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Алгъышлаула

Къыйынларына тийишли багъа
Къабарты-Малкъар Республиканы Къыраллыгъыны
кюнюнде Правительствону юйюнде къууанчлы жыйылыу
болгъанды. Анда республиканы Башчысыны къуллугъун
болжаллы халда толтургъан Юрий Коков къырал саугъаланы къууанчлы халда бергенди.

Ол бек алгъа жыйылгъанланы
Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны 93-жыллыгъы бла алгъышлагъанды эмда бу байрам
жылдан-жылгъа магъаналы бола
баргъанын чертгенди. «Ол, республиканы къыраллыгъы тохташхан
онжыллыкъланы ичинде политика
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эмда экономика тюрлениулени
белгиси болуп къалмай, бизни
халкъларыбызны тарых жолун
кёргюзтген кюндю», - дегенди.
Юрий Александрович республиканы тарых жолуна да тюз
багъа берирге, жетишимле, хорламла бла бирге халкъгъа къый-

ын кезиулени да эсде тутаргъа
тийишли болгъанын чертгенди.
«Къабарты-Малкъарны тутхучлулугъун, алгъа барыуун жалчытыр
ючюн, кеслерин аямай кюрешген

хар тёлюге да хурмет этерге борчлубуз», - деп къошханды.
Республиканы оноучусу бу байрам кюнде къырал саугъалагъа
тийишли болгъанланы алгъышлау
иги тёре болгъанын чертгенди.
«Мында белгили адамла жыйылгъандыла, - дегенди ол андан ары

сёзюнде. - Сизни жетишимлеригиз туугъан жерибизни
айныгъанына шагъатлыкъ этедиле. Ишине жууаплы кёзден
къарагъан, республиканы келир кюню ючюн къайгъыргъан
адам уллу бийиклеге жеталлыгъын шарт кёргюзтгенсиз».
Коков быйыл Культураны
жылы болгъанын да эсгертгенди. Ол бу сферада ишлегенле
адамны адеплилигин, къылыгъын, ич дуниясын къурагъанларын чертип, алагъа жюрек ыразылыгъын айтханды.
-Культура къаллай болургъа
керекди? Бу соруугъа жууап
тапхан къыйынды. Тюрлютюрлю халкъланы, жамауатланы, тарых кезиулени бир марда
бла ёнчелерге жарамайды.
Къалайдан башланады культура эмда къалайда бошалады
ол? Аны ангылагъан да тынч
тюйюлдю. Болсада адамлыкъ
д а р а жа с ы н а ке л и ш м е ге н
шартла бардыла. Культурасы
болгъан адам башхалагъа
хурмет этерикди, хата келтирмейим деп къайгъырлыкъды.
Ма аны ючюн республикада
жашагъанлагъа жамауатда,
юйюгюзде да культурагъызны
тас этмегиз деп тилерик эдим.
Юйюбюзде, арбазыбызда,
орамлада, солуу жерледе,
жоллада, череклени жагъаларында тазалыкъ – бу затла
кёргюзтедиле бизни культурабызны. Белгили философ айтханыча, культура адамлыкъны
ёлчемиди, - деп чертгенди ол.

(Ахыры 2-чи бетдеди.)

БАЙРАМ

Хар къайда да жарыкълыкъ,
чомартлыкъ, ёхтемлик

Къабарты-Малкъар, къыйынлыкъланы онглап,
тутхучлу айныуну жолуна чыкъгъанды
Багъалы шуёхла!
Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны 93-жыллыгъы бла сизни жюрегимден къызыу алгъышлайма. Биз бу байрамны социальный эм политика
тутхучлулукъну болумунда эмда келир заманнга
таукел къарап тюбейбиз.
Бюгюнлюкде республика, заманны чырмауларындан эмда къыйынлыкъладан жетишимли
къутулуп, тутхучлу айныуну жолуна тохтагъанды.
Быйыл экономиканы баш магъаналы бёлюмлеринде производствону ёлчемлери ёсгендиле.
Социальный къатылыкъны болдурмазгъа, финанс
системаны оюлуудан сакъларгъа къолубуздан
келгенди. Къыралны социальный борчлары толусунлай толтуруладыла. Битеу ол затла халкъыбыз
Россей Федерацияны кёп миллетли бирикген
юйюрюнде жашауну жангы стандартларына алжаусуз барлыгъына ышандырадыла.
Сайлагъан жолубуздан таймай, къыйматлы экономиканы кючлю мурдорунда шёндюгю заманнга
келишген Къабарты-Малкъарны къурулушун
бардырыргъа къолубуздан келлигине, аны ючюн
кючюбюз, билимибиз, таукеллигибиз да жетеригине ийнанама. Инвесторлагъа, бизнесге бла

предпринимательствогъа андан ары айныргъа тап
онгла къураргъа кюреширикбиз.
Къабарты-Малкъар Россей Федерацияны тенг
эркинликли субъектиди. Аны экономика эм билим онглары уллудула. Ол шёндюгю заманнга
келишген демократиялы право къыралны къурау
жаны бла битеуроссей процессге тири къатышады.
Республика Россейни оноучуларыны къыралны
сейирлерин къаты къоруулау, аны жалынчакъсызлыгъын кючлендириу жаны бла мадарларына
ыразыды, ол ызны къабыл кёреди.
Быйыл - Культураны жылыды. Биз тарыхыбызны,
миллет адет-тёрелерибизни, маданиятыбызны
сакълар, жамауатыбызны ниет жаны бла саулукълу этер, билим бериуде, граждан эм патриот
ниетледе юйретиуде бийик жетишимлеге жетер
ючюн къолубуздан келгенни аярыкъ тюйюлбюз.
Къабарты-Малкъарда жашагъанланы байрам
бла энтта да бир кере алгъышлайма, саулукъ,
мамырлыкъ, тынчлыкъ эм ырахатлыкъ тежейме.
Юрий КОКОВ,
Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны
къуллугъун болжаллы халда толтургъан.

Хар жаны бла да иги кёрюмдюле болдура барасыз
Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты! Республиканы кюню бла сизни жюрегимден къызыу алгъышлайма!
Озгъан жылланы ичинде регионну тарыхында кёп
махтаулу, аны бла бирге уа къыйын да кезиулери
болгъандыла. Алай бир зат баямды:КъабартыМалкъарны халкълары 93 жыл мындан алгъа тюз
тарых сайлау этгенди. Ол а аланы маданиятларын,
экономика эмда социальный онгларын жашауда
бардырыргъа себеп болгъанды.
Бюгюнлюкде республикада жамауат-политика
болумну тутхучлу этиуде, гражданланы къоркъуусузлукъларын жалчытыуда уллу жетишимле
болдурулгъандыла. Мында федеральный власть
органла бла бирге жангы ишчи жерле къурау,
адамланы къолайлыкъларын игилендириу жаны
бла бир къауум мадарла этиледиле. Округда

къурала тургъан рекреация кластерни чеклеринде туризм жетишимли айный барады. Тарых эм
этнокультура байлыкъланы сакълау жаны бла да
кёп зат тамамланады. Ол а Культураны жылында
артыкъда магъаналыды.
Тутхучлу эмда келишиулюк айныуну жолунда
регионну алыкъа кёп хорламла сакълагъанларына
биз ишексизбиз. Болдурулгъан жетишимлеге да
къошуп, Къабарты-Малкъарны халкъы мындан ары
да Ата журтубузну эмда кёпмиллетли россейли
халкъны жашнаууна тийишли юлюшюн къошарыгъына толусунлай ийнанама.
Сизге, багъалы шуёхла, насып,саулукъ эмда
монглукъ тежейме!
Сергей МЕЛИКОВ,
РФ-ни Президентини Север-Кавказ федеральный округда толу эркинликли келечиси.

БАЙЛАМЛЫКЪЛА

Биринчи сентябрьде Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны кюнюне, Нальчикни 290-жыллыгъына эмда
Билимни кюнюне жораланып уллу да, сейирлик да байрам болгъанды. Республиканы бла шахарны оноучулары
анга уллу магъана бергенлери, тынгылы да хазырланнганлары ол кюн хар къайда да кёрюнюп тура эди. Аны
кёпле эслегендиле - къууанчланы белгилеуге къатышханла, бош солургъа чыкъгъанла да.

Гюлле салыу

Ол аламат даталагъа аталгъан
ишле эрттенликде сагъат он бола
Нальчикни культ ура эм солуу
паркында Ёмюрлюк отну къатында башланнгандыла. Бери
Уллу Ата журт урушну, урунууну
да ветеранлары, нальчикчиле эм

шахарны къонакълары, жууаплы
къуллукъчула, жаш адамла да
кёп санда келген эдиле. Аланы
Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Мухамед
Ко д з о ко в а л г ъ ы ш л а г ъ а н д ы .
« Б и з б а р ы б ы з д а б и р и кс е к ,
шахарыбызны сюйсек, байрамларыбыз бютюн кёп боллукъла-

рына ийнаныгъыз», -дегенди.
Андан сора жыйылгъанла тюрлю-тюрлю урушлада жоюлгъан

аскерчилени, бир минутну
шош сюелип, эсгергендиле,
Ёмюрлюк отха гюлле салгъандыла.
Ол кюн Миллет музейни аллында паркда 1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушда
ёлген нальчикчилеге ишленнген эсгертмеге да салыннгандыла гюл къысымла.

Тимбора
Мальбаховха эсгертме

Республикагъа отуз жылдан артыкъ заманны башчылыкъ этип тургъан Тимбора
Ку б ат и е в и ч М а л ь б а хо в ха
Къыраллыкъны кюнюнде
эсгертме ачылгъанды. Ол
кюн белгили политика эм
жамауат къуллукъчуну эсгерирге КъМР-ни Башчысыны
къуллугъун болжаллы халда
то л т у р г ъ а н Ю р и й Ко ко в ,
Тимбора Кубатиевич бла кёп
жылланы ишлегенле, жууукълары, аны уста таныгъанла, танымагъанла да келген
эдиле.
(Ахыры 2-чи бетдеди.)

Юрий Коков Правительствону юйюнде
Иорданиядан делегациягъа тюбегенди
Тыш къыраллы делегацияны къауумунда белгили
къырал эм жамауат къуллукъчула, право низамны
сакълаучу структураланы келечилери, бизнесменле
да бардыла. Къабарты-Малкъарны бла Иорданияны Хашимит Королевствосуну араларында сатыуалыу, экономика, билим бериу, туризм, культура,
къурулуш эмда башха байламлыкъла къурауну
вопросларына къаралгъанды.
Юрий Коков эки жанлы байламлыкъланы кючлерге кереклисин чертгенди: «Мен Иорданияда кёп
кере болгъанма. Ол сейир, аламат къыралды. Аны
ара шахарында къонакъбай адамла жашайдыла,
ала жюз жыл мындан алгъа бизни бир журтлуларыбызгъа болушлукъ этгендиле. Эки къыралны да
башчыларыны араларында шуёхлукъ байламлыкъла къуралгъанлары артыкъда магъаналыды. Ала
мындан ары кючленир ючюн къолдан келгенни
этерге тийишлиди».
,
Амман шахарны мэри Акел Мох д Бальтаджи делегациягъа этилген къонакъбайлыкъ ючюн Юрий
Коковха ыразылыгъын билдиргенди эмда Иорданияны патчахы Абдалла ибн Хусейнден салам
бергенди. Ол республикагъа жолоучулукъгъа тап
заман сайланнганын белгилегенди: «Биз КъабартыМалкъарны Къыраллыгъы белгиленнген байрамлагъа къатышханбыз. Белгили къырал эм жамауат

къуллукъчу Тимбора Мальбаховну эсгертмеси ачылгъаны уа кёлюбюзге жетгенди. Къабарты-Малкъарда
таматалагъа хурмет этилгени кёрюнюп турады», - деп
чертгенди ол.
Къонакъла жолда жюрюуню жорукъларын жалчытхан полициячыланы ишлери бла шагъырейленирге сюйгенлерин эмда Нальчикни бла Амманны
араларында самолётла учууну къурауну вопросларын
сюзгендиле. Болсада республиканы айныуу алимлеге, илмугъа берилген магъанагъа кёре болады.
Х.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде качестволу билим алырча, сынаулу специалистле хазырларча битеу онгла къуралгъандыла.
Иорданиядан бу вузда окъугъан студентлени ючден
экиси бизни бир журтлуларыбыздыла.
Жолоучулукъну чеклеринде Нальчик шахарны
бла Амманны араларында бирге ишлеуню юсюнден
келишимге къол салыннганды. Анда эки жанына
да файдалы инвестиция проектлени уллу къауумун
жашауда бардырыуну юсюнден айтылады.
Делегация Къабарты-Малкъарда энтта бир ненча
кюн турлукъду. Ала Элбрусну тийресине барлыкълары, бир-бир министерстволаны бла ведомстволаны
башчылары бла тюбешириклери белгиленеди.
КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы
халда толтургъанны пресс-службасы.
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ЗА МАН

Къыйынларына тийишли багъа
(Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.)

Андан ары сёзюнде Юрий Александрович тамата тёлю республиканы алгъа барыууна уллу
къыйын салгъанын белгилегенди.
«Къабарты-Малкъарда къаллай
тюрлениуле болгъан эселе да, сиз
туугъан журтугъузгъа кертичилей
къалгъансыз. Бюгюн ол тёлюден
бир къауумгъа «Къабарты-Малкъар
Республиканы аллында къыйыны
ючюн» деген орден берилликди.
Ол республиканы къыраллыгъы
тохташханда, жамауатны бирлигин
сакълауда сизни къыйыныгъызгъа
берилген багъады», - дегенди.
Ызы бла Юрий Коков залда
жыйылгъанлагъа саугъаларын
бергенди. Белгиленнгенлени араларында алимле, врачла, устазла,
къырал эм жамауат къуллукъчула,
артистле, къурулушчула, эл мюлк
бла кюрешгенле, кюч структураланы келечилери, журналистле да
бар эдиле. Битеу да бирге 87 адам.
Алай бла РФ-ни Президентини
Указы бла «Окъуучуланы илмутехника чыгъармачылыкъларыны
республикалы арасы» билим бериу
учрежденияны къалаууру Владимир Абаноков къыйын болумгъа
тюшгенлени къутхаргъанда кёргюзтген жигитлиги ючюн Кишиликни орденине тийишли болгъанды.
Бу саугъаны Юрий Коков иесине
бергенди.
«Метеорология эмда башха геофизика халлагъа себеплик этиу
жаны бла Север-Кавказ аскер
служба» къырал федеральный
учрежденияны таматасы Чочайланы Хусейинни жашы Хызыргъа
уа кёп жылланы бет жарыкълы
уруннганы ючюн «РФ-ни сыйлы
метеорологу» деген ат аталгъанды.
Эркин тутушуудан тренер Ханкалав
Гаджимагомедов а 2012 жылда
Лондонда Олимпиада оюнлада
хорламлагъа жетишген спортчуланы хазырлагъаны ючюн РФ-ни
Президентини Сыйлы грамотасына
тийишли болгъанды.
РФ-ни Президентини ыспасын
алгъанла да бар эдиле. Бу саугъа
кёп жылланы бет жарыкълы уруннганла «Каббалкгражданстрой»
къурулуш компанияны директору
Мухамед Бегидовха эмда Къабарты-Малкъар къырал университетни
физкультура факультетини деканы
Руслан Тешевге берилгенди.
Къабарты-Малкъарны Башчысыны Указы бла онбир адамгъа
«Къабарты-Малкъар Республиканы
аллында къыйыны ючюн» деген
орден берилгенди. КъМР-ни баш
къырал саугъасына тийишли болгъанланы араларында алимле,
белгили политика, жамауат къуллукъчула, предпринимательле да
бар эдиле. Орденнге академик,

Россейни Илмула академиясыны
кенгешчиси, «Бийик-тау геофизика институтну» илму башчысы
Залийханланы Михаил, КъМР-де
Адамны эркинликлери жаны бла
уполномоченный Зумакъулланы
Борис, «Пенсиячыланы союзу» жамауат организацияны республикада
бёлюмюню таматасы Черкесланы
Георгий тийишли кёрюлгендиле.
Залийханланы Михаил, ыразылыгъын айта, Правительствону
юйюнде Колонный залда тюрлютюрлю жыйылыула, саугъалаула
кёп болгъанларын белгилегенди.
«Бюгюн манга бу залда олтургъан
бек хычыуун кёрюнеди. Мында
Тимбора Мальбаховну, Валерий
Коковну къолларындан россейли
саугъаланы алыргъа да тюшгенди.
Алай бюгюн а республикабызны
баш къырал саугъасы берилгени
жюрегими бек жарытады. Аны
бизни халкъларыбызны керти гражданинини къолунда алгъаным а
манга бютюнда магъаналыды. Сиз
бизге этген ышаныулукъгъа кертичи
болургъа сёз береме», - дегенди ол
Юрий Коковха.
Черкеслени Георгий а битеу сайгъаланнганланы алгъышлагъанды
эмда республиканы оноучусуна
ыразылыгъын айтханды. Ол Юрий
Коковха келир айырыулада жетишимли болурун тежегенди. «Политика жаны бла къыйын заманда
бизни саугъаларгъа заман тапханыгъыз ючюн сау болугъуз», - деп
къошханды.
Быллай саугъа «Олимпстрой»
корпорацияны башчысы Геннадий
Губиннге да берилгенди. Анга этилген хурмет ючюн ыразылыгъын
айта, бу саугъа аны жашауунда
магъаналыладан бири болгъанын
чертгенди. Ол башчылыкъ этген
компания Сочиде Олимпиада объектлени къурулушларын бардыргъанды. «Мен жетишимлерими
республика бла байламлы этеме.
Туугъан журтуму аман бетли этмез,
мында сёзлерине кертичи болмагъан адамла жашайдыла деп
айтдырмаз ючюн кюрешгенме. Бу
саугъа манга аны ючюн магъаналыды. Тюрлю-тюрлю саугъаларым
кёпдюле, алай барысындан да бу
орден сыйлыды», - дегенди ол.
Къыйын болумгъа тюшген адамны къутхаргъаны ючюн Залим
Аталиковха да берилгенди орден.
Быллай саугъагъа Руслан Гучев
да тийишли болгъанды, ёлгенден
сора. Орден аны анасы Халимат
Михайловнагъа берилгенди. Жашла Бахсан черекге кетген туристни
къутхаргъанлары ючюн саугъаланнгандыла.
Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы грамотасына тийишли болгъанланы арасында табийгъатны хайырланыу жаны бла

федеральный службаны КъМРде Управлениясыны таматасы
Асанланы Зейтун, Къулийланы
Къайсын атлы малкъар къырал
драма театрны баш режиссёру
Атмырзаланы Магомет, КъМР-де
МВД-ны оператив иш жаны бла
бёлюмюню таматасыны экинчиси
Батталаны Муслим, пенсиячыланы
Чегем районда союзуну таматасы
Къабардокъланы Махти, Жанхотия элни башчысы Малкъарланы
Магомет, КъМР-ни экономика
министри Мусукланы Алий, урунуу
эм социальный айнытыу министр
Тюбейланы Альберт да бар эдиле.
Бу къырал саугъа «Заман» газетни
жууаплы секретары Токълуланы
Борисге да берилгенди.
Ол кюн дагъыда тюрлю-тюрлю
сыйлы атлагъа тийишли болгъанлагъа да берилгенди документлери. «Къабарты-Малкъар» телеканалны малкъар тилде бериулерини
редактору Асанланы Кулинагъа
«КъМР-ни искусстволарыны сыйлы
къуллукъчусу» деген ат аталгъанды. Бу телеканалны режиссёру
Жаболаны Людмила уа «Къабарты-Малкъарны культурасыны
сыйлы къуллукъчусу» болгъанды.
КъМКъУ-ну профессору Малкъондуланы Юсуф «КъМР-ни илмуларыны сыйлы къуллукъчусу» деген
атха тийишли кёрюлгенди.
Саугъаланнганланы арасында
«Заман» газетде къуллукъ этгенле
да бар эдиле. Газетни баш редакторуну орунбасары Къонакъланы
Хасан эмда энчи корреспондент Тикаланы Фатима «КъМР-ни сыйлы
журналисти» деген атха тийишли
кёрюлгендиле. Быллай сыйлы
ат КъМР-ни журналистлерини
союзуну председателини орунбасары Шауаланы Разиятха да
берилгенди.
Нальчик шахарны урунуу эмда
социальный айнытыу жаны бла
бёлюмюню таматасы Юсюпланы
Фатиматха «КъМР-де халкъны социальный жаны бла къоруулауну
сыйлы къуллукъчусу» деген ат берилгенди. Элбрус районда сабийжаш тёлю спорт школну директору
Локияланы Юрий эмда бу районда
сабий-жаш тёлюню олимпиадалы
резервни энчи спорт школуну таматасы Чеченланы Арсен «КъМР-ни
физический культурасыны сыйлы
къуллукъчусу» деген атха тийишли
кёрюлгендиле.
Саугъаланы бергенден сора
Юрий Коков залда жыйылгъанланы энтта бир кере алгъышлагъанды. «Бу саугъа сизни эмда
коллегаларыгъызны да жетишимлеридиле. Алай ала бла чекленип
къалмай, мындан ары да бет жарыкълы урунуругъузгъа ийнанама.
Сиз ёсюп келген тёлюлеге юлгю
болурсуз деп ышанама», - дегенди.
АБДУЛЛАХЛАНЫ Фатима.

Хар къайда да жарыкълыкъ,
чомартлыкъ, ёхтемлик

(Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.)

Мальбаховну заманында тюрлютюрлю къуллукълада ишлеп тургъан Муса Докшоков бу ишни бек
кереклиге санагъанды. «Тимбора
Кубатиевич халкъгъа таза жюреги
бла къуллукъ этгенди. Байлыкъ
ючюн талашханланы сюймегенди. Бюгюнлюкде ким не айтса да,
республика ма ол жыллада хар не
жаны бла да айныгъанды. Аны эл
мюлкю алгъа уллу атлам этгенди,
илму, культура, билим бериу да
айныгъандыла. «Нальчик» курорт,
кёп промышленный предприятияла, Элбрусда тау-лыжа курорт да
аны заманында ачылгъандыла.
Республиканы газификациялау,
суу ызла тартыу, Нальчикде микрорайонла да алай.
Бир адам да Мальбаховну адамлыгъына, ишине чурум табаллыкъ
тюйюлдю. Ишде, юйюрюнде да
ол таза ниетли, терен акъыллы,
оюмлу адам эди. Аны ол ышанлары
аны тёгерегинде ишлегенлеге да
кёче эдиле. Биз барыбыз да анга
ушаргъа кюрешиучю эдик»,-деп,ол
республиканы шёндюгю Башчысы
Юрий Коковха бу огъурлу иш ючюн
ыспас этгенди. «Ол бу жумушну
къысха заманны ичинде тамамлагъанды. Эсгертме да тийишли
жерине орнатылгъанды», - дегенди.
Зумакъулланы Борис да, Тимбора

Мальбахов бла ишлеген жылларын
эсгере, аны намысы бийик болгъанына кёп кере шагъат болгъанын
чертгенди . «Ол патриот эди. Къыралгъа керек болгъанда, къолуна
сауут алып, аны къоруулагъанды.
Уллу Ата журт урушдан жаралы
болуп къайтханына да къарамай,
республиканы аягъы юсюне салыу
ишге тири къатышханды.
Аны башламчылыгъы бла республикада къаллай бир проспект,
мекям, социальный объектле ишленнгендиле. Аланы саны жокъду.
Чынтты интеллигент болгъаны,
адамлыгъы ючюн да Малкъарны
тауларында, Къабартыны тюзлеринде, орус аулакълада да сюйгендиле, хурмет этгендиле», - дегенди.
Тимбора Мальбаховну къызы
Ольга алайгъа келгенлени, аны атасын эсгергенлени барына да ыспас
этгенди. Андан сора алайгъа келгенле эсгертмеге гюлле салгъандыла.

Сабийле, ветеранла
да юлюшлерин
къошхандыла

Нальчикде Къырал концерт
залны аллында майданда уа
«Жашна, мени республикам!» деген ат бла театр халда къуралгъан
сабий байрам болгъанды. Анга
республикада атлары айтылгъан
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«Родина» битеуроссей политика партияны
Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмюню
Айырыула аллы программасы

«Родина» - иш кёллюлюклерини, билимлерини хайырындан къыралыбызны деменгилилигин жалчытханланы, Къабарты-Малкъарда
жашагъан халкъланы сейирлерин къоруулагъанланы, юйюрге, миллет адет-тёлерелеге къайгъыргъанланы партиясыды.
Къыралыбызгъа къыйын кезиуде, республика къытлыкъ сынагъан заманында,
партия бир бирлери бла байламлы ма бу
соруулагъа жууапла излейди: «Не этерге
керекди?» эмда «Алгъа къаллай жумушланы
тамамларгъа тийишлиди?»
«Родина» социальный тюзлюк сакъланнган
къыралны къайтарыуну, республиканы халкъ
мюлкюн аягъы юсюне салыуну къыйматлы
сауутуду.
«Родина» миллет демократияны хар кимге
да тап келген формасын къурау жанлыды.
Анга уа жаланда республиканы айныуунда
магъаналы бёлюмлени ишлерине къырал
контроль этилсе жетишаллыкъбыз.
«Родина» халкъны байлагъа бла жарлылагъа юлешген жашырын сатыу-алыуну кетерир жанлыды. Ансыз республиканы айныууну
мурдорун тутхан халкъ бирликни жалчытхан
къыйын боллукъду.
«Родина» табийгъат байлыкъланы къыралны къаты контролюна къайтыуну жолу
бла къыралны экономикагъа къайтарыу
жанлыды.
«Родина» власть органлада кадрланы
узакъгъа созмай жангыртыргъа, къырал
власть эмда жер-жерли самоуправление
органлагъа жууаплы, билимли, фахмулу
адамланы сайларгъа керекди деп сёзюн
шарт салады.
Биз къуллукъчуланы жашырын предпринимательство бла кюрешгенлерине къажаубуз. Аны предпринимательлени корпоратив
биригиулерине къырал статус бериу бла,
къуллукъчуланы менсиниулюклеринден таза
болгъан къыйматлы конкуренция къурау бла
кетериу жанлыбыз.
Власть органлагъа ышаныулукъ болгъаны
бла къалгъаны магъаналы вопрос болгъанлай къалады. Аны ючюн власть органланы
ишлерине багъаны быллай шартлагъа кёре
берирге тийишлиди:
• халкъны къолайлыгъы ёседи, инфляция
халкъны файдаларындан уллу тюйюлдю;

• жамауат къоркъуусузлукъ жалчытылынады, террорист халда этилген аманлыкъла
тохтатыладыла, миллетле аралы къаугъала,
криминал аманлыкъла, башха бузукълукъла
азайтылгъандыла;
• туугъан сабийлени саны кёбейгенди.
Жамауатны бла власть органланы араларында халланы юслеринден айтханда, бизни
партия халкъ башчы болурун излейди. Властьны борчу – халкъгъа къуллукъ этиудю!
«Родина» правительствону къауумуна кирген къуллукъчулагъа берилген льготалагъа
чек салыргъа, къуллукъчуланы кереклерине
къоратылгъан ахчаны азайтыргъа кереклисин чертеди. Биз властьны криминал бла
бирикгенин тохтатыр, предпринимательлеге
тутхучлулукъ этилир жанлыбыз.
Къырал аппаратда ишлегенле хакълары ала
тамамлагъан ишлени къыйматлылыкъларына
кёре къуралыргъа тийишлиди. Аны бла бирге
уа «адамланы саулукъларына бакъгъанланы,
сабийлени юйретгенлени, халкъны къоруулагъанланы» айлыкълары ёсдюрюлюрге
керекди.
«Родина» - партия Уллу Ата журт урушну,
урунууну ветеранларына, жер-жерли къаугъалагъа къатышханлагъа социальный тутхучлулукъ этилир жанлыды.
Партия регион эмда федеральный органлада Къабарты-Малкъарны миллет сейирлерин
сакълауну кесини баш борчуна санайды.
«Родина» - патриотланы партиясыды. Алай
ол жаланда патриот чакъырыуланы этиу бла
чекленип къалмайды, тийишли органлагъа
шарт предложенияла берип, бу тёрт бёлюмню
айнытыр жанлыды:
•эл мюлк;
•промышленность;
•турист кластер;
•идеология иш.
"Родина" партия эл мюлкде бу жумушла
тамамланыргъа кереклисин белгилейди:
•жер бла байламлы халланы федеральный
законлагъа кёре толтурургъа;
•жерлени оюмсуз юлешиуню тохтатыргъа.
Конституциягъа кёре, жер анда жашагъанланы иелигинде болургъа тийишлиди.
•эл мюлкге жараулу жерлени хайырланыргъа бергенде, республикада жашагъанладан
хар бири да аны алалырча тенг онгла къу-

раргъа, аны бла бирге уа регионну миллет,
тарых, экономика, география энчиликлерин
эсге алыргъа;
•элде жашагъанлагъа жер ючюн аренданы
багъасын азайтыргъа.
«Родина» партия республикада къорууланыу промышленностьну бу предприятияларыны ишлерин жангыртыугъа энчи магъана
береди:
•Тырныауузда тау-байыкъландырыучу
комбинатны;
•Нальчикде жарым проводник приборланы
заводун;
•«Телемеханика» заводну.
Алай биз къорууланыу промышленностьну
партиясы тюйюлбюз.
Бизни патриот организациябызгъа республикабыз культура, экономика жаны бла да
кючлю болгъаны, демократия байламлыкъла
тохташханлары артыкъда магъаналыды. Аны
себепли «Родина» социальный жумушланы
тамамлаугъа энчи эс бурады: ол санда жашау журт-коммунальный мюлкге, саулукъ
сакълаугъа, билим бериуге, тамата тёлюге
социальный тутхучлулукъ этиуге.
Партия ёсюп келген тёлюню патриот, Ата
журтубузгъа сюймеклик, бир бирге хурмет
этиу ниетледе юйретир мурат бла миллет
идеология жарашдырыргъа кереклисин
белгилейди. Ол а республикада жашагъан
халкъланы миллет энчиликлерине, адет-тёрелерине таянып къуралыргъа тийишлиди.
Бир партия неда жамауат организация
республикада болгъан проблемаланы кеси
кючю бла кетераллыкъ тюйюлдю. КъабартыМалкъарны экономика тутхучлулугъун жаланда битеу жамауат эм граждан институтла,
законнга кёре айырылгъан власть бирикселе,
жалчытыргъа боллукъду. «Родина» Битеуроссей халкъ фронтну къурауну башламчысы да
ол себепден болгъанды.
Кесини ишин «Родина» Россей Федерацияны Президенти В.В.Путин майда къабыл
кёрген статьяларына кёре къурайды.
Биз республиканы адамлары билимли,
къолайлы, къоркъуусуз, тюзлюк сакъланнган
жамауатда жашар жанлыбыз. Ала къырал
аланы сейирлерин, миллет эм адамлыкъ
даражаларын сакъларыгъына ышаныргъа
эркиндиле.

«КъМР-ни Парламентине депутатла айырыуну юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы Законуну
48-чи статьясыны 15-чи пунктуна тийишлиликде хакъсыз басмаланады.

ШКОЛ КЪОНГУРОУ

Биринчи классда окъурукъланы саны ёсгенди
1-чи сентябрьде эрттенликде сагъат тогъузгъа ишлеп Хасания элни 16-чы номерли
орта школуну арбазы омакъ кийиннген сабийледен, ата-аналадан толгъан эди. Биринчиле
болуб а быйыл окъуп башларыкъ жашчыкъла
бла къызчыкъла келгендиле. Аланы хазна
къалмай барыны да къолларында гюлле,
тюрсюнлю шарла бар эдиле. Алагъа окъуу
юйню директоруну орунбасары Гергъокъланы

къарсла бла тюбейдиле. Ала быйыл элли эки
боладыла. Ол а элде сабийлени саны ёсюп
баргъаныны ахшы шартыды.Школгъа аты
аталгъан Фрийланы Рамазанны жашы Артур
бла къызы Асият да быйыл окъуп башлагъанланы араларындадыла. Биринчи къонгуроуну
да ала 11-чи классны окъуучусу Хаджиланы
Осман бла бирге эшитдиргендиле.
Школчуланы, устазланы да Билимни кюню

этеригизге ийнанама», - дегенди. Андан сора
ол устазлагъа, школну жангы окъуу жылгъа
тынгылы хазырларгъа болушхан башха адамлагъа да жюрек ыразылыгъын билдиргенди.
Ызы бла былтыр окъуу жылны бек иги
белгиле бла бошагъан алты школчугъа грамотала, элни администрациясыны башчысы
Азаматланы Къайсынны ахча саугъасын да
бергенди. Аллай сыйгъа тийишли болгъан-

Шарифа, устазла Темуккуланы Светлана,
Жангоразланы Люба эмда Забакъланы
(Гузеланы) Венера башчыкъларын сылай,
ариу айта, артыкъда бек абызырагъанланы
уа кеслерине къыса, алай тюбегендиле.
Абадан классланы окъуучулары солуу кезиуге бютюн ёсгенча, бёкемирек болгъанча
кёрюнедиле. Ала, бир бирлерин тансыкълап,
къучакълашып, ойнай-кюле сюеледиле.
Ортагъа биринчи классха барлыкъ къызчыкъла бла жашчыкъла чыкъгъанларында,
жыйылгъанла барысы да алагъа толкъун

бла биринчи болуп элни администрациясыны
башчысы Азаматланы Къайсын алгъышлагъанды. Аны сёзюн андан ары билим бериу эм
илму департаментни къуллукъчусу Азаматланы Мадина, элде тиширыу советни председатели Жангоразланы Зоя бардыргъандыла.
Окъуу юйню директору Къайгъырмазланы
Сулемен а насийхат этгенди. «Сиз республиканы, къыралны да тамблагъы кюнюсюз. Сизге
ышаныу уллуду. Анга кертичи болур ючюн, иги
окъургъа, ариу къылыкълы болургъа, школну
даражасын бийикде тутаргъа керексиз, алай

ланы араларында 8-чи классны окъуучулары
Мисирланы Жансурат, бла Биттиланы Ислам,
6-чы классдан Уяналаны Карина, Абшаланы
Амалия, Кючменланы Фатимат бардыла.
Школну директору айырмалы окъуучулагъа
элни администрациясыны башчысыны стипендиясы жарым жылны ичинде бериллигин
билдирип, аллай тёре алыкъа республиканы
бир школунда да болмагъанын чертгенди.

юлгюлю тепсеу ансамбльле,ол
санда «Асса», «Кавказ», «Тауланы сабийлери», «Нальцук»,
«Глория», «Солнышко», дагъыда
башхала къатышхандыла. Концерт эки сагъатха жууукъ заманны баргъанды.
«Восток» кинотеатрны аллында
майданда уа ветеранланы хору
жырлагъанды. Алагъа тынгыларгъа келгенлеге шинтикле да
салыннгандыла. Хор а, эрттегили
эм уруш жылланы жырларындан
иги кесегин айтып, алагъа къараргъа, тынгыларгъа келгенлени
ыразы этгенди.

Ахырында уа салют

Ленин атлы проспектде Келишиулюкню майданында ингирликде адам асыры кёпден, аякъ
басар жер жокъ эди. Абхазия
майданда болгъанланы саны
да иги кесек эди. Жаш адамла,
гюрен туруп, миллет тепсеулени
къыздыргъандыла, башхала уа,
алагъа къарап, къарс ургъандыла. Сагъат тогъузгъа ишлегенде
уа байрам салют, фейерверкле
тёгерекни жарытхандыла.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор алгъанды.

ДАЛХАТЛАНЫ Марзият.

Бараз кюн, 2014 жылны 3-чю сентябри
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Концерт

Кёллениулюк

1-чи сентябрьде Жашил
театрда, хар замандача,
Къабарты – Малкъарны
Къыраллыгъыны кюнюне жораланып, байрам
концерт болгъанды. Ары
республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы
халда толтургъан Юрий
Коков, Парламентни
Председатели Чеченланы
Ануар, Нальчик шахарны
мэри Мухамед Кодзоков
эм башха къуллукъчула,
министрле да келген эдиле. Къараучу уа алгъадан
окъуна залны толтуруп,
концертни алай сакълагъанды.

Уллу-гитче да
зауукълукъ тапхандыла

Сахнагъа бизни артистле бла
Авраам Руссо да чыкъгъанды
Байрам ингирни къурагъанланы баш борчлары бу акъылны
кёргюзтген эди: Къабарты – Малкъар мындан ары да жаланда
Россейни башха халкълары бла
бирге айнырыкъды. Аны сахнада
экилерини герблерини, байракъларыны суратлары да айтып
тургъанды.
Бек алгъа уа къараучуну аллына республикалы филармонияны
Борис Темирканов башчылыкъ
этген симфониялы оркестрини
музыкантлары, Музыка театрны
бла СКГИИ-ни хорлары чыкъгъандыла. Альберт Хупсергенов
Владимир Моловну «Мой край
Кабардино – Балкария» деген
жырын айтханды. Жеттеланы Мустафирни «Элде байрам» деген
чыгъармасын да сокъгъандыла.
Сора кезиу сабийлеге жетгенди. Аланы бир къаууму, ариу
жасалгъан вагончукъ бла келип,
залдагъылагъа шарла бергенди. Сабий театрны клоунлары,
«Шагди», «Нальцук», «Ассорти»

тепсеу ансамбльле бла «Феникс»
вокал студия да «Сабийликни
дуниясы» деген жыр – хореография композицияларын кёргюзтгендиле.

Халкъланы араларында шуёхлукъну темасын андан ары
къырал тепсеу коллективле да
бардыргъандыла. «Балкария»,
«Кабардинка», «Терские казаки»,
бир бирин алыша, кеслерини номерлери бла байрамгъа жарыкълыкъ, къууат бергендиле. Жырчылагъа да къараучу къууанчлы
тюбегенди. Тёппеланы Алим, Ольга Сокурова, Текуланы Амур эм
Черим Нахушев эрттеден белгили
жырларын эшитдиргенлеринде,
залдагъыла аланы биргелерине
жырлагъандыла.
Алгъадан да айтылып турулгъан эди республиканы байрам
концертине россей эстраданы
жулдузлары да къошуллукълары.
Бу жол Авраам Руссо келгенди.
Ол «Обручённая», «Касабланка»,
«Далеко – далёка», «Знаю» деген
эм башха белгили жырларын
эшитдиргенди. Ал кезиуде Жашил
театрны уллу, кенг да сахнасында
ол кеси жангыз азлыкъ этгенча
кёрюннгенди. Сора жырчы кон-

цертни аллында тепсеген къызчыкъланы ары чакъыргъанында, ала анга берекет бердиле.
«Мени балетим» деп Руссо
жаш артистлени багъаларын
чыгъаргъанды, алагъа бурулуп,
баш да ургъанды. Сабийле уа
сюйген, билген жырларыны
макъамларына ариу, бирча къымылдай, ала жырчы бла алгъадан репетиция этгенча эди. Ол
кезиуде залда жаш къызла да
тепсегендиле, бирле уа, къолларындан тутуп, сахнада болгъан
ишге ыразыбыз дегенча арыбери бирча чайкъалгъандыла.
Концерт «Мени КъабартыМалкъарым» деген жыр бла
бошалгъанды. Ол кюн республиканы байрамына жораланнган
мероприятияланы санында эм
ахыры Абхазияны майданында боллукъ эди. Кече сагъат
тогъузда башланнган, узакъгъа
созулгъан салютла шахарны
жарытхандыла.
САРАККУЛАНЫ Асият.

БЮГЮН - ТЕРРОРИЗМГЕ КЪАЖАУ БИР НИЕТЛИЛИКНИ КЮНЮДЮ

Бирлик болгъан жерде муратла терк толадыла

Озгъан ыйых кюн Нальчикни культура эм солуу
паркыны баш аллеясында
уллу байрам болгъанды.
Ары келгенлеге духовой
оркестр жарыкъ макъамла
бла тюбей эди. Хар адам
да, сахнаны аллына келип,
тепсерге, ойнаргъа, художникге кесини суратын
ишлетирге боллукъ эди.
Андан сора да, алайда
гюллени, тюрлю-тюрлю
миллет ашарыкъланы, костюмланы, къолдан усталаны, суратланы кёрмючю
да къуралгъан эди.
Шашка, шахмат ойнаргъа,
стол теннисден эриширге, гиряла
кётюрюрге сюйгенлеге да аллай
онг бар эди. Сабийлеге уа алайдан узакъ бармай аттракционла
ишлегендиле.
Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Мухамед Кодзоков республикабызны

Терроризмге къажау
бир ниетлиликни кюнюне
аталып, РФ-ни Ич ишле
министерствосуну Нальчик
шахарда управлениясыны
къуллукъчулары «Кавказ»
санаторийде солугъан
сабийлеге акция къурагъандыла. Ала чакъыргъан
клоунла, тюрлю-тюрлю
конкурсла, эришиуле
къурап, бирлик болгъан
жерде кесинги муратынга
жетишген тынчыракъ болгъанын кёргюзтгендиле.
Терроризмге къажау бир ниетлиликни кюню уа, Бесланда
2004 жылда болгъан къаугъагъа
аталып, арт жыллада белгиленеди. Ол заманда аманлыкъчыла
школгъа Билимни кюнюн белгилерге келген сабийлени жесирге
алгъан эдиле. 3-чю сентябрьде
уа кюч структураланы келечилери аланы эркин этгендиле.
Операцияны кезиуюнде эмда
жесирле аманлыкъчыланы къолунда болгъан юч кюнню ичинде
330-дан аслам адам ёлтюрюлгенди.

«Къууанч» кафе келгенлени сыйлагъанды.
ара шахарыны 290-жыллыгъына
аталгъан ишле эрттеден бардырылгъанларын, ма бу аладан
бири болгъанын чертип айтханды. Сиз бюгюн заманыгъызны
зауукълу ётдюрюр, эрикмей туЖай каникулланы ахыр кюнлеринде уа «Кавказ» санаторийде
Волгоград областьдан къыйын
жашау болумгъа тюшген, къолайсыз юйюрледен, коррекция
школладан, реабилитация арадан
жаш адамла солуй эдиле. Бу акция
алагъа аталгъанды. Аны къурагъанладан бири управленияны оператив-тинтиу информация жаны бла
бёлюмюню таматасы, полицияны
капитаны Анна Захарованы бизге
айтханына кёре, быллай сабийлени
юйретиу артыкъ да магъаналыды.
-Мында къолайсыз, къыйын жашау болумгъа тюшген юйюрледен
балала жыйылгъандыла. Ала жашауларында игиликни кёрмегендиле, алагъа ата-ана жылыулукъ,
сюймеклик жетмейди. Алай эсе уа,
аланы тюз ниетде юйретиу бютюнда
къыйматлыды. Быллай тюбешиуледе ала ата журтларын сюерге,
бузукълукълагъа къатышмазгъа,
аманлыкъчыладан кери турургъа юйренирикдиле», - дегенди полициячы.

Къайгъырыу

Амбулатория
тапландырылады
Хасанияны амбулаториясыны
мекямы салыннганлы иги кесек
заман болады. Арт беш жылны
ичинде уа анга хазна ремонт
этилмегенди. Болса да анда
ишлеген врачла, медсестрала
да махкемени таматасы Созайланы Валяны башчылыгъында
журтну ичинде, тышында да

тизгинлиликге бек сакъдыла.
Ма бусагъатда да багъыу учрежденияны башында къанжал
жангыртыла, анга бояу салына
турады. Ол ишлени уа заведующий кеси ахчасына бардырады.
ДАЛХАТЛАНЫ Марзият.
Суратны автор алгъанды.

Солугъанланы арасында сабийчикле, таматаракъла да бар
эдиле. Клоунла къурагъан оюнлагъа аладан бирлери сюйюп
къошулгъандыла, алай уялып,
буюгъуп, артха тургъанла да
аз тюйюл эдиле. Болсада ахырына ала да, аязгъанча болуп,
оюнлагъа къатышып башлагъандыла.
Анна Захарова сабийлеге Бесланда болгъан къаугъаны юсюнден да айтханды. Ол, терроризм
келтирген къыйынлыкъгъа къажау турургъа кереклисин белгилеп, Ирина Яненсонну «Памяти
трагедии Беслана» деген назмусун окъугъанды.
Ызы бла полициячыла сабийлеге татлы саугъаланы юлешгендиле. Терактда ёлген сабийлени
бла таматаланы хурметине уа,
тёреде болуучусуча, кёкге акъ
шарланы учургъандыла.
ТИКАЛАНЫ Фатима.
Суратла авторнудула.

рур, къууанып кетер ючюн,
администрацияда ишлегенле къолларындан келгенни
аямагъандыла»,-дегенди.
Керти окъуна, алай болгъанды. Зеленхоз, Декоративные

культуры, «Фиалка», «АуРуС»,
«Лилия» предприятияла кеслерини продукцияларындан кёрмючле къурагъандыла. Алайда
окъуна къызла тюрлю-тюрлю
гюлледен къысымла этип сатхандыла.
«Къууанч» кафе уа, хар замандача, байрамгъа келгенлени
сыйлагъанды. Анда хазырланнган къой учагъа нальчикчиле
эм шахарны къонакълары да
сейирге къалып къарай эдиле,
хар бири да аны кёрюп, татыуун
сынаргъа сюйгенди. Анда ишлегенле солугъанланы дагъыда
хумужу хычинле, шишлик, татлы
суула, кёгетле бла сыйлагъандыла. Шахар администрацияны
атындан да локъумла, бишлакъ,
бишген эт да юлешиннгенди.
«Тауланы сабийлери» тепсеу
ансамбль, Зашаккуланы Розалия, Владислав Скворцов, Залим
Кучмазоков, дагъыда башхала уа
жыйылгъанланы ариу жырлары,
тепсеулери бла къууандыргъандыла. Сабийлени уа гяпчиле
эрикдирмей тургъандыла.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор алгъанды.

ТЮРЛЕНИУЛЕ

«Хорошистле» хакъ тёлеуден
бюджетчилеге ётерге боллукъдула
«Известия» билдиргенине кёре,
келе тургъан жылдан тебиреп,
«тёртлеге» окъугъан студентле
бюджетни эсебинде окъугъан
жерлеге кёчерге онгла табаргъа
боллукъдула. Аллай тюрлениуле
кийирир планы барды Билим
бериуню эм илмуну министерствосуну «Адамланы орталыкъ
усталыкъ эм бийик билим берген
окъуу программа ла бла хакъ
тёлеп окъугъан адамланы хакъ
тёлемей окъуугъа кёчюрюуню
жоругъу» деген, жашауда бардырыла тургъан буйругъуна этилген
тюрлениуледе.
Жашауда бардырыла тургъан
жорукълагъа кёре, хакъ тёлеп
окъуудан хакъ тёлемей окъуугъа
кёючюрюгюз деп заявление берилгенде окъуучуну академия
жаны бла борчу болмазгъа керекди, экзаменле жаны бла да. Андан
сора да, заявленияны берирге
дери эки семестрни экзаменлерин
«отлично» багъала бла берирге
керекди.
Ахыр кёрюмдюню тюрлендирирге боллукъду «отлично» деген
багъагъа «хорошо» деген багъаны
къошуп.
-Студентлени жетишимлеге кёллендирир муратда министерство
бир бёлек тюрлениуле этгенди.
Энди аллай онг, къуру «отлични-

кледен» сора да, экзаменлени
«хорошо» багъалагъа тийишли
бергенлеге да бериледи. Статистика шартла ачыкълагъанларына кёре, ол мадар студентлени бир къауумдан башхасына
кёчерге (башха усталыкъ алыр
ючюн) онг береди. Алай бла иги
окъургъа итиндирлик жангы механизм къуралады, «окъуйду»
деген багъа алыуну орунуна,деп ангылатхандыла Билим
бериуню эм илмуну министерствосуну, пресс-службасында.
Окъуучуланы хакъ тёлеп окъуудан хакъсыз окъуугъа кёчюрюуню юсюнден оноуну вузну
комиссиясы этеди. Оноуну эте
туру пол неда башха кандидатланы юслеринден студент
союзну айтханын да эсге алынады. Окъуучуну жыл саны
жетишмеген эсе, оноу этгенде
аны атасын, анасын да эркин
этедиле оноугъа къатышыргъа,
андан сора да, вузну ата-анала
советин да.
Бир бюджет жерге эки неда
андан да кёп кандидат дау эте
эселе, иги окъугъаннга бериледи ол жер, андан сора да ол
жамауат, илму эм культура ишледе да жетишимли болургъа
керекди.
-Ол окъургъа итиниулюкде

этилген биринчи атламды. Окъууда ахшы жетишимле болдургъан студентлеге онг берирге
керекди бюджет жерлеге кёчерге, аллай жерле бар эселе. Битеу
алып айтсакъ, студентни окъууда
жетишимлерине эс буругъа керекди, билир ючюн, ол, кертиси
бла да, окъуугъа тартыннганын
бла къалгъанын, дегенди «Высшая школа экономики» деген
илму-излем институтну Билим
бериуню айнытыуну Институтуну
директору Ирина Абанкина.
Москваны федеральный техника институтуну ректору Николай Кудрявцев, битеу алып айтханда, министерство жанлыды,
алай эсе да, бюджет жерлени
санын а кёбейтирге керекди,
дегенди.
- Бизнес-сообществону излемине кёре, шёндю ишни къураргъа эм бардырыргъа къаллай
специалистле керек болгъанларын эсге алыргъа, окъууда
бюджет жерлени асламысын
алагъа берирге керекди, шёндю бек кереклиси-олду. Хакъ
алып окъутуу файдалы болуп
къалгъанды эм аны керексиз
болумгъа окъуна жетдиргендиле, -дегенди Кудрявцев.
«Известия» газетден
кёчюрюлюп басмаланады.
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Нартанда – жангы спорт комплекс

Чегем районну Нартан элинде жангы физкультура-саулукъ
сакълау комплекс ишлеп башлагъанды. Аны къууанчлы халда
ачылыууна Парламентни спикерини биринчи орунбасары Руслан Жанимов, Правительствону
башчысыны орунбасары Руслан
Фиров, спорт министр Аслан Афа-

унов, къурулуш эмда жашау журткоммунальный мюлк жаны бла
министр Анзор Тутуков, районну
бла элни администрацияларыны
башчылары, спортну ветеранлары,
элчиле да къатышхандыла. Руслан
Фиров, Нартандан кёп белгили
спортчула, маданиятда къуллукъ
этгенле чыкъгъанларын белгилей,

жыйылгъанланы комплекс ачылгъаны бла алгъышлагъанды.
Районну башчысы Каншоуби
Ахохов бу ишде республиканы
властьлары уллу себеплик этгенлерин билдиргенди. Объектни
директору Леонид Пазов а бу
мекям эллилеге уллу магъананы
тутханын, спорт бла кюреширге
кёпле сюйгенлерин, аны ючюн
ала эндиге дери Нальчикге барып
тургъанларын чертгенди.
Комплекс 540 квадрат метр
болгъан спорт залдан, гитче
залдан, жарау этерге керекле
тургъан эки отоудан къуралады.
Тренерлени бла медицина ишчилени кеслерини кабинетлери
бардыла. Кийинирге, жууунургъа
да энчи жерле бериледиле. Энди
жаш спортчула дзюдо эм грекрим тутушуу бла профессионал
даражада кюрешаллыкъдыла.
Анда бир жолгъа 80-100 адам
жарау эталлыкъды.
Дарья ШОМАХОВА.
КъМР-ни Басма эмда асламлы коммуникацияла жаны бла
къырал комитетини
пресс-службасы.
Суратла авторнудула.

Чариш

Атла уа атылып бара эдиле
Республикалы ипподромда, КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюне
эмда Нальчик шахарны 290-жыллыгъына аталып, ат чариш болгъанды. Бек сыйлы саугъа - Элбрусну кубогу ючюн эришиулеге Къарачай-Черкесден, Чечен эм Ингуш республикаладан, Дагъыстандан,
Ставрополь эм Краснодар крайладан, Къабарты-Малкъардан да иги
кесек ат къатышханды. Къараучула да, хар замандача, кёп эдиле.
Аланы араларында уа КъМР-ни Парламентини эм Правительствосуну
келечилери да болгъандыла.

Хорлам болдургъанла.
Чариш экономика илмуланы
доктору, Россейни Эл мюлк академиясыны профессору, абхаз-адыг
жамауат къымылдауланы эм организацияланы ветераны Юрий Агирбовну 75-жыллыгъына аталгъан
саугъа ючюн эришиуледен башланнганды. Алагъа экижыллыкъ
атла къатышхандыла. Мор бетли
«америкалы» Кинг Навигатор (Мухамед Битоковну аты) 1200-метрлик
жолда башхаладан иги да алгъа
келгенди. Атны биринчи категориялы тренер Сергей Рудик юйретеди,
мастер-жокей а Казбек Хамизовду.
Экинчи кере атла Север –Кавказ
федеральный округну кубогу ючюн
чапхандыла. Бу эришиулеге Россейде туугъан ючжыллыкъ атла
къатышхандыла. 2800-метрлик жолда барысындан да терк мор бетли
Степной Сармат болгъанды. Ол
«Малкинский» ат заводданды. Аны
мастер-тренер Аслангери Алоков
юйретеди, сюрген а мастер-жокей
Алим Кажаров этгенди. КъабартыМалкъар Республиканы Къыраллыгъына жораланнган саугъа уа
Каппушланы Мырзабек чапдыргъан
кюл бетли Биг Плюсха жетгенди
Нальчик шахарны саугъасы
ючюн эришиуледе атла 1600 мет-
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Нарт оюнла

рни чапхандыла. Алты экижыллыкъ
атдан бек кючлю Матрикс Коут, Сани
Лайк эмда Скай Арч болгъандыла.
Хорламны уа саргъылдым Тэйк Ёр
Марк болдургъанды. Ат «Эльбрус»
ат спорт клубданды. Аны биринчи
категориялы тренер Мурат Гоплачев
юйретеди, мастер-жокей а Казбек
Хамизовду.
Андан сора бек багъалы саугъала
ючюн эришиуню кезиую да жетгенди. КъМР-ни Башчысыны саугъасын
алыр ючюн, Север Кавказда онюч
бек иги ючжыллыкъ ат чыкъгъанды.
Биринчи кезиуде ала экикилометрлик жолну ётерге керек эдиле.
Былтыр Ингушетиядан келген ат
хорлай тургъанлай, ахыр метрледе
Заур Секрековну Виктори Фейсиси
алгъа чыгъып, аны озгъанды.
Бу жол да алай болур деп сагъайып сакълап тургъанбыз. Алай да
болгъанды. Былтыр «Элбрусну кубогун» алгъан мор бетли жаш ат Джулат
хорлагъанды. Алай бла ол быйыл,
КъМР-ни эл мюлк министрини саугъасына дагъыда бирин къошуп,
атын айтдыргъанды. Экинчи болуп
финишге Заур Секрековну Бельграно аты жетгенди, ючюнчю Ингушетиядан къаралдым Миррор Дэйт
келгенди. Ат Багаутдин Тунгоевнуду.

Андан сора 1600-метрлик жолда
экижыллыкъ атланы араларында
Амман шахарны мэрини саугъасы
ючюн эришиуле баргъандыла.
Хорламны Резуан Гауновну Чёрный Дрозд деген аты болдургъанды. Аны Хизир Кармов юйретеди.
Сюрген а мастер-жокей Денис
Суханов этгенди. Хорлам болдургъаннга саугъаны Иорданияны
Хашимит Королевствосуну ара
шахары Амманны мэри Акель
Бельтаджи бергенди.
«Алтын кюз арты» деген саугъа
ючюн а ючжыллыкъ атла 1600
метрге чапхандыла. Бу эришиуде
энчи иели Заур Секрекову мор бетли Джаннат аты алчы болгъанды.
Тогъузунчу чабыуулгъа ючжыллыкъ эмда аладан жыл саны бла
абадан онбир ат къатышханды.
Аланы бирлери 2400 метрге чапханды. Бу чаришге къатышханланы асламы тышындан келгенле
эдиле, аны себепли бу жол биринчи къауумда тёрели саугъа
Нальчикде къалмагъанын да
ангыларгъа боллукъду.
Къаты кюрешде сыйлы саугъа
Георгиевск шахарда «Байсад»
ЗАО-ну мор бетли Эвер Презент
атына жетгенди. Аны Казбек Бедоев юйретеди, мастер-жокей Ислам
Пшуковду. Къараучула уа: «Неди
да? Атны бизни жерлешибиз сюргенди»,- деп, кеслери кеслерин
жапсара эдиле.
Бек узун дистанциягъа – 3200
метрге - Эл мюлк министерствону
саугъасы ючюн эришиуге абадан
жыл санда алты ат чыкъгъанды.
Алгъа Алия Принцесса хар кимни
да озуп бара эди, алай финишге
жете келгенде, мор бетли Айхун
аны аллына чыгъады. Ол Къарачай-Черкес Республикадан Чотчаланы Азретникиди. Аны Василий
Юрченко юйретеди, мастер-жокей
а Каппушланы Мырзабекди.
Ахыр чаришге - ат заводну ветераны Хапаго Губжоковну намысына къуралгъан эришиуге
- экижыллыкъ атла чыкъгъандыла
эмда 1200 метрни чапхандыла.
Хорламны уа «Малкинский» ат
заводдан мор бетли Мисс Берта
болдургъанды.
ДАЛХАТЛАНЫ Марзият.

Тёреге айланнган нарт
оюнла бу жол бла бешинчи кере бардырыладыла.
Ала Огъары Малкъарда,
Бызынгыда, Бабугентде
да ётгендиле. Бу жол а
аны башламчылары Чегем ауузунда закий поэтибиз Къулийланы Къайсынны Эл-Тюбюнде ата
юйюню арбазында бардырыргъа оноулашхандыла. Аны да ары келгенле алайда «Къайсыннга
жюз атлам» деген проектге кёре ишлене тургъан
хунаны да кёрюрле деген
хыйсапдан этгендиле.

Къулий Къайсынны
ата юйюню арбазында...

Бызынгылыла сабийни бешикге салыуну адетин айтхандыла.
барлыкъла, НальОюнлагъа
чикде Ногмов атлы орамда
белгиленнген жерде жыйылып,
гитче автобуслагъа олтурадыла.
Жаш адамла машиналаны терезелерине «5-чи Нарт оюнла»
деген жазыулары бла тюрсюнлю
къагъытланы жабышдырадыла.
Алай бла беш маршрут такси,
кёп женгил машина да, бир бири
ызларындан тизилип, тау элге
атланадыла. Анда уа алагъа
са лкъын аяз тюбейди. Жел
Къайсынны юйюню аллында
байракъланы шууулдатады.
у жолгъу ха лкъ байрам
«Нарт оюнла – нарт жигитле
къаласы – миллетими деу къаласы, хазнасы!» деген ат бла бардырылгъандыла. Анга Бызынгы,
Огъары Малкъар, Бабугент,
Ташлы –Тала, Чегем эллени келечилери къатышхандыла эмда
художестволу коллективле саламлашыуда эмда алгъыш сёз,
нарт жыр айтыуда,къой союп,
санлап юлюшле этиуде, аланы
хар бирини магъанасын ангылата билиуде, алгъышла айтыуда
эришгендиле. Аланы хунерликлерине алимле Журтубайланы
Махти бла Кетенчиланы Мусса,
предприниматель Къулийланы
Малик, «Нюр» журналны баш
редактору Мусукаланы Сакинат,
КъМКъУ-ну педагогика колледжини преподаватели Аппайланы
Лариса, Москвадан келген къонакъ Амурбек Губашиев, дагъыда башхала багъа бичгендиле.
иринчи болуп эришиуге Ташлы-Та ла элден келгенле
киришедиле. Ала быйыл да кёп
жаны бла башхаладан айырмалы эдиле. Нарт кийимле кийип,
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къолларында да отлары бла чыгъып, эрттегили жырны айтхандыла. Аланы ызларындан огъары
малкъарлыла, бабугентчиле, бызынгылы школчула, чегемлиле,
кёнделенчиле чыкъгъандыла
эмда саламлашыу, алгъыш айтыу
адетлени кёргюзтедиле. Барысы
да, мен оюм этгенден, махтаугъа
тийишли эдиле.
аулуланы ниет байлыкъларында адетлени магъаналары
не заманда да уллу болгъанды.
Ала, саулай алып айтханда, бирге
ушайдыла, алай болсада хар элни
энчилиги барды. Халкъда «Хар
элни къой союуу башхады» деген
сёз бошдан жюрюй болмаз. Аны
алайлыгъына бу байрамда энтта
да бир кере тюшюндюк.
Командала къойланы союп,
санлап, юлюш этип, аланы магъаналарын айтыуда къаты кюрешгендиле. Динни жорукъларын да
унутмагъандыла. Алайда сегиз
къой союлгъанды. Жашла, къарап-къарагъынчы аланы терилерин сыдырып алып, санладыла,
жёрмеле да хазырладыла. Сора
ол жумушланы юслеринден да
тынгылы хапар айтдыла. Ол жаны
бла уа огъары макъарлыла барысындан да уста эдиле.
арачай, малкъар халкълада
ийнарла бек уллу жерни
алгъандыла. Ала бла сезимлерин
айтып болгъандыла. Бу конкурсда
да анга къатышханла барысы да
чемер болгъандыла.
Алгъыш айтыуда бызынгылыла
сабийни бешикге салыу адетни
кёргюзтгендиле. Аны хар жумушу да не хыйсапдан этилгенин
жик жиги бла ангылатхандыла.
Малкъарлыла, ташлы талачыла,
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Огъары Малкъарны командасыны къаууму.
чегемлиле да, уллу гоппан бла
бозаны къолгъа алып, киеуге,
келиннге, къонакъгъа да алгъыш
айтхандыла. Кёнделенчилени
акъсакъаллары да аладан артха
къалмагъандыла, бабугентчиле
уа жырлап алгъыш этгендиле.
Алагъа уа жаш адамла къошулуп, жырлап, тепсеп, зауукълукъ
тапхандыла.
арт оюнланы биринчи кесеги
аны бла бошалды. Байрамны
ахырында алайгъа келгенлеге
бу ахшы ишни къурагъанланы
атлары туура этилгенди. Аланы
атларындан Тетууланы Хадис сёлешгенди эмда узакъ тау элледен
келгенлени барына да, бютюнда
бег а Бапыналаны Абдулкеримни
юйюрюне, ыспас этгенди. Оюнланы экинчи кесеги миллет спортха
жораланнганнын, ол 28-чи сентябрьде Огъары Малкъарда бардырыллыгъын да билдиргенди.
ндан сора саугъалау башланнганды. Команда эсепде
биринчи жерге бабугентчиле,
экинчиге ташлы талачыла, ючюнчюге да кёнделенчиле чыкъгъандыла. Къой союуда биринчи
жер Огъары Малкъардан келген
къауумгъа берилгенди, чегемлиле экинчиле, бызынгылыла
да ючюнчюле болгъандыла. Ийнарла айтыуда бабугентчиле бла
ташлы талачыла хорлагъандыла.
Ала дагъыда алгъыш айтыуда да
айырмалы эдиле. Нарт жырланы
кёнделенчиле уста айтхандыла.
Малкъардан Атабийланы Залимни жырлагъанына, чегемли
акъсакъал Гудууланы Азретни
тау а детлени бек иги билгенине, бызынгылыланы а деттёрелени сакълагъанларына
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жюри,къараучула да бек ыразы
болгъандыла.
Биринчи тёрт жерни алгъан командалагъа Журтубайланы Махтини «Ёзден адет». Этнический
кодекс къарачаево-балкарского
аланского народа» деген китабы,
бызынгылы сабийлеге майдалла, «Къайсыннга жюз атлам» деген проектни къурау комитетини
сыйлы грамоталары эмда ахча
саугъала берилгендиле.
ашха жылладача, командаланы хазна къалмай барысы да кеслерини байракълары,
белгилери, миллет кийимлери
бла келгендиле. Быйыл ташлы
талачы, 72-жыллыкъ Маммеланы
Жансурат конкурсха къатышханланы араларында бек тамата
эди. Бызынгыдан 5-чи эмда 2-чи
классланы окъуучулары Аналаны Джамиля бла Ахкёбекланы
Мухаммат бек гитчеле болгъандыла. Ала жыйылгъанланы ийнарлары, назму айтыулары бла
къууандыргъандыла.
-Бу ишни баш мураты – халкъны ариу адетлерин эм тёрелерин жашауда бардырыуду,
ала унутулмазча этиудю. Аланы
билселе, жюрютселе, жаш тёлюбюз мамырлыкъда, бир бирни
ангылаулукъда, шуёхлукъда намыслы, насыплы да болуп жашау
эталлыкъды,-деп чертгенди ахырында Тетууланы Хадис.
Байрамны малкъар драма
театрны артисти Бапыналаны Зариф эмда жырчы Гергъокъаланы
Халимат уста бардыргъанларын
да белгилерге сюеме.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
СУРАТДА: (башында) чегемлиле алгъыш этедиле.

Б

ГИТЧЕ ФУТБОЛ

Ахмет Герговну бла
Мурат Табуховну хурметлерине
РФ-ни Наркоконтролюну федеральный службасыны КъабартыМалкъарда управлениясы Лескен
районну Спорт комитети бла бирге,
службаны 2004 жылда къуллукъларын толтура тургъанлай ажымлы
ёлген ишчилери Ахмет Герговну бла
Мурат Табуховну хурметлерине жоралап, гитче футболдан эришиуле
бардыргъандыла. Аланы къурагъанланы муратлары эришиулени юсю
бла спортну бу тюрлюсюн айнытыу,
саулукълу жашау бардырыуну оюмларын жайыу, наркоманиягъа профилактика этиу эди.
Турнирге республиканы районларындан сегиз команда, ол санда алты

ветеран команда да – «Анзорей»,
«Нальчик-Сладость», «Атажукино» эм «Союз» - къатышхандыла.
Ала барысы да биринчи жерни
алыргъа итине эселе да, арада
шуёхлукъ эслене эди.
Болсада биринчи жерге Терек
шахардан «Союз» команда чыкъгъанды, «Атажукино» команда
– экинчи, «Анзорей» а ючюнчю
жерлени алгъандыла. Тёртюнчю
жерде уа наркоконтрольчуладыла.
РФ-ни Наркоконтролюну
федеральный службасыны
Къабарты-Малкъарда управлениясыны пресс-службасы.
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