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Билдириу

Нальчикде - цифровой 
телевиденияны 
жангы тюрлюсю

Нальчикде 20-чы мартда сы-
нау халда цифровой телеви-
денияны РТРС-2 пакети ишлеп 
башлагъанды. Сигналны жибе-
риучю станцияны кючю битеу 
да 634 минг адам жашагъан 
жерлеге дери жетерикди, деп 
билдиргендиле КъМР-ни Басма 
эм асламлы коммуникацияла 
жаны бла комитетини пресс-
службасындан.

РТРС-2 пакет (экинчи мульти-
плекс) 21-чи каналда (474 МГц) 
жибериледи. Анга «РЕН ТВ», 
«Спас», «СТС», «Домашний», 
«ТВ-3», «Спорт плюс», «Звез-
да», «Мир», «ТНТ» эм «Муз ТВ» 
каналла киредиле.

Эсигизге салайыкъ: бу ка-
налла, экинчи мультиплекс бла 
бирге DVB-T2 деген цифровой 
стандарт бла жибериледиле. 
Аны хайырланыр ючюн, дециме-
тровый (отоуда неда тышында 
тургъан) антенна бла быллай 
каналланы кёргюзтген телеви-
зор керекди. Ол болмаса уа, сиз 
телевизоргъа энчи приставканы 
(ресивер) къошаргъа керексиз. 

Жангы телевидения бла бай-
ламлы соруулары болгъанлагъа 
эсгериу:  Нальчикде, Ногмова 41 
юйде консультация ара ишлей-
ди. Сорууларыгъыз болгъанла, 
ары барып, специалистледен 
тынгылы информация алыр-
гъа боллукъсуз. Аны юсюнден 
дагъыда 77-58-78 эм 8 (800) 220-
20-02 телефонла бла сёлешип 
билирге да амал барды.

ОМАРЛАНЫ Мурат.

Республикабыз Малкъар  
халкъны жангырыууну кюнюн 
къууанчлы халда белгилегенди

Юрий Коков, жыйылгъанланы 
алгъышлай: «Кёп къыйынлыкъ 
сынагъан малкъар халкъ онюч 
жылны кёчгюнчюлюкде болуп, 
кёлсюзлюк этмегенди, бюгюлме-
генди. Энди уллу Россейни халкъ-
ларыны бир юйюрюнде жашайды, 
жашнайды. Аны кёп жашлары бла 
къызлары Россейни атын иги бла 
айтдырадыла. Анга шагъатха сиз-
ни эллигиз Занкишиланы Кязимни  
келтирирге  боллукъду. 

Бу спорт комплекс  быйыл бош-
дан ачылмайды. Кесигиз билген-

Кенже элни маданият юйюнде 
республикада атлары кенг белгили 
артистле уллу концерт программаны 
кёргюзтгендиле. Анда къонакъда 
республиканы сыйлы артистлери 
Жашууланы Башир, Мусукаланы 
Руслан, Гергокъаланы Халимат, Хо-
ламханланы Къайсын болгъандыла.

Концерт башланырдан алгъа 
уа анга жыйылгъанланы элни ад-
министрациясыны башчысы Олег 
Пшеноков  алгъышлагъанды. «Кёч-
гюнчюлюкню ачыуун энди киши да 
сынамасын! Биз а, къабартылыла 
бла малкъарлыла, бу гитче элде бир 
бирни ангылап, бир бирге билеклик 
эте, энтта кёп жылланы жашайыкъ! 
Бизни бушууубуз, къууанчыбыз да 
бир болгъанларына ма бюгюн сизни 
бери жыйылгъаныгъыз да шагъат-
лыкъ этеди»,-дегенди.

Аны алгъыш сёзюне къошулуп 
сёлешгенле дагъыда кёп эдиле. 
Культура юйде ишлегенле уа элни 
администрациясыны башчысыны 
атындан  «Жаша, жашна, Мал-
къарым!» деген шахар эм респу-
бликалы конкурслада айырмалы 
болгъанлагъа эмда школну, элни 
культура эм жамауат жашаууна 
тири къатышхан школчулагъа, 
устазлагъа да саугъала берген-

КъМР-ни Жамауат па-
латасыны кезиулю пле-
нар жыйылыуунда ишчи 
усталыкъланы даражасын 
кётюрюу эмда Къабарты-
Малкъарда жангы ишчи 
жерле къурау жаны бла 
вопросла сюзюлгендиле. 

Бу проблемаланы юслеринден 
баш докладны палатаны тама-
тасы Пшикан Таов этгенди. Ол 
профессионал билим бериуде 
проблемаланы, окъуу юйлени 
бла производствону араларында 
байламлыкъла къуралмагъанла-
рыны, предприятиялада ишлегенле 
къартайып, аланы орунларына жаш 
адамла келмегенлерини вопросла-
рын кётюргенди.  

Таов айтханыча, россейли пред-
приятияланы 35 процентинде ква-
лификациялы ишчи кадрла жетиш-
мейдиле. Кеси адамларыбыз за-
водлагъа ишлерге бармагъалары 
ючюн а мигрантланы саны ёсюп 
барады. 

Алай квалификациялы кадрланы 
окъутууда да бардыла кемчиликле. 
Билим бериу учрежденияланы 

ликден, алгъаракълада XXII къыш 
Олимпиада жетишимли ётгенди. 
Къыралны башчысы В.В.Путин 
спортну айнытыугъа уллу эс бура-
ды, аны себепли быллай мекямла 
республиканы кёп районларында, 
эллеринде да ишленирикдиле. 
Мындан а атлары айтылгъан жаш-
ла бла къызла кёп чыгъарларына 
мен бек ийнанама»,- деп белги-
легенди.

Эллилени атындан сёлешген 
эл башчы Алтууланы Алим Юрий 
Александровичге эмда башха 
къонакълагъа  аланы къууанчла-
рына келгенлери ючюн жюрек 
ыразылыгъын билдиргенден 
сора, Юрий Коков эмда Черек 
районну администрациясыны 
башчысы Темиржанланы Махти 
да, спорт комплексни босагъа-
сында къызыл лентаны кесип, 
ичине кирип къарагъандыла. 

Малкъар халкъны жангырыууну кюнюн битеу республика да къууан-
члы халда белгилегенди. 28-чи мартда хар къайда да къурманлыкъла 
этилгендиле,тойлагъа, оюнлагъа кёп адам келгенди.

Адамланы кёллерин кётюрген аламат концертле аслам санда бардырыл-
гъандыла, алагъа профессионал артистле бла бирге художестволу самоде-
ятельность коллективле да тири къатышхандыла. Андан сора да, «Туугъан 
жерибизге-махтау, сый да!», «Биз бу кюн жетеригине ийнаннганбыз!», 
«Чууакъ кёкню тюбюнде жашагъан Малкъарым!» деген атла бла тематика 
ингирле,тюбешиуле, сурат кёрмючле, спорт эришиуле бардырылгъандыла.

Бюгюн биз окъуучуларыбызны бир къауум районда бла шахарда болгъан 
къууанчла бла шагъырей этебиз.

Къууанчлы ингирни «Балкария» 
фольклор – этнография къырал 
тепсеу ансамбль ачханды. Сах-
нагъа алгъа къара жамычыла бла 
жашла чыгъып, аланы аралары бла 
уа омакъ, акъ жыйрыкълы къызла, 
сюзюле - сюзюле баргъандыла. 
Малкъар халкъны киши жеринде 
тургъан онюч жылы тауусулуп, 
артха къайтыуну алай бла кёргюзт-
гендиле концертни къурагъанла. 

Сора жарыкъ жырны, тепсеуню 
кезиую башланнганды. Мусукаланы 
Руслан эди жырчыладан биринчи. 
Созайланы Ахматны Малкъарны 
юсюнден орус тилде айтылгъан 
жырына тепсеучюле бара, залда 
къаты къарс урулгъанды. Ызы бла 
ингирни бардыргъанла Атталаны 
Азнор, Мария Никитина эм Бёзюла-
ны Зураб, жыйылгъанланы байрам 
бла алгъышлап, сёзню КъМР-ни 
Правительствосуну Председате-
лини орунбасары Руслан Фировха 
бергендиле. 

Жангырыуну, шуёхлукъну ингири

Ол Республиканы Башчысыны 
къуллугъун болжаллы халда толтур-
гъан Юрий Коковну алгъышлауун 
окъугъанды. Анда, малкъарлыла 
туугъан журтларына къайтыу тюз-
люкню тохташдырылгъаныны бел-
гиси болуп, бизни халкъ къыралны 
башха миллетлери бла бирге кесини 
жерин табып, культурада, эконо-
микада, башха сфералада да уллу 
жетишимлеге жетгени айтылгъан-
ды. Бу байрам битеу да Къабарты 
- Малкъарны да белгили кюнюдю, 
деп бошалгъанды Юрий Алексан-
дровични сёзю.

Алып айтханда, концертни къу-
рагъанла да эки халкъны – мал-
къарлыланы бла къабартылыланы 
– араларында шуёхлукъну темасын 
бардыргъандыла. Аны себепли 
къоншуланы келечилери да, кенг-
де къалмай, жыр, тепсеу бла да 
алгъышлагъандыла. «Амиксни» 
солистлери эки да тилде эшитдир-
гендиле белгили жырланы. Хусен 

Шалов «Мен сюеме» деген жырны 
малкъар тилде айтса, къараучу анга 
бютюнда жарыкъ тюбейди. Бу жол 
да хал алай эди. Ольга Сокурова да 
арада байламлыкъгъа кертичилей 
къалады. Сёзсюз, Газаланы Алим 
бла Тёппеланы Алим да, хар заман-
дача, къууат бергендиле ингирге. 

27-чи мартда ГКЗ-да Малкъар халкъны жангырыу кю-
нюне аталгъан байрам концерт болгъанды. Ары респу-
бликаны Парламентини депутатлары, Правительствосу-
ну членлери, районладан келечиле, къырал организаци-
яладан бла учрежденияладан жамауат жыйылгъан эди.

Жарыкъ жырла узакъгъа эшитилгендиле

диле.
Ол кюн маданият юйге келгенлеге 

бек уллу саугъа уа кёпле сюйген ар-
тистлени  малкъар, орус, къабарты 
тилледе жырлап, байрамны бютюн 
жарыкъ этгенлери эди. Алагъа кен-
жечилени атындан  Деуланы Рама-
зан ыспас этип сёлешгенди. «Мен бу 
элде жашагъанлы къыркъ жылдан 
атлагъанды, алай бюгюнча кёп адам 

келип бир да кёрмегенме. Ол а бизни 
бир бирибиз бла къарындашлача, 
шуёхлача жашагъаныбызны белги-
сиди.  Сау болсун Олег Пшеноков бек 
ариу ингир къурагъанды бизге»,-деп 
чертгенди ол. 

СУРАТДА: Сотталаны Лиляны 
саугъалайдыла.

Озгъан байрым кюн огъары жем-
талачыла КъМР-ни Башчысыны 
къуллугъун болжаллы халда тол-
тургъан Юрий Коковха эмда аны 
биргесине  келген къуллукъчулагъа 
хычинле, боза  гоппан бла тюбеген-
диле. Республиканы оноучулары 
мында эллиле бла бирге жангы 
спорт комплексни къууанчлы ачы-
лыууна къатышхандыла. 

Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламентини 
депутатларыны эслерине

2014 жылда 3-чю апрельде 
КъМР-ни Парламентини юй-
юнде республиканы законла 
чыгъарыучу органыны кезиулю 
жыйылыуу боллукъду. Ол 10.00 
сагъатда башланырыкъды.

КъМР-ни Парламентини 
пресс-службасы.

КъМР-ни Парламентини 
Урунуу,  социальный полити-
ка эм саулукъ сакълау жаны 
бла комитети  республика-
ны Жамауат палатасы бла 
бирге къурагъан «тёгерек 
столда»  «Доступная среда» 
республикалы программа 
жашауда къалай бардырыл-
гъаны  сюзюлгенди.

Парламентни спикерини орунба-
сары Татьяна Саенко, жыйылыуну 
ача, программа 2015 жылгъа дери 
тамамланырыгъын, ол саулукъ-
лары осал болгъанла, сакъатла, 
абаданла да социальный объ-
ектлеге тыйгъычсыз, къыйналмай 
кирирча онгла къурар мурат бла 
жарашдырылгъанын чертгенди. 
«Федеральный законлада, ол 
санда Градостроительный эмда 
Административ аманлыкъла жаны 
бла кодекследе  да адамлагъа,  
аланы саулукъларына къара-

май, тенг онгла къураргъа керек 
болгъаны жазылыпды. Алай ол 
жорукъла жашауда тийишлисича 
тамамланмайдыла,  хар ким да 
социальный объект бла хайырла-
ныргъа онг тапмайды. Былайда 
сёз жаланда сакъатланы юсле-
ринден бармайды, саулукълары 
осал болгъанла жамауатны 20 
проценти  тенгли бирдиле», - де-
генди Саенко.

Бюгюнлюкде къыралда соци-
альный политика жаланда тюрлю-
тюрлю компенсацияла тёлеу бла 
чекленип къалады. Алай сакъатла 
уа жашаугъа тири къатышыргъа, 
спорт бла кюреширге, чыгъарма-
чылыкъ излемлерин толтурургъа 
да сюедиле. «Жарсыугъа, аллай 
онгла къуралмагъандыла. Бюгюн 
а аны сылтауларын, программаны 
жашауда бардыргъанда къаллай 
кемчиликле болгъанларын да 
сюзюп, жетишмеген затланы 
кетериуню жолларын табарбыз 

деп ышанама», - деп белгилегенди 
Саенко.

«Доступная среда» республикалы 
программа жашауда къалай тол-
турулгъаныны юсюнден урунуу эм 
социальный айнытыу министрни 
орунбасары Равида Кушхова доклад 
этгенди. Ол келтирген шартлагъа 
кёре, республикада эсепде  65,7 
минг сакъат турады.  

Програманы жашауда барды-
рыргъа 106 миллин сом керекди. Бу 
ахчагъа битеу объектлени паспорт-
лары хазырланыллыкъдыла:  алада 
сакъатла мекямгъа чырмаусуз 
кирирча къаллай мадарла толту-
рургъа керек болгъаны, анга ненча 
ахча къоратыллыгъы жазыллыкъ-
ды. «Бюгюнлюкде 1663 объектни 
юсюнден информациябыз барды, 
ол санда саулукъ сакълауда, би-
лим бериуде да», - деп къошханды 
Кушхова.

производство базалары эски бол-
гъандыла, башланнган эм орта 
профессионал билим берген окъуу 
юйледе оборудование шёндюгю 
производствону излемлерине 
келишмейдиле. «Билим бериуню 
бла производствону араларында 
байламлыкъла жокъдула. Респу-
бликагъа инвестицияла да аны ха-
тасындан келмейдиле»,  - дегенди 
докладчы.

Таов оюм этгенича, иш бериучю-
лени эмда билим бериуню арала-
рында социальный партнёрлукъ 
къуралыргъа, окъутуугъа къырал 
заказ болургъа кереклисин да 
чертгенди. Ишчи усталыкъланы 
даражасы тюшгенине уа асламлы 
информация органла да себеплик 
этгендиле. «Газетледе, телеви-
денияда ишчи адамны сыфаты 
жокъду», - деп къошханды ол. 

Жамауат палатаны башчысы 
акъыл этгенича, ишчи усталыкъ-
ланы даражасын кётюрюр ючюн, 
заводлагъа, предприятиялагъа 
келген жаш адамлагъа льготала 
берилирге, къырал тутхучлулукъ 
этилирге тийишлиди. Аны бла 
бирге уа промышленностьну, эл 

мюлкню айнытыргъа, инноваци-
ялы производствону сингдирирге, 
къыралны, иш бериучюлени эмда 
билим бериу учрежденияланы 
араларында байламлыкъла тох-
ташдырыргъа тийишлиди. Сёзюню 
ахырында Пшикан Таов Жамауат 
палата бу проблеманы сау жылны 
ичинде тинтгенин, болумну та-
пландырыу жаны бла эсгертиулени 
хазырлагъанын да чертгенди. 

Жыйылыуда экономиканы хар 
сферасында предприятияланы 
ишчи кадрла бла жалчытыу жаны 
бла проблемаланы юслеринден 
профильли министерстволаны ке-
лечилери докладла этгендиле. Сёз 
ючюн, промышленность эм сатыу-
алыу министр Игорь Кладько бийик 
квалификациялы ишчи кадрла 
болмагъанлары къыралны айныуун 
артха тартханларын белгилегенди. 
Ол келтирген шартлагъа кёре, 
бюгюнлюкде промышленностьда 
60 усталыкъгъа кёре 400 ишчи 
керекдиле, ол санда токарьла, фре-
зеровщикле, электросварщикле эм 
башхала. 

Ахыры 2-чи бетдеди.

Ахыры 2-чи бетдеди.

ПАРЛАМЕНТ

Жамауат палата

Сабийле тепсегендиле.Сабийле тепсегендиле.

«Назычыкъны» ача.

Байрамладан отчёт материалланы 2-чи бетде окъугъуз.

«Балкария» тепсейди.«Балкария» тепсейди.

Газаланы Алим.Газаланы Алим.

Черек районда жашагъанла саугъагъа эки 
магъаналы социальный объект алгъандыла

Ишчи усталыкъланы даражасын 
кётюрюрге тийишлиди

Хар кимге да тенг онгла къураргъа 
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Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

Тёбен чегемлиле байрамны 
Къулийланы Къайсынны атын 
жюрютген мектепни аллында 
майданда бардыргъандыла. 
Ары адамла кёп жыйылгъан 
эдиле, Къабарты-Малкъар Ре-
спубликаны байрагъы бла жа-
салгъан кёп женгил машинала 
да бар эдиле.

Бир кесекден омакъ кийиннген 
субай жаш бла къыз, ортагъа 
чыгъып, байрам башланганын 
билдиредиле. Эллилени алгъыш-
ларгъа КъМР-ни Правительство-
суну Председателини орунбаса-
ры Руслан Фиров да келгенди. 
Ол эллилени бла алайгъа келген 
къонакъланы уллу байрам бла 
алгъышлап, битеу да малкъар 
миллетге саулукъ,насып да те-
жегенди. «Онюч жылны сюргюн 
сынатхан къыйынлыкълагъа да 
чыдап, кёп адамын да тас этип-
кими ачдан, кими ауруудан ёлюп, 
аны юсюне миллетге болмагъан 
атла аталгъаныны учузлугъун да 
сынап, аланы барын да хорлап, 
анча жылны термилип, кече 

тюшлеринде кёрюучю тауларына 
къайталгъан халкъгъа жигит да, 
жигер да демей къалай къойгъ-
ун»,- дегенди. Анга эллиле гюрюл-
деген къарсла бла ыразылыкъла-
рын билдиргендиле. 

Андан сора Чегем районну 
администрациясыны башчысы 
Къаншоуби Ахохов сёлешеди. 
Ол эллилеге, битеу миллетге да 
мындан ары къыйынлыкъ кёрмей, 
учузлукъ сынамай кёп жылланы 
жашау этерлерин тежегенди. 
Байрамгъа келгенлени араларын-
да бизни белгили жашларыбыз 
-  КъМР-ни Конституция сюдюню 
Председатели Геляхланы Абдул-
лах, РФ-ни Федеральный Жый-
ылыууну Федерация Советинде 
Къабарты-Малкъарны келечиси 
Бечелланы Илияс да бар эдиле, 
ала эмда  республиканы районла-
рындан келген къабартылы къа-
рындашларыбыз да айтхандыла 
алгъыш сёзлерин. Республиканы, 
районну да оноучуларына ыра-
зыгъын билдирип, эллилени атла-
рындан Ленинни ордени эм Сый-

лылыкъны Белгиси орден бла 
саугъаланнган Малкъондуланы 
Харун сёлешгенди. Ёзденланы 
Ражаб, Элмырзаланы Сюпиян, 
Габоланы Аслан, Кетенчиланы 
Исхакъ, Локияланы Махмут эм 
Тёбен Чегем элни администра-
циясыны башчысы Къонакъланы 
Илияс да  къонакълагъа ыразы-
лыкъларын билдиргендиле. 

Байрам андан ары гитче Чегем 
чучхурланы къатында баргъан-
ды. Анда ары келгенлени ариу 
жасалгъан ашлары, суусаплары 
бла столла сакълай эдиле. На-
ртандан келген сабий тепсеу ан-
самбль  эллилени, къонакъланы 
да бек къууандыргъанды. Тёбен 
Чегемни жыр-тепсеу къаууму да 
жыйылгъанланы ыразы этгенди. 
Миллет байрам кечге дери бар-
гъанды. Жашланы, къызланы 
жырлагъан ауазлары Чегем 
таулада узакъгъа дери Тау къы-
зы болуп эшитиле эди. Жарыкъ 
макъамлы жырларыбыз тау 
ауузлада кёп жылланы эшитиле 
турсунла!

Хасанияны администрациясы 
уа, хар замандача, бу жол да ма-
даният юйню аллында арбазда, 
къазанла асып, этле биширип, юз-
бек плоу бла келгенлени сыйлай 
эди. Эл башчы Азаматланы Къай-
сын, аны аллында кюн базаргъа 
барып, машинасыны кюбюрюн 
тюрлю-тюрлю кёгетле, нашала, 
помидорла, алмала, апельсинле, 
конфетле, къалачла, татлы суула  
бла да толтуруп келтирген эди. 
Эрттенликде сагъат сегиз да бол-
гъунчу, къазанлада бише тургъан 
этлени, плоуну ийиси да тёгерекге 
кенг жайыла эди. Жашла арбазда 
узун столла, шинтикле да орнатып, 
къызла уа аланы юслерине аша-
рыкъланы сала эдиле.  Алайгъа 
келген ким да, олтуруп, сюйген 
затындан ашаргъа, айран, боза 
ичерге да эркин эди.

Тюшден сора сагъат ючде уа 
маданият юйню залында къуу-
анчлы ингир башланнганды. Аны 
хасаниячы Мусукаланы Руслан 
ачханды. Ызы бла сахнагъа бир 
бири ызындан Тёппеланы Алим,  
Жашууланы Башир, Гергокъа-
ланы Халимат Холамханланы 
Къайсын, дагъыда башхала жыр-
лап, «Басият» ансамбль а тепсеп, 
залда олтургъанланы къууандыр-
гъандыла.

Жыйылгъанланы элни админи-
страциясыны башчысы Азамат-
ланы Къайсын, шахар Советни 
депутаты, предприниматель Мол-

Министерствону специалистлери 
тохташдыргъанларыча уа, сакъатла 
чырмаусуз жаланда 236 объект бла 
хайырланаллыкъдыла, 144-сюне уа 
ала ахырда  кираллыкъ тюйюлдю-
ле. «Нальчикде битеу мекямланы 
да тийишлисича жарашдырыр 
ючюн, 33 миллион сом керекди», - 
дегенди докладчы.

КъМР-ни Билим бериу, илму эм 
жаш тёлюню ишлери жаны бла ми-
нистерствону бёлюмюню таматасы 
Ирина Темрокова уа саулукълары 
осал болгъан сабийлеге школлада 
къаллай онгла къуралгъанларыны 
юслеринден билдиргенди. Ол айтха-
ныча, министерство Правительство 
бла сакъат сабийле окъуу учрежде-
ниялагъа къыйналмай, чырмаусуз 
кирирча онгла къурауну юсюнден 

Хар кимге да тенг онгла къураргъа 
келишим этгенди. Ол жашауда 
бардырылгъанлы бери 25 учреж-
дениягъа   субсидияла берилгенди-
ле. «2011 жылда  50 миллион сом 
бёлюннген эди, бу ахчагъа сакъат 
сабийлеге мебель, саулукъларына 
реабилитация этген оборудование 
сатып алгъанбыз, башха жумушла 
толтурулгъандыла», - дегенди ол.

Саулукъ сакълау учреждения-
ла бла хар  адам да чырмаусуз 
хайырланырча къаллай мадарла 
толтурулгъанларыны юсюнден ми-
нистерствону бёлюмюню таматасы 
Эмма Макоева билдиргенди. Ол 
айтханыча, саулукъ сакълауну мо-
дернизациясыны чеклеринде 26 
учрежденияда пандусла ишленнген-
диле, эшикле, лифтле кенгертилген-
диле. «Саусузлагъа таплыкъгъа деп  
информатизация бардырылады. 
Энди врачха кирир ючюн, талонну 

алыргъа кереклиси жокъду, саусузла 
электрон регистратураны болуш-
лугъу бла жазылыргъа боллукъдула 
приёмгъа», - дегенди ол.

Макоева диспансеризацияны 
эмда саусузланы дарманла бла жал-
чытыуну юслеринден да айтханды. 
Саулукъ сакълау министерство мо-
бильный диагностика араны болуш-
лугъу бла районлада жашагъанланы 
саулукъларын тинтгенди,  ол санда 
тогъуз минг сакъатны да. 

Жыйылыуда сакъатла протезле эм 
башха техника керекле бла къалай 
жалчытылыннганлары да сюзюл-
генди. Социальный страхование 
фондну КъМР-де регион бёлюмюню 
башчысыны экинчиси Елена Рома-
нова айтханыча, саусузланы 98,2 
проценти ортопедия эм башха техни-
ка керекле бла жалчытылыныпдыла, 
ол а къыралда бек иги кёрюмдюле-

Министерство жаш адамланы 
ишчи усталыкъла бла шагъырей-
лендирир мурат бла уа школчула 
бла дайым да тюбешиуле къу-
рагъанларын, жашла бла къызла 
предприятиялада къонакъда бол-
гъанларын да билдиргенди. «Май-
ский шахарны 1-чи номерли шко-
лунда окъугъан жашла эм къызла 
«Севкаврентген-Д» заводха баргъан 
эдиле. Апрель айда уа Прохладный-
ден жаш адамланы «Глория Джинс» 
комбинатха элтирге деп турабыз», 
- дегенди Кладько.

КъМР-ни экономиканы айнытыу 
министрини орунбасары Темиркан 
Баждугов а республикада болгъан 
предприятияланы, жууукъ заманда 
къаллай инвестиция проектлени 
жашауда бардырыргъа белгиленнге-
нини  эмда алада къураллыкъ ишчи 
жерлени юслеринден билдиргенди. 
Ол келтирген шартлагъа кёре, 2013 
жылда КъМР-де он мингден аслам  
ишчи жер къуралгъанды. 

Сёз ючюн, «Севкаврентген-Д», 
«Юг Агро», «КабБалк Гипс» эм баш-
ха предприятияла, производствола-
рын кенгертип, жангы продукция 
чыгъарып башлагъандыла, алада 
ишчи жерле къуралгъадыла. Дагъ-
ыда таза полимерле чыгъаргъан 
«Этана» заводну къурулушу да андан 
ары бардырылады, предприятияда 
да жангы ишчи жерле боллукъдула. 

Билим бериу, илму эм жаш тёлю-
ню ишлери жаны бла министрни 
орунбасары Барасби Абазов да  
профессионал билим бериу урунуу 
рынокну излемлерине кёре къу-
ралыргъа керек болгъанын тюзге 
санагъанды.   «Иш бериучюле билим 
бериу учреждениялагъа кадрланы 
хазырлау жаны бла заказ берселе 
эдиле, жаш адамла окъууну бошагъ-
андан сора иш бла жалчытылыны-
рыкъ эдиле», - дегенди ол.

Барасби Абазов кадрланы ха-
зырлауну предприятиялада кесле-
ринде къурауну юсюнден да айт-
ханды. Аллай  сынау республикада 
барды, сёз ючюн, «Терек алмаз», 
«Кавказкабель-Д» предприятияла-
ны ишчилерин окъутургъа лицензи-
ялары барды.  

 КъМР-ни эл мюлк министрини 
орунбасары Татьяна Сидорук  ва-
кансияланы асламы эл мюлк бла 
байламлы болгъанларын чертгенди. 

Ишчи усталыкъланы даражасын кётюрюрге тийишлиди

Алай республикада жашагъанла ала 
бла кюреширге артыкъ бек ыразы 
болмагъанлары ючюн Къабарты-
Малкъаргъа Азияны къыралларын-
дан мигрантла келип, урунуу рынокну 
учуз этип барадыла, деп чертгенди.   

Бахсанны администрациясыны 
башчысыны экинчиси Заур Хежев 
оюм этгенича,  шахарда аманлыкъ-
чылыкъ, экстремист ниетле жаш 
адамла иш бла жалчытылынмагъан-
лары, аланы кеслерин кечиндирирге 
амаллары болмагъанлары ючюн 
жайылгъандыла. «Шахарда пред-
приятияла жокъну орунундадыла, 
иш табалмай жаш адамларыбыз  
аманлыкълагъа къатышадыла неда 
тышына кетип барадыла»,-  дегенди 
ол.

Хежев айтханыча, хар жылдан да 
вузну 200 жаш адам бошап, диплом 
къоллу боладыла. Алай ала уста-
лыкъларына кёре иш табалмай, ким 
ахча тёлесе да, анда кечинедиле. 
«Да сора къырал беш жылны ичинде 
аланы окъутуп, ахча нек къоратып 
тургъанды? - дегенди ол. - Ата-ана-
ла, не амал да этип, сабийи бийик 
билим алса сюедиле. Алай аланы 
дипломлары жашауда керек болмай 
къаладыла». 

Хежев оюм этгенича, жаш адамла 
ишчи усталыкъланы сайлар ючюн, 
алагъа социальный тутхучлулукъ ке-
рекди: жашау журт алгъанда, льгота-
ла берирге,  жаш юйюрде сабийлени  
садиклеге очередьсиз салыргъа эм 
башхала. «Къырал тутхучлулукъ бол-
са, ишчи усталыкъланы даражасы да 
ёсерикди», - дегенди Хежев.

Халкъны иш бла жалчытыу жаны 
бла къырал комитетде хар заманда 
да ишчи усталыкъланы  вакансия-
лары кёпдюле. Предприятиялагъа 
кадрланы хазырлар мурат бла уа 
халкъны иш бла жалчытыу жаны 
бла аралада эсепде тургъан ишсиз-
лени керекли усталыкълагъа окъутуу 
къуралгъанды. Сёз ючюн, былтыр 
мингден аслам адам 20 усталыкъгъа 
юйреннгендиле, окъутуу хакъсыз 
бардырылгъанды. 

Къырал комитетни башчысы Зубер 
Тхагалегов айтханыча, окъуучуланы 
арасында  профориентация  иш 
да бардырылады, жаш адамлагъа 
урунуу рынокда къаллай усталыкъла 
артыкъда бек керек   болгъанларын 
ангылатыу  иш тамамланады. 

Кенгешде ишчи кадрланы хазыр-
лау жаны бла окъуу юйлени келечи-
лери да сёлешгендиле. Хамдоховну 
атын жюрютген агропромышленный 
колледжни таматасы Анатолий Со-
хроков ишчи усталыкъланы даража-
сы тюшгенин асламлы информация 
органла жетишимли адамны сы-
фатын жайгъанларында, асламын-
да адвокатланы, юристлени ариу 
жашауларын суратлагъанларында 
кёргенди. «Россейде бардырылгъан 
соруудан белгили болгъаныча, ата-
аналаны жаланда беш проценти 
сюеди аны сабийи квалификациялы 
ишчи усталыкъны сайларын, къал-
гъанла уа балалары экономистле, 
юристле, адвокатла болсала излей-
диле», - дегенди.

Сохроков да, жыйылыуда сёлеш-
генлени асламыча, ишчи усталыкъ-

Сахнагъа сабийле чыкъсала, 
аланы жырлары, тепсеулери 
да башхаладан эсе хычыуун, 
сюйдюмлю кёрюнеди. Искус-
стволаны 1-чи номерли школуну 
жашчыкъларындан къуралгъан 
хор бла «Нальцук» ансамбль, 
таматаладан артда къалмай, 
усталыкъларын кёргюзтгендиле. 
Аланы жарыкъ бетлери, къарам-
лары, къараучуну кёлюне жетип, 
жаш артистлени къызыу къарсла 
бла ашыргъандыла. 

«Терские казаки» коллектив 
не заманда да халкъ жырлары, 
ариу салыннган номерлери бла 
энчиди. Ол, бизни халкъланы 
миллет макъамларына барып, 
шуёхлукъну кючлегенин билдир-
генлей турады. Малкъарлыла 
бла къабартылала бюгюн да 
жырлайдыла халкъ жырларын. 
Районладан, элледен келген 
жырчыла республикалы эриши-
уледе хорлагъанла эдиле. Ала, 
сахнагъа берекетлик келтирип, 

Жангырыуну, шуёхлукъну ингири

Республиканы Башчысына бу 
мекям республикада ишленирик 
он типовой спорт комплекследен 
бири болгъанын, анга дери 1600 
адам жашагъан элде жаланда 
бир спорт болгъанын, ол да оюла 
тургъан школда орналгъанын, анга 
аманлыкъчыланы къолларындан 
эмда Кишиликни ордени бла  са-
угъаланнган 23-жыллыкъ Занкиши-
ланы Кязимни аты аталгъанын да 
айтхандыла.

Черек районда жашагъанла саугъагъа эки 
магъаналы социальный объект алгъандыла

нистрацияны башчысы тынгылы 
жууап бералмагъанды. 

-Сен алыкъа жашса, кесинг да бу 
ишге кёп болмай тохтагъан болурса, 
аны себепли эсинге салайым, бу 
элде артыкъ кёп социальный уч-
реждение жокъду, сен алада бола 
тургъан затланы барын да кече 
жукълап тургъанынглай уятып сор-
сала, бир тюрлю чырмаусуз айтып 
берирге керексе,-дегенди Юрий 
Александрович.

Амбулаторияны ичине кирип, 
анда халны кёрмегенликге, Юрий 
Александрович мекямны  тыш бо-

лумун, тапкаларыны халларын да 
жаратмагъанын жашырмагъанды.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун 
болжаллы халда толтургъан Юрий 
Коков Бабугент элде  сабий сад-школ 
комплексни къууанчлы халда  ачылы-
ууна да къатышханды. Анда сёлеше, 
элни администрациясыны башчысы 
Османланы Мухтар арт эки жылны 
ичинде  Бабугентде спорт комплекс, 
бир ненча жашау журт, ма энди уа 
сабий сад да ишленнгенлерин эсге 
салгъанды.

Юрий Коков а  сабий садха жюрю-
рюк къызчыкъланы бла жашчыкъ-
ланы тепсегенлерине сюйюп къа-
рагъанды эмда: «Дунияны башында 
бек уллу насып сабийлени къууанн-
гъанларын кёрюудю»,-дегенди. Ол 
быллай сабий садла республиканы 
башха эллеринде да ачыллыкъларын 
айтып: «Алада акъыллы, фахмулу, 
саулукълу, келир заманда республи-
каны атын айтдырлыкъ жашчыкъла 
бла къызчыкъла ёссюнле!» - деп 
алгъышлагъанды. Андан сора ол, 

къызыл лентаны кесип, жангы са-
бий садны ичине кирип кёргенди, 
ол кертда жомакълы жерчик бол-
гъанын да белгилегенди. 

Республиканы башчысы эллиле-
ни Малкъар халкъны жангырыууну 
кюню бла да къызыу алгъышлагъ-
анды. Мындан ары да эллиле кёп 
ахшылыкъла кёрюп, тынчлыкълы 
жашарларын тежегенди.

Темиржанланы Махти да, аны ал-
гъышлаууна къошулуп, Бабугентде 
кёп миллетлени келечилери бир 
бирни ангылап жашагъанларын 
айырып айтханды. Андан сора ол, 
сабий садны ишлеген къурулуш-
чулагъа ыспас этип, аланы сыйлы 
грамотала, ахча бла да саугъа-
лагъанды.

«Назычыкъ» деп аталгъан бу 
сабий сад «Модернизация до-
школьного образования» деген  
федеральный программагъа  кёре 
ишленнгенди.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.

Юрий Коков а школну халин кё-
рюрге сюйгенди.  Ол керти окъуна 
тарлыкъ этгенин,бек осал халда 
болгъанын кёрюп,  жангысын иш-
лерге керек болгъанын айтханды. 
Правительствону Председателини 
орунбасары Уяналаны Казим бил-
диргеннге кёре, аны къурулушу 
келир жыл башланырыгъын эмда 
2016 жылда бошалыргъа керекли-
син билдиргенди. Юрий Алексан-
дрович бу ишни узакъгъа созмай, 
школ келир жылны 1-чи сентябрине 
хайырланыргъа берилирча этерге 
керекди деп,сёзню алай салгъанды. 

Дагъыда ол кюн республиканы 
Башчысы элде  амбулаториягъа 
да къараргъа сюйгенди. Ол кюн 
байрам  болгъаны бла байламлы 
багъыу учрежденияны эшиклери-
не кирит салынып тура эди. Аны 
арбазында сюелип, республиканы 
оноучусу Алтууланы Алимге ам-
булаторияда  ненча адам ишлеге-
нин, не зат этгенлерин, бютюнда 
бек эллиле неден ауругъанларын, 
кюннге медицинада ишлегенлени 
болушлукъларын излеп ненча адам 
келгенин да соргъанында, адми-

ден бириди. Былтыр аллай обору-
дование сатып алыргъа фонд 139 
миллион сом къоратханды. 

«Тёгерек столда» республика-
да жашагъанланы саулукъларын 
игилендириуню, аурууланы профи-
лактикасын бардырыуну, саулукълу 
жашауну жорукъларын жайыуну 
юсюнден да баргъанды сёз.

Ахырында КъМР-ни Правитель-
ствосуна, Урунуу эм социальный 
айнытыу, Финансла министерство-
лагъа, башха жууаплы ведомство-
лагъа тийишли эсгертиуле къабыл 
кёрюлгендиле. Алада саулукълары 
осал болгъанла социальный объ-
ектле бла чырмаусуз хайырланырча 
жумушланы  андан ары бардырыр-
гъа,  сакъатлагъа энчи ишчи жерле 
къураргъа эм башха жумушла 
белгиленнгендиле.

ТИКАЛАНЫ Фатима.

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

ланы хазырлау, квалификациялы 
кадрланы иш бла жалчытыу жаны  
бла къырал политика керек болгъа-
нын чертгенди. 

Жыйылыуну ахырында Пшикан 
Таов Жамауат палата кётюрген во-
прос бюгюнлюкде магъаналылай 
къалгъанын чертгенди. «Алай биз 
жангыча сагъыш этерге юйренме-
генбиз. Бюгюн рынок экономикагъа 
кёре айныйды къырал, кёпле уа 
совет заманладача оюм этедиле», 
- дегенди.

Ахырында Жамауат палата ха-
зырлагъан эсгертиулени сюзгенди-
ле.    КъМР-ни Парламентине, Пра-
вительствогъа, толтуруучу власть 
органлагъа, профсоюзлагъа эмда 
жамауат организациялагъа 60-ха 
жууукъ рекомендация берилгенди. 
Алада республиканы экономикасы-
на ишчи кадрланы хазырлау жаны 
бла къырал заказны жалчытыу 
жаны бла законла къабыл кёрюрге, 
КъМР-де  башланнган эм орта про-
фессионла билим бериуню айнытыу 
жаны бла программа жарашдырыр-
гъа, иш бериучюлени кеслерини 
предприятияларына кадрланы юй-
ретиуню къурарча норматив актла 
чыгъарыргъа эм башха жумушла 
белгиленипдиле.  

Кенгешге КъМР-ни Правитель-
ствосуну таматасы Константин 
Храмов, федеральный инспектор 
Владимир Канунников, Парламент-
ни спикерини биринчи орунбасары 
Руслан Жанимов да къатышхан-
дыла. 

ТИКАЛАНЫ Фатима.

жырланы эки тилде да эжиу бла 
айтхандыла. 

Газаланы Алимни аналагъа 
аталгъан жыры битеу да халкъы-
бызны сакълагъанлагъа жора-
ланнганды. Аны сёзлери, макъа-

мы да бирча жетедиле жюрекле-
ге. Текуланы Амур «Орайданы» 
айтып, анга «Балкария» тепсесе 
да, сейирлик номерге айланады. 
Байрам ингир аланы жарыкъ 
тепсеулери бла бошалгъанды. 

«Басиана» банкет залы тойла 
бардырыу бла чекленип къал-
май, тюрлю-тюрлю байрам-
лагъа атап, къууанчлы ингирле 
да къурайды. Малкъар халкъны 
жангырыууну кюнюн да ол ма 
алай белгилегенди. Анга уа 
оруслула, къабартылыла, мал-
къарлыла, дюгерлиле, курдлу-
ла, абхазлыла, дагъыда башха 
миллетлени келечилери да  кёп 
келген эдиле.

Къууанчлы ингир тёрт сагъат-
дан артыкъ баргъанды. Ол кези-

лаланы Алим, 16-чы номерли орта 
школну директору Къайгъырмазла-
ны Сюлемен,  дагъыда башхала да 
хасаниячыланы эм ол кюн элге кел-
ген къонакъланы Малкъар халкъны 
жангырыууну жарыкъ байрамы  бла 
байламлы алгъышлагъандыла. 
«Мындан ары быллай байрамланы 
бир халкъ да  белгилемесин, аны уа 
унутмайыкъ»,- дегендиле ала.   

Къууанчлы ингирде окъууда, 
спортда айырмалы болгъан элли 
жашлагъа бла къызлагъа, тюрлю-
тюрлю конкурслада, фестивальла-
да хорлагъанлагъа КъМР-ни Билим 
бериу эм илму министерствосуну, 

элни администрациясыны атындан 
грамотала, дипломла берилгенди-
ле.  Къарындашла  Холамханланы 
Ислам бла Исхакъ а суугъа бата 
тургъан тиширыуну къутхаргъан-
лары ючюн грамоталагъа бла 
энчи саугъалагъа тийишли бол-
гъандыла.  Ала экиси да сегизинчи 
классны окъуучуларыдыла. Залда 
олтургъанла уа алагъа толкъун 
къарслары бла ыспас этгендиле.

Къууанчлы ингир иги кесекге 
дери баргъанды.

СУРАТДА: айырмалыла саугъ-
аланнгандыла.

Шуёхлукъну ингирине айланнгандыШуёхлукъну ингирине айланнганды
уню ичинде малкъар халкъгъа кёп 
ариу алгъышла  айтылгъандыла.
Республикада атлары айтыл-
гъан жырчыла Газаланы Алим, 
Тёппеланы Алим, Мусукаланы 
Руслан, Бийланы Аслан да ариу 
ауазлары бла  ары келгенлени 
къууандыргъандыла. Къараучула 
«ASSA STYLE» ансамбльни ар-
тыкъда бек жаратхандыла. Анга 
кирген тири жашла, керти окъуна 
арымай-талмай тепсегенлери 
бла къалмай, къонакъланы да 
тепсетгенлей турдула.

Атталаны Азнор а, ингирни тап 
бардыргъандан сора да, кеси 
да жырлагъанды,малкъар эм 
къабарты поэтлени назмуларын 
да айтханды.

Артистле, кеслерини програм-
маларын бошагъандан сора 
да, адамла кетерге ашыкъмай 
эдиле, тойну-оюнну кечге дери 
бардыргъандыла.

СУРАТДА: «ASSA STYLE» теп-
сейди.

Материалланы Сараккуланы Асият, Холаланы Марзият, Рачыкъау улу Борис хазырлагъандыла.
                         Суратланы Холаланы Марзият алгъанды.

Алчыланы сыйларын кёргендиле 

Ариу ауазланы Тау къызы таулагъа жая эди

Спорт комплексде эришиуле башланнгандыла.

Темиржанланы Махти ишлеген къурулушчулагъа ыспас этип, аланы Темиржанланы Махти ишлеген къурулушчулагъа ыспас этип, аланы 
сыйлы грамотала, ахча бла да саугъалагъанды.сыйлы грамотала, ахча бла да саугъалагъанды.
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Халкъыбыз туугъан таулары-
на, сууугъан от жагъаларына, 
оюлгъан журтларына къайт-
ханлы ма тамам 57 жыл болду. 
Орта Азияны бла Къазахстанны 
исси ёзенлеринде таулула сау 
13 жылны туугъан жерлерини 
къаяларындан акъгъан чуч-
хурларын, ташла тюплеринден 
чыкъгъан кезлеулерин эсге 
тюшюргенлей, алагъа термиле 
жашагъандыла. 

Болсада огъурлу миллети-
биз, сюргюн жыллада кёрген 
къыйынлыкъларына, къада-
рына чамланмай, ата журтуна 
жетгенлей, эл мюлк эм къу-
рулуш ишлени эрлай къолгъа 
алып, аланы къураугъа, сау-
лукъ сакълауну, культураны, 
билим бериуню айнытыугъа 
тири къатышып, жигерлиги 
бла атын айтдыра келгенине 
ёхтемленебиз. 

Бюгюн мен жаланда кесим 
жашагъан Огъары Малкъар 
элни айныуун айтсам да, та-
мамды. Эллилерим, жалан 
ташха, сууугъан от жагъалагъа 
жангыдан жылыу берип, элни 
къурулушун бардыра, мал-
чылыкъ, жерчилик жаны бла 
да ишни аягъы юсюне сала 
келедиле. Бюгюнлюкде бу 
гитче шахарчыкъгъа ушагъан, 
жемиш, кёгет тереклени ичин-
де айбат кёрюне, уллу да, ариу 
да элибиз дайым да жангыры-

Айныуну кезиулери
уну жолунда уллу жетишимле 
болдура келгенине къууанабыз. 
Кёп жашларыбыз,  къызлары-
быз билим алыу жаны бла уллу 
бийиклеге жетгендиле. 

Сёз ючюн, медицина илмула-
ны  доктору, профессор Таукен-
ланы Магомет, экономика илму-
ланы доктору, РФ-ни экономика  
министрини орунбасары болуп 
талай жыл ишлеген Цийкъанла-
ны Мухадинни  жашы Мухаммет, 
Тетууланы Инзирелни жашлары 
Алим, Борис, Хадис, Темуккула-
ны Биязурукъаны жашы Борис, 
Баккуланы Сафарны жашы 
Элдар, Темуккуланы Мукъайны 
жашлары Ибрагим, Хусей эм 
ала кибик кёп жашларыбыз, 
къызларыбыз тарых, экономи-
ка, филология илмуланы док-
торлары, кандидатлары деген 
атларын жюрютгенлери ючюн 
кёлюбюз кёкге кётюрюледи. 

Республикабызны башчы-
сыны кенгешчиси Уяналаны 
Мухтарны къызы Аминат эм кёп 
тюрлю бёлюмледе бет жарыкъ-
лы ишлеп, Россейни, республи-
кабызны да сыйлы атларына 
тийишли болгъан башха ахшы 
адамларыбыз бла да ёхтемле-
небиз биз.

Жашау жылдан-жылгъа тюр-
лене, игиге айлана баргъанын 
кёребиз. Жети жюзден артыкъ 
юйюр эм беш мингнге жуу-
укъ адам жашагъан элибиз да  

жашнай, ёсе, жарый барады. 
Артыгъыракъда арт жыллада 
кёп тюрлю къурулуш ишле, жа-
шау журтла, мекямла ишленн-
гендиле эм ишленедиле: арада 
Шимал Кавказда архитектурасы 
бла экинчи жерни бийлей, ёхтем 
сюелген  межгит, больница, бир 
ненча школ, культура юй, библи-
отекала, тюрлю-тюрлю тюкенле, 
халкъны жумушларын жалчыт-
хан комбинат, почта бёлюм, 
элни саулайына да жетерча, 
шахарны предприятияларына 
ал бермеген ётмек биширген 
комбинат, Уштулуда шёндюгю 
заманнга кёре ишленнген  со-
луу юй… 

Барындан да уллу къууан-
чыбыз а талай жылны газ бла 
хайырланып тургъаныбызды. 
Ала барысы да адамла ючюн 
ишленнгендиле,алада кеси элли 
къызларыбыз, жашларыбыз 
урунадыла. 

Бу къысха газет материалда 
элни эм эллилени юслеринден 
да кёп айтыр затланы айтал-
масакъ да, ол озгъан жылланы 
ичинде, айныуну жолу бла бара, 
миллетибиз къаллай жетишим-
леге жетгенин кёргюзтюр ючюн, 
юлгюге кеси юйюрюмю айтсам 
да, тамам сунама. Толу юй-
дегиден сюргюнден жангыз 
кесим къалып къайтхандан 
сора, юйюр къурап, баш ием бла 
бирге  беш сабий ёсдюргенбиз. 

ТЮБЕШИУ

КЪУУАНЫУ

Барына да бийик билим бер-
генбиз. Хар бири да  юйюрлю 
болуп, бирери бирер жерде  
билимлерине кёре ишлейдиле, 
сабийле ёсдюре жашайдыла. 

Таматабыз - Ариука - фи-
лология илмуланы доктору 
- профессорду, КъМКъУ-да 
окъутады. Экинчибиз - Ари-
ужан - сатыу-алыу жаны бла 
билим алгъан эди да, аны бла 
кюрешеди. Фаризат бла Чомай 
филологладыла, элибизде 
школда ишлейдиле. Бешин-
чибиз - Къанамат а - эл мюлк 
ишни сайлагъанды. Бюгюн-
люкде мен кесими бек насы-
плыгъа санайма. Юй таматам 
бла бирге 19 туугъан-туудукъну 
ыннасыма.

Алайды да, юйюр, кюч ала, 
айный бара эсе, къыралыбыз-
ны, миллетибизни да умутлан-
дыргъан тюрлениуле алгъа 
чакъыра, къууандыра барабыз 
айныуну жолунда. Бюгюн мен 
халкъымы бу огъурлу байрамы 
бла  алгъышлай, ата-бабала-
рыбыз ёмюрлени теренинден 
сакълап келген бирликни, шуёх-
лукъну да кючлей мындан  ары 
да къыралыбыз, миллетибиз 
жашауда уллу жетишимлеге 
къууана жашасын, жашнасын, 
дейме. 

ГЕЛЯЛАНЫ Лиза.
Огъары Малкъар.

ОКЪУУ ЮЙЛЕДЕ

Къабарты-Малкъар къы-
рал университет да малкъар 
халкъны байрамындан кенгде 
къалмагъанды. 26- чы мартда 
анга аталгъан къууанчлы ингир 
ётгенди.

Аны бу окъуу юйню малкъар тилни 
бёлюмю бла Отарланы Керимни атын 
жюрютген маданият культура ара кьу-
рагъандыла. Студентлени бла школ-
чуланы орталарында «О, слёзы гор, о, 
марта день кровавый!» деген эришиу 
да бардырылгъанды. Бу ишге эки 
жюзден артыкъ сабий къатышханды. 
Ала кёчгюнчюлюкню юсюнден амма-
ларындан, аппаларындан, дерследе 
эшитген хапарланы жазып жиберирге 
керек эдиле. Жюри, ол ишлеге къарап, 
бир ненча школчуну белгилегенди. 

Хорлагъанланы алгъышларгъа 
сахнагъа КъМКъУ-ну проректору Ба-
разбийланы Муслим чыкъгъанды. Ол, 
сабийлеге махтау сёзле айтып, мындан 
ары да уллу жетишимле тежегенди. 
Аланы санында Хурталаны Амира, 
Дауутланы Алихан, Салпагъарланы 
Миналдан, Гоккаланы Асият, Чочай-
ланы Танзиля, Атабийланы Альбина, 
Бичиланы Аслижан эм башхала бол-
гъандыла. Жаш адамлагъа айланып, 
проректор озгъан, ауур кюнлени 

Ингирни Галина Малкъарбиевна 
ачханды. Ол жыйылгъанлагъа киши  
жеринде жашауну, кесини сабийлиги-
ни, аланы тёлюню юсюнден айтханды. 
Ызы бла сёзню «Заман» газетни баш 
редакторуну орунбасары Бепппайланы 
Муталип бла «Алан» жамауат органи-
зацияны исполкомуну таматасы Жабо-
ланы Жабраилге бергенди. Ала сюр-
гюнде таулула, ахшы урунуп, атларын 
ариу бла айтдыргъанларын, халкъны 
сакълар ючюн, тиширыуланы салгъан 
уллу къыйынларын белгилегендиле. 
Таукенланы къызлары жаш жырчыла-
ны хазырлауда болдургъан жетишими 
ючюн да жюрек ыразылыкъларын 
билдиргендиле.

Сора кезиу музыкагъа жетгенди. 
Жырчыла артист, вокал хунерлери бла 
да къууандыргъандыла. Концертде таулу 
жашла бла къызла артыкъда айырмалы 
эдиле десек, ётюрюк болмаз. Алай бла, 
Хапаланы къызлары - Жансурат бла 
Лейля - сахнагъа жан саллыкъларын 
кёргюзтгендиле. Биринчи Чайковскийни 
«Иоланта» деген операсындан Иоланта-
ны ариозасын терен сезим бла жырлагъ-
анды. Экинчи уа Моцартны музыкасын 
сайлагъан эди. Аны айтыуунда Керубина-
ны ариясына тынгылагъанды къараучу. 
Къызланы ариу ёнлерине сюйюп тынгы-

Эрттеги тёрени бузмай

Аппаларындан, ынналарындан 
эшитген хапарланы жазгъандыла

КъМКъУ-ну педагогика колледжин-
де Малкъар халкъны жангырыууну 
кюню бла байламлы байрам барды-
рылгъанды.  Колледжни фойесинде 
студентле  кеслери тикген миллет 
кийимлени эм кеслери хазырлагъан 
ашланы кёрмючю къонакъланы эсле-
рин бийлеген эди. Быллай айырмалы 
ишлери ючюн усталагъа жерле берил-
ген эдиле, алай таулуланы миллет куль-
тураларын ачыкълагъан къураугъа хар 
студент да къыйын салгъанды.

Педагогика колледжни директору 
Байчеккуланы Нинаны  оюмуна кёре, 
устаз миллетни адамыды, ол аны 
культурасын терен  сезерге эм билирге 
керекди. Сейирлик шарт: студентле 
байрам кюннге атап «Заман» газет 
чыгъаргъандыла. Журналистикада  
биринчи атламлары уялмазча бол-
гъанды. Къол усталыкъларын кёргюзт-
генлери бла чекленмей, ала сюргюн-
ню юсюнден толу хапар айтхандыла, 
назму да окъугъандыла.

Бийик къырал къуллукълада ишлеп 
тургъан,  профсоюзланы айныууна 
уллу къыйын салгъан Роза Сабан-
чиева: «Таулуланы кёчюрюлгенлери 
къабартылылагъа да уллу къыйын-
лыкъ эди. Малкъар халкъ 1957 жылда 
жерине къайтханда, Тимбора Мальба-
хов  «таулада жашау  этген къыйынды, 
тюзледе салыгъыз элле»,-дегени 
эсимдеди. Алай ала тыпыр ташла-
рына  къайтыргъа сюйген эдиле. Ол 
жыллада къабарты элледе колхозла 
таулула къурагъан жангы мюлклеге 

Малкъар халкъны жангырыу кю-
нюне аталгъан  жыйылыу Хасанияны 
мадиният юйюнде да бардырылгъан-
ды. Аны эл библиотеканы таматасы 
Улбашланы Асият къурагъанды.

Ары элни 16-чы номерли школуну 
малкъар тилден устазы Къурманланы 
Азиант окъуучулары бла келген эди. 
Алада къонакъда  «Заман» газетни 
къуллукъчулары, журналистле, жазы-
учула Хучиналаны Ануар бла Осман-
ланы Хыйса болгъандыла.

 Тюбешиуню ачхан, бардыргъан да 
Улбашланы Асият этгенди. Ол бери  

келгенлени байрам бла  алгъышлагъ-
анды эм школчуланы журналистле бла 
шагъырей этгенди. 

Андан сора  сабийле жазыучуланы 
малкъар халкъгъа  аталгъан чыгъар-
маларындан юзюкле окъугъандыла 
эм къонакълагъа  соруула бергендиле. 
Хучиналаны Ануар уруш кезиуден баш-
лап, кёчгюнчюлюкню эм андан къайт-
хандан сора малкъар элле, ара мюлкле  
къалай  айныгъанларыны юслеринден 
айтханды. Османланы Хыйса уа бюгюн-
люкде жаш адамла кеслерин къалай 
жюрютюрге, жашауда кеси жолларын  

къалай  табаргъа, окъуугъа уллу эс не 
ючюн  бурургъа кереклилигини юсюн-
ден магъаналы сёз айтханды.

Андан сора школчула жазыучулагъа 
жашау, чыгъармачылыкъ жолларыны 
юслеринден соргъандыла. Ахырында 
къонакъла, къонакъбайла да  бирге 
суратха тюшгендиле.

Библиотеканы таматасы быллай тю-
бешиуле терк-терк  къурай турады. Элде 
школчуланы белгили адамла бла шагъ-
ырей этеди. Быллай тюбешиуледен эки 
жаны да зауукълукъ аладыла.

   Бизни корр.

Ачыкъ сёлешиу

Арт жыллада РФ-ни сыйлы артисти Таукенланы Галина, куль-
тура бла искусстволаны колледжинде кесини классыны окъуу-
чулары бла Малкъар халкъны жангырыу кюнюне атап,  байрам 
концерт хазырлаучудула. Бу жол да, ол тёрени бузмай, аны 
залына музыканы сюйгенле, студентле, башха къонакъла да 
келген эдиле.

лагъан бла къалмай, чырайлылыкълары 
да кёзге болмагъанча хычыуунду.

Атмырзаланы Танзиля уа битеу дуния-
да белгили жырчыла репертуарларына 
къошхан Бизени «Карменинден» юзюкню 
жырлагъанында, залдагъыла бары да 
аны ариу ауазыны кючюне берилгенди-
ле. Жаш кьыз, сынаулу жырчы кибик, 
тынгылы хазырланып, фахмусун толу кёр-

гюзталгъанды. Аны ызы бла ол, «Келигиз, 
тепсейик» деген жырны малкъар тилде 
айтып, хунери академиялы вокалгъа, 
эстрадагъа жетгенин да ачыкълагъанды.

Концертни аллында Таукенланы Га-
лина айтхан эди студентлери бла бирге 
эки номер хазырласала, аладан бири ёз 
тиллеринде болургъа кереклисин. Биз 
алайлыгъына шагъат болгъанбыз. Жаш 
жырчыла, белгили операладан юзюкле-
ни эшитдиргенден сора да, малкъар, 
къабарты, орус тилледе да жырлагъан-
дыла. Аны классында республиканы хар 
халкъыны да келечилери болгъанлары 
себепли, устазлары къабарты жырлагъа 
да бурады эсин. Алай бла Заира Дыше-
кова бла Диана Долова къабарты халкъ 
жырны айтхандыла, Анна Кунах Легарны 
«Джудит» деген оперсындан баш жигитни 
жырчыгъын эшитдиргенди. 

Байрам ингирге къатышхан жангыз 
жашха- Токълуланы  Расулгъа- къараучу 
бек жарыкъ тюбегенди. Ол, Вердини 
«Риголеттосундан» Риголеттону белгили 
жырын айтып, залдагъыладан уллу ыра-
зылыкъ тапханды. Жеттеланы Мустафир-
ни «Эшитемисе?..» деген жыры уа бизни 
эстрадабызны айныгъан заманларына 
къайтаргъанды.

Таукенланы Галина сохталарын ахшы 
адамла болургъа да юйретеме, дейди. Ол 
кеси уа, сёзсюз, алагъа шуёхлукъгъа, ис-
кусствогъа да къалай тюрлю кертичилей 
къалыргъа кереклилигини юлгюсюдю.

САРАККУЛАНЫ Асият.
Суратланы ТОЛГЪУРЛАНЫ Камал 

алгъанды.

Байрам

Миллет культураны жетишимлерин кёргюзтгендиле

къолларындан келгенича болушханды-
ла. Бизни тарых, жашау байлагъанды, 
экономика, культура байламлыкъла-
дан сора да, къан къаршылыгъыбыз 
барды»,-дегенди. Жамауат ишчи, 
«Къайсыннга жюз атлам» деген проек-
тни автору  Тетууланы Хадис: «Сатхыч 
халкъла болмайдыла, халкъланы  кё-
чюрюу адамлыкъгъа  къажау ишди»,-
дегенди.

«Профессор  Татьяна Шомахова та-
улу интеллигенцияны  юсюнден айтхан 
кезиуюнде, Шахмырзаланы Саид бла 
шагъырей болгъанын билдиргенди эм 
«малкъарлыла билимге итиннген кюч-
лю халкъдыла»,-дегенди.

КъМР-ни Билим бериу,  илму эм жаш 
тёлюню ишлери жаны бла министер-
ствосуну специалист- эксперти Ахаланы 
Лариса, КъМКъУ-ну окъутуу-юйретиу 
иш  жаны бла таматасыны орунбаса-
ры Марина Бабугоева да студентлени 
Малкъар халкъны жангырыууну кюню 
бла алгъышлагъандыла. 

Гергъокъаланы Халиматны, Таукенла-
ны Алимни, Ауэс Зеушевни жырлары уа  
байрамгъа энчи къууат салгъандыла.

БАЙСЫЛАНЫ Марзият.
Сурат авторнуду.

Атмырзаланы Танзиля.

Саугъаланнганланы къаууму.унутмай, бюгюннге дери сакьлагъан 
адетни, намысны келлик тёлюлеге 
жетдирирлерин сюйгенин билдиргенди.

Ызы бла малкъар тилни кафедрасы-
ны таматасын Кетенчиланы Муссаны 
сабийлени конкурсха хазырлагъан 
устазлагъа грамотала берирге чакъыр-
гъандыла. Профессор ала сохталары 
бла къарыуларын аямай ишлегенлерин  
чертип айтханды.

Андан сора да, жьйылыугъа келген-

лени Таукенланы Салим, Бёзюланы 
Солтан, Мызыланы Мурадин, Ахматла-
ны Жамиля жырла айтып алгъышагъ-
андыла. Дагъыда КъМКъУ-ну «Сол-
нышко» сабий коллективи, «Кафа» эм 
«Каллисто» ансамбльлери да тепсеп, 
залдагъыланы кёллерин кётюргендиле.

ЭРИСТАУЛАНЫ Аслижан.

Студентле чыгъаргъан «Заман» газет.

Ёхтемлениу

Киши жеринде 
къанат къатдыргъанла 

Башында сагъыннган тёлю-
ню кёчгюнчюлюкде эсгериуле-
рине, андагъы жашауларына 
тынгылай, сабийле ёз тилле-
ринде окъургъа, Малкъарны, 
Кавказны тюшлеринде окъ-
уна кёрюрге термилгендиле. 
Насыпны артха къайтыу бла 
байламлагъандыла. 

ушакъларындан билебиз жаш 
художник болургъа сюйгенин. 
Кязим хажи да анга кёл этди-
реди. Ма аллай жашчыкъладан 
ёсгендиле бизни биринчи про-
фессионал суратчыларыбыз. 

Аллах берген хунерни ала, 
ёчюлтюп къоймай, Малкъаргъа 
къайтхандан сора, энчи билим 
алып, ёз халкъларыны жашау 
турмушларын кеслерича су-
ратлагъандыла. Аладандыла 
Акъкъызланы Якуб, Занкишила-
ны Ибрагим, Баккуланы Влади-
мир, Курданланы Валерий да. 
Аладан артыкъ да Ибрагимни  
чыгъармачылыгъына эс бу-
рургъа сюеме. Аны кёчгюн-
чюлюкге аталгъан цикли кенг 
белгилиди. Кёчгюнчюлюкню 
ачы суратларын ол биринчи 
болуп ишлегенди. 

Жюрек кючлери 
хорлагъанды

Манга бу тёлюню кёп келе-
чиси бла тюбеширге тюшге-
ни себепли ала ол заманны 
ахшы, аман бла да эсгерген-
диле. Биринчиден, ачлыкъдан 
къыйналгъанларын, экинчиден, 
атадан, анадан ёксюз къалып, 
жюреклери къууаналмагъанын, 
башхала бла тенг болалмагъан-
ларын айтхандыла. Былайда ин-
тервьюларым эсиме тюшедиле. 

Алтын тёлю
Бизни литературада кёчгюнчюлюкню юсюнден 

кёп жазылгъанды, анга жораланып, документли, 
художестволу китапла да чыкъгъандыла. Аланы 
хар биринде да айтылады киши жерине тюшген 
сабийлени акъылбалыкъ болгъан жыллары анда 
ётгенлери.  Таматаладан эшитип, Кавказ деп тер-
милгендиле ала да. 

Мен, мында, Малкъарда туууп, киши жеринде 
къанатлары къатханланы юслеринден айтама. Ол 
тёлюню бек белгили, фахмулу, жарыкъ ыз къо-
юп кетгенлеринден бири эди жазыучу Тёппеланы 
Алим. Ол кеси тенглилеге алтын тёлю дегенди. 

Аладан бири КъМР-ни сыйлы 
артисткасы ЖАБОЛАНЫ  Елена 
бла этгенимди. Ол кёп жылны 
«Кабардинка» академиялы 
ансамбльде ишлегенди. Аны 
бла ушагъыбызда ол кеси айт-
хан эди, кёчгюнчюлюкде алты 
сабий аналарындан ёксюз къа-
лып, ол а, гитче къарындашыны 
къолундан да тутуп барып, тан-
дырда гыржын бишире тургъан 
къыргъызлыланы арбазларына 
кирмей, сюелип тургъанларын. 
Ач балаланы кёргенле гыржын-
ны эки этип, алагъа да бериучю 
эдиле. Россей Федерацияны 
сыйлы артисткасы Таукенланы 
Галина да айтычуду анга жууукъ 
хапарын.

Былайда бизни айтхылыкъ эт-
нохореографыбыз Къудайланы 
Мухтарны да сагъыныргъа сю-
еме. Артда, буруннгу къарачай-
малкъар тепсеулени жыйып, 
бир ненча китап чыгъаргъан, 
«Балкария» фольклор-этногра-
фия ансамбльни да къурагъан 
жашыбыз. Ол да тынчлыкъ бла 
келмегенди бу жолгъа. 

Артда былай эсгерликди: «Бир 
жол, бир ач кюнюмде, базар 
тийресинде айлана кетип, акъ-
ылданмы шаша болур эдим, 
амалсыздан, не этерге билмей, 
къолларымы кёкге жайып, ары – 
бери секирип башладым. Адам-
ла мен тепсеген этген суннган 
болур эдиле, тёгерегиме жый-
ылып тура эдиле. Бир дунганлы 
уа келди да, къолумдан тутуп, 
ашханагъа элтди… Андан бери 
тепсейме, хар ким да мени ал-
лыма лагъман саллыкъ сунуп…» 

Мухтарны аллай ачдан башы 
хайран кюню болмаса, къадары 
андан эсе насыплы болса, ол эки 
аягъын ат этип айланырыкъмы 
эди Малкъарда, Къарачайда 
да, эл, къарт къоймай, буруннгу 
макъамланы бла тепсеуле-
ни жыйышдыра?! Аны бла ол 
жангыз кеси уллу инсититутла 
эталмагъанны мажаргъанды, 
бизни культурабызгъа, искус-
ствобузгъа болмагъанча уллу 
къошумчулукъ этип…

Жашау сынаулары - 
чыгъармаларында    
Жырчыланы юслеринден 

айта, сёзсюз, БЕППАЙЛАНЫ 
Сергейни эсгеребиз. Къыр-
гъызда билим алгъанды ол. 
Жашны насыбы тутхан эди, 
кёчгюнчюлю халкъны уланы 
болгъанына да къарамай, жыр-
ларгъа юйренирге амал тапха-
ны ючюн. Аны училищеден тау-
лу болгъаны ючюн къыстаргъа 
деп да башлагъандыла.  Алай 
ахшы адамла къайсы миллетде 
да бардыла. Бу жаны бла къыр-
гъызлыланы бла къазахлыланы 
жюрек жылыулукълары кёп 
малкъарлы сабийни жанын 
къалдыргъан болур. 

Бу тёлю сейир итиннгенди шу-
ёхлукъгъа, тенгликге. Ала къай-
да да тюзлюкню излегендиле. 
Кёчгюнчюлюкде уа Кавказ 
миллетлени келечилеринден 
сора немислиле, къазакълыла, 
орус интеллигенция, корейлиле, 
дунганлыла да болгъандыла. 
Хар бири бла тапхандыла бир 
тилни таулула. Жаланда адам-
лыкъ эди ол заманда бек уллу 
ёлчем.

Биз аны КЪУЛИЙЛАНЫ Бо-
рисни «Сараякъ къазла» де-
ген китабында да эслейбиз. 
Белгили театр режиссёр сабий 
жылларын эсгере жазгъанды 
романын. Аны баш жигити Аза-
мат къыргъызлы Даниял бла 
къарындашла кибик боладыла. 
Дунганлыла бла аралары ал-

гъындан аламат тюйюл эсе да, 
артда уллайгъан жашла бир тил 
табадыла, къарт дунганлы Юан 
а таулу жашчыкъны жанын юч 
кере сакълайды. 

Борисни жигити Азамат, 
школда хоргъа жюрюп, ариу ау-
азы бла жолну озуп баргъанла-
ны сейирге къояды. Къулий улу 
да школда сомодеятельностьха 
къатышханды, гитарада сокъ-
гъанды. Фрунзеде окъугъан 
кезиуюнде, чыганлыла бла 
шуёх болуп, аладан музыкагъа, 
тепсерге да юйреннгенди. 
Жашны бу сынауу артда анга 
Щепкин атлы училищеде окъ-
угъан кезиуюнде жарагъанды, 
гитарада сокъгъаны бла уа уллу 
усталыкъгъа жетгенди. 

Дагъыда ол жашланы, къыз-
ланы бек жарыкъ, термилген 
муратлары, Уллу Ата журт уруш-
да болгъан аталарыны алла-
рына къарап, аны юйюрюне 
сау къайтырын тилегенлери, 
андан сора уа, артист, поэт, 
журналист, жырчы  болургъа 
термилгенлериди. Аталары 
келгенлей, жашаулары игиге 
айланып, тюзлюк тохташып, 
табылмагъан гыржын табы-
лып, бары да бирге Кавказгъа 
атланырыкъ суннгандыла. 

Нелляй бир заман олтургъан 
болурла жарлы сабийчикле 
узакъгъа аралып, аталарын 
сакълап. Эсимдеди КъМР-ни 
сыйлы артисткасы Къулийла-
ны Элизатны эсгергени: «Юч 
тилегим бар эди Аллахдан: би-
ринчисинде – атамы урушдан 
къайтар дегенме, экинчисинде 
артха Кавказгъа къайтарырын 
тилегенме, ючюнчюсю уа - 
артистка болургъа сюйгеними 
айтханма». 

Артха къайтыу
Малкъарлыла туугъан журт-

ларына къайтхандан сора да 
ол ачыкъ жюреклиликлерин, 
башха миллетге сый, хурмет 
этгенлерин къоймагъандыла. 
Анга арада орус тил да болуш-
ханды. Анга таулу сабийле орус 
халкъны интеллигенциясындан 
окъугъандыла, ол устазладан 
кёп ахшы къылыкъны алып, кёп 
иги затха да юйреннгендиле. 

Аны себепли озгъан ёмюрню 
70-чи-80-чи жылларында битеу 
къыралда окъуна бийик би-
лимлери болгъан халкъладан 
бек башында малкъарлыла 
тургъанлары сейир тюйюл эди. 
Сууну тыйып туруп, бир кюн 
ычхындыргъанча эди халкъда, 
жаш тёлюде болум. Жашла, 
къызла, термилип кетип, тап-
хан эдиле сакълагъанларын, 
излегенлерин. Сёсюз, озгъан 
ёмюрню 60-чы - 70- чи жыл-
лары Малкъарны жангырыу 
ёмюрюдю. 

Халкъыбызда, республика-
да да  28-чи мартда Малкъар 
халкъны жангырыу кюнюн бел-
гилегени да бошдан тюйюлдю. 
Бир къауумла аны огъурамай-
дыла. «Халкъ ахырысы бла да 
къырылып къалмагъан эди да, 
жангырыу деп нек айтадыла?»- 
деп тутадыла. 

Битеудуния тарыхда Жан-
гырыу ёмюр болгъанды. Ол 
ёмюрде айтхылыкъ титанла 
жашагъандыла, Италияны 
искусствосун, литературасын 
битеу дуния даражагъа жет-
дирген. Биз да, кесибизни ёз 
тарыхыбызгъа къарап, мен 
башында айтхан жыллагъа 
Жангырыу десек, анда илму, 
тарых жаны бла бир тюрлю 
шарайыпны кёрмейме.

ТАШЛЫЛАНЫ Асият.

Тёппеланы Алим.Тёппеланы Алим. Жаболаны  Елена.Жаболаны  Елена.

Беппайланы Сергей.Беппайланы Сергей. Къулийланы Борис.Къулийланы Борис.

Аладан биринчи ТЁППЕЛА-
НЫ Алимге къарайыкъ. Ол, 
кёп таулу сабийча, къыргъыз 
школда окъугъанды, биринчи 
назмуларын да ол тилде жа-
зып башлагъанды. Ала район 
газетде басмаланнгандыла, 
битеу аны жууукъларына, элли-
лерине да уллу къууанч болуп. 

Тёппе улу, туугъан журтуна 
къайтхандан сора, Москва-
дагъы М. Горький атлы Ли-
тература институтну бошап, 
малкъар литератураны, лите-
ратуроведенияны айнытыугъа 
уллу къыйын салгъанладанды. 
Жазыучуну «Кюн батмайды» 
деген повестинде аппа бла аны 
туудугъунда биз авторну та-
ныйбыз, киши жеринде жашау 
турмушдан хапарлы болабыз. 
Аппасы бла ёсген жашчыкъ, 
андан иги къылыкъланы алып, 
халкъыны жакъчысы, ауазы 
болгъанды. Андагъы къыргъыз 
халкъ бла шуёхлукъгъа да бур-
гъанды ол эсин.

Бек сейири уа, таулу жаш-
лагъа жоралап, къыргъызлы 
авторла да литература чыгъ-
армала жазгъандыла. Аладан 
бири Мелис Абакировду. Ол, 
Тёппеланы Алимге атагъан 
«Детство в годы изгнания» 
деген повестин Бишкекде 2007 

жылда басмалагъанды. 
Артда белгили драматург 

болгъанындан сора Тёппе-
ланы Алим, кёчгюнчюлюк-
ню юсюнден биринчи болуп, 
«Азап жолу» деген пьесаны 
да жазгъанды. Анда да барды 
аллай жашчыкъ, агъачдан 
адамны суратын ишлеп, аны 
къолундан кетермеген. Пьеса-
ны баш жигити Кязим бла бирге 
чыгъады ол сахнагъа. Аланы 
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Пресс-конференция: 
Роберт ЕВДОКИМОВ-«Газовикни» 

баш тренери:
-Тюбешиу командабызгъа бек къый-

Чемпионатны 29-чу турундан сора таблицасы

КОМАНДАЛА                                       О      Къ     ТБ      Х           Т            О 

1Мордовия                                        28     18         7      3         48–22     61
2 Арсенал Т                                       28    16         4       8        49–34     52
3 Торпедо М                                      27     14         6      7         31–15     48
4 Луч-Энергия                                   27    13          8      6        31–11     47
5 Алания                                            27    14          4      9        29–25       46
6 Уфа                                                  27   12          7      8       35–30        43
7 Шинник                                           28   12          5      11       34–33     41
8 СКА-Энергия                                  28    11          8      9        31–27     41
9 Газовик Ор                                      28    10        10      8       28–26     40
10 Балтика                                         26    10          8      8       27–23       38
11Сибирь                                            28    10          7     11       25–33      37
12 Енисей                                           28 9           9     10       28–35      36
13 Спартак Нч                                    27     8          9      10       22–27    33
14 Химик Дз                                       28     8          6     14        20–40    30
15 Ротор                                             26      7          8     11        29–27     29
16 Динамо СПб                                 28  7          7    14   25–39     28
17 Салют Бл                                       27  6          9    12  23–26    27
18 Нефтехимик                                  27  3         10    14       24–33   19
19 Ангушт                                           27      3         4      20      18–51   13

Чабыуулланы ахырына 
жетдиралмагъандыла

Футболну миллет лигасыны 29-чу 
турунда «Спартак»  кеси майда-
нында Оренбургну «Газовиги»  бла 
тюбешгенди. Бу матчха  къараучула 
бек ышанып тура эдиле, спортчу-
ларыбыз «юйлеринде» тири оюнну 
кёргюзтюрле, турнир таблицада да 
болумларын  игилендирирле деп. 
Жарсыугъа, командабыз не бирин-
чи, не экинчи таймда да белгилерча 
хазна жютю атака  къурамагъанды   
эм тюбешиуню 0:1 эсеп бла хор-
латханды. Жангыз голну матчны 
экинчи жарымыны 74 минутунда 
оренбургчуланы санында ойнагъан 
Денис Ткачук ургъанды.

Саулай да эки таймда  да къо-
накъла  къабакъ эшиклени  «алыр-

ча» бир чабыууллукъ этген эдиле 
да, ол кезиуде топну уруп ары кий-
иргендиле.  

Андан сора бизни футболчулары-
быз эсепни тенг этерге бир кесек 
къайгъы этгенча кёрюннгендиле, 
алай бир тёрт-беш такъыйкъадан  
шошайып къалгъандыла. Жаланда 
оюнну  ол берилген заманы боша-
лайым дегенлей, ала, бир чабыуул-
лукъ этип, оренбургчуланы вратарь-
ларына къоркъуу салгъандыла, алай 
андан да магъана чыкъмагъанды. 
Судья оюнну аслам заманына 3 
минут къошханында да, футболчула-
рыбыз эсепни тюрлендирирге  тири 
къармашмагъандыла.  

ын эди.  Алай болгъанлыкъгъа, биз бир-
эки къоркъуулу кезиу къурагъанбыз, 
аладан бирин чегине жетдиргенбиз. 
Нальчикни командасы алыкъа жаш-
ды, бизни жашларыбызны сынаулары 
кёпдю, ким биледи, аны ючюн окъуна 
хорлагъан болурбуз.  «Спартакгъа» 
мындан арысында жетишим тежейме, 
ол команданы иги тарыхы барды, ала 
энтта атларын айтдырлыкъдыла. 

БИДЖИЛАНЫ Хасанби -«Спартак-
ны» баш тренери: 

-Биз бу оюнда не бек кюрешген 
эсек да, муратыбызгъа жетал-
магъанбыз. Футболчуларыбыз 

жютю атакаланы башлап ахырына 
дери бардыралмай, тохтап къа-
ла эдиле.   Къалай –алай болса 
да,  къолларындан келгенича 
кюрешгендиле, алай стадионнга 
жыйылгъан къараучуланы къуу-
андырырча уа футбол кёргюзтал-
магъандыла. Аны ючюн аладан 
кечгинлик тилерге сюеме.

Сары карточкаланы Панюков бла Малых алгъандыла.
 Бу турда башха командала былай ойнагъандыла: Салют Бл-Луч-Энергия 

0:3, Арсенал Т-Алания 3:0, СКА-Энергия-Шинник 3:0, Сибирь  –  Уфа 1:0, 
Енисей-Химик Дз 1:0, Мордовия-Нефтехимик 2:2, Динамо СПб  –  Ангушт 
4:0. Келир тюбешиуню «Спартак» 4-чю апрельде Белгородну «Салюту» бла 
бардырыргъа керек эди, алай ол команда чемпионатдан кетгени себепли 
нальчикчилеге юч очко берилликди. Андан сора командабыз 9-чу апрельде 
кеси майданында   Ярославльни «Шинниги» бла   тюбеширикди.

КЪОНАКЪЛАНЫ Хасан.

жерлеге  чыкъгъандыла. Алай ол кё-
рюмдю да команда зачётда жерлеш-
лерибизге  ючюнчю жери алыргъа 
себеплик этгенди. 

ну бёлюмюню таматасы Аналаны 
Аслан,  республикада дзюдодан 
федерацияны президенти Мухамед 
Емкужев эм сермешлеге тамата 
судьялыкъ этген Шауаланы Ханафи  
сёлешгендиле. 

Финалда биринчи жерлеге Ми-
сирланы И., Мусукаланы М., Бай-
солтанланы С., Эндрейланы Т, Те-
муккуланы А., Гятов А., Манафов Г., 
Мусаев Р., Хамуков А., эм Фанзиев 
С. чыкъгъандыла. Хорлагъанлагъа 
грамотала, майдалла, кубокла эм 
башха сыйлы саугъала бергендиле. 

КУРДАНЛАНЫ Сюлемен.

Даражалы турнирден – ючюнчю жер
Старый Оскол шахарда ауур ат-

летикадан Россейни биринчилиги 
бардырылгъанды. Эришиулеге 1997 
жыллада туугъан эм аладан жашы-
ракъ спортчула къатышхандыла. 
Турнирге 31 региондан 93 тиширыу 
эм 41 региондан да 189 эркишиле 
келген эдиле. 

Къабарты –Малкъарны келечи-
лери штанганы кётюрген бла кес-
лерин  сегиз тюрлю ауурлукъда да 
сынагъандыла. Болсада доммакъ 
майдалгъа жангыз ючеулен Аслан 
Каскулов, Георг Датиев эм Сергей 
Лысенко тийишли болгъандыла.

Спортчуланы къалгъаны алтынчы 

Эшегинден айырылыу
Насрахожа юй бийчеси ауушханда  

жилямагъанды. Бир ыйыкъ озгъанлай 
а эшеги ёледи. Ол заманда элни эсин 
бурдуруп сарнайды. Къоншулары, 
сейирге къалып:

– Эй, Насрахожа, сен бек къужур 
адамса. Юйдегинг ёлгенде, кёзюнг-
ден бир тамычы жилямукъ таммады. 
Ол къарт эшек ючюн а къоншуланы 
къаратып,  деп тырман этгенлеринде, 
Насрахожа:

- Эй, жамауат, сиз билемисиз, ти-
ширыуум ёлгенде, хар биригиз: «Хайт 
де, Насрахожа, Аллах буюрса, санга 
дагъыда бир тиширыу табылыр»,- деп, 
кёл этдире эдиле. Эшегим ёлгенде уа, 
жангыз биригиз окъуна, санга энтта да 
бир гылыу  табылыр демегенсиз. Аны 
ючюн жиляйма.

– Алай эсе, жиляма, санга ол эшекни 
берген Аллах энтта берир бир уллукъу-
лакъ,- деп кёл этдиредиле.

- Эй, шуёхла,- дейди Насрахожа,- ол  
мен билген Аллах эсе, бек осал эшек-
ни багъасын юч жюз кюмюшден учуз 
этмез,- дегенди Хожа.

Дуниягъа алыкъа мунуча лакъырдачы, кюлкюлю, оюнчу,  ул-
лугъа-гитчеге да жууап таба билген адам чыкъмагъанды. Шён-
дю окъуна жыйылгъан жерледе -  ныгъышлада, той-оюнлада 
аны атын  сагъынмай  къоймадыла. Насрахожаны кюлкюлюк 
хапарларындан эрикмейдиле. Бюгюн аны  бир къауум хапары  
бла  сизни  шагъырей этерге сюебиз. Аланы  басмагъа  жазыучу,  
фольклорчу Жулаб улу Юзейир  хазырлагъанды.

Насрахожаны хапарлары, чамлары, XIX ёмюрню аягъында 
Ташкентде, Казаньда, Бакуда, Стамбулда, XX ёмюрню башында 
Душанбеде чыкъгъандыла. Бир- бир къыраллада аууз, кёлден 
адабият, чам хапарчыкъла да Насрахожаны аты бла жюрюген-
лерин да айтадыла. Аланы ичинде дин бла байламлылары да 
бардыла.

КъМР-ни Спорт министерствосу 
къурап, Нальчикни «Универсаль-
ный» спорт комплексинде  Малкъар 
халкъны жангырыу кюнюне атап, 
жаш спортчуланы арасында дзюдо-
дан оналтынчы кере республикалы 
турнир бардырылгъанды. Эришиу-
леге районладан бла шахарладан 
он тюрлю ауурлукъда 131 спортчу 
къатышхандыла. 

Турнирни ача,  жыйылгъанланы 
барына да ыразылыкъларын билди-
ре, КъМР-ни Парламентини Спорт 
эм туризм жаны бла комитетини 
председатели Сумайланы Ахмат, 
аллында сагъынылгъан ведомство-

Айырмалылагъа - кубокла

Жаз башы!  Къыш кий-
имлени  келир  сезоннга  
дери  асыраргъа  са-
лыгъыз. Ол артыкъ тынч 
иш   тюйюл эсе да, алай  
этерге  керекди–   тийиш-
лисича  иги  сакъланнган 
кийимле 2-3  кере кёпге  
жарарыкъдыла.

Жюн кийимлеге  
сакъ болугъуз

Жюн тазалыкъны сюеди. 
Алай эсе  да, тонну химчист-
кагъа бере-бере турургъа ке-
рекди. Багъаракъды  ансы. 
Жюнден  этилген  кийимле-
ни  тазалай-тазалай турур-
гъа керекди, сёз ючюн, тонну 
щёткасы болгъан пылесос 
бла  сылагъыз, андан сора да,  
жюнден этилген кийимлени  
тазаларгъа жараулу энчи пре-
паратны хайырланыргъа  да 
боллукъду.

Энчи  халда алып  айтсам, 
тонда кирленнген жерлени 
мен былай тазалаучума: тон-
чугъуму полгъа жаяма, мамукъ 
буштукъну медицина спирт бла 
жибитеме, аны  иги  сыгъама, 
сора аны бла ашыкъмай тонну 
тюклю жанын иги сылайма. 
Сора бир сутканы балконну 
аууаналы жеринде тутама, 
жюнюн щётка бла  тарайма, 
паролон бла неда  быстыр  бла 
тышланнган вешалкагъа тагъ-
ама, лёндан неда мамукъдан 
этилген  чехол кийдирип, ве-
шалкагъа, тонну хуржунларына 
заранлы къурт-къумурсхаланы  
къоркъутурукъ ийисли затла-
ны  кисей   хуржунчукъла  бла 
салама.

Тонну сакълау къыйыны-
ракъды. Эштада, кёпле эсле-
ген  болурла,  химчисткадан 
сора  тон  къатыланнганын, 
бир-бирде  уа  жыйырылгъа-
нын. Алайды да, аны  юйде  
тазалап  кёрюгюз! Сёз ючюн, 
бир кесеги  10 процентли наша-
тыр, 5  кесеги  уа –суу болгъан  
растворда  марля  буштукъну 
сууландырыгъыз, сыгъыгъыз, 
сора аны бла  тонну  тюгюн 
иги сылагъыз. Тон къуругъ-
андан  сора  аны  мылы  эм  
жумушакъ салфетка буштукъ 
бла  «жууаргъа» керекди (чай  
къашыкъ бла  бир 9 процент-
ли  сирке сууну (уксусну) 1 
литр  суу бла  къатышдырып 
аны бла). Кир  тамгъаланы  уа 

Тонну - солуугъа

3-чю апрельде Нальчикни 1-чи номерли по-
ликлиникасында Тиширыуланы совети бардырып 
саулукъгъа заран болмазча  не зат  эм къалай 
ашаса иги боллугъуну юсюнден семинар барды-
рыллыкъды. Мында диетолог эмда эндокринолог 
специалистле артыкъ ауурлукълары болуп къый-
налгъан адамлагъа эсенли жашарча хар нени да 
къатыш этмей эм не тюрлю мардада ашаргъа керек 
болгъанын толу ангылатырыкъдыла. 

Адам кеси къабаргъа  сюйген, врачы да ашаргъа 
къойгъан продуктланы бирге келишдирирге амал 
излерикдиле. Болсада келгенле кеслерине хазыр 
менюда талай аламат «диетический» азыкъла 
табарыкълары да шартды.  

Марина ГЕДГАФОВА. 
КъМР-ни Басма эмда асламлы 

коммуникацияла жаны бла къырал 
комитетини пресс-службасы.

Билдириу Билдириу 

Саулукъгъа заран тюшмезча

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депутатлары эмда аны Аппаратында 
ишлегенле Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору КАРА-
МУРЗОВ Барасби Сулеймановичге аны эгечи БЕКАЛДИЕВА Роза Сулеймановна ёлгени 
бла байламлы, бушуу этип, къайгъы сёз бередиле.

Хурметли Сакинат Му-
стафаевна !  Хурметли 
Теймураз,Тенгиз эм Рама-
зан!

«Долина Нарзанов» са-
наторийни коллективи баш 
иегиз эм атагъыз  Зокаланы 
Къонакъбийни жашы Муса 
замансыз ёлгенине, уллу бу-
шуу этип, сизге къайгъы сёз 
береди. Бизни учреждения-
да ишлегенле аны дуниядан 
кетгенине бек ачыу этген-
диле. Биз чынтты профес-
сионалдан, ахшы адамдан, 
хунерли оноучудан, чынтты 
шуёхдан, хар ишибизде та-
янчакълыкъ этген огъурлу 
адамдан айырылгъанбыз.

Муса 1953 жылда 25-чи 
ноябрьде туугъанды.  Ёмюр-
ден ахыргъа Къабарты-Мал-
къарда жашагъанды, аны 

Жарсыу

Хунерли оноучу, 
керти шуёх, аламат ата

жашауунда бек магъаналы 
кезиулери да  туугъан респу-
бликасы бла байламлыдыла. 
Ол кёп жылланы оноучу къул-
лукълада ишлеп тургъанды, 
арт 15 жылны ичинде уа «До-
лина Нарзанов» санаторий-
ни башчысы болгъанды. Бу 
ишге саулай берилгенди, 

не заманын,не къарыуун 
аямагъанды, бир ненча 
жылны ичинде коллективни 
кесини тёгерегинде бирик-
диргенди, санаторий битеу 
къыралгъа белгили болурча 
этгенди.

Зока улу халал жюрекли, 
жарыкъ адам болгъанды, 
адамлагъа, юйюрюне да 
бек сакъ эди.  Алтын жюрек-
ли адам болгъанды.

Жууукъ адамын,ахлусун 
тас этгенлени бушууларыны, 
ачыуларыны уллулугъун ай-
тып ангылатхан къыйынды. 
Жаланда башхаланы жап-
сарыулары, эс тапдырыула-
ры болушаллыкъды ол ачы-
угъа тёзерге. Мусаны аты, 
аны огъурлу ишлери бизни 
эсибизде ёмюр-ёмюрлеге 
къаллыкъдыла. 

энчи  ластикле бла кетерирге  
боллукъду. Андан сора да, тонну 
букъудан, кирден да  замшаны  
къоруулауда хайырланыучу зат 
бла да  къорууларгъа болукъду. 
Замшаны да, тоннуча,  машок-
да  сакъларгъа  боллукъду.

Тюклю бёркню уа, къыш  бо-
шалгъандан сора химчисткагъа 
берсегиз игиди, нек дегенде, 
башыгъызны терисинден жау 
эм тюкле  подкладкада къа-
ладыла –аланы уа кюе  бек 
сюеди. Бёркню  формагъа -3  
литрлик банкача неда  гюлле 
ёсдюргенде хайырланыучу къо-
шунну  тазалап, тюбюн  башына  
айландырып, анга кийдирип 
сакъларгъа боллукъду.

Жюн  ёрге  жанланы  эм 
курткаланы тазалап, кисей неда 
вакуум пакетге сугъуп, шкафха 
салыргъа  керекди.

Аякъ кийимле
Къышда кийиучю териден 

ишленнген башлы чурукъланы 
«жай солуугъа» хазырлау бек 
жууаплы  ишди: аякъ  кийим-
лени ийислерин кетерирге, 
кюеледен къорууларгъа керек 
болады.

Кийимлени молнияларын  
ачып,  эки-юч кюннге балконн-
га, бир этажлы юйледе  тыш  
коридоргъа  салып  тутугъуз.

Аякъ кийимле териден  
этилген эселе -чурум жокъду: 
жукъа эмульсияны жакъгъан-
дан сора, дагъыда бир кюнден 
экинчи кере аны  жагъыгъыз, 
ол хауаны тыймайды, гуталин-
ча. Замшалы, къатапалы  неда  
нубуклу башлы чурукълада 
тамгъала  бар эселе, жарым  
стакан сууда 2 тамычы шам-
пуньну къатышдырыгъыз, сора  
жумушакъ губканы  анга сугъ-
уп, иги сыгъыгъыз, тамгъаны  
аны бла  сюртюп  кетеригиз. 
Къурутугъуз, энчи  щётка бла  
тарагъыз («къашхала» бар 
эселе, ол жерлерин къайнай 
тургъан чайникни  тылпыуунда  
бир кесекге  тутугъуз). Аякъ  
кийимни,  дагъыда  бир кере 
къурутуп, керек болса,  бояулу 
аэрозоль  бла  жарашдырыгъ-
ыз, сора  букъудан эм  кирден 
къорууларча этигиз, замшаны 
къорууларыкъ зат бла.

Лак аякъ  кийимлени жалан-
да алагъа деп чыгъарылгъан 
зат  бла тазаларгъа керекди. Чу-
рукъланы, ботильонланы  неда 
туфлилени иги ууулгъан къагъ-
ыт бла ичлерин тыкъ  толтуруп, 

жыйырылгъан  жерлерин иги 
тюзетип тазалайдыла. 

Чурукъ башлагъа  кёчейик. 
Аланы формаларын бузмай 
тутар ючюн,  кёпдюрюлюучю 
валиклени сатып алыргъа 
керекди, аланы чурукъланы  
ичлерине салып кёпдюредиле 
неда  картондан трафаретле 
кесип алып, алагъа быстыр 
неда  паролон чулгъап, чурукъ-
ланы ичлерине сугъадыла. 
Алай этгенден сора чурукъла-
ны эм башха къыш аякъ кий-
имлени къагъыт коробкалагъа  
салып асырайдыла. Бек  игиси 
уа - кыш  аякъ кийимлени  
быстыр артмакъчыкъгъа неда 
эски колготкалагъа салып 
сакълагъандыла.

Жюн  эм ол къатышып 
этилген кийимле 

Жюнден этилген кёлеклени: 
ёрге жанланы, боюнлукъланы, 
бёрклени сакъларгъа салыр-
дан алгъа, ала  не бек тазала  
эселе да, жууаргъа,  иги та-
заларгъа керекди. Жууугъуз 
эм бир кибик жылылыгъы  
болгъан  сууда чайкъагъыз (30  
градус  жылылыгъы болгъан 
сууда), жылылыгъы  тюрлене  
тургъан сууда чайкасагъыз, 
кийимни формасы бузуллукъ-
ду. Жюнден этилген  кийим-
лени  энчи жууучу затла бла 
неда жумушакъ шампунь бла 
жууаргъа керекди. Тазаланн-
ган кийимлени,  вакуум пакетге  
неда  быстыр артмакъгъа  
жыйып, къагъыт коробкагъа 
салыгъыз. Ары  кюени  эм 
башха заранлы  къурт –къу-
мурсханы  къоркъутурукъ дар-
ман  салыргъа да  унутмагъыз. 
Былайда  камфора бла  жи-
битилген  мамукъ буштукъну  
хайырланыргъа  боллукъду.

Къол къапланы да унутмагъ-
ыз. Териден неда замшадан 
этилген  къолкъапла форма-
ларын бузмай не къадар кёп 
заманны турур ючюн, къалын 
картондан бармакълары бла 
къол кибикни  кесип алыгъыз 
эм аны къол къапны  ичине  
сугъугъуз. Бууун формасын 
бузмаз  ючюн,  аны   ичине   па-
ралон  кесекни  сугъугъуз. Къол 
къапланы,  аякъ  кийимленича,  
тазалайдыла эм  жарашдыра-
дыла. Сора,  хар  къол къапны  
къагъытха чёргеп, пакетлеге 
саладыла.

Ольга  АНДРЕЕВА. 
«А и Ф». Здоровье газет.

Манга кёрюнме ансы
Бирсилеча, Насрахожагъа да, ол  

кеси кёрмей, бир къыз келтиредиле. 
Ол бек аман эриши болады. Той бо-
шалгъандан сора юй бийчесин къарап 
кёргенлей окъуна Насрахожа мыккыл, 
мудах болады. «Да, не этейим, Аллах 
буюргъан алай эсе»,- деп, кеси-кесине 
кёл этдиреди. Бир-эки  кюнден  къаты-
ны къатына жанлай:

-Алан, жууукъларынгдан кимге кё-
рюнюрге керекме?- деп соргъандыла.

- Кимге сюйсенг да анга  кёрюн, 
алай  манга кёрюнме ансы,-дегенди 
Хожа.

Тёзюмлюлюк
Къатын къаугъа эте башласа, На-

срахожа, аны бла даулашмаз ючюн, 
тышына чыгъып олтура болгъанды. Ол 
а, тюйюшюрге нёгер тапмаса, къум-
гъанны суудан толтуруп, эрини башына 
къуюп, аны ачыуландырыргъа кюреш-
генди. Ол а,  ышара-ышара, тынгылауну 
басханлай, олтура. «Насрахожа, сен 
къаллай тёзюмлю адамса!» - деп сейир 
этселе:

-Кёк жашнап, от чакъгъандан сора 
жауун жауарыгъын билеме да, аны 
ючюн тёземе,- дегенди, кюлюп.

Кючлю туз
Бир жол ушхууур ашаргъа олтургъан-

лай: «Жыйырма жыл бирге жау бла бал 
кибик татлы жашадыкъ. Бир кюн кибик, 
нечик терк  ётюп кетди заман»,- деп 
жойкъулланнганды къатын.

-Хау,  жыйырма жылны ичинде ол 
балгъа бла жаугъа  сен къошхан кючлю 
тузну тергемесек, алайды дерге бол-
лукъду,- дегенди Хожа.

Бийчесин 
суудан къутхарыу

Хожа бла къатын Черекге суу алыр-
гъа баргъандыла. Бийчесин суу алама 
дегенлей, аягъы учуп, челеги бла 
суугъа ташайгъанды. Ол терк окъуна 
шорхагъа кёмюлгенди. Насрахожа уа 
суу келген жанына чапханды. Адамла, 
аны хахайын эшитип. «Не болгъан-
ды?»- деп соргъанларында, Хожа: 

Къатынны суу алып барады, аны 
къутхарыргъа чабама.

-Алай эсе, сууну акъгъан жанына 
нек чапмайса?- дегендиле ала.

-Угъай, бизни къатын терсин табып, 
тюзюн этмеучюдю, ол сууну чюйре 
жанында боллукъду,- деп, ёрге чабып 
кетгенди Хожа.

Меккагъа барыу
Насрахожаны бир жол сюдге шагъ-

атха чакъыргъандыла. Сюд этиле 
тургъан  адам, бирси шагъатлагъа 
жууап этип, Хожагъа кезиу жетгенде:

– Хожа дегенигиз манга шагъат-
лыкъ эталлыкъ тюйюлдю. Нек десе-
гиз, малы- мюлкю бола тургъанлай, 
бюгюнлюкге дери хаж къылыргъа 
Меккагъа бармагъанды, дейди.

Хожа да, кёп сагъыш эте турмай: 

«Мен Меккагъа барып келгенме».
Ол заманда сюд этген:
-Меккагъа барып келген эсенг, 

зем-зем къую Кяба ташны къайсы 
жанындады?- деп сорады.

Насрахожа, бираз сагъышха къа-
ла:

-Мен юйге къайтхан кюн араплыла 
къую къазыллыкъ жерни тохташды-
ра къалгъан эдиле.

Шайтанны 
къатыныны аты неди?

Насрахожа намаз этерге межгитге 
баргъанды. Садакъ окъ кибик, жютю 
тилли Хожаны  хыликкя этер муратда 
эфенди:

-Шайтанны къатыныны аты неди?- 
деп соргъанды, адамла да жыйылып 
тургъанлай.

–Багъалы ийман, унутханмы этгенсе, 
кесигиз некях этген эдигиз да, -деп, 
жууаплагъанды Хожа.

Эфендини даражасы
Насрахожаны бир амалсыз этейим 

деп, эфенди:
- Хожа, сен къурман айда, адамла-

ны, моллаланы юйюнге чакъырып, 
ата-ананга къуран окъутмаймыса?

-Молла, жаным, бек алгъа адамла-
ны юйюнге чакъырып, мени ала бла 
нек шагъырей  этмейсе?- дегенди 
Хожа.

Ол заманда:
- Уой тели, мен эфенди ушайма 

да?!- деп, даражасы бийик болгъанын 
эсгертгенди.

-Да, мен моллаланы, эфендилени 
аталары-аналары болмагъанларын а  
къайдан билейим, дегенди Хожа.

ЖУЛАБ улу Юзейир, 
жазыучу, КъМР-ни культурасыны 

сыйлы къуллукъчусу.


