздю, аны юсюн-
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ден оюмугъуз къалайды?
-Шёндю жоллада жюрюрге кюнден-кюннге къыйындан-къыйын болуп барады. Аны къыйырына келген
заманынгда, къоркъмай ётерча бир
амал болса, иги эди. Неда лифтлени
ачылгъанын, жабылгъанын билирча,
аны ангылатхан ауаз болса тап эди.
Пандусланы, атлауучланы юслеринден да кёп айтылгъанлай турады.
Болсада аланы хар жерге салып
да баралмайса. Поликлиникалада,
бирси къырал учреждениялада да
къайсы кабинетге барлыгъыбызны
билирча, бизничала къоллары бла
тийип окъурча онг этселе да керек
эди. Насыпха, менде сабийле болгъанлыкъгъа, кёп сакъатла кеслери
алларына жашайдыла. Аллайлагъа
бютюнда къыйынды.
Тышына уа мен адамла бла сёлешир, аланы ауазларын эшитир
ючюн чыгъама. Орамны озуп баргъан биреу, мени кёрюп, бир сакъат
танышына неда жууугъуна юйюнден
чыгъаргъа болушса, ол къаллай уллу
иш боллукъду. Ауругъанлыкъгъа,
буюгъуп, кесинги къыйынлыгъынга
батылып къалыргъа керекмейди.
«Адам къатында адам ёлмейди»
дегендиле буруннгулула. Бизде уа
сакъатланы кёбюсю жашауну ары
жанындагъы къабыргъасында къаладыла. Алай а ала да кюле, ойнай,
жарсый, ачый да биледиле. Жаланда барыбыз да, бир бирге болуша,
къайгъыра, бир кесек кёз-къулакъ
болургъа юйренирге керекбиз.
Ушакъны МОКЪАЛАНЫ
Зухура бардыргъанды.
Суратны ХОЛАЛАНЫ
Марзият алгъанды.

Ветеран организациялада

Элдар Нагоев Европаны эм иги
сермешчиси
КъМР-ни Спорт, туризм эм курортла министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре,
Калуга областьда эр кишилени эм тиширыуланы
араларында универсальный сермешден Европаны
чемпионаты болгъанды. Анга онсегиз къыралдан
спортсменле къатышхандыла.
Турнирге Къабарты-Малкъардан Россейни жыйымдыкъ командасыны санында тренерле Заурбек Черкесов бла Руслан Бетугановну башчылыкъларында
юч адам баргъандыла. Алай аладан жаланда Элдар
Нагоев жетишимли болгъанды. Ол, 70 килограмм
ауурлукъ категорияда эрише, биринчи жерни алгъанды. Аны категориясында хорлам ючюн дагъыда 34
спортсмен кюрешгендиле. Элдар тёрт сермешинден
сора финалда Болгариядан Ротослав Дачинни да
къытханды. Чемпионатны эсеплерине кёре, Элдар
Нагоевге спортну халкъла аралы устасы деген ат
берилгенди.
КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.

20 майдал эм
биринчилик
Нальчикде тхэквондодан эр кишилени бла тиширыуланы араларында СКФО-ну чемпионаты
эм 2001-2003 жыллада туугъанланы араларында
биринчилиги бардырылгъандыла. Ол эришиулеге
475 спортчу къатышхандыла. Аланы къууанчлы
ачылыуларына КъМР-ни Парламентини спикери,
СКФО-ну наблюдательле советини председатели
Чеченланы Ануар, КъМР-ни спорт, туризм эм курортла министрини заместители Хачим Мамхегов,

Север Кавказны Тхэквондодан федерациясыны
таматасы Азрет Шокаров къатышхандыла.
Эришиуледе Къабарты-Малкъарны жыйымдыкъ
командасы, 20 майдал къытып, биринчи болгъанды. Азрет Шокаровну оюмуна кёре, республиканы
жыйымдыкъ командасыны тамблагъы кюню барды. Спортчуларыбыз къыралда бек кючлюледен
бирлеридиле.
Бу эришиулеге къараргъа РФ-ни жыйымдыкъ
командасыны баш тренери Владимир Лившиц
келген эди. Мында ол юйретиу-жарау этиу сборланы бардырыргъа деген оюмну айтханды. Алай бла
2013 жылда Минги тауну тийресинде абаданланы
эм кадетлени сборлары ётерикдиле. Ол кезиуде
къыралны жыйымдыкъ командасы июльда Мексикада бардырыллыкъ дунияны чемпионатына
хазырланырыкъды.
КъМР-ни Спорт, туризм эм курортла
министерствосуну пресс-службасы.

Команда экинчи жер
бла къайтханды
Бу кюнледе Волгоградда каратени кёкусинкай тюрлюсюнден Юг-федеральный округну биринчилиги
эм чемпионаты бардырылгъанды. Анга 12-18-жыллыкъ спортчуладан он региондан 350 каратечи
къатышхандыла.
Анда Къабарты-Малкъарны Специализацияланнган комплексли спорт школуну келечилери ахшы
кёрюмдюле болдургъандыла. Жаланда къонакъбайлагъа хорлатып, бизни жерлешлерибиз команда
зачётда экинчиле болгъандыла.
Бу эришиуледен нальчикчиле юч биринчи, эки
экинчи эм беш да ючюнчю жерле бла къайтхандыла.
Дагъыда «Биринчиликде бек иги сермеш» ючюн
Улакъланы Ислам судьяланы оюмлары бла энчи
саугъагъа тийишли болгъанды.
КЪАСЫМЛАНЫ Аминат.

Бийик багъа
бергендиле
На льчикде Шахмат клубда
физкультураны бла спортну ветеранларыны первичный организацияларыны отчёт-айырыу жыйылыулары ётгенди. Советни председатели Уяналаны Владимир
кесини докладында бюгюнлюкде
ветеранлагъа Нальчик шахарны
администрациясы бла КъМР-ни
Спорт, туризм эм курортла министерствосу энчи эс бёлгенлей
тургъанларын билдиргенди. Советни келечилери Уяна улуну ишине бийик багъа бергендиле. Аны
бла бирге Хажсет Белгорокова
ветеранланы сынамларын окъуу
учреждениялада тийишли хайырланмагъанларыны юсюнден
жарсыу бла чертгенди.
Нальчикни ветеранларыны советини таматасы Абдуллаланы
Мустафа физкульт ураны бла
спортну ветеранларыны совети
бек игилени санында болгъанын билдиргенди. Жыйылыугъа
шахар администрацияны Физкультура эм спорт комитетини
башчысы Беслан Буздов да къатышханды. Ол айтханнга кёре,
«Искож» районда 2014 жылда
уллу спорт комплексни къурулушу
башланырыкъды. Жаш тёлюню
спорт бла кюрешиуге итиндириуде аны магъанасы уллу боллугъу
сёзсюздю.
Бизни корр.

Полициячыланы байрамлары
барды, солуу кюнлери - угъай
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Сергей Васильев ич ишле
органланы ветеранларын энчи
алгъышлагъанды. Ала ёсюп
келген тёлюню эмда ишге энди
кирген жаш полициячыланы
патриот ниетде юйретиуге салгъан къыйынлары ючюн ыразылыгъын айтханды. Полициячыланы профессионал байрамлары бла КъМР-ни Башчысыны
атындан эм энчи кесинден
да премьер-министр Руслан
Хасанов да алгъышлагъанды.
Ол республикада кюч структураланы келечилерине къыйын
криминоген халда ишлерге
тюшгенин белгилегенди. Анга
да къарамай, милицияны иги
тёрелерине таяна, право низамны сакълаучула борчларын
тийишли халда толтургъанларын чертгенди. «Ич ишле
министерство башха структурала бла бирге республикада
законлукъну, право низамны,
жамауат къоркъуусузлукъну
тохташдырыуда магъаналы иш
толтурадыла», - дегенди.
Руслан Талович КъМР-ни
Башчысы борчларын тийишли
халда толтургъанлары ючюн
бир къауум полициячыны саугъалауну юсюнден указгъа
къол салгъанын да айтханды.
Ол санда РФ-ни МВД-сыны
Нальчикде управлениясында
полицияны нача льниги Гегра ланы Маратха КъМР-ни
Сыйлы грамотасы берилгенди.
Дагъыда полициячыланы уллу
къаууму КъМР-ни Башчысыны
Ыразылыгъына тийишли болгъандыла.
КъМР-ни Парламентини
Председатели Чеченланы Ануар, алгъышлаулагъа къошула,
полициячылагъа, аланы юйюрлерине да саулукъ, мамырлыкъ

эм тынчлыкъ тежегенди. Спикер
да республиканы законла чыгъарыучу органыны Сыйлы грамоталары бла бир къауум полициячыны
саугъалагъанды.
Ол кюн ич ишле органланы келечилерин алгъышлаула, саугъала
да кёп эдиле. Сёз ючюн, РФ-ни
ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Сергей Кменный
эки структураны да баш борчу бир
болгъанын белгилегенди – мамырлыкъны, тынчлыкъны, адамны
жашауун къоруулау. «Полициячыланы байрамлары барды, солуу
кюнлери уа - угъай. Биз шёндю
байрамны белгилей тургъан кезиуде коллегаларыбыз а къуллукъ
этиулерин тохтатмагъандыла»,
-дегенди эмда къоркъуусузлукъ
служба бла бирге ишлеген полициячылагъа УФСБ-ны грамоталарын
эм эсде къаллыкъ саугъала бергенди. Ич ишле министерствогъа
уа, битеу ишигиз да жетишимли
болсун деп, алтын къошагъы болгъан нал бергенди.
Ол кюн алгъыш сёзлени КъМРни экономика къоркъуусузлукъ
жаны бла советини башчысы
Руслан Ешугаов, РФ-ни Следствие
комитетини КъМР-де Следствие
управленияны башчысыны экинчиси Бабаланы Алим, КъМР-ни
прокуроруну орунбасары Жеккеланы Алик, Чекчи службаны башчысы Николай Пугачев, УФСИН-ни
таматасы Василий Федоров эм
башхала да айтхандыла. Ала полициячыла къыралны мурдорун,
халкъны тынчлыгъын сакълагъанланы ал сатырларында болгъанларын, къыйын криминоген болумда
ишлегенлерин, анга да къарамай,
къуллукъларын жууаплы халда
тамамлагъанларын чертгендиле.
Дагъыда къырал, жашау болумла тюрленнгенлери бла бирге
бу структура да алышына баргъанын, алай аны бла бирге жамауат

къоркъуусузлукъну, адамны
тынчлыгъын жа лчытыу баш
борчлай къалгъанын, полициячыларыбыз аны бет жарыкълы
толтургъанларын белгилегендиле.
49-чу энчи бригаданы аскер
бёлюмюню командири генерал-майор Газаланы Сауарбий
а полициячыла республикада
быллай тюрлю-тюрлю байрамла, тынчлыкъ болур ючюн, жанларын аямай кюрешгенлери
ыразылыгъын билдирди. Ол, ич
ишле органланы ветеранларыны бу структураны айнытыуда,
бюгюнлюкде жаш тёлюню юйретиуде да къыйынлары уллу
болгъанын чертип, алагъа ыспас
этгенди.
Жыйылыуну ахырында полициячыланы уллу къауумуна
«За доблесть в службе» эмда
«За боевое содружество» деген
майдалла берилгендиле. Ол
кюн саугъасыз къонакъла да
къалмагъандыла. КъМР-де ич
ишле министрни буйругъу бла ич
ишле органланы даражаларын
кётюрюуге себеплик этгенлери
ючюн Чеченланы Ануаргъа,
Руслан Хасановха, КъМР-ни Баш
сюдюню таматасы Юрий Маировха, Газаланы Сауарбийге,
алгъыннгы министр Хачим Шогеновха эм башхалагъа МВД-ны
Сыйлы грамотасы беригенди.
Право низамны сакълаучулагъа уллу концерт программа
да къуралгъан эди. Ол кюн полициячыланы сахнадан «Асса»
юлгюлю тепсеу ансамбль, РФни халкъ артистлери Али Ташло,
Мухадин Батыров, КъМР-ни
Музыка театрыны солистлери
Рустам Абаноков, А льмира
Макоева, «Каллисто» тепсеу
ансамбль эм башхала алгъышлагъандыла.
ТИКАЛАНЫ Фатима.

Конкурс

Жаш патриотланы жетишимлери
Тырныауузну 6-чы номерли
школунда Жаш патриотланы
къымылдауу (ДЮП) ишлегенли бир къауум жыл болады.
Бу жаны бла бардырылгъан
республикалы конкурслагъа
эм башха жумушлагъа ол хар
заманда да къатышханлай
турады.
Кёп болмай да къымылдауну келечилери Биринчи
республика лы аскер-спорт
лагерьге жораланнган эри-

шиуледе экинчи жерни алгъандыла.
Аны КъМР-ни Билим бериу эм
илму министерствосу «Кавказ»
лагерьде бардыргъанды. Эришиуледе сабийле ушкокдан атыуда,
аны чачып жыйыуда, тизилиуде,
медицина болушлукъ этиуде
усталыкъларын кёргюзтгендиле.
Андан сора да, алагъа спорт
хазырлыкъларын ачыкъларгъа
да тюшгенди. Тырныауузчула
Хочуланы Салим, Занкишиланы

Муслим бла Жамиля, Эдуард
Бадамшин, Мурат Хавцуков,
Расул Альботов, Алексей Турдыбаев, Людмила Никифорова бек иги хазырлыкъ кёргюзтгендиле. Аны судьяланы
к ъ а у у м у д а б е л г и л е ге н д и .
Жаш патриотланы эришиуге
6-чы номерли школну устазы
Малкъарукъланы Махти хазырлагъанды.

Къабарты-Малкъар Республиканы Жазыучуларыны союзуну правлени Россейни Жазыучуларыны
союзуну члени Афаунов Лиуан Алиевич ёлгенини юсюнден уллу бушуу этип билдиреди эмда аны
жууукъларына бла ахлуларына къайгъы сёз береди.
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Управлениясы жууаплыды.
Телефонла: 76-01-28, 76-01-10
Газетлени розницагъа сатыу ючюн
КъМР-ни “Роспечать” акционер
обществосу жууаплыды.
Телефон: 42-69-34

Номерге графикге кёре
19.00 сагъатда къол салынады.
20.00 сагъатда къол салыннганды
ГАЗЕТНИ НОМЕРИН
ЧЫГЪАРГЪАНЛА:
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- жууаплы секретарьны орунбасары;
Акушуланы Феруза (1, 4-чю бетле),
Рахайланы Джамиля (2, 3-чю бетле)
- корректорла.
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