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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сарбашланы
Магометни жашы Бахаутдиннге
«Къабарты-Малкъар
Республиканы халкъны
социальный жумушларын
жалчытыуну сыйлы
къуллукъчусу» деген ат атауну
юсюнден

БИРГЕ ИШЛЕУ

Къабарты-Малкъар
Республиканы Башчысыны

УКАЗЫ
Туризмни айнытыугъа уллу къыйын
салгъаны эм кёп жылланы ахшы ишлегени ючюн Сарбашланы Магометни
жашы Бахаутдиннге – чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Чирик кёл» солуу
пансионат» обществону директоруна
– «Къабарты-Малкъар Республиканы
халкъны социальный жумушларын
жалчытыуну сыйлы къуллукъчусу» деген ат атаргъа.
Къабарты-Малкъар Республиканы
Башчысы
А.КАНОКОВ.
Нальчик шахар, 2013 жылда
5-чи июльда, №104-УГ

«Терек бахчачыларыгъызны
алларында къалпагъымы тешеме»
Ма алай айтханды Москвада Россей-Италия сатыу-алыу
представительствону келечиси Форте Маурицио Бахсанда тамамланнган
ишлеге къарай айланнганында.
2-чи бет

В.Р.Гуговну Къабарты-Малкъар
Республиканы Сыйлы
грамотасы бла саугъалауну
юсюнден
Къабарты-Малкъар
Республиканы Башчысыны

УКАЗЫ
Жер-жерли самоуправленияны
органларында кёп жылланы ахшы
ишлегени ючюн Гугов Владимир Рашадовични - Нальчик шахар округну
жер-жерли администрациясыны шахар
ырысхыгъа оноу этиу жаны бла управлениясыны башчысын - Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы грамотасы
бла саугъаларгъа.
Къабарты-Малкъар Республиканы
Башчысы
А.КАНОКОВ.
Нальчик шахар, 2013 жылда
5-чи июльда, №105-УГ

Кенгеш

Айлыкъ хакъны
кёбейтирге не
зат чырмайды?

Майдалланы
саны ёседи
Атабабаларыбыз
къалай
жашагъандыла,
неге
ийнаннгандыла
10 бет

2-чи бет

РФ-ни Президентини регионну социальный сферасын эм
экономикасын айнытыу жаны бла
Указлары Къабарты-Малкъарда къалай толтурулгъанларын
дайым да тинтиу жаны бла комиссияны кезиулю жыйылыуунда
билим бериуде эм культурада
ишлегенлени айлыкъ хакъларын
кёбейтиу жаны бла жумушлагъа
къаралгъанды. Кенгешни премьер-министр Руслан Хасанов
бардыргъанды.
3-чю бет

Россей
почтачыны кюню

3-чю бет

Жазылыу-2013

Хурметли окъуучула!
Сиз бир тюрлю сылтау бла 2013 жылны экинчи жарымына «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, болумну
тюзетирге онг барды. Июльну 25-сине дери жазылыуну
жарашдырсагъыз, ана тилибизде чыкъгъан газетни 1-чи
августдан алып башларыкъсыз.
Жазылыуну беш айгъа багъасы - 336 сом 10 капекди.
Бизни индексибиз - 51532

Инсультну
сакълап
турмай
11 бет

2
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Тыш къыраллы къонакъла
"Бахсанны терек бахчалары"
холдинг компанияны тийресине
келгенлеринде сагъат он бола
эди. Алайда алагъа предприятияны генеральный директору
Замир Балкизов, КъМР-ни эл
мюлк министрини орунбасары Чеченланы Ахмед, терек
бахчачылыкъда ишлегенле да
тюбегендиле.
Италиячыла, бахчаны къыйырындан къарап кетмей, терен
кирип, хар неге да тынгылы эс
бургъандыла. Замир Балкизов
терекле бары да Италиядан
келтирилгенлерин, алагъа ол
къыралны технологияларына
кёре къаралгъанын да айтханды. Алай битимлени орталарында темир-бетон чыпынла,
кёгетле салыннган орунла да
кесибизде чыгъарыладыла, деп
къошханды.

ЗА МАН
пагъымы тешерге хазырма»,дегенди.
Алайдан къонакъла, къонакъбайла да «Агро-Ком» теплица
комплексге баргъандыла. Эшик
аллында алагъа аны генеральный директору Игорь Ерижоков
тюбеп, помидорланы, нашаланы
къалай ёсдюргенлерин кёргюзтгенди, аланы технологияларыны
юслеринден тынгылы хапар
айтханды.
Мында да италиячыланы соруулары кёп эдиле. Ала алагъа
тынгылы жууапла да тапхандыла. Энди къызара башлагъан
уллу бадыражанланы суратха
алгъандыла, битимлеге къаллай
суу къуюлгъанына да эс бургъандыла. Игорь Ерижоков а: "Бир да
жарсымагъыз, биз химикатланы
мында хазна хайырланмайбыз,
гара суу бла сугъарабыз",-деп
жууаплагъанды.
Италиячыла Бахсаннга баргъан жолну онг жанында пласт-

Прохладна районнга эди. Мында
ала "Капитал инвест" кирпич завод къалай ишлегенин кёрюрге
сюйгендиле. Ол сегиз тюрлю
кирпич чыгъарады, юч смен
бла ишлейди, хар биринде сегиз
адам урунады. Ала бир сменнге
юч жюз минг кирпич чыгъарадыла. Заводну ичини тазалыгъына,
тизгинлилигине сейир этерчады.
Хар иш да кнопкаланы басыу бла
тамамланылады, ол жумушланы
тиширыула этедиле.
Компьютерледе уа заводну
хар цехинде иш къалай тамамланыла тургъанын кёрюрге
боллукъду. Анда да италиялы
специалистле ишлейдиле. Продукция уа компьютерде эсепге
алынады. Бир жылгъа аны 90
миллион кирпич эм блок хазырлар онгу барды.
Кюнню экинчи жарымында
"Синдика" къонакъ юйде "Италиялы экспортну Къабарты-Малкъарны айнытыуда магъанасы"
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лерини, Италия-Россей сатыуалыу палатаны араларында
экономика байламлыкъланы
андан ары айнытыуну онгларын
сюзер мурат бла келгендиле.
Андан сора да, ала "Италиягъа
Кавказ тюбейди" деген проектни
чеклеринде бешинчи сессияны
бардырлыкъдыла»,-дегенди.

«Терек бахчачыларыгъызны
алларында къалпагъымы тешеме»
- Буз уруудан къоруулагъан
сетканы уа Россейде алыкъа
эталмайдыла. Биз аны тышындан бек багъа сатып алабыз.
Болсада сокъуранмайбыз. Алгъаракълада къаты жауун жаууп, буз ургъанда, машинамы
сетка тюбюне салгъан эдим да,
анга хата жетмегенди,- дегенди
генеральный директор.
Ол терек бахчала къаллай
бир жерни тутханларын, аладан
ненча тонна кёгет алыннганын,
къаллай сортлула ёсгенлерин
да билдиргенди. «Тирликни уа
сентябрь айда алып башлайбыз. Ол жумушха отуз кюн кетеди. Кюз артында алма жыяргъа
кёплени къатышдырабыз. Асламында ала жууукъ элледе жашагъанладыла. Андан сора да,
бизге жылгъа бир ненча кере
италиялы специалист келип,
къарап, билмеген затыбызны
юйретеди»,-дегенди.
Тереклени тюплеринде заранлы хансла болмагъанларын
эслеп, италиячыла аны бек жаратхандыла. Мында аланы энчи
машинала бла кетергенлерин
да эшитгендиле.
Алайда Форте Маурицио
Замир Балкизовну костюмуну
жагъасындан къызыл къанатларында къара тамгъачыкълары болгъан къамажакъчыкъны
(учдакет) алады да, аны къол
аязына салып: "Бу терек бахчалада керти да таза, саулукъгъа
хайырлы кёгетле ёсгенлерине
ма бу затчыкъ да шагъатлыкъ
этеди. Сизни терек бахчачыларыгъызны иш кёллюлюклерине
уллу ыспас этеме, халкъда айтылыучусуча, алларында къал-

масс орунла чыгъаргъан "Строймаш" заводха да къайтып, анда
ишлеген немисли эм италиялы
оборудованиягъа да къарагъандыла. Предприятияны генеральный директору Тимур Ашабоков бла да тюбешип, кёп затны
юсюнден ушакъ этгендиле.
Чекленнген жууаплылыгъы
болгъан "Холод" обществода уа
алмаланы сакълауда гликольну
хайырланыгъыз, ол холодильникде тургъан кёгетлени аслам
заманны бузулмай сакъларгъа
болушады, деп юйретгендиле.
Ол жаны бла болушлукъ этерге да айтхандыла. Фирманы
генеральный директору Мурат
Назранов алагъа жюрек ыразылыгъын билдиргенди эмда
келир жыл жангы холодильный
камералада италиячыла айтхан
амалны хайырланырыкъларын
айтханды.
Андан сора къонакъланы жолу

деген темагъа конференция
болгъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели
Руслан Хасанов, аны орунбасары Мухамед Кодзоков, республиканы эл мюлк министри
Альберт Каздохов, районланы,
шахарланы эм эллени администрацияларыны башчылары, министерстволаны, ведомстволаны
келечилери, предпринимательле
да къатышхандыла. Жыйылыуну
Альберт Каздохов ачханды.
Ол залда олтургъанланы къонакъла бла шагъырей этгенден
сора Къабарты-Малкъар тыш
экономика байламлыкъланы андан ары кючлендире баргъанын
айырып айтханды. Италиячыла
бла бирге ишлеуню хайырлы
къуралгъаны да анга шагъатлыкъ этгенин чертгенди. «Бу
къыралны келечилери бу жол
бизге Италияны эмда ЮФО-ну
бла СКФО-ну предприниматель-

МАГЪАНАЛЫ ТЕМА

Европалы сюд Россейге этилген
даулагъа къарауну тохтатханды
ноябрь айындан
Былтырны
бери Страсбургда Адамны
праволары жаны бла Европалы
сюдге Россейни 2716 гражданининден, ала уа барысы да
Къалмукъда жашагъанладыла,
тарыгъыула келгендиле. Алада
озгъан ёмюрню 40-чы жылларында туугъан журтундан
зор бла кёчюрюлген къалмукъ
халкъгъа сынатылгъан къый-

ынлыкъ ючюн Россейден компенсация изленнгенди.
Страсбургга жетгинчи уа, ала
РФ-де битеу сюд инстанцияланы
ётгендиле. Алай Россейни правосунда репрессиягъа тюшгенлеге
салыннган жюрек къыйынлыкъ
ючюн хакъ тёлеу жаны бла законла болмагъанларыны сылтауу бла къагъытла барысы да артха жиберилген эдиле. Ма андан

сора жетгендиле къалмукълула
Европалы сюдге.
Алада быллай иш баргъанын
эшитгенден сора уа къагъытланы жарашдырыу Къабарты-Малкъарда, Север-Кавказ
федеральный округну башха
регионларында да башланнган
эди. Документле жыйышдырып
айланнганла бюгюн да аз тюйюлдюле.

Италияны бла КъабартыМалкъарны араларында байламлыкъла къаллай файда
келтиргенлерини юсюнден а
Правительствону Председатели
Руслан Хасанов айтханды. «Бирге ишлеуюбюзню хайырындан
республиканы экономикасы
аягъы юсюне бола башлагъанды. Алай бизге бек багъалы неди
десегиз,сизни бизге ышаннганыгъыз эмда ийнаннганыгъыз»,- дегенди ол. Премьер бирге
ишлеу жетишимли болгъанына
шагъатха быллай бир шарт да
келтиргенди: италиялы оборудование бла жаланда консерва
промышленностьда 50 тюрлю
продукция жарашдырылады.
Конференциягъа Италия Республиканы Юг эмда СеверКавказ федеральный округлада
генеральный консулу Лодиджиани Пьерпаоло да къатышханды.
Ол кечигип келгени ючюн кечгинлик тилегенден сора СеверКавказ федеральный округну
жеринде италиячыланы къатышыулары бла ишлеген заводла,
банкла, уллу эм гитче цехле да
борчларын бет жарыкълы толтургъанларына ыразылыгъын
билдиргенди.
Мындан ары да СКФО-гъа
италиячыла дагъыда кёп башха
проектлери бла келликлерин
айханды. "Бу кюнледе уа Минги
тауда "Онбиреуленни ышыгъыны» къурулушу башланып,
юч ыйыкъдан хайырланыргъа
берилликди»,-дегенди. Сора,
чам этип: «Беш минг метр бийикликге чыгъып, солургъа сюерикле уа болурламы!?"- дегенди.
Консул проектлени жашауда бар-

арыгъыуланы жазгъанланы
уа «Клаус и Юрий Киладзе
Грузиягъа къажау» деген иш базындыргъан эди. Европалы сюд
бу къырал политика репрессиялагъа тюшгенле жюрек къыйынлыкъ сынагъанлары ючюн
компенсацияны тохташдырмаса,
ол къарындашла Киладзелеге
4-шер минг евро тёлерге керекди
деп, аллай оноу чыгъаргъан эди.
Ма анга ышанып жазгъандыла
къалмукълула да. Алай былайда
бир затны белгилерге тийишлиди. «Политика репрессиялагъа
тюшгенлеге социальный тутхучлулукъ этиуню юсюнден» 1997
жылда къабыл кёрюлген законда артыкълыкъгъа тюшгенле

Т

дырыугъа уллу къыйын салгъан
Арсен Каноковха, республиканы
башха оноучуларына да ыспас
этгенди.
Форте Маурицио да мында
ишни сюйген, эрине билмеген
адамла жашагъанларын чертгенди. "Мен арт он жылда Къытайда ишлегенме, алай мында
халны анда кёралмагъанма.
Андан сора да, италиячыла
мытырладыла деп,аллай оюм
жюрюйдю. Сизде кёрдюк ол

терс болгъанын. Бизни адамларыбыз мында жетишимли
ишлейдиле. Кеси аллына бир
зат да болмайды. Къармашыргъа керекди. Инвестицияла,
предпринимательлерибиз да
бери бютюн кёп келир ючюн,
къолдан келгенни аямазлыгъыбызгъа сизни ышандырабыз»,дегенди ол сёзюню ахырында.
КъМР-ни промышленность
эм сатыу-алыу министри Иван
Пономарёв а республикагъа
келлик инвесторла мында бир
хата кёрмезликлерине ышандыргъанды.
Андан сора конференциягъа
къатышханла "тёгерек столлада" ишлегендиле. Ала эл мюлк,
промышленность эм туризм,
сатыу-алыу эм банк жумушланы хайырлы этиуню амалларын
излегендиле.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор алгъанды.

сынагъан къыйынлыкъ ючюн
компенсация белгиленипди.
Алай закон къабыл этилгенли
16 жыл озгъанлыкъгъа, тёлеулени низамы, аны ёлчеми да
тохташдырылмай къалгъанды.
Ма ол терсликни тюзетиуню
юсюнден барады Европалы
сюдню оноуунда сёз.
Грузия ол законну 9-чу статьясына тийишлиликде компенсация тёлеуню жорукъларын алты айны ичинде кийирмесе, ол заманда Грузия
къарындашла Киладзелеге
тёртюшер минг евро тёлерге
борчлу этилген эди.
Ахыры 4-чю бетдеди.
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Айлыкъ хакъны кёбейтирге
не зат чырмайды?
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Биринчиден, орта билим берген окъуу юйледе эмда сабий
садлада устазланы айлыкъларын ёсдюрюу иш къалай
тамамланнганы сюзюлгенди.
КъМР-ни билим бериу эм илму
министри Пшикан Семёнов билдиргенича, РФ-ни Президентини
597-чи номерли Указын толтуруу
ведомствону энчи контролюндады.
Министр айтханыча, устазланы айлыкъларын регионда
экономикада орталыкъ иш хакъны ёлчемине дери жетдирирге
борч салыннганды. Бусагъатда
КъМР-де ол 18,8 минг сомду. Республикада болгъан 290
школдан токъсанында аны толтуралмагъандыла. Шахарланы
бла районланы тенглешдирип
айтханда уа, Бахсан районда
устазланы хакъы 19,2 минг
сомгъа дери кётюрюлгенди.
Дагъыда Зольск, Май, Чегем,
Терк, Прохладна районлада
айлыкъны экономикада орта
ёлчемден кёп этерге онг чыкъгъанды. Алай Нальчикде уа ол
жаланда 17,9 минг сомгъа жетдирилгенди, Черек районда уа
жаланда 16,9 минг сомгъа дери.
Школгъа дери билим берген
учрежденияланы юслеринден
айтханда уа, алада айлыкъ хакъны экономикада орта ёлчемни
75 процентине жетдирирге тийишлиди. КъМР-де ол 13,2 минг
сом болургъа керекди. Пшикан
Семёнов билдиргенича, республикада сабий садлада ишлегенлени хакълары орта эсеп бла
15,2 минг сом болгъанды.
Руслан Хасанов айлыкъны
кёбейтирге онглары болмагъан
школлада халны тюзетирге
онг бармыды деп соргъанды.
Министр билдиргенича, бир-

бир школлада штат расписание
тапсыз къуралгъанды. Ала бир
низамгъа келтирилселе, къошакъ ахча табыллыкъды.
Былайда Хасанов анга бирбир учреждениялада ишчилени
хакълары угъай, жаланда аланы
таматаларыны, орунбасарларыны неда бухгалтерлени айлыкълары ёсдюрюлюп къалгъаны
белгили болгъанын билдиргенди.
Ол ишчини бла къуллукъчуланы
хакъларында уллу башхалыкъ
болгъанын терсге санагъанды.
Ызы бла культурада хал сюзюлгенди. КъМР-ни культура министрини къуллугъун толтургъан
Къарчаланы Аминат билдиргенича, сферада ишлегенлени айлыкъларын ёсдюрюрге онг чыкъгъанды. Сёз ючюн, Нальчикде
ол 15,4 минг сом, Зольск, Урван,
Терк, Прохладна районлада сегиз
мингден артыкъ болгъанды. Орта
эсеп бла айтханда уа, культурада
хакъ 10,5 минг сомгъа жетдирилгенди.
Муниципальный къуралыуда
болум энчи сюзюлгенди. Нальчик
шахарны администрициясыны
таматасыны орунбасары Анжела Долова культурада, спорт
сферада хакъны кёбейтирге онг
чыкъгъанын билдиргенди. Алай
школлада хал артыкъ доюн тюйюлдю. Мында 26 мектепде хакъны тюрлендирирге онг болмагъанды. Къалгъанларында уа ол
17 минг сомгъа жетдирилгенди.
Черек районну администрациясыны таматасы Темиржанланы
Махти устазланы хакълары жылны ахырына дери тийишли ёлчемге жетдириллигин чертгенди.
«Алай биз бу ишни устазланы санын азайтып, алай тамамлайбыз.
Ол а жарагъа туз къуйгъанчады.
Бусагъатда 19 устазыбыз ишсиз
къалгъанды», - дегенди ол.
Махти Османович айтханыча,

бусагъатда тау элледе школлада
сабийлени саны аз болгъаны
себепли анда бу ишни тамамлагъан бютюнда къыйынды. Сёз
ючюн, Къара-Сууну школунда
бир классда 3-4 бала окъуйду
неда Бызынгыда хар классда 6-7
сабий барды. «Бу школланы жабып, окъуучуланы Къашхатаугъа
жюрютюрге да боллукъду. Алай
школ жабылса, эл аз-аздан жокъ
болуп къаллыкъды. Дагъыда
сабийлени жолда тау жолла бла
ташыргъа тюшерикди. Аланы
къоркъуусузлукъларын да унутургъа жарамайды», - дегенди
ол.
Темиржанланы Махти культурада халны юсюнден да айтханды. Ол оюм этгенича, бюгюнлюкде муниципалитетлеге
салыннган полномочияланы
барысын да ала кеслери алларына тамамлаяллыкъ тюйюлдюле. Алагъа республиканы
болушлугъу керекди.
Анга жууап бере, Руслан Хасанов ахча къытлыкъны хатасындан бир-бир программала
тамамланмай къалгъанларын
чертгенди. Ол а, бир жанындан,
налог служба кесини ишин тийишли даражада бардырмагъаны бла да байламлыды. «Бизни
налог службабыз РФ-де 83-чю
жерни алады. Бюджетге ахча
тюшмейди, аны ючюн быллай
къыйын оноула чыгъарыргъа
тюшеди», - дегенди ол.
Жыйылыуда Урван эм Терк
районланы администрацияларыны башчылары Андемиркан
Каноков эм Максим Панагов
да сёлешгендиле. Ала да бюджет организациялада айлыкъ
хакъны кёбейтиу жаны бла проблемаланы юслеринден айтхандыла.
ТИКАЛАНЫ Фатима.

Почтачыны кюню

Адамладан ыразылыкъ таба
Акъ-Сууну почта юйю бираз
тозурап тура эди да, алгъаракълада анга тынгылы ремонт
этилгенди. Мекямны ичи ариуду,
тазады.
Мында тюрлю-тюрлю журналла, газетле, каталогла, башха
затла да бардыла. Тюкенледен
эсе ала бираз учузуракъ сатыладыла. Дагъыда почтаны юйюнде
документлени копияларын алдырыргъа боллукъду. Ол жумуш
бла да бери кёпле келедиле.
Кёпден бери да почтагъа таматалыкъны Бабаланы Светлана
этеди. Коллективни да бирикдирип, борчун тийишли тамамлайды. Эрттенликде шахардан
келтирилген газетлени, журналланы эм башха затланы санап
алады. Олсагъатлай окъуна,

почтачылагъа берип, адамлагъа
жибертеди.
Мында биринчи класслы почтачыла урунадыла. Анжела
Исмагилова, Галина Болдышева,
Людмила Белоцерковская шахарда жашагъанлыкъгъа, ишге
танг эрттен жетедиле. Артмакъларын газетледен, журналладан
толтуруп, кеслерине буюрулгъан
жерлеге юлеширге кетедиле.
Бирде уа пенсияланы, тюрлютюрлю пособие ахча да бередиле.
Почтаны таматасы къызланы
ишлерине бек ыразыды. Аладан
сора да, мында Бачиланы Наталия компьютерни операторуду,
керекли къагъытланы хазырлайды.
Жазылыу кампанияда почтачыланы къыстау кезиулериди.

Элде айланнганда, адамлагъа
жолугъуп, газет-журнал алыргъа унутмагъыз деп, эслерине
салып, ангылатыу ишни бардырадыла. Аланы хайырларындан
окъуучуларыбызны саны азаймайды. Бу эллиле, «Замандан»
сора да, «Известия», «Комсомольская правда», «Айболит»,
«Ветеран» эм башха изданияланы аладыла.
Почтаны коллективи тамамлагъан жумушлары ючюн адамладан ыразылыкъ табадыла.
Биз аланы эм коллегаларын
профессионал байрамлары
бла алгъышлайбыз. Ишлеринде бет жарыкълы урунсунла,
адамлагъа ахшы хапарла келтириучюле болсунла.
ОСМАНЛАНЫ Хыйса.

Операция

Юч бандит къурутулгъанды
Терроризмге къажау миллет комитетни информация арасы билдиргеннге кёре, право
низамны сакълаучу органланы энчи бёлюмлери
Нальчикни тийресинде «Труженик» дачалы посёлканы юйлеринден биринде бугъунуп тургъан
сауутланнган бандитлени къауумун къуршоугъа
алгъан эдиле. Алайда жашагъанланы къоркъуусузлукъларын жалчытыр ючюн, ол районда
Миллет комитетни Оператив штабыны башчыларыны оноулары бла контртеррорист операцияны
низамы (КТО) кийирилген эди.
Бандитле кюч структураланы къуллукъчуларына автомат сауутладан от ачхандыла.
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Алагъа: «Кеси ыразылыгъыгъыз бла къолгъа
берилигиз»,-дегенлеринде да, жангыдан атдыргъандыла, гранатланы да хайырланнгандыла.
Атышыуну кезиуюнде юч бандит ёлтюрюлгенди.
Андан сора Россейни ФСБ-сыны КъабартыМалкъарда Управлениясыны таматасыны буйругъу бла контртеррорист операцияны низамы
эмда аны бла байламлы салыннган чекле да
кетерилгендиле.
Мамыр адамланы, право низамны сакълаучу
органларында ишлегенлени араларында да
ачыгъан, ёлген жокъду.
Бизни корр.

Универсиаданы дневниги

Майдалланы саны ёседи
Къазанда бардырылгъан Универсиаданы алтынчы кюнюнде
студентле 30 комплект майдал
ючюн эришгендиле. Россейни
жыйымдыкъ командасы ол кюн
10 алтын майдал алгъанды:
ючюсюн ауур атлетикада, экисин эркин тутушууда, биришер
рапиристкаларыбыз, бассейнде
суугъа секирип, ядрону тюртюп
эришиуледе, семиборьеде эм
тыйгъычлары бла 3000 метрге
чабышыуда.
Женгил атлетиканы семиборье тюрлюсюнде, 6623 очко
жыйып, Татьяна Чернова командагъа «алтынны» келтиргенди.
Ауур атлетикада уа Татьяна
Каширина, битеу да 319 килограммны кётюрюп, Универсиаданы рекордун салып, биринчи
болгъанды.
Озгъан Универсиаданы чемпионкасы Ирина Тарасова, ядрону 18.75 метрге тюртюп, биягъы
даражасын къоруулагъанды.
Тыйгъычла бла юч минг метрге
чабыуда, 8.32,53 кёрюмдюню
кёргюзтюп, Ильгизар Сафиуллин биринчи болгъанды. Екатерина Конева ючге юлешинип
секириуде, 14,82 метрни алып,
Универсиаданы рекордун тохташдыргъанды. Ауур атлетикада
Лондон Олимпиадада «кюмюш»
алгъан Апти Аухадов, битеу
да 372 килограммны кётюрюп,
Россейге ючюнчю «алтынны»
келтиргенди.
Рапиралада эришиуледе
Юлия Бирюкова, Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова
эм Диана Яковлева финалда
Италияны командасын 45:20
эсеп бла хорлагъандыла. Доммакъ майдалланы уа Польшаны

келечилери алгъандыла.
Эркин тутушууда 55 килограмм
ауурлукъда Нариман Исрапилов
Къыргъызстандан келген Самат
Надырбекни 8:2 эсеп бла къытханды эм команданы эсебине
«алтын» къошханды. Аны ызындан, 66 килограммда эрише,
Магомед Курбаналиев, эрменли
Девид Сафарянны хорлап, биринчи жерге кётюрюлгенди.
Тиширыуланы арасында 75
килограмм ауурлукъда ауур
атлетикадан бардырылгъан
эришиуледе Ольга Зубова, кесини нёгер къызын-2008 жылда
ётген Олимпиадада «доммакъ»
алгъан Надежда Евстюхинаны
озуп, Универсиаданы чемпионкасы болгъанды.
Тюнене спортивный ушкок
атыудан эришиуле башланнгандыла. Ала 17-чи июльгъа дери
барлыкъдыла. Битеу да спортну
бу тюрлюсюнде 34 комплект
майдал юлешинирикди. Биринчи кюн командабыз ючюн
Удмуртияны келечилери Дарья
Вдовина бла Александра Алексеева алты комплект юлешиннгенде кюреширикдиле.
Эришиулени жетинчи кюнюнде 40 комплект майдал юлешинирикди. Жарым марафонда,
21 километр 97,5 метрге чабып,
Алина Прокопьева «кюмюш»
алгъанды. Саулайда Россейни
жыйымдыкъ командасы 12-чи
июльгъа 72 «алтын», 35 «кюмюш» эм 31 доммакъ майдал
алгъандыла. Экинчи жерде
уа12 «алтын»,13 «кюмюш» эм 17
«доммакъ» бла японлуладыла.
Басмагъа КЪОНАКЪЛАНЫ
Хасан хазырлагъанды.

Театр

Бек игилеге - грантла
Къабарты-Малкъарны Культура министерствосу театрланы
творчестволу проектлерини
араларында КъМР-ни Башчысыны грантларына тийишлилени
белгилер ючюн, бек игилени ортасында эришиу бардырлыкъды.
Берилген заявкалагъа республиканы башында сагъынылгъан
ведомствону Конкурс советинде
къараллыкъды.
Ары КъМР-ни культура министри Руслан Фиров, республиканы Башчысыны советниги
Уяналаны Аминат, белгили жазыучула, жамауат къуллукъчула,
къырал театрланы башчылары
эм артистле къошуллукъдула.
Была проектни жангылыгъына,
энчилигине, дунияны маданиятына къаллай къошумчулукъ
этгенине эс бурлукъдула. Сора
пьесаны сахнада салыннганыны таплыгъын, спектакльни
къурагъанланы художестволу
даражаларын эм санын, къараучуланы сейирлерине да къарарыкъдыла. Эришиуню юсюнден хапарны КъМР-ни Культура

министерствосуну сайтында
бу адрес бла mkkbr.ru. билирге
боллукъду.
Эсигизге салайыкъ, 2012 жылда КъМР -ни Башчысы республиканы театрларыны чыгъармачылыкъ проектлерине къырал болушлукъ этер ючюн, жыл
сайын юч грант берирге буйрукъ
этгенди. Аланы ахча ёлчемлери
беш жюз мингди. Былтыр КъМРни Музыкалы театрны, А. Шогенцуков атлы къабартылы къырал
драма театрны, М. Горький атлы
орус къырал драма театрны
проектлери хорлагъандыла.
Грантланы алгъанла Алексей
Толстойну «Орёл и орлица»,
Уильям Шекспирни «Король
Лир» деген трагедияларына кёре
оюнланы салгъандыла.
Бусагъатда ючюнчю проект
жарашдырылгъанды. Ол нарт
таурухлагъа кёре салыннган
«Ашамазны сыбызгъысы» деген
балетди. Аны балетмейстери
КъМР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Рамед Пачевди.
Бизни корр.
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ЖЫЙЫЛЫУ

Эм хайырлы проектлени сайлагъандыла
Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну председателини биринчи заместители
Ирина Марьяшны башчылыгъы
бла гитче эм орталыкъ предприниматель иш бла кюрешгенлени проектлерине къарау бла
байламлы комиссияны кезиулю
жыйылыуу болгъанды. Анда
коммерция организациягъа саналмагъан «КъМР-ни Гарантия
фондундан» поручительство
алыргъа боллукъланы къагъытларына къаралгъанды. Битеу да

тогъуз заявка къабыл этилгенди.
Анга кёре Гарантия фонд берлик ахчаны ёлчеми 66 миллион
сомду. Республикада гитче эм
орталыкъ предпринимательликни
айнытыу бла байламлы кёргюзтюлген проектлени жашауда бардырыу къошакъ халда 97 миллион
сомну кредитле бла алыргъа онг
береди. Ол ырысхыла асламысында эл мюлк бла, промышленный товарла чыгъаргъан эм
сатыу алыу бла кюрешгенлеге
берилликдиле

Дагъыда предпринимательле ёнкючге алгъан ахчаларын
тюрлю-тюрлю оборудованияны,
малланы сатып алыргъа эм
къурулуш ишлени бардырыргъа
къоратырыкъдыла. Кредитлени
Гарантия фонд бла бирге ишлеген «Сбербанк» эм «Россельхозбанк» акционер обществола
берликдиле, деп билдиргендиле
КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну прессслужбасындан.
АЗРЕТЛАНЫ Х.

Европалы сюд Россейге этилген
даулагъа къарауну тохтатханды
Ахыры. Аллы 2-чи бетдеди.
ъалмукълула, аланы ызларындан а таулула да, бу
оноу Россейге да келиширик
сунуп, тарыгъыула хазырлап
башлагъандыла. Алай былайда
бир зат эсге алынмай къалгъанды - Грузияда репрессиягъа
тюшгенлеге салыннган жюрек
къыйынлыкъ ючюн ахча тёлеу
жаны бла жорукъ законда барды, алай россейли правода уа
ол жокъду.
Бюгюнлюкде уа Европалы
сюд политика репрессиягъа
тюшгенледен Россейге этилген
даулагъа къарауну тохтатханды.
Аны юсюнден ол басмалагъан
пресс-релизде да айтылады.
«Россейли къырал халкълагъа
политика репрессия этилгенине
женгдиреди. Аны бла байламлы
алагъа къауум социальный
тутхучлулукъ да этиледи. Тарыгъыуланы жазгъанла къыралдан
алагъа зорлукъланы кезиуюнде
салыннган жюрек къыйынлыкъ
ючюн ахча тёленирин излейдиле.
Алай аллай тёлеуле законда белгиленмегенлери ючюн дауланы
россейли сюд органла терсге
санагъандыла.
вропалы сюдге тарыкъгъанла Адамны праволары
жаны бла европалы конвенцияны 6-чы статьясына (сюд органла
тарыгъыуланы сюзгенде, тюзлюк сакъланырыны юсюнден)
эмда 1-чи номерли Протоколну
1-чи статьясына (ырысхыны
сакълауну юсюнден) таянып,
россейли сюдле жангылычлы
оноула чыгъаргъанларына тарыгъып жазгъандыла. Бюгюнлюкде Адамны эркинликлери
жаны бла Европалы сюд 108
тарыгъыуну тинтгенди, алай ала
барысы да терсге саналгъандыла. Сюд тохташдыргъаныча,
тарыгъыулада Конвенцияны
жорукъларына бузукълукъла
этилгени ачыкъланмагъанды.
Алагъа ушаш башха тарыгъыулагъа мындан ары къараллыкъ
тюйюлдю», - деп жазылады документде.
оссейли правода сюдге
берилген хар иш да энчи тинтилирге керекди, алай Европалы
сюдде уа бирге ушагъан ишлени
хар бирин энчи сюзмегенлей, барысына да бир оноу чыгъарылып
къалыргъа болады. Анга «решение по аналогии» дейдиле, деп
ангылатады бизге юрист, КъМРде Адамны эркинликлери жаны
бла уполномоченныйни орунбасары Таукенланы Мустафа.
Ол бизге билдиргенича, Европалы сюдге бир жерден кёп
иш келсе, алада уа бузукълукъ,
къоранчла, бузукълукъну субъекти да бирча болсала, сюд, аланы
барысын да бирикдирип, бир
оноу чыгъарып къояды. Ол ызы
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бла бирге ушаш ишлени тинтмей
къояргъа окъуна эркинди – биз
быллай оноуну къабыл этгенбиз
деген сылтау бла.
- Къалмукълула жетгендиле
Страсбургга дери, алай аланы
жаратмау къагъытлары терсге
саналгъанды. Бизде да документлени жыйып башлагъанларында,
мен бу ишни башламчылары
бла тюбешген эдим, ала халкъ
кёчгюнчюлюкде тас этген мюлклери ючюн къырал тёлеген
ахча азды деп, анга тарыкъгъан
суннган эдим биринчиден. Алай
зорлукъну жылларында халкъгъа жюрек къыйын салыннганы
ючюн тёлеуле излей кёре эдим.
Россейли правода политика артыкълыкъгъа тюшгенлеге аллай
тёлеуле этилирча закон жокъду
– не федеральный, неда республикалы праволу базада. Европалы сюд а оноуларын къыралны
законларына таянып чыгъарады.
аулула да къалмукълуланы
ызларындан тарыгъыуларын
Европалы сюдге бергенликге,
аланы ишлери бла байламлы
башха оноу чыгъарыллыкъ тюйюлдю. Мен акъыл этгенден,
халкъгъа ырысхыларын-мюлклерин тас этгенлери ючюн тёленнген ахча азлыкъ этгенине сёз да
жокъду. Политика репрессиягъа
тюшгенлеге берилген 10-шар
минг сомгъа юй сатып алыргъа
угъай, бир ийнек окъуна чыкъмайды. Аны себепли законнга
зорлукъну кезиуюнде тас этилген
ырысхы ючюн тёленирик ахчаны
кёбейтирге деп, тюрлениуле кийирирге керекди, - дейди ол.
устафа Харунович хар инсан да кесини праволарын,
сейирлерин сюдде къорууларгъа
эркин болгъанын чертгенди.
КъМР-де Адамны праволары
жаны бла уполномоченный неда
аны аппараты сюдге бармагъыз
деп, кишиге оноу этмейди. «Алай
биз, юристлеча, халкъыбызны
жарсытхан затладан кери болургъа эркин тюйюлбюз. Ангылайма,
бусагъатда мени айтханыма
бюсюремегенле, анга къажау
турлукъла, мени аманларыкъла да табыллыкъдыла. Алай
мен кертини, ишни болгъаныча
айтыргъа сюеме. Россейде политика репрессиягъа тюшгенлеге
жюрек къыйынлыкъ салыннганы
ючюн ахча тёлеу жаны бла жорукъ жокъду. Аны энтта бир кере
къайтарып айтама. Былайда
алгъа законланы тюрленидириуню юсюнден сагъыш этерге
керекди», - деп чертгенди мени
ушакъ нёгерим.
лгъаракълада Зумакъулланы
Борис, реабилитация бла
байламлы законнга тюрлениуле
кийириуню юсюнден башламчылыкъны жарашдырып, РФ-де
Адамны праволары жаны бла
уполномоченный Лукиннге бер-
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генди, ол а аны бла Россейни
Правительствосуна чыкъгъан
эди.
Алай анда белгиленнген жумушланы бир-бирлери къабыл кёрюлюп, къалгъанлары
уа кёрюлмей къалгъандыла.
«Мен акъыл этгенден, кёчгюнчюлюкде болгъанлагъа жюрек
къыйынлыкъ сынагъанлары
ючюн ахча тёленирге керек эди.
Бир тюрлю терслиги болмагъан
халкъны - сабийлени, къартланы, тиширыуланы - товар
вагонлагъа жюклеп, Азиягъа
ашыргъан эдиле.
изни таматаларыбыз сынагъан къыйынлыкъ ючюн
бешишер угъай, онушар миллион сом тёленсе да азлыкъ
этерикди. Алай, къайтарып
айтайым, бусагъатда аллай закон жокъду. Андан сора да, репрессиягъа тюшгенлеге, аз-кёп
болса да, тёлеуле этилгендиле,
хар ай сайын пенсияларына да
къошулады, ЖКХ-да бир-бир
льготала берилгендиле. Битеу
бу тёлеулени да эсге алып, алай
чыгъаргъанды Европалы сюд
кесини оноуун.
Дагъыда къыралны башчысы таулулагъа этилген зорлукъ
ючюн бизден кечгинлик тилегенин да унутмайыкъ. Бу иш
жаланда бизни халкъны аллында этилгенди. Аны да жюрек
къыйынлыкъ сынагъанлагъа
компенсацияны бир тюрлюсюне
санаргъа боллукъду», - дейди
Таукенланы Мустафа.
ёзсюз, зор бла кёчюрюлгенле азап сынагъандыла,
аны ахча бла ёнчелер онг окъуна
болмаз. Алай былайда экономика жанын да унутмазгъа
керекди. Правону къоруулаучу
«Мемориал» организацияны
шартларына кёре, озгъан ёмюрню 30-чу-40-чы жылларында
Россейде репрессиялагъа 2,5
миллион адам тюшгенди.
Таулу халкъны кёчюргенде,
аны къыркъ мингнге жууукъ
адамы болгъанды. Анда туугъанланы санамасакъ окъуна,
къырал жаланда мындан кёчюрюлгенлеге 180 миллиард
сом тёлерге керекди. Битеу 2,5
миллион адамны санасагъ а,
ол ахчаны бир къырал да тёлеялмазлыгъы хакъды.
- Бусагъатда адамла, документлерин жыйып, сюдлеге
барып, анда къырал пошлина
тёлеп, ышанып айланадыла.
Алай ахырында уа жукъ да
болмай къалса, бу ишни башламчыларына дау этилликди.
Халкъны нек къозгъагъанларын
ангыламайма. Таугъа ёрлерден
алгъа тёппесине уа жеталырмамы, деп сагъыш этерге керекди,
- дейди ушагъыбызны ахырында
Таукенланы Мустафа.
ТИКАЛАНЫ Фатима.
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Сегиз сабий сад сюерикдиле
Быйыл Ингушетияда юч жангы сабий сад ишлеп башларыкъды – 49 жери болгъан Къарабулакъда, 240 жери
болгъан Орджоникидзе элде эм 120 жери болгъан Магасда. Шёндю республикада 40 чакълы бир школгъа дери
сабийлени юйретген-окъутхан учреждение барды, алагъа
жети мингден аслам сабий жюрюйдю. Алай эсе да, садлада жерле жетишмейдиле. 2010-2016 жыллада республиканы социально-экономика жаны бла айнытыуну чеклеринде
школгъа дери сабийлени юйретирик-окъутурукъ учреждениялада 1760 жер къураллыкъды.
- Ала шёндюгю излемлеге тийишлилик бла жарашдырыллыкъдыла. Сабий садлада бассейнле (кёлле), спорт
эм музыка залла боллукъдула, - дегенди Билим бериуню
эм илмуну министерствосуну школгъа дери бёлюмюню начальниги Хава Евлоева.

Эл мюлк жерлени
осалланыуларын тыяргъа

Эл мюлкню айнытыуну эм продукцияны, сырьёну эмда
аш-азыкъны рынокларын тап халгъа келтириуню къырал
программасыны чеклеринде 2013-2020 жыллада Россейни
Эл мюлк министерствосуну департаментине къыралны
регионларында мелиоратив системаны битеулю эм энчи
халда хайырланыуну айнытыуда экономика магъаналары
болгъан 41 программа берилген эди.
Претендентлени санында Къарачай-Черкес да болгъанды. Ахырында комиссия 25 программаны сайлагъанды,
алагъа федеральный бюджетден субсидия берилликди.
Аланы жашауда бардырыу эл мюлк жерлени седиреулерин тохтатырыкъды эм топуракъны тымын кётюрлюкдю.
Журтла саллыкълагъа къурулуш сертификатла

Д агъыстанны эллеринде жашагъанладан 130 чакълы
бир адамгъа жашау журтла ишлеуню бошасынла деп,
къурулуш материалла сатып алыргъа сертификатла
бергендиле. Алгъын адамлагъа ахча субсидияла бирилип
тургъандыла, жарсыугъа, ол улутхачылыкъгъа эм хыйлачылыкъгъа келтиргенди: болушлукъну элледе пропискалары болуп, алада уа жашамагъанлагъа неда аны целевой
халда хайырланмагъанлагъа берип тургъандыла. Ол кемчиликни кетерир ючюн, субсидия бериуню жангы системасы сингдирилген эди жашаугъа – адамланы тюзюнлей
къурулуш материалла бла жалчытыуну системасы.
Сют фермаланы санына къошулады
Д агъыстанны агропромышленность комплекси быйылны ахырына дери 15 проектни жашаугъа сингдирирге
керекди. Сёз сют-товар фермаланы къурауну юсюнден
барады. Алада юч минг чакълы бир ийнек боллукъду. Проектни битеулю багъасы 274 миллион сомду.

Мал тутмагъан
байыкъланмаз

Э нчи алып айтханда, Ногъай районда 400 мал кечинирик ферманы къурулуш ишлери бошала турадыла, анга
79 миллион сом къоратыллыкъды. Махачкъалада да 40
миллион сомгъа 300 ийнек кечинирча комплексни къыстау
ишлейдиле. Казбековск районда да 200 ийнекге жери болгъан мал ферманы жангыртадыла, анга 8 миллион сом
къоратыллыкъды.
Сейирлик ресторан
Г розныйде тёреде болмагъанча сейирлик инвестиция
проектни жашауда бардыргъандыла. Шимал Кавказда аллай сейирлик зат жаланда олду: Чечен Республиканы ара
шахары Грозныйде «Глобус» деген ресторан - тёрт къатлы
журт-жер шарыча ишленнгенди. Аны ичинде кёп тюрлю
аквариумла бардыла, алада уа - ариу чабакъла. Ресторанны ашарыкъларыны асламысы да тенгиз жаныуарладан
жарашдырыладыла.
Ресторанны ишлеуге ахчаны бизнесмен Руслан Байсаров бергенди. Юйню 2010 жылда ишлеп башлагъан эдиле.
Ресторан шахарны арасында, «Грозный-Сити» деген бийик
ишчи комплексни къатындады. Мында 250 адамгъа иш
табыллыкъды.

Иранлы бизнесменле тахта кёгетчиликни
айнытыргъа айтадыла
Д агъыстанны правительствосуну председателини
орунбасары Шарип Шарипов иранлы фирманы теплицалада тахта кёгетле ёсдюрюу, юй къанатлыланы жайыу эм
къойчулукъ бла кюрешген келечилери бла тюбешгенди.
Фирманы башчысы компания кесини ырысхысына лаклы
халкъ кёчген жангы жерде 20 гектарда теплицала ишлерге
айтханды, дагъыда юй къанатлы фабриканы эм 100 минг
къойгъа ферманы къураргъа сёз бергенди. Андан сора да,
бизнесменле Сулакъда эки минг гектарда тахта кёгетле
ёсдюрюр муратлыдыла.
Шарипов иранлы къонакълагъа бизнесменлеге болушур
ючюн, агрохим арадан, росэлмюлк арадан, илму-тинтиу
институтдан, Сатыу-алыуну бла тыш байламлыкъланы
министерствосундан эм Миллет политика жаны бла министерстводан специалистлени ишчи къаууму къураллыгъын
айтханды. Председательни орунбасары, андан сора да,
оноучула бирикдирилген инвестиция проектлени жашауда
бардырыргъа болушурукъларын билдиргенди.

2013 жыл, 13-чю июль
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Юбилей

Аны баш ниети - билимли, адепли
кадрланы ёсдюрюудю
кюнледе филология илмуланы
Будоктору,
профессор, КъМКъУ-ну
малкъар тил кафедрасыны башчысы
Кетенчиланы Бахауу тдинни жашы
Мусса кесини 50-жыллыкъ юбилейин белгилейди. Ол Тёбен Чегемде
туугъанды. Школну тауусхандан сора
университетни тарых-филология факультетине окъургъа киреди. Аны 1986
жылда айырмалы бошайды.Андан
сора бир ауукъ заманны элинде Къулийланы Къайсынны атын жюрютген
мектепде орус тилден бла литературадан окъутады.
1987 жылдан бери КъМКъУ-ну
малкъар тилни эм литератураны кафедрасында ишлейди. 1992 жылда
Башкъортостанны къырал университетини кандидат диссертацияла
къоруулагъан энчи советини жыйылыуунда «Формально-семантические

Башха-башха кезиуледе Кетенчи улу
Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну илму къуллукъчусу, КъМКъУну филология институтуну къабарты
эм малкъар филология кафедрасыны
деканыны орунбасары, бу институтну
директоруну орунбасары, КъМР-ни
билим бериу эм илму министрини
орунбасары болуп да тургъанды. 2009
жылдан бери университетни малкъар
тил кафедрасына башчылыкъ этеди.
етенчиланы Мусса тил билимни
айныууна магъаналы юлюш къошханды. Аны синтаксисден тинтиулери
жаланда Къабарты-Малкъарда угъай,
андан тышында да белгилидиле. 120
илму эм окъуу-методика ишни, ол
санда юч монографияны эм ондан
артыкъ окъуу пособияны авторуду.
Илму бла кюреше, ол тилибизде
с и н та кс и с е д и н и ц а л а н ы м у р д о р
-магъана жаны бла юлешиниулерине
энчи эс бурады. Гуманитар тинтиуле
бардыргъан институт хазырлагъан
«Бусагъатдагъы къарачай-малкъар
тил» (эки кесеги барды) деген уллу
ишни ол темагъа аталгъан бёлюмюн
жазгъанды. Андан сора да, РФ-ни Билим бериу эм илму министерствосуну
заказы бла Къарачай-Черкесни къырал университетинден коллегалары
бла бирге кавказ эм тюрк тилледе бош
айтымны синтаксис мурдорун тинтиуге
жораланнган илму ишни жарашдырыугъа къатышханды. Бюгюнлюкде ол
республиканы халкъларыны тиллеринде бош айтымны парадигматикасы
бла кюрешеди.
рофессор тюрк эм битеулю тил
билимге аталгъан халкъла аралы, битеуроссей эм регион илму

К

Кетенчиланы Мусса.
модели именного пред ложения в
современном карачаево-балкарском
языке» деген темагъа илму ишин
къоруулагъанды.
ны илму башчысы белгили синтаксист-тюрколог Ахматланы
Ибрагим болгъанды. 2001 жылда,
докторантурада экинчи жылын окъуй
тургъанлай, КъМКъУ-да «Структура и
семантика именных предложений в
карачево-балкарском языке» деген
темагъа доктор диссертациясын болжалдан алгъа къоруулагъанды. 2005
жылда РФ-ни Билим бериу министерствосуну оноуу бла анга профессор
деген ат аталгъанды.

А

П

конференциялагъа тири къатышады.
Аны докладларыны тематикасы синтаксисни вопрослары бла бирге дисциплинала аралы проблемалагъа да
жораланадыла.
Ол «Къарачай-малкъар тилни синтаксиси» деген курсдан, андан сора
да, «Тюрк тил билимни бусагъатдагъы
концепциялары», «Къарачай-малкъар
тилде болуш ахырланы магъаналары», «Тюрк тилледе тилни кесеклерини юсюнден» дегенча эм башха
спецдисциплиналадан да лекцияла
окъуйду эм практика дерсле бардырады. Аны бла бирге магистр программагъа башчылыкъ этеди. Ол дагъыда
бийик квалификациялы илму кадрланы хазырлаугъа уллу эс бурады.
Алай бла, аны башчылыгъында сегиз
кандидат эм бир доктор диссертация
къорууланнганды.
усса Бахауутдинович окъуу учрежденияланы окъуу-методика
жаны бла жалчытыугъа да тийишли
магъана береди. Бирси алим-педагогла бла бирге, орта школлагъа деп,
малкъар тилни окъутууну концепциясын, андан стандартны, 5-чи - 9-чу,
11-чи класслагъа программаны да
жарашдыргъанды. Андан сора да,
Андрей Плешаковну «Тёгерекдеги къудурет» (1-4-чю классла) деген окъуу
китабын тилибизге кёчюргенди эм бу
дисциплинадан терминлени сёзлюгюн
хазырлагъанды. Окъутууну айнытыуну
федеральный институтуну Билим
бериуню проблемаларыны миллет
арасыны илму-методика советини
келечиси болуп тургъанды. КъМКъУну диссертацияла советини члениди.
Окъуу-юйретиу эм илму-тинтиу иши

М

ЭСКИ ЭЛЛЕРИБИЗ

Тютю
Тютю табийгъатыны ариулугъу бла
Бахсан ауузунда айырмалыды десем, жангылмам. Эртте заманлада
былайда эл болгъанды. Мен билип,
анда Ахкёбеклары, Теуалары, Геккилары эм башха тукъумланы келечилери жашагъандыла. Коллективизация башланнганда уа, юйюрлени
андан Тотургъа (шёндюгю Тырныаууз
шахар), кёчюрюп, жерлерин Огъары
Бахсанда бла Чылмасда колхозлагъа
юлешип бергендиле. Аланы чеклери
уа Тютю суу ыз бла бёлюннгенди.
Эсимдеди, ол жерлени къоруулагъан, сугъаргъан да Огъары Бахсандан
Гулийланы Ибрахим, Теммоланы
Лукъман (атам) эм Гутча (тукъум аты
эсимде тюйюлдю) эдиле. Ала иелери
къысталгъан журтлада жашагъандыла. Биз Теуаланы жангы юйлеринде
тура эдик. Къалгъанла Ахкёбекланы

Тенгизни мекямында кечиннгендиле.
Башха журтла кими оюлуп, башхасы
тууарылып эдиле.
М а л о р у н л а н ы ке н гл и к л е р и н е ,
уллулукъларына бусагъатда да сейир этеме. Бирини арбазында кеси
алларына чыкъгъан помидорла ёсе
эдиле. Ол заманда керахатдыла деп,
таулула аланы ашамагандыла. Арпа,
зынтхы, будай, тары сабанланы орургъа, бичен чалыргъа, дырын жыяргъа
Огъары Бахсандан, Чылмасдан кёп
адам келиучю эди.
Мен бютюнда сейир этген зат: кюз
биченде ча лгъычыла, дырынчыла
бизни, сабийлени, жиберип, элни
кюнбатхан жанында, ырбыда, агъач
ичинде къая тешик болуучу эди да,
андан буз келтиртип, айран суусапларына салыучу эдиле. Бийик тауда
чыранла да, тау этегинде, терекле

ичинде, таш хуруланы тюплеринде,
жайны ол кезиуюнде ол эримей тургъанды! Алайы терен да тюйюл эди.
Баям, башындан тюбюне дери бир
метр, кенглиги уа 70-80 сантиметр
болур эди, дейме.
Властьла коллективизацияны кезиуюнде не хыйсапдан чачхан болур
эдиле бу ариу элчикни? Терек бахчалары, къабыр орунлары, журтлары,
мекямлары – хар не жаны бла да
жашау этерге къолайлы, нек тюп
болургъа керек эди озгъан ёмюрню
20-чы жылларында.
Колхозла уа адамлары къысталгъан элни татыуун чыгъарып хайырланнгандыла. Биченликле чалынып,
гебенле, тишле ташылгъанлай, былайгъа бек алгъа саулукъ ийнеклени
сюрюую келгенди. А ла а лысынны
отлап бошагъанлай, къой сюрюуле

Мусса алим нёгерлери бла.
бла бирге жамауат жумушлагъа
да тири къатыша ды. Ана тилни,
филологияны айнытыуну, сакълауну
проблемаларын басма органлада
кётюреди.
л не заманда да студентге, аспирантха, жаш алимге, устазгъа
– къарачай-малкъар тилден эм битеулю тюркологиядан сорууу болгъан
хар кимге да болушургъа хазырды.
Жашаууну магъанасын дисциплинала аралы тинтиулени мындан ары
жангы даражагъа элталлыкъ кадрланы хазырлауда кёреди.
Кетенчиланы Мусса келишиулю,
жарыкъ адамды. Аны бла ушакъ бардыра, сейирлери кёп болгъанына тюшюнесе. Хар заманда да жетишимге
итинеди, ол къылыгъын бирсилеге да
юйреталады. Тырман этип, адамны
жанын къыйнамайды. Ариу сёлешип,
юйретир затын алай ангылатады.
Ол эки сабийни атасыды. Юйдегиси
бла бирге жашчыгъы Муратны бла
къызчыгъы Аминаны ахшы тёреледе
ёсдюреди.
Биз, Муссаны коллега лары эм
шуёхлары, аны юбилейи бла алгъышлай, мындан ары да ишинде
жетишимли, юйюр жашауунда тынчлыкълы, саулукълу да болуп, ёсюп
келген жаш тёлюню юйретиуде бла
окъутууда бет жарыкълы урунурун
сюйгенибизни билдиребиз.
АППОЛАНЫ Алим,
филология илмуланы кандидаты,
доцент, КъМР-ни
Правительствосунда Жаш алимлени эм специалистлени
советини таматасыны экинчиси.

О

кё ч ге н д и л е . А л а н ы ы з л а р ы н д а н
жылкъы сып-сыйдам жюлюгенди
биченликлени. Ма алай ие кёзден
мал ёсдюргендиле колхозчула къыралгъа.
Не уа Тютю ичин алсакъ, ол къаллай ариу ауузду. Кеси да барып
Адыр-Сууда Уллу Таугъа тиреледи.
Тютю башы чынгыл а, альпинистле
айтханнга кёре, бек къыйын категориягъа саналады. Анга чыкъгъан
къаячылагъа олсагъат «уста» ат
бериледи.
Бусагъатда Тютюню бузулгъан
юйлерини мурдор ташлары окъуна
къалмагъандыла. Халкъыбыз кеси
жеринде жашап тургъанлай, эрттедегили эллерибиз унутула, жокъ бола
баргъанлары бек жарсыулуду. Ким
биледи, келир тёлюледен бирлери
ариу табийгъатлы Тютюге къонуш
салыр эселе уа. Жай чилледе буз
къайнагъан чауулла болгъан жерлени жангыдан табып, алайда кафеле,
ресторанла ишлеп, келген къонакъладан ыразылыкъ алып, жолларына
ашырыр кюн да чыгарына ышанабыз.
ТЕММОЛАНЫ Мухадин.
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ОКЪУУЧУЛАРЫБЫЗНЫ ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪЛАРЫ

Ырысла, адетле, тёреле

Фахмулу алим, жютю
кёзлю тамсилчи

Къарачай – малкъар халкъда буруннгу
адет-тёрени билген эсли адамла кёпдюле.
Улбашланы Мухадинни къызы Саният да
(Цаколаны келинлери) аладанды. Ол анасы
Герюкланы Хазинерден, аммасы Уяналаны
Гоккадан, къартладан эшитип, ырысланы,
таурухланы, айтыуланы, дагъыда кёп тюрлю
сейир материал жыйышдыргъанды. Газет
окъуучуларыбызгъа ала керек болурла деп
ышанабыз. Мындан арысында ала бла сизни
шагъырей этер муратлыбыз.

Гузеланы Магометни
жашы Жамал Огъары
Жемталада туугъанды.
Бюгюнлюкде Россейни
белгили тюркологларындан бириди, филология
илмуланы докторуду. Ол
басмалагъан бир къауум
китапны эсигизге салыргъа
сюебиз: «Малкъар тилни
школ ангылатма сёзлюгю», «Малкъар-орус школ
сёзлюк», «Малкъар тилни
школ орфография сёзлюгю», «Къарачай-малкъар
тилни омонимлерини сёзлюгю».
Андан сора да, студентлеге бла школчулагъа кёп
дерслик кипат да жарашдыргъанды. Битеу да Гузе
улу журналлада, жыйымдыкълада чыгъаргъан илму
ишлени саны 242 боладыла. Бусагъатда уа ол «Къарачай-малкъар тилни синонимлерини сёзлюгюн»
басмагъа хазырлай турады.
Алимлик ишинден бош заманында уа Жамал тамсилле жазады. Аны бу чыгъармалары да магъаналыдыла,
жигитлери уа, игирек къарасанг, бизни жаныбызда,
къатыбызда айланнган адамланы ышанларын, сыфатларын да кёрюрге боллукъду алада. Бюгюн а биз сизни
аны жангы тамсили бла шагъырей этерге сюебиз.

Къылыкъсыз къадыр
бла мулхарчы гырайтла
Ишлеп, чочуп да къадыр
Эшеклени озады.
Окъуп башласа уа, ол
Бек узуннга созады.
Алай эркин хастанда
Къылыкъсыз къадыр барды.
Хастан угъай да, анга
Сау дуния да тарды,
Къадырланы барындан
Аны бар башхалыгъы Чочугъандан сора да,
Ма къабыучу къылыгъы!
Къуудушха аш салынса,
Атха, эшекге жанлап.
Хастандан юркютеди,
Тюртюп, къабып, табанлап.
Жортургъа, отларгъа да
Къадырны ат юйретеди.
Ол а, тил этип, аны
Хастандан кери этеди.
Бирси эки атны да,
Сёге кетип, къыстатды.
Къадыр тенгин окъуна
Мычымагъанлай сатды.
Байталны да къабаргъа
Кёп адыргы этеди,
Алай андан жухуна
Терк-терк табан жетеди.
Анда эки гырайтны
Ол башхача кёреди.
Кеси тойса, алагъа
Мулхарындан береди.
Гырайтла хастанында
Аш эркин болмаз, эшта,

Андан жетиучюдюле
Къадыргъа эрттен, кеч да.
Акъсыл гырайт мухарды –
Аш айырмай ашайды,
Аты гырайт эсе да,
Бууазгъа бек ушайды.
Къышхыр мулхар, таза, кир Къадыр бергенни урур,
Солууун къайтаралмай,
Ауурланнганлай турур.
Къара гырайтчыкъны уа
Иши, ашы да жарты.
Жалынчакъды жашауу:
Эшеклени бек къарты.
Ёмюр ажирлеге
Кёзбау эте барады,
Ниети уа кесинден
Онглулагъа къарады.
«Ат, ажир да недиле
Къадырбийни къатында!
Ёгюзню къоркъутайыкъ,
Барып, сени атынгдан!
Ол жауурсырт, жаталакъ,
Санга мюйюз къайырып…
Тейри, алай къыстарбыз,
Къышхырын да сыйырып!» Деп, мулхарчы гырайтла
Ёгюзню жаныйдыла,
Кёзбау сюйген къадырны
Эрттеден таныйдыла.
Къадар кеси къылыгъын
Тутдурмай туралмайды.
Ол барлыкъда хастанда
Мамырлыкъ къуралмайды.

Байрам

Нептунну оюнлары
Онтёртюнчю июльда Майскийни шахар пляжында, Нептунну кюнюне жораланып,
байрам боллукъду. Мында
жа ш а г ъ а н л а а н ы тё р е л и
халда онбеш жылны ичинде
белгилейдиле.
Жыйылгъанлагъа «Нептуновы потехи» деген жомакълы
сахна оюнчукъ кёргюзтюллюкдю. Маданият юйню башчысы, бу ишни къурагъан Светлана Григорьева билдиргенича, жомакъны баш жигитлери,
сабийлени команда лагъа
жыйып, сууда оюнла бла эри-

шиуле бардырлыкъдыла.
Андан сора да, алагъа
« А в а н т ю р и с т ы » те ат р н ы ,
«Ералаш» сабий къауумну,
«Мелодия» макъам студияны эм «Ата журт» тепсеу
къауумну къатышыулары бла
концерт программа да къураллыкъды. Спорт майданда
да сюйгенле пляж футбол
бла волейбол ойнарыкъдыла.
Наталья ЮРЧЕНКО.
Май районну жер-жерли
администрациясыны
пресс-службасы.

Ата-бабаларыбыз къалай
жашагъандыла, неге ийнаннгандыла
Жаш келинлеге
Юйде киштик неда ит болса, ол, къубулуп, а дамны
аягъына ышылыргъа сюеди.
Сабий сакълагъан келиннге
аланы аягъы бла урургъа,
тюртюрге жарамагъанды.
Нек десегиз, хыны къарагъан
келинни сабийи тууса, сырт
сюегине ит неда киштик
тюк чыгъа ды, дегендиле.
Ол, къыйналып, тынчаймай,
аякъчыкълары бла башчыгъын орундукъгъа тиреп, къарынчыгъын ёрге кётюрюп
жилярыкъды.
Аны уа былай тынчайтхандыла. Къара гыржынны, ол
болмаса, къышхырдан этилгенни, ич жумушагъын алып,
андан гитче топпанчыкъла
хазырлагъандыла. Баланы,
къарынчыгъына жатдырып,
боюнундан энишге сырт сюекчигине тыншчыкъ басып
ышыгъандыла. Гыржын топпанчыкъгъа тюкчюк жабышып чыкъгъанды. Сабий да
андан сора тынчайгъанды.
Сейирлик жаныуарчыкъгъа, ауруулу, сакъат адамгъа, сабийге да масхара
этерге, артыкъ сейирсинирге,
жарсыргъа жарамагъанды.
Ауурлугъу болгъан тиширыугъа ауушхан адамны бетин,
ахырысы бла да кёргюзтмегендиле. Сакъ къайын
анала аллай келинлерин, бир
амалы болуп, къайгъы сёзге
элтмегендиле. Аны ючюн
ёпкелеген адет да болмагъанды.
Сабий сакълагъан келиннге ашаргъа кюсеген затын,
уялтмай, соруп билгендиле.
Табылыргъа не къыйын зат
болса да, жууукълары, къоншу – тийре да аны жетдирирге кюрешгендиле. Ол анга
угъай, сабий кюсеген, аны
чархына керекли затды, деп
оюмлагъандыла.
Тиширыугъа жукъ урларгъа
жарамагъанды, т ууарыкъ
сабийни санында ол затны
тамгъасы къа ллыкъ суннгандыла.
Малкъарлыла: «Аллах
сакъласын, жаш сабий къазауат башланыр жыл кёп
тууады», - дегендиле.
Уруш этип ойнагъан сабийлеге уа: «Аллах сакъласын,
аман оюн этедиле», - деп
тыяргъа кюрешгендиле.

Къартланы
айтыулары
Малкъарлы эм къарачайлы къартла: «Къара къулла,
къыраллагъа оноу этип тебиреселе, ол дунияны ахыр
кюнлери жууукълашып келгенини белгилеринден бири
боллукъду», - дегендиле.
Бурун заманлада уллуаякъ
къызлагъа: «Къул тукъумдан
чыкъгъаны аякъларындан

билинип турады», - деп болгъандыла. Аны ючюн къыз сабийге тарыракъ чабырчыкъла, къолайлы, бай, монглу
адамла уа гитче чурукъчукъла
кийдиргендиле.
Гошана, бий, бай, ёзден
къызла, къубулуп, сюзюлюп
атлагъандыла. Къул, къарауашланы уа жюрюшлери да
киши маталлы болгъанды.
Кече къаманы, къынындан чыгъарып, ачылгъанлай
къояргъа жарамагъанды.
Бичакъны да хант къанганы юсюнде ол формада
къоймагъандыла. Аланы кёз
кёрмез жерге салгъандыла.
Къартла: «Къама бла, бичакъ
бла да кече жин, шайтан ойнайды», - дегендиле.
Тиширыу, чачын тарап, таракъда къа лгъан тюк лени
кюйдюрмегенди. Мёлекле,
адам кюйген сунуп, жарсып,
кёкден учуп жетедиле, деп
ийнаннгандыла.
Кече, кёз байланнгандан
сора, юйню тюбюн сибирирге,
сибиргенни да эшикге атаргъа жарамагъанды. Къартла
аны: «Юйден берекет кетеди»,
- деп ангылатхандыла.
Кече, кёз байлангандан
сора, къагъанакъ неда андан аз абаданыракъ сабийни
эшикде айландырмагъандыла. Жин зараны жетерикди,
дегендиле.
Тиширыу жууулгъан ич кийимин эшикде, адам кёрген
же р д е та г ъ ы п к ъу р г ъ а к ъ сытса, аны билимсизликге,
намыссызлыкъгъа санагъандыла.
Эрттенликде адам кесини
чархында, аягъында, билегинде, бутунда къаралгъан
тамгъала эслесе, къартла:
«Ачы ёлюк (адам къолундан
неда бир къыйынлыкъда,
ажымлы ёлгеннге айтадыла)
чимдигенди, жау ийис этдирирге, локъум этип, юлеширге
керекди», - деп болгъандыла.
Биреуню къабакъ эшигинден, сехлеринден, эшигинден,
босагъа аллындан, эр кишини
атын айтмай, тиширыуну атын
айтып чакъыргъан адет болмагъанды. Ол бек ырысха саналгъанды. Юйюрню аталары
болмаса окъуна, бешикде
къагъанакъ жашчыкъны атын
айтып сёлешгендиле. Не уа:
«Аланла, юйдемисиз?» – дерге керек болгъанды.

Ёзден адетледен
Къарачай - малкъар халкъ
къуру кеси жашап турмагъанды. Ол башха Кавказ миллетле бла да нёгерлик, шуехлукъ жюрютгенди. Бир ненча
тилни билген адамларыбыз
болгъандыла. Анам, анасы
да былай айтыучу эдиле:

«Гошана къызла бла бий,
бай жашла Нарсанада (Кисловодск) бурун заманлада
оруслу къызла, жашла бла
омакъ кийинип, тачанкаланы
зынгырдатып, кюлюп, бир
бирни къуууп ойнаучу эдиле.
Гюлле са лыннган (парк)
тереклерини тюбюнде орус
нёгерлери бла заманны зауукълу ётдюргендиле».
Малкъаргъа Ингилизден
келген алимле юй башладан
тойгъа къарап болгъандыла.
«Мындача, кём - кек кёзлери
болгъан ариу къызла бизде аздыла», - деп жазады
ингилизли алим.( «История
Кабарды и Балкарии»)

Таулу жаулукъла
Гыранча жаулукъла деп
болгъанды. Баям, «граница»
деген сёзден къуралгъанды.
Аланы этерге деп къумачланы сатаргъа келтиргенлеге:
«Из-за границы привезли»,
- дей болур эдиле. Бизни таулу тиширыула аллай къумачладан аламат чачакъла
тюйюп, сейирлик жаулукъла
этип болгъандыла. Шёндюгю
заманда таулу келинлени юйге
жыйгъанда кёрюрге боллукъбуз аланы.
Гюлменди (гюл менде),
«мени юсюмде гюл» деген
тюрк сёзден къуралгъанды. Бу
аламат женгил жаулукъланы
жангы келинле да жюрютгендиле.
Ма лкъарлы къызла, ашазыкъ этгенде болмаса, жаулукъ къысмагъандыла. Гюлмендилени Тюркден, Дагъыстандан, Азербайджандан
да келтиргендиле. Дарийни,
къатапаны артыкъ сыйлы кёргендиле.
Таулу тиширыула, къол
ишге уста болуп, жюн затланы
ариу этгенликге, чыммакъ –
акъ, къар кибик, жаулукъланы
къысмагъандыла. Кеслери эшген жюн затланы жюрютмегендиле. Битеу Кавказ халкъланы жамычыла башлыкъла, жюн кийимле, кийизле,
кюйюзле бла да жалчытып,
кеслерини юйлерине да хайыр
келтирип тургъандыла.
Шёндю заманлада окъуна
бахсанчы тиширыула этген
жюн затланы Терс-Къолгъа,
Тегенеклиге, Бедикге, Элбрусха, Бызынгыгъа, Тырныауузгъа, ала кибик, башха жерлерибизге тыш къыралладан
келген къонакъла, сейир этип,
сатып аладыла.
Къызларыбыз гыранча жаулукълагъа чачакъла тюйгендиле. Омакъ къол жаулукъчукъланы къыйырларын инжи
бла сыргъандыла. Аллайны
жаш сермеп алса, къыз белгиге бергеннге саналгъанды.
Аны зор бла башха сыйырса,
къама уруш ачылыргъа болгъанды.

2013 жыл, 13-чю июль
Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

Жамауат оюм

ЖАЙ СОЛУУ

Таулада, сейирлик кёлню жагъасында
«Чирик кёл» турбазада жай
солууну къыстау кезиуюдю.
Бери республиканы битеу шахарларындан бла районларындан школчула саулукъларын
кючлендирирге келедиле. Ала,
аланы биргелерине келген
абаданла да бу учрежденияны кесини, анда ишлегенлени
юслеринден да уллу жюрек
жылыулукъ бла айтадыла,
тёгерекде къудуретни да бек
махтайдыла.
-Мында, таулада, бу тауушлукъ кёлню къатында, быллай тынгылы турбаза барды деп, мен шёндюге дери
билмегенме,-дейди Зольск
райондан Марианна Шебзухова.-Уллу жарыкъ отоуларын
да мында ишлегенле бек таза

тутадыла.Завхоз Башийланы
Ахматны тирилигини хайырындан а биз бир затдан да къыйналмай тургъанбыз.
Фельдшер Музраб Икрамов
башчылыкъ этген медпунктну
ишин а энчи белгилерчады.
Мында биринчи болушлукъ
этерге хар зат да барды. Алай
бек башы- медсестрала Аттасауланы Асяны бла Маринаны
жюрек халаллыкъларыды, ишлерин уста билгенлериди.
Аш хазырлаучуланы сагъынмай а къалай къойгъун! Жайда
кюн узунду, сабийле бир жерлеринде турмайдыла, алай эсе
уа, алагъа тийишли аш-азыкъ
керекди. Аны бла толусунлай
жалчытылынып тургъанбыз.
Тамата повар Туменланы Саки-

натны, аны болушлукъчулары
Аттасауланы, Глашланы, Османланы, Баккуланы къызларыны хайырындан сабийле ач
болмагъандыла, татыулу эм
татымлы ашла ашагъандыла.
Биз кетип барабыз, алай
бери дагъыда къайтыргъа
сюе эдик. Бери келген башха
сабийле да кёрюрле эмда сезерле таулада жаланда ташла
сууукъ болгъанларын, адамлары уа - бек огъурлула,иш
кёллюле. Биз алагъа насыплы,
кийик саулукълу болугъуз, къууанч бла тюбешейик,дейбиз.
Черек районну
администрациясыны
пресс-службасы.

Сиз хапар айтырыбызны тилегенсиз

ИНСУЛЬТНУ САКЪЛАП ТУРМАЙ
Инфарктдан сора – инсульт – ол тюрлю осал ишден
къалай кери болургъа боллугъу врачланы кёплери
биледиле. Алай аны юсюнден кеслерини пациентлерине врачланы кёбюсю айтмайдыла.
Аны бла бирге уа, къан тамырчыкъладан келген
палахдан къутулургъа онг барды. Сёз бизни дайым
экспертибизге бериледи. Ол а врач-ангионевролог,
медицина илмуланы доктору, саулукълу жашау
этиуню юсюнден кёп китапны автору Евгений Широковду.

Шош
къоркъуулукъ
Бизни къыралда инсультланы
саны дайым кёбейгенлей барады, деп врачла эрттеден бери
жарсыйдыла. Аны бла бирге
уа, инсультха жолукъгъан жаш
пациентлени саны да кёпден кёп бола барады. Неврология
стационарлада жатханланы
30 процентини мыйыларында
къан тамырла къан эркин
жюрюмегенлени 50 жыллары
толмагъан, ишлерге тийишли
адамладыла.
Башда айтылгъан палахха
адамланы асламысында гипертония ауруу жолукъдурады.
Инсультланы 60 процентлери
аны хатасындан чыгъады. Кертиди, бу арт заманлада кючлю
жарыкъландырыу кампанияны
(анга бизни газет да тири къатышады) хайырындан гипертония
чыгъаргъан инсультланы саны
иги да азайгъанды. Инвалидни
шинтигине тюшерге къоркъгъанланы (мыйыларында къан
эркин айланмагъанланы) саны
азая бара ды, а ла артерия
къан басымларын терк-терк
ёнчелейдиле, керек заманлада
врачлагъа барадыла.
Алай инсультну чыгъыуунда
экинчи жерни тутхан ауруулары
болгъан – кардиология патологиялары болгъан саусузла
уа, жарсыугъа, азаймайдыла.
Былайда уа сёз бек а лгъа
миокардны инфарктына жолукъгъанланы юслеринден айтылады. Аланы жюреклеринде
къанны жюрютюу онглары
азаядыла. Аны бла бирге уа,
аллай саусузну аритмиясы бар
эсе уа, жюрекни ишлеую 20-25
процентге къарыусузланады.

Къолну –
къанны басымын
билдирген жерге
Не десек да, проблемалары
инфарктха жолукъгъан адамлада кёп боладыла: аланы
къан тамырлары, бек алгъа уа,
сонный артериялары - мыйыны
керекли затла бла жалчытханла - атеросклеротический
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ишлеуюн бузадыла. Аллай
режимде ишлеген жюрекге
къан тийишлиси тенгли бир
бармай къалады. Алай эсе уа,
мыйыгъа да къан тийишлиси
тенгли мардада бармайды.
Жюрекни ол халгъа жетдирирге уа арталлыда жарамайды.

Сакълыкъ
хата бермейди

бляшкалары болуп, иничгередиле - аллай кезиуледе уа
инсульт чыгъаргъа къоркъуу
уллуду.
Алай ол тюрлю болумдан къутулууну амаллары бардыла. Бек
алгъа бек тынч УЗИ тинтиуден
ётерге - сонный артерияланы
сканировать этерге керекди.

Аны бла бирге уа, алай демеклик арталлыда къымылдамай
турургъа керекди деген магъананы тутмайды. Къымылдап
туруу хар кимге да борчду. Инфарктдан ауругъан адамлагъа
солуу гимнастика эм жюрюу бек
уллу хайыр бередиле.
Алай, атлауучла бла ёрге
бара, паркда жаяу айлана туруп,

Ол заманда къан тамырчыкълада иничгериу къоркъуулу
болгъаны ачыкъланса (стеноз
бар эсе), ол кёрюмдю 60-70
процент бла белгилене эсе,
кесигизни жашау халыгъызны
тюрлендирирге заман жетгенди – гипертониядан къыйматлы
багъыуну табаргъа керексиз.
Сонный артерияларында стеноз ауруу болгъан эм миокардны инфарктына жолукъгъан
саусузланы къан басымлары
120-дан аз эм 150-ден кёп тюйюл эсе, башда мыйыны къан
бла жалчытыу кем болмаз
ючюн, диастолическое къан
басым 90-дан кёп болмазгъа
керекди.
Уллу магъаналы дагъыда бир
кёрюмдю къанны тебиуюдю,
анга дайым контроль этгенлей
турургъа керекди: баркикардия
(мардасындан аз кере ауруу)
бар эсе, бир минутха 60-дан
аз эм тахикардия 90-дан кёп
кере (гемодинамический инсульт чыгъады) жюрекни тап

кесигизни болумугъузгъа эс
буругъуз.
Солууну тыйылыуу, башны
тёгерек айланыуу, кёзлеригизни
кёрюуюню бузулууу, къарангы
этиулери ишемияны (кислород
ачлыкъны) шарт белгилеридиле. Аллай кезиуде сиз тохтаргъа,
ишигизни къояргъа керексиз
– керек болса уа, врач берген
дарманланы ичерге керексиз.
Жюрегигиз къалай ургъанына,
къан басымызгъа контроль этиу
биринчи борчладыла (эрттенликде уяннганда, хар ингирде
(ауузланнгандан сора). Аллай
кёрюмдюлени энчи дефтерчикге жазып туругъуз. Инфаркт
болгъандан сора 1,5-2 жылны
ичинде. Андан сора уа, инсульт,
инфаркт ауруулагъа жолукъгъанланы халлары табыракъ
болургъа керекди эм ала кючню-къарыуну излеген ишлени
аз-аздан кёбейте барыргъа
боллукъдула.
Татьяна ГУРЬЯНОВА.
«АиФ. Здоровье» газет.

Ингушетияда къыз
урлагъаннга миллион сом
тазир саллыкъдыла
Ингушетияны оноучулары шёндюлеге дери да
жашаудан къурутулмагъан осал адетни – къыз
урлауну – тохтатыргъа кюрешедиле. 29-чу июньда Магасда республиканы администрациясы эм
муфтият конференция бардыргъандыла. Анда
адамны эркинлигине эм намысына сугъанакълыкъ этиуге эм къыз урлаугъа къажау кюрешни
вопрослары сюзюлгендиле. Аны юсюнден «Известия» газетни корреспондентине регионну
башчысыны администрациясыны миллетле, дин
байламлыкъла жаны бла бёлюмюню таматасы
Алихан Нальгиев билдиргенди.
- Республикада жашагъанлагъа чакърыу сёз айтылгъанды. Анда абаданла
адамны эркинлигине эм намысына сугъанакълыкъ этген
жа ш л а н ы к ъ ат ы ж у у а п ха
тартыргъа керекди, дегендиле. Аллай терслиги болгъан
адамны – къызны урлагъан
жашны – туугъан тайпасындан окъуна къыстаргъа дейдиле, - дегенди ол.
Андан эсе, эштада, башха
мадар иги ишлерик болур –
конференциягъа къатышханла Халкъ жыйылыугъа тилек
этерге деп турадыла – къыз
урлагъаннга миллион сом
тазир салыргъа керекди деп.
- И г и л и к эте м е д е п у р лагъан эсе да къызны, жаш
республиканы казнасына
м и л л и о н с о м тё л е р и к д и ,
элинден къысталмаз ючюн,
- дегенди Нальгиев - Тазирни ёлчеми уа алыкъа шарт
тохташдырылмагъанды – аны
сюзе турадыла.
А л г ъ а д а н те р ге л ге н и н е
кёре, болумну сюзерге мингден аслам а дам къатышханды, ол санда кюч ведомстволаны, республиканы
правительствосуну эм дин
жамауатны келечилери, аланы санында республиканы
башчысы Юнус-Бек Евкуров
да.
Ингушетияны «Известия»
газетни корреспонденти бла
ушакъ этген адамлары айтханларына кёре, къаллай бир
къыз урланнганын бир киши
да тергемейди, алай эсе да,
сёз жюзле бла сана лгъан
бузукълукъ ишлени юслеринден барады.
- Къуру Насыр-Корт деген
элде окъуна озгъан жылны
ичинде 8 къызны урлагъандыла. Бир жол а, адам айтса
ийнанмазча иш болгъан эди.
Къыз, анасы бла бирге, эрге
баргъанда керек боллукъ
затланы сатып а лып келе
тургъанлай, къызны кюч бла
алып кетген эдиле, - дейди

Нальгиев.
Ингушетияны парламенти
конференциягъа къатышханла берген предложенияны
сюзерге хазырды.
- Жамауат бу бузукълукъ
ишни жаратмайды. Игилик
этеме деп окъуна адамны
баш эркинлигине эм намысына сугъанакълкъ этиу
– ол бузукълукъ ишди. Аны
законодательный амаллагъа
къошуп, жашаудан кетерирге
керекди, дегенди Ингушетияны парламентинде «Единая
Ро с с и я » п а рт и я н ы ф р а к циясыны оноучусу Марьям
Амриева.
- Адамны урлау – ол бузукълукъ иш болгъанына
сёз жокъду. Алай эсе, анга
миллет тёрегеча къараргъа
эм багъа бичерге керек тюйюлдю, Уголовный кодекс айтханыча къараргъа эм багъа
бичерге керекди. Адамланы
урлагъанлагъа къажау следственый органла турургъа
керекдиле. Тинтиуле эм сюд
тийишлисича ишлерге керекдиле. Бу бузукълукъ затны
башха амалла бла кетераллыкъ тюйюлбюз, - дегенди
адамны эркинликлери жаны
бла Президент Советни члени Максим Шевченко.
«Политика эксперт къауумну» оноучусу Константин
Калачев:
- Мени оюмума кёре, бу
къыйынлыкъны кетериуню
эки жолу барды. Биринчиси
– намыслары жюрюген дин
башчыланы болушлукълары бла бирге. Ала кеслери
да халкъгъа ангылатыргъа
керекдиле, тёреле болгъанларын да, аны бла бирге
бузукълукъ ишле болгъанларын да. Экинчи жол – экономика бла байламлыды. Бек
уллу тазирле салыуну хайырланыргъа керекди, Чеченде
этгенлерича. Ол бек терк
а з а й т ы р ы к ъ д ы жа ш л а н ы
бохчаларында болгъанны, дегенди Калачев.

БУЗУКЪЛУКЪ

Спирт бла грузовик тутулгъанды
Онунчу ноябрьде кюндюз
жыйырма минутдан онеки
бола, Прохладный шахаргъа
кирген жерде ДПС-ни ишчилери «DAF» грузовикни
тыйгъандыла. Ол спирт продукциясы бла оналты минг
шешаны элтип бара тура эди.
Грузовикни водители 1960
жылда туугъанды, Нальчикденди. Ол Прохла дныйге
Баксан шахарны жанындан
кирип бара эди. Элтген жю-

гюне документлени бермегенди.
Ти н т и у и ш л е б а р д ы р ы р
ючюн, полициячыла ол кюн
о к ъу н а а н ы , м а ш и н а н ы
д а П р ох л а д н ы й д е Р Ф - н и
МОМВД-сына келтиргендиле. Грузовикни тутуу операция «Анаконда» оперативпрофилактика мероприятияны чеклеринде къуралгъанды.
Бизни корр.
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Ыйыкъгъа гороскоп

Топалайчыкъ

15-чи июльдан 21-чи июльгъа дери
Къочхарла. Ишни тирилтирге баш эм байрым
кюнле игидиле. Ыйыкъны арасында кюрешсегиз а,
хайыр берлик тюйюлдю, ол кезиуде жарты этилгенни
тамамларгъа кюрешигиз. Шабат кюнде къатыгъыздагъыладан бири сизге къажау турлукъду, сиз,
абызырамай, ол болумдан бек тап къутуллукъсуз.
Танала. Сизге бу ыйыкъ бек иги боллукъду, аны
ал кезиуюнде ишигизде иги жанына тюрлениуле
болгъандан сора да, кёлюгюзге тиерча иш этерге
боллукъду сиз ышаннган адам. Байрым кюнден
тебиреп, ыйыкъны ахырына дери болум а- сиз
сюйгенча барлыкъды.
Эгизле. Баш эм геуюрге кюнледе оноу эте билгенигизни кёргюзтюрюксюз. Орта эм байрым кюнледе
ишде байламлыкъланы кенгертир онгла табарыкъсыз. Солуу кюнледе ишни унутугъуз, жууукъларыгъызгъа эс буругъуз - ол алагъа бек керекди.
Айрычабакъла. Былай къарагъанда, бу ыйыкъда бир затха да эс бурмагъанча кёрюнюрюксюз.
Не къыйын ишни да заманында эм тынгылы
этериксиз. Орта эм байрым кюнледе магъаналы
ишлени тамам этерге кюрешириксиз. Солуу кюнледе уа театргъа неда киногъа барыгъыз.

Журтубайланы Жамиля бла Камилла туугъан эгешчикледиле.
Ала Тырныаууз шахарда жашайдыла.

Банк

Театр

Кредитлени
процентлери
тюшедиле

Сахнада - «Инопланетянин»

«Россельхозбанкны» Къабарты-Малкъар бёлюмюнден билдиргенлерине кёре,
бу финанс учреждение кредитлени бир
къауумуну процент ставкаларын тюшюреди. Башхача айтханда, автомашинала
эм ипотекагъа деп алыннган ахчаны процентлери азаяды.
Бу акция юч айны ичинде бардырылады. Кюн сайын керек бола тургъан
жумушлагъа деп алыннган ёнкючню
процент ставкасы эки процентге аз болгъанды эм бюгюнлюкде ол 16,5 процентге
жетгенди.
Автомашина алама дегенле энди ёнкючню 1,5 процентге аз тёлерикдиле.
Кредит ол жумушха деп бир жылгъа 11,5
процентге бериледи. Былайда аны ставкасы тюрленирге боллукъду, нек дегенде
машинаны алгъанда кассагъа биринчи
берген сумманы ёлчеми къаллай бир бола
эсе да, анга кёре тохташдырылады.
Ипотека амал бла жашау журт алама дегенле энди банк бла келишимни 0,5-1,25
процентге аз этерге боллукъдула. Аны да
ёлчеми къаллай бир заманнга алгъанынга
кёре тохташдырылады, деп билдиргендиле банкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмюню пресс-службасындан.
КъМР-ни Журна листлерини союзуну
правлени Россейни Журналистлерини союзуну члени ПШИБИЕВ Султан Хажгериевичге аны юй бийчеси Жануся МУЗАКИРОВНА ёлгени бла байламлы бушуу этип,
къайгъы сёз береди.

Асланла. Ыйыкъны биринчи жарымы ишни
бардырырча кёп айланыргъа, иги кесек заманны
бошуна къоратыргъа тюшерикди. Бараз кюнден
сора жолоучулукъгъа кёлленириксиз. Артда билликсиз ол жолоучулукъ сизге иги хайыр бергенин.

Къулийланы Къайсын атлы малкъар
къырал драма театр солуугъа кетерден
алгъа 19-чу июльда Мамучиланы Кемалны
«Ма санга инопланетянин!» деген пьесасына кере салыннган комедиягъа къараргъа чакъырады. Аны режиссёру Владимир
Теуважуковду. Спектакльге Мамучиланы
Кемал, Жангоразланы Мажит, Шауаланы
Орусбий, Созайланы Мариям къатышадыла.
Оюн 19 сагъатда башланырыкъды. Ол
орус тилге да кёчюрюледи.
Соруулары болгъанла бу телефонла бла
сёлешсинле: 47-50-40; 47-54-37

Къызла. Ыйыкъны битеу алып айтсакъ - аман
кезиу тюйюлдю. Артыкъда эс бурурчадыла солуу
кюнле. Алада эсде къалырча тюбешиуле, байламлыкъла боллукъдула. Ыйыкъны ахырында
эрттеден бери сакълагъан къонакъла келликдиле.
Базманла. Магъаналы ишни юсюнден оноу этмегиз. Алгъа хар затны эсеплегиз, тенглешдиригиз.
Конкурентле бла тюбешгенде битеу онгланы хайырланыгъыз. Байрым кюнде ишде кётюрюлюу жаны
бла муратыгъызгъа жетериксиз. Солуу кюнледе
шуёхла бла олтурур онгугъуз боллукъду.
Акъырапла. Ыйыкъны ал кюнлеринде халкъ
бла бирге болугъуз. Орта кюнден башлап байрым
кюннге дери ишге жараулу кезиудю. Аны тамамлар
ючюн, тышындан болушлукъ керекди. Солуу кюнледе сюйген адамла бла стол артында олтурлукъсуз.

Билдириу

Элина Караева
чакъырады

Садакъчыла. Не бла кюреширик эсегиз да, ишге
илму кёзден къарарыкъсыз, хайырлы боллукъду.
Орта эм байрым кюнледе ахчаны аз къоратыгъыз.
Бюджетигизни бошунакъгъа азайтырсыз деген
къоркъуу барды.

13-чю июльда 15 сагъатда Мадина Саральпны Арт – арасында РФ-ни Журналистлерини союзуну члени, сурат алыучу Элина
Караеваны энчи кёрмючю ачыллыкъды.
Ол СМИ эм жамауат, дин организацияла
жаны бла министерствону болушлугъу бла
къуралады.
Къыз анга «Геометрия форм» деп атагъанды. Суратчы биз хар кюнден кёрюп тургъан
затлагъа башха кёз бла къарай биледи. Аны
бийик профессионализмине шагъат болгъандан сора да, бери келген жюреги жаратхан
ишлени табарыкъды.
Элина хар суратны кёрюмдюсюне, ишленнгенине да эс буруп, аланы башхалагъа
ушатмазгъа кюрешеди. Нальчикни энди тас
болгъан жерлерин, ол замандагъы халын да
къайтарыргъа итиннгенди ол.
Кёрмюч бир айны ичинде ишлерикди.

Текемюйюзле. Баш эм геуюрге кюнледе эс
жыйып ишлемегенигизни хатасындан кесигизге
заран тюшюрлюксюз. Аны эсге алып, ыйыкъны
экинчи жарымында ишни тирилтирик болурсуз,
анга къатыгъыздагъыла да эс буруп, кими сёзю
бла, кими къол бла болушургъа кюреширикдиле.
Суукъуйла. Ал кюнледен окъуна сезимли боллукъсуз, башха адамланы неге итиннгенлерин сормай ангыларыкъсыз. Солуу кюнде адам айтханны
ангыламазгъа боллукъсуз. Андан къутулууну жолу
- ачыкъ сёлешиу.
Чабакъла. Ыйыкъ бек иги кезиу боллукъду артистлеге, ораторлагъа эм устазлагъа – ала этген муратларын халкъгъа жик-жиги бла ангылаталлыкъдыла.
Ишигиз халкъ аллында сёлеширге борчлу этмей эсе
да, болумну халын бек тап ангылаталлыкъсыз.
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