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ЗАМАН

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ

Аманлыкъчылыкъ бла битеу ведомствола
бирден кюч салып кюреширге керекдиле
Жыйылыуда тёрт вопросха къаралгъанды. Биринчиден, республикада миграция жаны бла законла
къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди. РФ-ни Миграция службасыны КъМР-де Управлениясыны
таматасыны экинчиси Герузланы
Алийни айтханына кёре, тыш къыралладан жашырын келип, мында
ишлегенлени ачыкълар мурат бла
базарлада, къурулуш предприятиялада, ЖКХ-ны мюлклеринде
дайым да профилактика жумушла
къураладыла.
- Жылны аллындан бери 12,7
минг рейд бардырылгъанды, аладан онг мингден асламын ич ишле
органланы келечилери бла бирге.
Битеу да бирге 13,7 минг объект
тинтилгенди, ол санда базарла,
промышленный предприятияла,
жашау журтла, общежитле да. Аланы кезиуюнде миграция законлагъа
2252 бузукълукъ этилгени тохташдырылгъанды, 6,3 миллион сом
тазир салыннганды, юч уголовный
иш ачылгъанды, - деп билдиргенди
докладчы.
460 тыш къыраллыгъа сюд этилип, аланы законлагъа сыйынмагъанлары ючюн РФ-ден туугъан
жерлерине къыстаргъа деген оноу
къабыл кёрюлгенди, аладан бюгюнлюкде 447-си ашырылгъандыла. Аланы асламы Вьетнамдан,
Къытайдан, Узбекистандан эмда
башха къыралладан келгенледиле.
«Болсада тыш къыраллыла республикада криминоген халгъа себеплик этмейдиле», - деп чертгенди
Геруз улу.
Алай урунуу мигрантла бла бирге
тыш къыраллы аманлыкъчы къауумланы келечилери келгенлерине
къоркъуу уллуду. Аны ФСБ-ны
республикада Управлениясыны
таматасыны биринчи орунбасары
Михаил Филимонов белгилегенди.
Аны айтханына кёре, миграция
хал жарсыулу болгъанлай къалады. Анга Сирияда урушдан къачып
жетген репатриантла, Орта Азиядан
иш излеп келгенле да себеплик этедиле. «Ала бла республикагъа тыш
къыраллы террорист организацияланы эмиссарлары кирирге, бандит
къаууамлагъа ахча келтирирге да
боллукъдула», - дегенди ол.
Дагъыда тыш къыраллыланы
хакълары бизни гражданлагъа тёленнгенден иги да азды. Алай бла
предпринимательле къоранчларын
азайтыр ючюн, ишге мигрантланы
алыргъа излейдиле. «Ол а социальный тенгсизликни туудурургъа,
халкъны чамландырыргъа боллукъду», - деп чертгенди ол.
Михаил Филимонов тыш къыралладан республикагъа визасыз келгенлеге сакъ болургъа, Украинадан

къачхынчылагъа болушлукъ этиу
жаны бла комплекс план къураргъа
керек болгъанын чертгенди. Биринчи вопросну сюзгенден сора, битеу
айтылгъанны эсге алып, тийишли
эсгертиуле къабыл кёрюлгендиле.
Экинчи вопрос бузукълукъланы
профилактикасы жаны бла муниципальный программала къалай
толтурулгъанлары бла байламлы
эди. Руслан Фиров жылны биринчи жарымында аманлыкъланы
саны ёсгенин билдиргенди. «Хал
бютюнда Майский, Прохладный
эмда Нальчик шахарлада осалгъа
кетгенди. Алай нек болгъанын ангылатырсыз деп ышанама», - дегенди.
Биринчиден, Нальчикни мэри
Мухамед Кодзоков сёлешгенди.
Аны айтханына кёре, шахарда
аманлыкъланы профилактикасы
жаны бла программа жарашдырылгъанды, аны жашауда бардырыргъа
ахча да барды. Ведомствола аралы
комиссия жыйылыуларын дайым да
бардырады.
Мэр келтирген шартлагъа кёре,
шахарда уллу эмда бек уллу аманлыкъланы саны азайтылгъанды.
Болсада 433 адам бузукълукъланы
къайтарып этгенлери тохташдырылгъанды. Законлагъа сыйынмагъан,
кеслерин тапсыз жюрютген акъылбалыкъ болмагъанланы саны да
аз тюйюлдю: бюгюнлюкде эсепде
29 жаш адам турадыла, аладан
онусуну иши сюдлюк болгъанды.
Жылны аллындан бери 325 акъылбалыкъ болмагъан тюрлю-тюрлю
бузукълукъ этгенлери ючюн ич
ишле органлагъа келтирилгендиле.
Аладан жюзюсю орамлада садакъа
тилеп айланнганлары ючюн.
Аманлыкъланы азайтыу жаны
бла къаллай иш толтурулгъаныны
юсюнден Май районну администрациясыны башчысы Александр
Кислицин да доклад этгенди. Ол
жаш адамланы осал ишледен
кери этер мурат бла культура, спорт
жумушла къуралгъанларын чертгенди. Болсада, ол акъыл этгенича,
районда криминоген болумгъа
аракъы чырмаусуз сатылгъаны уллу
себеплик этеди.
Бу вопрос бла байламлы эсгертиуле къабыл кёрюлгендиле. Анда
муниципальный власть органлагъа
аракъы, тютюн ичиуге, наркоманиягъа къажау ишни тирилтирге,
жаш адамланы юйретиуге аталгъан
культура-спорт жыйылыуланы аслам бардырыргъа, тюрмеден чыкъгъанла къайтарып бузукълукъла
этмез ючюн, аланы иш бла жалчытыргъа кереклиси белгиленнгенди.
Ызы бла базарлада сатыу-алыуну
къурагъанда, законла эмда ичги
затланы сатханда жорукъла къалай
толтурулгъанларына къаралгъанды. «Роспотребнадзорну» КъМР-де
Управлениясыны башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан
Ринат Бараковну айтханына кёре,
республикада болгъан 17 рынокда
дайым да тинтиуле бардырыладыла. Жылны аллындан бери аладан бешисинде хал сюзюлгенди.

Ачыкъланнган бузукълукъла бла
байламлы тийишли материалла
хазырланнгандыла. Аланы асламы
сатыу-алыу жерлени схемалары
болмагъанлары, сатыучуланы юслеринден информация болжалдан
кеч белгили этилгенлери бла байламлыдыла.
Энтта аш-азыкъ товарланы асырагъанда жорукъла сакъланмагъанлары да тохташдырылгъанды.
«Бюгюнлюкде 100 килограмм ашазыкъ продуктла сыйырылгъандыла, ачыкъланнган бузукълукъла бла
байламлы 300 минг сом багъасы
тазир салыннганды», - дегенди Бараков.
Ичги затланы сатханда низамсыз
шартланы асламы «Дубки» базарда
ачыкъланнгандыла. Законнга кёре,
базарлада адамны кеф этдириучю
затланы сатаргъа эркин этилмейди.
«Алай «Дубкини» иелери ол базар
тюйюлдю, сатыу-алыу комплексди
деп, аракъы сатаргъа лицензияла
бередиле», - деп белгилегенди докладчы.
Сёз акциз маркалары болмагъан,
контрафакт ичгини сатыуну юсюнден да баргъанды. Ринат Олегович
къырал стандартла сакъланмай
чыгъарылгъан аракъы азаймагъанын, аны тохтатыу жаны бла иш
тийишли даражада бардырылмагъанын чертгенди.
Бу вопрос бла байламлы КъМРни промышленность эм сатыуалыу министри Игорь Кладько
эмда КъМР-де ич ишле министрни
орунбасары Казбек Татуев да сёлешгендиле. Полициячы келтирген
шартлагъа кёре, жылны аллындан
бери бардырылгъан профилактика операцияланы кезиуюнде
202 сатыу-алыу жер тинтилгенди,
алада ачыкъланнган бузукълукъла
бла байламлы юч уголовный иш
ачылгъанды, 90 административ
протокол жазылгъанды. «Аны
бла бирге сатыу-алыудан 34 минг
шеша аракъы, 5 миллион акциз
марка, эки миллион литр этил спирт
сыйыргъандыла. Ичги затланы
лицензиялары болмай сатхан
482 адам административ жууатха
тартылгъандыла», - дегенди полициячы.
Ол акъыл этгенича, бу сферада
бир низам тохташдырылыргъа
тийишлиди, алай сатыу-алыуда
контроль органланы кёплюгю анга
чырмау этеди. «Аны ючюн ведомстволаны арасында байламлыкъла
болургъа керекдиле», - дегенди ол.
Ахырында жамауат биригиулени
республикада жамауат къоркъуусузлукъну сакълаугъа къатышдырыу жаны бла вопросха къаралгъанды. Комиссияны келечилери
къазакъланы, кеслерини ыразылыкълары бла ишлеген дружинниклени ишлерин къурау вопросланы
сюзюп, тийишли эсгертиулени
къабыл кёргендиле.
Кенгешде башха вопрослагъа да
къаралгъанды.
ТИКАЛАНЫ Фатима.

Хазырланыу

Тийишли паспорт алырча
«РусГидрону» Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде гидроэлектростанцияланы къыш сууукълада чырмаусуз ишлерча
хазырланыу барады. Бёлюмню
пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, аны къыйматлылыгъын бу айны аягъына
ведомствола аралы комиссия
сюзюп башларыкъды.
Аны къауумуна компанияны
кесини, Ростехнадзорну, «Бирикген энергосистеманы» Шимал
Кавказда бёлюмюню диспетчер
управлениясыны, сора МЧС-ни
КъМР-де Баш управлениясыны
келечилери киредиле. Ала къауум кюнню ичинде сагъынылгъан
жумушла бла байламлы не мадарла этилгенине къарарыкъдыла, техника эмда экология жаны
бла къоркъуусузлукъ къа лай
жалчытылыннганын, сора оборудованияны ышаннгылыулугъу
не халда болгъанын да сюзерикдиле.
Бюгюнлюкге бёлюмде сагъынылгъан тема бла байламлы
жыйырмадан аслам жумушла
тамамланнгандыла. Генераторлагъа, трансформаторлагъа,
электротехника эмда гидротехника оборудованиягъа графикге кёре тынгылы эмда кезиулю ремонт этилгенди. Жылны
аллындан бери Къашхатауда
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ГЭС-ни битеу да юч да гидроагрегатында, ызы бла Аушигерде бла Бахсанда станциялада
быллай биришеринде тынгылы
эмда жангыртыу ишле бардырылгъандыла. Акъбаш гидроэлектростанцияда уа шёндю баш
системаладан бирине ремонт
этиле турады.
Хазырланыу программаны
чеклеринде гидроэнергетикле
станцияланы мекямларына,
объектлерине къарагъандыла,
электрокюч установкаланы да
профилактика халда сынап кёргендиле. Жылыу берген эм отну

ёчюлтюучю системалагъа энчи
эс бурулгъанды. Сагъынылгъан
кезиуге алгъадан окъуна битеу
керек материалладан къыстырыкъ этилгенди.
Дагъыда ишчиле бла авариялагъа къажау мероприятияла
бардырыладыла. Станциялада
уруннганланы барысы да быллай
болумда изленнген битеу керек
затла бла жалчытылыннгандыла.
Комиссия, болумну тинтип, бёлюм къыш кезиуге хазыр болса,
анга шагъатха тийишли паспорт
берилликди компаниягъа.
УЛБАШЛАНЫ Мурат.

Тюнене Чегем районну
Нартан элинде уллу къууанч болгъанды. Биринчи номерли орта школда
жангы эки спорт блок
эмда жыйылыула бардырылыучу зал хайырланылыргъа берилгендиле.
Уллу элде, насыпха, сабийле
кёпдюле. Кюн сайын окъургъа
580 жаш бла къыз барадыла.
1941 жылда ишленнген школда
уа не спорт залы, не жыйылыу-

алгъа мында спорт комплекс
къууанчлы халда ачылгъанын
айтып, Нартанда сабийлени кёп
жаны бла айнытырыкъ,билим
берлик объектле мындан ары да
алышынырыкъларына, аслам
бола барлыкъларына ышандыргъанды. Ол къурулушчулагъа да
ишлерин терк да, тынгылы да
тамамлагъанлары ючюн уллу
ыспас этгенди.
Андан сора ол, Нина Емузова
эм Руслан Жанимов къызыл
лентаны кесип, жангы мекям-

Энди школда спорт, актовый залла, ашхана да бардыла

ла бардырылыучу жери, не ашханасы жокъ эдиле. Мектепге
мекям къошаргъа деп онюч
жыл мындан алгъа окъуна оноу
этилген эди, алай иш бармай
эди. Энди уа къурулушчула
аны къысха заманны ичинде
тамамлап бергендиле.
Элни къууанчына КъМР-ни
билим бериу, илму эмда жаш
тёлюню ишлери жаны бла министри Нина Емузова, Чегем
районну администрациясыны
башчысы Къаншоубий Ахохов,
Чегем шахарны администрациясыны башчысы Хасанш
Одижев, КъМР-ни Парламентини тёртюнчю чакъырылыууну
Председателини биринчи орунбасары болуп тургъан, ол элли
Р у с л а н Жа н и м о в , д а г ъ ы д а
башхала келген эдиле.
Къонакълагъа Нартанны орта
школуну окъуучулары, адетдеча, локъумла эм бозадан толгъан гоппан бла тюбегендиле.
Алайда окъуна кичи классланы
окъуучуларындан къуралгъан
« Жул д у зч у к ъ » то й - о ю н а н самбль а кафаны тепсегенди.
Ызы бла Къаншоубий Ахохов
школчуланы,эллилени да алгъышлагъанды. Бир ай мындан

гъа киредиле. Хар не кереги
д а б о л г ъ а н с п о рт з а л л а н ы ,
жумушакъ шинтикли, ариу жарашдырылгъан актовый залны
да къонакъла, эллиле да бек жаратхандыла. Руслан Жанимов
бу бек магъаналы иш болгъанын

Алгъышлау

Магъаналы
борчланы
толтургъан орган
Энчи составны эм Ич ишле министерствону коллегиясыны эм кесими
атымдан штаб бёлюмледе къуллукъ
этгенлени, ветеранланы профессионал байрамлары бла алгъышлайма.
Озгъан кезиуде бу служба тюрлю-тюрлю болумлада ишлегенди эм
айныгъанды, бийик квалификациялы
специалистлени хазырлау бла эм
белгиленнген магъаналы борчланы
толтуруу бла кюрешгенди.
Министерствону штабы оноу
этген баш органнга саналады. Ол
ич ишле бёлюмлени, башха структураланы ишлерине къарайды эм
тамам этеди, аманлыкъчылыкъны
жолун кесиу бла байламлы регионла аралы, жамауат тынчлыкъны
эм къоркъуусузлукъну жалчытыугъа, право низамны сакълаугъа,
стратегиялы оноуланы жашауда
бардырыргъа контроль этеди.
Бу байрам кюнюгюзде сизни
жюрегимден къызыу алгъышлайма,
хар биригизге насып, саулукъ, юйюрлеригизге тынчлыкъ эм монглукъ,
ишигизде Ата журтубуз жашнар
ючюн жангы жетишимле болдуруругъузну тежейме.
С. ВАСИЛЬЕВ,
Ич ишле министерствону
Къабарты-Малкъар Республикада
министри, полицияны
генерал-лейтенанты.

чертип, аны тамамлагъанлагъа
ыспас этгенди. «Устаз хар адамны да жашау жолуну мурдоруду.
Ансыз бир къырал да тийишлисича айнырыкъ тюйюлдю»,дегенди.
Нина Емузова уа журналистле
бла тюбешгенинде былай айтханды: «Жарсыугъа, республикада школланы асламысы кёп
жылланы мындан алгъа ишленнгендиле. Ол заманлада аладан
с у р а м д а б а ш ха э д и . А л а д а
спорт, актовый залла, ашханала болгъан эселе да,энди ала
шёндюгю заманны излемлерине
келишмейдиле. Аны себепли
мындан ары да окъуу юй хар зат

спорт комплексле, залла, башха
социальный объектле республиканы эллеринде дагъыда
ачыллыкъларын, ючжыллыкъ
с а б и й л е ге д е п д а т и й и ш л и
окъуу учрежденияла ишленириклерин, ала 2015 жылда тамамланыллыкъларын да айтханды.
1-чи номерли орта школну
директору Руслан Шогенов а бу
ишлеге бюджетден 36 миллион
сом берилгенин айтып, республиканы таматаларына жюрек
ыразылыгъын билдиргенди.
«Энди жангы ашханабызда 254
сабийни бир жолгъа олтуртуп
ауузландырыр онг барды. Мындан ары школубуз хар не жаны

бла да жалчытылынырча мадарла этилликдиле.Бюгюннгю
школ не къадар тынгылы болса,
билим бериу да аллай бир иги
боллукъду»,-дегенди.
Ол шёндюгюлю къурулуш материалладан ишленнген быллай

бла да толу кючю бла ишлеригине ишегибиз жокъду»,дегенди.
Школчула ол кюн къонакъларына концерт программаларын да кёргюзтгендиле.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну

Б У Й Р У ГЪ У
7-чи октябрь

Нальчик шахар

Къабарты-Малкъар Республикада хауаны
температурасы тюшгени бла байламлы:
1. Жер-жерли муниципальный районланы
эм шахар округланы администрацияларына
тохташдырылгъан мардалагъа кёре 20142015 жыллагъа жылыу бериу кезиуню 8-чи

№621-рп
октябрьден башларгъа.
2. Бу буйрукъну толтуруу жаны бла контрольну Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Уяналаны Казимни боюнуна салыргъа.

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну
Председателини къуллугъун болжаллы халда толтургъан

Ю. АЛЬТУДОВ

Билдириу

Нальчикде транспортну жюрюуюне чек саллыкъдыла
Нальчикде Къабарты орамда темир жол ётген
кесегинде ремонт ишле бардырылгъанлары бла
байламлы 13-чю октябрьде эрттенликде 8 сагъатдан башлап ингирликде 19 сагъатха дери ол
тийреледе транспортну битеу тюрлюсю жюрюрге
онг боллукъ тюйюлдю.
Планнга кёре, темир жолну толусунлай алышындырлыкъдыла, ол тийрелеге асфальт да
салынырыкъды. Ремонт ишле бардырылгъан
кезиуде шахарда жамауат транспорт быллай
орамла бла жюрюрюкдю:
11-чи маршрут Идарова, Суворова, Калинина,
экинчи Промпроезд, Кабардинская эм биягъы

Идаровагъа чыгъып, андан ары алгъын жюрюген ызы бла кетерикди;
21-чи маршрут Идарова, Осетинская, Суворова, Кабардинская эм Идарова орамгъа чыгъып,
сора биягъы жол бла барлыкъды;
15-чи маршрут Идарова, Суворова, Калинина
орам бла эм андан ары эски жолуна чыгъарыкъды. Ремонт ишле бардырылгъан кезиуде ол тийреледе тийишли белгиле да орнатыллыкъдыла,
деп билдиргендиле шахарны администрациясыны пресс-службасындан.
Бизни корр.

Жазылыу - 2015

Хурметли окъуучула!
2015 жылны биринчи жарымына «Заманнга» жазылыу андан
ары бардырылады.
Сиз ана тилибизде чыкъгъан газетге связьны къайсы почта бёлюмюнде да жазылыргъа боллукъсуз. Алты айгъа жазылыуну
багъасы 839 сом 88 капекди. Бу жумушну «до востребования»
амал бла жарашдырып, почтадан газетни кесигиз барып алсагъыз а, багъасы 758 сом 76 капекди.
Бизни индексибиз - 51532
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Бараз кюн, 2014 жылны 8-чи октябри

ЗА МАН

Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ишчи усталыкъла,
алгъадача, бегирек изленедиле
Республикада бюгюнлюкде
эсепде тургъан ишсизлени саны
7990 адам болады. Аланы эмда
тергелмегенлени барысыны да
саны уа 43 мингнге жетеди. Бу
шартланы КъМР-ни Адамланы
иш бла жалчытыу жаны бла
къыра л комитетинде бардырылгъан пресс-конференцияда
аны башчысы Зубер Тхагалегов
келтиргенди.
Ишсизлени эсепге тюшюрюуден сора, тийишли арала,
вакансияланы базасын къурау бла да кюрешедиле. Анга
кёре, жерлени ёлчеми 3500
чакълы болады бюгюнлюкге.
Аланы асламысы, Тхагалегов
билдиргеннге кёре, ишчи усталыкъла дыла: къурулушчула,
токарьла, слесарьла, фрезеровщикле. Медицина эмда
билим бериу бёлюмлеге керекли специалистле, бегирекда
сабий садлагъа воспитательле
жетишмегенлерин да энчи белгилегенди ол.
Сейир шарт: жа ланда
КъМКъУ хар жыл сайын иги

кесек медицина специа лист
хазырлайды. Урунуу рынокда
а ланы жетишмегени не бла
байламлыды? «Республиканы
бу сферасында бюгюнлюкде артыкъда терапевтле бла педиатрла изленедиле. Мени оюмума
кёре, университетни медицина
факультетин бошагъанланы
арасында аланы саны артыкъ
кёп болмаз.
Воспитательле уа, жангы излемлеге кёре, сабийчикле бла
ишлеу жаны бла энчи курсланы бошаргъа керекдиле энди.
Окъургъа сюйгенлеге а ллай
амал бериледи, аны себепли
шёндюгю болум да кёпге созулмаз деп ышанабыз», - дегенди
комитетни башчысы.
Ведомствону бу неда ол борчу
энчи магъаналыды деп айтыргъа
жарамаз. Адамланы иш бла жалчытыу сферада болум не заманда
да артыкъ женгил болмайды. Бюгюн рынокда бир специалистлеге
иги сурам бола эсе, тамбла да хал
алайлай къаллыкъды деген ол
уллу кёллюлюкдю.

Кимни да эсиндеди, бир ненча
жыл мындан алгъада юристлеге
бла экономистлеге окъургъа
сюйгенлени саны аллай специалистлеге болгъан сурамдан бир
ненча кереге аслам болгъаны.
Ахырында уа тийишли ишчи
жерлени кёплеми тапхандыла?..
Аны айтханда, комитетге бойсуннган службала бардыргъан
профориентация жумушлагъа
да бийик магъана бергенди Зубер Тхагалегов. «Бу амал адамлагъа, бегирекда жаш тёлюге,
кеслерини хунерликлерине кёре
усталыкъ сайларгъа себепликди», - дегенди ол.
Иш бла жалчытыу аралада кёп
тюрлю жумушла тамам этиледиле. Ала барысы да хакъсыз
б е р и л е д и л е . С п е ц и а л и с тл е
ары келгенлени вакансияла
бла шагъырейлендиредиле,
усталыкъларына,билимлерине,
сынауларына эмда онгларына
кёре ишчи жерле табаргъа кюрешедиле. Республикада угъай,
къыралны башха регионларында урунуу рынокда болумну

юсюнден да толу информация
бериледи дагъыда. Эсепге тюшгенлеге уа пособие тёленеди.
Аны ёлчеми бюгюнлюкде 8504900 сом болады.
Айтылгъаныча, башха усталыкълагъа юйренирге сюйгенлени профориентация тестни
ётерге жибередиле. Службаны
дагъыда адамланы къауум курслагъа жиберирге онгу барды.
Быйыл бу амалны 900 чакълы
адам хайырланнганды. «Келир
жыл аланы санын кёбейтирге
амал табаргъа кюреширикбиз»,
- дегенди Тхагалегов.
Тюбешиуде Украинада къаугъаладан къачып келгенлени
юслеринден да айтылгъан эди.
Бюгюнлюкде аладан 61 адам
ишлейди республика да. «Гидромет» предприятияда, темирбетон заводда уруннганла, орус
тилден устазла болуп ишлегенле
да бардыла.
Къабарты-Малкъарда башха
къыралладан келгенлеге ишлерге да амал бериледи. Хар

жыл сайын аны бла байламлы
квота ла чыгъа дыла. А лагъа
кёре, республика да шёндю
тыш къыралладан келип 4,5
минг адам урунады. Кимге да
баямды аланы асламысы Орта
Азиядан бла Вьетнамдан болгъанлары.
Комитетни башчысы сакъатланы, акъылбалыкъ болмагъанланы, сабийлерине къарагъан аналаны иш бла жалчытыу не халда болгъанын да
туура этгенди. Ведомствогъа
бойсуннган учреждениялада
информация-билдириу политика къалай бардырылгъаныны
юсюнден да айтханды. «Ишсизлеге себеплик этиу жаны бла
биз мындан ары да къолдан
келгенни аямазгъа кюреширикбиз», -деп, аланы кеслерин да
тири болургъа, усталыкъларын,
билимлерин, хунерликлерин
толу хайырланыргъа чакъыргъанды.
УЛБАШЛАНЫ Мурат.

Блог-тур

«Каспрыба» производствону
алгъыннгы халгъа келтиргенди
Россейни «Каспрыба» компаниясы производствону жангыдан

башлагъанды, ол санда Кърым Россейге къошулгъандан сора
чабакъ тутууну эсеби бла да. Аны юсюнден журналистлеге предприятияны директору Андрей Маркин пресс-конференцияны
кезиуюнде билдиргенди.
-Барыбыз да билген сылтаулагъа кёре, чабакъчыла украинлы
рынокну тас этгендиле, алай эсе да, биз Кърымны сырьёсун бек
сюйюп алабыз, аны къой, биз мындан ары да ол сырьёну кёп
ёлчем бла алыргъа хазырбыз,- дегенди Маркин.
Завод ишлемей тургъанлы бир бёлек жыл болады, алгъаракълада уа аны бу компания сатып алгъанды. Энди предприятие
чабакъладан 18-ден аслам тюрлю консервала чыгъарады. «Каспрыба» Кърымда Къара тенгизни чабакъларын сатып алады.
2014 жылда продукция чыгъарыуну ёлчеми 12 миллион банка
боллукъду, битеу алып айтханда, 2,5 минг тонна чабакъ жарашдырыллыкъды.

Дагъыстанда жангы торпедала этерикдиле

«Дагдизель» деген заводда жангы торпедаланы аслам санда
чыгъарыуну къурар муратлыдыла. Ол ишге 2015 жылда 1 миллиард сом берирге айтадыла, деп билдиргендиле ИТАР-ТАСС-ны
корреспондентине Дагъыстанны Промышленностуну, сатыу-алыуну эм инвестицияланы министерствосунда.
–Ырысхыны производство ызны ишлетип башларгъа эм промышленность майданланы техника бла жалчытыргъа берликдиле.
Торпедаланы жангы тюрлюлери сыналгъандыла. Алада орнатылгъан система сауутча эм тасхачы аппаратча хайырланыллыкъды,деп чертгенди источник.
- Алгъын предприятияда комплектующий частьла бла чурум
болуп тургъан эсе, шёндю завод Россейни кесинде чыгъарылгъан детальланы хайырланады, алгъын аланы тыш къыралладан
келтириучю эдиле. «Дагдизельни» коммерция директору Григорий
Гординни айтханына кёре, Россейни Къорууланыу министерствосуну контрактын толтурур ючюн, аванс тёлеулени 80 процент
чакълысы тышындан келтирилген детальлагъа къоратылады. «Биз
аланы кесибизде чыгъарып башласакъ, алагъа къоратылгъан
ырысхы республикада къаллыкъды»,-дегенди ол.

Дорбунлагъа киргендиле, ветеранны
хапарына тынгылагъандыла
Мында а лагъа Москва дан
археолог Александр Скаков тюбеп, бусагъатда къаллай тинтиу
ишле этгенлерини юсюнден
айтханды. Былайда кюнню жюрюгенине кёре заманны билдирген сагъатны, бурунладан
къалгъан эски элни мурдорун
жокълагъанларын да билдирип, жаш къауумну бютюн сейирге къалдыргъандыла.
«Биз тапхан затладан кёбюсю
Къобан культура бла байламлыды. Адамла асыралгъан обала
тюрлю - тюрлю кезиуледе къуралгъандыла. Болсада былай-

Айлыкъланы ауанадан чыгъарыргъа тийишлиди
Шимал Кавказда жууукъ 3-4 жылны ичинде иш хакъланы
жарымы тенгли бирин ачыкъ этерге керекди. Аны юсюнден
Ессентуки шахарда Россей Федерацияны урунууну эм халкъны
социальный жаны бла къоруулау министри Максим Топилин
билдиргенди.
- Шимал Кавказда урунууну рыногу къыралны башха регионларындан эсе иги да жашырынлыкъдады. Жууукъ кезиуде биз
«жашырын» иш хакъланы жашырынлыкъдан чыгъармасакъ, 15
жылдан сора регионда адамланы пенсия бла жалчытыу иги да
азайырыкъды, -дегенди ол.
Министерство бардыргъан тинтиуле кёргюзтгенлерине кёре,
пенсия фондда страховой счётлары болгъанланы 20 процент
чакълысына взносла тёленмейдиле эм ол адамла кеслерини страховой эркинликлерин къураялмайдыла. Шимал-Кавказ федеральный округну республикаларында страховой взносла тёленмей
тургъан адамла 32 процентден башлап 53 процентге дери
бардыла.

Кёп болмай «КБР-Тур»деген миллет блог-турну
кезиуюнде жаш адамла
Заюковода болгъандыла.
Мында ала, биринчиден,
Ата журт урушда жоюлгъанлагъа бла Жабаги
Казанокону эсгертмелерине гюл къысымла салгъандыла. Ызы бла элден
узакъ болмай археология
ишле бардырыла тургъан
Хара- Хора деген жерге
баргъандыла.

Къобанда - «Ачыкъ правительство»
интернет-ресурс

Краснодар

да жашагъан адамла аланланы
маданиятларындан кёп затны
алгъанлары баямды. Алай была
кеслери да аланла болур эдиле,
деп къояргъа уа таукел болурча тюйюлбюз», - деп чертеди
Скаков.
- Алтын, кюмюш излегенле,
тёгерекни-башны къармап, уллу
заран салгъандыла. Кёп зат ууалып турады, илмугъа болушурча
уллу магъанасы болгъан абери
къалмагъанды, анга жарсырчады, -дегенди Александр.
Арлакъда дорбунлада да
айланып, жаш къауум телефон
антенна болгъан жерге Хара- Хораны эм башына кётюрюлгенди.
Тауну тёппесинде, таш юсюнде
немис - фашист солдатла жазып къойгъан датасы бла «сва-

стика» белги бар эди, ол да бир
заманны шартыды. Былайдан
къарасанг, эл, Бахсан суу да
кёз къууандырырча аламат кёрюнедиле.
Б л о ге р л е э л ге т ю ш ге н л е ринден сора Кармоковланы
юйлерине баргъандыла. Юйюрню таматасы Хусейн, кесини
жашаууну юсюнден айта, Уллу
Ата журт урушну заманларындан да хапар билдиргенди. Кёп
жыл Кармоков Къабарты - Малкъарны колхозларында урунуп
т ургъанды. Омск областьда
целинаны кётюрюрге да уллу
къыйын салгъанды.
«Уруш бошалгъан жыл хар
ким да къыйна лгъан заман
эди. Тиширыула, къартла, сабийле бирча ишлерге кюреш-

гендиле. Бюгюн жаш адамла
жашауларына тарыгъыргъа
бек сюедиле. Мен алагъа хар
заманда айтама, сиз къыйын
заманланы кёрмегенсиз деп.
Энди арт жыллада элде жаш
адамла эл мюлкге асламыракъ
эс бура башлагъандыла. Жер
сюрген, малгъа кърагъан да
кёп бола барады. Ол да къууандырады», - дейди ол.
Хусейн тёрт сабийни аягъы
юсюне салгъан атады. Бюгюнлюкде уа ол жыйырма туудукъну эм аладан туугъанланы да
ёсдюрген насыплы аппады.
Дарья ШОМАХОВА.
КъМР-ни Басма эм коммуникация жаны бла къырал
комитетини пресс-службасы.

Россейлиле неден къоркъадыла,
неден къоркъмайдыла

Качествогъа энчи эс
Республиканы Правительствосуну жол ишле бла байламлы
бегимини чеклеринде КъМР-ни
Транспорт эм жол мюлк министерствосу Баксанский хуторгъа
баргъан жолну кесегинде тынгылы жангыртыу ишлени башлагъанды. «Объектни ремонт
программагъа Май районну
бла Ново-Ивановское элни администрацияларыны заявкаларына кёре къошхандыла», - деп
билдиргендиле министерствону
пресс-службасындан.
Ишлени кезиуюнде подряд
организация алайда тийишли
билдириуле орнатханды. Жер
ишле къысха заманны ичинде
тамам этилип бошалгъандыла.
Шёндю уа жолну асфа льтны
салыргъа хазырлау барады.
Объектде битеу керек техника
барды: экскаваторла, грейдерле, катокла, ауур жюкле ташыучу машинала. Хайырланнган
материаллагъа бла технологиялагъа эмда ишни качествосуна
министерствону специа листлери дайым контроль этгенлей
турадыла. Жол, графикге кёре,
бу жылны ахырына жангыртылып бошаллыкъды.
Бизни корр.

Б и з н и ж а м а у ат ы б ы з б и р
заманда да тынчлыкълы эм
шош болмайды. Алай эсе да,
ВЦИОМ-ну социологлары берген шартлагъа кёре, ахыр жыллада къоркъуулукъну даражасы иги да тюшгенди. Жаланда
хар заманда айтылыучу сёзле
сагъыш этдиредиле: «Уруш
болмасын ансы».
Россейлилени бек тынгысызландырады къыралны жерин
толтуруп къояргъа боллукъ
м и г р а н тл а н ы тох та у с у з ке л и ул е р и . А л л а й о ю м л а р ы н
айтхандыла сорулгъанланы 27
проценти. Хар не да тенглешдиргенде ачыкъ болады, дейдиле халкъда. Жылны ичинде
аллай оюмла сезерча окъуна
болмагъандыла. 2013 жылда
мигрантла россейлилени 27
процентин сагъайтхандыла,
он жылны ичинде уа ала
эки кере азайгъандыла (2005
жылда-58 процентге). Гражданланы ючден экиси мигрантла
басынчакълыкъ этериклерине
ийнанмайдыла.
Тогъуз жылны ичинде россейлилени сагъышландырып
т ургъан стратегиялы магъана лары болгъан объектлеге
терактла этерге болурла деген
оюм кёп къалмай юч кере
азайгъанды (64 процентден 24
процентге дери). Адамланы юч-

Чеченде бир тау тёппе
ТАСС-ны атын жюрютюрюкдю

ТАСС информация агентствону 110-жыллыкъ юбилейини
намысына Чечен Республиканы Итум-Калинск районунда тау
тёппелерини бирине «ТАСС-ны Тёппеси» деген ат аталгъанды. Аны
юсюнден «Ведучи» курортда бардырылгъан къууанчлы жыйылыуда билдирилгенди.
Агентствону генеральный директору Сергей Михайловну
айтханына кёре, аллай оноу чеченли тауланы ариулукълары
эм республика бла да, Рамзан Кадыров бла да къаты шуёхлукъ
жюрютюлгенини намысларына аталгъанды. «Ол битеу дунияда
да биринчи тёппеди асламлы информация органланы аты айтылгъан, аны ючюн биз жюрек ыразылыгъыбызны да билдиребиз.
Быйыл бизни агентствобузгъа 110 жыл болады, Чечен сау болсун бизге аллай саугъа этгени ючюн», - дегенди Михайлов.

Кизлярда - биринчи сабий сад

Социология

ЖОЛ МЮЛК

крайда «Ачыкъ правительство» деген регион
интернет-ресурс толу кючю бла ишлеп башлагъанды, деп билдиргендиле ИТАР-ТАСС-ны корреспондентине Къобанны проектге
кёз- къулакъ болгъан жамауат палатасында. Палатаны секретары
Любовь Попованы айтханына кёре, ол жамауат, бизнес оноучу
къауум эм законла жарашдырыучула биригип ишлерик жангыз
майдан боллукъду.
Субъектде жашагъанла сайтха регионну инфраструктурасын
айнытыуну юсюнден кеслерини предложенияларын салыргъа,
крайны эм муниципалитетлени власть органларына предложенияларын берирге эркиндиле. Сайтда администрацияны битеу араларыны электрон базаларына тюзюнлей ётерча онгла бардыла.
Андан сора да, энчи бёлюм да къуралгъанды гражданла берген
предложенияланы ишге сингдирирге.

ден бири (35 проценти) аллай
акцияла боллукъ тюйюлдюле,
этдирмезле, дейдиле. Беш жыл
мындан алда уа аллай ышаныулукъну халкъны жаланда 13
проценти айтхан эди.
Жу у у к ъ к ъ о н ш ул а б л а у а
(Украина, Грузия эм Балтика)
аскер сермешле болургъа боллукъдула деген къоркъуула бардыла дегенле аз тюйюлдюле,
алай эсе да, аллай къоркъуула
2005 жылда болгъанларындан
эсе аздыла. Болсада Россейде
жашагъанланы тёртден бири
(23 проценти) аллай тюйюшле
болургъа боллукъдула, дейдиле, 41 проценти уа болургъа
боллукъ эселе да, болмазла,
дейдиле. Халкъны 47 проценти Запад чабаргъа боллукъду,
деп къоркъады, 46 проценти
уа хал ол чекге жетмез, дейди.
Къалгъан болумланы юслеринден адамла, озгъан кезиуледеча болмай, ышаныулукъ
бла сёлешедиле. Тогъуз жыл
мындан а лда гражданланы
тёртден ючюсю (76 проценти)
оноучу, элита къауумлагъа бёлюнюп, «власть къоллу болур
ючюн» жагъалашып башларла
деп къоркъа эдиле. Сорулгъанланы 50 проценти шёндю алай
боллукъ тюйюлдю, деп жууап
этген эдиле.
«Российская газета».

Къумукълула бла чеченлиле кёбюрек жашагъан Кизлярда,
республиканы бек уллу, сабийле кёп тууучу эллеринден биринде
сабий сад ачылгъанды. Анда хар юйюрде, орта эсеп бла алгъанда, ючюшер сабий барды, алай эсе да, мында шёндюге дери
сабий сад болмагъанды. Аны хатасындан сабийчикле школгъа
дери окъутуучу Моздокдагъы учреждениягъа кюн сайын 12 километрни жюрюп тургъандыла.
Садикде ишлериклени къаууму толу къуралгъанды. «Ата- анала бек ышанадыла мында сабийлени орус тилде иги сёлеширге
юйретириклерине. Элде уа, орус тилни иги билмеген халкъ
жашайды, аны хатасындан школда да кёп чурум, чырмаулукъ
этедиле окъуу процессге»,- деп ангылатхандыла элни администрациясында.

Севастопольда водолаз жумушланы
специалистлери оноулашхандыла

«Водолазное дело России» деген Халкъла аралы конференция
кесини ишин Севастопольда башлагъанды. Шёндюге дери ол конференция Краснодарда бардырылып тургъанды, Кърым Россейге
къошулгъанындан сора ол мероприятияны бери кёчюрюрге деп
оноу этилген эди.
Беш кюнню ичинде бардырыллыкъ конференциягъа къыралны
битеу регионларында 250-ден аслам адам къатышырыкъды. Аны
чеклеринде «Подводное наследие Крыма» дегем форум эм Россей
Федерацияны Правительствосундагъы Тенгиз коллегияны водолаз
ишле жаны бла Ведомствола аралы комиссиясыны жыйылыуу
боллукъду.
Аскер къутхарыучуланы эм водолаз специалистлени хазырлаучу арада суу тюбюндеги диверсантланы кёргюзтюу юйрениуле
боллукъдула. Форумгъа къатышханлагъа авария-къутхарыучу
кемелеге экскурсияла къураллыкъдыла.

Майкопда-ЖКХ-ны халкъ мектеби

Майкопда-ЖКХ-ны халкъ школу ачылгъанды, анга жамауат
организацияны активистлери жюрюрюкдюле, школ жарыкъландырыу иш бла эм жашау-комунальный сферада тюрлениулени вопрослары жаны бла гражданлагъа консультацияла берликди, деп
билдиргенди ИТАР-ТАСС-ны корреспондентине Жамауат палатаны
председатели Владимир Шустов.
Алгъын ол проблемала жаны бла дерсле бардырылып тургъандыла, ала энди да керек болгъандыла. ЖКХ-ны системасын иги
билирге сюйгенле да кёбейгендиле, ол санда жашау журтланы
иелерини товариществоларыны эм кёп фатарлы юйлени советлерини председательлери бардыла.

Бараз кюн, 2014 жылны 8-чи октябри

Поэзия ингир

ЭСКИ АУУЛЛАРЫБЫЗ

Жыллагъа, ёмюрлеге да
бойсунмазлыкъ чыгъармала

Эл-Журт
ты таурухлада айтылгъан,
эрттегили эллерибизден
бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргеракъ барып,
Бахсан черегини сол жанында,
ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай
гитче жерчикге да ушайды.
Алай жууугъуракъ жанласанг
а, айхай да, аны уллулугъу,
элпеклиги эсленеди.
Аулакълары, тёшлю жерлери да бар. Элни шимал жаны
Къоргъашин таугъа тирелипди. Къыбыла жаны бла уа,
тарны экиге бёлюп, Бахсан
череги тенгизге ашыгъышлы
барады.
урун заманда былайда
ариу жашау къайнагъанды. Эллиле мал тутхандыла,
сабан сюргендиле, жигит
жашла жортуууллагъа барып,
кишиликлерин сынагъандыла.
Деменгили Къарча да жашагъанды бу тёр элде. Андан
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-Тур, Къамгъут бий, бизге боллукъ болгъанды. Бахсан ауузу
жау аскерден толгъанды,-деп
аны чакъыргъандыла. Ол а, аты
бла бирге кешенеден чыгъып,
жауланы чач-тюк этгенди. Бир
жол а биреулен къауум кере
къычырып алдагъанды. Андан
сора Къамгъут бий, ачыуланып,
чыкъгъанын къойгъанды деген
хапар жюрюйдю.
Отузунчу жыллада орус алимле къабырны къазгъандыла.
Бир къабыргъасы оюлгъан да
этген эди. Тырныауузчу жашла
аны къалагъандыла. Алгъын
алайлада бахчала, биченликле
да болгъандыла.
Бу журтну баш жанында суу
секиртме барды. Анга уа Жамалутдинни чучхуру дейдиле.
Бурун заманда Геккиланы
Жамалутдин илипин ишлеп,
андан суу тартып, ол тийреде
бахчасын, биченлигин да сугъаргъанды.

Бу кюнледе КъМКъ-ну Отарланы Керим атлы малкъар
маданиятны арасы Мечиланы Кязимни 155-жыллыгъына
аталгъан тюбешиу къурагъанды. Ары келген къонакъланы араларында жазыучула, алимле, кёчюрме иш
бла кюрешгенле, культураны келечилери, студентле да
болгъандыла.

-Кел, Къарачач, Къара-Ташха
барайыкъ,
Къара-Ташдан тёбен таргъа
къарайыкъ.
Къаншаубийим келе эсе,
жырлайыкъ.
Келмей эсе, чачыбызны
жыртайыкъ...
Жиляй-жиляй Къара-Ташны
жарайыкъ…

Чилмиян къол.
Б у же р д е а д а м жа ш а м а й
тургъанды. Эки жюз жыл
мындан алда уа бери Огъары
Бахсандан Геккиланы Къамбекни жашлары Абут, Ибрай,
Тюлкю, Чымай кёчюп келедиле. Аланы Тютю ёзенде, ТютюКъолда, Муккулан тийресинде
б и ч е н л и к л е р и , б а хч а л а р ы
болгъандыла. Жайда, Огъары Бахсандан келип, ишлеп
тургъандыла. Жол узакъ, жюрюген къыйын. Сора къарындашла, Эл -Журтунда тохтап,
аны жангыртып тебирейдиле.
гюзле бла Адыр-Суудан
ул л у н а р ат то м у р о ул а ны ташыйдыла, юйле, баула
ишлейдиле. Алай бла эл
жангыдан къуралады. Урушну
а ллында жылла да юч жыйырмагъа жууукъ юй бар эди
мында. Уллу Ата журт уруш
башланнганда, жашла къазауатха кетгендиле. А ла дан
жаланда Баттал бла Чотча
къайтадыла.
Артда Эл-Журтуна да кёчгюнчюлюк сынаргъа тюшдю.
Геккилары да, бирси таулулача, Бахсан тарындан Азияны аулакъларына кёчдюле.
Топуракъ юлюшлерин анда
тапханла къалдыла, саулары
ызларына къайтдыла. Асламысы Тырныауузда тохтадыла.
Эл-Журту уа оюлгъанлай, чачылгъанлай къалды. Шахарны
къурулушу баргъанда, аны
ташларын ташыдыла.
югюнлюкде хунала тюплери шагъатдыла былайда
эл болгъанына. Сора тёгереги
темир буруу бла бегитилген
къабырла. Оразада, къурманда, тукъум адамла барып, аланы тазалайдыла. Эски орамланы, арбазланы уа чыгъанала,
юлкюле басхандыла.
Арт кезиуде бир-бир оюлгъан, чачылгъан эллерибизде
адамла, тёгерек-башны тазалап, картоф, хобуста салып,
бахча ёсдюредиле. Бу жанында да аллай ишле этилселе,
тарых магъаналы Эл -Журту
энтта да жангыдан къуралыргъа да болур, Аллах айтса!

поэзиясында кётюрюлген темалагъа жангызлай къалгъан кезиуледе сагъыш этерге керекди,
дегендиле.
КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Моттайланы
Светлана уа сёзюнде Мечи
улуну «Салихат бла Махетчи»
поэмасыны жигитлерини сыфатларыны теренлик лерине
эс бургъанды. Аладан бири уа
Огъары Малкъарда жашагъан
Цораланы Ахматды. Ол а Светлана Мустафаевнаны ыннасыны

Ингирни ача, университетни
проректору Баразбийланы Муслим Кязимни заманына кёре
бийик билимлилигине эс буруп,
ол ёз халкъы окъуулу, хунерли
болса сюйгенин белгилегенди.
Закийни чыгъарма ларыны

Кязимни кёргенле, жарсыугъа,
ауушхандыла. Алай ала саулукъдан закий бла байламлы эсгериулерин алимле, жазып алып, бу
жыйымдыкъгъа кийиргендиле.
Аны таныгъанладан бири Геграланы Муталип болгъанды.

баш ёзеги тюзлюкге итиниудю.
Бу сезимин Кязим битеу жашауунда сакълап, анга кертичилей
къалгъанды. Аны ючюн жууукъду ол адамлагъа да. Инсан
дуниягъа жаратылгъандан сора
жамауатны а ллында кесини
борчун, ишини магъаналылыгъын ангыласа, анга уллу, чынтты
адам деп айтыргъа боллукъду.
Мечи улуну поэзиясында бийик
философия бла бирге халкъыны
жарсыулары, тёгерегинде тюбе-

Мария айтыугъа кёре, ол поэтни
юсюнден кёп сейир шарт билгенди. Къарт юйюню къабыргъасында Орлов шахаргъа баргъанында
сатып алып келген Тарас Шевченкону бла Мечиланы Кязимни
суратларын тагъып тургъанды.
Бу эки адам халкълары ючюн
кёллери бла жарсыгъанладандыла, алагъа тынгыласала, кёп-кёп
адамны жашауу иги жанына
тюрленирик эди деген оюмну
къаты тутуп.

туугъан къарындашы болгъаны
себепли аны хапары бютюн толу,
сейир да эди. Докладыны ахырында поэтесса бюгюнлюкде
бизни жазыучуларыбыз закийни чыгъармаларын кёчюрюрге
усталыкълары жетерик болур,
бу магъаналы ишни къолгъа
алыргъа керекди деп, кесини
бир талай кёчюрмесин эшитдиргенди.
«Заман» газетни баш редакторуну орунбасары Беппайланы
Му та лип да, тамата къа лам
къарындашыны чыгъармачылыгъына уллу хурмет этгенин
билдирип, Мечи улуну кеси
кёчюрген тизгинлерин, анга
жоралап жазгъан магъаналы
назмусун да окъугъанды.
Тюбешиуде КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну правленини таматасыны орунбасары
Бегийланы Абдуллах да сёлешгенди. Ол Малкъар арагъа
кеси бла Кючмезланы Раяны
поэтни чыгъармачылыгъы бла
байламлы бир ненча китабын
саугъалагъанды. «Литературная
Кабардино-Балкария» журналны баш редактору Хасан Тхазеплов а, Мечиланы Кязим къуру
малкъар халкъны угъай, битеу
дунияны поэтиди, деп алгъанды
жыйылгъанланы кёллерин.
Эсгериу ингирде закийни сёз-

ген кемчиликле, къууандыргъан
учунуула да толу ачыкъланадыла.
Бюгюнлюкню кюнюнден къарасанг да, аны чыгъармаларыны
эски болмагъанларын ангылайбыз. Бошдан айтыла болмаз поэтге файгъамбар деп да.
- Аны гитче гюрбежисинде жазылгъан тизгинле уллу дунияны
баямлайдыла. Малкъар халкъны
тин байлыгъыны айныу жолунда
Кязимни къыйыны уллуду. Назмуларыны хайырындан а биз
шаркъ поэзияны теренлигине,
ислам цивилизацияны буруннгулу тарыхына тюшюннгенбиз.
Къулийланы Къайсын да аны
сыйлы устазына санагъанды.
Келигиз, биз да аланы хурметлерин бийикде тутайыкъ, - деп,
профессор Эфендиланы Салих
да Кязимни чыгъармаларыны
кёчюрмелери аз болгъанына эс
бурулурун излегенди.
Мечи улу жашагъан кезиуде
дуния тохтамай тюрленнгенлей
тургъанды. Урушла, жалгъан
даула, артда уа кёчгюнчюлюк
да. Таулуланы къыйын кюнлери
тынчладан эсе кёбюрек эдиле,
алай поэт, игиликге ийнаныуун,
жарыкъ кёллюлюгюн тас этмей,
башхаланы да алагъа бойсунуп
къалмазгъа чакъыргъанды.
Жарыкъландырыучуну, философну тёзюмлюлюгюне, тюз
ниетлилигине Виктор бла Мария
Котляровла «Балкария. Боль и
гордость» атлы китапларында
эс бургъандыла. Бюгюнлюкде

Поэтни ангыларгъа сюе эсенг,
аны туугъан журтуна къара деген
сёз жюрюйдю халкъда. Шыкъы
артыкъ айбат жер болмагъанлыкъгъа, анда хауа, энчи табийгъат кеслерича сейирдиле.
Аны айта келгеним, бир талай
жыл мындан алгъа Феликс Хараев Америкадан келген туристлени ары элтгенин билебиз. Мария
эсгергенича, ала андан дунияда
быллай тарыхлы, тамаша, ич
дуниянгы, сезимлеринги къозгъагъан жер кёрмегенбиз деп
къайтхандыла. Аны назмуларына
тынгылагъандан сора уа бу бизни акъылыбызгъа сыйынмайды,

лерине жазылгъан жырланы
Музыка театрны солисткасы
Гергъокъаланы Халимат ариу
айтханды. Студентле уа назмуларын окъугъандыла.
Ол кюн, уллу гуманистни бай
чыгъармачылыгъын эсгерип,
поэзиясыны ачыкълыгъына,
аны бла бирге жашырынлыгъына тюшюнюр онгубуз болгъанына къууаннганбыз. Закий тутхан
ныхытлы адабият жолла уа энтта да тынгысыз тинтиучюлерин
сакълагъаны хакъды.

Ё

Гошаях бийчени тереклери.
сора да, атлары халкъ жырлада къалгъан Къырымшамхалланы бий Бекмырза, аны тёрт
жашы - Элбуздукъ, Къамгъут,
Къаншаубий, Гелястан эм айсурат Гошаях бийче да.
у юйюрню юсюнден кёп
та у р у х ж ю р ю й д ю . Б и й
Бекмырзаны экинчи жашы
Къамгъут тау элледе айлана,
жюрюй тургъанды. Жау чапханда, халкъны бирикдирип,
анга къажау сюегенди. Бир
кере баргъанында, Гошаях
бийчени сабий заманында кёрюп, Эл-Журтуна урлап, алып
келтиргенди. Ёсгенден сора
кесине къатын этер мураты
бар эди аны. Ол, жарсыугъа,
умутуна жеталмай ёледи.
Халкъны аллында уллу хурмети жюрюген адамгъа кешене ишлеп, анда асырагъандыла. Бахсан ауузуна душман
кирсе, адамла, кешене аллына
барып:

Б

Къамгъут бийни кешенеси.
бир жанында уа, тик
Э лни
къаягъа тирелип, эски къаланы оюлгъан къабыргъасын
кёребиз. Анга Гошаях бийчени
экинчи къаласы дейдиле. Аны
бери жанында уа къаягъа чыкъгъан атлауучла бардыла. Ала
къол бла ишленнгеннге окъуна
ушайдыла. Башлары, жанлары
да сыйдам, тюз да сюрме бла
жонулгъанча. А ла уа Гошаях
бийчени атлауучларыдыла. Бийче алайтын къаягъа ёрлегенди.
Аны ортасына жете баргъан
жерде ыран барды. Анда сары
эрикле ёседиле. Ала кеслери да
Гошаях бийчени тереклеридиле.
аурухда аты айтылгъан бийче бла байламлы дагъыда
б а р д ы л а же р л е . С ё з ю ч ю н ,
Къара-Таш. Къаншаубий узакъ
кетсе, Гошаях къарауаш къызын Къарачачны да элтип, анга
чыгъып, Тотур ёзеннге къарагъанды. Жырда аны юсюнден
былай айтылады:

Т

Таурухда а ла жиляй-жиляй
ташны жаргъандыла деп айтылады. Къара-Таш Чилмиян
къолда болгъанды. Арт жыллада ол тийреде ток тартханда,
аны трактор бла тюртдюрюп,
суугъа атхандыла. Эл-Журтуну
тарыхыны бир бети аны бла
жокъ болгъанды.
ъаншаубий, зар адамланы
хаталарындан къыйын ауруу тийип, дарман излей, кетип,
къайтмай къалады. Андан сора
Го ш а я х б и й ч е К ъ а р ач а й г ъ а
Къарт-Журт элге кёчеди. Ахыр
жыллары анда ётгендиле аны.
Къобан сууну сол жанында,
эски къабырлада Гошаях бийчени кешенеси бюгюн да сакъланады:
Къаншаубийим, сени ючюн
Кёп къыйынлыкъ кёргенме,
Айлана келип, Къарачайда
Аман бла ёлгенме…
Бир къауум замандан сора,
баям, эл кёчюп кетген болур.

К

Б

ОСМАНЛАНЫ Хыйса.

АДЕТ-ТЁРЕ

Уланы ахшыны
келини да ахшы
Къайын юйде
Келин къайын юйюне биринчи атлагъанлай окъуна, тау адетге кёре жюрютгенди кесин. Ол кезиуледе аны отоудан
тышына чыгъаргъа окъуна эркинлиги
болмагъанды. Аны не тюрлю жумушун
да дигизасы этгенди. Баш ауу алынып,
бети ачылгъандан сора юй ичинде жумуш
этип башласа да, орамгъа чыгъаргъа уа
эркинлиги болмагъанды.
Алай эрттенликде къайынлары уяннгынчы, арбазны сыйпау, ууакъ-тюек
жумушла этиу аны борчу эди. Къайын
анасындан эркинлик болмай аш-суугъа
къатышмагъанды. Арада бир ауукъ заман озса келинни къайын атасы, анасы
жашагъан отоугъа сый этип кийиргендиле. Андан сора юй жумушлагъа жол
ачылгъанды.
Болсада жаш келинни кеси аллына
гумугъа кирирге, андан аш-суу этерге
эт, жау, бишлакъ, ун алыргъа эркинлиги
жокъ эди. Къайын анасы не зат берсе,
анга кёре юйюрге аш-азыкъ хазырлагъанды.
Ол къайын атасы бла кёп заманны
сёлешмей тургъанды. Бир-бирле уа ёлюп
кетгинчи тил тутхандыла. Белгилисича,
киеу, келин да юйюрню тамата адамлары
бла бирге олтуруп азыкъ ашамагъандыла.
Дагъыда келин къайынларыны атларын
айтмагъанды, аланы хар бирин эркелетип сёлешгенди. Сёз ючюн, Алтынчач,
Кюнюм, Айым, Наным, Атлы, Гиняз,
Жулдуз, Татлыхан… Кёбюсюнде уа анга
аланы жарашдырыргъа къайын анасы
неда тамата апсыны болушхандыла.
Къайын атагъа келинине сёз айтыргъа
неда жумуш буюрургъа тюшсе, ол эшите
тура эсе да, башха адамгъа айтып, ол
анга тилманчлыкъ этгенди. Андан сора
да, ол келинине тюберге эркинлик алыр
эм тил ачдырыр ючюн, анга саугъа береди, къурманлыкъ союп, жууукъларын,
ахлуларын, къоншуларын сыйлайды.
Болсада келин аллай эркинлик алгъандан сора да къайын атасына да

сёлешмегенди, айтханына тынгылап, сёз
айтмай, буйругъун толтургъанды. Ол кеси
билип болгъанды не этерге кереклисин.
Къайын атасы намаз этер заманда
тазын, къумгъанын бергенди, абидез алдыргъанды, ашар заманында къангагъа
азыкъ салгъанды. Хар не керегин да алжаусуз тынгылы этерге, кёлюн алыргъа
кюрешгенди. Ол затлагъа ата юйюнде
юйренип келгенди, эрини юйюнде уа
къайын анасыны, тамата апсынларыны
насийхат сёзлерине къулакъ салгъанды.
80-90-жыллыкъ къарт къатынла бусагъатда да ёхтемлик бла айтадыла ёмюрлеринде къайын аталарыны алларына чыкъмагъанларыны, анга тил ачмагъанларыны
эм аны къатында ашамагъанларыны
юсюнден. Аллай низамлы болуу, адетлени
жюрютюу тынч болмагъанды. Намыслы
тиширыула алай этгенлерине бир заманда
сокъуранмагъандыла, къайын аталарыны,
эрлерини намысларын кётюргенлерине,
алай бла кеслерине даража тапханларына
ыразы болгъанлай жашагъандыла.

Ат жашырыу
Эри къатыныны атын тыш адамланы
къатларында окъуна айтмагъанды, аны
не махтамагъанды, не сёкмегенди. Киши
амандан болады къатын аман деген сёз
Кавказда эрттеден жюрюйдю. Бусагъатда да былай айтханла кёпдюле: «Сени
тынгылы жашынг бар эсе, келининг да
иги боллукъду». Бу сёзлени магъаналары
уа жашынга кёре, келининги сыры, къылыгъы, иши, намысы да демекликди.
Юй бийче да эрини атын айтмагъанды, анга: «бизни киши», «къайын анамы
жашы» дегенча атла атагъанды. Ол жаланда къайын атасыны, анасыны атларын
жашырып къоймай, башха тамата жууукъланы эмда тукъумну белгили адамларыны
атларын да айтмагъанды.
Къайын атасыны, аны къарындашыны,
эрини, къарт анасыны атлары айтылгъан
заманда, келин, олт ургъан жеринден
ёрге тургъанды, намыс этгенди. Адеби,
къылыгъы, намыс эте билиую бла келин
кеси атын иги бла айтдыргъанды, къай-

ынларындан ыразылыкъ алгъанды.
Кертиди, жаш келиннге ол тюрлю адетлени, жорукъланы айыпсыз толтургъан
тынч болмагъанды. Алай ол бек иги ангылагъанды, къайынларын къаллай бир
ариу кёрюп багъаласа, эрини намысы
аллай бир кётюрюллюгюн, кесине даража табарыгъын. Аллай юйюрде мархабатлыкъ, жарашыулукъ, къолайлы жашау
боллугъуна уа не сёз. Андан сора да,
юй бийче кесини акъылы, этимлилиги,
жигерлиги, тизгини, башламчылыгъы бла
да эрине къанат боллугъун, аны игилеге
къошарыгъын, тенг этеригин да эсинден
чыгъармагъанды.

Бугъуу адет
Жангы юйюр къурагъанла ал кезиуде
жашны ата-анасындан букъгъандыла,
къатын бла эр да бир ауукъ заманны кишиге кёрюнмей тургъандыла. Киеу, келин
да къайынларыны кёзлерине урунмазгъа
кюрешгендиле.
Жаш бла аны юй бийчеси отоуда кеслери жангыз къалып, сёлеше тургъанларын атагъа бла анагъа эм башха тамата
жууукълагъа не аз да кёргюзтюрге керек
тюйюл эдиле. Ала кеслерини сабийлерин
эркелетгенлерин, ала бла ойнагъанларын
да жашыргъандыла.
Жаш келинни эри да кесини ата-анасына
эм абадан жууукъларына кёрюнмегенди,
аладан къачханды, букъгъанды. Тюбеп
къалса уа, бёркюн кёзлерине тёбен тюшюргенди, алагъа жол къоюп, бир жанына бурулгъанды неда артха айланып
кетгенди.

Болуш юй
Ал кезиуде жаш болуш юйде тургъанды.
Журтуна улан нёгери бла кече келгенди,
келин отоугъа киргенди. Эрттенликде
да адамла къозгъалгъынчы туруп, артха
къайтханды. Анга кюндюз келин отоуда
турургъа жарамагъанды, айып болгъанды.
Келин да кесин тюз алай жюрютгенди.
Алай жашдан эсе андан къаты суралгъанды адетлеге, тёрелеге табыныу.
ТЕММОЛАНЫ Мухадин.

ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат.
Суратланы автор алгъанды.

Конкурс

Эм къууатлы арбазла
Кёп болмай Баксанёнок элде
«2013 жылда эм къууатлы арбазла» деген конкурс болуп бошалгъанды. Анга къатышхан 30
юй тюрлю-тюрлю саугъалагъа
тийишли болгъандыла.
Бу магъаналы иш элни администрациясыны таматасы Хаути
Абрегов къурап бардырылады.
Конкурс комиссияны санына

депутатла бла жамауат келечиле кирген эдиле. Ала хар юйню
тазалыгъына, аланы тийрелери
не халда болгъанларына багъа
бергендиле. Дагъыда коммунальный тёлеулени заманында
эмда толусунлай берилгенине да
эс бурулгъанды.
Биринчи жерлени алгъан юйлени «Эм къууатлы арбазла»

деген белгиле бла саугъалагъандыла. Андан сора да, а ла
хайырланнган таза суу ючюн
тёлеуледен бир жылгъа эркин
болгъандыла.
Лера АБАЗОВА.
Бахсан районну администрациясыны пресс-службасы.
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Белгилеу

РФ-ни Культура министерствосуну «Ара шахарланы
чыгъармачылыкъ къауумлары регионлада» федерал
программасыны хайырындан республикабызда жашагъанлагъа, къонакълагъа
да Москваны бла СанктПетербургну артистлерини,
белгили коллективлерини,
художниклерини хунерликлерине тюшюнюр онг
болгъанды. Бу кюнледе да
Миллет музейде Москвадан
келген шаркъ халкъланы искусстволарыны къырал музейини «Корабль пустыни»
атлы кёрмючю ачылгъанды.

Урунууну бла эришиулени бир бирден айырмай

Озгъан ёмюрлени жылыуу
сакъланнган сейирлик затла

- Мындагъы чыгъармалагъа
къарай, юзмез басхан къызыу
къумлагъа тюшгенча суннганбыз
кесибизни. Ол жомакълы дуния
къайсыбызны да кёлюбюзге жетерчады. Быллай магъаналы проектле ючюн Россейни Культура
министерствосундан коллегаларыбызгъа бек ыразыбыз, - дегенди, аны ача, КъМР -ни культура
министри Мухадин Кумахов.
Экспозицияда ишле уа, кертиси бла да, сейир эдиле. Юсю
багъалы жюн кюйюзле, дарий
жаулукъла, минчакъла бла жасалгъан агъачдан ишленнген
тюени сыфаты кёрмючню ара
жерин алгъанды. Къабыргъалада тагъылгъан суратлада уа
XIX-XX ёмюрледе Орта Азияны
бла Закавказьени халкъларыны

жашау турмушу ачыкъланады. Сёз
ючюн, Илья Мазельни «Невеста»,
Расим Бабаевни «Стоянка», Михаил Гайдукевични «Путь к базару»,
Владимир Фаворскийни «Самарканд», Галина Орлованы «Транспорт пустыни» дегенчаларында.
Арлакъгъа ётсенг а, кёзюнге
багъырдан этилген къумгъан,
челек, чайник урунмай къалмайды. Ала салыннган тапканы
юсюне жайылгъан чий дарийден
стол жабыу а бизни ынналарыбыз кёчгюнчюлюкден эсгериу
саугъача биргелерине келтирген
къумачлача сейирди. Былада озгъан ёмюрлени къол усталарыны
жюрек жылыуу бюгюнлюкде да
сакъланады десек, баям, терс болмаз. Къабыргъалада тагъылгъан
тамаша суратлары бла кюйюзле

уа малкъар халкъны тиширыулары
кийизлерине ургъан оюулагъа нечик ушайдыла деп келеди эсинге.
Юзмезли жерни огъурлу адамлары, аланы маданиятлары, исси
хауасы, аны сыйлы жаныуары
- тюе - бир адамны да уллу кёллюлей къояр амалы жокъду, бютюнда таулуланы. Азмы эшитгенбиз
ата-бабаларыбыздан ол тийрелени
жашауларыны, табийгъатыны
юсюнден хапарларын. Кёрмючге
келгенле да бир бёлек заманнга
ол сейир дуниядан юлюшлю болгъанча эдиле.
- Музейибизде битеу шаркъ
къыралланы культурасы бла байламлы экспонатла жыйылыпдыла.
Бу коллекция ол жыйымдыкъны
аз кесегиди. Мындан ары да
сизни маданият араларыгъыз

АКЦИЯ

бла байламлыкъ жюрютюп, бир
бирибизге не жаны бла да билеклик этгенлей турлугъубузгъа
ышанама, - дегенди искусствоведенияны доктору, шаркъ халкъланы искусстволарыны музейини
башчысыны орунбасары Тигран
Мкртычев.
Аны алайлыгъына бизни да
ийнанырыгъыбыз келеди. Ала
былтыр да «Дракон и феникс»
кёрмючлери бла къууандыргъанларын эсгере, республикабызгъа
быйыл къайтып келирге кёлленнген эселе, баям, бизни къараучубузну сейири алагъа хычыуунду.
ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат.
СУРАТДА: (башында) Тигран
Мкртычев сёлешеди.
Суратла авторнудула.

Юйрениуле

Лекцияла, ушакъла, рейдле
Россейни Наркоконтролюну
федера льный службасыны
КъМР-де Управлениясы республиканы ич ишлери Саулукъ
с а к ъ л а у м и н и с те р с т в о л а р ы
бла бирге быйыл 2014 жылда
сентябрьни 15-синден 25-сине
дери «Россейни сабийлери»
деген ведомствола аралы комплекс оператив-профилактика
акция бардыргъанды. Тийишли
министерствола бла ведомствола республика да 301 билим
бериу учрежденияда, ол санда
акъылбалыкъ болмагъанла сау
сутканы жашагъан эм окъугъан
2 0 у ч р еж д е н и я д а , н а р кот и клени, психотроп затланы заранлыкъларыны юслеринден
142 лекция окъугъандыла, 214
ушакъ бардыргъандыла.
Аны бла бирге законсуз наркотикле сатыугъа къатышханланы
терсликлерин, жууапха тартыллыкъларын ангылатыугъа
аталып бардырылгъан 114 профилактика магъаналы ишлеге
кёп
жаш адам къатышханды. Операцияны чеклеринде
Россейни ФСИН-ин КъМР-де

Управлениясыны къуллукъчулары бла бирге ведомствола
а р а л ы р е й д л е н и ке з и у ю н д е
184 къаугъалы юйюрге барып,
алада акъылбалыкъ болмагъанланы жашау халларына, болумларына къарагъандыла.
Ата-аналарына законсуз наркотикле эм уулу затла сатханл а р ы ю ч ю н Р Ф - н и Уго л о в ный кодексини статьяларына
тийишлиликде жамауатдан
айырмай, юйлеринде сабийлери бла жашасынла
деп
сюд этилгенди. Дагъыда акъылбалыкъ болмагъан 16 жаш
адам да законсуз наркотикле
сатханлары ючюн уголовный
кодексни статьяларына кёре
терсленнгендиле.
Операция бардырылгъан кезиуде транспортда наркотикле
бла байламлы законсузлукъ
ишле болмазларына да къайгъы р ы л г ъ а н д ы . С ё з ю ч ю н , 15
автовокзалда, бир аэропортда,
5 те м и р жо л в о к з а л д а т и н тиу ишле бардырылгъандыла.
Жаш адамланы араларында
наркоманияны кенг жайылыуун

азайтырча башха да кёп тюрлю
иш тамамланнганды.
Законсуз наркотикле, психотроп затла сатып алгъанлары,
сатханлары, келтиргенлери,
элтгенлери, жарашдыргъанлары ючюн Наркоконтрольну
федеральный службасыны
КъМР-де Управлениясы КъМРде МВД бла бирге операция
бардыргъандан сора РФ-ни
Уголовный кодексини 228чи статьясыны 2-чи кесегине
эм 228.1-чи статьясыны 6-чы
кесегине, 232-чи статьясыны
2-чи кесегине, 234-чю статьясыны 2-чи кесегине, 150-чи
статьясыны 1-чи кесегине кёре
18 уголовный иш ачылгъанды.
Андан сора да, 3,5 килограмм
наркотик сыйырылгъанды.
Административ право низамгъа бузукълукъла этилгенлерини юсюнден 140 протокол
жазылгъанды, тогъуз жаш адам
эсепге алыннганды.
Россейни Наркоконтролюну КъМР-де Управлениясыны
пресс-службасы.

Полиция

Терк окъуна тутхандыла
Россейни МВД-сыны Нальчикде Управлениясыны къуллукъчулары оператив-излеу
ишлени кезиуюнде тюкенден
кийимле урларгъа умут этген
къызла кимле болгъанларын
тохташдыргъандыла. Аладан
бирлери Бахсан шахарда жашагъан 31-жыллыкъ, экинчиси

аны тенги Кишпек элде жашагъан 22-жыллыкъ тиширыуладыла.
Тинтиу ишлени кезиуюнде
ачыкъланнганына кёре, а ла
Нальчикде юс кийимле сатхан
тюкенде айлана кетгендиле
да, андагъы затланы урларгъа
кюреше т ургъанлай, къа лай

эсе да, чырмау чыгъып, муратларына жеталмай, къачып
кетгендиле.
Ол шартха кёре уголовный иш
ачылгъанды. Алагъа юйлеринден тышына кетерге жарамагъаны эсгертилгенди.
КъМР-де МВД-ны
пресс-службасы.

Къабарты-Малкъарда
халкъны газ бла жалчытхан мюлк къуралгъанлы 55
жыл толгъанын бу отрасльда ишлегенле спартакиада
бла белгилегендиле. Черек
районда «Къара-Суу» сабий солуу лагерьни спорт
майданында «Газпром
газораспределение Нальчик» акционер обществону
12 филиалыны 250-ден
аслам келечиси волейбол
ойнап, ташны эмда гранатаны узакълыкъгъа атып
эм жипни тартып эришгендиле. Хорлагъанла кубокла эмда дипломла къоллу
болгъандыла.
солуй да билебиз.
РФ-ни Президенти Вла димир Путин къыралда халкъны
саулугъун игилендириу жаны
бла указгъа къол салгъанды
да, биз аны толтурургъа мурат
этебиз. Аны бла бирге уа миллет
тёрелени да сакълаугъа баш
магъана бериледи, ол себепден
а эришиулерибизни программасына таш атыудан эмда
жипни тартыудан эришиулени
да къошханбыз», - дегенди ол
бизге эмда Огъары Малкъар
э л н и б а ш ч ы с ы Ата б и й л а н ы
Асланнга ыразылыгъын билдиргенди.
«Газпром газораспределение
Нальчик» компанияны юсюнден
айтханда уа, бюгюнлюкде анда

Эришиуле компанияны байрагъын кётюрюуден башланнганды. «Газовикле», къауумлагъа юлешинип, бирлери волейбол площадкагъа жыйылгъандыла, башхалары граната,
таш атып, къарыуларын сынагъандыла. Алай бла команда
эсепде биринчи жер «Газпром
газораспределение Нальчик»
акционер обществону Урван
районда филиалы алгъанды,
Чегем эмда Бахсан районланы
командалары уа экинчи эмда
ючюнчю жерлеге чыкъгъандыла.
Спартакиаданы ахырында уа
Огъары Малкъарны бла Черек
районда филиалны командалары футбол ойнагъандыла. Бу

тюбешиуде уа биринчи сагъынылгъанла кючлю болгъандыла.
«Газпром газораспределение
Нальчик» акционер обществону
профсоюз биригиуюню эмда
«Нефтегазстройпрофсоюзы»
республикалы организацияны
таматасы Валерий Золотарев,
спартакиаданы къуралыулу бардырылгъанына ыразылыгъын
айта, быллай эришиулени бардырыу тёре болгъанын чертгенди.
- Профсоюз организацияланы
республикалы спартакиадаларына да къатышыучубуз, быйыл
а бизни команда Къарачай-Черкесде волейболдан зональный
эришиуледе экинчи жерге чыкъгъанды. Коллективибиз саулукълу болургъа итинеди, ишлей,

мингнге жууукъ адам ишлейди.
Аланы арасында ишчи борчларын бийик даражада толтургъанлары ючюн тюрлю-тюрлю
къырал саугъалагъа тийишли
болгъанла да бардыла.
Предприятияны баш борчу республикада жашагъанланы,
производство бла байламлы
социальный эм культура объектлени газ бла чырмаусуз,
кемчиликсиз жалчытыргъады.
«Быйыл мюлкге 55 жыл толады да, бу заманны ичинде
ишибизде бир тюрлю кемчилик
болмагъанды, - деп чертгенди
Валерий Золотарев.
ТИКАЛАНЫ Фатима.
Суратла авторнудула.

Акция

Керти болумгъа
жууукълашдырып
КъМР-де Терроризмге къажау миллет комитет терактла
болдурмазгъа себеплик этерча
тактика-къутхарыучу окъуула
бардыргъанды. Аны баш магъанасы - аманлыкъгъа къажау
сюелиу жаны бла мадарланы
системасын игилендириудю эм
террорлукъ къоркъууну жолун
кесиудю.
Окъууну сценариясына кёре,
террористле сауутлары болгъан складны къолгъа этебиз
деп аскер объектлеге ычхыннгандыла Кюч структураланы
тири кърмашханларыны хайырындан банда къауум жокъ
этилгенди.
Тактика-къу тхарыу окъуулада террористлеге къажау
кюреш жашауда болуучусуна
жууукъ бардырылгъанды эм
хорлам бла бошалгъанды. Ол
а КъМР-де Оператив штабны
эм терроризмге къажау кюрешни къурай билгенлерини
хайырынданды.
КъМР-де Терроризмге
къажау миллет комитетни
оператив штабы.

Уллугъа-гитчеге да хайырлы дерсле
«Жаяу адамлагъа сакъ
болугъуз» деген ат бла бардырылгъанды Нальчикде
акция. Анда женгил эм пассажир транспортну водительлеринден сакъ болуу,
жаяу адамланы жолда эслеп
ётерлери изленнгендиле.
Нальчикде Калинин атлы орамда билим бериу учрежденияла,
интернат школ эм юннатланы
станциясы бардыла. Алагъа уа
абаданла, сабийле да кёп жюрюйдюле. ГИБДД-ны къуллукъчулары сабийлерин ол окъуу юйлеге
жюрютген ата-анала эм маршрут
таксилени водительлери бла
ушакъларында автотранспортну
тохтатыуну эм пассажирлени
тюшюрюуню жорукъларыны
юслеринден айтхандыла, жаяу
адамланы аяргъа кереклисин
белгилей, иги кесек алгъа окъуна автомашиналаны терк барыуун селейтирге деген тилекни
аманат этгендиле.
Окъуу смена башланырдан
алгъа школчулагъа автотранспорт жюрюген жолдан къалай
ётерге кереклисини юсюнден
листовкала юлешгендиле. Аланы
кийимлеринде узакъдан окъуна
кёрюнюрча жарыкъ берген бел-

гилери болурларын эсгергендиле.
Абаданланы уа жол-транспорт
аварияланы статистикалары бла
шагъырейлендиргендиле. Жаяу
адамла къаллай сылтаула, чурумла, жангылыкъла эм халатла
бла авариялагъа тюшгенлерини
юсюнден юлгюге кёргюзтюп ангылатхандыла.
Жаяу адамланы къоркъуусуз-

лукъларын жалчытыр ючюн,
Калинин орамны бир кесегинде
быйыл июньда алдаулу, жалгъан
сызлыкъланы суратларын ишлегенча этип, бузулгъан чунгур, тёбе
болгъанча кёргюзтгендиле. Ол а
водительле чырмауланы алгъадан эслерге, автомашиналарын
акъыртын элтирге, сакъ жюрюрге
болушады.
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