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ПАРЛАМЕНТ

Фестиваль

Тюнене республикабызны айбат ара шахарында Профсоюзланы культура дворецинде «Элбрус башында
тепсеуле» Халкъла аралы фольклор фестиваль ачылгъанды. Бу сейир байрам, Къабарты - Малкъарда ючюнчю кере къуралып, ахшы тёреге айланнганды. Бу жол
бизни къараучула бла тюбеширге дунияда атлары ай-

тылгъан тепсеу коллективле келгендиле. Аланы санында
Филлипинледен «The Halili – Cruz Dance Company»,
Франциядан «Ballet de Savoie», Хорватиядан «Zagreb
Folk Dance Ensemble», Тюркден «Pendik Halk Danclari»,
Аргентинадан тангону маэстролары Паола Франкиоти
бла Орландо Скарпелли болгъандыла.

Хореографияны байрамын
«Кабардинка» къыра л ака дем и я л ы те п с е у а н с а м б л ь ач ханды. Келген коллективлени
парадыны кезиуюнде таматала,
къонакълагъа шуёхлукъ гоппан
аякъдан суусап ичирип, дунияны
маданиятына уллу къошумчулукъ этгенлери ючюн Къабарты
-Малкъарны халкъыны атындан
ыразылыкъларын билдиргендиле. Сора сахнагъа КъМР-ни Правительствосуну Председателини
орунбасары Ирина Марьяшны
чакъыргъандыла.
Ол а Арсен Каноковну фестивальгъа жыйылгъанлагъа ийген
а лгъышлау сёзюн окъугъанды. Республиканы Башчысы,
артистлеге заман табып бери

Кёллери тау
тёппеледен да бийикде

келгенлери ючюн ыразылыгъын билдире, ала бу тийрелени
табийгъатына, ха лкъларына,
къонакъбайлыкъ бла байламлы

адетлерине бюсюрерле деген
умутун айтханды. «Биз хар кёргюзтюлюнюрюк тепсеуге сюйюп
къарарыкъбыз, аланы амалы

бла башха халкъланы культураларына тюшюннген - насыпды.
Бу болум адамланы шуёхлукъгъа,
таза ниетлиликге талпындыра-

ды. Фестивальны баш борчу
да олду. Ол уллу магъаналылыгъы ючюн ЮНЕСКО-ну
фольклор фестивальларыны
халкъла аралы рузламасына
к ъ о ш ул г ъ а н д ы . Н а л ьч и к н и
сахна ларында кёп белгили
артист фахмусун кёргюзте
келеди. Ол къууандыргъан
шартды», - деп Арсен Баширович жыйылгъанлагъа саулукъ,
чыгъармачылыкъларында уа
уллу жетишим тежегенди.
Сора сахнагъа КъМР – ни
к ул ьт у р а м и н и с т р и Р у с л а н
Фиров бла сыйлы къонакъла
чыкъгъандыла. Аланы санында ЮНЕСКО – ну Халкъла аралы фольклор фестивальла бла
искусствону къурау комитетини келечиси Юрий Гурьянов
да болгъанды. Юрий Александрович да, жыйылгъанланы
алгъышлап, бу организацияны
къуллукъчуларыны атындан
республикагъа быллай сейир
байрамны тап къурагъанлары
ючюн ыспас этгенди. «Келген
артистлени уа дунияны бийик
тауларыны бирини тюбюнде
орнатылгъан сахнада тепсегенбиз деп кёлленир онглары
барды», - дегенди ол.
Ахыры 2-чи бетдеди.

КОМСОМОЛНУ 95-ЖЫЛЛЫГЪЫНА

Аланы туугъан журтха
сюймеклик бирикдиргенди
Комсомолчула кимле эдиле, организацияны жаш
тёлюню юйретиуде, къыралны айнытыуда сынауун
бюгюннгю жашаугъа сингдирирге онг бармыды? Ма
бу соруулагъа жууапла алыр мурат бла КъМР-ни
Парламентини Жаш тёлю палатасыны келечилери
комсомол организацияны КъМР-де бёлюмюню биринчи эм экинчи секретарьлары бла тюбешгендиле.
Жыйылыу комсомолну 95-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде
къуралгъанды. Анга КъМР-ни
Парламентини спикерини орунбасарлары Руслан Жанимов
эм Татьяна Саенко эмда вице
премьер-министр Мухамед Кодзоков да чакъырылгъан эдиле.
«Жаш адамла комсомолну
юсюнден жа ланда фильмледен биледиле, алай шёндю
организацияны аманларгъа да
угъай демейдиле. Па латаны
келечилери уа жыйылыуларыбызда дайым да ол жаш тёлю
организацияны муратларыны

юсюнден сорадыла, аланы
сынауун билирге сюедиле. Ма
бу жыйылыуну да аны ючюн
к ъу р а г ъ а н б ы з – ж у у а п л а н ы
комсомолчуланы кеслеринден
алырча», - дегенди бизни бла
ушакъда Парламентини Жаш
тёлюню, жамауат биригиулени
эм асламлы информация органланы ишлери жаны бла комитетини председатели Татьяна
Хашхожева.
«Комсомолчуланы туугъан
журт убузгъа сюймек лик бирикдиргенди, - дегенди бизге
КъМР-де Адамны праволары

жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис. – Шёндю
къыра лыбызда не уллу жетишимле бар эселе, ала барысы
да ол заманла да ишленнгендиле.
Къабарты-Ма лкъарда
кёп предприятияланы, ол санда
«Искожну», «Полупроводниковый
приборланы заводун да, комсомолчула аягъы юсюне этгендиле.
Бюгюнлюкде да, алгъыннгы иги
тёрелени хайырланып, къыралыбызны айнытыуда битеу тёлюле
да бирге кюреширге керекбиз. Ол
заманда жалчыталлыкъбыз биз
мамырлыкъны, республикабызны
алгъа барыуун да».
Жыйылыуну юсюнден айтханда
уа, ол эрттегили нёгерлени тюбешиулерича, жюрек жылыулукъ халда бардырылгъанды. Жаш адамла
тамата лагъа соруула берирге,
аланы сынаулары бла шагъырейленирге онг тапханыдла.
Ахыры 2-чи бетдеди.

Къурулуш

1428 жангы квартир
ишленнгенди
КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосу билдиргеннге кёре, «Къурулуш»
ишге быйыл 3,85 миллиард
сом къоратылгъанды. Ол а
былтырны январь-сентябрь
айларында тамамланнгандан
эсе 4,6 процентге асламды.
Юсюбюздеги жылны тогъуз
айында 1428 жангы фатар ишленнгенди. Аланы барысы да
181,4 минг квадратный метрни
тутудыла. Ол а былтырны бу
заманы бла тенглешдиргенде
1,5 процентге кёпдю.
Элледе 393 фатар хайырланыргъа берилгенди. Ол
да былтырдан 2,5 процентге
асламды.
Журтланы кёбюсюн - 158,3
минг квадрат метрин - энчи
къурулуш организацияла ишлегендиле. Ол а битеу жашау
юйлени 87,2 процентин тутады.

Баш мурат - жамауатны оюмун билиу,
аны эсге алыу

Ата журтлуларыбыз бла байламлыкъ
юзюлмейди

Абаданладан
сууаплыкъ алгъандыла

2 бет

3 бет

3 бет

Жылыу бла республика жюз
процентге жалчытылынырыкъды
КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда болгъан «правительстволу сагъатда» КъабартыМалкъарны отлукъ-энергетика комплексини предприятиялары 2013-2014 жыллада кюз арты-къыш
кезиуге къалай хазырланнганларына къаралгъанды.
-Быйылны 1-чи октябрине республиканы ЖКХ-сыны
х а з ы р л ы г ъ ы 10 0 п р о ц е н т
болгъанды,-дегенди КъМРни энергетика,жашау журткоммунальный мюлк эм тариф политика министрини
орунбасары Борис Балагов.
Ол районланы бла шахарланы
администрациялары жашау
журт-коммунальный мюлкню
предприятиялары бла организациялары кюз арты-къыш
кезиуге къа лай хазырланнганларыны юсюнден КъМРни Энергетика,жашау журткоммунальный мюлк эм тариф
политика министерствосуна ай
сайын билдиргенлей тургъанларын чертип айтханды.
-Быйыл юйлени жылытыуну
кезиую 7-чи октябрьден баш-

ланнганды. Алай багъыу, билим
бериу учреждениялагъа уа жылыу
1-чи октябрьде окъуна берилген
эди,-дегенди ол.
Министрни орунбасары айтханнга кёре,жылыу бла чырмаусуз
жалчытыр ючюн планнга кёре
битеу да 5078,839 минг квадратный метрни тутхан 3421 юй, 329
котельня, жылыу эм суу баргъан
быргъыланы 546 эм 3900 километри хазыр этилген эдиле. Алай
бла салыннган борч 100 процентге
толтурулгъанды.
Муниципальный районланы
бла шахар округланы жер-жерли
администрациялары эмда жашау
журт-коммуна льный мюлкню
предприятиялары этиллик ишлени планына къошулгъан объектлеге тынгылы ремонт этиуге
215521,00 минг сом къоратыргъа

белгилегендиле эмда ол ахча
тохташдырылгъан болжаллада
хайырланылгъанды.
Докладчы мекямланы ичлерине, котельнялагъа ремонт этилгенин, жылыу эм сууукъ, исси суу
бла да жалчытыучу система, ток
барыучу ызла жангыртылгъанларын да билдиргенди.
Жыйылыуда комиссия бардыргъан тинтиулени шартлары да туура этилгендиле. Алагъа кёре кюз
арты-къыш кезиуге хазырланыу
баргъан заманда къоркъуусузлукъ жаны бла кемчиликле болмагъандыла. Жашау журтланы
фонду хазыр болгъаныны юсюнден актлагъа 15-чи сентябрьде,
жылыу бла жалчытхан организацияла бла байламлы уа 1-чи
октябрьде къол салыннганды.
«РусГидро» ОАО-ну КъабартыМалкъарда филиалыны 6 электростанция тинтилгенди, алагъа
хазырлыкъны паспорту бир тюрлю эсгертиу этилмей берилгенди.
Ахыры 2-чи бетдеди.

Жандауурлукъ

Къолайсызлагъа - къошакъ онгла
2014 жылда биринчи январьдан
башлап къолайсыз жашагъанлагъа деп болушлукъну жангы
формасы кийириледи: социальный контракт. КъМР-ни урунуу эм
социальный айнытыу министри
Тюбейланы Альберт айтханнга
кёре, контракт жаланда жашау
этерге бек аз ёлчемден аз ахчагъа
жашагъанла бла этилликди.
Неге къоратыргъа боллукъду

контракт бла берилген ахчаны?
Тюбейланы Альберт бу соруугъа
быллай жууап бергенди: «Мал
алыргъа неда сабийни школгъа
хазырларгъа. Неда окъуугъа. Ахча
къалай къоратылгъаныны юсюнден артда отчёт этерге керекди».
Контракт жарлылагъа болушлукъну башха тюрлюлерин алышындырмайды, ол алагъа къошакъ
халда этилинеди.

Болушлукъну жангы формасыны юсюнден сёз Москвада ётген
Социальный форумда баргъанды. Анда Къабарты-Малкъарны
делегациясы абадан адамланы
компьютерге юйретген эм къыйын жашау болумлагъа тюшген
сабийлеге болушлукъ этген проектлени кёргюзтгенди. Алагъа
форумгъа къатышханла бийик
багъа бичгендиле.

Болушлукъ

Кадетлеге - жангы майдан
Черек районну Бабугент элинде Кадет школагъа жете келгенинглей, узагъыракъдан окъуна
арбазында ауур техниканы ишлегенин эшитирге боллукъду.
Аланы санларында асфальт
жайгъан, коток эм самосвал
машинала да бардыла. Дерследен солугъан заманларында
окъуучуладан абаданыракъла
бир тюрлю жумуш бла ишчилеге
болушургъа кюреше эдиле.
«Асфальт жайылгъан майданда кадетчиле тюз атларгъа
эм башха затлагъа юйренирикдиле. Аны себепли окъуучула
арбазларында аны болурун бек
сакълап тургандыла. Болсада
кеси къарыуу бла учреждения быллай жумушну тындыралмагъанды. Жарсыуларын
районну администрациясыны
таматасына Темиржанланы
Махтиге билдиргенлеринде уа,
ол аланы алларына баргъанды
эм къысха заманны ичинде
ишни бардырыргъа да болушханды. «Энди кадетлени ким да

сукъланырча жерлери хазырды»,
-дейди школну директору Мокъаланы Локъман.
Быллай жумушну юсюнде районну организациялары да болушхандыла. Мокъаланы Руслан
таматалыкъ этген ООО «Черек-1»
акционер общество майданнга асфальт салырча мурдорун
жарашдыргъанды. «Партнёр»

фирманы таматасы Аскер Агиров
къолундан келгенича билеклик
этгенди.
«Майданны болгъаны аламат
ишди. Бизни окъуучуларыбызгъа
быллай саугъа этгенлеге хар бирине да энчи ырызылыгъыммы
билдирирге сюеме»,- дейди учрежденияны баш юйретиучюсю
Руслан Сыдаков.

Жамауат палата

Айнытыуну къыйматлы жолун сайларыкъдыла
Къабарты-Малкъарны 2030 жылгъа дери айнытынуну стратегиясын тинтиу бла байламлы республиканы Жамауат палатасыны Старейшинала
советини жыйылыуу болгъанды.
Стратегияны юсюнден докладны экономиканы айнытыу
министри Мусук ланы А лий
этгенди. Ол алгъадан да белгилегенича, къыра лны, регионну да экономика ларын
айнытыуда уллу магъананы
у п р а в л е н и я н ы жет и ш и м л и
бардырыу тутады. Алай бла
Россейни Президентини 2009
жылда онекинчи майда чыкъгъан оноууна тийишлиликде

Суу - къудуретни
тамашалыгъы

4 бет

регионла да стратегия ха лда
планирование этиуню амаллары
жыйышдырылгъандыла.
Былтыр аны бла байламлы закон жарашдырылгъанды, алай,
жарсыугъа, ол алыкъа кючюне
кирмегенди. КъМР-ни айнытыуну стратегиясы тышындан
экспертлени къатышыулары бла
2007 жылда хазырланнган эди.
Керек болгъанда, излемлеге
кёре, анга тюрлениуле да кийи-

Тюзлюк ючюн
кюрешни белгиси

4 бет

рилгендиле, дегенди ол.
Алий Тахирович чертгенича,
ала 2030 жылгъа дери айныуну
планын къурагъанда, жаланда
республика да экономиканы
эрттеден бери келген секторларын айнытыуну айтыу бла
чекленип къалмагъандыла, аслам эс дуния рынокда керекли
продукцияны чыгъарыугъа да
бургъандыла. Алай бла талай
сфера сайланнгандыла - т уризм, эл мюлк, къурулуш материалла этиу, электроэнергияны
чыгъарыу эм промышленность.
Ахыры 2-чи бетдеди.

Усталыкъларына
кёре - багъа

4 бет

2

Кёллери тау
тёппеледен да бийикде
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди. Halk Danclari» коллектив эм
аны солистлеринден бири
болгъанды. Нек дегенде бир
буруннгулу жомакъда тюрк
миллетледе дервишлени
бирсиледен энчи шартлары
болгъанын окъугъанма.
Бу сейир адамла бир та-

Тыш къыраллы коллект и в л е н и ке л е ч и л е р и д а
мында тюбеген жюрек жылыу ючюн ыразылыкъларын
билдиргенден сора, сёзню
Руслан Фиров алгъанды.

«Такие лёгкие, как бабочки,
браво!»- деген сёзлерине
шагъат болгъанма. Франциядан артистле уа хореография номерлерини ахырында
ёз къыралларыны, Россейни,
Къабарты – Малкъарны да
байракъларын жайгъанла-

Аргентинаны келечилери.
рында, залдагъыла кёпге
дери къарс ургъандыла.
Ахырында уа артистлени
барысыны да «Къафаны»
гюрен сюелип тепсегенлери
сейирге къалдыргъан хычыуун болум эди. Къонакъланы, бизни жыр-тепсеу
къауумланы, къараучуланы
да «Элбрус башында тепсеуле» деген Халкъла аралы

«Кавказ» ансамбль.
Министр фестивальгъа
«Элбрус башында тепсеуле» деп бошдан тюйюлдю.
«Бу байрамда усталыкъларын кёргюзтген артистлени кёллери тау тёппени башындан да бийикге
кётюрюледи», - дегенди
министр.
Кезиу жыргъа, тепсеуге
жетгенде, сахнагъа республиканы сабий юлгюлю
тепсеу къауумлары чыгъып,
аякъ бюкгендиле. Аланы
ызындан Буэнос-Айресден Паола Франкиоти бла
Орландо Скарпелли, аргентиналы тангону тепсеп,
тауушлукъ къарслагъа тийишли болгъандыла. Мени
бек сейирге къалдыргъан
а, Тюркден келген «Pendik

Орта кюн, 2013 жылны 24-чю октябри

ЗА МАН

лай заманны ичинде тохтамай тёгерек айланнганлай
турадыла. Алай бла, индус
й о гл а г ъ а у ш а ш , б ы л а н ы
да жашау философиягъа
тюшюннген энчи амаллары
барды. Сахнада аны юсюнден айтылмагъанлыкъгъа,
ол атлары тарыхда къалгъан
акъылманланы сыфатлары артистни фахмулугъуну
кючю бла кёз аллыма келгенди. Жыйылгъанла да
номерге, шум болуп, сейирге къалып къарагъанлары
ачыкъ эсленнгенди.
Филлипинледен келген
коллективни, желчик ургъанча, аламат миллет тепсеулери да мындагъыланы кёллерине жетгенди. Къатымда
олтургъан Руслан Фировну

III фольклор фестивальны ачылыуундан жарыкъ
эсгериулери кёллеринде
къаллыкълары баямды. Биз
да байрамгъа ахшы кюнде
деп, ол халкъланы бирикдирген ахшы муратына жетерине ийнанабыз.
ЖАНГОРАЗЛАНЫ
Нажабат.

Филлипинден келген коллектив.

Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

Жылыу бла республика жюз
процентге жалчытылынырыкъды
Ахыры.
Аллы 1-чи бетдеди.
Къабарты-Малкъарны
Правительствосуну бла «НК
«Роснефть» -КабардиноБалкарская топливная компания» ОАО-ну араларында
авария болуп иш къалса,
дизель отлукъ бла жалчытыуну юсюнден келишимге
къол салыннганды.
-«Газпром межрегионгаз
Пятигорск» ООО-ну КъМРде филиалыны аллында
борчну уллулугъуна да къарамай, теплоэнергетика
комплексни предприятияларына табийгъат газ тохташдырылгъан ёлчемде
берилликди,-деп ышандыргъанды докладчы.
Ол дагъыда министерствода адамла тилеклерин,
тарыгъыуларын билдирип
турурча энчи телефон ишлегенин да билдиргенди.
Анга тюшген бир шарт да
сансыз этилинип къалмагъанды. Жууаплы къуллукъчуланы ишлери тинтилгендиле.
Докладчы бир-бир юйлеге жылыу заманында
берилмегени ючюн, фатарланы иелерин терслегенди.
Ала жылыу бла жалчытыучу
система ларына ремонт
этип бошамагъандыла,
бир тюрлю эркинликлери
болмай батареяланы бла
газ плиталаны балконнга
кёчюргендиле.
Ол Керимов атлы орамда
жашау юйлени жылыу эм
исси суу бла жалчытыуну
оноуу этилгенин, Пушкин

КъМР-ни Парламентини
пресс-службасы.

Комсомолчула - а ла
к и м л е д и л е , д е ге н б и ринчи соруу а барысыны
да кёллерине жетгеннге
ушай эди. Биринчи болуп
сёзню Роза Сабанчиева
а л г ъ а н д ы . О л д а жа ш
а дамланы бирикдирген
аллай уллу организация
къуралыргъа кереклисин

дуниясыны айныууну школу эди. Комсомол жашауда
къыйынлыкъладан артха
турмазгъа, чыдамлыкъгъа
юйретгенди. Дагъыда мен
кесими иги нёгерлерими
ол заманда тапханма. Комсомол - ол нёгерликни да
школуду», - дегенди.
Кемчиликлеге уа Нина
Емузова арт жыллада организацияны иши аты-саны болсун деп бардырыл-

рамлары тюрлендиргенлерин бла къалгъанларын,
ол заманны эм шёндюгю
жаш тёлюню араларында
б и р л и к л е н и б л а б а ш ха лыкъланы да билирге сюйгендиле.
Сабийлени бла жаш
тёлюню чыгъармачылыгъыны республиканы
арасында окъугъан жашчыкъла бла къызчыкъла
къонакълагъа къурагъан

чертгенди. «Ёсюп келген
тёлюню юйретиуде аны
магъанасы уллу боллукъ
эди. Бюгюн бизни жашауубузда ол заманда болгъан
тирилик, та лпыныулукъ
жетишмейди. Комсомол
заманым мени жашауумда бек иги жылларым
эдиле»,- дегенди ол.
Зумакъулланы Борис а
ол заманны жаш тёлюсюн
бир зат бирикдиргенин
чертгенди – ата журтха
сюймеклик. «Биз хар атламыбызны да т уугъан
жерибизни айнытыр ючюн
эт ге н б и з . О л з а м а н н ы
ниетлерин шёндюгю жашаугъа сингдирирге керекди», - дегенди ол.
Жыйылгъанла жаш
адамланы тири болургъа,
жамауат, политика жашаугъа къатышыргъа да
чакъыргъандыла. «Комсомол кадрланы къалай
ха з ы р л а г ъ а н д ы ? Ти р и ,
ке с и н и о ю м у б о л г ъ а н ,
халал жюрекли жашланы
бла къызланы сайлагъандыла. Ма кесигиз да
кёресиз, ол замандагъы
комсомол башчыла бюгюн
да республикагъа жорап
турадыла», - дегенди Татьяна Хажхожева.
Сёз кемчилик лени
юсюнден да баргъанды.
Нина Емузова жамауат
организацияланы арасында бийик къырал саугъалагъа жаланда комсомол
тийишли болгъанын эсгертгенди. «Ол адамны ич

гъанын санагъанды.
Борис Паштов оюм этгенича уа, комсомолчула
къыралны жашауундан айырылмагъанларын, аланы
оюмлары, сагъышлары да
магъаналы болгъанларын
сезгендиле. «Аны уа баш
жетишимге санаргъа боллукъду», - дегенди ол.
Тюбешиуде соруула энтта кёп эдиле. Жаш адамла
ол заманлада дин тутарг ъ а э р к и н эт и л м е ге н и н
э с ге рт и п , б ю г ю н л ю к ге
таматаланы анга кёз къа-

концерт программа лары
у а т ю б е ш и у ге б ют ю н д а
уллу къууат бергендиле.
Жаш артистле комсомолну
юсюнден назмула окъугъандыла, жырла айтхандыла. Жаш къобузчуланы
ансамбли миллет макъамланы сокъгъанларында уа,
алгъыннгы комсомолчула
жерлеринде олтуралмай,
ортагъа чыгъып, тепсеуде
фахмуларын кёргюзтгендиле.
ТИКАЛАНЫ Фатима.
Суратла авторнудула.

«Ассорти» ансамбль.

Тёгерек стол

Баш мурат - жамауатны
оюмун билиу, аны эсге алыу

Айнытыуну къыйматлы
жолун бирге излеу

Асламлы информация органла, жамауат эм
дин организацияла жаны бла министерствода
Къабарты-Малкъарда жамауат биригиулени
вопросларына аталып «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анга толтуруучу власть органланы,
жамауат биригиулени, миллет-культура араланы келечилери, жаш тёлю жамауат къымылдауланы алчылары эм активистлери, алимле,
журналистле къатышхандыла.
«Тёгерек столну» ишин
башлай, сагъынылгъан министерствону башчысыны
орунбасары Вячеслав Минин
экспертлени эркин граждан
обществону къуралыуунда
жамауат организацияланы
магъаналарын тынгылы сюзерге чакъыргъанды.
Тарых илмуланы кандидаты, Гуманитар тинтиулени
институтунда жамауатны бюгюннгю айныууну проблемалары бла кюрешген къауумну
таматасы Рубен Ошроев
граждан обществону къураугъа, аны оюмуна кёре чырмау болгъан бир къауум проблеманы юсюнден айтханды.
Ёсюп келген жаш тёлюню
юйретиу тюрленнгенин, ишлемей жашаргъа сюйгенлени
саны кёбее баргъанын, аны
бла бирге уа къыралны жанындан ырысхыгъа, намысха
башха кёзден къаралгъанын
энчи чертгенди.
Вячеслав Минин а, кереклисича граждан общество
къураугъа кёп жыл кетеригин белгилеп: «Болсада биз
бюгюнлюкден окъуна тири
граждан позицияны тохташдырыугъа къыйын салабыз»,дегенди.
Андан сора да, ол республикалы телерадиокомпанияны иш миллет энчиликни
сакълау эм жамауат оюмну
къурау бла къаты байламлы
болгъанын иги шартха са-

тюрлю чырмау чыгъып
къалса, запас материала
бармыдыла деп соргъанды. Борис Балагов жашау
журт-коммунальный мюлк
комплексни объектлеринде
аварияланы хаталарын терк
окъуна кетерирча резерв
болгъанына ышандыргъанды.
Жыйылыуда айтылгъан
п р е д л оже н и я л а н ы э с ге
алып, Парламентни президиуму эсгертиуле этгенди.
Алагъа кёре Правительство
республикада хайырланылгъан газ ючюн жыйышдырылгъан борчну азайтыу
жаны бла шарт мадарла
этерге керекди. Жер-жерли
самоуправленияны органларына уа коммунальный
инфраструктураны тутхучлулугъун, авария-диспетчер службаланы кече-кюн
да ишлерлерин жалчытыргъа буюрулгъанды. Андан
сора да, парламентарийле
оюм этгенден, жашау журткоммунальный мюлкню жумушлары, хайырланылгъан
табийгъат байлыкъла ючюн
да хакъ тёлеуде жангылыкъланы юслеринден халкъгъа
дайым да билдиргенлей
турургъа керекди.
КъМР-ни Жашау журтла
бла байламлы къырал инспекциясына да управляющий компанияланы эмда
юйлени иелерини товариществоларыны ишлерине
контрольну кючлендирирге
кереклиси айтылгъанды.

Аланы туугъан журтха
сюймеклик бирикдиргенди
Ахыры.
Аллы 1-чи бетдеди.

Харватлыла.

орамда котельня жангыртылгъанын, анда юч жангы
котел салыннганын, жылыу
жиберирча ишле бара тургъанларын да айтханды.
Андан сора КъМР-ни Парламентини Председатели Чеченланы Ануар сёлешгенди.
Ол кюз арты-къыш кезиуге
хазырланыу баш борчладан
бири болгъанын чертгенди.
«Аны министерство бет жарыкълы толтургъанды- уллу
иш бардырылгъанды эмда
юйлени жылытыучу кезиу
жетишимли башланнганды.
Энди республиканы жашау
журт-коммунальный мюлкю
бир тюрлю чырмаусуз эм
ышаннгылы ишлерча этерге
тийишлиди»,-дегенди. Жылыу ючюн хакъ жыйыуну не
замына да уллу эс бурургъа
кереклисин айтып, Ануар
Ахматович хайырланылгъан
газ ючюн жыйышдырылгъан
борчну тёлеуню графиги
жарашдырылгъанын бла
къалгъанын соргъанды. Борис Балагов аллай иш бардырыла тургъанына ышандыргъанды.
-Сентябрьде газ ючюн
борчну 500 миллион сом
чакълы бирге азайтыргъа
къолдан келгенди. Андан
сора да, 934 миллион 560
минг сомну 2015 жылдан
башлап 2018 жылгъа дери
аз-аздан тёлерге деп, КъМРни Правительствосуну бла
Межрегионгазны ара ларында келишим этилгенди,дегенди.
КъМР-ни Парламентини Председателини орунбасары Натби Бозиев бир

нагъанды. «Юч къырал тилде
да бериуле алты сагъатны
ичинде социально-экономика, жамауат-политика, культура, жаш тёлю магъаналы
темалагъа аталып бардырыладыла. Ала уа халкъны
тири граждан позициясын,
дуниягъа кёз къарамын къураргъа себеплик этедиле»,деп чертгенди.
«Трансдисциплиналы технологияланы инстит у т у»
организацияны председатели
Владимир Мокий бир идеология мурдорну болмагъанын
обществону чачылгъаныны
сылтауларындан бирине санагъанды. «Хар жамауатны
кесини багъалагъан заты
болады. Бюгюнлюкде бизни
къырал битеумиллет идеяны
жокълугъун сезеди. Ол а къуллукъчугъа, бош ишчиге да
бирча ангылашыныулуду»,дегенди.
«Галактика» республикалы жамауат организацияны председатели Зарема
Кушхова власть органланы,
жамауат организацияланы
эм бизнес-структураланы
араларында байламлыкъны
тап къураргъа кереклисини
юсюнден оюмун чертгенди.
«Тёгерек столну» кезиуюнде
ишчи къауум къуралгъанды.
Анга уа жамауат организацияланы келечилери киредиле.
Бизни корр.

Ахыры.
Аллы 1-чи бетдеди.
Болсада былайда бир шартны белгилерге тийишлиди:
аланы хар бирин жангы даражагъа чыгъарыр ючюн,
башха секторла да айнытыллыкъдыла. Алай, сёз ючюн,
сакъланнганыча, туризм бла
байламлы программа жашауда бардырылса, эл мюлк бла
аш-азыкъ хазырлагъан промышленность бек алгъа республиканы ичинде сурамны
толтурур ючюн ишлерикдиле.
Алай бла стратегияны баш
муратлары регионну экономикасын айнытырча властьны, жамауатны эм бизнесни
кючлерин бирикдириргеди,
халкъны жашау-турмуш болумун игилендириргеди. Бек
башы уа – битеу бу мадарла
ишсизликни кетерирге себеплик этерикдиле, республиканы бюджети да ёсерикди.
Битеу айтылгъан бла байламлы соруулада чыкъмай
къалмагъандыла. Алай жыйылгъанла «Этана» завод
къачан ишлеп башларыгъын

билирге сюйгендиле. Министр
ангылатханыча, ол Север Кавказда эм уллу проектди. Анга
федеральный, регион даражада да болушлукъ этиледи.
Анда энчи экономика зона
къураргъа белгиленеди, заводда онсегиз производство
боллукъду. Алай, аны къурулушуна ахчаны асламысында
инвесторла берирге керекдиле. Ол башха проблеманы
– жаш адамла республикадан тышына кетгенлерин да
селейтирикди. Нек дегенде
анда бийик квалификациялы
адамла керек боллукъдула.
Туризмни айнытыуну чеклеринде, «Нальчик» курорт нек
унутулуп къалгъанды. Сора,
республиканы ара шахарын
айнытыуну генеральный планы бармыды, бар эсе, ол нек
ишлемейди, деген соруула
да эшитилгендиле. Мусукланы Алий «Нальчик» курорт
айнытыуну прграммасына
киргенин эсгертгенди. «Генеральный планны юсюнден
айтханда уа, ол барды. Ол
1982 жылда къабыл кёрюлген эди. Аны болжалы 2010

жылгъа дери эди, алай анда
белгиленнген мероприятияла алыкъа барысы да толтурулмагъанлары себепли, ол
2015 жылгъа дери ишлерикди. Ол кезиуге уа жангысы да
жарашдырыллыкъды», - деп
билдиргенди ол.
Энчи эс бизде промышленностьну осаллыгъына бурулгъанды. Алий Тахирович
бу проблеманы талай сылтауу болгъанын айтханды:
«Туризм жаны бла къарагъанда, хау, бизни онгларыбыз
башхаладан эсе асламдыла.
Промышленность, кертиси
бла да, экономикабызны
эм къарыусуз бёлюмюдю.
Бу сферада конкуренция
да уллуду. Алай айнытыуну
жоллары изленедиле».
Ахырында Старейшиналаны совети битеу тийишли
министерстволагъа стратегияда белгиленнген жумушланы республиканы кесини
программаларын толтурууну
юсю бла тамамларгъа оноу
этгенди.
КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.
Сурат авторнуду.

Орта кюн, 2013 жылны 24-чю октябри
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Гастрольла

Ата журтлуларыбыз
арыбыз бла
байламлыкъ юзюлмейди
Къабарты-Малкъар къырал
университетни тыш къыраллы
ата журтлуларыбызны журналистле бла тюбешиулери болгъанды.
КъМКъУ-ну ректору Барасби Карамурзов
Иорданиядан, Сириядан, Германиядан,
Тюркден келген къонакъла бла шагъырей
этгенди. Ызы бла бу кюнледе сегиз да тыш
къыралдан, ол санда АБШ-дан, Бирикген
Араб Эмиратладан, Изрильден келген ата
журтлуларыбыз бла бирге университетни
кюнюн белгилегенде, «КъМКъУ-ну бошагъан тыш къыраллыланы эм аны шуёхларыны ассоциациясы» къуралгъанын,
коммерциялы организация болгъанын да
билдиргенди. «Аны биринчи жыйылыуу да
бу залда бардырылгъанды. Анга элли эки
адам къатышхан эди. Аланы иги кесеги
юйлерине къайтхандыла, къалгъанла уа
бюгюн сизни бла тюбешиуге келгендиле»,
-дегенди.
Ол дагъыда Ассоциация къуралгъан кюн
университетге КъМР-ни Башчысы Арсен
Каноков да келгенин эсге салгъанды.Бу
организация тыш къыраллы шуёхларыбыз
эм диаспорала бла байламлыкъланы кючлендирирге, ол бютюн хайырлы болурча
этерге деп къуралгъанын чертип айтханды.
Аны магъана лы жумушларындан бири
жаш адамла бизни окъуу юйлерибизге
келирча эмда алагъа Россейде не жаны
бла да себеплик этерча онгла къурауду
деп, ректор РФ-ни Билим бериу эм илму
министерствосу ол жаны бла тийишли
оноула этгенден сора квотала тохташдырылгъанларын, алагъа бек алгъа черкес
диаспораны келечилери алынырыкъларын
белгилегенди. Бу жумуш тамамланырына
Арсен Каноков уллу къыйын салгъанын да
эсгертгенди.
Ректор ассоциацияны уставыны юсюнден да сагъыннганды. Тыш къыраллыла
мында болгъан кезиулеринде алагъа республикада, Краснодар крайда да адыгла
къалай тургъанларын билдиргенди.
Андан сора соруула башланнгандыла:
«Ассоциация къуралгъандан сора Къабарты-Малкъар къырал университетге ата
журтлуларыбыз бютюн аслам келирча онг

боллукъмуду?», «Сирияда уруш бла байламлы мында кёпле ата журтлуларыбызны къадарларына жарсыйдыла. Бусагъатда черкес
диаспораны болумуну юсюнден айтсагъыз
эди?» эм башхала.
Алагъа жууаплай, иорданиячы Наг уар
Зиуар, сириячыла Мерза (Кушха) Надим,
Мамдух Кумук, Тюркден келген Унлу Мехмет
Джумхур, Германиядан Махмуд Аднан, Барасби Карамурзов да тышындагъы ата журтлу жаш адамла бери не къадар кёп келип
окъусала, аланы кеслерине, университетге
да хайырлыды, деп чертгендиле.
Къонакъла Сочиде Олимпиа дагъа хазырланыуну кёргенлеринде, уллу сейирге
къалгъанларын билдиргендиле, ол керти
да дунияны башында болмагъанча сейирлик затха айланырыгъына да ишекли болмагъанларын айтхандыла. Къуру къабарты
тил угъай, орус, араб тилле да кеслерини
магъаналарын тас эте баргъанларына, Интернетни юсю бла бир сейирлик сёзле чыгъа
келгенлерине жарсыгъандыла.
Сириядан келген жаш а анда ата журтлуларыбыз мингден аслам болгъанын, уруш
халкъгъа уллу палах салгъанын, сабийле,
жаш адамла да кёп ёлгенлерин жюреги
къыйналып айтханды. Россейге эмда бир
къауум башха къыраллагъа урушну тохтатыр
мурат бла къолларындан келгенни аямагъанлары ючюн ыспас этгенди.
Краснодарда жашагъан адыгланы-шапсугланы жашаулары аман болмагъанларыны

юсюнден айтылгъанды. Ала айныйдыла,
ана тил, миллет адет-тёреле да унутулмазча этерге онг бериледи.
Ата журтлуларыбызны бери кёчерге сюйгенлерини бла къалгъанларыны юсюнден
соруугъа уа былай жууап этилгенди: «Кёбюсю анда юйдегили болгъандыла, алай
бери кёчерге сюйгенле да бардыла».
Махмуд Аднан, Къабарты-Малкъаргъа
иги кесек жыл мындан алгъа келип, алты
кюн туруп кетгенин эсгертип, республика
иги жанына тюрленнгенин чертгенди.
Тыш къыраллада диаспораланы байламлыкъларыны юсюнден сёз баргъанда уа,
Сирияда «Черкес» организациягъа малкъарлыла эм къарачайлыла киргенлери
айтылгъанды. Бизни черкес обществобуз
Дамаскде 1948 жылдан бери ишлейди. Ол
кёплеге болушады, КъМКъУ-бла да къаты
байламлыкъ жюрютеди. Адыг адет-тёрелени унутдурмаугъа да аслам эс бурады.
Пресс-конференцияны ахырында журналистледен бири поэт эм жазыучу Мерза
(Кушха) Надимге назмуларындан бирин
окъурун тилегенди. Журналистле бла тыш
къыра ллыланы тюбешиулери толкъун
къарсла бла бошалгъанды. Ол а бир бирге
ыразылыкъны белгиси тюйюлмюдю?!

Билдиргенибизча, Къабарты-Малкъаргъа гастрольлагъа Хакасияны
«Читiген» атлы драма эм этника музыкалы театры келгенди. Ол мында,
юч оюн кёргюзтюп, бир концерт берликди. Геуюрге кюн Къулийланы
Къайсын атлы малкъар къырал драма театрда къонакъла
пресс-конференция бардыргъандыла.
Алгъадан билдирирге керекди «Читiген» бла
шуёхлукъну малкъар театр башлагъанын. Алай
бизни труппа бусагъатда Башкъортостаннга
гастрольлагъа кетип тургъаны себепли, хакаслылагъа къонакъбайлыкъны М. Горький атлы орус
театр этеди. Аны себепли пресс–конференцияны
аны директору Фатима Николаева ачханды. Коллегаларын ала бек сакълагъанларын айтып, мындан
ары да арада шуёхлукъ бузулмаз деп ышаннганын
билдиргенди.
Журналистле коллективни тарыхыны, репертуарыны, актёрларыны, гастроль жашауларыны
юслеринден соргъандыла.
Хакасияны театрыны директору Виталий Канзычаков, литература бёлюмню таматасы Ольга
Ивандеева эм актёр Валерий Топоев алагъа тынгылы жууапла бергендиле.
«Читiген» жаш коллективди, 1988 жылда къуралгъанды. Театр фольклоргъа, буруннгу адет–тёрелеге, музыкагъа аслам эс бурады. Аны санында
«Айланыс» (буруннгу культурагъа къайтыу) атлы
фольклор ансамбль да ишлейди.
Театрны репертуарларында асламында хакаслы
авторланы пьесаларыдыла. Артистле ёз тиллеринде ойнайдыла. Жаланда жомакъланы сала-

Хакаслыланы фахмулулукъларын
ачыкълагъан оюн
О. Чебодаев эм М. Бурнакова.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.
СУРАТДА: пресс-конференциягъа къатышхан тыш къыраллыла.
Суратны автор алгъанды.
Оюнда айтыш баргъан сурат.

Къайгъырыу
Белгилисича, биринчи октябрь
Абадан адамланы халкъла аралы
кюнюдю. Аны юсюнден оноуну
Халкъланы бирикдирген организацияны (ООН) генеральный
ассамблеясы чыгъаргъанды.
Россейде уа октябрь уллайгъанлагъа аслам эс бурууну, алагъа
къайгъырыуну айыды.
Аны бла байламлы къарачаймалкъар жаш тёлюню айнытыугъа болушлукъ этер мурат бла
къуралгъан «Эльбрусоид» фонд
да сыйлы жумуш тамамлагъанды. Уллайгъанланы кюнюне эм
Сокъурланы Битеуроссей организацияларыны (ВОС) регионда

Абаданладан
сууаплыкъ алгъандыла
бёлюмюне 85 жыл толгъанына
атап, къартланы бла кёзлеринден
къыяулуланы бир къауумун Чирик
кёлге элтип, байрам къурагъандыла. Ала уа Нальчикде жангызлай
къалгъанла эм къартла тургъан
юйден бла сокъурланы организацияларындан эдиле.
Кёллеге жетгенлей, абаданла,
мычымай, экскурсиягъа кетген
эдиле. Кюзде уа ала бютюнда
ариудула. Къартла, кёлню тёгерегинде жаяу жолчукълада
айлана, суратха тюше, бираз
мычыгъандыла. Бирле уа, алайда
сатыу эте, жаратхан затларын да
алгъандыла. Андан сора уа аланы
миллет ашарыкълары бла столла
сакълай эдиле. Ауузланнганлай
а, къонакълагъа жаш жырчыла
«Эльбрусоидни» активисти Мызыланы Мурадин бла КъабартыМалкъар къырал университетни
«Стимул» жырчы къаууму концерт
кёргюзтгендиле. Абаданла да,
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алагъа тынгылай, бирле къарс
ура, бирле тепсей, ингирни алай
ётдюргендиле.
Аланы ичлеринде бери биринчи
кере келгенле да бар эдиле. Алай
сокъурланы организацияларындан
Дмитрий Сташевский мындагъы
табийгъатны тамашалыгъына,
хауаны тазалыгъына жюрекден
сейирсиннгенин жашырмай эди.
«Мен бизде быллай ариу жерле
бардыла, деп да билмей эдим. Хар
нени да бек жаратханма! Бизни
бери келтиргенле сау болсунла, бек
къууандыргъандыла»,-дейди интернатда тургъан Диана Телегина.
Сокъурланы Битеуроссей организациясыны регионда бёлюмюню таматасы Черкесланы Лариса
«Эльбрусоидни» КъМР-де бёлюмюню башчысы Аналаны Марат
аланы байрамлары бла алгъышлап, табийгъатда солургъа чакъыргъанларын айтып, анга ыспас
этгенди. «Инвалидлерибиз анга

бек къууаннгандыла. Бюгюн бери
Бахсан, Зольск, Чегем, Терк, Урван
районладан эм Нальчикден 39
адам келгенди. Аланы бир къауумуну кёзлери жукъ кёрмей эселе да,
башхала айтханларына тынгылап
окъуна зауукълукъ алгъандыла. Иги
кесек заман болады биз былай бир
жары чыкъмагъанлы, ол себепден
бу ишни къурагъанланы бизге хар
кюнден да болуша тургъанлары
ючюн жюрек ыразылыгъыбызны
билдирирге сюебиз», -дегенди ол.
Нальчикде жангызлай къалгъан
эм къарт адамла тургъан юйюню
социальный иш жаны бла специалисти Асият Кузнецова, ала Чирик
кёлге солургъа жыйырма адамны
келтиргенлерин билдире, фондха ыспас этгенди. «Бюгюн бери
келгенлени аралырында къыйын
жашау болумгъа тюшюп, къарар
адамлары болмагъан къартла, инвалидле, юйюрле окъуна бардыла.
Жарсыугъа, кесибизни транспорту-

Къайгъырыу

буз жокъду, аны ючюн аланы быллай бир жерге элтип, кёллерин
алыргъа къолубуздан келмейди.
«Эльбрусоид» бизни бери экинчи
кере келтиргенди. Андан тышында, абаданлагъа, жаланда бу дата
бла байламлы угъай, дайым эс
бургъанлай турады», -деп белгилегенди ол.
- Бир ненча ай мындан алгъа
фонд къуралгъанлы он жыл толгъаны бла байламлы концерт болгъан эди. Анда жыйылгъан ахча
жандауурлукъ ишлеге къоратылады. Алай жазда Калмыков атлы
орамда орналгъан интернатда
тургъанланы Чегем чучхурлагъа
элтген эдик. Шёндю уа къалгъан
ахчагъа ВОС-дан бла Нальчикде
жангызлай къалгъан эм къартла тургъан юйден адамлагъа
байрам къурагъанбыз, -дегенди
мероприятияны юсюнден Аналаны Марат.
КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.

МАСТЕР-КЛАСС

Жаш предпринимательлеге - танг болушлукъ Архитекторла эм иги
Май районда гитче эм орта предпринимательствону
бизнес проектлерине болушлукъ этген комиссия онбеш
жаш адамны планларын къабыл кёргенди. Аланы жарашдыргъанланы жангы мадарларын жашаугъа кийирирге деп ахча болушлукъ этилликди.
Грант къоллу болгъанла сатыу-алыу
бла кюрешген, жыл мардалары отуздан озмагъан жаш адамладыла.
Эл мюлк бла байламлы проектлени
араларында малланы, тауукъланы,
чабакъланы жайыу, ачыкъ жерледе
гюл бла наша ёсдюрюуге жораланнган ишле болгъандыла. Саугъагъа
«Производство ударно-гравировального станка с числовым программным
управлением» проектни автору да тийишли кёрюлгенди. Сабийле юйретиу
араны къурар муратлы ишге да энчи эс
бурулгъанды. Эришиуню комиссиясы
бизнес бла энди кюрешип башлагъан,

алай ишлери болмагъан неда сакъат
адамланы планларыны магъаналылыкъларын да чертгенди. Нутрияланы
жайгъан, аланы сатхан эм фотосалон
ачар умутлу проектле да болушлукъ
сакълайдыла.
Бу фондну ахча ёлчеми 4133,4 мингди, ол санда 600 минги жер-жерли
бюджетден. Экономика бёлюмню эм
районну сатыу-алыугъа себеплик этген
арасы хорлагъанлагъа ахча бу жылны
ахырына дери тёлеп бошаргъа айтадыла, деп билдиргендиле бизге Май
районну администрациясыны прессслужбасындан.

проектлерин кёргюзтюрюкдюле
Къабарты-Малкъар Республикада 31-чи октябрьден
2-чи ноябрьге дери «Шимал
Кавказны Архитектурасында
тёрели эмда жангы затла»
деген архитектура фестиваль бардырыллыкъды. Аны
Россейни архитекторларыны
союзуну Шимал Кавказда
регионла аралы биригиую
КъМР-ни Башчысыны администрациясыны эмда
къауум министерстволаны
бла организацияланы болушлукълары бла къуралгъанды.
Къурулуш эмда архитектура министерствосуну прессслужбасындан билдирген-

лерине кёре, фестивальны
кезиуюнде кёп белгили архитекторланы проектлерини кёрмючю боллукъду,
специалистле мастер-классла да бардырлыкъдыла.
Анда дагъыда тийрелени
генеральный планларыны
проектлерин шёндюгюлю
амалланы хайырланып къурауну юсюнден апйтыллыкъды. Туризмни айнытыугъа,
аны инфраструкт урасын
къураугъа да аслам эс буруллукъду. Фестивальны
ахыр кюнюнде уа эм иги
проектлени жарашдыргъан
архитекторлагъа саугъала
берилликдиле.

дыла орус тилде, сабийлени театргъа сейирлерин
къозгъар ючюн. Къонакъла билдиргеннге кёре,
Хакасияда да жаш тёлю ана тилин иги билмейди.
Театр андан алгъанды кесини боюнуна къараучугъа миллетни тил, тин байлыгъын, буруннгу
культурасын да къайтарыу борчну.
«Читiгенни» актёр къаууму жаш адамладыла.
Аланы Санкт-Петербургда эм Красноярскде хазырлайдыла. Театр, кёп фестивальгъа къатышып,
тыш къыраллада болгъанды.
Хакаслыла тюрк тилли халкъ болгъанларын да
белгилерге керекбиз. Аны себепли ала «Туугъанлыкъ» эм «Науруз» фестивальлада танышхандыла
малкъарлы актёрла бла да.
Театр Черкесскде бир оюн кёргюзтгенди, Нальчикден Владикавказгъа барлыкъды. Бу гастрольла
«Культура России 2012 – 2018» деген федеральный
программаны хайырындан болады, аны РФ-ни
бла Хакасияны Культура министерстволары хазырлагъандыла.
Спектакль башланнгынчы окъуна сахнаны ортасында жукъа жабыудан «ишленнген» терек сюеледи (жашауну, тукъумну белгиси). Онг жанында
тюрлю-тюрлю журунчукъла къысылгъан андан эсе
алаша терек, сол жанында уа - таш. Была да бизни
буруннгу Малкъаргъа къайтарадыла, ата-бабаларыбыз ташлагъа, тереклеге табыннган ёмюрлени,
сейир фольклорубузну эсге саладыла. Ортада,
тюз да къараучуну аллында жаннган от а акъ,
къара кючню да бирикдиреди. Кёп халкъла дуния
ючге бёлюннгенине: башындагъы, ортадагъы, жер
тюбюндеги, деп ийнаннгандыла. «Ахолда» ол да
барды. Оюнда иш орта эм жер тюбюнде дуниялада барады. Алай анга шаман тири къатышып,
акъ-къара, сюймеклик-зарлыкъ дегенча филосо-

фия кючле къазауат этедиле.
Эки эр киши - жырчы Ахол бла
шаман Харол - ариу, фахмулу
жырчы къызны Айарыгны
сюйгенлери бла байламлыды
оюнда бир бирге къажаулукъ.
Сёзсюз, коллективде жаш,
хунерли, ариу да музыкантла болгъанлары олсагъат
кёзге урунады. Эки музыка
инструментде сокъмагъанлары, жырламагъанлары хазна
жокъду. Ортада эм жер тюбюнде дуниялада баргъан
ишле, бир бирлерин алыша,
къараучуну эсин ычхындырмайдыла. Ёхтем Айарыг (М.
Бурнакова), айтышда ким
хорласа да, аны юй бийчеси
боллукъма деп, жашланы
тынчлыкъларын алгъаны, къара кючле къатышып,
Ахолну (О. Чебодаев) хыйны бла хорлап, аны жер
тюбюне тюшгени, андагъы къызла, аланы таматалары Сарыг Хыс (С. Саможникова) жырчыгъа
жетдирген артыкълыкъ – бары да театр амалла
бла кёргюзтюлюп, жырла бла айтыладыла.
Жырлап хорлап, белгили болгъан, артда уллу
сюймекликни да сынагъан Ахол аны къадары
адамлагъа къуллукъ этиуде, элден – элге барып
жырла айтыуда, халкъыны тарыхыны жигит уланларыны юслеринден унутулмазлыкъ жырла тагъыуда
болгъанын ангылайды.
Художник А. Кожетоковну, сахнаны керексиз
затладан толтурмай, аз белгиле бла кёп айтхан
декорациясын, актёрланы кийимлерин да белгилерге тийишлиди. С. Саможникова бла В. Топоев,
жигитлерини сыфатларын толу ачыкълап, пластикаларын, хунерлерин да толу кёргюзтгендиле. Баш
рольланы ойнагъанла актёрладан эсе музыкантлагъа жууукъ болгъанлары, аланы жырлагъанларындан, сокъгъанларындан да кёрюннгенди. Алай
аланы сюйдюмлюлюклери, жыргъа, музыкагъа
фахмулары къараучуну сансыз къоймайды.
Барындан да аламат а биз хакаслыланы тилманчсыз ангылагъаныбыз эди. Жаланда суратланы хар бири асыры узун эдиле. Ангылайма,
режиссёр С. Ултургашева адетлерин, айтышны да
толу кёргюзтюрге излегенин, алай, жырла асыры
узун болуп, оюн акъырын баргъанды.
Къысха айтханда уа, театр къараучуну буруннгу
адетлери, музыкалары, инструментлери, кийимлери, фольклору бла да шагъырей этгенди. Ол эди
«Читiгенни» баш борчу.
САРАККУЛАНЫ Асият.
Суратланы автор алгъанды.

Школгъа дери билим бериу

Татлы ашарыкъла,
жырла да - сабийлеге
Кёп болмай Нальчикни онтёртюнчю школуну-гимназиясыны
бойсунууунда болгъан онунчу
номерли «Улыбка» сабий садда
бардырылгъан къууанчлы жыйылыу аны 25-жыллыкъ юбилейине аталгъан эди. Ол байрамгъа
ата-анала, садикни эртте тауусханла, башха къонакъла да
келген эдиле.
Омакъ жасалгъан актовый
за лда сабийликни зауукълу
кюнлерини юсюнден жыр айтылгъандан сора, къууанчлы
жыйылыуну бардыргъан юйретиучюле Елена Макоева бла
Ксения Глобова ариу назмула
окъуп, сабийликни жазгъы,
жумушакъ кюнчюк бла тенглешдиргендиле.
Ол кюн садикде къонакъда
КъМР-ни Парламентини депутаты Зайрат Шихалиева да
болгъанды. Ол а бошдан тюйюлдю. Зайрат Мажидовна бу
учрежденияны къураугъа къыйын салгъанды. Аны биринчи
заведующийи да ол болгъанды.
Аны юсюнден ол былай дегенди:
«Сабийле бу мекямгъа биринчи
жюрюп тебиреген кезиуде ол
алыкъа иги ишленип да бошалмагъан эди. Ата-анала ол
заманда, кече-кюн демей, бизге

бек къаты болушлукъ этгендиле.
Коллективден артха къалмай,
къурулуш, башха ишлеге да къатышхандыла. Андан бери 25 жыл
озду деп ийнанырыгъым окъуна
келмейди. Садикни бюгюннгю
коллективине уа аны былай таплай тутханына ыразылыгъымы
билдиреме».
Къонакъ жыйылгъанланы барысын да байрам бла кесини
эм Чеченланы Ануарны атындан
алгъышлап, садикни заведующийине Парламентни сыйлы
грамотасын бергенди.
Ата-аналаны атындан а Полина Платова сёлешгенди. Ол
мында юйретиучюле, нянечкала
да бек сууап ишни этгенлерин
айтханды: «Сабийлерибиз сизге
аманат болгъанларын унутмай,
бизден эсе иги къарагъан заманыгъыз болады. Сау болугъуз,
ишигизден къуруда къууаннганлай туругъуз!»-дегенди.
Коллективни, ата-аналаны да
садикде байрам бла аны эртте
бошап, бюгюнлюкде школлада,
вузлада окъугъан жашла бла
къызла да алгъышлагъандыла.
Зубер Хатухов а мындан ары да
алай тепсеп турса, айтхылыкъ
адам боллугъун ачыкълагъанды.
Амина Хамукова уа кеси жазгъан

назмуну окъуп къууандыргъанды.
Са дикге бюгюн жюрюген
жашчыкъла бла къызчыкъла
да таматаладан артда къалмагъандыла. «Карусель» хореография къауум хазырлагъан
тепсеуню къайсы кёрмючге,
фестивальгъа элтсенг да, ала
ючюн уяллыкъ тюйюлсе. Омакъ
костюмчукълары да орус халкъны миллет энчилигин кёз аллынга келтиреди.
Ол кюн садикге жыйылгъанланы барысын да байрам бла
онтёртюнчю гимназияны директору Римма Жамборова эм
аны заведующийи Светлана
Лажараева алгъышлагъандыла.
Ала бери келгенлени барысына
да жюрек ыразылыкъларын
билдиргендиле.
Ахырында уа сабийле, абаданла да омакъ жасалгъан
уллу тортну залгъа кийирип, аны
юсюнде 25 жау чыракъчыкъны жандыргъандыла. Сюйген
садиклерин туугъан кюню бла
алгъышлай, аны тёгерегинде
тепсегендиле. Ызы бла уа андан
хар кимге да юлюш чыгъарып,
сыйлагъандыла.
МОКЪАЛАНЫ Зухура.
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Тарых эсгертмеле кимге чырмайдыла?

Тюзлюк ючюн
кюрешни белгиси
Черек ауузда жашагъан таулу эллиле тау бийлеге къажау
къозгъалыу къуралгъанлы 100 жыл толгъанына аталып,
«Малкъар Къара-Суу» черекни онг жанында эсгертмени
орунуна салыннган уллу ташны къатында митинг болгъанды. Анга школланы устазлары бла окъуучулары, эллиле,
КъМКъУ-да Малкъар культура араны келечилери да къатышхандыла.
Къозгъа лыу 1913 жылда 22чи июльда башланнганды. Ол
заманда Шканты, Кюнлюм эм
Малкъар жамауатны башха эллеринден эки мингден аслам адам,
сенекле, балтала эмда сюнгюле
бла сауутланып, Чирик кёллени
къатларында Къара-Сууда халкъныкъына сана лгъан агъачны
къолгъа этип, аны сатхан Жанхотланы юйлерине чабып, аны чачып
чыкъгъандыла. Тау бийле агъачха
къалауурла салып, эллилени ары
жибермегендиле. Аланы оноуларына сыйынмагъанланы уа тюйдюртгендиле. Жамауатны ма ол
бек чамландыргъанды да, 20 элде
сходла болуп, алада тау бийлеге
къажау сюелирге оноу этилгенди.
Кертиди, 25-чи июльда къозгъалыуну къурагъанла, анга артыкъда

тири къатышханла да тутулгъан
эдиле. Алай 2013 жылда декабрьде Терк область правлен бегим
чыгъаргъанды. Анга кёре сыйырылгъан жамауат агъач жерле
къайтарылгъандыла, тутулгъанла
да эркин этилгендиле.
Таулу эллилени тюзлюк ючюн
ол къозгъа лыулары ха лкъны
эсинде къа лырча этер ючюн,
Черек аузунда жашагъанла 1983
жылда КПСС-ни Совет райкомуну
алгъыннгы биринчи секретары Таумурзаланы Маликни башламчылыгъы бла сын таш салгъандыла.
Бу кюнледе аны къатында болгъан
митингде Огъары Малкъарны 1-чи
номерли школуну тарыхдан устазы Ностуланы Эльдар, Бабугент
элни акъсакъа лы Туменланы
Ахмат, иймамы Аттасауланы Му-

хаммат хажи, администрацияны
башчысы Османланы Мухтар сёлешгендиле эмда жюз жыл мындан алгъа болгъан къозгъалыуну
юсюнден хапар айтхандыла.
«Ата-бабаларыбыз къысыулукъ
уллу болгъан заманлада да терсликге тёзюп болалмагъандыла,
тюзлюк ючюн къаты сюелгендиле, кеслерини эркинликлерин къоруулагъандыла»,-деп
айырып айтханды Османланы
Мухтар.
КЪУЖОНЛАНЫ Эльмира.
Черек районну
администрациясыны
пресс-службасы.

Балыкъ башында кёп кере
болгъанма. Анда бир жангылыкъгъа жолукъмай къалмайма. Бу тийреледе адам сейир
этерча кёп зат барды. Тёгерек-башны ариулугъун айтмай
къойсакъ окъуна.
Нёгерланы Казбек мында
Элбрус миллет паркда къалауурду. Бу тийреде ол танымагъан таш-агъач окъуна жокъду.
Сентябрьде баргъанымда,
Казбек мени Минги тауну тюз
этегине дери элтген эди. Анда
Балыкъ сууну чыкъгъан жерине бардыкъ. Уллу таланы тюз
ортасында гара суу чыгъады.
Кесине да «Ични къатдыргъан
шаудан» дейдиле. Къышда,
жазда да жылылыгъы 2 градусдан кёп болмайды.
Кенг талагъа «Эммануэльни
таласы» дейдиле. Белгилисича,
орус генерал Эммануэль, 1829
жылда былайда аскер къаууму
бла къош салып, Минги таугъа
ёрлегенлеге къарап тургъанды.
Анга шагъатха алайда таш
юсюнде жазыула да бардыла.

Ким эсе да аны юсюне акъ бояу
да сюртгенди. Болсада харфла
ташда тырналып жазылгъанлары себепли, ала шарт окъуладыла. «В 1829 году с 8 по 11 июля
здесь был лагерь под командой
генерала от кавалерии Эммануэля»,- деп.
Бу шартны тарых магъанасы

Кючлюлеге сыйлы саугъала

Суу - къудуретни тамашалыгъы
«РусГидро» ачыкъ акционер обществону КъабартыМалкъарда бёлюмю кёп болмай Нальчикде «Суу - хар
кюн сайын кёре тургъан затыбызны тамашалыгъы» деген
китапны презентациясын бардыргъанды. Бёлюмню прессслужбасындан билдиргенлерине кёре, аны компанияны
финанс болушлугъу бла «ДЕТГИЗ» басмада чыгъаргъандыла. Бу проект жандауурлукъ эмда спонсорлукъ программаны чеклеринде бардырылады.
Кёрмюч Мечиланы Кязимни
атын жюрютген республикалы
жаш тёлю китапхананы окъуу отоуунда къуралгъанды. 50 китапны
саугъагъа шахарны бешинчи
номерли орта школуну окъуучуларына бергендиле, энтта да жыйырмасын а бу учреждениягъа. «Бек
сейирлик китап. Мени оюмума
кёре, аны окъугъан жаш адамланы
хар бири да бу багъалы ресурсну

юсюнден жангы зат билип, тёгерекдеги къудуретге да башха кёз
бла къарап башларыкъдыла, сууну магъаналыгъын да терен сезерикдиле», - деп, къурау-методика
бёлюмню заведующиси Ирина
Подгорная компаниягъа саугъа
ючюн ыразылыгъын билдиргенди.
Басманы башчысы Алла Насонова да проектге бийик магъана
бергенди. «Китап - ол коллектив

чыгъармачылыкъны бир тюрлюсюдю. Бу магъаналы жумушну тамамларгъа сюйгенле, сабийлени
жангы затлагъа юйретирге, айнытыргъа итиннгенле табылгъанлары - ол бек игиди», - дегенди ол.
Бу китап эм алгъа компанияны
бёлюмлери болгъан регионлада
билим бериу сабий учреждениялагъа юлешинирикди. Бир кесегин басма Санкт-Петербургда сатарыкъды. Къабарты-Малкъарда
уа, башында сагъынылгъан орта
школдан бла китапханадан сора,
компания аны бёлюмню ГЭСлери болгъан районлада билим
бериу учреждениялагъа хакъсыз
берликди.
УЛБАШЛАНЫ Мурат.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследовательский институт
прикладной математики и автоматизации КабардиноБалкарского научного центра Российской академии
наук объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей:
- заведующего отделом Теоретической и математической физики – 1 единица;
- главного научного сотрудника отдела Уравнений
смешанного типа – 0,5 единицы;
- ведущего научного сотрудника отдела САПР смешанных систем и управления – 1 единица;
- научного сотрудника отдела Теоретической и ма-

тематической физики – 1 единица;
- младшего научного сотрудника отдела Дробного
исчисления – 1 единица;
- младшего научного сотрудника отдела Уравнений математической биологии – 2 единицы;
- инженера-исследователя отдела САПР смешанных систем и управления – 1 единица.
С победителями конкурса заключается срочный
трудовой договор по соглашению сторон.
За справками обращаться по адресу: 360000, КБР,
г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 отдел кадров, аспирантуры и докторантуры, каб.
№ 9, 42-66-61 - приёмная.

ТХЭКВОНДО

Сахна

макъамланы эшитириксиз. Ол 16
сагъатда башланырыкъды.
26-чы октябрьде уа коллектив
Къулийланы Къайсын атлы малкъар къырал драма театрда «Сюд»
деген спектаклин кёргюзтюрюкдю.
Анга театрны белгили артистлери
къатышадыла. Оюн, кёп халкъла
аралы фестивальлада болуп, са-

«Нальчик» спорт комплексде
боксдан экинчи Битеуроссей
турнир бардырылгъанды. Турнир
Аслан Татаровну атына жораланнганды. Анга жаш эм юниор спортчула къатышхандыла.
Эришиулени КъМР-ни Спорт
эмда туризм министерствосу
къурагъанды.
Рингде къарыуларын сынаргъа
республиканы районларындан
эмда Шимал Кавказдан 130
адам къатышхандыла.
Турнирни баш судьясы Солтанланы Мурат белгилегенича, бу
жол Нальчикге кючлю спортчула
келгендиле. Жашланы санында
спортну устасына 89 кандидат,
38 - Россейни, экиси уа Европаны
биринчилигинде хорлагъанла, 3
спортну устасы барды.
Эришиулени кезиуюнде боксчула жыл санлары бла эки
къауумгъа бёлюннгендиле.
Чыгъарылгъан эсеплеге кёре,
Малкъарланы Альберт, Атмир
Тхалиджоков эм Ахмед Султыгов
«Хорламгъа итиннгени ючюн»
деген энчи саугъалагъа тийишли
болгъандыла.
«Эм иги техника кёргюзтгенле»
къауумуна Алихан Курманов,
Иван Павличенко эм Алан Абаев
киргендиле.
«Эм иги боксчула» - Туменланы
Кязим, абаданыракъланы санында уа Асланбек Мазихов тийишли
болгъандыла.
«Эм иги судьялагъа» Мурат
Занилов бла Алим Кудаев саналгъандыла.
Турнирни ахырында Мухамед
Коковгъа «Россейни спортдан
устасы» деген шагъат къагъыт
берилгенди.
Къабарты-Малкъарда спортну
айнытыугъа дайым болушлукъ
этип тургъанлары ючюн «Радуга» эм «Нальчик» санаторийлени
таматаларына Хазиз Бекалдиев
бла Аслан Коковгъа республиканы Бокс федерациясы сыйлы
грамотала бергенди.

Израильден алчыла болуп

«Читiген» чакъырады
Хакасия Республиканы «Читiген»
драма эм этника музыка театры
Къабарты - Малкъаргъа гастрольлагъа келип турады. Аны «Айланыс» атлы фольклор къаууму 24чю октябрьде СКГИИ-де «Туугъан
жерибизни хауасы» деген концерт
программасына чакъырады. Анда
сейирлик, буруннгу музыканы,

СОЛТАНЛАНЫ Магомет.
Нальчик шахар.

Эришиуле

БОКС
Жангы китап

барды. Хар миллет аллайларын
кётюрген этеди. Биз а аны бояу
бла жагъаргъа кюрешебиз.
Дагъыда бир былхымсызлыкъ
ишни юсюнден айтайым. Алайлада менгирле да бардыла. Ала
кёп ёмюрледен бери желлеге,
сууукълагъа, къарлагъа кеслерин хорлатмай сюеледиле.

Кёп болмай аладан бек ариуун
къаядан атып, жокъ этгендиле.
Бабугойдагъы менгирни илишаннга сала кетгендиле да,
аны да башын ууатхандыла.
Балыкъ сууну жагъасындагъы
бек уллуну юсю уа сылыкъ жазыуладан толупду. Аны къаллай жахилле эте болурла?
Менгирле скифлени заманларында, мындан 2,5-3 минг
жыл а лгъа ишленнгендиле.
Аланы кишиге хаталары жетмейди. Малкъар халкъны бай
тарыхыны шагъатларыдыла.
Аны хар бирибиз да ангыларгъа керекбиз.
Биз алагъа къарап, аланы
сакълап турмай, нек ууатыргъа керекбиз? Тарыхыбызны
бир бетин нек жабабыз? Аны
ангыламазча жахиллик, къарангылыкъ къайдан чыкъгъанды? Бир да болмай эсе, кесинг
ишлемеген затны нек бузаса?

угъала алгъанды. Ол 19 сагъатда
башланады.
Бизни халкъгъа тиллери бла
жууукъ къонакъланы сахна чыгъарма ларын жаратырсыз деп
ышанабыз.
Соруулары болгъанла бу телефонла бла сёлешсинле: 47 -54
- 41; 8 929 885 43 76.

Израильде Ашдот шахарда
тхэквондодан халкъла аралы
турнир болгъанды. Анга тюрлютюрлю къыралладан 330 адам
къатышхандыла.
Ол санда ары бизни республикадан да юч спортчу баргъандыла. Алай кеслерини ауурлукъ
категорияларында эм кючлюлеге
тренер Виктор Кимде юйреннген
Дарья Гриськова бла Станислав
Пан саналгъандыла. Темиркан
Азиков а экинчи жерге чыкъгъанды. Тренерлери айтханларына
кёре, ол спортчуланы бу жетишимлерине бек ыразыды. Ала
барысы да хорлам ючюн бар
къарыуларын аямагъандыла,
дегенди Виктор Ким.
Светлана ГАУНОВА.
КъМР-ни Спорт эм туризм министерствосуну пресс-службасы.

Усталыкъларына кёре - багъа
Екатеринбург шахарда «Автоледи-2013» ючюнчю Битеуроссей конкурс болгъанды.
Анга бизни республикадан Капушева Александра бла
Чуцкова Марина да къатышхандыла.
Регламентге кёре усталыкъларын сынаргъа онсегиз жыллары
толгъан эки тиширыу «В» категориялы машина жюрютюрге
шагъат къагъытлары болургъа
эм регион сермешледе да хорларгъа керек эдиле. Конкурсда
жолну жорукъларын, машинаны
жюрюте билгенлерин, ол санда
ариу айланч-байланч барыуланы да хайырланыргъа тюшгенди. Жюриде олтургъанла аз
заманны ичинде къайсы къауум
иги кёрюмдюле болдуралса да
тергегендиле.
К ъ а б а рт ы - М а л к ъ а р н ы ке лечилери беш минут баргъан
видео-роликни кёргюзтгендиле.
Кино гитче къызчыкъ Амели
миллет тепсеуле бла кюрешгенини юсюнденди. «Кавказны

тепсеулери» деген конкурсну
бир кесегинде хорлагъанды.
Републиканы телеканаллары
ол роликни жууукъ заманда
кёргюзтюрюкдюле. Конкурсда
не жаны бла да эм игиге Татарстандан команда саналгъанды.
Республиканы Къырал автоинспекциясыны тамата лары
эришиулеге къатышхан тиширыула билимлерине уллу багъа
бергендиле. Ала былтыр да Петербургда бардырылгъан конкурсда алчы жерлени алгъан
эдиле. «Бу жол 60 команданы
санында бизни къызларыбыз
бешинчи жерде тохтагъанлары
да аман тюйюлдю», - дейди
полицияны полковниги Юрий
Бегидов.
Ч ы г ъ а р ы л г ъ а н и то гл а г ъ а

кёре, Капушева А лександра
жетинчи жерге чыкъгъанды.
Анга дипломдан сора саугъала
да бергендиле. «Эм иги видео»
деген номинацияда Къабарты-Ма лкъардан «Автокресло
тыйгъыч тюйюлдю, ол мени
болушлукъчумду!» деген ролик
ючюн ючюнчю жерге чыкъгъанды.
Быйыл республикадан «Авто л е д и - 2 013 » ат ха т и й и ш л и
болгъан тиширыула экиси да
техника эм жолла жаны бла
колледжде окъутадыла гитче
машиналаны жюрютюрге юйретедиле. Аланы къолларында
окъугъанланы да асламысы
къызладыла.
Бизни корр.

Сюд

Терсликлерине
женгдиргендиле
Нарткъалада жашагъан тиширыула Лариса Кажарова бла
Анжела Кокаева наркопритон
тутханлары ючюн, битеулю низамы болгъан колонияда ючюшер
жыл турлукъдула.
Сюдде белгили болгъанына
кёре, наркотиклесиз болалмагъан
47-жыллыкъ Кажарова Нарткъалада юйюн наркоманлагъа жалгъа берип тургъанды. Ала анда
уулу затла жарашдыргъандыла
эм аланы кеслери да хайырланнгандыла. Аны 44-жыллыкъ нёгер
тиширыуу Кокаеваны тюзюнлей
иши наркотикле жарашдырыу

болгъанды. Андан сора да юйню
тийресинде право низамны сакълаучула айлансала, таматасына
белги берирге керек эди. Тиширыула ишлеген къыйынларына уа
наркотикле алгъандыла.
Сюдге тюшгенле терсликлерине женгдиргендиле. Алай бла сюд
алагъа тутмакъда кёп заманны
турургъа деп оноу этгенди. Сёз
ючюн, Кажарова юч жылны
эм анга ары дери Урван район
сюдню приговору бла берилген
2 айны да къошуп, тутмакълыкъ
сынарыкъды.

Муратына жеталмады
Прохладна район сюд Прохладный шахарда жашагъан
Владимир Кучеренкогъа 8 жыл
бла 1 айны къаты низамлы колонияда тутмакълыкъ сынаргъа
оноу этгенди.
Сюдде белгили болгъанына
кёре, 25-жыллыкъ прохладначы
кесини танышындан бек кючлю

трамадол (трамал) дарманны
10 таблеткасын сатып алгъанды.
Аладан бешисин ол кеси хайырланнганды, къалгъан бешисин а
артха асырагъанды.
Быйыл майда уа эсине ол
аланы Советскоеде тутмакълагъа сатаргъа умут этгенди.
Дарманланы терк бишиучю вер-

мишельни ичине букъдургъанды. Дагъыда «Юбилейное» печенье алып, сирнек топну ичине
кеси аллына ёсген кендирден
жарашдыргъан марихуанасын
салгъанды да, тюрмеге баргъанды.
Контроль пунктда наркоконтрольну къуллукъчулары: «Сен
келтирген аш-азыкъны ичинде
эркин этилмеген зат бармыды?»деп соргъандыла. Ол алагъа:
«Жокъду»,-деп жууап бергенди.
Россейни ФСКН-ни КъМР-де
Управлениясыны къуллукъчулары, аны алай айтханына ийнанмай, тинтип къарагъанларында,
сатаргъа келтирген «саугъаланы» тапхандыла.
Прохла дначыны аманлыкъ
ишине законда кёп санда наркотикле эм бек кючлю дарманла сатаргъа кюрешгенди, деп
къаралады. Эсигизде болсун,
быйыл жылны башындан бери
наркотик сатханлагъа уголовный
жууаплылыкъ ёмюрлеринде
тутмакълыкъ сынаргъа деп,
къатыландыргъанды.
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