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ЗАМАН

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ

ВРЕМЯ

Жангы политика болум
жангы борчла салады
Билдиргенибизча, «Единая
Россия» битеуроссей политика
партияны Къабарты-Малкъар регион бёлюмю кесини
кезиулю отчёт-айырыу конференциясын бардыргъанды.
Аны ишине КъМР-ни Башчысы
Арсен Каноков, РФ-ни Федеральный Жыйылыууну Къырал Думасыны депутатлары
Геккиланы Заур бла Адальби
Шхагошев, республиканы
парламентарийлери, КъМР-ни
Правительствосуну членлери, профсоюзланы, жамауат
организацияланы келечилери
къатышхандыла.

бирине Арсен Каноков миллетле
аралы халланы игилендириуню
санагъанды. Ол акъыл этгенден,
бу ишде халкъланы адет-тёрелерине таяныргъа керекди. Былайда ол къыралны президенти
Владимир Путинни Федеральный
Жыйылыугъа этген Посланиясында айтханын юлгюге келтиргенди:
«Миллетле аралы ырахатлыкъны бузаргъа кюрешиуге, башха
динлеге тёзюмсюзлюк этиуге
Россейли къыралны бирлигине
къажау, бизни хар бирибизге да
къоркъуу салгъан аманлыкъгъача

къараллыкъды». Аны бла байламлы республиканы Башчысы
партияны энчи программасын
жарашдырыргъа кереклисин
айтханды.
Ол кётюрген ючюнчю проблема айырыула бла байламлыды.
Арсен Каноков къыралны президентини Къыра л Думагъа
айырыуланы къатыш система
бла, эсе да партия тизмелеге
бла бир мандатлы округлагъа
кёре бардырыргъа деген оюмун
тюзге санагъанды. «Алай этилсе,
сизге жангы борчла тамамларгъа

тюшеригин кесигиз да ангылай
болурсуз,-дегенди Арсен Баширович.- Партияны регион бёлюмю
районлада,шахарлада,элледе
ишин тирилтирге, социальный
магъаналы жумушланы кёбюрек
тамамларгъа, адамланы къолайлыкъларын игилендириу ючюн
къайгъырыргъа, власть органла
бла байламлыкъланы кючлендирирге керек боллукъду».

Ахыры 2-чи бетдеди.

Фахмусуна, намыслылыгъына баш ургъандыла

Галина Портова бла Анатолий
Парпара Къайсынны эсгертмесине гюлле саладыла.

кесаматчыла да келген эдиле.
Байрам ингирден сора экинчи
кюн ала Къулийланы Къайсынны
бла Алим Кешоковну Нальчикдеги эсгертмелерине гюлле салгъандыла. Андан сора уа закий
поэтни Чегем шахардагъы юй
- музейине баргъандыла.

Къайсынны къабырына гюл
къысымны салып, РФ-ни Жазыучуларыны союзуну правленини
секретары Анатолий Парпара:
«Энтта да келдим санга, баш
урама сени фахмунга», - деп,
бёркюн тешип, энишге ийилип,
кё з жа ш л а р ы н с ю ртд ю . О л

Жетишим

кюннге къарагъанлай, къыш кесин быйыл биринчи кере кёргюзтюп, къар жауууп, сууукъ жел да
аны ары-бери къууа, адамланы
абызыратхан эди. Алай болгъанлыкъгъа, поэтни фахмусуна,
жа ш а у у н а с е й и р с и н н ге н л е ,
сюйгенле, эсгертмелеге барып,
тансыкълап кетгендиле аны.
Жыйылгъанланы алларында
сёлеше, музейни директору
Къулийланы Фатима Къайсын
бу мекямгъа къалай келгенини
юсюнден айтханды. Ата юйю
узакъда болгъаны ючюн ары
терк-терк барыр онг жокъ эди.
Поэтни излей келгенле да Нальчикге жууугъуракъда аны тынч
таба эдиле. Антлы шуёху Давид
Кугультиновну айтханына тынгылап, алай тохташхан эди Чегем
шахарда Къулий улу. Андан
къалса, эгечлери, къарындашы
да къатында боллугъуна да бек
ыразы эди. Арбазгъа киргенинлей, Къайсын мындагъы терек
бахчаны кёрюп, андан сора
чыгъарыгъы келмей къалады.
Ахыры 2-чи бетдеди.

АКЦИЯ

Къыралыбызны он эм иги
директорларыны санында
А л г ъ а р а к ъ л а д а Ро с с е й н и
Билим бериу эм илму министерствосу, Жамауат палатасы,
«Экономиканы бийик школу»
м и л л ет и з л е м у н и в е р с и тет ,
Билим бериуню Россейли академиясы болушуп школланы
директорларыны араларында
ала болдургъан жетишимлени
ачыкълар, аланы бир бири сынамларына юйретир муратда
«Школну директору-2012» деген
битеуроссей эришиу бардырылгъанды.
Экспертле къыралны 61 регионундан келген юч жюзден аслам
ишни тинтгендиле. Ала заочный
кезиуде конкурсантла кеслерини ишлеринде тюрлю-тюрлю
проблема ланы тамамларгъа
къаллай мадарла тапханларына
къарагъандыла. Аны эсеплерине кёре, очный кезиуге отуз
адам ётгенди. Финалистлени
с а н ы н а б и з н и же р л е ш и б и з ,
Тырныауузну экинчи номерли
школуну директору Гюлюйланы
Ханафий да киргенди.
Эришиуню биринчи кюнюнде
окъуна конкурсантла жюриге
«юй ишлерин» - ючминутлукъ
роликлерин кёргюзтгендиле.
Жюри аладан онусун сайлагъанды. Суперфиналда уа дирек-

Арсен Каноков Сыйлы Патриархны Север-Кавказ федеральный
округну республикаларыны башчылары бла тюбешиуюне къатышханды
Къабарты-Малкъарны Башчысы Арсен Каноков Москваны,
Битеу Русьну Сыйлы Патриархы
Кириллни север-кавказ республикаланы оноучулары бла тюбешиуюне къатышханды. Тюбешиу 2012
жылда 14-чю декабрьде Россей
Федерацияны Президентини
СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Хлопонинни резиденциясында бардырылгъанды.
Орус Православный Килисаны таматасы жыйылгъанланы эслерине
шёндю бизни къыралда эм битеу
дунияда динни бла адеп-къылыкъны, ниет хазнаны магъаналарын
салгъанды. Ол битеу динлени
мурдорларында бирча айтылады деп, белгилегенди. Патриарх
миллетлени араларында келишиулюк болуруна уллу эс бургъанын
чертгенди. Ол байламлыкъ «бек

тюбюнден башланыргъа» эмда
«битеу адамланы акъылларына
сингерге керекди», дегенди.
Патриарх Кирилл регионда терроризмни юсюнден да айтханды.
«Ол жамауатны къанын бузар,
къаугъа къозгъар ючюн адамны
бек сыйлы эм багъалы затларыны –
дин эм миллет сезимлени-юслери
бла муратына жетерге кюрешеди.
Аны себепли жаш адамланы окъутуугъа бла юйретиуге бек уллу
магъана берилирге керекди. Анда
миллетле арасында халланы мурдорун салыргъа къолдан келликди», - дегенди.
Аны Жарыкълыгъы Патриарх
Кирилл Битеудуния орус халкъ
соборну Ставропольда форумуну
эм Север Кавказны муфтийи бла
бу кюнледе болгъан тюбешиуню
итогларыны юсюнден да билдир-

генди. РФ-ни Правительствосуну
Председателини орунбасары,
РФ-ни Президентини СКФО-да
толу эркинликли келечиси Александр Хлопонин жыйылгъанланы
проблемаланы юслеринден бир
бирге оюмларын, акъылларын
айтыргъа чакъыргъанды. Бизни
кёп миллетли къыралыбызда
не тюрлю проблеманы да, бир
бирибизге акъылыбызны айтып,
келишиулюк бла, ариу халда, бир
бирни багъалап тамамлауну магъаналылыгъын айырып чертгенди.
Тюбешиуню ахырында Патриарх
Кириллни къатышыуу бла Минеральные Воды шахарда аэропортну майданында боллукъ часовняны мурдор ташы салыннганды.
КъМР-ни Башчысыны
бла Правительствосуну
пресс-службасы.

Президентни Посланиясы

Хурметлеу

Озгъан ыйыкъда республикада КъМР-ни халкъ поэти Къулийланы Къайсынны 95-жыллыкъ
юбилейине жораланнган ишле
бардырылгъандыла. А лагъа
къатышыргъа Къабарты-Малкъаргъа къыралыбызны жержеринден белгили жазыучула,

Багъасы 3 сомду
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КъМР-ни Башчысы

ПАРТИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференциягъа келгенлени
Арсен Каноков алгъышлагъанды.
Ол политика партиягъа къыйын
болумлада ишлерге тюшгенин,
болсада аны жанлыла кёпден-кёп
бола баргъанларын, анга озгъан
айырыуланы итоглары да шагъатлыкъ этгенлерин чертгенди. Партияны Баш советини членича, жууукъ жыллада къаллай борчланы
тамамларгъа тюшеригин туура этгенди. Биринчиден,республикада
ырахатлыкъны, тутхучлу айныуну
жалчытыр ючюн, битеу кючню,
ол санда политика эмда кадрла
онгланы да анга бурургъа керекди. Партия уа ол ишде граждан
обществону институтлары бла
байламлыгъын бютюн кючлендирирге тийишлиди.
Башха магъаналы борчладан

2012 жыл
18-чи декабрь,
геуюрге кюн.
№ 243 (19164)

торла билим бериу министрни
инаугурация сёзюн айтхандыла.
Анда ала билим бериуде проблемалы сорууланы къалай тамамларыкъларын, сора къуллукъдан
къаллай болум бла байламлы
кетерге боллукъларын билдиргендиле.
Бу эришиуде Санкт-Петербургну 239-чу номерли лицейини
директору Максим Пратусевич
хорлагъанды. Гюлюйланы Ханафий а эм иги он директорну
санына киргенди. Фонд алагъа

«Билим бериуде инновациялы
болумлагъа управление этиуню ама ллары-Германияны,
Швейцарияны, Францияны сынамлары» программагъа кёре
усталыкъ стажировканы ётерча
сертификатла бергенди. Очный
кезиуге къатышханла барысы
да эришиуню спонсорларыны
бла партнёрларыны саугъаларына тийишли болгъандыла.
Алиса ТАРИМ.
Элбрус районну жер-жерли
администрациясыны
пресс-службасы.

Муратла
толтургъан назы
Декабрь айда Нальчикде, Кёп
функциялы жаш тёлю араны
башламчылыгъы бла «Муратла
толтургъан назы» деген жандауурлукъ акция бардырылады.
Назы Киров атлы орамдагъы
«Катюша» тюкенде орнатылгъанды. Республикалы сабий
юйде тургъан жашчыкъла бла
къызчыкъла, аны тюбюнде
кеслерини муратларын жазып,
къагъытла къойгъандыла.
Акциягъа хар сюйген къатышаллыкъды. Аны ючюн къагъы тд а жа з ы л г ъ а н с а у г ъ а н ы
алыргъа, аны сабийни аты бла
эсепге салыргъа, сора терекни
къатында орунда къояргъа
керекди. Саугъа ла сабийле
излегенден кёп жыйылсала,
артыгъы «Намыс» реабилитация арада тургъанлагъа берилликди.
А лай бла мероприятияны
баш мураты - къыйын жашау
болумгъа тюшген сабийчиклеге
Жангы жылгъа байрам къурауду. Акция 27-чи декабрьде
бошаллыкъды.
Марина ГЕДГАФОВА.
Къабарты-Малкъар Кёп
функциялы жаш тёлю араны пресс-службасы.

Юч сабийли юйюр
Россейде марда болургъа керекди
Владимир ПУТИН:

Къыралны башчысы Кремльде Георгий атлы
залда Федеральный жыйылыугъа президентни
жыл сайын этилиучю Посланиясын эшитдиргенди. Ол былай айтханды:

Уллу тюрлениулени
жылларыны юслеринден
Келе тургъан жылла битеу дунияны жашауунда да
бек уллу магъаналыла болургъа боллукъдула: уллу
тюрлениулени, аны къой, къыйын экономика болумну заманы жете турады. Биз жаланда ышаннгылы
айныуну къой, кесибизни миллетибизни ич дуния
жаны бла сыфатын да сакъларгъа керек боллукъбуз.

Айырылгъан адам къауумну
(кастаны) юсюнден
Къырал ючюн жууаплылыкъ лозунгла бла эм
чакъырыула бла угъай, властьны ишлерини жорукълары къаллай болгъанына, адамлагъа этген
хайырлыкъларына кёре къуралады. Ол тюрлю жууаплылыкъ власть къыралгъа, регионнга, шахаргъа,
хар гражданиннге къаллай хайыр этгенине кёре
ёнчеленеди. Власть халкъдан узакъда, андан бир
жанында турургъа эркин тюйюлдю, жамауатны
оюмуна эс буруп турургъа керекди.

Демографияны юсюнден
Россей жалынчакъсыз, кючлю къырал болур
ючюн, аны халкъы, адамлары кёп болургъа керекдиле. Бюгюнлюкде Россей ишлерге къолларындан
келген, тири адамларын, 20-40-жыллыкъланы алып
къарагъанда, дунияны айныгъан къыралларыны
араларында алчы жерледен бирлериндеди. Алай 20
жыл озгъандан сора уа, ол жыл санлы адамла бизде
1,5 кереге азайырыкъдыла. Биз ол жыл санлы адамланы келир заманда жашауларын игилендириуню
юсюнден бусагъатда сагъыш этмесек, тийишлисича
мадарланы мажармасакъ, бир ненча он жылдан
сора Россей жарлы къырал, къартайгъан, кесини
жерин къоруулаялмазлыкъ къырал болуп къаллыкъды. Жангы историяны кезиуюнде бизде бир
бири ызындан 5 айны ичинде халкъны саны дайым
ёсе баргъанына биринчи кере шагъат болгъанбыз:
тууулгъан сабийлени саны ёлген адамланыкъындан
эсе кёп болгъанлай турады. Россейде жашауну
узунлугъу бу ахыр 4 жылда 2,5 жылгъа кёбейгенди,
70 жылдан атлагъанды.

Ана капиталны юсюнден
Программа 2016 жылгъа дери белгиленнгенди,
башхача айтханда, 2016 жылгъа дери экинчи сабий
тууулгъан юйюрлеге ана капитал эм башха льготала
берилип турлукъдула. Мен бу сёзлени тиширыуланы экинчи сабийлерин табаргъа чакъырыр ючюн
айтмайма. Бизни тиширыуларыбыз къачан эм не
этериклерин кеслери биледиле. Алай биз гражданлагъа информацияны билдирирге борчлубуз. 2013
жылдан башлап, экинчи, ючюнчю, эм аны ызындан
тууулгъан сабийле ючюн къыралда демография
жаны бла осал регионлада юйюрлеге къошакъ пособияла берип башларыкъбыз. Федерацияда аллай
субъектле 50 боладыла. Мен толу ийнаныулукъда
былай айтыргъа сюеме: Россейде юч сабийли юйюр
марда болургъа керекди.

Алыныргъа жарагъан
ипотеканы юсюнден
Бир жылгъа 40-50 процент тёленирик ипотека
кредитлени ёлчемлери ёсе барадыла. Ол ахшы
кёрюмдюдю, алай ипотеканы асламысында фай-

далары орталыкъ ёлчемден кёбюрек болгъан адамла аладыла. Къалгъан гражданланы уа ипотека
кредитлени алыргъа къолларындан келмейди. Ол
себепден а бусагъатда жашау журт проблемаларын
тамамлау жаны бла болушлукъ этилирге керекли
адамланы категорияларын кенгертирге керек болуп
турады – жаш юйюрлени, социальный сфераны специалистлерин, алимлени, инженерлени, врачланы,
устазланы. Андан сора да, эконом –класс халда
ишленнген фатарланы да хайырланыугъа аслам
санда берирге керек болур.

Ич дуния жандауурлукъ
ишлени юслеринден
Манга бюгюнлюкде аны юсюнден айтыргъа къыйынды, алай билдирирге уа борчлума. Бусагъатдагъы
россейли обществода бу тюрлю болушлукъ бек аз
этиледи. Жан аурутмакълыкъ, жандауурлукъ деген
ахшы тёреле бизни къыралда бек аздыла. Закон
адеп-къылыкъны къорууларгъа боллукъду, алай,
законну чыгъарып, аны тохташдырыргъа уа онг
жокъду. Адамла адеп-къылыкълары къаллайла болургъа кереклисине юйретиу, сёзсюз, тоталитаризмге саналыргъа боллукъду. Биз бу ишде аны этерге
жарарыкъды, муну уа – угъай деп, къаты сюелирге,
тыйгъыч салыргъа керек тюйюлбюз, алай ич дуния
– къылыкъ жаны бла ахшы башламчылыкъланы
мурдорландырыуну мадарларын а этерге борчлубуз.

Историялы полкланы
жангыртыуну юсюнден
Биз быллай затха тюшюнюрге керекбиз: Россей
1917 жылдан неда 1991 жылдан башланмагъанды,
бизни айырылмазлыкъ, юзюлмезлик 1000-жыллыкъ
историябыз барды. Биринчи дуния урушну жигитлерине бизде алыкъа тийишли миллет эсгертме
салынмагъаны тюз ишмиди? Россейли армияда
атлары озгъан ёмюрледе иги, белгили аскер бёлюмлени, биригиулени – Пребраженский, Семёновский
дегенча полкланы-жангыдан къураргъа керекди.

Этника анклавланы юслеринден
Биз Россейде жабыкъ, неформальный юрисдикциялары болгъан, право эм культура жаны бла
къыралдан, хар ким да тюзге санагъан мардалагъа,
законлагъа эм жорукълагъа бойсунмагъан анклавла
бизни къыралда болургъа керек тюйюлдюле.
Ахыры 2-чи бетдеди.

Жазылыу - 2013

Тилибизни сакълау - халкъыбызны сакълауду
Бизни жазыучуларыбыз, поэтлерибиз ана тилибизге кёп аламат, терен, жюреклени къозгъагъан
чыгъармала жоралагъандыла. Сёз ючюн, Къулийланы Къайсыннга бир тынгылайыкъ:

Сен болмасанг, биз да сёзсюз - тилсиз,
Сен барда, бушууубуз болур сел.
Санга тилек эте, жашайбыз биз,
Къууанчыбыз, жарсыуубуз да сен.
Мындан сорагъы тизгинлеге уа ким эс бурмай
къоярыкъды:

Ана тилибиз ана сютю бла
Киреди бирде сабий тилибизге.
Биз а, анагъача, хурметли бола,
Сакълайыкъ тилни келир тёлюбюзге.
Аланы уа Отарланы Керим жазгъанды.
Бу назмуланы биз не мурат бла келтиребиз?
Бир затны чертир ючюн. Закийлерибиз толу
билгендиле: тилсиз чыгъармачылыкъ, ойлау,бир
бирни ангылау, ёсюу, алгъа барыу да жокъ. Эм

башы уа - халкъ да жокъ. Ала былайда шуёхлары
Гамзатов Расулну оюмуна къошулгъанлары баямды.
Эсигиздемиди: «Бюгюн мени тилим думп болса, мен
тамбла ёлюрге хазырма» дегени.
Ол жаны бла къарасакъ, миллет изданияны
къыйматы бек уллуду. Аны энчилиги не затды
десегиз, ол окъуучуланы тюрлю-тюрлю информацияла бла жалчытыу бла чекленип къалмайды.
Аны эм магъаналы борчу - тилни сакълау бла
аны айнытыуду. Ма ол себепден чакъырабыз биз
сизни дайым да ана тилибизде чыкъгъан газетни
алыгъыз, окъугъуз, анда басмаланнган материалла бла сабийлеригизни, туудукъларыгъызны
шагъырейлендире туругъуз деп.
Ол акъылны сезип, алагъа тюшюнюп, биз тюз
оноу этсек, тамата тёлюню, халкъыбызны айтхылы, сыйлы, фахмулу, асыл адамларыны осуятларын толтурлукъбуз. Ариу, бай, шатык тилибизни
ёмюрюн узайтырыкъбыз.
АТТАЛАНЫ Жамал.
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2012 жыл, 18-чи декабрь

ЗАМАН

Жангы политика болум
жангы борчла салады
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
«Единая Россия» политика партияны
Къабарты-Малкъар регион бёлюмюню
былтыр июньдан башлап быйыл декабрьге дери ишини юсюнден отчётну
уа аны секретарыны орунбасары, КъМРни Парламентинде партия фракцияны
таматасы Борис Жеруков этгенди. Ол
республикабызда партияда 46 265 адам
болгъанын, арт кезиуде дагъыда 12
минг адам алыннганын, партия жанлы
болгъанла да 40888 мингнге жетгенин
билдиргенди. Отчёт кезиуде 10 жыйылыу
бардырылгъанын, президиум да, 15 кере
жыйылып, тюрлю-тюрлю магъаналы вопросланы кётюргенлерин да эсгертгенди.
Борис Жеруков Къырал Думагъа, жержерли самоуправленияны Советлерине
айырыулада да «Единая Россия» жанлы
болуп къол кётюргенле процентле бла
санагъанда, битеу Россейден эсе кёбюрек
болгъанларын да чертип айтханды. Ол
дагъыда ноябрьде партияны биринчи организацияларында отчёт-айырыу жыйылыула бардырылгъанларын, алада «Единая Россияны» Генеральный советини
президиуму жарашдыргъан болумну проектине къаралгъанын да эсге салгъанды.
Анга кёре 300-ден аслам адам кирген
жер-жерли бёлюмлени жангыртыргъа
керекди деп,аллай оноу этилгенди. Алай
бла аланы секретарьларыны жарымы
чакълы бири алышындырылгъанды.
Партия ишни игилендириуде Парламентде фракциясы энчи магъана
тутханын айтып, аны таматасы депутатла
бла 17 жыйылыу бардырып, законла жарашдырыу бла байламлы 393 вопросха
къарагъанларын белгилегенди. Къырал
къурулушну андан ары айнытыуну, экономиканы бла социальный сфераны

модернизациялауну, жер-жерли самоуправлениягъа себеплик этиуню, законла
чыгъарыуну вопросларына энчи эс бурулгъанын чертгенди.
- Фракцияны башламчылыгъы бла,дегенди Борис Хажмуратович,- «Къабарты-Малкъар Республикада стратегия план
салыуну юсюнден», «Къабарты-Малкъар
Республиканы 2012-2015 жыллагъа социальный –экономика айныууну программасыны
юсюнден», «Табийгъатны багъыу ресурсларыны эм курорт жерлени юслеринден»,
«Тау-лыжа туризмни айнытыуну юсюнден»,
«Инвестиция ишни юсюнден» эм кёп башха
законла жарашдырылып,къабыл кёрюлгендиле. Къырал Думаны къараууна да 6
законопроект берилгенди.
Фракцияны таматасы регион бёлюм
отчёт кезиуде халкъ бла ишлеуню бир
заманда да болмагъанча тирилтгенин
да белгилеп айтханды. Партияны Председатели Д.А.Медведевни приёмныйи
бла бирге республиканы муниципальный
районларында да жамауат приёмныйле
ачылгъандыла, лектор къауумла къуралгъандыла, агитация-пропаганда ишге энчи
эс бурулгъанды.
Магъаналы темалагъа «тёгерек столла»,
конференцияла бардырыу тёреге айланнганды. Партия проектле жашауда бардырылгъанлы иги кесек болады. Битеуда 11
проектни тамамларгъа къолдан келгенди.
«Аланы юслеринден айтхан заманда,
регион эмда жер-жерли бёлюмлени башламчылыкълары бла жарашдырылгъан
эмда жашауда бардырылгъан проектлени
да сагъынмай жарамаз. Ала быладыла:
«Сабий диалез арала къурау», «Хар заманда да кюн тийгенлей турсун», «Арбазда
спорт майдан»,-дегенди Борис Жеруков.
Андан сора да, ол регион бёлюм жамауат
организацияла, жаш тёлю биригиуле бла да

байламлыкъланы иги къуралгъанларын
юлгюле келтирип айтханды.
Партия проектлени юслеринден жыйылыуда Къырал Думаны депутаты
Адальби Шхагошев тынгылы айтханды.
Ол да бошдан тюйюл эди. Республика
алагъа тири къатышыргъа керекди, бир
жылгъа бек аздан 2 проект окъуна бизде
жашауда бардырылырча этилсе, бек иги
боллукъ эди, дегенди депутат.
Ол къыралда политика болумгъа да
багъа бичгенди, анга кёре энди айырыула аллы кюреш бек къаты боллугъун эсгертгенди. «Биз административ
онгларыбыз бардыла деп,уллу кёллю
болуп,алагъа ышаныргъа юйреннгенбиз.
Алай ала мындан ары аздан-аз бола барлыкъдыла. Ол себепден бизге ачыкъланмай тургъан потенциалыбызны хайырланыргъа керек боллукъду. Бек алгъа уа
жаш адамла бла ишлерге»,-дегенди ол.
Юлгюге жаш тёлю лагерьлени келтире,
Адальби Шхагошев Къабарты-Малкъарда аллай жыйылыуланы жылгъа бир-эки
кере бардырырча мадарла излерге
чакъыргъанды.
Жыйылыуда дагъыда КъМР-ни Профсоюз организацияларыны биригиуюню председатели Фатима Амшокова,
Нартанда школ-интернатны директору
Алийсолтан Алишанов да сёлешгендиле.
Ахырында айырыула башланнгандыла-регион политсоветни членлери
бла аны секретары, контроль-ревизия
комиссия да жашырын къол кётюрюу
бла сайланнгандыла. Конференциягъа
къатышханла келир беш жылгъа регион
бёлюмню секретарына КъМР-ни Парламентини Председателини орунбасары
Натби Бозиевни тийишли кёргендиле.
ТЕКУЛАНЫ Хауа.

Фахмусуна, намыслылыгъына баш ургъандыла

Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

Юч сабийли юйюр
Россейде марда болургъа керекди
Владимир ПУТИН:

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

Ата журтланы гражданстволарыны юслеринден
Бизни атажуртлуларыбызгъа, культура
эм ич дуния жаны бла бизге жууукъ
адамлагъа гражданствону алыуну
процесси бек къыйын этилгенди, бюрократиялы болгъанды. Бизни атажуртлуларыбызгъа, орус тилде сёлешген
россейли культураны тутхан, Россейли
империяда эм Совет союзда туугъанлагъа эм аланы туудукъларына россейли гражданствону бериу бла байламлы
ишлени терк тамамларча этерге деген
буюруу береме.

Эмигрантлагъа тыш къыраллы
паспортланы юслеринден
Бизде быллай практика алыкъа да барды – СНГ-ни къыралларыны адамлары
Россейге кеслерини ич паспортлары бла
келедиле. Быллай болумлада миграция
контрольну тынгылы бардырыргъа онг
болмайды. Россейге, 2015 жылдан артха
къалмай, тыш къыраллы гражданла жаланда тыш къыраллы паспортлары бла
келирге боллукъдула. Аны бла бирге уа,
Таможня союзну эм бир экономика пространствону чекден ётюуню алгъыннгы
эм шёндюгю режимлери излемлерине
кёре хайырланылырыкъдыла, ала не
къадар тынч этилирге керекдиле.

Айырыуланы юслеринден
Федерация Советни членлерине эм
Къырал Думаны членлерине кеслерини
субъектлеринде законланы чыгъарыу
ишде башламчылыкъ этерге эркинлик
берилсе, тюз боллукъ сунама.

Тышындан къатышыуну юсюнден
Политика повесткадан сепаратист
эм миллетчилик ишле кетерилирге керекдиле. Кесини политика иши ючюн
тыш къыралдан ахча алгъан политика
къуллукъчу, сёзсюз, кимлени эсе да бирлени миллет сейирлерин жалчытады,
ол Россейни политиги болургъа эркин
тюйюлдю.

Политикада криминалны юсюнден
Политикада аманлыкъ ишле арталлыда болмазгъа керекдиле. Сёзсюз,
бусагъат былай айтырыкъдыла: «Да
бизде политикада криминал алайсыз
да жокъду. Болургъа да керек тюйюлдю, алай ол ары сугъулады, аны ары
къулакъларындан тартып кийиредиле.
Алай а этилирге жарарыкъ тюйюлдю.

Бир мандатлыланы юслеринден
Кёп политикле Къырал Думагъа
айырыулада къатышлы системасына –
партия округлагъа къайтыуну излейдиле.
Угъай, демейме. Бир – бирле уа айырыу
блокланы жангыдан къурауну да излейдиле. Келигиз, ол затланы юслеринден
сагъыш этейик.

Чиновникле этген къоранчлагъа
контрольну юсюнден
Россейге ахшылыкъланы сюйгенини
юсюнден кёп хапар айтхан, алай кесини
ырысхысын, ахчасын тыш къыралгъа эл-

тирге кюрешген политикге ышаныулукъ
къалай чыгъарыкъды? Чиновниклени
эм политиклени тыш къыраллада счётларына, багъалы къагъытларына эм
акцияларына чек салыу бла байламлы
законлу предложенияла жанлы болуругъузну тилейме. (Къарсла). Тохтагъыз,
ашыкъмагъыз къарс урургъа. Сиз мен
айтырыкъ затланы бир-бирлерин жаратмазгъа да боллукъсуз. (Залдагъыла кюледиле). Мен айтхан предложение уллу
магъаналы оноуланы этиучюлеге - къыралны, правительствону, президентни
администрациясыны къуллукъчуларына, аланы жууукъларыны битеуюне да
тиеди. Сёзсюз, Федерация Советни эм
Къырал Думаны членлерине эм депутатларына да. Тыш къыраллада жеринден тепдирмеген ырысхыны юсюнден
айтханда уа, аны юсюнден декларацияны хар ким да толтурургъа керекди,
чиновник файдаларыны, ёлчемлерини
эм ала къайдан чыкъгъанларыны юсюнден да толу отчёт берликди.

налны орталыкъ иш хакъындан эсе, бир
ненча кереге кёпдю. Ол тюз тюйюлдю!
Аллай болумну тюрлендирирге керекди.
Сырьё экономиканы юсюнден
Бир тюрсгю сырьё экономика адам
потенциалны айныуун эм кереклилигин
жалчытады, алай эсе уа, тенгсизликни
чыгъарады. Аны резервлери тауусуладыла, Россейни айныуу уа ВВП-ни
жыл сайын 5-6 процентге ёсе барыуун
излейди. Экономиканы структурасыны
тюрлениую, жангы эм тёрели отрасльлени къайтарып эм жангырыу къурау
излейди, гитче эм отралыкъ бизнес
чыгъаргъа керекдиле – баш магъаналы
вопросла ма быладыла.
Овшорланы юслеринден
Уллу россейли компанияла къырал да
къатышып этген ишлени (сделкаланы)
атажуртлу законла контрольда тутмайдыла. Бизге экономикада овшорланы
кетериу жаны бла мадарланы толу
системасы керек болуп турады.

«Таякъ системаны» юсюнден

Биз былай келишгенбиз – Резерв
фонд ВВП-ни 7 процентден озса эм ёлчемден артыкъ болса, ол тюрлю файдаланы жарымындан асламысын россейли экономикагъа жиберирге боллукъду.
Жылны итогларына къарап, Резерв
Фонд эм Фонд национального благосостояния ВВП-ни 9 проценти тенгли бир
боллукъдула деген умут барды. Алай эсе
уа, къоркъуусузлукъну жастыгъы (Подушка безопасности) бизде боллукъду.
Ол себепден а 2013 жылда ол ырысхыны
бир кесегин (ал кезиуде 100 миллиард
сомну) россейли багъалы къагъытлагъа
айландырыргъа деген предложенияны
береме. Ала инфраструктура проектлеге
къоратылыргъа боллукъдула.

Надзор этиучю органлагъа энчи эс
буруллукъду. Аллай структуралада битеу
къыралда бир миллионнга жууукъ адам
ишлейдиле. Ол а, орта эсеп бла айтханда, бизде врачла неда устазла тенгли
бирди. Правительствогъа быллай буюруу береме-контроль органланы ишлеу
принциплерине тюрлендириулени жарашдырыргъа. Ол структураны ишине
аны къыйматына кёре угъай, тинтиулени
саны къаллай бир болгъанына, ол ишде
этилген къатылыкъгъа, таякъ система
хайырланылгъанына кёре багъа бичиу
тюз амал тюйюлдю.

Оздурулуп хайырланылгъан
байлыкъгъа налогну юсюнден
Подоход налогну шёндюгю ёлчемлерин тюрлендирирге бизге алыкъа
жарарыкъ тюйюлдю. «Прогрессивка»,
былай къарагъанда, не тап кёрюне эсе
да, ол тюзлюкню жалчытмайды. Аны
къой, ол налог орталыкъ файдалары
болгъан миллионла бла адамлагъа
ауур жюк болуп турлукъду. Алай мен
а тюзге санайма – кёп адамла хайырланнган ырысхыгъа налог салыуну.
Правительствону эсине быллай затны
салыргъа сюеме – 2013 жылны биринчи
жарымында окъуна оздурулуп хайырланылгъан айбатлыкъ ырысхыгъа, ол
санда жеринден тепдирилмеген эм
багъалы автомобильлеге, налог салып
башларгъамы керекди.

Резерв фондну юсюнден

Айныуну векторларыны
юслеринден
ХХI ёмюрде Россейни айныууну
вектору Сибирьни эм Узакъ Востокну
айнытыуду – алайлары бизни бек уллу
байлыгъыбыздыла. Аны юсюнден
Ломоносов окъуна айтхан эди. Биз а
бусагъатда ол тюрлю ишлени жашауда
бардырыргъа керекбиз.

Жолланы юслеринден
Биз жолланы ишлеуде бек уллу жетишимлени болдурургъа керекбиз. Келе
тургъан онжыллыкъда бек азындан
жолланы къурулушларын эки кереге
кёбейтирге керекбиз… Биз къыралыбызны транспорт байламлыгъын, россейли
бирликни толу жалчытыргъа керекбиз.

Уллу къуллукъчуланы иш
хакъларыны юслеринден

Халкъны саныны
ёсюуюню юсюнден

Организацияланы бюджетден хакъ
алгъан чиновниклерини иш хакъларыны ёлчемлери организацияны ишини
качествосуна, персоналны орталыкъ иш
хакъыны ёлчемине кёре тохташдырылыргъа керекди… Къаллайла эселе да,
бир методикаланы жарашдыргъандыла:
алагъа кёре бир-бир учрежденияланы
башчыларыны иш хакълары, персо-

2000 жылланы башында Россейни халкъы жыл сайын бир миллион
адамгъа азая келгенди. Ол заманда
демографиялы прогноз бек осал халда эди. Демографиялы программа
жарашдырылгъандан сора, Россейни
халкъыны саны 2010-чу жылдан тебиреп,
бу къоркъуу тюзеле башлагъанды. Ол
бизни баш жетишимибизди.

СОРУУ

Сиз Призидентни Посланиясында неге энчи эс бургъансыз?
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Кеси салып ёсдюргенледен мында
жаланда бир чум бла эки къоз терек
къалгъандыла. Поэт, былайны жюреги
бла сюйюп, жашаудан кетсе да, терек
бахчасында асыраргъа осуят этгенди.
Арбазда эсгертмени автору Михаил
Тхакумашевди. 1987 жылда мында
музей кесини ишин башлагъанды.
Аны Къайсынны нёгерлери, антлы
шуёхлары Алим Кешоков бла Давид
Кугультинов ачхандыла. Кешоков бу
юйде тенги тиргизген от бир заманда
да ёчюлмезин сюйгенин билдиреди
музей китапда этген жазыуунда. 25
жылны ичинде бери жер-жерледен кёп
къонакъ келип, закийге баш ургъанды.
Энди ала къойгъан жазмала кеслери
да экспонатла болгъандыла.
- Къабырны къазгъанларында былайда сюелип тургъанма, - дегенди
Ингуш республиканы Жазыучуларыны

союзуну башчысы Ваха Хамхоев. Ызы
бла тарых магъанасы болгъан бир ишни
юсюнден хапарлагъанды: «Мен Идрис
Базоркин бла келген эдим. Ол заманда
властьла къаршчы эдиле да жазыучугъа Чечен - Ингуш республиканы
официальный делегациясына окъуна
къошмагъан эдиле аны. Нальчикде
Къайсынны ахыр жолгъа ашыра туруп,
бир жанында Чингиз Айтматов, Давид
Кугультинов, Мустай Карим, Расул Гамзатов, баш жанында Идрис Базоркин,
экинчи жанында Алим Кешоков, Даниил
Долинский, мен да аланы къатында бир
къауум заман кечинебиз. Ол такъыйкъада Москвадан Къайсынны къайда асыраргъа кереклилигини юсюнден оноуну
сакълап эдиле. Айтматов келгенинде уа:
«Къулий улу халкъыны аллында бир зат
бла борчлумуду»? – деп сорадыла мындагъы властьладан. «Къолундан келгенни аямагъанды!» - деген жууапны эшитгенинде: «Сора ол бизден тилеген эки

метр жерге уа эркинлиги жокъмуду?»
– деп, СССР-ни Президиумуну Баш
Советини члени Чингиз Айтматов,
Москвагъа сёлешип, Къайсынны осуятын толтурургъа эркинлик алгъанды.
Къабырны къатына биз биринчиле
болуп жетген эдик… Ала барысы да
керти дунияларына кетгендиле, мен а
кесим жангыз къалгъанма мында…»
Андан сора уа Чуваш Республиканы
халкъ поэти Валерий Тургай, «Азербайджан» журналны баш редактору
Эльдар Исмаилов, КъЧР-ни халкъ поэти Анатолий Трилисов, «Минги-Тау»
журналны баш редактору Додуланы
Аскер эм башхала да сёлешгендиле.
Ызы бла, къонакъланы музейге чакъырып, тынгылы экскурсия этдиргендиле. Ауузланыргъа уа къонакъла Чегем
чучхурлагъа баргъандыла.
ГЕРИЙЛАНЫ Асият.

Редакциягъа къагъыт

«Сау бол жюрек сёзюнг ючюн!»
Закий поэтибиз Къулийланы Къайсынны 95-жыллыгъын белгилей, 1-чи ноябрьде чыкъгъан «Заман» газет саулайда
анга жораланнган эди. Анда биз эрменли
жазыучу Аршак Тер-Маркарьянны «Отблеск века на лице» деген китабындан
«Къушну ахыр учууу» деген статьясын,
малкъар тилге кёчюрюп, берген эдик.
Газетни баш редакторуну орунбасары
Беппайланы Муталип ол номерни Аршак Арсеновичге жибергенди. Аны бла
байламлы Тер-Маркарьян редакциягъа
къагъыт ийгенди. Сизни аны бла шагъырей этерге сюебиз.
Чыгъармачылыкъ бла кюрешген адамгъа къыралны жер-жерлеринде болургъа
керекди. Аллай жолоучулукълада, жангы жазыучула бла танышып, эрттеден
шагъырейлеринг бла да тюбешир онг
чыгъыучуду.
«Акъ зурнукла» атлы фестивальда алай
болгъан эди. Биз Махачкъаланы университетинде жыйылыугъа барабыз да, Дагъыстанны уллу жазыучусу Расул Гамзатовну
юсюнден Къабарты- Малкъардан келген
поэт, ариу адам, интеллигент, чачына да
акъ ургъан Беппайланы Муталип эсгериулерин айта эди. Отуз градус къызыулукъгъа да къарамай, ол, Гамзатовха хурмет
этгенден, акъ кёлек бла костюм кийип,
галстук да къысып сюелгенди.
Ашагъан заманда да бирге олтуруп

турдукъ аны бла.
- Аршак Арсенович, мен Сизни «Литературная Россия» газетде статьяларыгъызны, хапарларыгъызны да окъуй-окъуй
тургъанма. Жууукъ заманда бизни халкъны закий поэтин Къулийланы Къайсынны
95 –жыллыгъын белгилерикбиз. Сиз аны
таныймы эдигиз?
- Хау. Мен аны бла биринчи кере Литература институтда окъугъан кезиуюмде
Москвада Колонный залда тюбешгенме.
Экинчи кере уа Ростовда Жазыучуланы союзларында ишлегенимде, ол а Къулийланы
Къайсын жатхан обкомну больницасыны
аллында эди. Аны поездден келтирген эдиле ары, аурууу къозгъалып. Ол заманны
эсгерип, къысха эссем барды.
-Тилейме, ол жазгъанынгы манга бериринги.
Мен Муталипге жибереме китабымы. Бир
айдан андан Къулий улугъа жораланнган
юбилей номерни бла къагъытын алама:
«Сизни «Къушну ахыр учууу» деген статья
бизни «Заман» газетни бетлеринде Къулийланы Къайсынны тилинде кесини андан ары
учууун бардырды. Аны ючюн сау болугъуз.
«Отблеск века на лице» деген китабыгъызны юсюнден да бир къауум сёз айтыргъа
сюеме. Аршак Арсенович, Сиз къысха
миниатюраларыгъызда, эсселеригизде
озгъан ёмюрню экинчи жарымыны солууун,
жюрюшюн, аны энчилигин ачыкълап, ол
заманны бизге туура эталгъансыз. Битеуда

Совет Союзгъа атлары белгили адамланы, белгили болмагъанланы да портретлерин сёзню кючю бла кёз аллыбызгъа
келтиралгъансыз.
Къара сёз бла жазылгъан фрескаларыгъызда, мени оюмума кёре, Сиз бир
тюрлю къошакъсыз, аланы сыфатларын кёргюзтесиз, артыкъ зат къошмай,
сымарламай, омакъламай, кеслерине
кёре, тийишли. Сизни бир ненча сёз бла,
алай айтыргъа боллукъ эсе, жан салгъан
бояула бла Ростовну, Москваны да озгъан
ёмюрню 60-чы -70-чи - 80-чи – 90-чы
жылларында жашауларын, болумларын
ачыкъларгъа къолугъуздан болмагъанча
уста келеди. Мен кёп зат билгенме, ол эсселени, новеллаланы, хапарланы окъуп…
Ала бары да, къысхачыкъладыла, тюз
сабий къол аязыча бир. Алай ол къысха
монологлагъа битеу Россей, Совет Союз
да сыйынып къалгъанчады. Аллай заман
келир деп ышанама, анга ийнаннган да
этеме, оруслуну жаныны жашырынлыкъларын билир ючюн, Сизни чыгъармаларыгъызгъа уллу эс буруллукъду, мени хурметли къарындашым – Аршак Арсенович!
Аны уа багъасы, айхай да, уллуду!
07. 11. 2012 жыл, КъМР».
Муталип, сау бол! Сакъламай тургъанымлай бек ыразы болуп окъугъанма
кавказлы жазыучуну мени китабымы
юсюнден жюрек сёзюн.

12-чи декабрьде Россейни Президенти Владимир
Путин Федеральный Жыйылыугъа Посланиясын
туура этгенди. Анда къыралны жууукъ заманлада
айныууну атламлары шарт белгиленнгендиле, адепкъылыкъгъа, культура хазналагъа, миллет бирликге
энчи эс бурулгъанды. Экономика, политика жаны бла
да жангы башламчылыкъла этилгендиле, буйрукъла
да берилгендиле.
КЪУЛИЙЛАНЫ Элизат,
КъМР-ни сыйлы артисткасы, Малкъар къырал драма театрны литература бёлюмюню таматасы:
- Посланияны барысына да тынгылагъанма, бек аламатды.
Президент жашауну хар сферасыны юсюнден да айтханды.
Айхай да, мени уа, жашауум театр искусство бла байламлы
болгъаны ючюн, артыкъда культурагъа уллу эс бурулгъаны
къууандыргъанды. Бу жолгъа дери аны юсюнден алай тынгылы
айтылмагъанды.
Бизни театрда актёрланы ишлери не заманда да къыйын
болгъанды. Бусагъатда да, сууукъгъа къарамай, артистле клублада, школлада ойнап къайтадыла. Аллай кезиуле боладыла,
жол бузлауукъдан, автобус жолдан чыгъалмай тургъан. Дагъыда ала экинчи кюн эрттенликде репетициягъа келедиле. Ол
ишлери ючюн а актёрланы айлыкъ хакълары бек азды. Жашау
а кюнден-кюннге багъадан багъа болуп барады. Сабийлери
бар, коммунальныйлени тёлерге керек. Была къалай тюрлю
жашау эте болурла деп, аланы къайгъыларын кёрген заман
бир чыкъмады.
Малкъар театрны мекямы да келишмейди жорукълагъа.
Залгъа келген къараучу сууукъдан къыйналады, артистле уа
не заманда да анда бардырадыла репетицияланы. Аланы
саулукъларына ол а къалай жарасын? Аны себепли ишлене
тургъан Театрланы дворецини битерин ашыгъып сакълайбыз.
Бу мен сагъыннган проблемаланы тамамлар ючюн, Москва
да эс бурса керек эди. Владимир Путинни Посланиясындан
сора алай болур, деп ышанабыз. Президентине, Правительствосуна да муратларына жетерлерин Аллахдан тежейбиз.
АППАЙЛАНЫ Фатима,
республикалы клиника больницаны врачы-терапевти:
-Айхай да, мен саулукъ сакълауда ишлегеним себепли Посланияда аны юсюнден не зат айтылгъанын эшитирге сюйгенме.
Кертиди, арт жыллада къыралны жанындан бу системагъа
къайгъырыулукъ барды: багъыу учрежденияланы мекямларыны болумларына эс бурулгъанды, аланы тапландырыу къолгъа
алыннганды. Дагъыда ала аз-аздан шёндюгю оборудование
бла да жалчытылына барадыла. Аны хайырындан Россейде
адамланы жашау ёмюрлери узайгъанды-2,5 жылгъа. Халкъны саны да ёсюп тебирегенди. Путин аны кесини сёзюнде да
белгилегенди.
Алай тамамланыллыкъ ишле, кемчиликле да алыкъа
бардыла. Анга ёлгенлени саны бизде алыкъа азаймагъаны
шагъатлыкъ этеди. Президент бу шартлагъа эс бургъан эсе,
хал тюрленир деп мен бек ышанама.
УЛБАШЛАНЫ Джамиля,
16-чы номерли орта школну устазы:
-Мен Президентни гражданланы адеп-къылыкъгъа,
культурагъа школдан башлап юйретирге керекди, дегенин
бек тюзге санайма. Арт жыллада юйретиу иш билим бериу
учреждениялада селейгенине сёз да жокъду. Аны уа,мен
акъыл этгенден, андан ары созмай, къолгъа алыргъа керекди. Владимир Путин да,аны ангылап, правительствогъа
билим бериуню игилендирирге себеплик этерик программа-

Бу тогъузунчу Послание тюзюнлей телевидениеде
берилгенди, анга къыралны халкъыны асламысы
тынгылагъанды, аны сюзюу барады. Бизни республикада да аны юсюнден кёпле кеслерини оюмларын газетни юсю бла билдирирге сюедиле. Аланы
бир къаууму бла окъуучуларыбызны шагъырей
этебиз.
ны хазырларгъа кереклисин бошдан эсгертмейди.
Андан сора да, ол школну даражасын,сыйын къайтарыргъа
керекди дегенди да, мен а анга устазны да деп къошарыкъ
эдим. Школда чынтты педагогла ишлерге тийишлидиле, алай
болур ючюн а, алагъа хакъны къыйынларына кёре тёлерге
керекди.
Школда динни юсюнден дерсле кийириуню да тюзге санагъанма. Шёндюгю заманда ол артыкъда магъаналыды.
ОТАРЛАНЫ Хамит,
урунууну ветераны:
-Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни РФ-ни
Федеральный Жыйылыууна Посланиясы бизни политика жашауубузну жангыртыргъа, экономикабызны, культурабызны айнытыугъа бютюнда кенг жол ачарыкъ деменгили программады,
дер эдим мен. Анда, мен ангылагъаннга кёре, къыралыбызны
не къадар кючлю этиуню, адамланы жашау къолайларын жангы бийиклеге кётюрюуню шарт борчлары белгиленнгендиле.
Биринчиден, къырал Башчыны быллай сёзлери мени кёлюме
артыкъда бек ушагъандыла: «Россейни бирлиги, жалынчакъсызлыгъы арталлыда тюрленмезлик затладыла. Бизни ич политика ишлерибизге тюзюнлей эм жашырын къатышыуну да
чыртда унарыкъ тюйюлбюз».
Андан сора да, Владимир Владимирович быллай уллу магъанасы болгъан кёп проблемалагъа эс бургъанды. Аны къыралны
битеу регионларын бирча иги айнытыргъа дегени да бизни
келир заманыбызгъа уллу ышаныулукъ береди. Коррупциягъа
къажау кюрешни тохтаусуз бардырыу, демографияны андан
ары игилендириу бла байламлы айтылгъан сёзлери хар тюз
ниетли адамны къууандырадыла.
АТМЫРЗАЛАНЫ Тахир хажи,
КъМР-ни муфтийини кенгешчиси:
- Мен Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни
Федеральный Жыйылыугъа Посланиясына уллу эс буруп тынгылагъанма, анда айтылгъан оюмланы терен магъаналылыкъларына сейир окъуна этгенме. Ала бюгюнлюкде къыралны не
жаны бла да айнытыугъа бурулгъандыла. Быллай деменгили
борчланы тамамлауда хар бир адам ич дуниясыны тазалыгъы,
жашауда тынгылы иши бла къырал башчыны ызындан тизилирге керекди.
Аллах Къуранда айтханнга кёре, хар адамны сёзю ишине,
иши да сёзюне келиширге керекдиле. Владимир Владимирович
хар оноучу къуллукъчу Ата журтуму сюеме деп айтыу бла чекленмей, тынгылы иши бла халкъына къуллукъ этерин излейди
Посланияда. Ол бек тюз оноуду.
САРБАШЛАНЫ Фатима,
кёпсабийли ана:
-Жаш юйюрлеге, кёпсабийли аналагъа онг тапдырыуну
юсюнден Владимир Путинни къатлап-къатлап айтханы бизге,
тиширыулагъа, кимден да ангылашыныулуду. Къыралны, жамауат жашаууну тутуругъу юйюрдю дей эсек, аны къадары,
жашау къолайы ючюн къайгъырыу бюгюнлюкде жаланда социальный борч болуп къалмай, аны уллу политика магъанасы
барды. Биз, ууакъ сабийли анала, Посланияда айтылгъан ол иги
оноула жашауда бардырылырларын ашыгъып сакъларыкъбыз.

2012 жыл, 18-чи декабрь

Акъсакъал бла ушакъ

ЖЫЛЛА ЭМ АДАМЛА

«Жерлерибизни агъач,
къаура бийлеп нек барады?»

Ахыргъы сермеш
ъырал уруш эте эди. Туугъан журтну азатлыгъы ючюн
къыйын сермешле, къанлы къазауат. Ал жылладача болмай,
ол энди башха хал алгъанды.
Гитлерчилени Москваны къатында аскер группировкалары
къырылгъандан, техникалары
жокъ этилгенден, артха айланып
къачханларындан, Сталинградда халек ууатылгъанларындан
сора хар зат да ачыкъ бола башлагъан эди. Фашист аскерле
Кавказдан да башларын алып
къачадыла. Ала мында болгъан
юч айны ичинде Къабарты-Малкъарны халкъ мюлкюне уллу
заран салгъандыла. Колхозланы
чачхандыла, болгъан ырысхыны
аякъ тюп этип, табылыннганны
тонагъандыла.
1943 жылны жаз башы. Хар нени
да жангыдан къураргъа тюшеди.
Жер сюрюп, урлукъ себерча атла,
ёгюзле жетишмейдиле. Урлукъла
жокъдула. Малланы къалгъанларын жыйышдырып, сюрюуле,
фермала къурайдыла. Хар нени
да мажарыргъа, тууарылгъан
мюлкню аягъы юсюне салыргъа,
къыралны душманладан тазалай,
аны кюнбатхан жаныны чеклеринде къаты сермешле бардыргъан
аскерчилеге битеу къолдан келген
болушлукъну этерге керек эди.
Уруш башланнган, артыкъда
жау аскерле Кавказгъа кирген
кезиуледе, къыралгъа тюз ниет
тутмагъанла, фронтха барыргъа
сюймеген дезертирле, сатхычла
баш кётюрюп башлайдыла. Ала
къырал оюлуп, Къызыл Аскер а
терк окъуна хорлатып къоярыкъ
суннган эдиле. Алай жангылгъанларын энди, гитлерчиле хорлата,
артха къача башлагъанларындан
сора ангылайдыла. Туугъан журтларына «къол кётюргенлени»
терсликлери кечилмезлигин да
биле эдиле ала. Таулада, агъачлада бугъуп, баш кечиндирирге кюрешгенлери да андан эди аланы.
лагъа къажау кюрешир, аланы къурутур ючюн, Элбрус
районну арасы болгъан, революцияны кезиуюнде кесини атын
махтау бла айтдыргъан Къызыл
Кёнделенде истребительный отряд къуралады. Жолабланы Бабайны жашы Зулкъарнийни да ол
бёлюмге къошадыла. Уруш башланнган биринчи кюнледе окъуна
аскерге алыгъыз, фашистле бла
къанлы къазауат баргъан жерлеге жиберигиз деп военкоматдан
тилегенди. Алай мында, тылда
да, анычала керек болгъанларын
айтып ашырадыла.
Айхай да, ууакъ сабийли болгъанын, жыл саны да жаш бол-
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магъанын эсге алгъандыла. Ёсюмлю, пелиуанча, кючю-къарыуу да
болгъан келбетли Зулкъарнийни
(Чукалайны - анга эллилери кёбюсюнде алай айтхандыла) кёнделенчиле бек сюйгендиле, ариу
кёрюп, уллу сый-намыс бергендиле, аны битеу Бахсан аузунда да
уста таныгъандыла. Ол да эллилерини бирини да жюрегин къыйнамазгъа, къолундан келгенича
болушургъа, хар кимге да игилик
этерге кюрешгенди.
Аны уллу адамлыгъы болгъаныны юсюнден аны таныгъанла
жюрек ыразылыкъ, сюймеклик
бла айтхандыла «Ол Кёнделенни
бек иги жашларындан бири эди,
-деп эсгериучю эди элни эрттегили
къартларындан бири Селяланы
Таубийни жашы Шамшюдюн,халкъгъа, къыралгъа да жарагъан,
тюз къуллукъ этген адам эди».
еволюция келтирген жангы
властьны бууаргъа деп акъ
гвардиячыла Кавказгъа киргенлеринде уа, Жолабланы жаш
малкъар полкга къошулуп, алагъа
къажау сермешгенди. Жер-суу
эркинлиги жарлылагъа жетип,
коллектив мюлкле къурала башлагъанларында уа, бек алгъа
колхозгъа киргенледен бири да
ол болгъанды. Аны магъанасын
эллилерине ангылатханды.
Жангы жашау, бола тургъан
тюрлениуле бла байламлы хар
затха да эрттеден окъуна къатыша келген Зулкъарний, заманына
кёре, билим алыргъа кюрешгенди.
Нальчикде учхозда, Орджоникидзеде аскер курслада окъугъанды.
Аны орусча уста сёлешгенине
кёпле сейир окъуна этгендиле.
Урушну аллында уа Кёнделенни
эл Советини председателине
айыргъандыла. Мюлк байлыкъны ёсдюрюр, эллилени жашау
къолайларын кётюрюр ючюн, ол
кёп зат этгенди. Жашаууну ахырына дери кесини ниети, битеу
этген ишлери, жашау жоругъу бла
да башхалагъа юлгю, халкъына
кертичи болгъанлай къалгъанды.
Керек кюнде, къыйын кезиуде,
къанын-жанын
аямай, алайлыгъ…
ын да кёргюзтгенди.
жылны жай айлары башланадыла. Къыралны битеу халкъы, алгъынча: «Хар нени
да фронтха, хар нени да хорлам
ючюн!» деген чакъырыу бла жашайды. Къалайда да фашистлени
ууатадыла, сыйлы жерибизден
аланы теркирек сюрюп чыгъарыргъа ашыгъадыла. Мында, тылда
уа, Гитлерни кюню батарына кеп
къалмагъанына ийнана, хорламны жууукълашдырыр ючюн, битеу
къолларындан келгенни этедиле.
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Къабарты-Малкъарны колхозлары да жангыдан кюч ала, аягъы
юслерине бола башлайдыла. Тау
мюлклени малларыны кёбюсю
Хаймашада кечинедиле. Таулада,
агъачлада, дорбунлада бугъуп,
къачып айланнган дезертирле
малчыланы тынгысыз этгенлей
тургъанлары себепли истребительный отрядны членлери жайлыкъны ара штабында постда къалауурлукъ этиуню уллу сакълыкъ
бла бардыргъандыла.
Жолабланы Зулкъарний, постда
эки ай туруп, аз заманнга юйге
келип кетеди. Тамата жашы Шарафийни да ат артына олтуртуп,
элни къыйырына дери элтип,
алайда тюшюрюп кетеди. Туугъан
эли Кёнделенни, бусагъатчыкъда
андан айырылгъан жашын, бирси
сабийлери – Софьяны, Борисни,
Хусейни, аланы аналары Холамханланы Куртаны къызы Аминатны да ахыр кере кёргенини юсюнден аны аз да хапары жокъ эди.
улкъарний штабха кеч жетеди.
Жайлыкъда битеу сюрюучюле, малла да къозгъалып, ушкок
атылгъан тауушла эшитиледиле.
Жолаб улу да, постда нёгерлерине
къошулуп, колхоз малланы сюрюп
баргъанла бла уруш этип башлайды. Ала кёп болгъанларын биледиле. Отряддагъыла уа - жаланда
онеки адам. Маллагъа душман
чапханыны юсюнден билдирирге
элге атлы жибередиле. Кеслери
уа аманлыкъчыланы ызларындан
боладыла.
Алаша туман келип, кёзню
кёзге тиресе да, жукъ кёрюнмеген
къарангы кече болгъаны себепли
эки жанындан да алгъа ёшюн
урургъа киши базынмайды. Зулкъарний, аны нёгерлери да тюз
хыйсап эте эдиле: болушлукъ жетгинчи быланы узакъ жибермезге,
кесибизни кёп сундуруп, тохтамай
атханлай турургъа. Ызларындан
былай къаты болгъаныбызны
билселе, малланы къоюп кетер
эселе уа…
удучула, аланы ызларындан
болгъанла да, танг атаргъа
атла жырып ёта лмазча, ханс
басхан терен къолгъа, къалын
агъачны къыйырына жетедиле.
Балыкъ башына киргенлерин,
Зулкъарний, аны нёгерлери да биледиле. Атладан тюшюп, алагъа
кишен салып, алайда къоядыла
да, кеслери уа алгъа ётюп, уруш
этерге хазырлана дыла. А лай
къуршоугъа тюшгенлерин артда
биледиле. Бандитле, жан-жанына
бугъуп, аланы алгъа жибергендиле. Алда къаяла, артда уа жаула
болгъанларын ол ангылайды.
Къаты сермеш башланады. «Ат-
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лагъа къутулургъа кюрешигиз!»деп къычырады Жолаб улу. Алай
атла жокъ эдиле. Аланы бандитле
башха жанына сюрген эдиле.
Алайда 18-жыллыкъ Габоланы Хасан жаралы болады. Зулкъарний,
аны жарасын байлап, кётюрюп,
терен къолгъа тюшюреди. Аланы
кёрюп тургъан Диналаны Мажит
душманны юсюне окъ жаудурады, сора аны кесин, нёгерлерин
да къаялагъа къыса келгенлерин
ангылап, бир жанына къутулады.
андитлени бир къаууму Жолаб улуну ызындан болады.
Угъай, ол аллай киши тюйюл эди,
кесини жанын бошуна берип къоярыкъ! Ахыр огъуна дери сермешеди. Аны ызындан болгъанланы
кёбюсюн жерге къаплайды.
Кёнделенден аскер жыйын жетеди (ол заманда элде бир кесек
аскер тургъанды). Отрядны бек
аллында келген Селяланы Ахмат
биргесине Къожакъланы Исмайылны, юч солдатны да алып, Балыкъгъа тюшеди. Алайда бандит
огъу Селя улун жыгъады. Гудучуланы юслерине пулемётладан,
автоматладан къоргъашин жауун
жаудурадыла, гранатла атадыла.
Аскер къуршалап, кёп адамларындан айырылгъан уручуланы сау
къалгъанлары башларын алып
къачадыла.
Жолабланы Зулкъарнийни, Селяланы Ахматны, Къожакъланы
Исмайылны, Диналаны Мажитни,
аскерчи жашланы жигитликлерини хайырындан колхоз малла-ийнекле, ёгюзле, атла артха къайтарыладыла. Алай Зулкъарнийни
ёлюгюн табалмайдыла, жаланда
къаннга боялгъан патронташы табылады. Къолгъа тюшген бандитледен бирине соруу этгенлеринде:
«Ол бизникилеге уллу халеклик
салгъан эди, алай къаты сермеше
эди, аны ёлюгюн терен къолгъа
атхан эдик»,-дегенди.
Къыйын сагъатда душман бла
сермешден къоркъуп артха турмагъан, халкъны ырысхысын
къоруулай жан берген Жолабланы
Бабайны жашы Зулкъарний эллилерини эсиндеди, ала аны атын
уллу хурмет бла сагъынадыла.
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Сексенжыллыкъ акъсакъал Къудайланы Ануар къайсыбыз
да билген, намыс берген, сыйлы кёрген, кесини таулу миллетини атын битеу да дунияны башына белгили этген Къулийланы
Къайсынны элинде туугъанды. Кёчгюнчюлюкде ол жерчиликде
уруннганды. Жетишимлери ючюн кёп къырал саугъа да алгъанды. Эллинчи жыллада тынг жерлени иелерге тири къатышханды
эм «За поднятие целинных и залежных земель» деген майдал
бла саугъаланнганды.
Туугъан журтуна къайтып келгенден сора биягъы жерчиликге
къыйын салгъанды. «Сыйлылыкъны Белгиси» орденнге тийишли
болгъанды. Урунууну ветераны деген атны намыслы жюрютеди.
Биз акъсакъалны арбазына киргенде, ол алайда муркку эте
тура эди. Редакциядан сени тилегинг бла келгенбиз дегенибизде, жарыкъ болуп, юйге жууукъ этди.

- Айтыр затым кёпдю, къайсысындан башларгъа билмей окъуна турама, - деди ол. - Болсада
бек алгъа сабийлени юслеринден айтайым. Бизни Тёбен Чегем
элибизде Юзмез Тала деген
жерден окъуу юйге дери бир юч
километрге жууукъ жол барды.
Мындан сабий садха, школгъа
да балачыкъла жюрюйдюле,
аланы къышда танг аласында
сууукъдан апчып баргъанларын
кёрген адамны жаны аурумай
къалмаз.
Мектепни къырал берип автобусу барды, алай ол кёбюсюнде
арбазда сюелип турады.
- Ол алай некди дейсиз, акъсакъал?
- Мен эшитгеннге кёре, ол
не автобусну водителинден, не
школну директорундан тюйюлдю, баш сылтау - отлукъду. Абаданланы, эл таматаланы эмда бу
жумушну тындырыргъа борчлу
адамланы сансызлыкъларындан
сабийле нек къыйналыргъа керекдиле? Гитчеден болады уллу,
аны биз нек унутабыз?
Энтта да бир жарсыу. Кесигиз
билгенликден, бизни элде суу
бла жалчытыуну къайгъысы не
жаз, не къыш къурумагъанды.
Мени къоншуларымы бир къауумуна ол арталлыда жетмейди.
Бир бёлек заман мындан алгъа
бизге, Юзмез Талада жашагъанлагъа, Тахталаны шауданындан
суу тартылгъанды. Алай, не медет, ол не аш этерге, не быстыр
жууаргъа жарамайды.
- Эллиле суу жетмей къыйналмаз ючюн, сизни оюмугъузгъа
кёре, не этилирге керекди?
- Тёбен Чегем эл онтёрт шауданны арасында орналыпды, суу
къытлыкъ жокъду, жетерикди,
алай ол элге кеси келмез. Бек татыулу уа Сары Тюзде Къуршоуну
суууду, ол тирмен айландырырча

уллуду, аны тартыргъа да тынчды.
Анга дери узакълыкъ эки километр чакълыды. Ол бусагъатда
салыннган суугъа къошулса,
Тёбен Чегемча эки элни жалчытырыкъды жай да, къыш да.
Сёз ючюн, къоншуда Лячинкъаягъа суу азлыкъ этгенде, ала
бизни къатыбызда Ахматланы
юйледен, Чёпени шауданындан
тартхандыла. Ол а жети километр
узакълыкъдады. Сора былайгъа
уа эки километр узакълыкъдан
тартыргъа нек жарамайды?!
- Акъсакъал, элде малчылыкъны алып къарагъанда, мал саны
бек аз болгъанды. Ал жыллада
бир тийреден тёрт жюзден артыкъ къой чыгъып тургъанды
бир сюрюуге, энди уа элни
экиден биринде окъуна юч жюз
кючден жыйылады, сизни акъылыгъызгъа кёре, ол алай нек
болгъанды?
- Жерчиликни уа айтмайса, ол
да къалып барады, аны къой,
юйюнде бахчагъа урлукъ салмай, хансха алдырып тургъанла, жарсыугъа, кёпдюле. Аны
айтыргъа айып окъунады, алай
ол эринчекликге хорлатханны
хатасыды. Сёз ючюн, Кийикчикде
эки жыйырмадан артыкъ бахча
барды, аладан тогъузусу, онусу
хайырланылады, къалгъан жерни
ханс басыпды.
Сен кесинг билгенликден, бизде бусагъатда биченлик жерледен 30-35 проценти чалына эсе,
игиди. Жерлерибизни агъач,
къаура бийлеп нек барады? Аны
баш сылтаулары, баям, жолланы
осаллыкъларында болур. Къоркъмай улоу бла барырча жерибиз
жокъду десек, ётюрюк тюйюлдю.
Ол жумуш тамамланса эди, техникасы болгъан болмагъаннга
болушлукъ эте, бусагъатдан эсе
аслам мал аш хазырланырыкъ
эди. Жолсузлукъну хатасындан,

бир къауум эллиле, биченлерин
чалгъан жерлеринде къойюп,
малларына анда ашатадыла,
жюрюп, къош болуп анда турургъа уа къоркъгъан этедиле.
Элде жашап, мал тутмай, жер
сюрмей тургъан неге ушайды?
Малчылыкъ бла жерчилик таулуну къанындады. «Жерге баш
урсанг, ач къалмазса» деп да
андан айтылгъанды.
- Ануар, сиз налогну сагъындыгъыз, мен биченнге чыгъардан алгъа администрацияны
башчысы Сарыбаш улуна тюбеп, жоллагъа къаратыргъа
бир онг бармыды деп соргъан
эдим. Элде бульдозер трактор
барды, кюнюне онюч минг сом
берсегиз, жолланы ишлерикди,
деген эди.
Мен, келип, кесим жашагъан
тийреде аны айтханымда, налогланы нек жыядыла да, элни
жумушун этерик тюйюл эселе,
деген эдиле. Бизни элде хал былайлай энтта да жыл, эки жыл
барса, бичен этер амалтын жерсиз, малсыз да къаллыкъбыз
деп, жарсыгъанла кёпдюле.
- Дагъыда, Борис, бу элни
ичинде тазалыкъ не халда болгъаныны юсюнден айтырыкъ
эдим. Элни къалайына барсанг
да, мешхут бла кир-кипчик тёгюлмеген жер жокъду. Багушну
ким къалайгъа элталса, алайда
тёгюп кетеди. Ол а элге, эллилеге да айып келтирген шартды.
Хау, эл, жамауат болгъан жерде
кемчиликсиз, жарсыусуз да болмайды, алай бизни элде ол затла
асыры кёпмю болурла деригим
келеди. «Сора битеу кемчиликле
да элде тийишли таматала болмагъанданмы болурла», -деп да
келеди кёлюме.
Ушакъны РАЧЫКЪАУ улу
Борис бла ТУУДУЛАНЫ Алим
бардыргъандыла.

Эсде тутуу

СЫНАУ

Керти сёзлери ючюн
жанларын бергендиле

«Окъуучуларыбызны хар бирини да
хунерлерин кёргюзтюр онглары бардыла»

Россейде, профессионал борчларын толтура, ажымлы
ёлген журналистлени эсгериу кюню декабрьни арасындады.
Бусагъатда ол тизмеде 340 адам барды. Кеслерини ишлерин
кереклисича этерге итиннген чынтты профессионалла жаланда кертини хар адамгъа да баям этерге сюйгенлери ючюн
ачыйдыла. Бизни къыралда журналистни иши, жашауу да
биреулен да кёз къаратырча тюйюлдю. Жазгъаныбызгъа, айтханыбызгъа, кёргюзтгенибизге бир ыздан хар ким да ыразы
болуп къалалмайды. Аны ючюн а сёз устала жанларын берип
да къоядыла.
Бу кюнледе Москвада, Журналистлени ара юйлеринде, жашаулары замансыз юзюлген
журналистлени юйюрлери барып,
ёлгенлени хурметлерин этгендиле. Быйыл замансыз кетген
къалам къарындашларыбызгъа
бушууубуз артыкъда ачыды. Мындан алгъа мурдарла фахмулу
жашыбыз, журналист Геккиланы
Казбекни ёлтюргендиле.
Биринчи кере бизде быллай бушуулу иш 2005 жылда болгъанды.
13-чю октябрьде аманлыкъчыла
Нальчик шахаргъа чабыууллукъ
этгенде РФ-ни Ич ишле министерствосуну Юг федеральный
округда Баш управлениясыны терроризмге къажау кюреш бардыргъан арасыны пресс-службасыны
башчысы, журналист Тамирлан
Казиханов жоюлгъан эди. Бирси
низам сакълаучу органлагъача,
аланы мекямларына да атып башлагъанлай, ол, видеокамерасын
алып, чабып, орамгъа чыгъып,
алайдагъы болумну алдырып
тебирейди.
Боевикле жан - жанындан жашха атып башлайдыла. Окъ аягъына
тийгенде, ол, жарасын къаты байлап, ишин андан ары бардырады.
Бир къауум такъыйкъадан снайпер журналистни башын марап
атады. Ол кесини профессионал
борчун этгенин кёрюп тургъанды
мурдар. Тамирлан кеси ёлюмюн
видеогъа алдыргъанды… Анга
жаланда 35 жыл толгъан эди, юч
сабийи да ёксюз къалгъандыла.
5-чи декабрьде Нальчик шахарда бизни коллегабыз, ВГТРК-ны
Къабарты-Малкъарда филиалыны «Вести» деген жангылыкъла
программасыны орус эм малкъар тилде бардыргъан журналистни - Геккиланы Казбекни

- ёлтюргендиле. Аманлыкъчыла
аны излеп, сурап келгендиле.
Орамда тохтатып: «Сенмисе ол
телевизорда сёлешген Казбек
Геккиев!?» -деп, ушкокну юсюне
буруп, аны жашауун юзгендиле. 28
жылы толгъан Казбек жашауунда
окъуугъа-билимге итиниулюгю,
уллугъа-гитчеге хурмет эте билиую
бла айырмалы эди. Юйдегили да

Тамирлан Казихановну ахыр сураты.
болмагъанды.
Мындан алгъа ГТРК-ны бизни
республикада филиалыны ишчилерин къоркъутуп тургъандыла.
Алай бла «Вести» программаны
бардыргъан эки жаш адамгъа
республикадан кетерге тюшеди.
Бандитле Къабарты-Малкъарда
болуучу спецоперацияланы юсюнден мында ишлеген журналистле
къалай жазгъанларына, билдиргенлерине ыразы тюйюлдюле. Бу
арт жылланы ичинде ненча жаш
адам замансыз жоюлгъанды.
Къарындаш - къарындашха керох
тиреп тохтагъан заман къачан бошаллыкъды?

«Россейни интеллект-чыгъармачылыкъ потенциалы» деген
программаны битеу проектлерине къатышыуну итогларына
кёре, Тырныауузну бешинчи номерли гимназиясы «Жылны
учреждениясы» деген сыйлы атха тийишли болгъанды эмда
къыралны бек иги окъуу юйлерини санына киргенди. Анга
Илмуланы битеуроссей гитче академиясыны «Келир заманны
интеллекти» деген сертификат берилгенди, педагог коллективни атына аны председатели Л.Ю. Ляшко къол салгъан алгъышлау къагъыт келгенди. Бизни корреспондентибиз гимназияны директору Моллаланы Фатима бла ушакъ этгенди.

Геккиланы Казбекни эсгере.
9-чу декабрьде ВГТРК-ны эфиринде «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» деген
бериую бизни къыралда журналистлени къоруулаугъа эм бу профессиягъа жамауатны жанындан
хурметни ёсдюрюуге жораланнган
эди. Программагъа «КабардиноБалкария» къырал телерадиокомпанияны директору Людмила Казанчева, аскер корреспондентле
Александр Сладков бла Анастасия
Попова, РФ-ни Президентинде
Адамны эркинликлери жаны бла
Советни члени Максим Шевченко,
Россейни Журналистле союзуну
секретары Надежда Ажгихина,
Къырал Думаны асламлы информация органларыны комитетини
председатели Алексей Митрофанов къатышхандыла.
Бериуде айтылыннганыча, журналистле жамауатха керти затланы
ачыкълайдыла, аны ючюн а бирде
жашауларын берирге да тюшеди.
Мындан арысында быллай къужур
ишлени болдурмау, журналистни
деберин ёсдюре барыу бек магъаналы жумушладан бириди. Ол
оюмну студиядагъыла барысы
да бир аууздан айтхандыла. Аны
ючюн а законла жарашдырыргъа
керекди, жамауатда кёз къарамны
да тюрлендирмей амал жокъду.
Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин Геккиланы
Казбекни ёлтюргенлеге жазаларын тапдыргъан низам сакълаучу
органланы келечилерине бек жууаплы борч болгъанын айтханды.
Россейде жашагъан хар инсан да

кесини эркинликлери къорууланнганларына ишекли болмазгъа
керекди. Къыралны башчысы бу
ишни кеси дайым да контрольда
тутарыгъын чертгенди. Къалайалай болса да, бу ыйыкъны аллында следовательле Казбекни ким
ёлтюргенин тохташдыргъанларын
билдиргендиле. Низам сакълаучу
органланы келечилери бу жол,
башха кезиуледеча болмай, бек
терк, иги да ишлегендиле.
Терс-Къолда ажымлы ёлген
журналистлеге эсгертмени 1996
жылда орнатхандыла. Аны Чеченде урушда зинданнга тюшген
Роман Перевезенцевни бла Вячеслав Тибелиусну башламчылыкълары бла салгъандыла. 2004
жылдан бери «Кабардино-Балкарская правда» газетни келечилери,
жыл сайын ол эсгертме болгъан
жерге барып, тёгерегине - башына
къарап турадыла.
Аллай эсгертме Дагъыстанда
да барды. Тамирлан Казихановну
аты бла уа Махачкъалада орам
аталгъанды. Энчи алып айтханда,
ол республикада журналистлени
эркинликлерин къоруулау бла
болум бек осалды. 2008 жылдан
бери анда аладан 15-син ёлтюргендиле. Право эркинликлеге
къаты болгъан къыралда аллай
ишле чыгъар амал жокъду. Журналистлени ёлтюрюу тюзлюкню
сёзюн ёчюлтюудю, гражданлагъа
керти информацияны тапдырыугъа чырмау салыуду.
ГЕРИЙЛАНЫ Асият.

- Фатима Чабиловна, сиз
быллай жетишимге къалай бла
жетгенсиз?
- Бизни окъуучуларыбыз педагогланы башчылыкълары бла
Россей даражада илму, тинтиу,
социальный проектлеге дайым
къатышадыла эмда лауреатла
боладыла. Озгъан окъуу жылны
итогларына кёре, 150-ге жууукъ
иш къорууланнган эди, аладан
102-си уллу багъа алгъандыла.
Бешинчи классны окъуучулары
Моллаланы Аида, Анастасия
Лукьянская, Алина Едокова, Ахматланы Амина, очный-заочный
олимпиадалагъа къатышыуну
ючжыллыкъ итогларына кёре,
кереклиси чакълы бир рейтинг
баллагъа жетишип, огъарыда
айтылгъан академияны «Талант»
деген сыйлы атына тийишли
болгъандыла.
- Сизге махтау келтирген мурдор, эштада, ары дери окъуна
алгъындан салыннган болур
эди?
- Кертиси бла да, алайды.
Бизни битеулю билим берген
учреждениябыз ачылгъанлы
бери озгъан 32 жылны ичинде,
заман бла бирге тенг атлай эмда
окъутуу-юйретиу ишни качествосун кётюре, кесини ёсюу жолуну
бир ненча кезиулерин ётгенди.
Арт жыллада биз профильли
окъутууну жолуна тюшгенбиз,
окъуучулагъа кеслери алларына
энчи сайларгъа эркинлик берилгенди. Аланы хар бирини да
кичи эмда орталыкъ звенода ол
неда бу ишде кесин кёргюзтюрге
онглары бардыла – чыгъармачылыкъны къайсысы болса да, бир
тюрлюсюнде: тинтиу неда проект
ишде, спорт бла кюрешиуде да.

- Бу тюрлю жангылыкъла
билим бериуню качествосуна
къаллай себеплик этгендиле?
- Озгъан окъуу жылда бизни
гимназиябыз аны бошагъанладан
39 адамгъа жашауну уллу жолуна
чыгъаргъа путёвка бергенди,
бюгюнлюкде аланы барысы да
Москваны, Санкт-Петербургну,
Краснодарны, Ставропольну
эмда къыралны башха шахарларында сайлагъан усталыкъларына кёре билим аладыла.
Майдалла бла бошагъанладан
алтысыны да муратлары толгъандыла: Афашокъаланы Алийхан
Халкъла аралы халланы къырал
институтуна, Атмырзаланы Тахир
медицина академиягъа, Дмитрий Колесниченко нефть эм газ
институтха, Астемир Азубеков
архитектура-къурулуш, Ахматланы Лейля автожол институтлагъа
киргендиле (барысы да Москваны
вузларыдыла). Диана Габачиева
уа бусагъатда Пятигорск шахарда лингвистика университетни

халкъла аралы халланы факультетини студентиди.
- Быйыл сизни гимназиягъызда ненча сабий окъуйду?
- Ала саулай да 625 боладыла.
Биз окъутууну орталыкъ звеносунда билим бериуню федеральный стандартларын тири
кийире барабыз. Алагъа кёре
бешинчи классладан ючюсю
ишлейдиле. Устазла тийишли
хазырлыкъ алыуну курсларында
окъугъандыла. Окъутуу, сабийле
теория билим алгъандан сора
да, практика сынаула да алырча
алай бардырылады. Сёз ючюн,
технология кабинетде электрокюч бла ишлеген кийим тигиучю
алты машинка, алагъа керекли
столла да бардыла. Жууукъ заманда интерактив къангала,
лабораториягъа керекли оборудование аллыкъбыз. Тамата
звенода тёрт профильли класс
ишлейди: физика-математика,
химия-биология, социально-гуманитар, социально-экономия.
Жангы форма да кийириледи
– видеодерслени бардырыуну
амалы бла дистанциялы билим
бериу. Ол а гимназиягъа жюрюген, кеслери уа Тырныаууздан
тышында жашагъан окъуучулагъа билим бериуню процессин
иги да женгиллетеди.
- Къарайбыз да, гимназия
2012-2013 окъуу жылгъа толу
кючю бла кирише болур дейме?
- Анга, энчи айтханда, жангы
окъуу жылгъа хазырланыу жаны
бла билим бериуню бек иги учреждениясы деген атха тийишли
болур ючюн, районда баргъан
къарау-конкурсда бизни хорламыбыз, республикалы конкурсда
экинчи жерни алгъаныбыз да
шагъатлыкъ этедиле. Бизде уллу
усталыкълары болгъан эмда
творчестволу профильли билим бериуню бийик даражасын
жалчытыргъа, окъуучуланы хар
бирини энчи ёсюуюне керекли
болумланы къураргъа къолундан келген педагог коллектив
ишлейди.
ТЕМИРЛАНЫ Анатолий.
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«Басиятны» базыныулу атламлары
Бюгюнлюкде таулуланы тарыхларын, адабиятларын бла
ма даниятларын сакълау бек
баш борчду. Аладан айырылгъан
халкъ адет - тёрелерин да тас
этеди. Аны бла байламлы хар
адамны борчуду туугъан жерини
адетин, тилин унутмай, барына да
сакъ болуу. Баям, бу шартла бла
кёлленип, 2007 жылда Бегийланы
Зауур бла Мусукаланы Анжела
Хасанияда «Басият» деген тепсеу
ансамбльни къурагъандыла.
Бек алгъа бу экисини юсюнден айтыргъа излейме. Анжела
иги кесек заманны «Балкария»
къырал фольклор-этнография
ансамбльде тепсегенди. Белгили
жырчыбыз Мусукаланы Руслан
бла юйюр къурагъанды. Арт жыллада, сынауун сабийледен аямай,
аланы юйретеди.
Зауур СКГИИ-ни театр факультетин бошагъанды. Бусагъатда Къулийланы Къайсын атлы
малкъар къырал драма театрда
ишлейди. Ары дери ол да «Балкарияда» тепсегенди. Алайды да,
ансамбльни башчылары ишлерин
билген, тынгысыз, халкълары
ючюн жарсыгъан, бир сейир
жангы муратланы жашаугъа
кийирирге кюрешгенлей тургъан
адамладыла.
2006 жылда, ансамбльни къураргъа кёлленип, анга къаллай
ат берейик деп, кёп сагъыш этгенлерин айтады Зауур. Ахырында
«Басиятда» тохташхандыла. Бу
сёз «таулу» дегенни синонимиди.
Шимал Кавказда бизни халкъыбызны ол ат бла таныгъандыла.
Жаш адамлагъа бек уллу болушлукъ Хасания элни культура
юйюню таматасы Геляланы Рустам эм ол жыллада администра-

цияны башчысы Фрийланы Рамазан (жаннетли болсун) этгендиле.
Нальчик шахарны Культура бёлюмю тутхучларыды. Аны башчысы
Мадина Мухадиновна Товкуева не
жумушларына да къараргъа угъай
демейди. Ата-анала, Хасанияны
къолайлы жашлары да сакъдыла
былагъа.
Барысыны хайыры бла «Басиятны» сахна кийимлери тийишдирилипдиле. Не байрамда да, адам
айып этмезча, ариу да, тизгинлидадыла жаш тепсеучюле.
Кёп сабийчикле жюрюйдюле
бери. Бары да культура юйню уллу
залында жарау этедиле.
Анжела бла Зауур, гитчеракъ
сабийлени, абаданыракъланы
да эсге алгъанлай, барын да юйретгенлей турадыла. Сохталарын
къуру аякъ а лыргъа юйретип
къоймай, тепсеуню тарыхын, халкъ
аны къаллай кюнледе тепсегенин
да тынгылы ангылатадыла. Ол а,

сёзсюз, келлик тёлюлени эсинде
къалыргъа болушхан шартды.
Ансамбльни харкюнлюк ишин а
Зауур бизге былай ачыкълагъанды: «Тохтамай, эрикмей, талмай
хореография бла кюрешебиз. Ол
сабийлени саулукъларына, санларыны субайлыкъларына, низамлыкъларына да себеп этеди».
Быллай уллу къыйын салыу,
айхай да, кесин билдирмей къоймайды: 2008 жылда «Басият»
Татарстанда «Радуга сабантуя»
деген халкъла аралы фестивальда
биринчи жерни алгъанды. Анда
бизникилеге бек иги тюбегендиле.
Республиканы администрациясы
окъуна, ыразылыгъын билдирип,
энтта да келирлерин сакълагъанын
айтханды.
2009 жылда ансамбль Тюркде
ётген халкъла аралы «Яфэм»
деген коммерция фестивальгъа
чакъырылгъанды. Жашла бла
къызла, ол ариу жерледе он кюн

туруп, тепсеп, солуп да къайтхандыла. Жыйылыудан бери юч
жыл озгъанлыкъгъа, бюгюн да
унутмагъандыла сабийле анда
таныгъан тенглерин. Шуёхлукъну
жюрютгенлей, жай болса уа, бир
бирлерине къонакъбайлыкъ этгенлей турадыла.
Ма алай бла, адамланы тутхан ишлери кенг, уллу дуниягъа
кёз ачаргъа болушады, аланы
билимлерин, ангылаулукъларын
ёсдюреди. 2010 жылда тепсеучюле «Образцовый ансамбль г.
Нальчика» деген атха тийишли
болгъандыла. «Басиятны» саугъалары, грамоталары да бек кёпдю.
Зауур бизге айтханына кёре,
мындан арысында да сольный
концертле берирге кёлленипдиле,
алагъа хазырланыу иш да къыстау барады. Аллах муратларына
жетдирсин.

Шартла кёл басарча тюйюлдюле
УГИБДД-ны къуллукъчулары
айтханнга кёре, 2012 жылны 11
айында Къабарты-Малкъарны
жеринде аварияланы саны иги
кесекге азайгъанды. Битеу да
ол кезиуде 753 жол-транспорт
авария болгъаны тохташдырылгъанды. 2011 жылны ол кезиую
бла тенглешдиргенде, жоллада
адамланы ачыгъанлары 6 процентге азайгъан эсе да, 190 адам
ёлгенди, 935 адам жаралы болгъанды.
Жоллада адамланы ачыгъанларыны баш сылтаулары: ашыгъыу,
автомашинаны терк сюрюу, водительле бара тургъан жолларындан бир жанына чыгъып кетип,
алларындан келген транспорт
бла къагъышыулары. Эки жол,
орам бирге къошулгъан жерледе
водительлени бир бирлерине жол
къоймауларыды.
Кеф болуп автомашина жюрютгенлени къоркъуулу болгъанларын
энчи белгилерчады. Аллайланы
хаталарындан 5 адам ёлгенди,

24 адам жаралы болгъанды. Аны
къой, жаяу адамланы низамсызлыкълары, жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъ этгенлери
бла ненча адамны эшиги жабылгъанды: 39 адамны жашауу юзюлгенди, 103 адам къыяу тапханды.
Аланы барысындан да бег а водительлени жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъ этгенлери
160 адамны кёрге кёмгенлериди,
860 адамны къыяулу этгенлериди.
Автобус жюрютген водительлени
уллу кёллюлюклеринден окъуна
19 адам ачыгъанды.
Жол-транспорт аварияла асламысында шахарлада бла элледе
боладыла. Аланы саны быйыл
жылны 11 айында 448-ге жетгенди. Аладан къалса уа, кёпле
автомобиль жоллада жашауларын
юзедиле, сакъат боладыла.
Сабийле, жаш адамла ачыгъан
76 жол-транспорт авария болгъаны
да бек жарсыулуду. Алада уа 12 сабий ёлгенди, 68 сабий жаралы болгъанды. Жаш адамла кёбюсюнде

жолдан ётюп бара ачыйдыла.
Жылны озгъан 11 айында Къырал автоинспекцияны энчи составы РФ-ни жолда жюрюуню
жорукъларына 401661 бузукълукъ
этилгенин ачыкълагъанды. Кеф
болуп рульгъа олтургъан 7224
водительни, автомашиналарын
тохташдырылгъан мардадан терк
сюргенледен – 108398, къоркъуусузлукъну бел бауун хайырланмагъанладан – 992110, терезелери
къара мияладан болгъан – 46216
водительни жууапха тартханды.
КъМР-де МВД-ны ГИБДД-сыны
оноучулары жолда жюрюуню
къоркъуусузлугъун игилендириу
жаны бла профилактика мадарланы андан ары бардырыргъа, аварияланы санын не къадар аз этер
ючюн, терсликлери болгъанланы
административ жууапха тартыуну
къатыландырыргъа деп, энчи составны аллында борч салгъанды.
Басмагъа ТЕММОЛАНЫ
Мухадин хазырлагъанды.

Ёлка

Жорукълагъа сакълыкъ - жарсытмаз
Декабрьде, жаланда Рождество
каникулла болуп къалмай, Жангы
жылны ёлкасында сабийле, абаданла да зауукълукъ табадыла.
Ракетала атыладыла, фейерверкле жанадыла. Бир жаны бла ол
къууанчны белгисиди. Алай аны
да эсеплеп этерге керекди.
Статистика шартлагъа кёре,
декабрь от тюшерге бек къоркъуулу айладан бирлериди. Адамла
байрамны ауарасындан от къоркъуулу болгъанын унутуп окъуна
къоядыла. Бек алгъа уа, ёлка
орнатхан заманда отдан сакъланыуну жорукъларыны излемлерине
сансыз къараудан, пиротехниканы
хайырлана туруп уллу кёллю болуудан тюшеди от.
Энди уа ёлканы орната туруп не
затлагъа эс бурулургъа кереклисин эсге салайыкъ. Школлада,
жамауат кёп жыйылгъан жерледе
ёлкаланы къоркъуусузлукълары
ючюн жууаплылыкъ бек алгъа
предприятияланы, окъуу юйлени

таматаларындан суралады.
Сабийлеге деп ёлка орнатылгъан отоуну, бек азындан, тышына
чыкъгъан эки эшиги болургъа,
терезелеринде темир чалдишлери
болмазгъа керекди. Ол экинчи
этаждан бийик болмазына уа эс
бурулсун. Ёлканы тюбю тепмезча
орнатылсын. Аны бутакълары
юйню башына эм къабыргъаларына тиймесинле. Аны къатына
жууукъда жылыу берген прибор
орнатылмасын. Бутакъларына
терк къабыныргъа къоркъуулу
илляула тагъылмасынла. Отдан
сакъланырча затла бла жарашдырмагъан мамукъну арталлыда
салыргъа жарамайды.
Быллай шартха да эс бурургъа
керекди. Ёлка орнатылгъан мекямда, бек азындан, 4-5 от ёчюлтюучю баллон, башха да керекли
адырла болургъа тийишлидиле.
Ол затла жокъ эселе уа, къоншу
отоуда он челекден аз болмагъан
суу сакъланыргъа керекди. Юйню

ичинде фейерверкле, картоф чыракъла, бенгал отла, хлопушкала
жандырыргъа жарамайды. Ол
тюрлю жорукълагъа бузукълукъ
этмегенлени жангы жыл байрамлары къууанчлы озарыкъды.
Финнлени хамамларын тап
хайырлана билмеуню палахы уллу
болгъанын унутургъа керек тюйюлдю. Кёпле саунада зауукълукъ
ала туруп, отдан сакъланыуну жорукъларына уллу кёллю боладыла.
Анданды арт юч жылда финнлилени хамамларында отуздан артыкъ
от тюшгени.
Къалай-алай болса да, республиканы жамауаты Жангы жылны
байрамын хатасыз ётдюрюрлерин,
къууанчларына мутхузлукъ, мудахлыкъ келмезлерин сюебиз. Алай
болур ючюн, жаланда от тюшюуден сакъланыуну жорукъларын
толтуруу изленеди. Сакъ болугъуз!
КъМР-ни От тюшюуге
къажау къырал службасы.

Билдириу

Белгили поэт бла тюбешиу
19-чу декабрьде Шимал Кавказны Искусстволарыны къырал институтунда (СКГИИ) белгили поэт
Болатланы Юрусланны юбилей

ингири боллукъду. Анда назмучуну жашау эм чыгъармачылыкъ
жолларыны юслеринден айтыллыкъды, назмула да окъурукъдула.

Жыйылыу 14 сагъатда башланырыкъды.
Ары хакъсыз кирирге боллукъду.
Тюбешиуге хош келигиз!

Шабат кюн Нальчикде Суратлау искусстволаны музейинде
сейирлик кёрмюч ачылгъанды.
Анда салыннган суратла компьютерде эм карандаш бла
ишленнгендиле. Эллиге жууукъ
ишни автору Руслан Каноковду.
Ол 1949 жылда Урван районну
Шитхала элинде туугъанды.
Орловда художестволу училищени бошагъанды. Бу жолгъа
дери бир тюрлю кёрмючге да
къатышмагъанды. Ийменчекди.
Болсада аны суратлары республикада эм андан тышында
офислени, къонакъ юйлени къабыргъаларын жасайдыла. Ол,
сурат ишлегени бла къалмай,
дизайнерлик да этеди.
Кёрмючню къурагъанла анга
«Мени планетам» деп атагъандыла. Къурагъанла дегеним а
бошдан тюйюлдю. Авторну чыгъармаларын халкъ асламлагъа
туура этиуге художник эм сурат
алдырыучу ишде аты кенг белгили Заур Вороков уллу къыйын
салгъанды.
Художник-дизайнер-график
Каноков Русланны энчи сурат
кёрмючюню къууанчлы ачылыууна келгенлени араларында республиканы Башчысыны
советниги Уяналаны Аминат,
КъМР-ни культура министрини
орунбасары Къарчаланы Аминат, республиканы Культура
фондуну председатели Владимир Вороков, КъМР-де Художниклени союзуну председатели
Геннадий Темирканов, жууукълары, шуёхлары, суратлау искусствону сюйгенле да кёп эдиле.

Солдан онгнга: Р. Каноков бла В. Вороков.
Музейни юч залыны къабыргъаларында да жарыкъ бояулу, кёп тюрсюнлю уллу суратла
тагъылыпдыла. Карандаш бла
ишленнгенлери уа-мияла тюплеринде. «Ихтиандр», «Алам»,
«Арап жазыула», «Танг аласы»
- ма бу атла суратланы магъаналарын, художникни сезимлерин
да кёргюзтюп турадыла.
-Биз бюгюн чынтты искусство
бла тюбешебиз. Ол а байрам
тюйюлмюдю?! Къабарты-Малкъарны культ ура жашауунда
бу кёрмючню энчи магъанасы
барды,-дегенди Къарча ланы
Аминат.
Уяналаны Аминт а, художникге
айланып, суратлау искусствону
сюйгенлеге быллай аламат байрам, саугъа этгени ючюн жюрек
ыразылыгъын айтханды. «Авторну къайсы ишине къарасанг
да, кесилиги бла аламатдыла.
Суратланы хар бирини аллында
сюелип, кёпге дери къарап турлугъунг келеди»,-дегенди ол.

Владимир Вороков а жыйылгъанлагъа, кёрмючню къурагъанлагъа да уллу ыспас этгенди.
«Кёзню, жюрекни да къууандыргъан быллай ариу суратла шкаф
башында бир бири юслерине
къаланып, букъу этип турур затла
тюйюлдюле. Аладан альбом къурашдырып, республикагъа келген
къонакълагъа саугъагъа берирге
керекди»,-дегенди. Ол Руслан
Каноковну жууукъ заманда Художестволу академияны членине
алыргъа кереклисин да чертгенди.
Кёрмючню къураргъа болушханлагъа, анга къараргъа келгенлеге да ыспас этип, Руслан
Баширович, аны юй бийчеси да
сёлешгендиле.
Бу кёрмюч жылны ахырына
дери барлыкъды. Аны кёрюрге
сюйгенлеге Суратлау искусстволаны музейини эшиклери
ачыкъдыла.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратны автор алгъанды.

ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат.

Шашханлыкъ

Тюбешиу

Итогла

Умутландыргъан башлау

Дин ахлуланы
насийхат
сёзлери
Сауутланнган кючле эм право
низамны сакълаучу органла бла
байламлыкъ жюрютюу жаны бла
комитетни башчысы отец Константин
эмда КъМР-ни Православный килисаларыны благочинныйи протоиерей
отец Валентин Россейни Жууапха
тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну Къабарты-Малкъарда
Управлениясыны 1-чи номерли тюзетиучю колониясына баргъандыла.
Аланы ашырып айланнган Россейни
ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны
начальниги ич ишлени полковниги
Василий Фёдоров къонакъланы тутулуп тургъанланы жашау болумлары
бла шагъырейлендиргенди, ала бла
дин юйлеге киргенди.
- Тюзетиучю учрежденияда межгитни, килисаны болгъанлары адамны
жюрегине хошлукъ бередиле. Инсан
жашауда не тюрлю болумгъа тюшсе
да, Аллахны нёгерге излейди, андан
болушлукъ сакълайды,-дегенди отец
Константин тутмакъла бла ушакъ
этгенде.
УФСИН-ни бла «Орусну Православный килисасыны («Москва Патриархат») Пятигорская эм Черкесская
Епархиясыны» дин организациясыны
арасында келишимни чеклеринде
информация терминал алыргъа
ахча себеплик этилгенди. Тутмакъла
аны болушлугъу бла тюрлю-тюрлю информацияла бла кезиуюнде
шагъырейленирге онг табарыкъдыла.
Биринчиден, тутмакъда къачаннга
дери турлукъларын, болжалындан
алгъа башларына бош болур ючюн,
не этерге кереклисин, ненча кере
ыспас-бюсюреу алгъанларын, дау сёз
эшитгенлерин билликдиле.
Аладан сора да, терминал тутулуп
тургъанланы кёзлерин право жаны
бла тюрлю-тюрлю информациялагъа ачарыкъды, кодексле бла
шагъырейлендирликди, тюрмени
ичинде жорукъланы тынгылы билирге
болушурукъду. Ол дагъыда властьны къырал органлары эм правону
къоруулаучу жамауат организацияла
бла къалай байламлыкъ жюрютюрге боллугъун ачыкъларгъа эм
тутмакъдан чыкъгъандан сора ишге
тохташыргъа къаллай онгла болгъанларын адамланы иш бла жалчытхан
къырал комитетге сёлешип билирге
онг берликди.
Тюбешиуню ахырында управленияны начальниги дин ахлулагъа ыспас
этгенди, саулукъ, эсенлик тежегенди.
Россейни ФСИН-ни КъМР-де
Управлениясыны пресс-службасы.

XXI ёмюрде, «къыяма кюн»
жетерикди деп, къалай ийнанайыкъ?
Майя халкъны календарында
белгиленнген «къыяма кюн»
быйыл декабрьни 21-чи кюнюнде
жетерикди деген хапар, алгъыннгы хапарла бла тенглешдиргенде,
аллай ётюрюклени барысындан
да рекордлу болгъанды. Интернетде аны юсюнден сагъыннганла миллионла бла саналадыла,
бир къауум кюн къалгъанды.
Бу «къара кюнню» аллында загсланы шошлукъ бийлеп турады.
Юйюр къураргъа сюйген адамла
жокъну орунундадыла.
«Къыяма кюн» боллукъду деп
ийнанып тургъан гузабачыланы,
ол арталлыда билимсизлик,
ётюрюк хапар болгъанына ийнандырыргъа онг бармыды?
Сёз ючюн, быллай затны эсге
салайыкъ – битеу дунияда окъуна суперкомпьютерле барысы
да бирге кюнню халы келир юч
ыйыкъда къаллай боллугъун билалмайдыла. Да сора майя халкъ
минг-минг жыл ётгенден сора
келлик «къыяма кюнню» къалай
кёралдыла да!? Кюч ала баргъан
гузабагъа къарап оюм этсек, бир
такъыйкъаны ичинде триллионла
бла саналгъан операцияланы
этген компьютерлени барысындан эсе, буруннгу календарьмы
кючлю боллукъду?
Бек сейири уа буду – СМИ органлада айтылгъан прогнозла,
оюмла, даулашла, жерлерине
сыйынмай, башлары бла тёгюледиле. Бир-бирлени айтханларын
эшитсек, адам улу тёртюнчю
ёнчелеуге квантовый амал бла
кёчерик сунаса. Сёз ючюн, тибет монах айтханча - «нулевой
полосагъа» - жерни саулай да
къарангы бийлеп къаллыкъ заманнга. Адамланы жер юйлени
къалай къазаргъа, не затланы
ашаргъа, биргелерине къаллай
дарманланы айландырыргъа
керек болгъанына юйретедиле.
VIP-персонала ичлеринде бассейнлери, кинотеатрлары, джакузилери болгъан бункерлени
ашыгъышлы ишлейдиле. Бек
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къыйын урум къайсы жанындан
келлигини юсюнден а бир киши
да бир зат да айтмайды. Правительстводан бир тюрлю мадарла
этерин бир киши да излемейди.
«Катастрофачыла» кеслери майя
миллетни билгичлиликлерини
юслеринден бир зат да окъумагъандыла, алай ала айтхан затлагъа
толусунлай ийнаннганлары уа
сейир тюйюлмюдю?
Сёз ючюн, Америка аралы
Княрозов атлы араны директору
Дмитрий Беляев айтханыча,
майя миллетни тергеулеринде
дунияны ахырыны юсюнден бир
зат да айтылмайды. Бу миллетни
(майяны) календары цикллиди,
ол, битеу алып айтханда, тауусуллукъ да тюйюлдю. Майяны
жыл санаууна къарагъанда, ол
а бизни ёмюрге дери 3144-чю
жылда августда башланнганды,
бошалгъан а 2012 жылда декабрьде этерикди. Андан сора уа
жангы санау башланырыкъчады.
Алайды да, календарьны ахыргъы
чапырагъы айландырыллыкъ заман жетип турады. Биз да, 31-чи
декабрьде кете тургъан жыл бла
саламлашып, айырыллыкъбыз,
аны ахшы жолгъа ашырлыкъбыз.
Сёз ючюн, 21-чи декабрьде
«къыяма кюнню» ышанып сакълагъанланы сокъурандырыр
ючюн, былай айтыргъа сюебиз:
Быйыл жаз башында Гватемалада майяны дагъыда эм эски
календари табылгъанды. Анда
берилген тергеуле энтта да 7 минг
жылны ичинде хайырланылып
турлукъдула, майя ахыр точканы
2012 жыл кезиуге арталлыда салмагъанды.

Комментарийле
Евгений АЛЕКСАНДРОВ, РАНны академиги:
- Быллай гузаба («къыяма кюнню» юсюнден) урушну кезиуюнде
боллукъму эди? Мени оюмума
кёре, угъай. Ахыр кюнню юсюнден хапарла, ол заманда керти

ишле бла тенглешдиргенде,
жомакъгъа ушап къаллыкъ эдиле. Адамла кеслерини эслерин,
кертиси бла да, уллу магъаналы
ишлеге буруп къоярыкъ эдиле.
Баям, биз бусагъатда асыры иги
жашай болурбуз. Миллионла бла
адамла болмачы, ётюрюк хапарлагъа кёллери бла ийнана эселе,
алагъа бир тамашалыкъ, къужур
хапарламы керек болурла?
Сагъыш этсек, ХХI-чи ёмюрде,
илмуда бек уллу магъаналы, хайырлы ишле этиле тургъан заманда, къыралны халкъыны битеулю
уллу билими болгъан ёмюрде,
дунияны ахыр кюню жетерикди
деп ийнанмакълыкъ неге ушагъан ишди. Былай къарагъанда, ол
уллу малгъунлукъгъа да ушайды.
Кертисин айтханда уа, ол къужур
иш ачыкъ кёрюнюп турады. Иш а
мындады – адамла бусагъатда бир
уллу сейирли, шёндюгю заманда
болмагъан, ангылашынмагъан
затланы кёрюрге сюедиле.
Совет заманда аллай излемледен а дамланы идеология
тыйып тура эди, жаланда шёндю
кёрген затларына ийнандырыргъа кюреше эдиле. Илмугъа
ийнанмакълыкъны магъанасы
уллуду, алимлени айтханларына
къулакъ сала эдиле адамла,
алимни даражасы бийикде эди.
Къырал бузулгъандан сора, тормозла кетерилип къалгъандыла,
маятник, бирси жанына ётюп,
тохтагъанды. Бусагъатда хар затны да юсюнден рынок эм рейтинг
оноу этедиле. СМИ органлада
малгъунлукъ чагъып турады,
экранланы экстрасенслени сермешлери, билгичле эм башха
тюрлю «фитначыла» бийлегендиле. Аланы юслеринден бериулеге къарагъанла эм «къыяма
кюн» жетеригине ийнаннганла
барысы да бир аудиториядыла,
катастрофаланы, апокалипсисни, хар тюрлю малгъунлукъну сатыучуланы клиентлеридиле ала.

Къонакъ юйню бийчеси чакъырады

Къулийланы Къайсын атлы малкъар къырал драма театр кесини кезиулю сахна оюнуна чакъырады.
20-чы декабрьде ол К. Гольдонини «Къонакъ
юйню бийчеси» деген комедиясына кёре салыннган спектаклин кёргюзтюрюкдю. Аны режиссёру
Атмырзаланы Магометди.
Оюннга Бечелланы Людмила, Жангоразланы

Мажит, Бачиланы Александр, Бичиланы ХажиДауут эм башхала къатышадыла.
Спектакль 18 сагъат 30 минутда башланырыкъды
Соруулары болгъанла бу телефонла бла сёлешсинле: 47-54-37; 47-50-40.
Хош келигиз!
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