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ЗАМАН

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ

ВРЕМЯ

Къабарты-Малкъарда жылны ахырына 155 социальный
объект хайырланылыргъа берилликди
айтханды. Толу болмагъан шартлагъа кёре, ВРП-ни ёлчеми 117,6
миллиард сомгъа жетгенди эмда
былтырны ол кезиуюнден эсе 6,3
процентге ёсгенди. Промышленностьда жюкленнген товарланы
ёлчеми 47 миллиард сом чакълы
бир болгъанды, промышленность
производствону индекси 110 процентге жетерикди.
Республика да чыгъарылгъан
эл мюлк продукцияны ёлчеми,
шёндюгю багъала бла тергегенде,
35,7 миллиард сомдан асламды
(102 процент). Къурулушда 9,5
миллиард сом (122,2 процент), ол
санда жашау юйледен 327,7 минг
квадрат метри (112,7 процент) хайырланылыргъа берилликди.
Баш капиталгъа салыннган инвестицияла бир жылгъа 30 миллиард
сомну т у та дыла (130 процент).
Ро зн и ц а сат ы у - а л ы у н у ё л ч еми
100 миллиард сомдан озарыкъды
(104,5 процент), -деп,Юрий Коков
статистика шартланы келтиргенди.
Ол айтханнга кёре, бюджетлени

барысына да жылны ичинде 12,4
миллиард сом (124 процент) жыйышдырылгъанды.
Юрий Коков промышленность
производствода халны юсюнден
тынгылы айтханды. «Терекалмаз»
заводну болумуна эмда Тырныауузну тау-байыкъландырыучу комбинатын жангыртыуну онгларына
федерал ведомстволада къарала
тургъанын чертгенди.
Гитче бизнесге себеплик этиуню
республиканы оноучусу магъаналы
ишледен бирине санагъанды. «Биз
орталыкъ эмда гитче бизнесни,мен
анга юйюр бизнес дерик эдим,
чайпалыуладан, къоркъуулу болумладан сакъларгъа борчлубуз. Аны
«къалтырап» тургъанын тохтатыргъа, керексизге ышандыргъанны
къояргъа, ахыры болмагъан контроль тинтиуле бла чырмау этип
турмай, шарт болушлукъ этерге
заман болгъанды. Алай а бизнес да
тюзлюк бла,ачыкъ ишлерге тийишлиди», - деп къошханды ол.
Республиканы Башчысы келтир-

ген шартлагъа кёре, республика да чыгъарылгъан продуктла
бла кеси кесин жалчытырча болгъанды. «АПК-да чыгъарылгъан
продукцияны 20 процентин биз
къыралны башха субъектлерине
жиберирге боллукъбуз, алай биз
излеген болумлагъа кёре»,-деп,
Коков бек алгъа халкъны сейирлери эмда багъала эсге алынырыкъларын чертгенди.
-Биз кесибизни товарла чыгъарыучуларыбызны кёллендирир
ючюн, бир ненча проектни кёргюзтгенбиз, федерал программалагъа да къатышыргъа келишгенбиз. Правительство шёндю
ма аны бла кюреше турады, -деп
къошханды ол.
Андан сора Юрий Коков журналистлени сорууларына жууапла
бергенди. Пресс-конференциядан
толу отчёт газетни жууукъ заманда чыгъарыкъ номеринде басмаланырыкъды.
Бизни корр.

АЙНЫУ

Алгъа базынып къарайдыла
Сёз ючюн, жерчиликни юсюнден
айтханда, сууукъла тюшгюнчюннге окъуна заманында тирликни
жыйып, сабанланы мулдах сюрюп,
кюзлюк урлукъланы да себип бошагъандыла мында. Малланы бла
къанатлыланы багъыугъа, этни,
сютню жарашдырыугъа да уллу эс
бурулады. Саулайда комплексде
400 адам ишлейди. Предприятияда
эт, консервала, къыйма, сют эмда
тахта кёгетлени жарашдырадыла.
Чыгъарылгъан продукция заманында сатылады.
Быйыл предприятиягъа 85 жыл
болгъанды. Бюгюнлюкде районда
ол иги айный баргъан мюлкледен
бириди. Мында производствону
ёсгени бла жараусуз техниканы
да жангылагъа, игилеге а лыша
бара дыла. А лгъаракъла да эски
тирменни кетерип, аны орунуна
жа н г ы с ы н , а л г ъ ы н н г ы д а н э с е
кючлюрегин салгъандыла. Къара
эриклени жарашдыргъан цех да
ишлеп башлагъанды. Уруннганланы

Кёп болмай Май районну администрациясыны башчысы
Александр Кислицын комиссияны санында Ново-Ивановскдеги «Ленинцы» эл мюлк предприятияда болгъанды. Къонакъла
комплексни болуму бла толу шагъырейленнгенлеринден сора
бир тюрлю чурумсуз ишлеген, дайым айный баргъан мюлкге
кёп ыспас сёз айтхандыла.
ашханаларыны къатында тёрт отоулу къонакъ юй да хайырланыргъа
берилгенди.
-Бусагъатда бу мекямны ич ишлери бла кюрешебиз. Жаз башында
уа тышындагъы жумушланы да тамамларыкъбыз,- дейди комплексни
директору Владимир Бердюжа.
Къонакъла кёп болмай салыннган
сют жарашдыргъан завод ха да
къарагъандыла. Аны уллулугъу 550
квадрат метрди. «Ол битгинчиге
дери 2001 жылда бир кюннге беш
тонна сют жарашдырыргъа жарагъан цехни хайырланып тургъанбыз.
Ол кезиуде кюннге юч тонна сют
сауула эди. Бусагъатда сют берген

къумалы малла алгъанбыз, ашларын да игилендиргенбиз. Аны хайыры бла бир суткагъа 10-11 тонна сют
алабыз»,- дейди Бердюжа.
Заводну кесини лабораториясы,
сууутурча отоулары да бардыла.
Мында дагъыда кефир, къайнатылгъан сют, бишлакъ, сют баш эм
сюзме чыгъаргъан цех да ишлейди.
Быллай заводну жангыз да мекямын салыр ючюн, беш миллион
сом къоратылгъанды. Аны оборудованиясына да 30-40 миллион
сом къоратылгъанды. «Бизнича,
къолайлы эл мюлк предприятиягъа
окъуна ол бек уллу ахчады. Болсада, биз акъыл этгенден, завод

ФЕСТИВАЛЬ

сында «Презентация команды»,
«12 стульев», «Ярмарка вакансий»
деген конкурсла, стол теннисден
эришиуле, тюрлю-тюрлю оюнла,
презентацияла да болгъандыла.
Фестивальны къонакълары
алагъа керекли приборланы жангы
тюрлюлери бла шагъырейленнгендиле, мюзикл театргъа баргъандыла эм бир ненча «тёгерек столгъа»

къатышхандыла. «Республикадан
баргъан команда, биринчи жер
алып, диплом бла премия къоллу
болгъанды»,-деп билдиргендиле
КъМР-ни Басма эмда асламлы
коммуникацияла жаны бла къырал
комитетни пресс-службасындан.
Алагъа дагъыда теннис ойнарча
стол да берилгенди саугъагъа.

ХУРМЕТЛЕУ

Устаны багъасы чыкъгъанды
Къабарты-Малкъарны Къуллукъчу тиширыуларыны ассоциациясы
быйыл «Рабочая честь КабардиноБалкарии» деген конкурсну бардыргъан эди. Ол ишчи усталыкъланы даражасын кётюрюу мурат
бла къуралгъан эди, кеси да тёрели
халда бардырылып турлукъду.
Кёп болмай конкурсну биринчи
кезиуюню эсеплери чыгъарылгъандыла. Анда хорлагъанланы
Нальчикде къырал концерт залда
къууанчлы халда белгилегендиле.
Предприятияланы бла организацияланы ары къатышхан келечилерини санында Ассоциацияны
дипломлары бла 25 адам саугъаланнганды. «Рабочая честь» деген номинацияда уа стажлары 35
жылдан аз болмагъан, коллективлеринде атлары иги бла айтылгъан
специалистле сыйланнгандыла.
Ол къауумгъа Элбрус районну
жо л у п р а в л е н и я с ы н ы и ш ч и с и
Чочайланы Хусейн да киргенди.
«Адамлыгъы болгъан, намыслы,
тюз ниетли устады ол. Ишинде жууаплыды, не жаны бла да ышанырча
аллай адамды», - дегенди аны
юсюнден управленияны башчысы
Ахматланы Мурадин.
- Мен Къыргъызда туугъанма.
19 57 ж ы л д а б и з н и ю й ю р ю б ю з
Кёнделеннге къайтхан эди, - дейди
Хусейн. - Ол кезиуде манга жети

кесини багъасын юч-тёрт жылгъа
къайтарыргъа керекди», –дейди
мюлк башчы.
Келир заманда сют продукциягъа деп жарашдырылгъан къагъыт упаковкаланы предприятияны
кесинде чыгъарып башларгъа
умут этедиле. Ары да жангы ишчиле керек боллукъдула.
Быйыл сют промышленность
бла байламлы Битеуроссей конференциягъа бизни республикадан «Ленинцы» эл мюлк предприятие жетинчи кере къатышханды.
Ол жыйылыу жыл сайын Сочиде
ётеди. Анга къыралны битеу регионларындан, ол санда Узакъ Востокдан, Сибирьден да, келедиле.
Бу жол да Владимир Бердюжа
башчылыкъ этген мюлк ахшы жетишимле болдура келгени ючюн
ол форумну сыйлы диплому бла
саугъаланнганды.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны кенгешчисини
юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны

УКАЗЫ

ДРОЗДОВ Игорь Петровични Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны кенгешчисини
къуллугъуна салыргъа.
Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы
Нальчик шахар, 2014 жылда 17-чи декабрьде, №253-УГ

Ю.КОКОВ

Къууанч

Тёбен Жемталада жангы сабий сад
Бу кюнледе Тёбен Жемталада хайырланыугъа жангы сабий сад берилгенди.
КъМР-ни Билим бериу, илму
эм жаш тёлюню ишлери
жаны бла министерствосуну
пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, анда бир
кезиуге 140 баланы кечиндирирге онг барды.
Бу къууанчлы ишни магъаналылыгъын энчи белгилерчады. Нек дегенде шёндюге дери элде сабий сад
болмагъанды. Ата ла бла
анала балаларын район
арада неда башха элледе

учреждениялагъа жюрютюп
тургъандыла.
Объектни къурулушуна
70,082 миллион сом къоратылгъанды. Ахчаны кёп
къалмай барысы да къырал
бюджетден берилгенди. Республиканы бюджетинден да
къошакъ халда 360 минг сом
жиберилгенди.
Эки къатлы садик битеу
шёндюгюлю излемлеге келишеди, оборудование бла
да толусунлай жалчытылыныпды. Анда методика, медицина кабинетле, музыка
эм спорт бла кюреширча

отоула да бардыла.
Хар сабий къауумну уа
кесини энчи аты боллукъду:
"Лучик", "Искорка", "Улыбка",
"Солнышко". Ата-аналагъа
эмда педагоглагъа деп информация стендле жарашдырылгъандыла. Объектни
арбазында уа сабийлеге
ойнарча майданчыкъла къуралгъандыла. Садик ишлеп
башлагъаны бла районда
3-7-жыллыкъланы быллай
учреждениялагъа очереди
толусунлай кетерилгенди.
Бизни корр.

Юбилей

Халкъыбызны ийнагъы
Зумакъулланы Танзилягъа атап
19-чу декабрьде Музыкалы театрда Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти, РСФСР-ни
М. Горький атлы Къырал саугъасыны лауреаты, миллетибизни ийнагъы Зумакъулланы Танзиляны 80-жыллыгъына
жораланнган къууанчлы жыйылыу боллукъду.
Бизни газет алгъаракълада, анга атап, энчи номер
да чыгъаргъанды, тюрлю-тюрлю статьяла да бере-бере
тургъанды. Алыкъа да Танзиляны терен фахмусуна баш
ургъанла, аны поэзиясын сюйгенле редакциягъа статьяла,
назмула келтиргенлерин къоймайдыла. Аланы бир къаууму бла окъуучуланы шагъырей этерге сюебиз.
Ол материалланы 2-чи бетде окъургъа боллукъсуз.

Жазылыу-2015

КУРДАНЛАНЫ Сюлемен.

Культура

Москвадан - диплом эм саугъа бла
Сокъурланы Битеуроссей обществосуну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню жаш тёлю командасы кёп
болмай Москвада бардырылгъан
«Доступная среда-открытый мир»
деген фестивальда биринчи жер
алгъанды.
Оюнлагъа къыралны бир ненча
регионундан он команда къатышхан эди. Фестивальны программа-

Багъасы 10 сомду

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы
Юрий Коков тюнене жер-жерли
эмда федерал басма органланы
журналистлери бла тюбешиуюнде
билдиргенди.
- Бюгюнлюкде 90-дан аслам
объект ачылгъанды эмда жангыртылгъанды. Саулукъ сакълауда ала
13-дюле (жылны ахырына дагъыда
40 ачыллыкъды). Спорт объектледен сегизиси ишленнгенди (жылны
ахырына дагъыда тёртюсю хайырланылыргъа берилликди).
Битеулю билим берген 3 школда
640 окъуу жер къуралгъанды (жылны ахырына 1125 жери бла 6 сабий
сад ачыллыкъды). Юч уллу театрны
бла Курзалны мекямларына тынгылы ремонт этилгенди, ЖКХ-да суу
эм газ бла жалчытыучу 6 объект
хайырланылыргъа берилгенди,-деп
къошханды Юрий Коков.
Ол дагъыда экономиканы энишге
тюше баргъанын тохтатыргъа эмда
т у тхучлу этерге, аз-аздан ёрге
кётюрюле барырын жа лчытыргъа къолдан келгенин да айырып

Орта кюн,
2014 жылны
18-чи
декабри
1
№ 243 (19664)

жыл бола эди. Орта школну бошагъанымдан сора Тырныауузда
профессионал-техника училищеге киреме. Анда столяр-плотник
усталыкъны алама. Аскерге барып
къайтхандан сора шахта-къурулуш
управленияда ишлеп башлайма.
Бизни участкабыз комбинатны объектлерини къурулушунда кюреше
эди. Къауум заман башха жерде да
уруннганма, Элбрус элде юйлени

салыугъа да къатышханма.
Жолланы ишлеу бёлюмге ол 1975
жылда келген эди. Туугъан къарындашы Ахмат бла бирге иги кесек
заманны Бахсан шахарда урунуп
тургъанды. Тырныауузгъа экиси да
2003 жылда къайтхан эдиле. Жарсыугъа, Ахматны саулугъу ишлерге
къоймайды, Хусейн а бюгюнлюкде
да тириди. Ол эллеге, жайлыкълагъа, туризм объектлеге баргъан
жолланы грейдер бла тазалайды,
тап халгъа келтиреди. Жай кезиу
неда къыш болсун, иш азаймайды.
Б и р г р е й д е р д е от у з ж ы л д а н
аслам ишлегени Хусейнни техникагъа аяулу кёз бла къарагъанын
шарт кёргюзтеди. Ол аны хар несин
да тынгылы биледи, бузулгъаны
болса уа, шуёхлары Геккиланы
Шамил, Макытланы Мурат эм Хайырланы Мухтар анга болушлукъ
этерге хазырдыла. Биргелей иш да
терк барады.
- Бизни коллективибиз бек игиди,
- дейди жол къурулушчу. - Мени
жыл саным алтмыш ючден атлагъанлыкъгъа да къарамай, онгума,
саулугъума кёре ишлегенлей турлукъма. Манга берилген саугъаны
юсюнден а былай айтыргъа сюеме
- анга бизни управленияда уруннганланы къайсысы да тийишлиди.
ТЕМИРЛАНЫ Анатолий.

Той-оюн сюйгенлени
саны ёседи
Тёбен Чегемни Маданият юйюнде той-оюн къауум къуралг ъ а н л ы тё рт ж ы л д а н а с л а м
бола ды. Ол заманны ичинде
ары жюрюген къызла бла жашла, тюрлю-тюрлю байрамлагъа
жоралап, концерт программала
кёргюзтгенлей турадыла. Репертуарда чам, буруннгу халкъ
эстра да жырла да бардыла,
аланы ёз тилибизде, орусча да
айтабыз.
Коллектив онбеш а дамдан
къура ла ды. Анда назмучула,
жырчыла да бардыла. Аладан
бир къауумун энчи чертирге
сюеме. Габоланы Марина жыры,
ариу ёню бла эллилени кёбюсюню кёлюне жетгенди. Туудуланы
Алина, Ахкёбекланы Ахмат, Хаджиланы Мариям бла Жамиля,
Чыпчыкъланы Саният назмула
окъуйдула. Тепсеучюле уа быладыла: Аппайланы Алина, Залийханланы Солтан, Улбашланы
Таулан эм Мызыланы Лаура.
Кюнден-кюннге бизни къауумгъа той-оюнну сюйген жашла
бла къызла келедиле, алай бла
саныбыз кёбейе барады. Анга таматалыкъны Нина Шихова этеди.
Ахыр концертибизни къартлагъа
атагъан эдик. Ары келген къонакъла, эллиле да жаратханларын билдиргендиле.
Жарсыугъа, ишибизде бир
кемчилик да барды. Кесибизни
къобузчубуз болмагъаны себепли аппаратураны тилеп алыргъа
тюшеди. Элни администрациясыны башчысы Къонакъланы
Илияс жангы жылгъа аппаратура алыргъа айтханды да, аны
ашыгъып сакълайбыз.
БАЙТУУГЪАНЛАНЫ
Исмайыл,
Тёбен Чегемни Къулийланы
Къайсын атлы
школуну окъуучусу.

Бизни керти болушлукъчубуз
Мен Хасанияны орта школунда
малкъар тилден бла литературадан
устаз болуп кёпден бери ишлейме.
Ариу тилибизни жашырынлыкъларына сабийлени юйретеме. Бай адабиятыбыз бла аланы шагъырей этеме.
Дерслени кезиуюнде, ёз тилибизде чыкъгъан китапладан сора да,
«Заман» газетни да хайырланама.
Бютюнда бек халкъыбызны адетлерини, тёрелерини юслеринден
айтханда.
«Заманда» тау эллерибизде школланы, устазланы, окъуучуланы юс-

леринден да терк-терк материалла
чыгъа турадыла. Дерследе аланы
сюзебиз, юлгюге келтиребиз. Жаш
тёлюню ариу къылыкъгъа юйретирге, окъуугъа кёл салыргъа себеплик
этедиле.
Халкъыбызны быллай газети болгъанына къууанабыз, аны бла ёхтемленебиз. Мындан арысында да
редакция бла байламлыгъыбызны
юзмезгеди муратыбыз.
КЪУРМАНЛАНЫ Азинат,
Хасанияда 16-чы номерли
школну устазы.

Игиликни нёгери
Сыйлы окъуучула!
«Заман» тарыхыбызны ачыкъларгъа, культурабызны айнытыргъа, тилибизни, адет-тёрелерибизни сакъларгъа кюн сайын кюрешеди. Дагъыда
жаш тёлюню ахшы юлгюледе юйретиуню, ол адепли, окъуулу, хунерли
болуп ёсюуню баш борчуна санайды, дайым къайгъысын кёреди.
Алайды да, жазылыгъыз, алыгъыз, окъугъуз ана тилибизде чыкъгъан
газетни. Анда басмаланнган материалла бла сабийлеригизни, туудукъларыгъызны шагъырей этигиз. Ийнаныгъыз, ол хар таулу юйюрге жангыз
да игилик келтирликди.
«Заман» газетни редколлегиясы.

Бизни индексибиз - 51532
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Орта кюн, 2014 жылны 18-чи декабри

ЗА МАН

Кёкню жети къатысындан
тюшген тизгинле

ау а детдеча, бек а лгъа
битеу дуниягъа белгили
шайырны, кертиси бла да халкъ
поэтни, миллетибизни эм жарыкъ жулдузу Зумакъулланы
Танзиляны Россейни илмула
академиясыны, Къабарты-Малкъар илму араны, битеу да
республикабызны алимлерини
атындан байрам кюню бла
къызыу алгъышлайма!
Быллай къууанч кюнде бирэки энчи сёз айтыргъа излейме.
Биз Танзиляны быллай бир нек
сюебиз? Биринчиден, ол закий
назмучуду. Кесини тизгинлери
бла айтсакъ: «... фахму адамгъа
кёкден тюшеди, къадар бла
бериледи». Ол сылтаудан аны
назмулары жер жюзюнде туумагъандыла, ала кёкню жети
къатысындан келедиле дерчады.
Аны ючюндю аланы нюрча жаннганлары, тазалыкълары, жарытхан, жылытхан да этгенлери.
Экинчиден, аллай закийликни,
фахмуну бирге жыйышдырып,
халкъына - къыралына жарарча
этмеклик - Танзиляны иш кёллюлюгюдю, арымай - талмай
урунууу; къадар бла берилген
затланы кенгертип, кёплеп, семиртип-кючлендирип жашаугъа
сингдиреди - усталыкъгъа бурады. Анданды юбилярны алай
тынгылы да, кёп да жазгъаны.
оэтессаны чыгъармачылыгъыны энчилиги недеди?
Халкъ назмучу табийгъатны,

Т
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адамны, жамауатны, аманныигини философия жаны бла
ызлайды, алагъа культурология
магъана-къыймат береди. Аны
чыгъармачылыгъында сюймеклик энчи жерни алады. Бурун
заманны хапарлайды, кеси жашагъан кезиуню ачыкълайды,
келе тургъан ёмюрлеге да кёз
къарамын иеди.
Кертичилик, тазалыкъ, тюзлюк,
халаллыкъ, адамлыкъ. Танзиля
кесини адамын, халкъын, Ата журтун, саулай жер жюзюн алай ариу
сюе биледи, аны юсю бла кёп
миллетли окъуучуларына, башха
миллетлени келечилерине, тыш
къыраллы, башха маданиятны,
динни жюрютгенлеге жазгъан
тизгинлерин татлы эм жууукъ
этеди.
л гитчеликден окъуна тау
адетни, бурун тёрелени къаты жюрютген тийреде ёсгенди.
Аны атасы Зумакъулланы Мустафа, миллет, къырал адам,
сыйы - намысы да саулай Шимал
Кавказда бийик жюрюген кишикъызын кёп асыл сёзге эм ариу
- тюз ниетге юйретгенди. Ана тилин алай шатык билгени уа анасы
Мариямны хатеринден болур деп
умут этеме. Эсимдеди, аны «Заман» газетибизни бир ненча номеринде чыкъгъан эсгериулери.
Мен аланы бюгюн-бюгече да
бизни тилибизни литература мардасын ачыкълагъанланы санларында юлгюге тутама. Сабий

О

анасыны къарынында ариу тилни
эшитмесе, къагъанакълай бешик
жыргъа тынгыламаса, акъылбалыкъ кезиуюнде нарт сёзле,
тенглешдириуле бла шагъырей
болмаса, Танзиляча, тынгылытерен билалмаз эм таза, шатык
сёлешалмаз.
акийлик, фахмулулукъ, усталыкъ, ишге тирилик бары бир
болуп, халкъыбызны ийнагъы
Зумакъулланы Танзиляны битеудуния шайыры этгендиле. Айтхылыкъ адамла Чингиз Айтматов,
Эдуардас Межелайтис, Расул
Гамзатов, Мустай Карим, Давид
Кугультинов, Нодар Думбадзе,
кесибизни Къулийланы Къайсын,
Тёппеланы Алим, Толгъурланы
Зейтун эм кёп башха жазыучу
эм критик аны бу бийикликге, бу
даражагъа, бу сыйгъа къалай
жетгенини юсюнден тынгылы
айтхандыла.
лай бу уллу ишни юсюнде
алимлени борчлары да уллуду: «Феномен Танзили Зумакуловой» деген энциклопедия хазырлап башларгъа заман болгъанды.
Юбилярны чыгъарма ларыны
литературоведение жаны бла бютюнда терен тинтгенден сора да,
аланы философия, культурология
аспектлерини, артыкъсызда тил
энчиликлерини юсюнден да китапла жазылып, диссертацияла
къоруулар кезиу да жетгенди. Ол
ишлени тамамлауда мен кесими
да борчлугъа санайма. Кесини
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жети къарындашына, саулай
къалам къарындашларына, эгечлерине, ташха-суугъа Кязимча,
Къайсынча къарайды, ол тёрелени халкъыбызны биринчи классикледен да ары, терен айнытады.
Сёз ючюн, Кязимге, Къайсыннга, Тёппеланы А лимге,
Толгъурланы Зейтуннга, башха
белгили жашларыбызгъа эм
къызларыбызгъа айтылыннган
сёзле (аланы тёрге ётдюреди,
кесинден эсе алгъа салады, бийикге кётюреди). Ана тилибизге
эм уллу орус тилге жоралагъан
назмулары, алтын бла жазылып,
бал жакъгъанчадыла хар окъуучуну жюрегине.
анзиля битеудуния адамды,
мен ангылагъандан, ол кеси
аллына насыплы болаллыкъ тюйюлдю. Жер жюзюне мамырлыкъ
келип, битеу адамла огъурлулукъда, къырал элпекден толуп,
ха лкъы къууанч сынап, кеси
адамлары да сюйгенлерича жашасала, аланы ичинде Танзиля
да ыразылыкъ кёрлюкдю.
Аны этген муратлары толсунла,
мындан да уллу жетишимлеге
жетсин, окъуучулары да кёп жангы назмусун окъусунла эм уллу
насып юлюшлю болсунла.
УЛАКЪЛАНЫ Махти,
филология илмуланы доктору, профессор, КъабартыМалкъарны эм Къарачай-Черкесни илмусуну сыйлы
къуллукъчусу.

АХМЕТЛАНЫ Хажи-Къасым

ЗУМАКЪУЛЛАНЫ Танзилягъа

«Ичги сёзюнгю», Танзиля,
Бил, жюрегимде тутама.
Аны къатлай, окъуй кетсем,
Мен къайгъымы унутама.

«Тау аязынг» да сериуюн
Бизге ургъанлай турады.
«Чырахтанынг» жаннганлайын,
Кечеми тап жарытады.

«Кёз жарыгъынг» мутхуз болмай,
Турсун дейбиз кёп жылланы.
Хар кюн сайын жаз аурумай,
Энтта жангы китапланы!

Ол «Жазыусуз жазмаларынг»
Жюрегимде жашайдыла.
Андан чыкъмай, эс тапдыра,
Нарт сёзлеге ушайдыла.

«Урушха къажау поэманг»
Махтау келтиргенди санга,
Ол бюгюн да тохтамайын
Къуллукъ этеди заманнга.

«От жагъангы» тютюню да
Чыкъгъанлай турсун, бурула.
Жашауунгу хар кюню да
Насыпха элтсин, къурала.

«Танг ахшы болсун, адамла!Деп тюбейик эрттен сайын.
Кёз тиймесин тап жазгъаннга,
Ол алышмасын дуниясын!

Бу башда айтхан китабынг,
Санларымы тирилтгенди.
«Къаядагъы гюллеринг» а
Жулдузлагъа ёрлетгенди.

«Тауланы жыры» деп китап
Жазгъанса элли жыл алгъа.
Тауларым а эжиу эте,
Берилебиз ол жырлагъа.

«Ата юйюнгю» арбазы
Халкъны къууанчха чакъырсын.
Къадарынг сени, Танзиля,
Арбазынгдан айырмасын!

Хар китабынг тюз жашаргъа,
Оюмларгъа юйретеди.
Ариу жырча, кюн жарыкъча,
Жолуму жарыкъ этеди.

Экскурсия биринчи регистрация бла экзамен бардыргъан
бёлюмден башланнганды. Мында курсантла машиналагъа номерлени, руль артына олтурургъа эркин этген праволаны да
къалай жарашдыргъанларыны
юсюнден кёп зат билгендиле.

Къонакъла, къонакъбайла да ыразыдыла

Кадетлени араларында машина жюрютюуню жорукъларындан экзаменде кеслерини билимлерин сынаргъа сюйгенле
да болгъандыла. Ала мында да
ёз усталыкъларын баямлагъандыла. Ахырында бёлюмню
келечилери алагъа ол жорукъланы юсюнден билдирген эсде
тутарча къагъытла бергендиле.
Ызы бла курсантла полициячыланы оператив къуллукъ

ишлери бла байламлы бёлюмню
да жокълагъандыла. Мында кечекюн да камерала жоллада болумну кёргюзтгенлей турадыла. Машинала бираз тынчыракъ жюрюп
башлагъанларыны хайыры аны
тинтген жангы техника аслам
болгъаныны себебиди дегендиле
бёлюмню специалистлери.
Андан сора да, эшикде къуллукъ бардыргъанда къа ллай
энчи транспортлары, кийимлери,

17-чи декабрьде Грозныйде Радиону юйюнде «Терские тюрки
как культурный мост
между Чеченской Республикой и тюркским
миром» деген темагъа
биринчи илму-практика
конференция бардырылгъанды. Аны Чечен
Республиканы Миллет
политика, тыш къыралла бла байламлыкъла,
басма эм информация
жаны бла министерствосу къурагъанды.

да алыргъа борчлу боладыла.
Полициячыла аны бла бирге атсыз тарыгъыулагъа да эс буруп
башларыкъдыла. Бегирекда ол
терроризм бла байламлы болса!
Полициягъа не тюрлю информация келсе да, аны эсепге салып, контрольгъа алыргъа керек-

Бу магъаналыды!
Сизни заявлениягъызны полициячыланы къайсылары да (генералла окъуна) алыргъа борчлудула, башха тюйюлдю, орамда
болсун неда ведомствону отоуунда. Инструкцияда «ышаныуну
телефону» бла келген тарыгъыуланы магъаналыгъы энчи белгиленеди. Нек дегенде ол биреуню тюзлюкню тохташдырыргъа
неда правону къоруулаучуладан болушлукъ кёрюрге ахыр амалы
болургъа боллукъду.

ларыны юслеринден докладла
этилгендиле. Къумукъ халкъны
культурасын эм тёрелерин сакълау жаны бла «Оьзден» жамауат
организацияны Москвада бёлюмюню келечиси Рамазан Алпау
«Деятельность Оьзден как культурная база для наращивания
экономического партнёрства
России с тюрским миром» деген
докладында тюрк халкъла байламлыкъла къураргъа кереклисини юсюнден айтханды.
Филология илмуланы доктору,
Дагъыстанны къырал университетини профессору Гарун-Рашид
Гусейнов а дуния башында 38

ха лкъ тюрк тилде сёлешгенлерин белгилегенди. «Тюрк
тиллени булгар къаууму дагъыстан тиллени лексикаларына,
фонетикаларына да себеплик
этгенди. Ол а тиллени араларында байламлыкъла эрттеден
бери жюрютюлгенлерине шагъатлыкъ этеди», - дегенди ол.
Пленар жыйылыуну ахырында
«Turk zaman» деген жамауат-политика газетни презентациясы
болгъанды. Ол беш тилде чыгъады: къумукъ, ногъай, тюрк,
кърым татар эмда къарачаймалкъар. Аны баш редактору
Альфия Курганованы айтханына

УФСИН

Басмагъа ТИКАЛАНЫ
Фатима хазырлагъанды.

Прокуратура

Офицерле чамгъа да ёчдюле
РФ-ни Аманлыкъчыланы терсликлерине
жолукъдуруу жаны бла федеральный службасыны (ФСИН) КъМР-де Управлениясыны
къуллукъчулары «Виват, офицеры!» деген
Битеуроссей конкурсну регион бёлюмюн
бардыргъандыла. Анга къатышханла юч
кюнню ичинде кеслерини профессионал
сынауларын эмда къарыуларын кёргюзтюп
эришгендиле. Аны юсюнден бизге ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.
Биринчи кюн офицерле кеслерини къарыуларын эмда профессионал сынауларын
кёргюзтюрге керек эдиле. Ала Макаров керохдан атхандыла, чабып эришгендиле. Аны
бла бирге уа РФ-ни законларын къалай
билгенлерин да ачыкълагъандыла.
Конкурсну ахыргъы кюню уа чыгъармачы-

кёре, издание кесини окъуучуларын башха регионлада да
табарыкъды.
- Уллу Ата журт урушха дери
Шима л Кавказда миллетле
бир бирлери бла тюрк тилде
сёлешгендиле. Аны болушлугъу бла башха халкъла бла
байламлыкъла жюрютюлюп
тургъандыла, - дегенди ол.
Конференция миллет тепс е ул е н и б л а ж ы р л а н ы а н самбльлерини концерти бла
бошалгъанды.

лыкъгъа аталгъан эди. Анга къатышханла
туугъан журтларыны юслеринден хапарла
хазырларгъа, чам этерге, башха фахмуларын кёргюзтюрге керек эдиле.
Алай бла барындан да игини юч кюнню
ичинде жыйылгъан балланы бирге къошуп
тохташдыргъандыла. Жюри кенгешгенден сора быллай оноу этгенди: «Виват,
офицеры!» деген конкурсда барындан да
айырма лыгъа 5-чи номерли колонияны
къуллукъчусу Мухамед Машезов саналгъанды. Экинчи жерге 3-чю номерли колонияны
келечиси Беслан Бифов тийишли болгъанды. Ючюнчюге уа уголовный инспекцияны
къуллукъчусу Алим Коков бла 4-чю номерли колонияны келечиси Юрий Березуцкий
чыкъгъандыла.

Алиментле тёлемегени
ючюн - жууапха
КъМР-ни Бахсан районуну сюдю
Афасижевге ачылгъан уголовный ишни
тинтгенди. Эр киши кесини акъылбалыкъ болмагъан сабийин кечиндирирге керекли ахчаны тёлемегени ючюн
терсленеди (РФ-ни УК-сыны 157-чи
статьясыны 1-чи кесеги).
Анга борчунгу толтурмасанг, уголовный жууапха тартыллыкъса, деп эсгертгендиле. Алай ол, анга эс бурмай,
баласына капек да бермей тургъанды.
Сюд, Афасижевни терслигин тохташдырып, аны алты айны ичинде борчлу
халда ишлетирге, хакъыны беш процентин тыяргъа, деген оноуну чыгъаргъанды.
Бизни корр.

Бизни корр.

Атсыз тарыгъыулагъа да эс буруллукъду

- Бу инструкцияда гражданланы криминал бла байламлы
та р ы г ъ ы ул а р ы н ы р е г и с т р а циясыны юсюнден тынгылы
айтыла ды. Энди ич ишлени
органлары жаланда къолдан
жа з ы л г ъ а н з а я в л е н и я л а н ы
угъай, аууздан айтылгъанланы

Шуёхлукъну, маданият байламлыкъланы
кючлендирирге алланнган тил

сауутлары болгъанларын да кёргюзтгендиле. Кадетле бир-бир
сауут-саба бла аламат шагъырей
болгъанларын да кёргюзтгендиле. Сёз ючюн, «Калашников»
автоматны аз заманны ичине чачып жыяргъа аланы къайсысына
да къыйын болмагъанды.
Къонакълагъа инспекторланы
спорт жаны бла жашауларын да
кёргюзтгендиле. Белгилисича,
ич ишледе уруннган адам сауутдан башха кеси да ургъан,
жыкъгъан приёмланы хайырлана билирге керекди. Мында
ала бла полициячыланы санларын кючлерге эм тюйюшюрге
ю й р ет ге н та м ата и н с п е к то р
Мурат Ахметов тюбешгенди.
Жашла тренерден не заманда
да биринчи керек боллукъ бир
къауум магъаналы приёмлагъа
юйреннгендиле.
Экскурсияны ахырында инспекторла бла кадетле бирге
чай ичерге олтургъанларында,
полициячылагъа кёп соруу берилген эди. Жаш тёлю кёрген
затларына уллу сейир этгенлерин, къонакъда болгъанларына сокъуранмагъанларын да
билдиргендиле. Управленияны
атындан ГИБДД -ны ишчилери
курсантлагъа эсде къалырча
саугъала эм башха сувенирле
да бергендиле.

ЗАКОНЛА
Россейни МВД-сыны башчысы Владимир Колокольцев
бузукълукъланы юсюнден гражданланы заявлениялары
бла къалай ишлерге кереклисини юсюнден инструкцияны бегим этгенди. Жангы документни юсюнден оюмун
«СРВ» деген юрист агентствону башчысы Роман САВИЧЕВ
айтханды:

Сюзюу

«Грозный информ» информация агентствону журналистлери билдиргенлерича,
форумгъа Чечен Республикадан, Дагъыстандан, Север
Осетия-Аланиядан, Къабарты-Ма лкъардан, КъарачайЧеркесден, Татарстандан эмда
Москвадан алимле къатышхандыла. Андан сора да, конференциягъа тыш къыраллы
къонакъла да келгендиле, ол
санда Тюркден, Азербайджандан, Къазахстандан.
Илму жыйылыуда тюрк
халкъланы тарыхларыны, шёндюгю жашауларыны, культура-

Бабугент элни кадет
школ-интернатыны окъуучулары ГИБДД-ны Управлениясында къонакъда
болгъандыла. Жаш къауумгъа республикада баш
инспекторну къуллугъун
болжаллы халда толтургъан полицияны полковниги Аслан Арамисов
тюбегенди.

Т

Ариу жырынг, кюн жарыкъча
Туугъан журтну бек сюерге
Юйретелле китапларынг.
Кавказ таула бийигинде,
Къанат керелле жырларынг.

Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

Шагъырейлениу

ЁХТЕМЛЕНИУ

диле. Тарыгъыуну юсюнден аны
алгъан полициячы, оператив
дежурный эм ол информацияны тинтирик офицер билирге
керек боллукъдула. Ишге ызы
бла оперативникле да къатышырыкъдыла.

Эсигизде болсун!
Заявленияны электрон халда алгъандан сора оператив дежурный
аны къагъытха чыгъарып, андан
ары аны бла къолдан жазылгъан,
тёрели заявленияча, ишлерге керекди. Инструкцияны толтуруугъа
МВД-ны ол бёлюмюню начальниги
контроль этерге борчлуду. Ол хар
кюн сайын регистрация тюз этилгенине кёз-къулакъ болуп турургъа
керекди. Иш къалай баргъанына
дагъыда энчи контроль комиссия
къарарыкъды.
«Комсомольская правда».

Жетишим
Бу юч-тёрт кюнню ичинде Нальчикде Универсальный спорткомплексде къол тюйюшден эр
кишилени эм тиширыуланы араларында Россейни
чемпионаты бардырылгъанды.
Аны къууанчлы халда ачылыууна КъМР-ни спорт министри,
грек-рим тутушуудан Олимпиада оюнланы чемпиону Асланбек
Хуштов, Къол тюйюшден РФ-ни
федерациясыны президенти
Валерий Харитонов, халкъла
аралы эм республикалы феде-

Майдаллагъа бай кюнле
рацияларыны президентлери
Сергей Астахов бла Хачим Мамхегов, «Динамо» обществону
башчысыны орунбасары Сергей
Фролов, спортну ветеранлары
эм башхала къатышхандыла.
Ала барысы да спортчулагъа,
аланы сермешлерине къараргъа жыйылгъанлагъа, тренерлеге да алгъышлау сёзлерин
айтхандыла.
-Къабарты-Малкъарда къонакъланы бек сюедиле, хош
келигиз! Мында къыралыбызны
битеу регионларындан эм кючлю, ышандыргъан гёжефлери
эриширикдиле, хорлагъанла уа
артда Москвада дунияны чемпионатына къатышырыкъдыла,д е п б и л д и р ге н д и А с л а н б е к
Хуштов. Сергей Астахов, турнирни быллай даражада къурагъанлагъа ыразылыгъын
билдире, бюгюнлюкде къол
тюйюш терк айныгъанын белгилегенди. Валерий Харитонов

а спортчулагъа хорлам, судьяла
уа оноуларын бир тюрлю энчи
оюмгъа бойсунмай чыгъарырларын тежегенди.
Аны ызындан къонакълагъа
республиканы жырчылары,
чыгъармачылыкъ къауумлары
д а ко н ц е рт кё р г ю зт ге н д и л е .
Россейни гимни эшитилип, аны
байрагъы кётюрюлгени бла эришиуле да башланнгандыла. 45
региондан юч жюзге жууукъ
спортчу дунияны чемпионатына чыгъаргъа эркинлик ючюн
къаты кюрешгендиле. А ланы
араларында бизни регионубузну
келечилери да болгъандыла, ала
битеу да тёрт майдалны къытхандыла.
Кеслерини ауурлукъ категорияларында биринчи жерни спортну
сыйлы уста лары Нурмухамед
Бесланеев бла Азамат Мурзаканов а лгъандыла. Экиси да
талай кере Россейни, Европаны,
дунияны да чемпионларыдыла.

Аланы тренерле Хачим эм Адам
Мамхеговла юйретедиле.
РФ-ни бир ненча кере кюмюш призёру Науруз Дзамихов
а бу жол да экинчи даражалы
майдалгъа ие болгъанды. Былтыр юниорланы ара ларында
хорлагъан Мурадин Тхакахов
а «доммакъ» бла къууандыргъанды. Науруз да, Мурадин
да тренер Алим Дыговда жарау
этедиле. Алай бла бу чемпионат
бизге майдаллагъа жарлы болмагъанды.
Къол тюйюшден башда сагъынылгъан федерацияланы
президентлери уа эришиулени
мында къалай ётдюрюлгенине
бийик багъа бичгендиле эм
келир жылгъы чемпионатны
да республикада бардырыргъа
келишгендиле.
КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.
Суратны ХОЛАЛАНЫ
Марзият алгъанды.

