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КОНЦЕРТ

«Хар бёлюмде, хар ишде да
сизни къыйыныгъыз уллуду»

К.Н.Ладаннга «Къабарты-Малкъар Республиканы
сыйлы энергетиги» деген ат
атауну юсюнден

Къабарты-Малкъар
Республиканы Башчысыны

УКАЗЫ

Байрам кюнню аллында Къырал концерт залда
къууанчлы концерт
болгъанды. Ары КъМР-ни
Башчысыны къуллугъун
болжаллы халда толтургъан Юрий Коков,
Республиканы Правительствосуну Председатели Константин Храмов,
аны биринчи орунбасары
Уяналаны Хажи -Мурат,
Правительствону Председателини орунбасары
Руслан Фиров, Парламентни Председатели
Чеченланы Ануар, депутатла, министрле, къырал учрежденияланы
келечилери да келген
эдиле. Хар экинчи этажны фоейсине кётюрюлген
тиширыугъа уа миллет
кийимледе сюелген жашчыкъла бла къызчыкъла
гюлле бергендиле.

Энергетиканы айнытыугъа къыйын
салгъаны эмда кёп жылланы ахшы ишлегени ючюн Ладан Константин Николаевичге - «Бир энергетика системаны
системалы оператору» - Север-Кавказ
республикаланы бла Ставрополь крайны
энергосистемаларыны регион диспетчер
управлениясы» ачыкъ акционер обществону Къабарты-Малкъар Республикада
филиалыны электроэнергетиканы субъектлери бла байламлыкъла жаны бла бёлюмюню таматасына - «Къабарты-Малкъар
Республиканы сыйлы энергетиги» деген
махтаулу ат атаргъа.
Къабарты-Малкъар Республиканы
Башчысыны къуллугъун болжаллы
халда толтургъан
Ю.КОКОВ
Нальчик шахар, 2014 жылда 3-чю мартда,
№63-УГ

А.Х.Ошхуновха «Къабарты-Малкъар Республиканы
эл мюлкюню сыйлы къуллукъчусу» деген ат атауну
юсюнден

Ахыры 2-чи бетдеди.

Къабарты-Малкъар
Республиканы Башчысыны

СУРАТДА: Юрий Коков бла
Ахматланы Мариям.

УКАЗЫ
Алгъышлау

Жетишимлерибизге, жамауатыбызны
бирлигин кючлендирирге сизни
къошумчулугъугъуз бек уллуду

Гюл мекямны
2 бет
таматасы

Багъалы тиширыула!
Сизни Халкъла аралы байрам кюнюгюзде къызыу
алгъышлайбыз!
Россейли тиширыугъа тёлюден тёлюге сейир ышанла ёте
барадыла. Хар биригизе да таркъаймагъан жюрек кюч,
тазалыкъ, бек башы уа - тауусулмагъан сюймеклигигиз
барды жюреклеригизде юйюрлеригизге, тутхан ишигизге,
туугъан жеригизге, къыралыгъызгъа да. Ол сюймеклик уллу
кючдю - бизге да къарыу берген, бирге атлап, кёп миллетли
жамауатны араларында шуёхлукъну туудургъан.
Шимал Каказда тиширыуну акъылы бютюнда теренди.
Сизни оюм эте билгенигиз, тутхан позициягъыздан таймай
тургъаныгъыз мында бек ауур заманлада окъуна мамырлыкъны сакъларгъа себеплик этгенди.
Бюгюн да регионда болгъан ахшы ишледе тиширыуну
ролю уллуду.
Жюрегими теренинден сизге тиширыу насып, жюрек
тынчлыкъ тежейме.

Александр ХЛОПОНИН,
РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары,
РФ-ни Президентини полномочный келечиси.

Ишинде жетишимле болдургъаны
эмда кёп жылланы ахшы уруннганы
ючюн Ошхунов Арсен Хамидовичге
«Къабарты-Малкъар Республиканы эл
мюлкюню сыйлы къуллукъчусу» деген
махтаулу ат атаргъа.
Къабарты-Малкъар Республиканы
Башчысыны къуллугъун болжаллы
халда толтургъан
Ю. КОКОВ
Нальчик шахар, 2014 жылда 3-чю мартда, №64-УГ

Ю.В.Пархоменкону
юсюнден

Къабарты-Малкъар
Республиканы Башчысыны

УКАЗЫ
1. Пархоменко Юлия Викторовнаны Къабарты-Малкъар Республикада
Предпринимательлени эркинликлерин
къоруулау жаны бла уполномоченныйни
къуллугъундан эркин этерге.
2. Бу Указ анга къол салыннган кюнден
башлап кючюне киреди.
Къабарты-Малкъар Республиканы
Башчысыны къуллугъун болжаллы
халда толтургъан
Ю. КОКОВ
Нальчик шахар, 2014 жылда 4-чю
мартда, №65-УГ
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Бирге ишлеу

Юрий Коков Италия Республиканы
ЮФО-да бла СКФО-да Генеральный
сыйлы консулу бла тюбешгенди
Тюнене КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Юрий Коков Италия Республиканы Юг эм Север-Кавказ федеральный
округлада Генеральный сыйлы консулу Пьерпаоло Лодиджиани бла тюбешгенди. Ала экиси
да АПК, энергетика эмда туризм жаны бла бирге
ишлеуню андан ары кючлендириуню онгларын
сюзгендиле.
Юрий Коков италиялы партнёрла бла ишчи халланы
андан ары сакълар жанлы болгъанын, тюрлю-тюрлю проектлеге, бек алгъа уа эл мюлк продукцияны жарашдырыу
жаны бла программалагъа республика къатышыргъа сюйгенин билдиргенди. Къабарты-Малкъар санаторий-курорт,
туризм эм альпинизм жаны бла анда болгъан онгланы
не къадар толу хайырланыргъа мурат этгенин, Италия уа
ол жаны бла алчылыкъны тутханы себепли аны сынауу
республикагъа бек жарарыгъын чертгенди.
Жюйюсхан Пьерпаоло Лодиджиани, Къабарты-Малкъар
бла тыш экономика байламлыкъла жюрютюу хайырлы
болгъанын айтып, италиячыла тюрлю-тюрлю проектлеге
себеплик этерге хазыр болгъанларын белгилегенди.
Ю. Коков бла П.Лодиджиани къыйматлы бирге ишлеуню
айнытыуну амалларын излерге итиннгенлерин къатлап
айтхандыла.
КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда
толтургъанны эмда Правительствосуну пресс-службасы.

Алгъышлау

Кертиликни, тёзюмлюлюкню
эмда акъыллылыкъны кёргюзтюу
Хурметли тиширыула!
КПРФ-ни Къабарты - Малкъарда бёлюмюню Комитети
сизни аламат байрамыгъыз - Халкъла аралы тиширыуланы
кюню бла - алгъышлайды!
Россейни тиширыулары битеу жамауатны тутхучу бола
келгендиле, бюгюн да хар юйюрде, къыралда да алайлай
къаладыла. Сиз жашау бересиз, битеу дунияны кесигизни
жылыуугъуз бла жылытып, ауур заманда билеклик этип,
къууанчда да биргебизге боласыз. Сизни кючюгюз бла
ёмюрледен бери кертичилик, тёзюм, терен акъыл сакъланып келеди.
Хар ишигиз огъурлу кюнде башлансын! Юйюрлеригизде
мамырлыкъ бла жюрек тынчлыкъ болсун! Ахшы муратла
алгъа элтгенлей, жашауугъуз таркъаймагъан къууанч бла
насыпдан толсун!
Борис ПАШТОВ,
КПРФ-ни КъМР-де Комитетини биринчи секретары.

«Хар бёлюмде, хар ишде да
сизни къыйыныгъыз уллуду»
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Концерт башланырдан алгъа
къонакъла биринчи этаждагъы
кёрмюч бла шагъырей болургъа онг тапхандыла. Анда озгъан
ёмюрню ал жылларындан башлап
бюгюннге дери тиширыуну сыфаты
ачыкъланнганды. ЛУГ-да билим
алгъан курсант къызла, устазла,
урунууда, колхоз ишде атларын
айтдыргъанла, культураны, искусствону келечилери - барыны да
суратлары бар эди.
Къууанчлы ингирни уа жаш
артистле Стас Михайловну «Для
тебя» деген белгили жыры бла
ачхандыла. Сора концертни бардыргъан Атталаны Азнор Юрий
Коковну сахнагъа чакъыргъанды.
Ол алгъышлау сёзюнде былай
дегенди: «Бюгюн биз сизге уллу
сюймеклигигиз, тауусулмагъан
ариулугъугъуз ючюн ыразылыгъыбызны билдирирге сюебиз. Огъурлулугъугъузну сакълап, жашауда
чексиз тёзюмюгюзню кючю бла
хар къыйынлыкъладан да къутула
келесиз. Бек багъалы сезимле - ёз
юйюбюзню жарыкълыгъы, таматалагъа хурмет эте билиу, Туугъан
журтха сюймеклик - была бары да
сизни бла къаты байланыпдыла.
Сизни культурагъа, экономикагъа,
социальный сферагъа, билим
бериуге салгъан къыйыныгъызны
чеги жокъду.
Бардыла алай усталыкъла - устаз
бла саулукъ сакълауда ишлегенле алада тиширыуланы къыйынлары
бютюнда уллуду.
Илмуда ишлегенлени да энчи
сагъынабыз. Аланы назик сезимлери, интуициялары мында бийик

жетишимлеге жетерге себеплик
этедиле.
Бюгюнлюкде тиширыула къырал, жамауат ишлеге да тири
къатышадыла. Аны хайырындан
политикада социальный жаны
кюч ала барады. Кесигизни иш
кёллюлюгюгюз, тутхан ишигизге,
жашаугъа да жууаплы къарагъаныгъыз бла къайда да бийик
сыйгъа тийишлисиз. Биз да сиз
къырал жумушлагъа тири къатышырча онгла къураргъа керекбиз.
Артыкъда уллу ыразылыгъыбызны ветеранлагъа билдиребиз.
Аланы урунууда, къазауатда да
болдургъан жигитликлери Къабарты-Малкъарны тарыхында
къаллыкъдыла, Туугъан журтха кертичиликге юйрениуде юлгю болуп.
Литературада, культурада, театр,
музыка искусстволада къуллукъ этген тиширыуланы, спортчуланы да
алгъышлайбыз бизге ариулукъну
кёргюзте билгенигиз ючюн.
Энчи ыспас сёзлени анагъа
айтыргъа излейбиз. КъабартыМалкъарда 17 мингден артыкъ
тиширыу кёп сабийлидиле, аладан
52 он неда андан артыкъ сабий ёсдюредиле. Аланы жигитликлерине
чексиз сейирсине, уллу хурмет да
этерге борчлубуз.
Багъалы тиширыула! Биз толу
ангылайбыз, бюгюн, къыйын заманда, къырал органлада болгъан
жууаплылыкъны, сизни боюнугъузгъа тюшюп тургъан ауурлукъну
тынчайтыргъа кереклисин. Биз
республикада тиширыуланы жашаулары тынчыракъ, насыплы да
болур ючюн, мында ары дайым
да эс бургъанлай турлукъбуз. Ол
бизни къыралда бардырылгъан

политиканы уллу кесегиди.
Бу байрам кюнде, багъалы тиширыула, саулукъ-эсенлик, мамырлыкъ, ахшылыкъла тилейбиз,
жууукъ-ахлуларыгъыздан айырылмагъыз, юйюрлеригизде монглукъ
тауусулмасын. Битеу этген муратларыгъызгъа жетип, хар къайда да
насыпха тюбегиз. Сиз сюе билгенча, дайым да сизни сюйгенлеригиз
да жаныгъызда болсунла».
Ызы бла Юрий Коковха сыйлы
борчну толтурургъа тюшгенди.
Кёп жылланы ахшы ишлеп, бийик
жетишимле болдургъанлары ючюн
«КъМР-ни сыйлы журналисти» деген ат Ахматланы Мариямгъа бла
Зарина Кануковагъа берилгенди.
Додуланы Асиятха уа «КъМР-ни
культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген ат аталгъанды. Дагъыда
сыйлы атлагъа тийишли болгъанла
бар эдиле.
Концертни уа «Каллисто» тепсеу
ансамбль ачып, А. Зеушев андан
ары бардыргъанды. Тёппеланы
Алим «Мадина» деген жырын саугъа этгенди. Хар замандача, сахна
гитчечиклеге берилгенде, ала
ингирге сейир ариулукъну бла къууатны къошхандыла. Юч да къырал
тепсеу коллективле - «Балкария»,
«Кабардинка», «Терские казаки»,
репертуарларындан къараучу сюйген номерлерин кёргюзтюп, залдан
ыразылыкъ алгъандыла. Къууанчлы ингир «За женщин всех» деген
жыр бла бошалгъанды.
КъМР-ни Башчысыны
къуллугъун болжаллы халда
толтургъанны эмда Правительствосуну пресс-службасы.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛИК

Гюл мекямны таматасы
Ёлмезланы Чачауну къызы Оксанагъа КъМКъУ-ну
Филология институтун бошап диплом алгъанлыкъгъа,
усталыгъы бла бир кюн да ишлерге тюшмегенди. Бюгюнлюкде ол жетишимли предприниматель эм анады. Аны
айтханына кёре, бу жашауда адам жаланда кеси кесине
ышаныргъа боллукъду. Ким эсе да, къачан эсе да келип,
манга бир ахшылыкъ этер деп сакълау - уллу алдауду.
Ма ол себепден берилгенди мени бюгюннгю жигитим
да гитче бизнесге. Алты жыл мындан алгъа анга гюлле
сатыу бла кюреширге деген акъыл келеди. Алай бла ол
Нальчикде «Цветочный рай» деген гюл тюкенни ачады.
у ишни ичинден билмеген
тыш адамгъа гюлле сатыу
болмагъанча тынч бизнесча кёрюнюрюкдю. Не къыйынлыгъы
барды ариу гоккаланы вазалагъа
салып сатханны?.. Алай, жарсыугъа, хал бир кесек башхаракъды.
Оксана кеси энчи предприниматель болгъунчу, бир къауум
заманны аллай тюкенде ишлеп
тургъанды. Ол себепден хал
къалай болгъанындан ангылауу
бла магъаналы атламны да алай
этгенди.
- Бу бизнес бек къоранчлы
болургъа боллугъун мен ангылай

Б

эдим. Сёз ючюн, алып келген гюллеринг къысха заманны ичинде
сатылмасала, санга аланы тёгюп
къояргъа тюшеди. Аны бла бирге
ала ючюн тёлеген ахчангдан да
къурулай къаласа. Башха продукцияныча, сёз ючюн, конфетленича, аланы айла бла тутар онг
жокъду,- дейди Оксана.
оккаланы да учуз багъасы бла
табыу да тынч жумуш тюйюлдю. Ол а ишинги тап къурап бардырыуда уллу магъананы тутады.
Нек дегенде, сен аланы учузуракъ
алсанг, адамлагъа башхаладан
эсе азыракъ багъагъа бераллыкъ-

Г

са. Алай бла сени кесинги энчи
клиентлеринги саны да кёбейеди.
- Оптовый базала Нальчикде,
жарсыугъа, аздыла. Ал кезиуде уа
ала жокъну орунунда эдиле. Аны
себепли Георгиевск, Пятигорск
шахарлагъа барыргъа тюше эди.
Товар бла самолёт асламында кеч
келиучюсю себепли жолгъа кече
арасында чыгъа эдим. Кесинг
рульда да болуп, анда да сакълагъандан арысанг, хар затдан да эрикгенча боласа. Алай атангы-анангы,
сабийинги тамблагъы кюнлери
сени бюгюннгю жетишимлигинг
бла къаты байламлы болгъанлары
эсинге тюшсе, бар арыгъанынг
да бир такъыйкъаны ичинде тас
болады, - дейди ол, кюле.
ксана айтханнга кёре, башха
шахарла бла тенглешдиргенде, Нальчикде гюллени аз
аладыла. Бютюнда арт кезиуде.
Аны себепли ол, тюкенчилери да
адамланы гоккаланы жангы амал
бла жасау, башхалада болмагъан
композицияла бла сейирсиндирирге кюрешедиле.
- Алгъын гюл къысымланы

О

асламы хар тюкенде да бирчала
эдиле, ол санда менде да. Энди
уа ассортиментим иги да кенгди.
Аланы асламы композициялагъа
кетедиле. Алгъын кёп сагъыш да
эте турмай, розала беригиз деучю
эселе, бюгюнлюкде аллай композицияланы жаратып аладыла,
- дейди предприниматель.
ашха тюкенлеча, гоккаланы
сатханла да байрамланы
ашыгъып сакълайдыла. Бютюнда 8-чи мартны. Жылны ичинде
бек иги хайырны ала бу кюнледе
этедиле. Жангы жылгъа, Сюйгенлени кюнюне, ахыр къонгуроугъа,
выпускнойгъа эм 1-чи сентябрьге
сатыу аман бармайды. Алай жаз
башыны биринчи байрамындача
«къазауат» а болмайды.
-Бу кюн эр кишиле сюйгенлерин, аналарын, эгечлерин къууандырыргъа бек ёчдюле. Аны
себепли мингле бла алгъан товарынг жетмей къалгъан жылла да
болгъандыла. Бир-бирлени гюл
къысымларына жюзден артыкъ
роза кетеди, - дейди Оксана.
Аллай саугъала этгенлени

Б

араларында таулу жашла да аз
тюйюлдюле, преприниматель
айтханнга кёре. Сора тойларына машиналаны жасаугъа да
шёндюгюле аслам эс бурадыла.
Алгъадан келип, гоккаланы,
композицияланы да сайлайдыла.
«Цветочный рай» тюкенни коллективи да аланы ол кюнлери эсде
къалырча битеу хунерин аямай
кюрешеди.
- Аллынга жумуш бла келген
адам, излегенин табып, къууанып
кетсе, сени жюрегинг да ырахат
болады, - дейди ушакъ нёгерим.
Жашауунда, гюлледен сора да,
Оксананы дагъыда бир сюйген
заты барды. Ол да неди десегиз машина жюрютюу. Алай бла ол,
2012 жылда Спортну экстремальный тюрлюлерини федерациясы
къурап, тиширыуланы араларында тёрт чархлары тартхан машиналада эришиуден республиканы
биринчи чемпионатында хорлап,
кубокга бла сыйлы грамотагъа
тийишли болгъан эди.
КЪАСЫМЛАНЫ Аминат.
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Къабарты-Малкъар Республиканы Жамауат палатасыны

Саугъалау

ЗАЯВЛЕНИЯСЫ
Арт заманлада Украинада бола тургъан ишле хар тюз акъыллы
адамны да къайгъы этдирмей, жарсытмай, чамландырмай къоярыкъ тюйюл эдиле. Къоншу, бизге жууукъ къыралда властьны
барып тохтагъан националистле бла башкес неонацистле къолгъа
алгъандыла,конституциягъа бузукълукъ этип, сауутланнган къозгъалыу къурап. Ала «къазауатха къалып» бардыргъан ишлерин
къаты террорчулукъдан, къан тёгюуден, законсузлукъдан, гражданланы эркинликлерин бла праволарын жокъ этиуден, оппозиция
партияланы чачыудан, аладан башха тюрлю ниетлери болгъанланы ызларындан болуудан, орус тилде Украинаны халкъыны иги
кесегин тутхан оруслулагъа окъуна къоймаудан башлагъандыла.
Украинаны кёп регионлары, артыкъда аны юг-восток кесеги,
жангы властьны законсузгъа санап, къабыл кёрмегендиле эмда
халкъны бандитледен къоруулауну къайгъысын этип, кеслерини
власть органларын къурайдыла. Ала РФ-ни оноучуларындан
алагъа мамырлыкъны, право низамны, ырахатлыкъны тохташдырыргъа, жамауатны къоркъуусузлугъун жалчытыргъа болушурларын тилегендиле. Тохташхан халны хар жаны бла тынгылы
сюзюп, бир бирге къажау сюелиу, бир бирни кёрюп болмаулукъ
мындан ары кючлене барса, иш бек аманнга къаллыгъын сезип,
Россейни Федерация Совети 1-чи мартда Россей Федерацияны

Президентине Украинаны жеринде жамауат-политика болумну
тап халгъа келтирир ючюн, РФ-ни Сауутланнган Кючлерин хайырланыргъа бирча ыразылыкъда эркинлик бергенди.
КъМР-ни Жамауат палатасы Россей Федерацияны башчыларыны Украинада ырахатлыкъны тохташдырыугъа, жамауат-политика эмда социальный-экономика тутхучлулукъну сакълаугъа,
къыралны чачылмай къалырына эмда анда болумну конституция
жолгъа къайтарыугъа бурулгъан мадарларын бла ишлерин толусунлай къабыл кёреди. Аны бла бирге АБШ-ны бла Евросоюзну
бетсиз, кёзбау политикасын къаты терслейди. Сёзле бла демократияны, адамны эркинликлерин къоруулайбыз деп, ишде уа
жаланда кеслерине тап тюшюрюрге итинедиле, экстремистлеге
бла неонацистлеге жакъ басадыла.
Бусагъатда РФ-ни битеу субъектлеринде да Украинаны гражданларын кёллендирир мурат бла митингле боладыла, адамла
орамлагъа чыгъадыла. Къырымгъа бла Украинаны чекчи районларына ахча эмда башха затла бла болушлукъ этиуню кампаниясы барады. Къарындаш халкъ бла бир ниетли болгъаныбызны
билдирип, аны къадарына къайгъы этгенибизни жашырмай, биз
Къабарты-Малкъарны жамауатын бу огъурлу жандауурлукъ ишге
къошулургъа чакъырабыз.

Халкъла аралы Черкес Ассоциацияны украинлы халкъгъа

ЧАКЪЫРЫУ СЁЗЮ
Биз, адыг (черкес) халкъны келечилери, шуёх украинлы халкъны
къадарына бек жарсыйбыз. Бюгюнлюкде къара-къатышлыкъны,
огъурсузлукъну эмда зорлукъну къоркъууу бийлеп турады сизни.
Украинада оноучу къуллукълагъа къарындаш халкълагъа къажау
сюелирге ачыкъ чакъыргъан нацист ниетли адамла итинедиле.
Тарыхны кёз аллыгъызгъа бир келтирчигиз, нацизм Европаны,
битеу дунияны да халкъларына къаллай зулмулукъ сынатханын
эсге бир тюшюрчюгюз. Адам адамны кёрюп болмазча, бир
миллет башханы сыйсыз этерча заманла къайтарылмаз ючюн,
къолдан келгенни аямагъыз.
Уруш къайда да барсын, аны палахы бек алгъа бир тюрлю терсликлери болмагъанлагъа –тиширыулагъа,къартлагъа, сабийлеге
– жетеди. Ёлюм, тозурау, кюйсюзлюк, экономиканы, культураны
жокъ болуулары – урушдан къалгъан затла ма аладыла.
Жарты акъыллыланы хаталарындан граждан урушну отуна
кирирге тюшгенлени къаллай уллу къыйынлыкъла сынагъанларын биз кимден да иги билебиз. Бюгюнлюкде бизни Сирия Араб
Республикада жашагъан ата журтлуларыбыз азап чегедиле. Ол
себепден сауутла бла бир бирге къажау сюелиу къаллай хатагъа
келтиргенин биз кимден эсе да эшитип билмейбиз.

Биз, россейли эм тыш къыраллы черкеслиле, не тюрлю
къаугъаны да сёлешиулени, бир бирни айтханын этиуню жолу
бла, мамырлыкъ бла тохтатыргъа боллугъуна ишексизбиз. Ол
себепден Россейни тюрлю-тюрлю къыйын социальный-политика
чюйреликлени дипломатия халда кетериу жанлы болгъанына
биз ыразыбыз.
Къарындашланы, миллетлени араларында къанлы урушла
демократиягъа келтирмегенлерине сёз да жокъду. Адамланы
ёлтюрюу бла кишини насыплы этер амал жокъду. Западда «сизге
игилик излегенлеге» кесигизни алдатмагъыз, кеслерин халкъны
келечилерича кёргюзтген ётюрюк, жалгъан патриотланы ызларындан бармагъыз. Сизни айырыргъа итиннгенлени жолларын
кесигиз! Халкъны акъыллы сёзлерине тынгылагъыз, аны къадарына бла къуумларына эс буругъуз. Аны политика конъюнктура
бла бир тюрлю байламлыгъы жокъду.
Башха къарындаш халкълача, биз да Украинаны чынтты патриотлары бла биргебиз!
Хаути СОХРОКОВ,
Халкъла аралы Черкес
Ассоциацияны президенти.

Жамауат миллет организацияланы келечилерини

ОБРАЩЕНИЯЛАРЫ
Къабарты-Малкъарны Культура жамауат фондунда
КъМР-де миллет культура араланы бла биригиулени келечилерини жыйылыулары болгъанды. Анда Украинада
шёндюгю болум сюзюлгенди.
Республиканы жамауатын бизге жууукъ къыралдан келген хапарла бек тынгысыз этдиредиле. Совет адамланы
къарындаш Украинаны азатлар ючюн, жигитча сермешгенлерин, бир да болмагъанча уллу батырлыкъ этгенлерин
бизни халкъларыбыз унутмагъандыла. Эки халкъны да
араларында шуёх,культура эм жууукълукъ байламлыкъла
ёмюрлени теренинден келедиле. Аны себепли биз бандит

къауумланы бир тюрлю терсликлери болмагъанлагъа азап
чекдиргенлерине арталлы да тёзюп тураллыкъ тюйюлбюз,
дегендиле бир аууздан жыйылыугъа къатышханла. Ала
РФ-ни Президенти В.В.Путинни Украинагъа болушлукъ
этиуню, анда жашагъан россейлилени эркинликлерин
къоруулауну юсюнден оноуун бирча ыразылыкъда къабыл
кёргендиле.
КъМР-ни жамауат организацияларыны эмда миллет
Культура араларыны башчыларыны атларындан
Владимир ВОРОКОВ,
Къабарты-Малкъарны жамауат культура фондуну председатели.

Бет жарыкълы
уруннганлары ючюн
Тиширыуланы халкъла аралы
байрамларыны аллында кюн Къабарты-Малкъар Ре спубликаны
Басма эмда асламлы коммуникацияла жаны бла къырал комитетини таматасы Игорь Дроздов
«Адыгэ псалъэ» газетни право
низамны сакълаучу органлары бла
байламлыкъла жаны бла бёлюмюню таматасы Женя Ордокова бла
«Кабардино-Балкарская правда»
газетни референти Майя Кожаковагъа КъМР-ни Правительствосуну Сыйлы грамотасын къууанчлы
халда бергенди.
Ол, бу эки тиширыу да басмада
отуз жылдан артыкъ заманны бет
жарыкълы ишлегенлерин чертип,
сыйлы саугъалары эмда Тиширыуланы халкъла аралы кюню бла да
аланы къызыу алгъышлагъанды.
Саугъаланнганлагъа грамота бла
бирге экиайлыкъ иш хакълары да
берилгенди.
Къалам эгечлерибизни «Адыгэ
псалъэ» газетни баш редактору
Мухамед Хафице, Комитетни башчысыны орунбасары Гыллыланы
Ахмат, бёлюмню таматасы Апполаны Асхат да алгъышлагъандыла.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
СУРАТДА: Женя Ордокова бла
Майя Кожакова.
Суратны автор алгъанды.

Конкурс
ХАЛКЪНЫ ТАЛПЫНЫУУ

Къырымны парламенти Россейни
къауумуна къошулургъа оноу этгенди
Озгъан кюнледе Симферопольда
Къырымны мындан ары къадарыны юсюнден референдумну 30-чу
мартдан 16-чы мартха кёчюрюрге
деген оноу этилгенини юсюнден хапар келгенди. Къырымны биринчи
вице-премьери Рустам Темиргалиев
ол референдумда: «Сен Къырымны
Россей Федерацияны къауумуна
федерация субъектча къошуллугъунму сюесе огъесе, Къырымны 1992
жылдагъы конституциясына кёре,
Украинаны бир кесеги болургъамы
ыразысыз?»-деп соргъанды.
Экинчи вариантха кёре, «Къырым
Республика кесини территориясында
баш эркинликли боллукъду, табийгъат
байлыкълагъа, ырысхы, культура эм
ниет байлыкълагъа толу эркинликли
боллукъду эм, сёзсюз, энчи эркинли
боллукъду бу территориясында. Башха къыралла бла байламлы Къырым
Республика кеси жюрютюрюкдю
тёрели тилде эм делопроизводство

тил бла, ол а - орус тилди. Къырымда
къыра л тилле юч бола дыла: орус,
украин эм къырым-татар.
Германиягъа саулугъуна къаратыргъа кетген Юлия Тимошенко ол
референдумну этген оноуларын бир
киши да тюзге санарыкъ тюйюлдю,
референдумну автоматла бла къоркъутуп этилген оноулары референдум да
тюйюлдюле деп. «Украина да, дуния
да аллай референдумну законлугъа
санарыкъ тюйюлдюле»,-дегенди.
«Киев кётюрюлген Къырымны НАТОну аскерлери бла къоркъутургъа эм
референдумну оноуларын кетерирге
кюрешеди, ол жарым айырыкамда эки
жигит шахар-Севастополь бла Керчь
болгъанларын унутуп…»
Сиз бизге ата эркинлик автономияны
бермей эсегиз?! Сора Къырым кесини
юйюрюне къайтады! Саулукълу бол!
Россия! Деп жууап этгенди анга Фэйсбукда Рустам Темиргалиев.
Эки сагъатдан сора уа жангы хапар-

ланы кенглигин башха элия чачхандыКъырымны парламенти Россейни къауумунда автономия халда кирлигини
юсюнден хапар бла. Аны ючюн 81 депутатдан 78 депутат къол кётюргенди.
«Жарым айырыкамны автоном республикасыны огъары совети бегим
этгендиле:
1. Россей Федерацияны къауумуна
субъектча къошулургъа.
2. 2014 жылны 16-чы мартында битеу
Къырым референдумну бардырыргъа
(Севастополь шахарны да къошуп)»,деп билдиргенди тюнене Къырымны
Парламентини пресса арасы.
Референдумда къол кётюрюрге жораланнган бюллетеньле орус, украин
эм къырым-татар тилледе басмаланырыкъдыла. Андан сора да, Къырымны
Баш совети Россейни Президентине
эм РФ-ни Парламентине тилек этип
сёлешгенди Къырымны Россейни къауумуна къошулуууну процедурасын
башлагъыз деп.

Таза эм къууатлы
арбазны сайлагъандыла
Баксанёнок элде жыл сайын таза
эм къууатлы да арбазны конкурсун
бардырадыла. Бек биринчиден,
комиссия энчи эс юйюр коммунальный налогланы заманында
т ё л е ге н и н е бл а к ъ а л г ъ а н ы н а ,
тёгерекни жашиллендириуге бла
тапландырыугъа бёледи. Алай бла
комиссияны оюмуна кёре, ол излемлеге 30 арбаз келишгенлерин
белгилегенди.
Биринчи жерге тийишли болгъан
юйлени къабыргъаларында «Эм
ахшы арбаз» деген къангачыкъла бир жылны тагъыллыкъдыла.
Конкурсну бардыргъанла ол шарт
башхалагъа тизгинлерин жыяргъа
юлгю болур деп ийнанадыла.
Арина КИЛЯРОВА,
Бахсан районну администрациясыны пресс- службасы.
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Профессионалла

«Эм башы - адам кеси
Дайым да
жетишимлеге итинирге керекди» излеуде
Созайланы Алимни къызы Жамиля Москвада
Управленияны къырал университетини бёлюмюне башчылыкъ этеди. Былтыр а ол кандидат
диссертациясын къоруулагъанды эм экономика
илмуланы кандидаты деген ат берилирин сакълап турады. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.
- Жамиля, сен бу окъуу
юйню нек сайлагъанса?
- Мен аны алгъадан да
бек жарата эдим. Россейде
даражасы жюрюген, эрттеден
ишлеген университетледен
бириди: быйыл анга 95 жыл
толлукъду. Кеси да бир къауум кере атын тюрлендиргенди, Управленияны институту,
академиясы да болгъанды.
Шёндюгю атын жюрютгенли
15 жыл тола турады.
Анда, биринчиден, инженерлени хазырлап тургъандыла, аны бошагъанла эки
усталыкъ ала эдиле: инженер
эмда управленец. Башхача
айтханда, производствогъа,
а дамлагъа да башчылыкъ
этерге юйретгендиле.
Совет къырал чачылгъандан
сора экономикада тюрлениуле
бла байламлы мында жангы
усталыкълагъа окъутуп башлагъандыла. Бюгюнлюкде
топ-менеджерлени ишлерине
магъана бек бериледи. Билл
Гейтсни жашау жолу кёплеге
юлгю болуп къалгъанды. Россейде да аллай специалистле
керекдиле деп, управление
жаны бла окъуу юйлеге сейир
ёсюп башлагъанды.
- Сен кесинг а къайсы усталыкъгъа окъугъанса?
- Къурулушда экономиканы
айыргъанма. Халкъла аралы
экономиканы сайларгъа да
боллукъ эди, алай Битеудуния
банкда ишлеригиме ийнанырча тюйюл эди. Адамла уа юйле
хар заманда да ишлерикдиле,
социальный объектле керек
боллукъдула.
Университетни къызыл дипломгъа бошагъанма. Окъугъан заманымда вузну энчи
стипендиясын да алып тургъанма. Аны бошагъан белгили алимлени стипендиялары
бардыла, мен а Га лкинни
саугъасына, аспирантурада
уа РФ-ни Правительствосуну
стипендиясына тийишли болгъан эдим, илму статьяла жазгъаным эмда тюрлю-тюрлю
конференциялагъа къатышып
тургъаным ючюн.
- Былтыр кандидат диссертациянгы къоруулагъанса
да…
- Илмугъа не заманда да
сейирим уллу эди. Биргеме
окъугъанланы кёбюсю бизнес
бла кюрешип башлагъандыла,
мен а билимни сайлагъанма.
Дагъыда студентлеге дерсле
берирге да бек сюеме.
Диссертациям «Развитие
региональных инновационных
систем на основе программно-целевого управления» деген темагъа жораланнганды.
Анда сёз экономикагъа инновация системаланы сингдириуню юсюнден баргъанды.
Инновация экономиканы битеу бёлюмлени бирикдиреди
– илмуну, билим бериуню, промышленностьну, башхаларын.
Мен а диссертацияда регионлада предпринимательлеге
къаллай къырал тутхучлулукъ

берилгенин сюзгенме. Ма, сёз
ючюн, Къабарты-Малкъарда
бизнес-инкубаторла къуралгъандыла, ала да инновация
системаланы бёлюмлеридиле.
Мында билим бериу, промышленность, бизнес кеслери алларына иги айныйдыла, алай
аланы араларында хайырлы
байламлыкъла болмасала уа,
ол саулай да регионну айныууна себеплик этмей къояды.
- Шёндю уа не бла кюрешесе?
- Университетде илму-тинтиу бёлюмде экономист болуп ишлеп башлагъан эдим
окъууну бошагъандан сора.
Бир жылдан анга башчы этип
салгъандыла. Бизни борчубуз
- преподавательлерибиз тюрлю-тюрлю илму конкурслагъа
къатышырча заявкала хазырларгъады. Бюгюнлюкде окъуу
юйлеге ахча ишлерге эркинлик берилгенди, конкурсла уа
аллай онгланы тапдырадыла.
- Университетде кавказлы
студентле уа бармыдыла?
- Бюгюнлюкде аслам бола
башлагъандыла, ол санда
Къабарты-Ма лкъардан да
келедиле жашла бла къызла.
Мен окъугъанда уа, курсумда КъМР-ден жангыз кесим
эдим, алай Москвада жунчугъанма деп айталмайма.
Жаланда биргеме окъугъанла
сейир эте эдиле, КъМР-ден
къыз ары окъуугъа киргенине.
А ла МКАД-дан ары жашау
болмагъан сунадыла. Къайда
эсе да, бир Къабарты-Малкъарда элде окъугъан къызны
билими а лагъа тенгди деп
эслерине да келмегенди. Мен
а Акъ-Сууну школун а лтын
майдалгъа бошагъанма.
Б и р ге м е Д а г ъ ы с та н д а н ,
Къарачай-Черкесден жашла
окъугъандыла, къалгъан 147
студент а москвачыла эдиле.
Болса да кавказлыла кесибизни иги жаны бла кёргюзтгенбиз, Дагъыстандан Малик
Кардашов да университетни
къызыл дипломгъа бошагъанды, ол да аспирантды.
Кертисин айтханда, бизни
вузну бошагъанла артда кес-

лерине ишни къыйна лмай
табадыла. Ол а университетге абит уриентлени сайлау,
аланы билимлерине излем
къаты болгъаны эмда окъутуу
бийик даражада къуралгъаны
бла байламлыды. Сёз ючюн,
биргеме окъугъан къызладан
бири, Лондонда экономика
школладан бирин бошап, бюгюнлюкде Англияда ишлейди.
- Сен къалай сунаса, федеральный вузгъа окъургъа кирип, аны жетишимли бошап,
иги ишге кирир ючюн, не зат
керекди?
- Эм башы, кесинг жетишимлеге итинирге керексе. Анга
юлгю келтирейим. Мени бла
Саратов областьдан бир къыз
окъугъанды. Ол Россейни Ара
федеральный округуду, алай
ол жашагъан элде газ жокъду, школгъа дери уа сабийле
5 километр жаяу барадыла.
Аллай болум Уллу Ата журт
уруш бошалгъадан сора жокъ
этилген сунуп т ургъанма,
алай ХХI ёмюрде да сабийле
школгъа бир элден башхасына
жаяу жюрюй кёреме. Ол бизни
университетге, биринчи кере
экзаменлени бералмай, эки
кере киргенди. Алай артда
уа окъугъан да иги этгенди,
бюгюн а къуллукъда ишлейди,
аспирантды.
Хар не да адамны кесине
кёреди, кюреширге, итинирге, алгъа барыргъа керекди.
Дагъыда юйюрде да санга
ийнансала, жашауда кесинге
жер тапхан да тынчыракъды. Мени эгечим бла къарындашым бардыла, бизге
атабыз бла анабыз билим
алырча, окъурча битеу онгла
къурагъандыла, не жаны бла
да тутхучлулукъ этип турадыла. Ючюбюз да Москвада
окъугъанбыз, къарындашым
мен бошагъан вузда, эгечим
а - врахча.
- Сени къарындашынг назмула жазады, сен а ишден
башха не бла кюреширге
сюесе?
- Назму жазмайма, жырлагъан, тепсеген да артыкъ
иги эте болмам. Алай бизни
республикагъа спортну жангы тюрлюсю бла кюрешип
башлагъанма - сымарлап учуу
бла. На льчикде каток болмагъанына уа бек жарсыучу
эдим. Москвада хар арбазда
да бардыла спорт площадкала, хоккей майданчыкъла.
- Москва да КъабартыМалкъардан жаш адамланы
«Эльбрусоид» фонд бирикдиреди. Ары уа барыучумуса?
- Университетде окъугъанымда, заманым кёбюрек
болур эди, ары терк-терк
баргъанма. «Эльбрусоид»
культура жаны бла уллу иш
бардырады. Биз театрлагъа,
музейлеге да жюрюгенбиз,
аны кесинде да тюрлю-тюрлю
конкурсла къураучудула.
Фонд бардыргъан иш а бек
магъаналыды. Жаш адамла
кеслерини тёрелерин сакъларгъа, ата журтларыны даражасына кертичи болургъа
юйренедиле.
Ушакъны ТИКАЛАНЫ
Фатима бардыргъанды.

Билимли, тизгинли, адепли устазны къачанда
жамауатда сыйы жюрюгенди. Мен да бюгюн
сизни хар сабийни да жюрегине жол тапхан, психологиядан терен ангылауу болгъан, окъуучула
дерсине ашыгъып баргъан педагогладан бири
бла танышдырыргъа сюеме. Ол ана тилден бла
адабиятдан дерсле берген Байдаланы Мухадинни къызы Зухурады.

Къыз, Экинчи Чегемни 1-чи
номерли орта школун кюмюш
майдалгъа бошап, бийик билим алыргъа КъМКъУ-ну филология бёлюмюне киреди.
Гитче классладан окъуна мураты ана тилден устаз болургъа
эди. Кеси айтханнга кёре, аны
жюрегине ол сюймекликни
Къочхарланы Халимат бла Сотталаны Люба сингдиргендиле.
2002 жылда диплом алгъандан сора Зухура, кеси окъугъан
школуна къайтып, ана тилден дерсле берип башлайды.
Къыйын болса да, биринчи
жылла да анга эки сменде
ишлерге тюшеди. Ал замандан башлап бюгюнлюкге дери
Люба Хасановна нёгерлик
этгенлей келеди.
Бусагъатда ол школда 40
таулу сабий окъуйду. Алагъа
къошулуп, аны дерслерине
иранлыла да жюрюйдюле. Мен
андан окъуучуланы сейирлерин къозгъар ючюн, не амалланы хайырланнганын билирге
сюйгенме. Аны оюмуна кёре,
устаз да берилген программа
бла чекленип къалыргъа керек тюйюлдю. Тюрлю-тюрлю
оюнла къурап, ол санда гитче
пьесачыкъла салып, эришиуле эм ачыкъ дерсле бардыра
турургъа керекди.
- Бизни школ,- дейди устаз
- интерактивный къангаладан
жалчытылгъаны бла районда
биринчи жерни алады. Хар
кабинетде Интернетни да толу
хайырланабыз. «Эльбрусоидни» сайтын эмда башхаланы,
орус эм тыш къыраллы жазыучуланы ишлерин кеси
тилибизге кёчюрюп да кюрешебиз. Интернетге жаш тёлю
бюгюнлюкде бек алданады,
аны себепли ол шартны окъууда да хайырлана билиу игиди.
Сабийле къабарты элде жашагъанлыкъгъа, ёз тиллеринде шатык сёлешедиле. Ол,
сёзсюз, биринчиден, юйюрлерини хайырынданды. Андан
тышында да, школда, алагъа
жангыз тилни билдирген бла

чекленип къалмай, тарыхдан,
маданиятдан, адет-къылыкъны юсюнден да айтханлай
турабыз.
Юйретиу иш, белгилисича,
классда берген дерс бла бошалып къалмайды. Окъуучуланы
халкъларыны белгили адамлары, тарыхлары бла танышдырыуну уллу магъанасы барды.
Мени жигитим алагъа эс бургъанлай турады. Аны ангылап,
ол сохталарына тин магъаналы
дерсле да береди. Аны юсюнден ол былай айтады:
- Бусагъатда аталаны бла
аналаны балаларына эс бурургъа заманлары азды. Сора
юйретиу жаны бизге, устазлагъа, борч болуп къалады.
Хар жылдан Къулийланы Къайсынны назмуларындан талай
кесегин кёлден да билип, юймузейине къонакъгъа бармай
къалмайбыз. Андан тышында
да, башха жазыучуларыбыз
бла байламлы жумушлагъа да
тири къатышабыз. Тау ауузлада ата - бабаладан къалгъан
эски журтлагъа да экскурсиялагъа жюрюйбюз.
Устаз чертгенича, школну
дирекциясы эм сынаулу коллегалары да анга кёз-къулакъ
болгъанлай т ура дыла. Хар
башламчылыкъларында да
болушургъа хазырдыла. Аны
ючюн ол алагъа бек ыразыды.
Ушагъыбызны ахырында мен
андан ишден бош заманын
къа лай ётдюрюучюсюн сорама.
- Кертисин айтханда, солургъа заман да болмайды. Компьютерни аллына олтурсам,
кесим да сезмей, сабийлеге
деп жангы программа излеп
башлайма. Аны себепли саулай да заманымы иш бийлеп
къойгъанды. Устазла мени
ангыларыкъдыла: сабийле
билим алыргъа итинселе, иги
окъусала - ма олду бек уллу
саугъа,- дейди Зухура Мухадиновна.
КУРДАНЛАНЫ Сюлемен.
Сурат авторнуду.

Шабат кюн, 2014 жылны 8-чи марты
Интернет-версия: zaman.smikbr.ru
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УСТАЛА

Миллет тепсеуню патчахы
еммоланы къызны биринчи кере кёргеним да эсимдеди. Театрда ишлеген
кезиуюмде, андан чыгъып, автобусла тохтагъан жерге келеме. Ызымдан алайгъа
бир ариу къыз жанлайды. Башына хаух
атылгъан жашил шарфы жап -жашил кёзлерин бютюнда белгилей... Мени жаныма
къарап ышаргъанында, аллай сюйдюмлю
адамгъа кёп тюберге тюшмегенин сеземе.
Юйге келгенден сора мен аллай ариу
къыз кёрдюм деп, хапар айтханым да
эсимдеди. Экинчи кюн ишге барама. Ол
мен жаратхан къыз «Балкария» репетицияларын бардыргъан залдан чыгъады.
Аны ким болгъанын сорама. Ол «Кабардинкада», «Кавказ» ансамбльледе да
ишлеп, бизни коллективге алай келгенин
билеме. Ол кюнден башлап тепсеучюню
чыгъармачылыгъын кёз аллымда тутама.
«Сахнагъа жан салгъан», «сахнагъа деп
жаратылгъан» деген сёзле анычалагъа
айтыладыла. Бюгюн да бардыла «Балкарияда» аллай къызла, республикада
ариуланы эришиулеринде, регионда миллет тепсеулеге баргъанланы араларында
биринчиле болгъанла. Сёз ючюн, Гуртуланы Лейля бла Жанатайланы Ирэна. Биз
аланы юслеринден дайым да айтханлай

Т

«Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни
кёп жылланы солисткасы болуп
тургъан, КъМР-ни сыйлы артисткасын-Теммоланы Фатиманы - сахнада бир кёрген, не хазна унутсун.
Субай, бетинден нюр тёгюле, ариу
ышара, узун кирпиклерин ёрге
кётюрюп къараса уа, алада кюн
таякъла ойнагъанлай.
Бу тизгинлени жаза, аны нарт
эпосда айтылгъан Ай бла Кюнню
къызы Сатанайгъа ушатдым. Ол
юйретгенди таулу тиширыуланы
кёп юй жумушха, эр кишилеге
чынтты жашау нёгер болургъа
да. Фатима сахнада къурагъан
сыфатлада да бар эди Сатанайгъа
жууукъ ышанла: къууат, кюч,
сюйдюмлюлюк, адамгъа, тутхан
ишине да сюймеклик. Бюгюнлюкде уа ол насыплы анады, баш иеси
Магомет Махтуев бла эки жаш бла
бир къыз ёсдюредиле.

Б

Б

тёре барды. Фатима отуз алты жылында
къурагъанды юйюр. Ол жыл, СКГИИ-ни
хореография бёлюмюн да бошап, сабий
да тапханды. Бир бири ызындан тюшюп,
къыйналгъанын да жашырмайды. Эки
жашыны арасында ишге бир кесекге
да чыкъгъанды. Алай сахнада уа хазна
кёрюнмегенди. Жети-сегиз жылдан бери
унутмай туруп, жаш адамла аны бийик искусствосуну юсюнден аллай махтау сёзле
жазгъанлары алагъа да хурмет этдиреди.
ейлядан Фатиманы коллегасыча,
аны биргесине кёп заманны ишлеп
тургъан адамча да оюмун айтырын тилегенимде, ол былай деди:
- Кесими аны сохтасына санайма. Ненча
ишлеген эсек да, жаланда ариу сёзюн
эшитгенме, иги ишин кёргенме. Неге
юйреннген эсем да, анда аны къыйыны
уллуду. Бюгюнлюкде да бир затны ангыламай эсем, кече-кюн демей, сорайым да,
телефон бла ангылатыр амалы бар эсе,
айтады. Алай тюйюл эсе уа: «Юйге кел да,
алай кёргюзтейим», -дейди.
Сёз ючюн, «Къол жаулукъ» тепсеу манга Фатимадан ётгенди. Башымы къалай
тюрлю бурама, къолуму къалай тутама тюшюналмагъан кезиуюм болгъанында,
эки-юч сёз бла ангылатып тургъанды.
Кёп болмай да эришиуге элтир ючюн,
«Уучу бла чыпчыкъны» салгъан эдик. Анга
баргъанма да, ол кёргюзтгенди тепсеуню.
Мени оюмума кёре, битеу да Шимал Кавкада Фатима бек фахмулу тепсеучюледен

Л

Фатима бла Магомет сабийлери бла.
турабыз. Алай Фатиманы къарачай – малкъар тепсеуледе къурагъан сыфатларын
къатларыкъ, аланы унутдурлугъ а чыгъармы, билмейме.
Аны кеси бла тюбешгенимде, ол Лейля
анга дайым да сёлешип тургъанын, бюгюн
да Интернетде Теммоланы къызларыны
юсюнден оюмларын жазгъанларын айтды.
Мен да аланы билир мурат бла Лейлядан
сордум. Ол билдиргеннге кёре, Интернетде
«Балкария» деген эки къауум барды. Ала-

ны бирине ол Фатиманы ал жыллада тюшген, бирге болгъан суратларын да салады.
Аланы кёргенле, Теммоланы къызларын
танып, сахнада, аныча, кесин къараучугъа
сюйдюре билген, тепсеуню татыуун чыгъаргъан, ариу пластикасы болгъан жокъду,
деп жазадыла. Бири уа: «Фатима, Вы
эталон танца!»- дегенди.
у, керти окъуна, сейир шартды. Ётюрюкден не хайыр, искусствону адамы
сахнадан кетсе, аны унутуп къойгъан
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бириди.
югюнлюкде Теммоланы къызлары,
«Балкарияда» тепсеген тепсеулерин
эсгере, артыкъда «Бийнёгерни» бла
«Къол жаулукъну» белгилейди. Биринчисин кёргенимде, мен бир башха дуниягъа тюшгенча болгъан эдим. Буруннгу
таурухлада, хапарлада айтылыучу кийик
жаныуарланы тейриси Апсатыны къызы
Фатиматны аны атын жюрютген уста къыз
суратлай, тепсеучюню искусствосу ол
айланнган тау тёппелеге дери жетгенди.
Аны сыфатын къалай толу, ким да
ангыларча кёргюзтген эди ол! Къызны
маралны тепсегени, аны пластикасына
ушатхан къымылдаулары, къолларын
ёрге тутуп, эки аягъында ёрге секирип,
энишге тюшгени, башын къымылдатханы, къарамы – бары да маралгъа аламат
тап келишгендиле.
у тепсеуде аны жигити Сатанайгъа да
жууукъ эди. Артисткада башхалада
болмагъан, тейрилени заманларындан
къалгъан бир сейир жашырынлыкъ,
тиширыу кюч да барды, кимни да кесине бойсундуруп къойгъан. Ол аны хар
къымылдауунда, къол бармакъларыны
къыйырчыкъларында, ышаргъанында
да сезилгенди.
Ол, сахнагъа чыгъа, къараучугъа тепсеуню саугъа этгенди. Сейир, хар залда
олтургъан а ол жаланда аны бла ушакъ
бардыргъан суннганды. Аллай фахмуну
Аллах кёплеге бермейди. Фатиманы искусствосу, мени оюмума кёре, белгили
балерина Екатерина Максимовагъа
тенгди. Дагъыда анда хореограф Алла
Сигалова жууукъ этген жашырын кюч
барды.
ен анга бу башында келтирген
эсгериулерими сагъыннганымда,
аны эсинде ала къалмагъанларын, бюгюнлюкде жашаууну магъанасы юйюрю,
сабийлери тутханын айтды. Ингирде
жашчыкълары Джафар бла Темирхан,
садикден келе-келип, сабий къылыкъ
этдиле. Экинчиси манга олсагъат жууушду. «Бу атасына ушайды, аныча,
жууашды. Тамата уа манга тартады»,
-деди аналары. Къызчыкъ Малика уа,
бек гитче болгъанлыкъгъа, барын да
къапда тутады, хар сюйгени барына да
жорукъ болуп.
Ахырында: «Фатима, жашауунгда бир
жукъну иш тюрлендирликми эдинг?»- деп
сордум. Ол, башын булгъап: «Ишлеген да
сюйюп этгенме, окъургъа да сюйюп баргъанма. Юйюрюмю юсюнден айтсам а,
сакълагъан адамыма тюбегенме», -деди…
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САРАККУЛАНЫ Асият.
Суратланы ШАХМЫРЗАЛАНЫ
Алексей алгъанды.

ЖАШ ТЁЛЮ

Окъуулулукъгъа къызыу талпыныулукъ
Аны бу тилге сейирин Хасанияны 16-чы школуну устазы Жангуланланы Лариса къозгъагъанды. Сора къыз, Германияны
тилин, адабиятын, маданиятын
тинтирге излеп, бу жаны бла
бийик окъуу юйге да киргенди.
Билимин практикада ёсдюрюр
мурат бла ол къыралны Ф.
Шиллер атлы Йен университетде бардырылгъан курслагъа
тюшгенди. Бу магъаналы жолоучулукъну бек иги студентлеге
немис тилни кафедрасыны таматасы, профессор Аликаланы
Рашид къурагъанды.
Анда курсланы жетмиш эки
къыралны студенти ётеди. Лекцияланы атлары айтылгъан
алимле окъуп, жаш адамланы
кёп экскурсиягъа да элтгендиле.
Аладан Тамарагъа бек аламат а
И.Гётеге жораланнган къырал
музей бла поэтни юй – музейи кёрюннгендиле. Маданият
программаны чегинде къыз

Бизни халкъыбызда не заманда да
окъургъа, билим
алыргъа итиннген
жаш адам кёп болгъанды. Аланы санындады Гуталаны
Тамара да. Къыз
бусагъатда КъМКъУ –
ну Филология институтуну немис тил бёлюмюню тёртюнчю
курсунда окъуйду.
Дрезденде, Лейпцигде, башха шахарлада да болгъанды.
Ол айтханнга кёре, бу жерни
хар мюйюшю да сейирди, тарыхлыды, гюлле, терекле бла
жасалгъаны уа Нальчикге ушайды. Мында ол, кёп къыралны

келечиси бла танышып, аланы
адет-тёрелеринден тынгылы
хапар билгенди.
- Мен тыш къыраллы тиллеге
юйренннгенликге, къарачай малкъар тилни, культурабызны
да бек сюеме. Халкъыбызны

адет-тёрелери, къонакъбайлыгъы бла ёхтемленип, тамата
тёлюден юлгю алама. Ала сынагъан къыйынлыкъларындан
сора жашаугъа ачыкъ кёзден
къарай билгенлери сейирге
къалдырады. Анга шагъатлыкъны мени 75-жыллыкъ къарт
ыннам этеди. Аны атындан «Заман» газетни жаздыргъанланы,
битеу тиширыуланы да 8-чи
Март бла алгъышлайма,- дейди
Тамара.
Студентка бизни газетни дайым да окъугъанлай турады.
Анда басмаланнган материалладан кесине керек информацияны да алады. Литератураны
бек сюйгенини сылтауундан
болур, ол жаны бла статьялагъа
энчирек эс бургъанын да белгилейди. Редакциягъа къонакъгъа
келгенинде уа, биргесине Зумакъулланы Танзиляны назму
жыйымдыгъы болгъанын да
белгилерге сюеме.

Китапны аланы юйюрге поэтесса кеси саугъагъа бергени
бла ёхтемленип, ол чыгъармаланы магъаналылыкъларына
сейир - тамашагъа къалгъанын
да билдиреди бизге Гуталаны
къызлары. «Мечиланы Кязимни лирикасы да бек жууукъду
манга. Аны дин, жолоучулукъ
бла байламлы жангы жашауну
белгилеген назмуларын къатлап
окъугъанлай турама», - дейди.
Мындан ары да Тамара, тохтап къалмай, тюрк тилге юйренир, Германияны университетлеринден биринде окъуп чыгъар
муратлыды. Анга ол жумушда
уа атасы Валерий да къолундан
келгенни аярыкъ тюйюлдю. Биз
да халкъыбызны билим алыргъа, миллетлерине жараргъа
итиннген ётгюр къызлары, жашлары болгъанларына бек къууана, Аллахха шукур, дейбиз.
ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат.
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БАШЛАМЧЫЛЫКЪ

«Поэтлерибизни чыгъармалары бла
кёплени танытыргъа кюрешеме»
Жанатайланы Салимни къызы Мадина Биринчи Чегемни
орта школун бошагъандан сора Пятигосркедеги Лингвистика
университетни ингилиз тил эм психология бёлюмюнде окъугъанды. Нальчикге къайтып келип, 24-чю номерли школда дерсле бергенди. Беш жылдан бери уа аны иши газетле,
журналла бла байламлыды. Къыз бусагъатда Басма эмда
асламлы коммуникацияла жаны бла къырал комитетде баш
специалистди.
Дагъыда Мадина, бир ахшы ишни башлап, аны жетишимли
бардырады. Ол, Интернетде республикалы, ол санда малкъарлы да, поэтлени сайтларын ачып, аланы жангыртханлай,
окъуучуланы поэзиягъа сейирлерин къозгъагъанлай турады.
Бизни ушагъыбыз да аны юсюнденди.
- Бек алгъа сорлугъум, Интернетде
къайсы жазыучуланы сайтларын ачханса? Аны юсюнден толуракъ айтсанг
эди.
- Бу иш бла кюрешип башлагъанда,
алгъа Къулийланы Къайсынны сайтын
ачар муратлы эдим. Алай, поэтни бир
бёлек назмусун салып, андан ары уа
хазна къаралмай тургъанын, аны Атмырзаланы Элдар ачханын билеме.
Мени ары администратор этип алырын
тилейме да, ол угъай демейди.
Андан ары бу ишни бардырып башлайбыз, бир ауукъдан а бизге Къайсынны Чегем шахарда юй – музейини
директору Къулийланы Фатима да
къошулгъанды. Бусагъатда анда 700
материал барды. Окъуучусу уа 2300-ден
артыкъды. Асламысында назмуланы
орус тилде излейдиле. Къайсынны
юсюнден статьяла да къысха болсала
ыразыдыла, уллу текстлени окъургъа
сюймейдиле.
Мени къууандыргъан шарт, сайтха
киргенлени географиясы кенгди, анга
Моквада, Санкт-Петербургда, Сибирьде, башха уллу шахарлада да къарайдыла. Тышында окъугъан, жашагъан
жерлешлерибиз, ыразылыкъларын

билдирип, малкъар тилде назмуланы
салырымы да тилейдиле. Сёз ючюн,
кёп болмай бир жашчыкъ жазгъанды.
Макытланы Сафарны, Инна Кашежеваны сайтларын да ачып, аланы да андан ары хазна жангыртмай тургъанларыны юсюнден. Аланы да къолгъа алып,
аз-аздан байыкъдырыргъа кюрешеме.
- Къабарты – Малкъарны поэтлерини
сайтына да сен жууаплыса. Ол а не
халдады?
- Бизни республикада белгили, чыгъармалары классикагъа айланнган, жаш
поэтле да бардыла. Аланы жазгъанлары бла башхаланы да шагъырей этер
муратдан къурагъанма аны. Ары, сёз
ючюн, бир жазыучуну юбилей неда
чыгъармачылкъ ингири бардырылса,
аны юсюнден информацияны да салама.
Кёп болмай Беппайланы Муталипни
поэзия ингири бардырылгъан эди да,
аны бла байламлы материалны окъур
амал барды. Бир къауумланы эрттеден
бери таный эселе, бирлени уа Интернетден биледиле. Аланы ишлерини юсюнден да оюмларын айтадыла.
Зумакъулланы Танзиляны быйыл
юбилейи боллугъун эсге алып, сайтха

уллу эс бурургъа керек болуп турады.
Ол жумушну да бардырыр муратлыма.
Аны чыгъармачылыгъын не къадар кёп
адам билсе сюеме. Бусагъатда ары 300
– 400 окъуучу киреди.
- Окъуучула ол поэтни неда ол темагъа аталгъан назмуланы излеб а жазамыдыла, огъесе кесингми сайлайса
жазыучуланы, назмуланы да?
- Датала, башха ишле бла байламлы
назмуланы да излейдиле. Арт заманда
Малкъар халкъны туугъан жеринден
зор бла кёчюрюлгенли 70 – жыллыгъыны юсюнден кёп айтылады. Ол азап
жылланы суратлагъан чыгъармалагъа
сейир ёсгенди. Аны себепли Мечиланы
Кязимни, Къулийланы Къайсынны, Отарланы Керимни тизгинлерин излегенле
бардыла. Окъуучуланы хар бирини да
сейирине кёре сайларгъа тюшеди материалны.
- Прозагъа жора ланнган сайт а
бармыды? Аны бла байламлы иш а
къалайды?
- Барды. Аны Дарья Шомахова ачханды. Ол сайтны окъуучулары азды, алай
ёсе барырла деп ышанабыз.
- Мадина, бу ахшы ишге уа къалай

бла кёлленнгенсе? Ол неден башланнганды?
- Мен сабийлей окъуна поэзияны бек
сюйгенме. Юйде библиотека байды,
анда малкъарлы поэтлени китаплары да
кёпдю. Аланы окъугъанлай, назмуланы
кёлден билирге кюрешгенлей тургъанма. Сабийлей окъуна Къайсынны бир
талай назмусун эсде тутама.
Сора, Биринчи Чегемде туууп, ёсюп,
Къулий улуну юй – музейине бармай
къалай тураллыкъса? Ол туугъан, аны
эсгерген кюнледе да, анда назмула
окъугъанбыз. Ма а лай бла поэзия
мени жашауума киргенди. Къайсынны
сайтын да закийни туугъан кюнюнде
ачаргъа кёлленнген эдим. Аны къолгъа
алгъанымда, ишексиз эдим жангыртып
турургъа къолумдан келлигине.
Кесимде болмагъан китапланы уа, библиотекалада табып, аланы суратха алып
келип, аз-аздан салама сайтха. Мен ары
барып олтургъан заманны ичинде хазна
киши кирмейди ары, Интернетде уа сюедиле окъургъа. Жаланда бир жолгъа кёп
назму салыргъа керек тюйюлдю. Ючтёрт бла жангырта турсам, ол заманда
иги эс бурадылала. Кёбюрек кёрюнсе
уа, сейирлери болмайды огъесе тёзюмлерими жетмейди…
- Былагъа къараргъа сен къачан
жетишесе, комитетде ишингде кюн
узуну тура эсенг?
- Сайтла бла асламысында ингирде,
юйге келсем неда солуу, байрам кюнледе кюрешеме. Назмуну сайлап, аны ары
салып, анга келишген сурат да тапхан
бир сагъат заманымы алады.
Хар назмугъа келишген суратны Интернетде табама. Сёз ючюн, Къулийланы Къайсынны «Мени тёлюм» дегенине
суратны Къулийланы Фатима салгъанды
поэтни кеси тенгли жазыучула бла. Алай
бла хар авторгъа окъуучу сейир этсе
сюебиз…
ТАШЛЫЛАНЫ Асият.

УМУТЛАНДЫРГЪАН СПОРТЧУЛАРЫБЫЗ

«Биринчи кере манга жашчыкъ
бла тюйюшюрге тюшгенди»
- Алима, къайда окъугъанса эм спорт
бла къалай кюрешип башлагъанса?
- Мен, Къашхатауда туууп, школгъа да
анда баргъанма. Алай ючюнчю классдан
сора юйюрюбюз бери шахаргъа кёчеди
да, окъууну андан ары 6-чы номерли
школда бардыргъанма. Каратеден секциягъа уа мени атамы эгечи келтирген эди,
юйде бошуна тургъанымы онгсунмай.
Терк окъуна бек жаратама. Биринчи
эришиулерим да тогъуз жылымда ётген
эдиле. Ол «Динамо» обществону кубогу
эди. Анга Россейни Юг жаныны келечилери къатышхандыла. Мени бла салыргъа
къызчыкъ болмагъаны себепли жашчыкъ
бла тюйюшюрге тюшген эди. Биринчи
сермешде хорлагъан эдим. Алай финалда уа ол кючлюрек болгъан эди.
- Битеу эришиулерингден эсингде
къалгъаны къайсыды эм ким бла тюбешген эдинг анда?
- Ахыр эришиуледе Кисловодскени
келечиси бла тюбеширге тюшген эди. Ол
комбо-самооборонадан спортну устасына кандидат эди. Къыйын болса да, 6:2
эсеп бла хорлагъан эдим.
- Нёгер къызларынгдан а спорт бла
кюрешгенле бармыдыла?
- Угъай. Алай ала не заманда да мени
ючюн къайгъыргъанлай, къатышхан
эришиулериме жюрюгенлей турадыла.
Аладан сора да, школда биргеме окъугъанла да тюбешиулериме къараргъа
келмей къалмайдыла.
- Тренерлеринг а кимледиле?

Кеслерини жетишимлери бла
къууандыра тургъан спортчуларыбыздан бири каратечи Улбашланы Алимады. Карате-джиссенкай бла ол тогъуз жылындан бери
кюрешеди, спортну устасыды.
Бюгюнлюкде уа ариу, субай
къыз Къабарты-Малкъар къырал
эл мюлк академияны 2-чи курсуну студенткасыды. Технолог
болуп, ашарыкъла жарашдырыу
сферада ишлерге дейди.
Алай, онг болгъаны къадарда,
спортну уа къояргъа демейди.
Карате-джиссенкайдан сора да,
ол бокс бла кюрешгенди. Шёндю уа аскер самбодан секциягъа
жюрюйдю.
Байрамны аллында ол бизни
редакцияны къонагъы эди. Аны
бла къысха ушагъыбыз бла сизни
бюгюн шагъырей этерге сюебиз.
- Биринчи атламларымы Замир Кануковда этгенме. Бюгюнлюкде уа Марат
Бзабзевде «Кристал» спорт комплексде
жарау этеме. Тренировкаларым кюн
сайындыла. Онгум болуп, бир да къоймайма.
Келир жыл К-1-ден дунияны чемпионаты боллукъду да, анга хазырланама.
Республикадан къызладан жаланда мен
къатышырыкъма.

- Сенден сора, юйюрюгюзде спорт
бла кюрешген бармыды?
- Хау, абадан эгечлеримден бири - Карина - алгъын ауур атлетика бла кюрешип тургъанды. Шёндю уа мени биргеме
аскер самбогъа жюрюйдю.
- Спортдан сора дагъыда не затны
жаратаса?
- Рок музыкагъа тынгыларгъа сюеме.
Сора окъуугъа хазырланыргъа.

- Технолог болургъа уа къайдан келген эди эсинге?
- Усталыкъны сайлай, атамы оюмуна
тынгылап, алай баргъанма академиягъа. Сокъураннган да этмейме.
- Адам улунда сен энчи къаллай
ышанны бегирек багъалайса?
- Манга адам ётюрюкчю болмасын.
Андан сора, хар затха да тёзерге кюреширикме.
- Бош заманынг болса аш-суу а этиучюмюсе?
- Хау. Бек сюеме аш юйде кюреширге.
Этген азыкъларымы да жаратадыла.
Алай кесим а, тауукъну кёкюрегин
къаймакъда жарашдырып, сыйларгъа
бек сюеме.
- Кёп болмай боша лгъан къыш
Олимпиада оюнлагъа уа къараргъа
заманынг боламы эди?
- Хоккейден командабыз ючюн жарсый
эдим да, ала къытдыргъандан сора башха затлагъа сейирим къалмай къалгъан
эди. Энчи бу спортчу ючюн къайгъыра
эдим деб а айталлыкъ тюйюлме.
- Къызчыкъланы асламы тепсерге,
жырларгъа ёч болуучудула. Сен а кёргенмисе кесинги алада?
- Хау, жырларгъа, тепсерге да жюрюгенме, алай, спорт манга аладан жууукъ
болгъанын сезип, къоюп къойгъанма.
ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат.
Суратны ХОЛАЛАНЫ Марзият
алгъанды.
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Презентация

Къайсыбызгъа да жууугъуракъ
болгъанды маэстро
Байрым кюн Къырал концерт
залда Басма эмда асламлы
коммуникация жаны бла къыра л комитетни башчысыны
орунбасары Джамиля Хагарованы «Юрий Темирканов.
Монолог» деген китабыны презентациясы болгъанды. Байрамгъа маэстрону чыгъармачылыгъын, бийик искусствону

бургну къырал филармониясыны дирижёруну харкюнлюк
жашауун, ишде кезиулерин да
кёрюрге боллукъ эди. Ингирде
китапдан юзюкле эшитилгендиле, Къабарты - Малкъарны
къырал филармониясыны
музыкантлары, СКГИИ – ни
культура бла искусстволаны
колледжини къобузчуларыны

Джабраил Хаупа Джамиля Хагарованы алгъышлайды.
сюйгенле жыйылгъандыла.
Бу проектге ата лып, за лны
фойесиндпе уллу кёрмюч да
къуралгъанды.
Ол суратлада Санкт – Петер-

ансамбли классика бла миллет
макъамланы сокъгъандыла.
Хагарованы жазгъаныны
юсюнден айтсакъ, ол Темиркановну чыгъармачылыкъ жолу-

на жораланнган уллу проектди.
Ары дирижёр бла интервьюла,
суратла, аны тенглерини оюмлары, ыразылыкъ сёзлери да
киргендиле. Аны бетлеринде
аты айтылгъан жерлешибиз
окъуучуну аллында, ич дуниясын ачыкълап, жашауунда
тюбеген сейир болумланы
белгили этеди.
Эки жылны ичинде жарашдырылгъан китапда материалланы кёбюсю биринчи кере
басмаланадыла. Ол а окъуучуну кёлюн алмай амалы жокъду. Сёз ючюн, Юрий Хатуевич
къарындашы Борис бла отуз
жылында жоюлгъан атасыны къабырына келип: «Боря,
сагъыш этчи: биз бусагъатда
эки къарт, жаш атабызны сын
ташыны аллында сюелликбиз,
деген оюм келирми эди акъылбалыкъ болмагъан жашчыкъланы эслерине», - деп жилягъаныны юсюнден да айтылады
анда. Авторну билдиргенине
кёре, маэстро бла тюбешиулерине тамата Темирканов уллу
себеплик этгенлей тургъанды.
КъМР-ни Культ ура министерствосу къурап, Юрий Хатуевични юбилейине аталгъан
фестивальны чегинде бизни
сахнагъа кёп белгили артист
чыкъгъанды. Ол проектле
кёбюсюнде къараучулагъа
унутулмазлыкъ саугъа эдиле.
«Монолог» а дирижёрну ич

дуниясын, кёз къарамларын
толу ачыкълагъан аламат изданияды.
КъМР-ни Правительствосуну
Председателини орунбасары
Руслан Фиров шуёхуну юбилейинде Санкт-Петербургда
болгъанында, ол ёз журтуну
адет-тёресин унутмагъан аламат къонакъбай болгъаныны юсюнден хапарлагъанды.
Аны адамланы сюйген, ачыкъ
жюреклилигине шагъатлыкъ
КъМР – де Адамны эркинликле
жаны бла уполномоченныйи
Зумакъулланы Борис да этгенди: «Мен Юрийни ата юйюнде
кёп кере болуп, анасы Блинаны
огъурлу къолларындан туз –
гыржын ашагъанма. Республикада быллай жашла ёсдюрген,
сабыр тиширыугъа эсгертме

салыныргъа керекди, деп да
айталлыкъма.
Джамиля китапны хазырлап
башлагъанында, болалырмы
деген сагъыш да келген эди.
А лай чыгъарманы окъугъандан сора автор махтаугъа
тийишли болгъаны хакъды»,
- дегенди Борис Мустафаевич.
Ингирде Юрий Хат уевични фахмулулугъуну юсюнден
композитор Джабраил Хаупа,
Ха лкъла ара лы черкес ассоцияцияны башчысы Хаути
Сохроков, Хагарованы анасы,
журналист Светлана Болотокова эм бирсиле да айтхандыла.
ЖАНГОРАЗЛАНЫ
Нажабат.
Суратланы Артур
ЕЛКАНОВ алгъанды.

ДАТА

Украинлыланы, оруслуланы да айтхылы уланлары
елгили украинлы поэт эм
художник Тарас Шевченко
(1814 -1861 жылла) сабийлей
окъуна ёксюзлюкню сынагъанды. Ол, дин ахлу адамланы,
икона ишлегенлени болушлукъчулары болуп туруп, кеси
да аз-аздан сурат искусствогъа
берилгенди. Аны андан ары
жашауу орус интеллигенцияны
хайырындан къуралгъанды.
Санкт-Петербургда Тарас бир
бай юйню энчи художниклери
(къуллары) болуп ишлейди,
жерлеши М. Сошенко бла да
шагъырей болады. Ол танышдырлыкъды аны айтхылылкъ
орус художник К. Брюллов бла,
поэт В. Жуковский бла да. Ала
фахмулу жашны иесинден сатып алыргъа дейдиле, ол фасыкъ да, аны юсюнде кёп ахча
алыргъа боллугъун ангылап,
къулун учузгъа берип къояр
акъыллы тюйюл эди.
хырында Брюллов, «В. А.
Жуковский» деген портретин сатып, андан тюшген
ахчагъа эркин этгенди Тарасны. Ол асыры ыразыдан шуёхларына, Жуковкийге атап,
«Катерина» деген поэмасын
жазгъанды. Ол жыл окъуна
художестволу ака демиягъа
окъургъа кирип, Карл Павловични сохтасы болуп, аны
керти адамынлай къалгъанды.
Андан ары жылла поэтни
жашауунда бек насыплыла
эдиле. Аны «Кобзарь» деген ат
бла назмулары, бир ауукъдан
«Гайдамаклары» басмаланадыла. Ма лкъарлы жазыучу
Тёппеланы Алим анга атагъан
статьясында былай дегенди:
«Шевченко биринчи китабын

Б

А

«Кобзарьдан» башлап, украин адабиятны жангы ызгъа
са ла ды. Ол жа ланда сегиз
назмудан къуралгъанды. Алай
аны ауазы - халкъны бирикген
ауазына ушайды - назмучу
халкъны кёлюндегин аллай
бир ачыкъ айтады».
1842 жылда ол, азат художник деген даражагъа жетип,
Украинагъа келеди. Аны чыгъармалары туугъан жеринде
терк окъуна белгили боладыла.
Алай кесаматчыла, ол санда
В. Белинский да, Шевченкону
чыгъармачылыгъына тийишли
багъа бермегендиле, ол кенг
къарамайды жашаугъа, анда
жаланда ёз халыкъыны юсюнден айтылады, дегендиле. Бу
шарт аны суратларында да
ачыкъ кёрюннгенди.
Тарас Григорьевични академиялы ха лда ишленнген
жаланда бир иши сакъланнганды - «Катерина». Мында автор
кесини поэмасыны жигитин
кёргюзтгенди. Ол ауурлугъу
болгъан тиширыуну сыфатын белгиге айландыргъанды,
аны бла халкъыны къадарын,
тарыхын ачыкълап. Автору ол
болур деген бир талай суратла сакъланнгандыла, а лай
алимле аланы юслеринде бир
акъылгъа келалмайдыла.
краинада Шевченко, Киевдеги Кирилло-Мефодиевский къауумгъа киреди.
Политика бла кюрешеди деген
сылтау бла аны тутмакъгъа
атадыла. Нёгерлерини барындан да ол бек къыйналлыкъды.
«Сон» деген поэмасын патчах
окъуйду да, анда бийчесини
сыфатын таныйды. «Мени

У

оюмлу эди Тёппеланы Алим.
оэтни чыгъармаларыны
юсюнден айта уа, аны
«Кобзари» энчи жерни алгъанды. Халкъ жырчыла Украинаны
элинден элине барып, жашау
турмушну ахшы билгендиле,
аны суратлагъандыла чыгъармаларында да. Тарас Шевченко ала бла иги шагъырей болгъаны себепли назмулары, поэмалары да аланы тиллерине
жууукъдула. Ол асламысында
насыпсыз къызланы, сюймей
эрге берген тиширыуланы,
сюйгени бла юйюр къураялмай
къалгъан жашланы юслеринден жазгъанды. Андан тапхандыла аны жырлары халкъына
къысха жол да.

П

юсюмден жазса да, бир иш,
анга уа нек тийгенди?»- деп
къаты ачыуланнганды. Алай
б л а 3 3 - ж ы л л ы к ъ Та р а с н ы
Оренбург губернияда аскер
корпусха къуллукъгъа ашырлыкъдыла. Ол не жазаргъа,
не сурат ишлерге эркин тюйюл
эди.
утмакъда он жыл туруп,
поэт Санкт-Петербургга
къайтады да, революция ишин
андан да къаты бардырады.
Жангы шуёхлары Чернышевский бла Добролюбов аны ол
ниетин бютюнда къатдырадыла. Патчахдан ахшылыкъ
сакъламагъыз, деген акъылны
жетдирирге кюрешгенди поэт
жамауатха. Ол, ёз халкъындан
сора, уллу къыралда жашагъан
башха миллетлеге да бургъанды эсин. Аны «Кавказ» деген
поэмасы алайлыгъына шагъатды. «Мында Шевченко патчахны къара, кир ишлерини баш
ауун сыдырып атады», -деген

Т

краинлы жырчыны назмулары Малкъаргъа эртте
жетгендиле. 1939 жылда уа
бизни жазыучуларыбыз кёчюрген назмулары энчи китап
болуп да басма ланнгандыла. Жыйымдыкъгъа, аладан
сора, Къулийланы Къайсынны,
Макытланы Сафарны, Залийханланы Жанакъайытны, Этезланы Омарны анга аталгъан
тизгинлери да киргендиле.
Тарас Шевченко 47 жыл жашагъанды. Ол орус эм украин
халкъла бир бирге къалай тюрлю билеклик эте билгенлерин
кёргюзтюп кетгенди.

У

Басмагъа САРАККУЛАНЫ
Асият хазырлагъанды.

Тарас ШЕВЧЕНКО

Днепр гюрюлдей, ынычхай
Кенгкъанат Днепр гюрюлдей,
ынычхай,
Огъурсуз жел - улушууда,
Суу талчыкъ жерге
къапланнганлай,
Толкъун таула - тутушууда.
Ай бир бек мутхузду бу чакъда,

Булутладан азчыкъ къарай,
Къайыкъча ол, тенгиз къучакъда:
Чыгъа, сюнгюй, жарыкъ борай…
Алыкъа хораз да къычырмай,
Шум-шумаллакъды тёгерек,
Байкъушла бир бирни ачыкълай,
Къыжылдауда кюйрюч терек.

Онгмадыкъ биз экибиз да
Бу къыйырсыз аулакъны да,
Бу сыйлылыкъ къабырны да,
Бу ингирлик заманны да,
Бу тюш –тюн ууахтыны да
Унутмазма мен…
Да не андан? Юйленмедик,
Бир бирни таныргъа юйренмедик…
Ол чакъда асыллыкъны да,
Ол ариу, монг жашлыкъны да…

Тас неге этдик?
Онгмадыкъ биз экибиз даСен тул къатын, мен тузакъда:
Жашаусузбуз, бош бу жюрюуде,
Эс, зауукъ жылланы сюрюуде..
Бирлик – узакъда.
Украин тилден БЕППАЙЛАНЫ
Муталип кёчюргенди.
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Жашауну сюйдюрген ариулукъ
Жыйылыуну ача, алгъа фондну
таматасы Владимир Вороков
сёлешгенди. Ол тиширыула эр
кишилени жашауларын жарытып
тургъанларын, аланы не заманда да кёллендирген кюч болгъанларын айтханды. КъМР-ни
Художниклерини союзуну башчысы Геннадий Темирканов, бу
башламчылыкъгъа ары келгенлени эслерин буруп, эр кишиле
коллегаларына быллай саугъаны
сюйюп этгенлерин билдиргенди.
Искусствовед Нелли Сундукова
мындагъы ишлени къабыргъалагъа да Геннадий кеси тагъып,
ол кёрмючге уллу къыйын салгъанын туура этгенди.
Тиширыуну юсюнден, Къулийланы Къайсынча, кёп, ариу да
хазна поэт жазмагъанын белгилеп, Сундукова кёрмючню атына
да аны тизгинлерин бошдан алмагъанларын чертгенди. Аладан
сора сёлешгенле КъМР-ни Жамауат палатасыны башчысыны
орунбасары Людмила Федченко,
Нальчик шахарны Тиширыуларыны советини таматасы Лидия
Дигешева бла Суратлау искусстволаны музейини директору

Тиширыуланы айбат байрамларыны аллында
КъМР-ни Культура фондунда художницала кеслерини ишлеринден кёрмюч ачхан адет барды. Бу
жол а эр кишиле, алагъа жоралап, къурагъандыла
«И с тобою входит в дом весна…» деген экспозицияны. Анда тагъылгъан ишледе авторла жашауну хар
тюрлю чагъын да суратлагъандыла.

Рита Таова да художниклеге бу
саугъалары ючюн ыразылыкъларын билдиргендиле.
Кёрмючде ишлени юсюнден
айта уа, аланы темаларыны
кенглигин белгилерге керекди.

Живописьде Занкишиланы И.,
А. Жилов, М. Кишев., Г. Темирканов, А. Джавадов эм башхаланы
ишлерин кёребиз. Графикада
Шауаланы Ю., Г. Паштовну, З.
Бгажноковну, дагъыда белгили

Жандауурлукъ

авторланы чыгъармалары тагъылгъандыла.
Алада тиширыуну сыфаты,
аны къудурет кючю, огъурлулугъу
энчи жерни алгъандыла. Сёзсюз, экспозициядагъы гюллени
ариулугъун ачыкълагъан ишле,
натюрмортла жаз башыны жууукълашып келгенин, дунияны
тюрсюнледен байлыгъын кёргюзтедиле. Табийгъатны, тауланы
суратлары да бизге дагъыда бир
кере жашагъан жерибизни айбатлыгъын ачыкълайды.
Кёп кере келиучюдю эсиме
быллай акъыл: биз кюн сайын
ариулукъну кёрюп турургъа юйреннгенбиз да, анга тийишли
багъа берирге унутуп къоябыз.
Кёрмючледе уа, анга жангыдан
кёз ачып, биз да бу сейирлик
дунияны бир китче кесекчиги
болгъаныбыз бла ёхтемленебиз,
анга къууанабыз.
Республикалы художниклени
тиширыулагъа аталгъан экспозициялары кёлюбюзде бек ахшы
такъыйкъаланы, сезимлени къозгъайдыла.
САРАККУЛАНЫ Асият.
Суратланы автор алгъанды.

«Архитектор».

«Терек бахчада».

Конкурс

Боксчула сабийлени къууандыргъандыла

Жюри бек игилени
сайлагъанды

Кёп болмай КъМР-ни боксдан жыйымдыкъ командасы Прохладный шахарда ауругъан ёксюз сабийле
жашагъан интернатында къонакъда болгъандыла.
Республикабызны белгили
спортчулары СКФО-ну спартакиадасына бла Россейни чемпионатына хазырланнганларына
да къарамай, заман табып, хар
адамдан да жылыу излегенле-

ни жокълагъанлары бек ахшы
ишледен бири болгъанды. Ол
кюнлерин боксчула сабийле
бла ётдюргендиле, кёп тюрлю
оюнла бла, конкурсла да бардыргъандыла.

Спортчула, тёреде жюрюгенича, къуру къол бла келмегендиле. Ала тюрлю-тюрлю ашарыкъла, саугъала да келтиргендиле.
Кетерге заман жетгенде уа, сабийле мудахсыннган эдиле. Болсада къонакъла аланы терк-терк
жокълай турургъа сёз берип,
жолгъа алай атланнгандыла.
Бизни корр.

Къабарты-Малкъар Республиканы Культура министерствосу, «КъМР-ни Миллет музейи» къырал
казна культура учреждение музейни къуллукъчусу ДУКОВА Анфиса Александровнагъа жашы
ДУКОВ Хазрет Хажбиевич замансыз ёлгени бла байламлы, бушуу этип, къайгъы сёз бередиле.

Алгъаракъда Кёп функциялы
республикалы ара КъМР-ни
Билим бериу, илму эм жаш
тёлюню ишлери жаны бла
министерствосу бла бирге бардырып, «Ата журтум, сени бла
ёхтемленеме» деген республикалы конкурсну финалы болгъанды. Аны баш мураты - жаш
тёлю ёз миллетини тарыхын,
маданиятын, адет-тёрелени
толуракъ билирча этиу эди. Саулай да эришиулеге шахарладан
бла районладан 2000 окъуучу
къатышхандыла.
Сабийлени ишлерине багъа
бергенле уа башында сагъынылгъан министерствону
бла ведомствону келечилери

эдиле. Финалгъа жангыз да
150 адам чыкъгъанды. Ала
Тырныауузну, Къашхатауну,
Лячинкъаяны, Экинчи Лескенни, Нарткъаланы, Баксанёнок,
Каменномост, Ново-Ивановка,
Пролетарское эм Аушигер эллени школларыны окъуучуларыдыла.
Жюри белгилегеннге кёре,
«Эм иги видеоролик» деген
номинацияда къашхатаучула,
«Чыгъармачылыкъ ишде» лячинкъаячыла, «Миллет азыкъ»
хазырлагъанда экинчи лескенчиле эм «Миллет тепсеуде»
каменномостчула хорлагъандыла.
КУРДАНЛАНЫ Сюлемен.
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