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Послание

Жууукъ жылла
уллу тюрлениулени
кезиую боллукъдула

Владимир ПУТИН:

Жууукъ жылла Россейде,битеу
дунияда да уллу жангырыуланы
кезиую боллукъдула, биз деменнгили тюрлениулени, ким биледи,
къаугъаланы окъуна да ёмюрюне киришгенбиз,-дегенди РФни президенти Владимир Путин
Федеральный Жыйылыугъа
тюнене этген Посланиясында.
Ызы бла ол битеу дунияны алып
къарагъанда, хар бир къырал да
тенг айнымагъанын ангылатханды. «Аны бла байламлы жангы
экономика,геополитика,миллетле
аралы къаугъалагъа сылтаула
чыгъа барадыла, жер байлыкъла
ючюн кюреш кючленеди. Къуру темир,нефть,газ ючюн угъай,
хурметли коллегаларым, адам
ресурс, интеллект ючюн да конкуренция кюч ала тургъанын чертирге
сюеме»,-дегенди ол.
«Бирле алгъа чыгъарла, башхала
бир жанында къалырла да, жалынчакъсызлыкъларын тас этерле…
Ол а бек алгъа хар миллетни ниет
кючюне, ич къарыууна,Лев Гумилев
айтханлай,пассинарностьлугъуна,
эсе да тирилигине,тюрлениуледен
къоркъмай,алгъа итине билиуюне
кёре боллукъду»,-деп къошханды
къырал башчы.

Владимир Путин Россейде демография болум игиленнгенин айтханды. Ол бир жылгъа миллион адам
ёлген кезиуле энди къайтырыкъ
тюйюлдюле деп,къатлап айтханды.
Аны алайлыгъыны сылтауун а къыралда ырахатлыкъны сакълауну ол
кеси къурагъан системада кёреди.
Ол акъыл этгенден, жаланда аны
хайырындан адамла таукел болуп,
сабийле табып башлагъандыла.
«Россейни халкъы жыл сайын 1
миллион адамгъа азайып баргъанды. Ол палахны тохтатыр онг жокъду
деп, кёлюбюзге алай окъуна келгенди. Болсада демография программала жарашдырылып,жашауда
бардырылып башланнганлай, хал
тюрленнгенди… халкъны саны ёсюп
тебирегенди»,-дегенди Путин.
Республикаланы башчыларына
айланып, Путин «биз Россейде кишиге бойсунмай,кеслери алларына
жашау этерге кюрешген миллет
анклавла болурларын унарыкъ
тюйюлбюз»,-деп эсгертгенди. Былайда бу Посланияны президент
законла чыгъарыучу регион жыйылыуланы башчыларыны алларында
биринчи кере окъугъанын да белгилемей жарамаз.
Дагъыда президент акъыл эт-

генден, Россейни гражданларын
адеп-къылыкъгъа, культурагъа
школдан башлап юйретирге керекди. Аны себепли ол правительстводан билим бериуде реформаланы
тийишли программасын хазырларын тилейди. «Математикадан
мурдор халда билим бериуню
къайтарыу бла школну алгъыннгы
даражасын къайтарыргъа, аны
бла бирге орус тилни, адеп-къылыкъны, динни баш жорукъларын
да унутмазгъа керекди»,-дейди
президент.
Россейни политика жолуну
юсюнден айта, президент ол
жаланда демократия боллугъун
шарт айтады. «Демократия – ол
жаланда властьны сайлау болуп къалмай, властьха дайымда
контроль этип турургъа да онг
береди»,-дейди ол. Аны бла бирге демократияны жорукъларын
тышындан тохташдырыргъа кишини да эркинлиги жокъду,деп
чертеди. «Россейни бирлиги, жалынчакъсызлыгъы арталлы да
тюрленмезлик затладыла. Бизни
ич политика ишлерибизге тюзюнлей эм жашырын къатышыуну да
арталлы да унарыкъ тюйюлбюз»,дейди ол. Путин дагъыда алгъын
аманлыкъ ишлеге къатышханла
эмда политика жаны бла башха
къыраллагъа таплыкъгъа ишлегенле политикле болур амаллары
жокъдула,дегенди.
Россейни президенти битеу
субъектле да экономика жаны бла
жалынчакъсыз болур ючюн, къыралны децентрализация амал бла
айнытыргъа, деген борчну салады.
Аны ючюн,ол оюм этгенден, регионлада экономика база къураргъа,
анга бирча тенг барыргъа керекди.
Бу ишде биринчи атламгъа уа президент гитче бизнесден тюшген
налогланы асламысын муниципалитетлеге кёчюрюуню санагъанды. Андан сора да, предприят
ияланы,организацияланы,башха
тюрлю мюлклени ырысхыларына
бла жерлерине налог салыуда берилген федеральный льготаладан
да кёплери кетериледилею «Ол
ахча да регионланы жер-жерли
бюджетлерине тюшерикдиле»,деп белгилегенди Путин.
Басмагъа ТЕКУЛАНЫ Хауа
хазырлагъанды.

Парламент тынгылаула

Барыбызны да борчубуз бирди - адамларыбызны
къоркъуусузлукъларын жалчытыу
Жарсыугъа,республикада криминоген болум къыйынлай къалады. Аны арт заманда этилген
кюйсюз аманлыкъла да кёргюзтюп т ура ды. Анга КъабартыМалкъарны Парламенти да эс
бурмай къаллыкъ тюйюл эди, ол
жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыуну амалларын бла онгларын сюзер ючюн, тюнене уллу
жыйылыу бардыргъанды,анга
кёп адамны да чакъыргъанды.
Аланы араларында уа депутатла, власть эмда жер-жерли
самоуправление органланы, кюч
структураланы, дин эм жамауат
организацияланы келечилери да
болгъандыла.
Жыйылыуну башлай, КъМРни Парламентини Председателини биринчи орунбасары
Руслан Жанимов депутатланы
бек а лгъа жамауатны къоркъуусузлугъун жа лчытыу бла
байламлы программа ла тийишлисича толтурулмагъанлары
тынгысыз этгенлерин чертгенди.
Ол айтханыча, ала 9 боладыла
эмда а ла да право низамгъа
бузукълукъ этиуню,терроризмни
бла экстремизмни, коррупцияны
жолларын кесиуню мадарлары
белгиленипдиле. «Келир жылгъа
да ол программалагъа ахча аз

санда бёлюннгенди деп,биз алай
къарайбыз. Бизни артыкъда бек
терроризмге бла экстремизмге
къажау кюрешге ахчаны керекли
тенгли бири берилмегени тынгысыз этеди. Финансла болмасала
уа, профилактика иш тийишлисича бардырылмазлыгъы
баямды»,-дегенди спикерни
орунбасары. Ол, Финансла министерствону келечисине айланып, 2013 жылгъа республикалы
бюджет къабыл кёрюлгюнчю,
жамауат къоркъуусузлукъ бла
байламлы программалагъа ахча
бёлюуню онгларына энтта да
къарарларын тилегенди.
Кюч структураланы ишлерини
юслеринден айта, ол бусагъатда
аланы баш борчлары гражданланы ышаныулукъларын къайтарыу, эсеп бардырыу, ишни
игилендириу, ол жаны бла хар
зат да туура болурча этиу болгъанын чертгенди. Право низамны
сакълаучу органла кеслерини
ишлерин адамланы, сабийлени
эркинликлерин къоруулау жаны
бла институтла, жамауат биригиуле, старейшинала советле бла
бирге бардырыргъа кереклисин
айтханды. Артыкъда жаш тёлю
бла ишлеуню кючлендирирге
керек болгъанын белгилегенди.

Бизни барыбызны да борчубуз
бирди - адамларыбызны къоркъуусузлукъларын жалчытыргъа, дегенди.
Ол борчну толтуруу жаны бла
къаллай мадарла этилгенлерини юсюнден да КъМР-ни Башчысыны Администрациясында
къоркъуусузлукъну эмда право
низамны сакълаучу органла
бла бирге ишлеуню вопрослары жаны бла управлениясыны
таматасы Тет ууланы Тимур
билдиргенди. Ол айтханнга
кёре, КъМР-ни къырал власть
органлары, жер-жерли самоуправленияны органлары да
право низамгъа бузукълукъланы, экстремист ишлени,
терроризмни жолларын кесиу
жаны бла кёп тюрлю мадарла
этедиле. Бу ишлерин ала толтуруучу властьны федеральный
органла бла бирге РФ-ни законодательствосу берген эркинликлерине кёре бардырадыла.
Аны хайырындан аманлыкъланы кёп тюрлюсю азайгъанды.
Анга арт заманда полицияны
ишлерине ыразы болгъанланы
саны кёбейгени да шагъатлыкъ
этеди.
Ахыры 2-чи бетдеди.

Белгилеу

Къулийланы Къайсынны сыйын кёрлюкдюле
Бюгюн 18 сагъатда Къырал
концерт залда Къулийланы Къайсынны 95-жыллыгъына аталып
къууанчлы ингир боллукъду. Анга
республиканы жамауаты эмда
Север Кавказны жазыучулары
къатышырыкъдыла. Аны КъМР-ни
Культура министерствосу бла Жазыучуланы союзу къурагъандыла.
Къууанчлы ингирге къатышыр
ючюн Нальчикге Азербайджан

дан,Адыгеядан,Дагъыстандан
,Инг ушетиядан,Къалмукъдан,
Ставрополь крайдан,Чечен Республика дан, Юг Осетиядан,
Север Осетиядан, КъарачайЧеркесден,Чувашиядан да къонакъла келликдиле. Аланы араларында Россейни Жазыучуларыны
союзуну председатели Анатолий
Парпара да боллукъду.
14-чю декабрьде уа 11 сагъатда

Къулийланы Къайсынны бла
Алим Кешоковну эсгертмелерине гюлле салыу боллукъду.
Закий поэтге аталгъан ишле
Къулийланы Къайсынны туугъан жеринде - Чегем аузунда да
- бардырыллыкъдыла.
Римма ГЕРАСИМОВА.
КъМР-ни Культура министерствосуну пресс-службасы

ВРЕМЯ

2012 жыл
13-чю декабрь,
орта кюн.
№ 241 (19162)
Багъасы 3 сомду

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШАГЪЫРЕЙЛЕНИУ

«Кёгет эм жемиш ёсдюрюу бла республикагъыз бир кезиуде алчы
къыралланы окъуна озгъанды» бла Къабарты-Малкъар алчыды
Россей Федерацияны эл мюлк
министри Николай Фёдоровну
республикада болуууну экинчи
ишчи кюнюн Бахсан районда чекленнген жууаплылыгъы болгъан
«Холод» обществодан башлагъанды. КъМР-ни Башчысы Арсен
Каноков, КъМР-ни Парламентини
Председатели Чеченланы Ануар,
республиканы эл мюлк министри
Альберт Каздохов бла бирге ол
хладокомбинатны кёрюрге баргъанды.
Арсен Баширович сыйлы къонакъгъа мында беш минг тонна
жемиш,кёгет сакъларгъа боллугъун, оборудованиясы европалы стандартлагъа келишгенин
билдиргенди. Былтыр хайырланылыргъа берилген комплекс хар
бирине 170 тонна сыйыннган 24
камерадан къуралгъанды. Анда
жемишле бла кёгетле юч жюз килограммлыкъ пластмасс орунлада
сакъланадыла.
Россельхозакадемияны академиги Владимир Гудковский
къонакълагъа холодильникде продукция кёп заманнга татыуларын,
сыфатларын да тас этмей къалай
сакъланнганыны юсюнден хапар
айтханды. Хар боксда да битеу ишлени компьютер тамамлайды. Аны
болушлугъу бла мекямны ичинде
керекли температура сакъланады.
Николай Фёдоров мында 2011 жылдан бери сакъланнган алмаланы
ашап кёргенди да,татыуларын
жаратханды. «Былай къарагъанда,
тыш къыраллылагъа ушайдыла.
Бахсандан келтирилгенди деп
жазылмаса, ала ата журтлу болгъанларына киши да ийнанырыкъ
тюйюлдю»,-дегенди.
Ызы бла анга комплексни къатында «Строймаш» сатыу-алыу
юйню корпусунда кёгетле салыныучу пластмасс орунла къалай

чыгъарылгъанларын кёргюзтгендиле. Ала экология жаны бла къоркъуусуздула. Тыш къыраллы автоматизацияланнган производствода хар
юч минутдан бир тара хазыр болуп
чыгъады.
Бахсан районну къатында «АгроКом» фирма къонакъла келирге
кёрмюч къурагъан эди. Мында аны
теплицаларында ёсдюрюлген тахта
кёгетледен сора да, республиканы
агропромышленность комплексини
«Агро-Инвест», «Консервпром»,
«Халыуа завод», «Нальчикский» эм
«Кристалл-Терек» дегенча пред-

приятияларыны, «Жако» кондитер
фабриканы продукциясы да салыннганды. Келгенлеге бу производствола къалай ишлегенлерини, къаллай
бир продукция чыгъаргъанларыны
юслеринден да хапар айтхандыла.
Министр: «Ичлерине къара эрик
салыннган конфетлени бек сюеме»,деп, бирин ашап кёргенди эмда
татыуу бек иги болгъанын чертгенди.
Ол Урван райондагъы «Агро-Инвест» консерва заводну продукциясына да эс бургъанды. «Быллай
предприятияла къыралыбызда алай
кёп тюйюлдюле. Алгъын заманлада

тахта кёгетледен,жемишледен качестволу консервала бла бизни Болгария, Венгрия жалчытып тургъандыла. Алай,къарайма да, энди сизни
республика аланы да озгъанды.
Къабарты-Малкъарны алмаларын
бла кёгет-жемиш консерваларын
ашагъанла узакъ ёмюрлю болмай
къаллыкъ тюйюлдюле. Индиячыла
«Агро-Инвестден» бир жылгъа жети
миллион банка чакълы бир не ючюн
алгъанларын энди ангыладым»,дегенди.
Ахыры 2-чи бетдеди.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Аны поэзиясы битеудуния культурагъа бла
литературагъа уллу къошумчулукъду
Быйыл биз КъМР-ни халкъ поэти, РСФСР-ни Горький атлы,
СССР-ни Къырал саугъасыны
лауреаты, закий поэт Къулийланы Къайсынны 95- жыллыкъ
юбилейин белгилейбиз. Аны
бла байламлы тюнене Нальчик
шахарда Шимал Кавказны искусстволарыны къырал институтуну мекямында Къайсынны
жашаууна бла чыгъармачы-

лыгъына жораланнган республиканы бийик билим берген окъуу
юйлерини алимлерини къатышыулары бла уллу илму-теория
конференция ётгенди.
Аны институтну ректоруну къуллугъун толтургъан, профессор
Беслан Ашхотов ачханды эм бардыргъанды. Ол, бери келгенлени
алгъышлап, Къайсынны чыгъармачылыгъыны битеудуния культу-

рада эм литературада магъанасы
бек уллу болгъанын чертгенди.
Анга поэтни назмулары 157 тилге
кёчюргенлери шагъатлыкъ этеди.
Ко н ф е р е н ц и я ф и л о с о ф и я
илмуланы доктору, профессор
Эфендиланы Салихни хайырындан къуралып бардырылгъанды.
Пленар жыйылыуда ол «Къулийланы Къайсын бусагъатдагъы
геокультура болумда» деген аты

бла уллу доклад этгенди:
- Малкъар халкъда, аныча, кесини миллетини халин бир адам
д а ач ы к ъ л а я л м а г ъ а н д ы . О л
бизге уллу байлыкъ къойгъанды:
1200-ден аслам назму, 15 поэма,
саулай алып айтханда уа, 60-дан
аслам жыйымдыкъ хазырлап
басмалагъанды.
Ахыры 2-чи бетдеди.

Фестиваль

Огъурлу, жарыкъ, хайырлы
Кёп болмай Ставрополь крайны Русское элини 8-чи номерли
школунда «Къабарты-Малкъарны тарых бетлери» деген регионла аралы конкурс-фестиваль
бардырылгъанды. Аны КъМР-ни
Асламлы информация органла,
жамауат эм дин организацияла жаны бла министерствосу
Халкъла аралы Черкес ассоциация бла бирге къурагъанды. Ары
бизни республикадан баргъан
келечилени араларында башында сагъынылгъан министерствону башчысыны орунбасары Гергъокъланы Джамбулат, Халкъла
аралы Черкес ассоциацияны
президенти Хаути Сохроков,
«Адыгэ хасэ» жамауат орга-

низацияны башчысы Мухамед
Хафицэ, КъМР-ни Парламентини
депутаты Владимир Кебеков болгъандыла.
Конкурсха битеулю билим берген школла да окъугъан а дыг
сабийледен къуралгъан беш команда къатышханды. Ол миллет
ашарыкъланы бла къол устала
ишлеген затланы кёрмючюнден
башланнганды. Андан сора «Алгъышлау», «Таурухла», «Халкъ
жырла» деген номинациялагъа
кёре эришиуле бардырылгъандыла. Команда ла а лагъа бек
тынгылы хазырланнгандыла.
Миллет тойла къалай ётгенлерин,
сабий туугъанда къаллай адетле
жюрюгенлерин сахнада кёргюзт-

гендиле. Ставропольда жашагъанлыкъгъа, бирле муслийманла,
башхалары христианла болгъанлыкъгъа, адыг сабийле ана тиллерин иги билгенлери,кеслерин
бир халкъгъа санагъанлары да
кёрюнюп тура эди.
Гергъокъланы Джамбулат конкурсну къурагъанланы атларындан битеу командалагъа да грамотала бла багъалы саугъала
бергенди.Ол бу фестиваль ючюнчю кере бардырылгъанын эмда
аны адамла бек жаратханларын
чертип айтханды.
Халкъла аралы черкес ассоциациядан а окъуучула шёндюгю методика литератураны бла къабарты тилден китапланы алгъандыла.

Хаути Сохроков, быллай ишле
бек магъаналы болгъанларын,
ала башха халкъланы адет-тёрелерин билирге болушханларын,
шуёхлукъну, келишиулюкню кючлендирирге себеплик этгенлерин
айтып, конкурсну къурагъанлагъа
ыспас этгенди.
Ахырында фестивальгъа къатышханланы алларында «Кабардинка» академия ансамбльни
солистлери тепсегендиле, Къабарты-Малкъарда белгили жырчы
Алим Кодзоков жырлагъанды.
Байрам къонакъланы миллет
ашарыкъла бла сыйлау бла бошалгъанды.
Лилия ШОМАХОВА.
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Барыбызны да борчубуз бирди - адамларыбызны

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Федеральный къуллукъчу
Нальчикде чыгъарылгъан
халыуаны да ашап кёргенин
эмда бек жаратханын, белгилегенди. «Анда углеводла
кёпдюле, аны себепли ол
шоколаддан эсе хайырлыды адамны чархына»,-деп
къошханды ол. Продукцияны
бютюн кёп чыгъарыргъа кереклисин айтханда уа, анга
халыуа заводну оноучулары
ахча къытлыкъ чырмау этмесе эди, аланы Россейни
сатыу-алыу рыногунда индусланы да озаргъа къолларындан келлигин билдиргендиле.
Андан сора «Агрокомну»
жыйылыула бардырылыучу
залында республиканы оноучуларыны, район башчы-

къоркъуусузлукъларын жалчытыу
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

Кёгет, жемиш ёсдюрюу бла
Къабарты-Малкъар алчыды
ланы, агропромышленность
комплексде ишлегенлени
къатышыулары бла уллу кенгеш болгъанды. Аны КъМРни Башчысы Арсен Каноков
ачханды. Ол бек алгъа федеральный министрге эм
аны биргесине келгенлеге
ыспас этгенди. Ызы бла Къабарты-Малкъарны айнытыуну
стратегиясында агопромышленность комплексге энчи
магъана берилгенин чертгенди эмда анга шагъатха
быллай шарт келтиргенди:
бюгюнлюкде битеулю регион
продуктну саулай ёлчемини
50 процентинден асламын
АПК-ны продукциясы тутады. «Аны эсге алып, биз арт
жыллада агробизнес жаны
бла уллу эм хайырлы проектлени жашауда бардырыргъа
тюрлю-тюрлю онгла къурайбыз, ол санда бу сферагъа
инвестицияла не къадар кёп
келирча этерге кюрешебиз»,дегенди республиканы Башчысы. Ол, Къабарты-Малкъар аграрный республика
болгъанын эсгертип, жерни
хар гектарын да не къадар
толу хайырланыргъа, андан
кёбюрек файда алыргъа
итинирге керек болгъанын
чертгенди. Алай эте билгенлени юлгюге да келтиргенди.
Сёз ючюн, терк битиучю терек бачха 50-60 тонна алма
береди. Отуз гектарны тутхан
жангы теплица комплексле
уа айырмалы томатладан 15
минг тонна аладыла. Аны
бла бирге республика да
этли,сютлю малчылыкъ да
жангы технологияланы мурдорунда айнытыла барадыла.
Республика агробизнес жаны
бла пилотный проектлени
жашауда бардырыуну жерине
айланыргъа хазырды.
Арсен Баширович республикада агропромышленность кластер тёрт бёл ю м д е н к ъу р а л л ы г ъ ы н
да билдиргенди:теплица
мюлк,терк битиучю терек
бахчачылыкъ, этли эмда сютлю малчылыкъ. Андан сора
да гогуш эт чыгъарыу жаны
бла инвестиция проект да

хазырды. Ол Зольск районда
къураллыкъды. Анга тёрт миллиард сом керек боллукъду.
Республиканы Башчысы алгъыннгы кадрла сакъланнганларын, аланы сынаулары ишде
кенг хайырланылгъанларын да
ёхтемлик бла айтханды.
РФ-ни эл мюлк министри
уа жерде ишлеген адамладыла жер жюзюнде жашауну
сакълагъанла,деп къатлагъанды. Ол кёрген затларын
бек жаратханын, республиканы аграрийлери Россейни
аш-азыкъ бла жалчытыугъа
былай уллу юлюш къошханларына къууаннганын билдиргенди. «Къабарты-Малкъарны эллилери иш кёллюлюклерин тас этмегендиле,
урунууну алгъын тёрелерин
унутмагъандыла,аны бла бирге уа жангы технологияланы
да кенг сингдирирге итинедиле. Мында болгъан эки кюнню ичинде мен дагъыда бир
магъаналы затны эслегенме:
жаш адамларыгъызны араларында акъыллы,тири, жерден
файда ала билген аграрий
менеджерлеригиз кёпдюле.
Эллилеригиз ишден арый-тала билмегенлери бла, адет-тёрелерин сакълагъанлары бла,
огъурлулукълары бла не уллу
сыйгъа да тийишлидиле»,дегенди.
Николай Федоров быйыл
республикагъа федеральный бюджетден эл мюлкню
айнытыугъа 1 миллиард 400
минг сом берилгенин айтып,ол
тийишлисича хайыраннганын
кёргенин да белгилегенди. Бу
кюнледе уа дагъыда 121 миллион 600 минг сом бу кюнледе
келлигин билдиргенди.
РФ-ни Эл мюлк министерствосуну Битимчилик, химизация эм битимлени къоруулау
жаны бла департаментини директору Петр Чекмарев да кесини сёлешиуюнде республикада эл мюлк подуктла чыгъарыу жылдан жыгъа кюч ала
баргъанын чертгенди эмда ол
болум мындан ары да сакъланырыгъына ышаннганын
айтханды. Ол быллай шарт да
келтиргенди: Россей Феде-

рацияда кёгет-жемишледен
марда бла бир адамгъа 106
килограмм жетерге керекди,
Къабарты-Малкъарда уа ол
кёрюмдю 181 килограммды.
«Ол иги айныгъан европалы
къыралланы ёлчемине»,-деп
къошханды федеральный
къуллукъчу.
Теплицаланы юслеринден
айтханда, ол бизни республика бла ол жаны бла жаланда Дагъыстан эриширге
боллугъун эсгертгенди.Анда,
ол билдиргеннге кёре, теплицала 46,5 гектарны тутадыла. «Саулай Россейде уа
бюгюнлюкде теплицала жаланда 1800 гектарны аладыла.
Анда Къабарты-Малкъарны
юлюшю-300 гектардан асламды. Сиз анга,жангы проектге кёре, дагъыда 100 гектар
къошсагъыз,Россей Федерацияда алчыла боллугъугъузгъа сёз да жокъду»,-дегенди
Петр Чекмарев.
Ол дагъыда 2008-2011 жыллагъа жарашдырылгъан къырал программада республикада тёрт минг гектардан аслам
жерде жангы терек бахчала
къураргъа белгиленнгенин
билдиргенди. Ол а СеверКавказ федеральный округда
битеу терек бахчаланы 47 процентин тутады. Кёгет-жемиш
продукция чыгъарыу жаны бла
да Россейде Къабарты-Малкъарны озгъан болмагъанын
белгилегенди. «Республика
консервала чыгъарыуну мындан ары да ёсдюре барса, аны
конкуренция жаланда Италия,
Франция, Испания эмда Европаны башха къыраллары.
"Бюгюн биз мында ишлеген
эки кюнню итогларын чыгъара, 2020 жылгъа республика
миллион тонна кёгет, жемиш
алаллыкъды деп,таукел айтыргъа боллукъбуз»,-дегенди
ол ахырында.
Андан сора сахнагъа КъМРни эл мюк министри Альберт
Каздохов чыкъгъанды. Ол,
Николай Федоровха айланып, фермер эмда энчи иели
мюлклеге да ишлерине себеплик этерча программа жарашдырылса, иги боллугъун

айтханды. "Беш-алты гектар
жери болгъан адам субсидия
алады, бир гектарны жарашдырып, тирлик ёсдюргеннге
уа аллай болушлукъ жокъду",дегенди. Федеральный къуллукъчу анга эс буруллугъуна
ышандыргъанды.
Кенгешде дагъыда Урван
районда "Агро-плюс" консерва заводну генеральный
директору Руслан Шогенов,
Къабарты-Малкъар аграрный
университетни ректору Борис
Жеруков да сёлешгендиле.
Ызы бла РФ-ни Эл мюк министерствосуну бла Къабарты-Малкъар Республиканы
араларында бирге ишлеуню
юсюнден келишимге къол
салыннганды. Анга Николай
Федоров бла Арсен Каноков
къол салгъандыла.
Андан сора Николай Васильевич хычыуун жумушха кёчгенди: КъМР-ни эл мюлкюн
айнытыугъа къыйын салгъан
бир къауум адамгъа РФ-ни
Эл мюлк министерствосуну
Сыйлы грамоталарын эмда
бюсюреу къагъытларын,
плазменный телевизорла
да бергенди. Саугъаланнганланы араларында Черек
районда "Дарган" къойчу
мюлкден Кючмезаны Азнор, Зольск райондан ийнек
саууучу Фатимат Альмова,
Терекден баш технолог Мухамед Белгороков, Чегем
районда "Агросоюздан" Анатолий Елеев, ол райондан
бузоулагъа къараучу Лиля
Мафедзова, Май районну
"Ленинчиле" мюлкюнден
Александр Самадуров бардыла. Министр эм респубиканы
Башчысы Арсен Каноков
саугъаланнганланы дагъыда
бир кере алгъышагъандыла,
ала саулукълу, ишлеринде
мындан ары да жетишимли
болурарын сюйгенлерин билдиргендиле.
Ахырында уа Николай Васильев эм Арсен Каноков
журналистлени сорууларына
жууапла бергендиле.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор агъанды.

Акция

«Биз терроргъа къажаубуз!»

Аны бла бирге докладчы республикада
криминоген болум, саулай алып айтханда, осаллай къалгъанын, аны сылтауларындан бири уа бандит къауумланы кезиуден-кезиуге баш кётюре тургъанлары
болгъанын чертгенди. Ма аны себепли
озуп баргъан жылда экстремизмни бла
терроризмни профилактикасына энчи
эс бурулгъанын айтханды. «Бу ишге
башчылыкъны КъМР-ни Башчысында
къуралгъан терроризмге къажау комиссия этеди,дерге боллукъду. Аны башламчылыгъы бла «Профилактика», «Жаш
тёлю политика», «Дин организацияла бла
бирге ишлеу», «КъМР-ни жаш тёлюсю»
дегенча республикалы праволу актла
жашауда бардырылгъандыла»,-дегенди.
Докладчы билдиргенича, аллай комиссияла хар муниципальный районда
къуралгъандыла. Дагъыда Тутулуп
чыкъгъанланы реабилитация этиу жаны
бла орган жарашдырылгъанды да, ол да
профилактика ишге, аманлыкъ ишлени
азайтыугъа да кесини юлюшюн къошар
деп, уллу ышаныулукъ этиледи.
Тетууланы Тимур жоллада къоркъуусузлукъну жалчытыуну да профилактика
амалладан бирине санагъанды эмда бу
жаны бла къаллай мадарла этилгенлерини юсюнден да айтханды. Сёз ючюн,
жоллада 80-нге жууукъ видеокамера
салыннганды, келир жыл да 150-син
орнатыргъа белгиленеди. Дагъыда
«Къоркъуусуз республика» деген программа жарашдырылгъанды, анга кёре,
«Къоркъуусуз шахар» деген система хар
районда орнатыллыкъды.
Республикада криминоген хал бла уа
жыйылгъанланы КъМР-де ич ишлени
министрини орунбасары Казбек Татуев
шагъырей этгенди. Ол айтханыча, арт
заманда аманлыкъ ишлени ачыкълау
жаны бла болум игиленнгенди. Алай
террорчулукъ эм экстремист халлы
ишлени санын азайтыргъа уа кюч структураланы къолларындан келмегенди.
Право низамны сакълаучу органлада

ишлегенлени, аскерчилени эмда башха
кюч структуралада ишлегенлени ёлтюрюр мурат бла чабыууллукъ этгенлеге
127 уголовный иш ачылгъанды, аладан
19-су ачыкъланмай къалгъанды. Битеу да
бандитлени къолларындан 18 полициячы
ёлгенди эмда 23-сю жаралы болгъанды.
Мамыр адамладан да 5-си ёлтюрюлгенди, 18-си уа жаралы болгъанды. Право
низамны сакълаучу органла законсуз
бандит къауумладан эмда алагъа болушханладан 72 адамны гунч этгендиле.
-Алай,-дегенди Казбек Борисович,
-жаш адамланы аманлыкъчы къауумлагъа кёпден кёп къошула баргъанлары
право низамны сакълаучу органларыны ишлерин къыйматсыз этедиле.
Бизни кеси адамларыбыз юйлеринден
къачып,аманлыкъла этип айланнган
жашлагъа тийишлисича багъа бермегенлери бек жарсытады. Ол себепден,биз
оюм этгенден, информация ишни бютюнда бек кючлендирирге керекди. Бек
алгъа уа жаш тёлюню проблемаларын
къолгъа алмай жарарыкъ тюйюлдю.
Аны юсюнден РФ-ни Следствие
управлениясыны Къабарты-Малкъарда
Следствие комитетини башчысыны
орунбасары Бабаланы Алим да айтханды. Ол бандит къауумланы членлерини
алгъындан эсе жаш болгъанын жарсып
белгилегенди. Алгъын законсуз бандформированиялагъа къошулгъанла
асламысында ичгичи,тапсыз юйюрледен
болгъан эселе, энди аланы араларында
бийик,орта билимлери болгъанла, аскерде къуллукъ этгенле кёпдюле.
Следствие комитетни келечиси арт
юч жылны ичинде право низамны
сакълаучуладан 108 адамны ёлтюрюрге
кюрешгенлерин, 31-рин а ёлтюргенлерин
билдиргенди. Быйылны 11 айында уа
кюч структуралада ишлегенледен 70сине чабыууллукъ этилгенди, ол санда
Нальчикде - 26-сына. «Шахарыбызда ол
аманлыкъны саны ёсгенди (былтыр 19
адамгъа чабыууллукъ этилгенди). Бахсан
районда да ол жаны бла хал осалды,
аллай аманлыкъланы битеу саныны 80
проценти ма мында этиледиле. Къалгъан

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Малкъар халкъ кёчгюнчюлюкде
болгъанда окъуна, белгили орус жазыучула, Сталинни аллында Къулий улугъа
жакъ басып, ол адам бек фахмулуду
дегенлеринде, анга ачыкъдан къайда
сюйсенг да, анда жаша, деп айтхан
эдиле. Алай поэт ара шахарда къалса,
бизни Къайсын боллукъ тюйюл эди. Ол
«спецпереселенец» деген учузлукъну
кесини халкъы бла бирге сынагъанды.
Уллу Ата журт урушну кезиуюнде, Къайсынча, кёп патриот назмуланы биреуден
да жазмагъанды,- деп белгилегенди
Эфендиланы Салих.
Ызы бла уа сахнагъа Къабарты-Малкъарны Асламлы информация органла,
жамауат эмда дин организацияла жаны
бла министрини орунбасары Джамиля
Хагарова чыкъгъанды. Ол, Къайсынны чыгъармачылыгъына мен багъа
бераллыкъ тюйюлме, алай аны бир
окъуюм деп, поэтни бир ариу назмусун
эшитдиргенди. Пленар жыйылыуну
уа институтну студентлери бла преподавательлери кеслери жарашдыргъан
литература - музыкалы композиция бла
бошагъандыла.
Андан ары конференция кесини
ишин юч секциягъа бёлюнюп бардыргъанды. «Бусагъатдагъы геокультура
болумда гуманизмни идеясы» деген
ат бла къуралгъан секцияда КъМКъУну педагогика факультетини деканы,
психология илмуланы кандидаты Аналаны Марат, «Нюр» журналны баш
редактору, жазыучу Мусукаланы Сакинат, искусствовед Аппайланы Жаухар,
Къайсынны къызы Къулийланы Жанна
эм башхала кеслерини докладларын
окъугъандыла. Ала Къулий улуну адамлыкъгъа, тёзюмлюкге, игиликге ийнаныугъа чакъыргъан поэзиясы бюгюнда
бизни жашауубузда уллу магъананы
тутханын энчи белгилегендиле.

Конференциягъа къатышханланы къаууму.
«Къулийланы Къайсынны чыгъармачылыгъында табийгъатны болуму»
деген секцияда поэтни назмуларында
ташланы, тауланы, жаныуарланы магъаналарын сюзгендиле. Энчи докладлада аны тиширыугъа къарамын да
ачыкълагъандыла.
Бек магъаналы вопросла уа «Къулийланы Къайсынны поэзиясыны
тилини энчиликлери» деген секцияда
кётюрюлгендиле. Алимле Эфендиланы Фуад, Текуланы Мусса, Кётенчиланы Мусса, Т.К.Мальбахов атлы
Миллет библиотеканы ишчиси Махийланы Азиза эм башхала назмулагъа
стилистика, синтаксис жанлары бла

Эсгериу

Акъылман Къайсын, сёзю бек Къайсын,
Тиргизген отунг ёчюлмей жансын!
Фахмунг у кючю – тёзюм юлгюсю,
Ишчи халкъынгы тюзлюк кюзгюсю –
Болгъанлай къалса халкъны кёлюнде,
Намысынг къорур жаш тёлюлени,
Бетсизлик ишден кери болурча,
Тюзлюк жолундан таймай турурча.
ыйыкъда, Геккиланы Казбек
мурдарланы къолларындан
жоюлгъандан сора, ала республикабызда жарсыулу,
бушуулу иш энди бир да
болмазын сюйгенлерин билдирирге кёлленнгендиле…
«Биз терроргъа къажаубуз!» деген сёзлени тюнене
«Къабарты-Малкъар» къырал телерадиокомпанияны
арбазында журна листле,

къолларындан тутушуп, бир
ненча кере къайтаргъандыла. Бу акцияны къурагъан компанияны таматасы
Людмила Казанчева республикада террорсуз мамыр
жашау болурун тилерлерин
сюйгенин билдиргенди. Андан сора шуёхлары, тенглери да бир ыйыкъ мындан
алгъа ахыр эфирин бардырып, замансыз жоюлгъан

Казбекни бир минут шош
т уруу бла эсгергендиле.
Людмила Борисовна, ары
келген журналистлеге жюрек ыразылыгъын билдирип, къууанчда, бушууда
да биригип ишлерге чакъыргъанды.
ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат.
Суратны ТОЛГЪУРЛАНЫ
Камал алгъанды.

ТЕКУЛАНЫ Хауа.

Къулийланы Къайсынны поэзиясы
битеудуния культурагъа бла
литературагъа уллу къошумчулукъду

Тюрк дунияны ийнагъы, Къайсын,
Хар нени толу чеге багъасын,
Къоя назмуда халкъны жарасын,
Ачы къадарын, жарсыу къаласын...

12.12. 2012 жылда 12
сагъат 12 минутда этген
тилекле къабыл боллукъдула деген хапар бу кюнледе кенг жайылып эди.
Бирле анга ийнана эдиле,
башхалары - угъай. Алай
республиканы асламлы
информация органларыны журналистлери ол минутну башхаладан энчирек ётдюргендиле. Озгъан

районлада уа право низамны сакълаучулагъа чабыууллукъ этиу жаны бла
аманлыкъла азайгъандыла»,-дегенди.
КъМР-ни Асламлы информация
органла,жамауат эмда дин организацияла жаны бла министрни орунбасарыны
къуллугъун толтургъан Гыллыланы Ахмат,
информация ишни кючлендирирге керек
болгъанын тюзге санап, алай анга ол
жаны бла билимлери болгъан, тынгылы
хазырланнган кадрла керек болгъанларын айырып айтханды. Дагъыда бизни
ишибизге право низамны сакълаучу
органла бютюн тири къатышсала, кючюбюзню биригип бардырсакъ эди, ишибиз
бютюн къыйматлы болур эди, дегенди.
Ол халкъгъа хар жаны бла да толу хапар билдирир муратда министерствода
Аналитика-информация ара къурала
тургъанын да билдиргенди. Асламлы
информация органлада энчи рубрикала
къуралырча, ала дайым да ишлерча
этерге кереклисин чертгенди.
Жыйылыуда дагъыда Лескен муниципальный районну администрациясыны башчысыны орунбасары Мухамед
Абазов, КъМР-ни билим бериу эм илму
министрини орунбасары Геккиланы Руслан, РФ-ни МВД-сыны Краснодарда университетини Север-Кавказ филиалыны
кафедрасыны доценти Беслан Тарчоков
да сёлешгендиле.
Ала барысы да жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла къырал политика къыйматлы болур ючюн, право
бузукълукъланы жолларын кесиуню,
терроризмге, этнополитика эм миллетдин экстремизмге къажау кюрешни,
зорлукъну, миллетчиликни, ксенофобияны, мигрантофобияны ниетлерин терслеуню хыйырлы системасын къураргъа
кереклисин бир аууздан айтхандыла.
Жыйылыу КъМР-ни Башчысыны Администрациясына, Правительствогъа,
Парламентге, прокуратурагъа, ФСБны Управлениясына, МВД-гъа этилген
рекомендацияланы къабыл кёрюу бла
бошалгъанды.

тынгылы анализ этип чыкъгъандыла.
Битеу ол докладлада поэтни бир къауум магъаналы чыгъармасын, жашау
жолун, башха ишин да толу ачыкълагъандыла. Адетдеча, конференцияны материалларын бла рекомендацияланы
китап этип да басмалагъандыла.
Бу кюнледе Къулийланы Къайсынны
юбилейин къырал даражада белгилейдиле. Алай бла къууанчлы жыйылыу
Нальчикде Къырал концерт залда
бюгюн 18 сагъатда башланырыкъды.
Тамбла уа узакъдан келген къонакъла
Огъары Чегемге, Къайсын туугъан юйге
барлыкъдыла.
ГЕРИЙЛАНЫ Асият.

КЪУЛИЙЛАНЫ Элизат
Санга термилиу – ачыкъ жарача,
Тохтамай къыйнайд, кёз ачдырмазча.
Сен жерибизни сыйлы хауасы,
Халкъын кётюре билген баласы.
Сени излейбиз кече да, кюн да,
Бюгюнлюгюбюзде уа-бютюнда.
Санга термиле, кюнлени санай,
Сени аллынга аяусуз къарай,
Ётелле жылла, жюрекни къозгъай...
Шо сени жауунг сакъласын а лай!
Чегем сууунг да барад шорхулдай,
Ол сен жюрюучю жолчукъгъа къарай,
Ол да тансыкъдан жагъасын та лай,
Жиляй баргъанча, кёрюндю а лай.

Тынчлыкъсыз жанынг бийик аламда
Тилегин айтыр уллу А ллахха –
Къыйынлы халкъгъа жан аурутурча,
Ахшы муратларын толтурурча.

Боз булутланы ай жырып чыгъа,
Салам иерге сюйгенча санга,
Жарыгъын жая, шош арбазынга
Нюрюн тёгеди мер-мер сынынга.

Къууанчлы кюнде сен биргебизге
Тургъанча кёрюнеди кёзюбюзге.
Къыйын кюнледе бютюн эсгере,
Жарсыйбыз, бизден терк кетгенинге.

Ай сен жарыкъ ай, нюрюн тёкген ай
Жарытып турсангед бу жерни саулай
Кёзкёрмезинден тюрслеп къарагъан
Къайсыныбызны энчи къарамын, -

Керекли кюнде ёлген анача,
Ашыгъып кетдинг, артха къайтмазча.

Сезип турурча, сен жарыт та лмай
Булут толкъунну жырып чыкъгъан ай!..

