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ЗА МАН

- Хаути Хазритович, 20-чы сентябрьде 
Адыгланы (черкеслени) кюнлерин белги-
лерге деген оноу къайдан чыкъгъанды?

- Биз быллай байрамны къураргъа 
былтыр Майкопда Халкъла аралы черкес 
ассоциацияны толтуруу комитетини жый-
ылыуунда оноулашхан эдик. Ол заманда 
бир къауум жамауат организация адыгла 
жашагъан регионланы башчыларына ол 
жаны бла тилек этгендиле. Биринчи болуп 
бизни айланыуубузгъа Къабарты-Мал-
къарны оноучулары жууап бергендиле. 
Республиканы Башчысыны къуллугъун 
болжаллы халда толтургъан Юрий Коков 
бизге тутхучлулукъ этгенди, Адыгланы 
кюнюн белгилеу жаны бла указгъа къол 

«Бирликни, шуёхлукъну эмда мамырлыкъны 
сакъларгъа магъаналы себеп боллукъду»

Бюгюн - Адыгланы (черкеслени) кюнюдю

Быйыл биринчи кере болуп 20-чы сентябрьде Адыгланы (черкесле-
ни) кюню белгиленирикди. Бу байрамны бардырыргъа деген акъыл 
къайдан келгенини, аны магъанасыны юсюнден Халкъла аралы чер-
кес ассоциацияны таматасы Хаути Сохроков бла ушакъ этгенбиз. 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун
 болжаллы халда толтургъан  Ю. А. Коковну 
Адыгланы  (черкеслени) кюню бла байламлы

А Л ГЪ Ы Ш Л А У    С Ё З Ю
Бюгюн Къабарты-Малкъарны халкъы Адыгланы (черкеслени кюнюн) биринчи 

кере белгилейди. Ол къуру черкес миллетли адамланы угъай, республиканы битеу 
халкъларын да бирикдириуню кюнюдю.

  Къабарты-Малкъарны жеринде кёп миллетлени келечилери мамырлыкъда 
бла келишиулюкде ёмюрледен бери жашап келедиле. Бизни борчубуз- ма ол 
уллу хазнаны сакъларгъады, ёсюп келген тёлюлеге да жетерча этергеди. Бизни 
жетишимли айныуубуз, маданиятларыбызны сакъланыулары, бир бирлерин 
байыкъдыра келиулери ма анга кёре боллукъду.

Къабарты-Малкъарны жамауатын бу аламат байрам бла алгъышлайма, 
мамырлыкъ,тынчлыкъ эм ырахатлыкъ жашау тежейме.

Ю. А. КОКОВ,
Къабарты-Малкъар Республиканы  Башчысыны 

къуллугъун болжаллы  халда толтургъан.

Ахыры 2-чи бетдеди

Биринчи кюн Россейни Сбербанкында 
«Бюджетде келишиулюк болурча этиу неда 
ёсюуню атламлары: сайларгъа заман бол-
гъанды» деген тема сюзюлгенди. Шёндюгю 
экономика болумда баш магъаналы жумуш-
ла къайсыдыла? Регионну бюджетлерин на-
логланы кётюрюуню хайырындан толтурургъа 
тюшсе, экономиканы ёсдюрюу жаны бла 
этилиннген атламланы къыйматлары тюше-
рикди. Аланы бирге келишдириуню тюз жолун 
къалай бла табаргъа боллукъду? Ма ол эмда 
башха соруулагъа жууапла изленнгендиле 
Юрий Коковну, Россейни Правительствосуну 
финансла бла байламлы министрлерини, 
къыралны белгили экономистлерини къаты-
шыулары бла бардырылгъан жыйылыуда. 

Юрий Коков бла КъМР-ни экономиканы 

Республикабыз жыйырма 
инвестиция проектни кёргюзтюрюкдю

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда 
толтургъан Юрий Коков «Сочи-2014» 13-чю халкъла 

аралы инвестиция форумгъа къатышады. 

Форум

министри Татьяна Яковлева, РФ-ни эконо-
миканы айнытыу министри Ольга Дергунова 
билдиргендиле.

Форум 21-чи сентябрьге дери барлыкъды. 
Ары дери Россей Федерацияны Промыш-
ленность эм сатыу-алыу министерствосу бла 
бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол 
салынырыкъды.  

айнытыу министри Мусукланы Алий Россейни 
премьер-министри Дмитрий Медведевни 
башчылыгъы бла бардырылгъан пленар 
жыйылыугъа да чакъырылгъандыла. Анда 
сёз шёндюгю заманны жангы регион поли-
тикасыны юсюнден баргъанды.

Юрий Коков бла КъМР-ни Правительство-
суну членлери импортну алышындырыуну, 
тюрлю-тюрлю бёлюмлени, ол санда курорт-
рекреация сфераны шёндюгю экономика 
тюрлениулени болумунда модернизациялау-
ну амаллары изленнген «тёгерек столланы», 
пленар секцияланы ишлерине къатышханды-
ла. Быйыл республика инвестиция проектле-
ден 100 миллиард сомгъа жыйырма чакълы 
бирин кёргюзтюрге хазырды.

Къыралны баш инвестиция форумуну 
ишчи программасына кёре, «Кавказские 
Минеральные воды:Жангырыу» деген тема 
да сюзюлгенди. Ол кезиуде  регионну, ол 
санда Къабарты-Малкъарны да, санаторий-
курорт комплексин  айнытыуну онгларына 
къаралгъанды.

СКФО-да уллу бийик технологиялы меди-
цина араланы къурауну, ол ишге инвестици-
яла келирча этиуню борчларын толтурууну 
юсюнден  оюмларын Россей Федерацияны 
Север Кавказны ишлери жаны бла министри 
Лев Кузнецов, Россейни саулукъ сакълау 

Эсгертиу:«Сочи» халкъла аралы инвести-
ция форум Россей Федерацияны Правитель-
ствосуну болушлугъу бла дуния экономиканы 
айнытыугъа себеплик этер, къыралыбызны 
мындан ары инвестиция эмда инновация 
онгларын сюзер, Россейни регионларыны 
уллу инвестиция проектлери бла шагъырей 
болур, бизнесни бла властьны араларында 
бирге ишлеуню къыйматын кётюрюр ючюн 
къуралгъанды.

Ол энди инвестицияла жаны бла Россей-
ни баш магъаналы  ишине саналады. Аны 
битеу дунияны бизнесменлери да дурус 
кёргендиле. Анга тыш къыралланы баш-
чылары, посолла, дипломат миссияланы, 
халкъла аралы корпорацияланы,Россейни 
бек уллу предприятияларыны таматалары, 
эксперстле,аналитикле эмда белгили басма 
органланы келечилери  жыл сайын кёп санда 
келедиле.
  Форум «Инвестицияла - Россейни эконо-
микасын айнытыуну жолу» деген ниет бла 
ишлейди. Ол а къыралыбызны айныууну, 
экономика къолайлыгъыны узакъ болжаллы 
стратегиясыны муратларына толусунлай 
келишеди.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун 
болжаллы халда толтургъанны эмда 

Правительствосуну пресс-службасы.

Байрамны аллында ушакъ

«Кабардинка» ансамбль.«Кабардинка» ансамбль.

салгъанды. Башха регионланы башчыла-
ры да андан юлгю алырла деп ышанама.

Алай бла байрамгъа хазырланыу жаны 
бла къурау комитет къуралгъанды. Аны 
жыйылыуларында биз  миллетге магъа-
налы вопросланы сюзгенбиз, программа 
хазырлагъанбыз. Аны бла шагъырей 
болгъан болурсуз. Ол кюн тюрлю-тюрлю 
эришиуле, конкурсла, кёрмючле къурал-
лыкъдыла. Быйыл бу къууанчны биринчи 
кере белгилерикбиз. Хар не да биз сюй-
генча да болмаз, алай келир  жыллада  
андан да тынгылыракъ хазырланырбыз 
деп ышанама.

КЪУУАНЧКЪУУАНЧ

Адыгланы кюнюне аталгъан концертден отчёт 3-чю бетде басмаланады.
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Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди

- Байрам сентябрьде бардырылгъаны уа не бла 
байламлыды?

- Кертисин айтханда, адыг-черкес халкъны бай-
рамын бардырыргъа МЧА къуралгъан кюнден бери 
мурат этиледи. Ол керек тюйюлдю, бир тюрлю магъ-
анасы жокъду, деп айтырыкъла болмазла.  

 Сентябрьни нек сайлагъанбыз деп сораса. Ол а 
адыг халкъны тарыхы бла байламлыды-эл мюлк ишле 
бошалгъанлары бла. Бу кезиуде будай орулуп, ызы 
бла нартюх бишеди, аны жыйып башлагъандыла. Анга 
къабарты тилде «тхъэмахуэ» дейдиле.  

Дагъыда жылны аллындан бери туугъан сабийлени 
байрамларын да къурай эдиле. Ол кюнледе эрттегили 
тейрилеге табыннгандыла, тилекле этгендиле.  Ма бу 
тёреле бла байламлыды бизни сайлауубуз.

- Бу байрамны магъанасы жаланда тепсеуле къу-
рау болмаз…

- Хар ишни, жумушну да кесини энчи магъанасы 
барды. Биз 21-чи майда Кавказ урушда ёлгенлени 
бушууун этебиз. Ол кюн жюрегибизни жарсыу, жиляу, 
сарнау бийлейдиле. Быйыл ол къазауат бошалгъанлы 
150 жыл толгъанды. 

Жаланда жарсыуну белгилеп турсакъ, ол жаш 
адамларыбызны неге юйретирикди? Халкъыбызны 
ёлтюрюп, туугъан жеринден къыстап, зорлукъ этилип 
тургъанды, деп келликди аланы акъылларына. 

Абаданла тарыхыбыздан  оюм этип, мындан ары да 
миллетибиз быллай къыйынлыкълагъа тюшмесин деп,  
сакъ боллукъдула. Алай ёсюп келген тёлюню уа жашау 
сынауу жокъду. Ала, тюзлюкню тохташдырабыз деп, 
дерт жетдирирге излериклери къоркъуулуду. Алай бла 
башланадыла экстремизм, бир бирни кёрюп болмау. 

Байрам а ол неди? Жарыкълыкъ! Адам къачан къуу-
анады? Аны жашауунда магъаналы иш болса, байрам 
бардырыргъа амаллары, къарыуу жетсе. Биз а ол кюн 
нени къууанчын этебиз?  Халкъыбызны. Ол къазауатда 
тас болмай, бюгюн кюннге дери сау-саламат жетгени-
бизни, адет-тёрелерибизни тас этмегенибизни. Мил-
летибиз бийик жетишимле болдургъанына, фахмулу 
адамланы ёсдюргенине махтаныргъа, ёхтемленирге 
эркинбиз.

- Арт жыллада адамла кеслерини миллет энчили-
клерин сакъларгъа итинедиле. Бу байрам да ёсюп 
келген тёлюге халкъыны тарыхын теренирек билир-
ге, ангыларгъа болушурукъ  болур?

-  Къууанчха биз къалай хазырланабыз? Адамла 
не иги кийимлерин киедиле, татлы ашарыкъла ха-
зырлайдыла, бир-бирлерине къонакъгъа барадыла. 
Андан сора да, кесинги не иги жанындан кёргюзтюрге, 
башхалагъа ахшы юлгю болургъа сюеди адам. 

Халкъыбыз да бу байрамгъа алай хазырланыргъа 
керекди. Бизни уа махтанырча, ёхтемленирча затла-
рыбыз кёпдюле. Сёз ючюн, миллет кийимлени алай-
ыкъ.   Черкесканы къырал таматала окъуна сюйюп 
кийгендиле. Аны юсюнде накъышлары уа кеслери 
алларына сау культурадыла. 

Неда къабарты къумалы ат. Ол адыг халкъгъа 
жаланда жаныуар болмагъанды, аскерчини  керти 
нёгери эди. Арт ёмюрлеге дери халкъыбызны тарыхы, 
жарсыугъа, урушла, къазауатла бла байламлы бол-
гъанды. Атынг болмаса уа, сен къаллай сермешлеге 
къатышаллыкъса? 

Къабарты къумалы ат тау жерледе, ёзенледе да 
сюрюнмей, ауурсунмай баргъандыла. Ол къарыулуду, 
кючлюдю, аны бла бирге уа  ашны, сууну да артыкъ 
айырмагъанды. Ёмюрледен бери жарашдырылып 
келгенди. Аны бла ёхтемленирге эркин болгъаныбыз 
бла да даулашырыкъла болмазла.

 Неда адыгэ хабзэни алып къарагъыз. Таулулада 
тау адет барды. Быллай  терен, оюмлу, жашауну не 
жанын да белгилеген тёрелери болгъаны бла хар 
миллет да махтаналлыкъ тюйюлдю. Ол сау кодексди, 
кесини магъаналылыгъын бюгюн да тас этмегенди. 
Биз аланы жашауубузда хайырналабыз, ёсюп келген 
тёлюлени алагъа тийишлиликде ёсдюребиз.

Ма битеу бу затланы кёргюзтюрге керекбиз байра-
мыбызда. Быллай жерледе ангыларыкъдыла  жаш 
адамларыбыз халкъыбызны тарыхын, культурасын да.   

Байрам а къонакъсыз боламыды? Угъай! Быллай 
кюнледе къоншунгу жетишимерине къууанаса, анга 
тутхучлулукъ  этесе. Бирге  жашагъан халкъла да, 
байрамыбызгъа келип, бизни бла зауукълукъ табарла 
деп ышанама. Ол а республикабызда бирликни, тен-
гликни, мамырлыкъны сакъларгъа себеплик этерикди. 

Сен тюзсе, байрам жаланда энтта бир кере тепсеп, 
жырлап, юйлерибизге чачылыр ючюн къуралмайды. 
Бу кюн бизни келир жашауубузгъа керекди, халкъны 
къарасын тешдирип, ёсюп келген тёлюню жюрекле-
рин жумушатыргъа, аланы миллетибизни не иги тё-
релерине да юйретирге, жашауда алгъа итиндирирге.  

«Бирликни, шуёхлукъну эмда 
мамырлыкъны сакъларгъа 
магъаналы себеп боллукъду»

 - Сиз айтхан тюздю,  хар миллетни да махтаныр-
ча, ёхтемленирча затлары кёпдюле. Алай  бирле  
халкъым башхаладан   айырмалыды, онглуду деп,  
аланы  жюреклерин миллетчилик  сингмезми? 

 - МЧА-ны биринчи таматасы Юрий Калмыков бы-
лай айтыучу эди: бир халкъ да кесини кёпчюлюгю, 
къолайлыгъы бла махтаныргъа, башха халкъланы 
эниш этерге эркин тюйюлдю. Юрий Хамзетович 
а къыралыбызда белгили адам эди. Ол Россейни 
юстиция министри болуп тургъанды, кеси да илму 
дунияда тинтиулери бла атын айтдыргъанды. Быллай 
акъыллы, оюмлу адамыбызны сёзлерине тынгылар-
гъа борчлубуз.

 Аз санлы халкъ аты дуниягъа белгили адамны 
ёсдюрюрге боллукъду. Ма, сёз ючюн, къарындаш 
малкъар миллет алып къарайыкъ.  Билимли адамла-
ны санын тергегенде, ала не уллу  миллетни да артда 
къоярыкъдыла. Адамны культурасы ол башхалагъа 
къалай къарагъанына кёре тергеледи. 

Малкъар халкъ да сынагъанды уллу бушууну-
кёчгюнчюлюкню. Алай, Аллахха шукур, ол да сау 
къалгъанды, миллетни 8-чи мартда бушуу кюню бла 
бирге жангырыууну къууанчы да барды-28-чи март. 
Биз аны бирге белгилеп келебиз, мен бир жылны 
да къоймагъанма анга къатышмай. Бизни байрамы-
бызгъа да биргебизге жашагъан халкъла ол кёзден 
къарасала сюеме. 

 Болсада биз барыбыз да россейлилебиз, демен-
гили къыралда жашайбыз. Россейде тутхучлулукъ, 
мамырлыкъ сакъланырлары сюе эсег а, хар миллетге 
да тенг онгла берилирге керекдиле. Сёз ючюн, Амери-
ка, индеецле, негрле бла тюйюшюп, аланы ёлтюрюп 
тургъанды. Алай къазауат игиликге келтирмезлигин 
ангылагъандыла, бюгюн а анда шуёхлукъну ниетлерин 
жайыугъа уллу магъана бериледи.   

Биз 150 жыл жашайбыз бушуу тутуп, къара кийип. 
Ол жетерикди. Биз да миллетибизни байрамын къу-
раргъа сюебиз. Бу къууанчха хазырланыу комитетледе 
мен къуруда айтып тургъанма, ол кюн бир къаугъа ач-
хан адам  миллетибизни сюймейди, аны душманыды.  

- Бу байрамны юсюнден оюмла тюрлю-тюрлюдю-
ле. Анга къажау тургъанла да бардыла. 

 - Хау, ол да барды. Сёз ючюн, бир жаш статья-
сында бу байрамны Кавказ уруш бошалгъанлы 150 
жыл толгъан кезиуде белгиленнгенин терсге санап 
жазады.  Алай ол бизни жауларыбызны ишиди. Ала 
бизге ёмюрюбюзден ахыргъа дери къара кийдирирге 
сюедиле. Халкъыбызны ма аллай «шуёхлары» тур-
гъандыла Сочиде Олимпиадагъа къажау. 

Хау, Кавказ уруш адыг халкъгъа уллу бушуу келтир-
генди. Алай ол уруш эди. Уллу Ата журт къазауатны 
алып къарайыкъ. Анда да миллионла бла адамла 
жоюлгъандыла. Алай 9-чу Майда  къыралны миллети 
саулай Хорламны байрамын белгилейди. Адыгланы 
кюнюне къажау тургъанла бизни Россейни халкъла-
рыны юйюрюнде мамырлыкъда, тенгликде жаша-
рыгъыбызны, айнырыгъыбызны сюймегенледиле. 

- Башында айтханыгъызча, бу байрам керти да 
миллет къууанчха айланыр деп ышанамысыз?

- Адамла тюрлю-тюрлюдюле. Бирле  къуруда гу-
рушха излегенлей, къаугъа, тюйюш ачаргъа хазыр 
болгъанлай турадыла. Алай оюмлу, акъыллы адам-
ла аладан къайда кёпдюле. Миллетни тарых жолун 
эслеринде тутуп, адыг халкъны келир заманы ючюн 
къайгъыргъан адамланы къууанчы боллукъду ол кюн.

Ушакъны Фатима 
ТОКОВА бардыргъанды. 

Ыспас

Ольга Голодец Къабарты-
Малкъарны башчыларына 
ыразылыгъын билдиргенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Прави-
тельствосуна КъМР-ни Башчысыны къуллугъун 
болжаллы халда толтургъан Юрий Коковну аты 
бла РФ-ни Правительствосуну Председателини 
орунбасары Ольга Голодец къол салгъан теле-
грамма келгенди. Анда Къабарты-Малкъарны 
башчыларына ЕГЭ-ни тюзлюк бла керти халда 
бардыргъанлары ючюн ыспас этиледи.

«Хурметли Юрий Александрович! -деп жа-
зылады телеграммада. -Сизге эмда Къабарты-
Малкъар Республиканы билим системасында 
ишлегенлени барысына да 2014 жылда Бир 
къырал экзаменни тохташдырылгъан излемлеге 
кёре эмда бийик даражада къурап бардыргъа-
ныгъыз ючюн жюрек ыразылыгъымы билдиреме. 
Мындан ары да алай боллугъуна, Бир къырал 
экзамен онг болгъаны къадар тюзлюк бла бар-
дырыллыгъына ышанама.

Россей Федерацияны  
Правительствосуну  Председателини 

орунбасары Ольга Голодец».

Оноу

Бахсан районда Кишпек элде жашагъан 48 юйюрге 
хакъсыз жер участкала юлешиннгендиле. Районну 
администрациясыны пресс-службасындан билдирген-
лерине кёре, сертификатланы кёп сабийлери болгъан 
юйюрлеге бергендиле. Жерлени эл тийресинден бёл-
гендиле. Алайда къурулуш бардырыргъа онг барды, 
битеу керек коммуникацияла да къатындадыла.

Жер участкала къоллу болургъа сюйгенледен 48 
заявление берилген эди да, аланы барысы да къабыл 
этилгендиле. Бу айны ахырына дери Баксанёнок элде 
жашагъан 76 юйюрге да жерле юлешинирикдиле.

Бизни корр. 

Кёп сабийлери болгъанлагъа - 
хакъсыз жер участкала

Аслам ишле 
тамамланырыкъдыла

Къабарты-Малкъарны Энергетика эм тарифле 
жаны бла къырал комитети, Прохладный шахар 
округда «Городские электросети» акционер обще-
ствону инвестиция программасы къалай бардырыл-
гъанына контроль этгенди. Алайды да, бу жылны 
аллындан бери предприятияда къурулуш ишлени, 
сора материалланы бла оборудованияны сатып 
алыуну багъаларын азайтыргъа амал табылгъанды. 
Этилген мадарланы хайыры бла 4,5 миллион сом 
аяргъа онг болгъанды. Аны себепли быйылгъы 
инвестиция программа да тюрлендирилгенди. Ол 
ахчагъа он километр чакълы электрокюч ызлагъа 
ремонт этилликди.

Предприятияны инвестиция программасыны че-
клеринде онбеш бийик вольтлу ток ызланы (битеу 
да узунлугъу 28,5 километр) къурау жумушла да та-
мамланырыкъдыла. Аны бла бирге эски, тозурагъан 
чыпынла да алышындырыллыкъдыла. Тёрели ток 
ызланы орунуна уа ышаннгылы, бютюнда кючлю 
тюрлюлери боллукъду. Аны хайыры бла ала от тю-
шюуден, буз жабышхандан да сакъланырыкъдыла. 
Электрокючню урларгъа сюйгенлеге да быллай 
ызла аны эркинликсиз хайырланыргъа онг берлик 
тюйюлдюле.

Дагъыда 2016 жылны ахырына дери 53 транс-
форматор подстанциягъа ремонт этилликди. 
Предприятияны автопаркы да жангыртыллыкъды: 
кёп тюрлю энчи техника, подъёмникле да сатып 
алыргъа умут барды.

Этиллик инвестицияланы битеу да ёлчеми 70 
миллион сом боллукъду. «Белгиленнген борчланы 
тамамлау - электросетьлени ишин чырмаусуз, 
ышаннгылы бардырыргъа онг берликди», - деп 
билдиргендиле комитетни пресс-службасындан.

Бизни корр.

Мадарымлыкъ
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Адыгла жангырыуларыны кюнлерин 
быйыл биринчи кере белгилейдиле. Ол 
себепден  бу байрам бютюн магъана-
лыды, сейирди. Аны баш магъанасын 
а къарындаш миллетлерибиз бирси 
халкъла бла бирликде, шуёхлукъда 
кёредиле, уллу къыралны тарыхында 
жетишимлери бла ёхтемлене.

Концертни КъМР-ни Правительствону 
Председателини орунбасары Руслан 
Фиров республиканы Башчысыны 
болжаллы халда толтургъан Юрий Ко-
ковну атындан алгъышлау сёзюн окъуп 
ачханды. «Бу къуру черкеслени угъай, 
республикада жашагъанланы барысын 
да бирикдирген кюндю. Къабарты-
Малкъарны тарыхлы жеринде ёмюр 

КЪУУАНЧ

Жарыкълыкъ, талпыныулукъ ышаннгылыкъ
Адыгланы (черкеслени) кюнюне аталгъан 

байрам ишлени чегинде байрым кюн уллу 
концерт болгъанды. Профсозланы мадани-
ят мекямында къууанчха   Къабарты - Мал-
къарны Правительствосуну, Парламенти-
ни, министерстволаны бла ведомстволаны 
къуллукъчулары да къатышхандыла. Ары 
Москвада,  тыш къыраллада жашагъан 
черкесле да келгендиле.

ёмюрледе кёп миллетлени келечилери 
мамырлыкъда ишлеп, жашап келедиле. 
Бюгюнлюкде бизни баш борчубуз - ол 
тёрени бузмай,  андан ары айнытып,  
жаш адамлагъа юйретиудю. Аллай кёз 
къарамла болушурукъдула бизни бир 
бирибизни ангылап, тарых тамырла-
рыбызгъа сый берирге, маданият хаз-
набызны байыкъландырыргъа», - деп 
айтылады анда.

Ызы бла сахнагъа Халкъла аралы 
черкес ассоциацияны таматасы Хаути 
Сохроков чыкъгъанды. Ол да, жыйыл-
гъанланы алгъышлап, былай дегенди: 
«Халкъыбызны жолунда кёп къыйын-
лыкъла тюбегендиле. Ол бушууубузну 
биз 21-чи майда, башха кезиуледе да  
эсгерип, ёлгенлерибизге хурмет эте-
биз. Алай жашау алгъа барады,  халкъ 
да айныйды, жашнайды. Сёз ючюн, 
илмуда, культурада, спортда,  башха 
сфералада жетишимлерибизни айт-
сакъ да тамамды. 

Алайды да, бюгюнлюкде адет-тёреле-
рибизни, атлары айтылгъан  адамлары-
бызны битеу дуниягъа энтта да бир кере 
эсигизге салыргъа сюеме», - деп, бир 
къауум белгили адыгны атларын туура 
этгенди.  Ол къуру байрам кезиуде угъ-
ай, башха заманда да жаш  тёлюбюзню 
миллет тёзюмлюкге, сакълыкъгъа, Ата 
журтха кертичиликге  чакъыргъанды.

Андан сора концерт башланнганды. 
Аны «Кабардинка» къырал академиялы 
тепсеу ансамбль «Къафа» бла ачханды. 
«Балкария» фольклор – этнография 
къырал тепсеу ансамбль жыйылгъан-
лагъа тюз тепсеулерин саугъалагъ-
анды. Къараучула КъМР-ни, КъЧР-ни 
сыйлы артисткасы Асият Черкесовагъа, 
Россейни сыйлы артисти Феликс Ца-
рикатиге, Музыка театрны солисткасы 
Жаболаны Замирагъа, КъМР-ни хоруну 
солисткасы Оксана Хакуловагъа, Къа-
рачай-Черкесден, Адыгеядан да тепсеу 
ансамбльлеге жарыкъ тюбегендиле.

 ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат.
Суратланы ХОЛАЛАНЫ 

Марзият алгъанды.

Руслан Фиров. 

Асият Черкесова.

Феликс Царикати. 

«Балкария» ансамбль.

Адыгеядан келген артистле. 

Къарачай-Черкесден- «Меркурий».
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Билимли адамны сыйы-намысы да не 
заманда да бийикде болгъанды. Алим 

Кешоковну атасы Пшемахону да бар эди 
жарыкъ ийнаныуу –  окъуп кёп зат билирге, 
ангыларгъа. Жарсыугъа, къадар  анга акъ-
ылына  жеталмай къара иш бла кюреширге 
буюргъанды. Бу  жарыкъ муратын а эр киши 
артда толусунлай жашына кёчюреди, аны 
атына да Алим атап.

Революциядан сора Пшемахо жашын 
туугъан эли Шалушкадан узакъ болмай 
интернат-школгъа береди. Поэт боллукъма 
деген умутлу сабийге уа Али Шогенцуков 
таматалыкъ этген мектепде юйреннген, аны 
дерслерине жюрюген  уллу насып  болгъан-
ды. Алай бла Алим сайлагъан жолундан 
бир жанына кетмезлиги ол заманда окъуна 
белгили эди.

Онжети жылы толгъанда, аны назмулары 
биринчи кере  «Новая сила» альманахда бас-
маланадыла. Журналны атыча, жаш Совет 
Союзну кёп миллетли литературасыны жангы 
кючю, амаллары бла кирип, окъуучуланы 
кёллерин бийлегенди.  Аны поэзияда  ал 
атламлары  да  реализм жанрны андан ары 
айнытырыгъын ачыкълагъандыла.  

Алим Владикавказда Шимал Кавказны 
устазла хазырлагъан институтун тауусхан-
дан сора уа,  усталыгъына кёре бир талай 
жыл ишлей келип, ызы бла Москвада аспи-
рантурагъа киреди.  Уллу  поэтни уллу жолу 
алай бла башланып, толусунлай къабарты 
поэзияны, художестволу прозаны айныууна 
жораланады.                                                                

Кесаматчы Мусарби  Сокуров, аны бирин-
чи назмуларыны юсюнден айта, жаш ав-

торну чыгъармаларыны  поэтика амаллары, 
магъаналары да  тамата тёлюден башхадыла,  
айырмалыдыла, дейди. Алай болмай  амалы 
да жокъ эди. Нек дегенде  жангы жашау 
жарыкъ кёллюлюкню, учунууну излегенди. 
Уруш башланырны аллында  ол   «Дорогая 
мысль», «Вечерний всадник», «Моё солнце», 
«На мчащемся коне» деген назму цикллерин 
хазырлайды.  Аланы окъуй, поэтни миллет 

шартлары ачыкъ билиннген лирика жигитини 
сыфаты кёз тууранга келип къалады, учуп 
баргъан атлы уа, авторну акъылында жара-
тылынып,   бусагъатда да тохтамай, алгъа 
итиниуню белгиси болгъанлай келеди.  

Кешоков, аскерде  къуллукъ этип къайтып, 
Илму-излем институтха таматалыкъ этген 
кезиуюнде редакторча «Нарт таурухла» де-
ген магъаналы китапны чыгъарады. Кесини 
биринчи жыйымдыгъы уа «У подножия гор» 
ат бла 1941 жылда Алим Пшемаховични 
фронтха кетген кезиуюнде дуния жарыгъын  
кёреди.  Аны уруш жоллары аскер училище-
ден башланадыла. Артда душманнга къажау 
сюелген армияны санында «За Родину»  
газетни редакторуду,  ызы бла  «Сын От-
ечества» изданияны корреспонденти болуп 
да ишлейди. 

Анда танышады Къулий улу бла да. Бирге 
ала Сальскийни тюзлеринден Прус-

сиягъа дери уруш жолланы къыдырадыла. 
Къайсын ол кезиулени  былай эсгереди: 
«Урушну букъу жоллары бла Волга, Дон 
тийрелени къар жаугъан аулакълары бла 
баргъанбыз, Донбассны немислиледен эркин 
этгенлени санында болгъанбыз, Перекопну 

АДАБИЯТ

Жигитликни, кертиликни эмда алгъа итиниулюкню белгиси
чунгурларында да жатханбыз, Сивашдан да 
ётгенбиз, Кърым ючюн да сермешгенбиз. Ол 
заманда Алим бла гыржын къабынны эки эт-
генбиз, махорканы да алай, сагъышларыбыз-
ны бир бирге айтып, назмула да окъугъанбыз.

Биз жаш болгъаныбыз себепли ол бизге 
уллу асыу, къууанч эди. Урушдан сора китапла 
жазаргъа мурат этгенбиз. Адамны къыйын-
лыкъда иги таныйса, дейдиле. Мен а Алим 
бла ауур кюнлеримде бирге болгъанма. Аны 
башхаладан эсе иги билеме».

Кертиси бла да ол ауур кезиуледе жаш 
поэтле кеслерини адабият бла байламлы 

борчларын унутмагъандыла. Кешоков да, 
сау къалсам, келлик тёлюлеге бу кюнлени 
юсюнден толу хапарларгъа ант этеме, деген 
эди. Аны ол мураты «Сломанная подкова» 
романы хазырлагъанда толады. Сейир тюй-
юлмюдю, окъуучула, кесаматчыла да жылы 
тюбеген халкъны къыйынлыкъларыны юсюн-
ден жазылгъан керти хапар жазыучуну ёз 
журтунда даулашла, башха керексиз оюмла 
да туудургъаны. 

Бу чыгъармасы ючюн ол ырахатлыгъы, 
жюрек тынчлыгъы бла тёлейди, алай кёз 
къарамын а тюрлендирмейди. Къарыу 
кертиликде болгъаны себепли ол заманда 
Кешоков  жанлыла да табылгъандыла, алай 
аны жокъ, думп этерге излегенле да къара 
ишлерин къоймагъандыла. Жашауун тюз-
люкге жоралагъан аскерчи уа кесин жакълар 
умут бла ётюрюк айтып бетин жоймагъанды, 
этген антына кертичилей къала. 

Къайсын бла шуёхлукъларыны юсюнден 
сёзге къайта, аланы бир бирлерине 

сакълыкълары, тынгысызлыкълары къазау-
атдан сора да дайым да эсленнгенлей тургъа-
нын айтайыкъ. Кешоков Москвагъа кёчгенден 
сора да башда сагъынылгъан чыгъарманы 
юсю бла республикада  даулашла тохта-
магъандыла, Къулий улу, битеу къарыуун, 
билимин да аямай, шуёхун къоруулайды.  
Алим а, кесини жанындан  таулуланы туугъан 
журтларына къайтаргъанларында кёлю кёкге 
жете, нёгерин биринчилени санында алгъыш-

лайды, тюзлюк ючюн жюрегинден къууана. 
Урушдан сора ол кёп къуллукъда ишлей-

ди. Бу кезиуледе поэт назмуларын кечеле 
бла такъгъанды. 1970 жылда аны СССР-ни 
Жазыучуларыны союзуну секретарына эм 
Литфондну правленини таматасына айыра-
дыла. Бу болум а къыралда Алим Пшемахо-
вични керти да бийик, таза кёз къарамлары 
болгъан инсанныча таныгъанларын, билген-
лерин ачыкълап, анга толу ышаннганларын 
кёргюзтеди. 

Жамауат иши чыгъармачылыгъына чыр-
маулукъ этмегенин а аны назму жыйымдыкъ-
лары бла романларыны саны шагъатлыкъ 
этеди. Ол аланы не заманда жетишип жа-
залгъанын киши билмейди. Баям, Аллахдан 
келген фахмугъа тыйгъыч, чырмау да бола 
болмаз.

«Тауланы арасында туууп, аланы кёз 
туурасындан кетсем да, алларында 

сюелип тургъанча жууаплылыгъымы, бор-
чуму сезгенлей турама», - дегенди Кешоков 
китапларыны биринде. Аны «В новом доме»,  
«Долголетие», «Путь всадника», «У меня в 
гостях», «Земля добра и винограда», «Свет 
в окне» эм бирси  назму жыйымдыкълары, 
«Вид с белой горы», «Чудесное мгновение», 
«Сломанная подкова», «Восход луны» деген-
ча къара сёз бла жазылгъанлары, ол борчуна 
кертичи болгъанын баямлай,  миллет лите-
ратурабызны алтын хазнасына киргендиле. 

Адабиятха салгъан къыйыны ючюн Алим 
Пшемахович Кешоков СССР-ни Социалист 
Урунууну Жигити  деген атха тийишли бол-
гъанды, аны орденлери бла къырал саугъ-
аларыны саны да асламды. Жашауу, чыгъ-
армачылыкъ жолу бла Кавказны тарыхын, 
маданиятын битеу дуниягъа белгили этерге 
итиннген поэт ахыр кюнюне дери жюрек 
учунууларын тёгерегиндеги адамлагъа бой-
сундургъанды. Ол жазгъан ариу тизгинле уа 
бизге бюгюнлюкде да къыйматлы саугъалача 
къалгъандыла.

ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат.

Табийгъатны ариулугъун кёре 
билирге, аны бирсилеге ба-

ямларгъа, тёгерегинде адамланы 
сюерге, аланы жашауларын жа-
рыгъыракъ этерге поэтлени бла 
художниклени къолларындан келе-
ди. Жашауун искусство бла байлар 
мураты болгъан адам жюрегинден 
чыкъгъан жырны айтыргъа, се-
зимлерин жазаргъа, сюймеклигин 
кёкге жетдирип, аны ариулугъуна 
бирсилени да тюшюндюрюрге 
излейди. 60-чы жыллада Крас-
нодарны педагогика институтуну 
художестволу – графика факульте-
тинде окъугъан  къабартылы жаш 
Мухадин Кишевни да, баям, бу 
сезимле акъылын бийлеп алгъан 
болур эди палитраны къолуна. 

СССР-ни Художниклерини сою-
зуну члени, Россейни сыйлы худож-
ниги, Европаны Художестволу ака-
демиясыны члени  Мухадин Кишев 
1939 жылда Къабарты- Малкъарны 
Экинчи Чегем элинде туугъанды.  
Уллу чыгъармачылыкъ жолуну 
биринчи атламларын алгъыннгы 
СССР-де этип, артда фахмулугъуну 
кючюн Лондонда, ызы бла уа Испа-
нияда сынагъанды.  Краснодарда 
билим ала тургъан заманында ол, 
анда  аэроклубну лётный курсла-
рын тауусуп,  спорт самолётлада 
учхандан бийик пилотажны бирин-
чи разрядын алгъанды. Сора 1966 
- 87 жыллада суратчы  Бештауда, 
Дондагъы Ростовда, Анапада эм 
бирси курорт шахарлада аслам 
монумент ишлерин жазгъанды. 

Элли жылдан аслам болгъан  
чыгъармачылыкъ жолунда 

Кишев кесини усталыгъыны жашы-
рынлыкъларына юйретир муратда 

Ёмюрлюк тюрсюнлени 
жюрегинде сакълагъан суратчы

жюзден артыкъ мастер – класс 
бергенди. Андан юлгюсю бла  
ишлегенлени саны Россейде, Ан-
глияда, Испанияда да бек кёпдю. 
Художник туугъан журтунда, тыш 
къыраллада бардырылгъан магъ-
аналы кёрмючлеге тири къаты-
шады. Аны Нальчикде, Москвада, 
Лондонда, Испанияда  энчи проект-
лерини саны да эки жыйырмадан 
атлагъанды. 

Мухадин Исмагилович  бусагъ-
атда живопись искусствода  аты 
айтылгъанладанды, алай аны ич 
дуниясыны байлыгъыны  кёп заты 
ачыкъланмагъанды десек, терс 
болмаз. Ол бюгюнлюкде Гарсия 
Лорка гимнлерин жазгъан жо-
макълы Испанияны гражданини 
болгъанлыкъгъа, аны жашауунда   
эм уллу, эм  магъаналы жерни ту-
угъан Къабарты-Малкъары алады. 
Ол мында бардырылгъан  полити-
кагъа, миллет культурагъа уллу эс 
бёлюп, жюрегинден ётдюргенине 
барыбыз да шагъатбыз. 

Былайда бир талай жыл алгъа 
художник ёз республикасына 

эки ишин саугъалагъанын эсгерир-
ге сюеме. «Канжальская битва» 
атлы суратны ол музейни фондуна, 
«Тамирлан» деген портретни уа 
2005 жылны октябринде ажымлы 
ёлген журналист Тамирлан Ка-
зихановну атасына  бла анасына 
къайгъы сёзю бла бирге бергенди.  
Автор бу чыгъармаларын мудах 
сезимле жюрегин  бийлеп ишле-
генди. Аланы тийишли къоллагъа 
тюшерча этгени уа Кишевни ачыкъ 
жюрекли, тынгысыз инсан болгъа-
нын баямлайды. 

Ол тёгерегиндегилени миллет-

леге, байлагъа бла жарлылагъа 
юлешмегенин, хар адамгъа да кер-
ти къайгъырыуу бла эс бургъанын 
аны жандауурлукъ акциялагъа дай-
ым да къатышханлай тургъаны да 
кёргюзтеди. Сёз ючюн, Горбачёвну 
атын жюрютген фондну  кёрмюч-
лерине, Лондонда бардырылгъан 
«Дети в кризисе» проектге,  Кадис-
ни ауругъан сабийлерине болуш-
лукъгъа къуралгъан «АРНА» деген 
кёрмючге да билек болуп, кёплени 
жарсыуларына, къыйынлыкълары-
на себеплик этгени хакъды. Лон-
донда чечен урушну ёксюзлерине 
къайгъырыу бла художник «ArtAid» 
деген энчи проектин бардыр-
гъанды, Нальчикде суратларыны 
аукционундан тюшген ахчаны уа   
Къабарты-Малкъарны Сабий юй-
лерине юлешгенди. 

Суратчыны ишлерине къарай, 
аны тёгерекге кёз къарамы 

энчи, сейир болгъанын ангылай-
быз. Ол уллу Совет Союзну гитче 
республикасындан чыкъгъанлыкъ-
гъа, фахмусуну кючю бла жюре-
гинде   дунияны тин байлыгъын 
жыйышдыралгъанды. Сёз ючюн, 
аны испанлы тепсеучюлерин, ти-
ширыуларын, Андалусияны къумлу 
ёзенлерин  суратлагъан ишлеринде 
тюбеген оноула  бизни халкълары-
бызныкъалагъа  ушайдыла. Бирде  
таулу  кийизлени жомакълы сурат-
лары кёз тууранга келеди. 

 -Тамырларынгы унутургъа жа-
рамайды. Алай бирси жаны бла 
художник къуру бир миллетни 
угъай, битеу дунияны адамыды. 
Бек биринчиден, ол ёмюрлюк  хаз-
налагъа таянып ишлерге керекди.  
Бирде кесиме, бирде уа -  битеу 

дуниягъа деп жазгъан кезиулерим 
тюбейдиле. Кёбюсюнде, сюйсенг 
сюймесенг да, миллет шартла 
алгъа чыгъадыла. Алай мен аланы 
ол башында айып келген хазнала 
бла байламлы этеме, - дейди 
чыгъармачылыгъыны юсюнден 
интервьюларыны биринде Кишев.

Аны музасы, юй бийчеси, искус-
ствовед Жаклин Диана Мосс 

Кишевни уллу фахмусу кёкден 
берилген саугъады деп, аны бла 
бирге уа  эрини кёп ишлеген адам 
болгъанын белгилейди. Художник 
кеси  уа  иш кёллюлюк бла илхам 
бир бирден айырылмагъан затла-
дыла, дейди. Ол  айтханнга кёре, 
чыгъармала биринчи аны акъы-
лында жаратылып, бир къауум 
заманны кёз туурасында учханча 
кёрюнедиле. Анга къыйын опера-
ция этилгенден сора, ол  эм алгъа 
мен суратларымы кёралмайма, 
деп гузабагъа къалгъан эди. На-
сыпха, аягъы юсюне болгъанлай, 
хар зат жерине келди, илхамны 
белгилеген сезим да аны жангы 
кюч бла жокълады.  

Аны чыгъармачылыгъында 
портрет жанр да энчи жерни 

алады. Кишев, адамланы сурат-
лай, хар ууакъ затха, жигитине 

табийгъат берген шартларына 
уллу эс бурады. Сёз ючюн, «Эки 
тиширыу», «Африканы мадонна-
сы» чыгъармаларында, «Люди 
мира» атлы сериясындан портрет-
леринде  къаллай жарыкъ, айбат 
сыфатланы кёребиз. Ала огъурлу, 
тюз ниетли, уллу жашау сынамны 
ётген, Африканы къызыу кюнюн-
де кюйген  жыйыртмакъ бетли 
адамланы кёргюзтедиле. «Быланы 
сейирликлери  экзотикалыкъла-
рында  угъай, ич дунияларыны 
айбатлыгъындады. Ала пластика 
операция этип суу – сурат болсала, 
мен бу жигитлерими эслеген окъ-
уна этмезлигим хакъды», - дейди 
автор, ариулукъ сезимни юсюнден 
оюмлай.

Художник чынтты суратчы бол-
майды къараучуну кёлюн бийлеп, 
аны сейирге къалдыралмаса. 
Мухадин Кишевни ол фахмусу да 
барды. Бир талай жыл мындан 
алгъа ол Къабарты-Малкъаргъа 
келгенинде, тауланы жазаргъа 
сюеме, аланы башхала кёрмеген, 
тапмагъан шартларын баямлап, 
кесими Элбрусуму табып, деп сей-
ирсиндиргени эсимдеди. 

КЪАЛАБЕКЛАНЫ Нажабат.

Искусство

 Мухадин Кишев юй бийчеси Жаклин Диана Мосс  бла. Мухадин Кишев юй бийчеси Жаклин Диана Мосс  бла.
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АИССЕ (ХАЙШЕТ) - француз лите-

Къайда да даражаларын бийикде тутхандыла

жамауат къуллукъчу, ёкюл. Хашимит 
королевствону тиширыу къымылдаула-
рына тири къатышханладан бири. 1974 
жылда Дамаскдагъы университетни 
филология факультетин, 1992 жылда уа 
Амманда вузну юридический факуль-
тетин бошагъанды. 13 жылны Амманда 
Хамза принц атлы адыг школгъа баш-
чылыкъ этгенди. 

Черкес эм арап тилледен дерсле бер-
генди. Кесини бек иги назмуларын ата 
журту Кавказгъа атагъанды. Къабарты-
Малкъарда, Адыгеяда бла Къарачай-
Черкесде да бир ненча кере болгъанды.

ЕЛМЕСХАН ЭДЫГОВНА ХАГУНДО-

АДЫГ ЭНЦИКЛОПЕДИЯДАН

ратураны классиги (1694-1733). Аны 
1968 жылда Стамбулда жесирле саты-
лыннган базарда  аббат Прево сатып 
алгъан эди. Ол кесини «История одной 
гречанки» деген романында Аиссени 
сыфатлагъанды. Мариво уа «Жизнь 
Марианны» романында баш жигитин 
анга кёре къурагъанды. Французлу 
беллетрист Александр Лаверне да  
анга атап «Черкешенка» романны жаз-
гъанды. Парижни «Одеон» театрында 
«Мадмуазель Аиссе» спектакльде уа 
адыг тиширыуну ролюн айтхылыкъ Сара 
Бернар ойнагъанды.

Аны юсюнден жазгъанланы санап 
чыгъар онг жокъду. Ол жаланда 39 
жыл жашагъанды, алай аты тарыхда 
къалырча этгенди. Аны «Письма к го-
споже Каландрини» французлу проза-
ны шедеврине саналады. 1985 жылда 
«Наука» китап басма (Ленинград) «Ли-
тературные памятники» деген академи-
ялы серияда  Аиссени «Письмоларын…» 
орус тилге кёчюрюп, жюз минг тираж 
бла чыгъаргъанды.

ЛЮДМИЛА ЧЕРИНА (Моник Ша-

Къадар болуп адыглагъа (черкеслеге) дунияны кёп къыралла-
рына чачылыргъа тюшгенди. Аланы асламысы шёндюге дери да 
Тюркде,Сирияда,Иорданияда жашайдыла. Не уллу къыйынлыкъ, 
зарауатлыкъ сынагъан эселе да, ниет чыныгъыулукъларын,миллет 
даражаларын тас этмегендиле.Тиллерин, адет-тёрелерин, мада-
ниятларын да сакъларгъа кюрешгендиле. Ол ышанлары ючюн 
къырал башчыланы, башха халкъланы араларында аланы 
намыслары,сыйлары жюрюгенди. Анга адыгланы къырал аппарат-
лада тюрлю-тюрлю къуллукълагъа салыннганлары, законла чыгъ-
арыучу баш органлагъа айырылгъанлары да шагъатлыкъ этедиле.

Эндиге дери да жашап келген къыралларыны культураларын, 
илмуларын, билим бериулерин айнытыугъа танг къыйын салады-
ла. Бюгюн окъуучуларыбызны аланы бир къаууму бла шагъарей 
этебиз. 

мырзе) Парижде «Гранд Опера» деген 
айтхылыкъ театрны прима-балеринасы 
болуп тургъанды. Ол 15 жылында окъуна 
«Опера Монте-Карло» театрны прима-
балеринасы болгъанды. Артда «Гранд 
Операда» тепсегени бла къараучуланы 
сейирсиндиргенлей тургъанды. Кёп 
суратлау фильмледе да ойнагъанды.

НАДИЯ ХАРБИ (Хъунэгу) - поэтесса, 

КОВА Кармово деген къабарты элде 
туугъанды. 1923 жылда Парижге пат-
чах армияны генералы болуп тургъан 
атасына кёчгенди. Кёп да бармай граф 
дю Люаргъа эрге баргъанды. Экинчи 
дуния урушну биринчи кюнлеринде 
окъуна  Сопротивление къымылдауну 
кёчюрюлюучю госпиталына башчылыкъ 
этгенди. 

1941 жылда Касабланкада (Марокко) 
ишлеп, мингден артыкъ адамны тиф-
ден бла холерадан сау этгенди. Ызы 
бла аны Алжирге жибередиле. Анда 
да ол дивизионну хирургия службасына 
башчылыкъ этгенди. 1945 жылда аны 
госпитали Рейн суудан биринчи ётген-
лени санында болгъанды.

Ол Парижде Хорламны парадына 
къатышханды, Сыйлы Легионну орде-
нини командоруду. «Аскерде жигитлиги 
ючюн» миллет орден бла, Аскер Жор 
бла, «Батырлыгъы ючюн» майдал бла, 
Польшаны Алтын Жору бла эм кёп 
башха къыралланы саугъалары бла 
саугъаланнганды. Парижде ёлгенди.

ДЕЛИ ФУАД-ПАША (Тхъэгъэ) - бел-

гили тюрклю маршал, дипломат. Аны 
атасы Хасан-паша Тюркге Черкесия-
дан тюшгенди. Фуад Стамбулда орта 
школну, Каирде уа аскер училищени 
бошагъанды. Тюркню сауутланнган кюч-
лерини башчысы болгъанды. Европаны 
бир ненча къыралында посол болуп 
ишлегенди, меджлисни (Тюркню пар-
ламентини) депутатына айырылгъанды.

АЗИЗ МЕКЕР (Мэхъарэ) - тюрклю ди-

пломат, алим, уллу къырал къуллукъчу. 
Ол Биберт-кыт (шёндюгю Къарачай-
Черкес) абазин элде туугъанды. Стам-
булда лицейни бошагъанды, Франция-
да уа эл мюлк институтда окъугъанды. 
Преподаватель иш бла кюрешгенди, 
профессор атны алгъанды. Тюркню 
Совет Россейде посольствосуну бирин-
чи секретары болуп ишлеген заманда 
Ленин,Сталин,Чечерин эм къыралны 
башха оноучулары бла да тюбешгенди.

ЧЕТИН ОНЕР (ГъуэгулI) - белгили 

тюрклю актёр, сценарист, жазыучу. 
Анкараны художестволу театрында 
ишлегенди, аны труппасына башчы-
лыкъ этгенди. 1973-1982 жыллада Тюрк 
Республиканы Радио эм телевидение 
комитетини генеральный директоруну 
экинчиси болгъанды. 

Он жылны ичинде «Гумхуриет», «Мил-
лиет»  эм башха газетледе урунуп тур-
гъанды. «Бессмертное дерево» филь-
мде ойнагъанды. «Любовь в Стамбуле» 
кинону сценарийин кеси жазгъанды 
эмда анда баш жигитни ролюн да ой-
нагъанды. Аны «Гюлибик», «Мальчик из 

Бинбонга», «Кто видел синюю птицу?», 
«Апельсин», «Вороны не были черны-
ми» деген китаплары артыкъда белги-
лидиле. «Гюлибик» деген чыгъармасы 
уа немис тилге кёчюрюлюп, Германияда 
юч кере чыгъарылгъанды. Анга кёре 
салыннган фильм да Берлинде кинофе-
стивальда «Бек иги сабий фильм» деген 
саугъагъа тийишли болгъанды. «Это 
написано на скалах» деген романын а 
жазыучу адыг халкъгъа атагъанды.

ЗАФЕР БИЛЬГЕ - эркин тутушуудан 

дунияны бла Европаны чемпиону. 
Абазинлиди. Аны эгиз къарындашы Га-
занфер да 14-чю Олимпиада оюнлада 
хорлагъанладан бириди. 

ХАЛИД ЛЕМИ АТЛЫ (Шызэмыгъу) 

- белгили тюрклю композитор. 500-ден 
артыкъ музыкалы чыгъармасы барды. 
Ол Стамбулда туугъанды. Гитчеликден 
окъуна ёксюзлюкде ёсгенди. Тюрк 
макъамланы асыры ариу сокъгъандан, 
аны фахмусуна эс бурулмай къалмагъ-
анды. 

Абадан заманында ол къырал къул-
лукъну къоюп, кесин толусунлай музыка 
искусствогъа бергенди. Жырларыны ас-
ламысына да сёзлерин кеси жазгъанды.

ОРХАН ПАМУК - белгили тюрклю 

жазыучу, 2006 жылда Нобель саугъаны 
лауреаты.

Басмагъа ТЕКУЛАНЫ 
Хауа хазырлагъанды.
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Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Табийгъат байлыкъла 
эм экология министерствосуна 
бойсуннган агъач мюлк депар-
таментни фондуна 194,7 минг 
гектар жер киреди. Аны 178,6 
минг гектарын  агъач алады. 
Республикабыз агъачы аз  бол-
гъан жерге  саналады. Аны тий-
ресинде ол байлыкъ жангыз да 
15, 3 процентни тутады. Тере-
кледен бла юлкюледен 50-ден  
артыкъ тюрлюсю барды.  Аны 
бла бирге бизде агъачланы 
барысы  да сакъланнган этиле-
диле. Ол себепден жыл сайын 
бу мюлкню ишчилери  80-93 
гектарда жангы терекчикле 
орнатадыла.   

 Бу сферада ишлегенле-
ни баш борчлары агъачны 
къоруулау, айнытыу эм бир 
тюрлю заран салмагъанлай 
хайырланыуду. Бюгюнлюкде 
Бабугент элде ГКУ «Черек 
лесничествода» уруннганла   
агъачны  бир тюрлю зарандан 
сакълаугъа, байыкъландыры-
угъа уллу къыйын саладыла. 
Агъачны хайырланнганла бла 
законну жорукъларына кёре иш 
бардырадыла. 

Бу учреждение  38955 гектар 
жерге къарайды. Ол респу-
бликада уллулугъу бла экинчи 
жерни алады.  Анда Мокъала-
ны Даниял башчылыкъ этип 
бюгюнлюкде 36 адам ишлейди. 
Аланы орта иш хакълары 9223 
сомгъа жетеди. 

Мюлк тёрт участкагъа бё-
люнеди: Черекники -18714, 
Жемталаныкъы - 6183, Герпе-
гежники - 7596 эм Суканныкъы 
6462 гектар боладыла. Лесни-
чество ишин агъач кодексни 
87 статьясына кёре  он жылгъа  
берилген агъач мюлк регла-
ментни чеклеринде къурайды.  
Анда агъачда не тюрлю ишле, 
къаллай бир жерде эм аланы 
не заманны ичинде бардырыр-
гъа жарагъаныны юсюнден  
жазылады. 

Мында, башында айтылгъа-
ныча, агъачны табийгъатха, 
аны бла бирге экологиягъа 
да уллу магъанасы барды. Ол 
жерде сууну сакълауда, къору-
улауда,  санитар-гигиена жаны 
бла эмда башха керек жумуш-
ланы тамамлайды.

Усталыкъ, жигерлик, 
жууаплылыкъ

Черек районну агъачында 
асламысында чынар, акътерек, 
жерк, эмен, кёгагъач, къайын  
терек, нарат, юрге терекле 
ёседиле.   

Агъачха от тюшмез ючюн, 
бек уллу эс бурулады. От тю-
шюу жаны бла къоркъуу беш 
категориягъа юлешинеди. Къа-
барты -Малкъарда 3,4,5-чи 
категорияла бардыла.  Аны 
бла байламлы жумушла жаз 
башындан башлап кюз арты-
на дери бардырыладыла. Эл 
советлеге  билдириуле да жи-
бередиле. Анда агъачда ёртен 
асламысында адамны хатасын-
дан болгъаныны юсюнден ай-
тылады. КъМР-ни Правитель-
ствосуну 2011 жылда къабыл 
этилген жангы законуна кёре, 
къауданланы кюйдюрюрге 
жарамайды. Агъачха жууукъ 
жерледе от салгъанла законн-
га бузукълукъ этедиле эм аны 
ючюн жууапха тартыллыкъды-
ла, деп жазылады документде.  

 Черек районну  башда сагъ-
ынылгъан тёрт участкасына  
да от ёчюлтюучю машинала  
барырча жолланы узунлугъу 
185 километрге жетеди. Ала-
ны  къурау, сора суу чыкъгъан 
объектлени тап халда тутуу да 
организацияны борчларындан 
бириди. Хар жыл сайын  планн-

га кёре терекчикле да орнаты-
ладыла. Арт  заманда  аланы 
энчи иели мюлкледен сатып 
алып тургъандыла.  Эки  жыл-
дан а  Лескендеги питомникден 
аллыкъдыла. Ол организация 
терекчикле бла  саулай  респу-
бликаны  жалчытып турлукъду. 

Быйыл агъачны 185 гектарын-
да санитар ишле бардырыл-
гъандыла. Ауруулары болгъан, 
къуругъан терекле кетерил-
гендиле. Аланы орунларына  
жангылары орнатылгъандыла.  

«Черек лесничество» кёп 
тюрлю акциялагъа да тири 
къатышады. 2012 жылда агъач 
мюлк федеральный агентство-
ну башламчылыгъы бла барды-
рылгъан «Жаша, агъач» деген 
битеуроссей акция да аладан 
бириди. Аны баш магъанасы  
жамауатны сезимин агъачны 
сакълаугъа, байыкъландыры-
угъа бурууду. Акция хар жыл  
сайын бардырылады.  Аны 
бла байламлы тюрлю-тюрлю 
шахарлада, элледе, парклада 
терекчикле орнатыладыла. 
Тёгерек-баш кир-кипчикден 
тазаланады. Школлада агъ-
ачны  уллу хайыры болгъа-
ныны юсюнден сабийле бла 
тюбешиуле къураладыла. Эл 
советледе, жамауатны жыйып, 
организацияны специалистле-

Агъач мюлкде ишлегенлени 
байрамлары, тёреде болуучу-
суча, сентябрь айны ючюнчю 
ыйых кюнюнде белгиленеди. 
Ол 1977 жылда 18-чи сентябрь-
де Совет Союзда «Агъач зако-
нодательство» къабыл этилгени 
бла байламлыды. Бу сферада 
уруннганланы ишлери тынч 
тюйюлдю, ала агъачны сакъ-
лаугъа эм байыкъландырыугъа 
уллу къыйын саладыла. 

Агъачны экономика эм эколо-
гия жаны бла да уллу магъана-
сы барды. Къайсы къыралда да 
ол сакъланыргъа, кёбейтилирге 
керек байлыкъгъа саналады. 
Мында производствону юсюн-
ден айтсакъ, табийгъатха заран 
салмаз ючюн, тереклени аясуз 

ри ангылатыу ушакъла барды-
радыла.  

Мында агъач мюлкде он 
жылдан артыкъ ишлегенле, 
династияла окъуна бардыла. 
Аланы къайсы бири да иш-
лерин билген, сюйген эмда 
анга кертичилей къа лгъан 
адамладыла. Хар жыл сай-
ын Агъач мюлкню кюнюнде 
къауум специалист махтаугъа 
тийишли болуучуду. Быйыл 
КъМР-ни Табийгъат байлыкъла 
эм экология министерствосуну 
грамоталары бла мастерле 
Тогъузаланы Юра, Токълуланы 
Амаш, Малкъарланы Хызыр, 
Моттайланы Исхакъ эм баш 
бухгалтер Елена Кушхабиева 
саугъаланырыкъдыла. 

«Черек лесничествону» иш-
чилери бу сферада уруннган-
ланы, ол санда ветеранланы 
да, байрамлары бла жюрекден 
алгъышлайдыла. Республика-
ны адамларына саулукъ  эм 
къачан да мамырлыкъ сакъла-
нырын тежейдиле. 

КУРДАНЛАНЫ Сюлемен. 
СУРАТДА: (солдан онгнга) 

Гузеланы Азнор, Мокъаланы 
Таукъан, Шукаланы Борис, Бал-
лиланы Альбий, Чочуланы На-
зир, Жангоразланы Сафар эм 
Аттасауланы Кязим. 

Табийгъатны къалауурлары
къырып барыргъа жарамагъа-
ны баямды. Аны себепли бир 
тюрлю бузукълукъ  жетмезча  
мында ишлегенле кече - кюн 
да кёз-къулакъ болгъанлай 
турадыла. 

Быйыл Къабары-Малкъарда 
бёлюмде уруннганла да ала-
мат жетишимлери бла къуу-
андырырчадыла. Ала  къырал 
келишимлени барын да толтур-
гъандыла. Ол санда 80 гектарда 
агъачны тазалагъандыла, ал-
лай бир жерде жангы терекчи-
кле орнатхандыла. Агротехника 
ишле тогъуз жюз гектар чакълы 
бир жерде бардырылгъандыла. 
Санитар - багъыу уа 228 гектар-
да тамамланнганды. 

Кёп жылны ичинде ишин 

тынгылы эм бир тюрлю чу-
румсуз бардырып, агъач мюл-
кню айнытыугъа  уллу къыйын 
салгъаны ючюн «Чегемское 
лесничество» ГКУ-да уруннган 
участковый Башир Хагаже-
ев РФ-ни профильли феде-
ральный агентствосуну сыйлы 
грамотасына  тийишли бол-
гъанды.  Аллай грамота бла 
дагъыда  КъМР-ни Табийгъат 
байлыкъла эм экология мини-
стерствосуну баш экономисти 
Елена Битокова,  «Майское 
лесничестводан» Владимир 
Евсейченко эм «Лескенское 
лесничествону»специалисти 
Юрий Кажаров саугъаланнган-
дыла.  Республиканы профиль-
ли министерствосуну сыйлы  

грамоталары бла да агъач 
мюлкде уруннган 31 адам са-
угъаланырыкъды. 

Бюгюн биз  ветеранланы 
Мокъаланы Магометни, Сар-
башланы Мустафаны, Къу-
дайланы Владимирни, Влади-
мир Дугорлиевни, Аслангерий 
Кушховну, Лидия Ежованы эм 
Анатолий Жигуновну алгъыш-
ларгъа сюебиз. Ала пенсияда 
эселе да, сынауларын, билим-
лерин башхалагъа  да берирге 
сюйген, чынтты профессионал-
ла болгъанлай къаладыла.   

Зарина ШАКОВА. 
КъМР-ни Табийгъат байлыкъла 
эм экология министерствосуну 

пресс-лужбасы.

Республиканы тёрт 
районунда от 
тюшеригине 
къоркъуу барды

Сакълыкъ

Тилеклери бла 
келгенлеге болуша

Къабарты-Малкъарны 
бир-бир жерлеринде отха 
къажау режим кийирилген-
ди. «Тийишли буйрукълагъа 
Лескен, Бахсан, Прохладна 
эм Зольск районланы адми-
нистрацияларыны башчыла-
ры къол салгъандыла», - деп 
билдиргендиле МЧС-ни ре-
спубликада баш управлени-
ясыны пресс-службасындан.

Арт кезиуде сабанланы 
къатларында бир ненча кере 
къургъакъ кырдык къабынн-
ган эди. Ол, сора шёндю 
тирлик жыйыу энтта да къы-
стау баргъан кезиу болгъаны 
себепли этилгенди бу оноу.

От тюшюуге къажау ре-
жим бардырылгъан кезиуде 
транспортха неда адамлагъа 
ол районлада агъачлагъа 
кириуге чек салынады. Дагъ-
ыда талай заманны ичинде 
элледе, дача участкалада 
эмда алагъа жууукъ жер-
леде от этерге жарарыкъ 
тюйюлдю. 

Арендаторлагъа да жыйгъ-
ан тирликлерин ёртенден 
сакълаугъа энчи эс бурургъа 
рекомендация этиледи. Жер-
жерли администрациялагъа 
да адамланы от тюшюуге 
къажау турурча амаллагъа 
юйретиуге, агъачлада, башха 
жерледе да быллай къыйын 
кезиуде кеслерин къалай 
жюрютюрге кереклилигини 
юсюнден ангылатыу ишни 
бардырыргъа оноу этилгенди.

Бизни корр.

Приёмгъа алыу

Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны прокурору О.О. 
Жариков 2014 жылда 22-чи  
октябрьде РФ-ни Президен-
тини  КъМР-де приёмныйинде  
гражданла бла тюбеширикди.

Россей Федерацияны Пре-
зидентини  Администраци-
ясыны 2009 жылда 17-чи 
декабрьде чыгъарылгъан 
1876-чы номерли  буйругъу 
эмда Россей  Федерацияны 
Президентини СКФО-да  толу  
эркинлиги  болгъан  келе-
чисини  2014 жылда 21-чи 
майда чыгъарылгъан  А 73-
16-чы номерли буйругъу бла 
РФ-ни гражданларын  энчи 
приёмгъа алыуну  къурауну  
эм  бардырыуну Болумуна  
тийишлиликде республика-
ны  прокурору гражданланы  
приёмгъа  аллыкъды.

КъМР-ни прокурату-
расыны  аппаратыны  

бёлюмю.



                          Хасан ТХАЗЕПЛОВ
Къарт аскерчини жыры
                              Къулийланы Къайсыннга

Жырла, сиз учугъуз!
Къанат къагъа азат -
Булбул, чыкъ, жандан атлан!
Бу назмучулукъ болгъанчады къазауат,
Макъам ён жюрекге къатлан.

Сизни харкюнлюк лахордан аягъанлай,
Сакъладым жюрек тёрюнде.
Сизни жыйдым, тюз бал чибин бал 
                                                     жыйгъанлай,
Эл, журт, жол, къар теренледе!

Макъамлы тюшледе биргеме Къапчагъай,
Татлы жукъу къучагъында.
Къайда шам Чегем башында бешик ай,
Турамы гытым Жылгымда?!

Къайда тас болдунг юзмез жаяу жолчукъ,
Къууанч, бушуу да келтирген?
О, къайдаса, мен сюйген хычыуун 
                                                               журчукъ,
Саз булутча, кери кетген?

Бу тюшюмю Чегем толкъуну ийнакълай,
Сабийлиг а  къайтмаз артха.
Тенглерим, эсимдесиз: сиз мени жокълай,
Энди уа тенг керек къартха!

Татлы тенгле, сизни жукълатдыла окъла,
Узакъ къанлы аулакълада.
Татлы тенгле, сизни жууукълача жокълай,
Турмаймамы тансыкълыкъда?

Кёк кенглигинден кюн биягъы жютю къарай,
Кенг черекни баргъанына.
Жашлыгъымы да кюз арты менден урлай,
Кюл себе чач къалгъанына.

Жырла, терк учугъуз! Кериле, хауада.
Учугъуз чынгыл къаядан!
Мен сундум – балала жырчы къол аязда,
Сиз а – къушла, къарай алдан.

Учугъуз, къушла, эркин жюзе бийикде,
Шуёхла жукъусун сакълай,
Анда сюймеклик, жырла элтген эрликде,
Макъам ёмюрлюк къучакълай.

Бу тюшюмю Чегем толкъуну ийнакълай,
Сабийлиг а къайтмаз артха.
Тенглерим, эсимдесиз: сиз мени, жокълай,
Энди уа тенг керек къартха!

             Малкъар тилге БЕППАЙЛАНЫ 
                               Муталип кёчюргенди. 
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Байыкъландырыу

Эки акъылманны, эки деменгили жазыучуну - Къулийланы 
Къайсынны бла Алим Кешоковну - къарындашлыкълары, тен-
гликлери, сёзсюз, бюгюн-бюгече да бизни барыбызгъа да уллу 
юлгюдю. Ала бир  бирлерин багъалагъандыла, бир - бирлерине 
билеклик этгендиле.

Бу жууукълукъ бусагъатда да юзюлюп  къалмагъанды. Мын-
дан алгъаракъда Къабарты-Малкъарны халкъ поэти Отарланы 
Керимни «От жаннган  къадарда» деген жыйымдыгъы черкес 
тилде басмаланнганды. Аны ана  тилине къабартылы  поэт 
Афлик  Оразаев кёчюргенди. Бу китапны  презентациясы уа  

Татлы тенглик

Жюз дидин къапханча тёппемден болду,
Не палах да жюрекни эзе кесин.

Тюз кёпюрча эки кюнню тутхан –
Буруннгу бла бюгюнню бир этди.
Айтылады бек керти халкъда: Инсан
Къаллай болгъанын дууасында билди…
                           II
Кертичи эсенг адам атха саулай,
Билирле ала да багъалай, сыйлай.
Кёп мында жууукъ, таныш – бир алф 
                                                               таулай,
Барында да жан, жюрек, ачы сарнай.

Келгенле, хазырча кетерге бирден,
Асылны жаны къарай сюймекликден…
Кёрмедим ёксюз мен къалгъанлы,
Мынча дууагъа адам жыйылгъанны.
                          III
- Кёп эди жандауурлукъ тулпар жанда…
- Ёссюнле жаннет гюлле къабырында…
- Табылмаз дунияда, айхай, адам,
Бу ишде чыкъгъанды дерча мардадан… -

Келгенле, шыбырдаша, мудах, армау,
Табылмаз бу уюуну хорлар дарман.
Жетдиле къарт-къурт, 
жаш-къуш-минг-минг  бери,
Поэтни халкъда бийик бек дебери.

КъМКъУ-да Керимни атын жюрютген Малкъар  маданият  арада 
бардырылгъанды.

Республикабызны белгили жазыучусу Гуртуланы Салих 
къабарты поэзияны тау тилде антологиясын чыгъаргъанды, 
Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу  Хамиша Шекихачев а 
кесини шуёху Токумаланы Жагъафарны «Дертли къама» деген 
уллу романын кёчюргенди.

Бюгюн  а биз, Адыгланы  байрам кюнлери бла алгъышлай, 
адабият къарындашларыбызны бир бёлек назму тизгинлерин   
сизге баям этерге сюебиз.

 Кашиф  ЭЛЬГАРОВ

Уллу бушуу
Къулийланы Къайсынны эсгере

                               I
Бюгюн жерледи агъач атын жолгъа,
Айтхылыкъ, деменгили назмучубуз.
Биз чыкъдыкъ сал басхычны алып къолгъа,
Бошалды бирге ичген да сууубуз.

Эс кете атам асыралгъан кюннге…
Жокъча ёз бушууунга жетген жарсыу.
Нарт, эски сёз айтылгъанча бюгюннге:
«От жууукъ этеди бек уллу тыкъсыу»…

Не къадар заман андан бери озду,
Тенглешдиргенлей эсим а экисин.

Борис КАГЕРМАЗОВ 

Туугъан элиме  барама
Жашасанг эди уа энтта бир азчыкъ,
Анам, -  сени излейме хар заманда.
Къабыргъада тагъылыпды намазлыкъ,
Манга сен кёп тилек этгенсе анда.

Кетгенсе, дейдиле керти дуниягъа,
Мен а къоншуладаса, деп турама,
Неда кетген болурса, деп поштагъа,

Туталгъан эсде унутмай кетерин,
Ол табар бизни жюрекледе жерин.
Бармыды ай тюбюнде башха инсан,
Иш эбин сезген, жырчыча, акъылман?
                            IV
Къармашып, ауушланы эртте алгъан,
Алгъаракъ тюшер да тюбюнде андан…
Быллай бушууну кёрмез ючюн манга,
Кёп да чыкъмасам иги эди тангнга.

Биз суннганча болмай иш, акъсай бирде…
Эс а байрамынг баргъан кюн ингирде:
Не къадар адам келген эди ары,
Белгили, бек айтхылыкъ, закий бары.

Алгъанла анда бийиг а саугъала,
Нелляй бир алгъыш сёз айтдыла ала.
Жюзжыллыкъ байрамынгы иги бютюн
Этерге - къыстау антла бере ол кюн.

Бюгюн, тамата тенгим, мында былай,
Кеслери туугъанынгы да байрамлай,
Эрликге, жыргъа, тюзге кертичиле,
Бир ала талпындыра сени биле.

Ол лампаслыла кёрюнмей бир тёрде,
Кетгенлей сен, букъгъандыла жер-жерде
Ол санга мархабала жырлагъанла…
Шахарчы, элли – алалла сагъыннганла!        

   Чалгъыда
                                   
Чалгъыны бирден тартхан 
                                              чакъда
Къая кезден кюнню кёзю 
                                          чакъды, 
                                                    чакъды…
Кюнден бийикде кийикле 
                                              отлай,

Мухаз КЕШТОВ

Тёбен: толкъунлана будай 
                                             долай, 
                                                      отлай…
Жарыгъанча, жырлагъанча 
                                                 хауа, 
Къалтырагъанча, учханча 
                                               тау уа, 
                                                   ауа…
Солургъа таяндыла 
                                    чалгъыла,
Лахор этеди жаш да 
                                    чал бла, 
                                                чал бола…
Тауушлукъ кюмюш тауушлу 
                                                    шаудан,
Жаш къайынла ичедиле 
                                           суудан,
                                                       суууундан…
Мен кёрдюм: Элбрусну 
                                          тёппелери
Болуп Жер-Суу-Ана
                                     ёшюнлери,
                                                          ёкюллери…
Тобукъланып, кезлеуге 
                                          ийилип,
Къалай эсе да, сейир 

                                   тирилип, 
                                                    терилип…
Ичеме жерни сютюн, 
                                      къарыуун,
Келе жерине мени жарауум, 
                                                    жаныуум…

Темир жол
Барады жилянлай,
Терк тартыла, 
                          тартылла,
Поездни тартала, 
                           тарталла,
Учхалай, учхалай…
Суу жагъа бла,
Тала бла,
Тау таба…
Асыры къоркъгъандан,
Къурч бугъа 
                    ынгырдай,
Артха къарай,
Киреди баугъа -тоннельли таугъа,
Тагъылгъанлай,
Темир баугъа…

Тёзмей, къартлыкъ жалнагъы бир сура-
май.

Къайда эсенг да, тапмайма сени мен,
Сени кёре келгенем да, сен а – жокъ…
Тюбеди манга, къуугъунчу тюбеген
Кибик, тютюню унутулгъан ожакъ.

Акъсакъалны 
къайгъысы

Къыргъызда болгъан иш
Къызыу кюн.
Кюннге кюе къол сингири,
Къоншу къатын кёреди ол сейирни:
Къарт таулу жангыз кеси – къабыр къаза.
«Кимге къаза болур аны жангызлай».

Къоншу-тийреде ёлген барды, деген
Хапар да жокъ ушай эди да, бу не?
«Бош а къазмайды къабырны, тийреге
Белгили болмаз», - деп келди эсине.

- Барчы бир, - деп ийди жашчыгъын 
                                                              къартха, -

Кимни кюню юзюлдю, эл да билмей?
Азмыды таулуладан ахыратха 
Ачдан ышырылгъан, кебин бичилмей!

Талакъ солуу этип, жетди сабийчик,
Анасы сорлукъну айтып аппагъа:
«Кимге къаза болур, дейди эгечинг,
Ёлген иш бар эсе, болмай хапары».

Мудах къарады сабийге къабырчы,
Къолу бла топуракъгъа узала:
«Кюн сайын да келеди халкъгъа ачыу,
Аз болуп барады къабыр къазаллыкъ,

Болсада алыкъа жаным ичимде,
Мени да кёп бармай, излеп Жаратхан,
Кесиме къазама, элим кечирсин,
Къолумдан келип, нек къояма артха…»

Анаканы сыргъасы
- Жангы айны жютю мюйюзлери 
Нечик къарайдыла бери!
Ол – тутушуучу таначыкъ.
Жаным, нек букъмайса, къачып? –

Угъай, букъмайды Темиржан,
Угъай, къоркъмайды Темиржан.
Бёркюн темир чюйге тагъа,
Былай дейди анакагъа:

- Кёкден бизге къарап тургъан –
Мен алгъын тас этген сыргъанг.
Къолум жетмейди, кесинг ал.
Булут жапхынчы терк узал!

Тишсиз къызчыкъ
- Амма, ой, аммака! Тишим,
Къарачы, нек кетди тюшюп?
- Къоркъма, дохтур багъарыкъды.
Жангы тишчик чыгъарыкъды…

Къызчыгъын жапсарды ынна.
Ол терк ийнанып къаллыкъ суна,
Тишсиз Куна уа кюледи:
- Дохтур тишми ёсдюреди?

Малкъар тилге МОКЪАЛАНЫ 
Магомет кёчюргенди.
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«Выдающиеся адыги второго тысячеле-

тия» атлы кёрмючде алты жюзден артыкъ 
экспонат черкес халкъны оналтынчы 
ёмюрден башлап бюгюнлюкге дери бай 
тарых маданиятын, белгили адамларыны 
жашау эм чыгъармачылыкъ жолларын 
ачыкълайды. Ала Хафицэ элли жыл  
жыйгъан магъаналы коллекциясындан 
алыннганладыла

Ёз тамырларын, ата-бабаларын билир-
ге, таныргъа, аланы жашау жолларын 
кесине туура этерге излемеген миллет 
халкъ болалмайды. Жашау алгъа барады, 
политика болумла, кёз къарамла да  тюр-
ленедиле.  Алай ёмюрлюк къыйматла уа, 
тёлюден тёлюге ётюп, озгъан кезиулени 
тилсиз шагъатларыча сакъланадыла. 

КёрмючКёрмюч

Озгъан заманланы сагъышландыргъан сыфатларыОзгъан заманланы сагъышландыргъан сыфатлары

Быйылдан башлап 20-чы 
сентябрь Къабарты-Малкъарда 
Адыгланы кюнюча белгиленн-
гени себепли, байрамгъа ха-
зырлана, республикада аслам 
мероприятияла къураладыла. 
Аладан бири КъМР-де «Адыгэ 
Хасэ» жамауат организацияны 
таматасы Мухамед Хафицэны 
башламчылыгъы бла орта кюн 
Миллет музейде бардырыл-
гъанды.  

Кёрмючде белгили адамланы сурат-
ларыны аллына келсенг, жюрегинги бир 
сейир сезим бийлейди.  Бизни халкъланы 
не жаны бла да быллай онглу, мамыр-
лыкъгъа, ачыкълыкъгъа итиннген ата-ба-
балары болгъан эсе, бирде кёлюбюзню 
керексиз  сезимлеге алдырып, ууакъ 
затчыкълагъа нек бойсунабыз, деп келеди 
акъылынга. 

Мында художникле Михаил Кастромин, 
Руслан Шамей эм башха авторла жазгъан 
черкес тамырлары болгъан Египетни бу-
рун акъылманларыны, битеудуния адаби-
ят классик Омер Сейфеддинни, Мамлюк 
султанланы, Черкасский князьланы, Тем-

рюкланы, жарыкъландырыучула Жабагъы 
Къазанокъону, Султан Казы-Гирейни, 
Измаил - Бей Атажукинни эм бирси айт-
хылыкъ адамланы портретлерин кёребиз. 
Ала къойгъан огъурлу ызны андан ары 
бардыргъан республиканы Президенти 
Юрий Коковну, дирижёр Юрий Темирка-
новну, балерина Моника Чемерзинаны, 
алим Адам Гутовну фотоаппарат бла 
алыннган суратлары уа бусагъатда да мил-
лети, халкъы ючюн кюрешгенлени саны аз 
болмагъанын кёргюзтедиле.

- Музейни къабыргъаларында ишле 
фондубузну аз кесегиди. Ата журту ючюн 
къарыуун аямай кюрешгенле мында жер-

лерин табып, бюгюн къараучулагъа да 
туура болгъанлары къууандырады.

- Сау болсунла, бу ишге не жаны бла да 
билеклик этген малкъарлы къарындаш-
ларыбыз. «Алан» жамауат организация 
бла Старейшиналаны советине жюрек 
ыразылыгъымы билдире, бу шуёхлукъну  
кюню  болгъанын чертирге сюеме, - де-
генди ол кюн алгъыш сёзюнде Мухамед 
Хафицэ. 

Не заманда да Къабарты-Малкъарда 
кёп динлени бла миллетлени келечилери 
жарашып жашагъанларын, проект да 
халкъланы бирикдирирге себеплик этген 
байрам болгъанын Беппайланы Суфиян 
да чертип айтханды.

«Черкеслилени таурухлары, эпослары да 
ол эркинликни жырыды. Ала аны ёмюрле-
де да сакълап келедиле», - деп окъуйбуз 
мында кёргюзтюлюннген 1854 жылда 
чыкъгъан Глисонну журналыны бетлерин-
де. «Биз озгъан ёмюрлеге таяныргъа бор-
члубуз, халатларыбызны къатлап этмезча. 
Адыглагъа не заманда да бек магъаналы 
шуёхлукъ сезим болгъаны себепли бирси 
халкъла бла  жарашып, татлы жашаргъа 
борчлубуз», - дейди арлакъда тагъылгъан 
КъМР-ни биринчи Президенти Валерий 
Коковну  1994 жылда жазылгъан  обраще-
ниясындан юзюк.

Битеу дунияда жашагъан адыгланы, 
аны бла бирге миллетлени да бирикдирген  
кёрмюч музейни къабыргъаларында бу 
датагъа аталгъан байрам мероприятияла 
бошалгъынчы турлукъду.

ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат.
Суратла авторнудула.

Къабарты-Малкъаргъа гриппге къажау 
вакцинаны келтирип башлагъандыла. 
«Бюгюнлюкге республикада аны сабийлеге 
жараулу тюрлюсюнден 17 мингден аслам 
эмда башха категория гражданлагъа 120 
минг дозасы барды», - деп билдиргендиле 
Роспотребнадзорну регион бёлюмюнден.

Саулукъ сакълау жаны бла битеудуния 
организацияны (ВОЗ) ал тергеулерине бла 
рекомендацияларына кёре, быллай вак-
циналаны жарашдырыуда гриппни быйыл 
эмда келир жыл кенг жайыллыкъ тюрлю-
сюне къажау амалла хайырланнгандыла. 
Бу аурууну профилактика мадарларыны 
арасында къыйматлыгъы бегирек уллу бол-
гъаннга вакцинация саналады. Илму жаны 

Саулукъ

Гриппни кезиуюне хазырланадыла
бла да ол биринчи жерде болгъанына ишек 
жокъду. Вакцинацияны хайырлылыгъын 
врачла 80 процентге тергейдиле. Прививка 
этилген адам вирусну бу вакцинада болгъан 
тюрлюсюнден кёп къалмай толусунлай къо-
рууланады дерге боллукъду. Алай дагъыда 
адам грипп бла ауруса, ол женгил халда, 
кеси да саулукъгъа артыкъ хата салмай 
алай ётерикди. Вирусха иммунитет прививка 
этилгенден сора эки ыйыкъдан къуралады. 
Алайды да, бу амалны (вакцинацияны) 
эпидемия башланырны эм азы бла онтёрт 
кюн алгъа хайырланыргъа керекди. 

Кюз арты келгени бла ОРВИ неда грипп 
бла ауругъанланы саны да кёбейе башла-
рыкъды. Аны себепли прививканы шёндю-

ден окъуна этерге кереклиси баямды. Аны 
хайыры бла къуралгъан иммунитет бир 
жылны ичинде сакъланады.

Вакцинацияны адамны эрттеден болгъан 
ауруулары къозгъалгъан кезиуде этерге 
жарамайды. Дагъыда тауукъ белокга 
аллергиясы болгъанлагъа да бу амал жа-
рашмайды.

Бегирекда сабийлеге бла уллайгъанлагъа 
этерге керекди прививканы. Нек дегенде би-
ринчилени иммунитетлери энтта да кюч ал-
магъанды, экинчиледе уа ол азая барады.

Къайсы вакциналаны хайырлылыгъы 
бийикди? Тыш къыраллада чыгъарыл-
гъанладамы огъесе бизни къыралда жа-
рашдырылгъанлада. Специалистле аланы 

бирин да артыкъ айырмайдыла. Гриппге 
къажау амалланы санында сертификатла-
ры болгъан препаратланы барысы да бийик 
файдалыкъ кёргюзтгендиле.

Республикада 2014-2015 жылланы кези-
уюнде 233 минг адамгъа «Гриппол» эмда 
«Гриппол плюс» вакциналаны прививкасын 
этерге умут барды. Бу жумушну тамамлар-
гъа ахча федеральный бюджетден жибе-
рилликди.

Биринчиден, вакцинация сабийлеге, 
студентлеге, пенсиячылагъа, саулукъ сакъ-
лау, билим бериу, жумушланы тамамлау 
учреждениялада уруннганлагъа этилликди. 
Алайды да, кесигизни, ата-аналарыгъызны, 
сабийлеригизни саулугъуна уллу кёллю 
болмагъыз, гриппге къажау прививканы 
болжалгъа салмай этигиз.

Басмагъа УЛБАШЛАНЫ 
Мурат хазырлагъанды.


