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Энтта да онг 
барды

-

-

-

Минги тауну тийресинде   Таулада 
жюрюрге эм жашаргъа юйретиу арада  
«Эльбрусское кольцо – 2018» деген  
халкъла аралы аскер оюнланы бите-
уармиялы кесеги бошалгъанды. Ала 
юч кюнню баргъандыла. Эришиулеге 
Россейни, Къытайны, Къазахстанны, 
Иранны, Мароккону, Индияны эм Уз-
бекистанны жыйымдыкъ командалары 
къатышхандыла. 

Конкурсланы эсеплерине кёре, биз-
никиле  1765 балл алып алгъа  чыкъ-
гъандыла.  Эришиулеге саулай  80 
аскерчи къатышханды.  

Информагентстволаны 
материалларына кёре.  

Быйыл Къабарты-Малкъарда онбир 
маданият юйню жангыртыугъа 70 милли-
он сомдан аслам  къоратыллыкъды. Ахча 
къыралны бюджетинден берилликди.

Тийишли ишле Ново-Ивановскоеде да 
башланнгандыла. Аланы тамамларгъа 
жети миллион сом  берилгенди. Аны 
юсюне «Ленинцы» эл мюлк кооператив 
да 500 минг сом  къошханды, - деп бил-
диргендиле Май районну жер-жерли 
администрациясындан.

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Р-
57» подряд организацияны прораблары 
Балаланы Борис бла Мусукаланы Ахмат 
айтханнга кёре, Маданият юйню,  бек 
биринчиден,  башын алышындырыргъа 
керекди. Ызы бла  уа терезелерин, 
эшиклерин, таза суу эмда канализация 
быргъыларын. Андан сора электромон-
таж жумушла тамамланырыкъдыла, ото-
уланы эмда объектни тыш къабыргъалары 
сюртюллюкдюле. 

Къурулушчула ишлени барын да быйыл 
бошаргъа таукелдиле. Алай бла эллиле  
Жангы жылны жангыртылгъан Маданият 
юйде тюберге  боллукъдула.

Маданият юй 
иги да тюрленирикди

Юйрениуле

БИЗНИ 
КОМАНДАБЫЗ – АЛДА  

Юрий Коков, къонакъла-
ны алгъышлай, Къабарты-
Малкъаргъа быллай дара-
жалы делегацияны келгени  
бек магъаналы болгъанын 
чертгенди. Регионну айны-
тыугъа, мында ахшы баш-
ламчылыкълагъа себеплик 
этиуге тири къатышханы 
ючюн Ильяс Умахановха да 
ыразылыгъын билдирген-
ди. Къытай  къыралыбызны 
экономика эм политика 
жаны бла энчи партнёру 
болгъанын, аны бла кёп 
бёлюмледе ишчи, хайырлы 
байламлыкъла къуралгъан-
ларын да белгилегенди. Ол 
а арада ышаныулукъ бла 
тенглик  айный баргъанла-
рын кёргюзтеди, дегенди.

 -Терк тюрлене баргъан 
дунияда бизни къырал-
ларыбызны араларында 
стратегиялы партнёрлукъну 
магъанасы уллу болгъанын 
РФ-ни Президенти Влади-
мир Путин бла КъХР-ни 
Председатели Си Цзинь-
пин  да белгилегендиле. 
2018-2019  жылланы эки 
къыралны регионларыны 
араларында байламлыкъ-
ла кючленнген жыллагъа 
сана лгъанлары да аны 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРНЫ БЛА КЪЫТАЙНЫ АРАСЫНДА ЭКИ ЖАНЫНА ДА 
ФАЙДАЛЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛА КЪУРАУНУ ЫШАННГЫЛЫ АТЛАМЛАРЫ

Къытайны Россей Федерацияда Посольствосуну 
делегациясы ол къыралны Энчи эмда Толу эркин-
ликли келечиси  Ли Хуэни башчылыгъында  тюнене 
Къабарты-Малкъарда болгъанды. Правительство-
ну юйюнде къонакълагъа  КъМР-ни Башчысы Юрий 
Коков, республиканы Парламентини Председате-
ли Татьяна Егорова, премьер-министр Мусукланы 
Алий, Къырал Думаны депутаты Геккиланы Заур, 
министерстволаны, районланы, шахар округланы, 
Сатыу-алыу промышленность палатаны башчыла-
ры эм бизнесни келечилери тюбегендиле. 

Посол бла бирге РФ-ни Федерация Советини 
Председателини орунбасары Ильяс Умаханов да 
келгенди.   Тюбешиуде сёз эки жанына да файдалы 
байламлыкъланы  къурауну юсюнден баргъанды.

КЪЫРАЛ ЖУМУШЛА

шарт кёргюзтеди, - дегенди 
Юрий Коков.

Ол Къабарты-Малкъарны 
бла Къытайны араларында 
ишчи байламлыкъла да 
айный баргъанларын бел-
гилегенди. Анга шагъатха 
талай белгили инвестиция 
проектни бирлешип тамам-
лауну юсюнден келишимле 
къабыл этилгенлерин да 
келтиргенди эмда «Этана» 
промышленность комплек-
сни энчи белгилегенди. 
«Республикабызны эко-
номикасына ол бек уллу 
себеплик этеригине сёз 
да жокъду. Аны бла бирге  
Россейни бла Къытайны 
араларында халланы кюч-
лендириуде да тийишли 
жер аллыкъды. Проектни 
Владимир Путин да дурус 
кёргенди», - дегенди. 

- Къытайны къырал нефть 
эмда газ корпорациясы 
(CNPC) бла 2015 жылны 
ахырында бу проектни бар-
дырыу жаны бла келишим 
этилген эди, - деп эсгертген-
ди Юрий Александрович. - 
Ызы бла Санкт-Петербургда 
РФ-ни Правительствосуну 
башчысы Дмитрий Медве-
дев бла  Къырал советини 

премьери Ли Кэцян тюбеш-
генлеринде, биз ол къырал-
дан эки уллу корпорация 
бла бу проектни жашауда 
бардырыу жаны бла кели-
шимге къол салгъанбыз. 

Былтыр Си Цзиньпин бла 
Владимир Путин Москвада 
тюбешгенлеринде,  энтта 
да бир магъаналы доку-
ментни – КъМР-ни тийре-
син ышаннгылы айнытыу 
жаны бла келишимни къа-
был этгенбиз. Аны бол-
жалы 2040 жылгъа дери 
созулады, кеси да эколо-
гия, энергетика, транспорт 
инфраструктура, социал 
сфера, туризм, агропро-
мышленность комплекс, 
илму, инновацияла бёлюм-
ле бла байламлыды. 

Аны чеклеринде респу-
бликаны шёндюгю таза-
лаучу системала бла жал-
чытыргъа, экологиялары 
кирленнген жерлени жа-
шиллендирирге, аланы ре-
культивация этерге, транс-
порт-логистика, курортоло-
гия эмда медицина арала, 
аш-азыкъ жарашдырыучу 
производствола къураргъа, 
электрокючню кёбейтирге, 
халкъла аралы туризмни 

айнытыргъа, программала-
ны тамамлаугъа илму-ме-
тодика жаны бла себеплик 
этерге умут барды. 

Ол келишимле эмда бир-
ге ишлеуде сынам бизге эл 
мюлкде, агро-, этно-, эм 
экология туризмде, аль-
пинизмде эмда тау лыжа-
ла спортда да  хайырлы 
байламлыкъла къураргъа 
боллугъун кёргюзтедиле. 
Конфуций былай айтханды: 
«Заманны, сёзню, онгланы 
артха къайтарыргъа амал 
жокъду».  Биз да аланы 
ычхындырмазбыз деп  ыша-
нама.

Посолу Ли Хуэ Къабар-
ты-Малкъаргъа бек сюйюп 
келгенин, анга мында жа-
рыкъ бетли тюбегенлерин 
белгилегенди. «Къырал-
ларыбызны эмда башчы-
ларыбызны араларында  
шуёх байламлыкъла те-
рен айный баргъанлары, 
сёзсюз,  барыбызны да 
къууандырады»,-дегенди. 
Шимал Кавказда, ол акъыл 
этгенден, уллу инвестиция 
проектлени тамамларгъа  
кёп онг барды. 
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Къармашыу

Билдиргенибизча, талай кюн 
алгъа  республиканы ёзен рай-
онларында уллу жел кётюрю-
люп, адамланы, къыралны да  
ырысхыларына  кёп  заран тю-
шюргенди. Зольск эм Прохладна 
районлагъа  артыкъ да уллу хата 
жетгенди. Алада ток, газ  ызла  
юзюлгендиле, иели юйлени бла 
къырал учрежденияланы  кёпле-
рини  башларын жел алып кет-
генди. Тапландырыу ишле бол-
жалына салынмай башланнган 
эдиле, аны хайыры бла болумну 
игиге терк окъуна тюрлендирир-
ге къолдан келгенди.

Прохладныйде  халны тюзетиу 
къалай бардырыла тургъанын  
КъМР-ни Правительствосуну 
Председателини орунбасары – 
инфраструктура эмда цифрли  
айныуну  министри Владимир 

Болотоков бу кюнледе ары ба-
рып кёргенди. Районну админи-
страциясыны башчысы Андрей 
Журавлев бла бирге ол Къа-
рагъачда  болум бла шагъырей-
леннгенди, тозурагъан мюлкге, 

объектлеге къарагъанды, эллиле 
бла да ушакъ этгенди.

Ала айтханнга  кёре, муници-
палитетни электросетьлерини 
специалистлери ток ызланы ас-
лам кесегин жел ургъандан сора 

экинчи кюн окъуна жалгъагъан 
эдиле. Болотоков ишни къалгъа-
нын тамамлауну да болжалына 
салмазгъа, суу бла жалчытыуну 
да тап халгъа келтирирге чакъ-
ыргъанды.

Правительствону Председате-
лини орунбасары ызы бла хата 
тюшген иели юйлеге эмда со-
циал учреждениялагъа къарагъ-
анды. Андрей Журавлёв аны ол 
объектлеге  салыннган  заранны 
ёлчемин билдиргенди. Социал 
учрежденияланы таматалары да 
тёгерек-башны аугъан терекле-
ден бла бутакъладан  тазалаугъа 
волонтёрла да къатышханларын 
айтып, алагъа ыспас этгендиле.

Жел  сабанланы да  аямагъ-
анды. Районну администрация-
сындан билдиргенлерине кёре, 
эм азындан эки минг гектар жер-

де  мирзеулюк нартюх, чёплеу 
эмда соя жукъгъа жарамазча 
болгъандыла. Жюз гектардан 
асламында уа  кёпжыллыкъ 
битимлеге  хата салыннганды. 
Энчи  иели  талай производство-
лу объект  да тозурагъандыла. 
Битеу да  къаллай бир  заран 
салыннганы  тергеле турады.   
КъМР-ни Эл мюлк министер-
ствосуну бла районну Эл мюлк 
эмда аш-азыкъ управлениясыны 
келечилери сабанлада тинтиуле 
бардырадыла.

Тёгерек-башны тазалаугъа 
эмда тапландырыугъа эллиле да 
тири къатышадыла.  Ала орам-
лада аугъан тереклени, сынып 
тюшген бутакъланы кетередиле. 

ОМАРЛАНЫ Мурат.

Сейирлери жокъду
Кертиси бла да, къытайлы-

лагъа биз экспансия болуп керек 
тюйюлбюз. Алада алыкъа киши 
жашамагъан тийрелери аз тюй-
юлдю. Сёз ючюн, къоншу Мон-
голияда жаланда юч миллион 
кечинеди.

Айхай да, къытайлыланы ша-
харларыбызны базарларында, 
кюнчыгъыш тиллени факультет-
леринде, ресторанлада шапала 
болуп ишлегенлени тюберге онг 
барды. Узакъ Востокда аслам 
къытай компанияла, бизнесмен-
ле урунадыла. Ол а мардады. 
2010 жылда бардырылгъан жа-
зыулагъа кёре, Россей Федера-
цияда 30 минг ханьцы турады, 
аланы асламысы Москвада 
жашайды.

Къытайлылагъа Узакъ Кюн-
чыгъышны россей суу жагъасы 
да керек тюйюлдю. Аланы кесле-
рини да барды уллу жагъа сыз-
лары эмда аслам тап портлары. 
Аланы да къорууларгъа кючлери 
жетсе иги эди.

«Сары къоркъууну» юсюнден 
таурух Россейни кюнбатыш 
шахарларында жашагъанлагъа 
эмда гастарбайтерледен арып 
тургъанлагъа бурулупду. Бу фей-
кледе къытайлылагъа Орта Ази-
ядан чыкъгъанланы къылыкъ-
ларын жагъадыла. Алай Узакъ 
Востокну халкълары башхадыла, 
алагъа ушамайдыла. Сибирчиле 
бла кюнчыгъышчыла халны 
уста биледиле эмда тышындан 
келгенле бла тап келишедиле.

Къытайдан  Россейге хазна 
киши келмейди! Бусагъатдагъы 
жашлагъа, къызлагъа ары-бери 
кёчер ючюн экономика себепле 
магъаналыдыла. Арт жыйырма 
жылны ичинде жаш тёлю бизни 
бла къоншу Маньчжуриядан 
къыралны къыбласына – суу 
боюнундагъы промышленность 

аралагъа бла АБШ-гъа, Синга-
пургъа, Вьетнамгъа кетгенди.

Мында дагъыда бир проблема 
барды – орус тил алагъа къыйын  
бериледи. Андан сора да, КНР-
ни статистиканы миллет бюросу 
бизни бла бир чекли болгъан 
провинциялада жашагъанланы 
терк къартайып баргъанын бел-
гилейди. Аны бла байламлы ала 
жумушакъ хауалы регионлагъа 
кёчедиле. Къытайлыла жылыуну 
сюедиле, къарлы Узакъ Кюн-
чыгъыш алагъа асыры сууукъду.

Сууну 
юсюнден ётюрюк

Энтта да бир жалгъан айтыу: 
«Къытайлыла сибир агъачланы 
кеседиле». Хау, биз Подне-
бесныйге агъач мюлкню про-
дукциясын сатабыз. Ол бизге 
файдалыды. 

Кёп болмай а дагъыда къужур 
хапар ийдиле: Байкал сууну 
къытайлыла  шешалагъа къуюп, 
россейлилеге бек багъа сатады-
ла. Хар затны тынгылы тинтсек, 
ол алай тюйюлдю. Кертиди, 
къытайлыла бизни Байкалдан 
минералканы сатадыла, алай 
жаланда кеслерини ата журт-
луларына. Битеу продукция 
КНР-ге барады эмда россей 

компаниядан сатып алынады.
Арт заманда эм уллу къор-

къутуу не болгъанды десегиз, 
«Сибирни жартысы» арен-
дагъа 49 жылгъа Къытайгъа 
берилгенди деген жангылыкъ. 
Болушу уа былайды: Забай-
кал крайны правительствосу 
аллыбыздагъы кезиуде агро-
промышленный  комплексни 
бёлюмюнде къытайлы про-
ектни иер ючюн «ХуаэСинбан» 
комапания бла муратларыны 
юсюнден протоколгъа къол 
салгъанды. Инвестицияланы 
ёлчеми – 24 миллиард сом. 
Фирмагъа алгъыннгы совхозну 
тийресини бир кесегин арен-
дагъа берирге излегендиле. 
Бусагъатда бу тема жабыл-
гъанды. Келишимден ары иш 
бармады.

Пекин бла Москва арт за-
манда бек жууукълашхандыла. 
Аны уа Кюнбатыш ахырыда жа-
ратмайды. Бизни келишиулери-
бизни уллу стратегия магъанасы 
барды. Жангыз да Къытай бла 
Россей бирге АБШ-ны агрес-
сиялыкъ политикасын тыйып 
тураллыкъдыла.

Виталий КИМ.
«Экспресс-газета».

Американы Бирлешген Штатлары бла Къытайны 
арасында уруш къызыугъа кетгенди. Алыкъын сатыу-
алыу кюреш. Ала къытай продукциягъа санкцияла 
кийиредиле, Пекин тийишли мадарла этеди. Кюнден-
кюннге къыралланы келишиулери аманланадыла.

Ол себепден бусагъатда Вашингтон не да этип 
Къытай бла Россейни союзларын бузаргъа кючю-
неди – эки деменгили къыралла бла демлеширге 
Бирлешген Штатланы къарыуу жокъду. Бизде да 
кюнбатышны жырын жырлагъанла Къытайны аямай 
сёгедиле. Кертиси бла да къоркъуу бармыды?

Россей – къытай къарындашлы келишиулерин 
бузар ючюн, жау адамла ачыкъ ётюрюк хапарла 

жаядыла. Аланы кёбюсюн 40 жыл мындан алда 
политолог Збигнев Бжезинский чыгъаргъанды. 
Шёндю да Интернетде, асламлы информация ор-
ганлада тюрлю-тюрлю сандыракъла къайтарылып 
айтыладыла: «Къытайлыла Узакъ Кюнчыгъышда ор-
наладыла», «Тайгъа да кёпмингли къытай шахарла 
бардыла», «Къытайда Россейни кюнчыгъыш кесегин 
жерлешдирирге план хазырды». 

Алай бу ёресине ётюрюкдю. Хау, токъсанынчы 
жыллада кюнчыгъыш регионлагъа андан ишчиле, 
сатыучула келе тургъандыла, бюгюн аладан хазна 
киши къалмагъанды. Поднебесныйни жанындан 
бусагъатда жангыз да туристле ётедиле.

БИЗНИ ШУЁХЛУГЪУБУЗНУ БИР ЗАТ ДА, 
БИР КИШИ ДА БУЗАЛЛЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ

БИРДЕН КЮЧ САЛЫП ЗАРАНЛЫКЪНЫ КЕТЕРЕДИЛЕ

Къабарты-Малкъарны бла Къытайны 
арасында эки жанына да файдалы 
байламлыкъла къурауну ышаннгылы атламлары

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

Ол санда Къабарты-Малкъар 
да тийишли жерни алады. 

Аны айтханда, Ли Хуэ бизни 
республиканы арт жылла-
да талай бёлюмледе жети-
шимлерин белгилегенди. 
Эл мюлкге, туризмге, гитче 
эмда орта бизнесни айныты-
угъа бегирек да эс бургъан-
ды. Тырныауузда вольфрам-
молибден магъаданны чыгъ-
арыу жаны бла проектге уллу 
багъа бичгенди,  «Этана» 
промышленность комплек-
сни къурау да терк  атлам-
ла бла бардырыллыгъына 
ышаннганын айтып,  Къытай 
анга бир миллиард доллар  
бёлгенин билдиргенди.

Ол  дагъыда Къытайны 
посольствосунда бизни ре-
спубликаны презентациясын 
къураргъа боллугъун бел-
гилегенди эмда аны барды-
рыргъа не жаны бла да се-
беплик этерге сёз бергенди. 
Дагъыда Нальчикни бла аны 
къыралында бир шахарны 
арасында къарындашлыкъ 
байламлыкъла къураргъа 
чакъыргъанды. Къабарты-
М а л к ъ а р н ы  Б а ш ч ы с ы н а 
уа къонакъбайлыкъ этгени 
ючюн жюрекден ыразылыгъ-
ын билдиргенди. 

Ильяс Умаханов а  биз-
ни къыра лда жетмишден 
артыкъ регион Къытай бла 
тынгылы ишчи байламлыкъ-
ла къурагъанларын айтып, 
аланы санына Къабарты-
Малкъар да киргенине ыразы 
болгъанын белгилегенди. 
«Этана» комплексни  баш-
чысы Сергей Ашинов а энди 
къура ллыкъ промышлен-
ность кластерни техника 
энчиликлери бла шагъырей-
лендиргенди. Ол он сектор-
гъа бёлюнюрюкдю: энерге-
тика, транспорт логистика, 
производстволу, жарашды-
рыучу, станокла ишлеучю,  
инструментле чыгъарыучу. 
Проектни  къыйматлылыгъын 
быллай шарт кёргюзтеди: 
2030 жылгъа комплекс бир 
жылны ичинде онбеш милли-
ард доллар  файда берликди. 
Россейни бла Къытайны ара-

сында товарланы сатыу-алыу 
а 65 процентге кёбейирикди. 

Къонакъланы республи-
каны онглары бла КъМР-
ни экономиканы айнытыу 
министри Рахайланы Бо-
рис шагъырейлендиргенди. 
Мында экономикада белгили 
жерни агропромышленность 
комплекс алгъанына эс бур-
гъанды, туризм эмда энерге-
тика бёлюмле да тири айный 
баргъанларын белгилегенди. 
Аны хайырындан арт тёрт 
жылны ичинде  регионну 
битеулю продуктун (ВРП) 
кёп къалмай юч кереге  кё-
бейтирге къолдан келгенди, 
дегенди. Ол эл мюлкде, ол 
санда малчылыкъда, тахта 
кёгетчиликде, терек бахча-
чылыкъда, жемишчиликде 
эмда жарашдырыучу про-
изводстволада талай уллу 
инвестиция проектле бар-
дырылгъанларын да эсге 
салгъанды. 

Ызы бла Къабарты-Мал-
къар Республиканы Сатыу-
алыу палатасы бла Къытай-
дан «Greenwood» халкъла 
аралы кёрмюч комплексни 
арасында байламлыкъ къу-
рауну юсюнден меморандум-
гъа аланы башчылары Гукет-
лов Хасан бла Фу Янзе къол 
салгъандыла. Туризм жаны 
бла келишимни КъМР-ни 
курортла эмда туризм мини-
стри Шогенцуков Мурат эм 
«Greenwood Tour Expo» ком-
панияны толтуруучу башчы-
сы Сей Хуа къабыл этгенди-
ле. Ол компанияны атындан 
Сей Хуа дагъыда «Элбрусну 
курортлары» акционер обще-
ство бла байламлыкъла къу-
рауну юсюнден келишимге 
аны башчысы Беккаланы 
Хыйса бла бирге къол сал-
гъандыла.

Тю б е ш и у н ю  а х ы р ы н д а 
Юрий Коков, Ильяс Умаха-
нов эм Ли Хуэ журналистлени 
сорууларына жууапла бер-
гендиле. Ала анда аллындан 
айтхан сёзлерин къайтарып 
белгилегендиле. 

 
УЛБАШЛАНЫ Мурат.

Политика
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Саулукълу регионла къайсыладыла
Къабарты-Малкъар бла Чечен  Россейни саулукълу 

регионларыны санына киргендиле.  КъМР-де  ауругъ-
анланы саны барысындан да  аз болгъаны тохташдырыл-
гъанды: 100 минг адамдан 95,47 минги, деп билдиреди  RT 
Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну шартларын 
юлгюге келтирип. Чечен экинчи жердеди – 100 минг адам-
дан  112,1 минги.  «Къыйын саусузлагъа» уа  Алтай  ( 253 
минг ауругъан), Санкт-Петербург, Ненец АО, Карелия  бла  
Коми саналадыла.

- Ол эки республикада да медицина болушлукъ башха 
регионладан игиди дерча тюйюлдю, алай алада жашагъан-
ла аракъыны бла чагъырны аз ичедиле, башха осал къы-
лыкъладан да керидиле, - дегенди РФ-ни Къырал Думасыны 
Саулукъ сакълау жаны бла комитетини таматасыны орун-
басары Николай Говорин, башында келтирилген шартланы 
юслеринден кесини оюмун айта.

Москвада хунерлиликлерин 
кёргюзтюрюкдюле

Москвада  Шимал Кавказны культурасыны бла ис-
кусствосуну фестивалы боллукъду. Аны регион кесеги 

уа 1 августдан 1 сентябрьге дери ётерикди. Аны кезиуюнде 
музыка,  тепсеу, сурат алыу, назмула жазыу эмда башха 
жаны бла устала фахмулулукъларын кёргюзтюрюкдюле. 
Ала чыгъармаларын Интернетге салыргъа да боллукъдула. 

Фестивальны регион кесегини эсеплери 5 сентябрьге дери 
чыгъарыллыкъдыла. Хорлагъанла Москвагъа барлыкъдыла. 
Анда уа 22-23 сентябрьде «Шимал Кавказ: дунияны бирик-
дирген, искусстволаны бирикдирген» деген фестивальны 
гала-концерти боллукъду.

Келишиулюкню бегите
Ставропольеде «Кавказ жаш тёлюню кёзлери бла» 

деген сурат конкурс башланнганды. Проектни мураты – 
миллетле эмда динле аралы келишиулюкню кючлендириу-
дю. Анга къатышханла бизни  регионубузда жашагъан  кёп 
миллетлени адет-тёрелерин, жашау турмушларын, адеп-
къылыкъларын эмда шуёхлукъларын кёргюзтюрюкдюле.

Сурат конкурс юч айны барлыкъды. Аны эсеплери Халкъ 
бирликни кюнюнде - 4 ноябрьде  чыгъарыллыкъдыла.

Къойчулукъда алчылыкъны 
ычхындырмайды

Къой этни кёп чыгъарыу эмда аны татыулулугъу бла 
Дагъыстан  эрттеден айтылып келеди эмда ол жаны 

бла алчылыкъны ычхындырыр мураты жокъду. Аны ючюн 
а регионда шёндюгю заманнга келишген жарашдырыучу 
предприятие къурарыкъдыла.

Былтыр бу республика къой этден 33 минг тонна алгъан-
ды. Россейде болгъан ууакъ аякълыланы жарымындан асла-
мын – 5,5 миллион чакълы бирин -  ма мында ёсдюредиле.  

Кёкюрекни жармай операция этилгенди
Мясников атлы федерал кардиология араны специ-

алистлери Бесланда жюрекни жапхычларындан бирин  
(клапан)  къан тамырны  ичи бла кирип алышындырыу жаны 
бла операцияны Шимал Кавказда биринчи кере бардыр-
гъандыла. Ол жаны бла жыйышдыргъан сынамларындан 
москвачы врачла Шимал Осетияда коллегаларына юлюш 
этгендиле. 

Энди саусузгъа жашауун сакълар неда аны созар ючюн  
наркоз берирге, кёкюрегин жарыргъа да керек тюйюлдю. 
Аны бир кесекге жукълатадыла да, бутунда гитче тешик 
этип, къан тамыры бла жюрекге жапхычны жетдиредиле. 

Бу жангы амал уллайгъанлагъа артыкъ да хайырлыды. 
Ала жюрекни бир ненча сагъатха тохтатып жаргъанны 
асламысында кётюралмайдыла.

«Алан ызны» экинчи кезиую
«Алан ыз» деген халкъла аралы жай лагерьни экинчи 

кезиую башланады. Шимал Осетиягъа алты къырал-
дан аланланы туудукълары келликдиле. Аланы асламысы 
студентле боллукъдула. Ала 9-чу августха дери республи-
каны ариу жерлерин бла эсгертмелерин кёрлюкдюле, тилге, 
миллет ашарыкъла хазырларгъа юйренирикдиле.

«Этнолагерь» – проект тыш къыраллада жашагъан дюгер-
ли жаш тёлюге  жай маданият эмда билим бериу курслача 
къуралады. Кеси да «Миллетле аралы халланы кючленди-
риу» деген республикалы программаны «Тыш къыраллада 
ата журтлуларыбыз бла гуманитар байламлыкъланы айны-
тыуну» подпрограммасына кёре толтурулады.

Ессентукда – Кореяны 
клиникасыны бёлюмю       

Ессентукда Кореяда уллу медицина университетни кли-
никасыны  филиалын ачаргъа белгиленеди, деп билдир-

генди  Интернетде Ставрополь крайны башчысы Владимир 
Владимиров. Ол айтханнга кёре, инвестор саусузлагъа 
дармансыз, Кореяда кенг хайырланнган тёрели медицина 
амалла бла  багъыуну къурар умутлуду.

Клиника  2019 жылны аягъында ишлеп башларыкъды. 
Бусагъатда сёлешиуле бардырыладыла, алай филиалны 
къурауну юсюнден келишим а этилгенди.

Информагентстволаны билдириулерине кёре 
Текуланы Хауа хазырлагъанды.

Россейде  3 августдан башлап 
ол айны 18 дери  миллет келиши-
улюкню «Маяки дружбы.Россия 
сближает-2018» деген жаш тёлю 
проект жашауда бардырылады.  
Анга кёре жаш адамла, ол санда 
тыш къыраллыла да, кеслери 
ыразылыкълары бла  тюрлю-
тюрлю регионлагъа барып, 
алада жашагъан  халкъланы  
адет-тёрелери, маданиятлары, 
табийгъатлары, жашау-турмуш-

Кёп болмай Ульяновск область-
да Россейни машинала ишлеген 
союзу къурап «Тамблагъы кюн-
ню инженерлери - 2018» деген  
жетинчи  халкъла аралы жаш 
тёлю промышленность форум 
болгъанды,  деп билдириледи 
биригиуню  бизни республикада 
бёлюмюню сайтында.  Быйыл  
анга къыралны жетмиш регио-
нундан эмда эки жыйырмадан 
артыкъ тыш къыралладан минг 
бла жарым жаш инженерле, 
аспирантла эм студентле къа-
тышхандыла. 

Къабарты-Малкъардан а ары 
КъМКъУ-ну инновацияла арасы-
ны специалистлери, машинала 
ишлеген союзну бёлюмюню 
келечилери Эльдар Тамбиев бла 
Беслан Гадзов баргъандыла.  Ала 
машинала ишлеуде бийик техно-
логиялагъа эмда мехатроника 
бла робототехникагъа жораланн-
ган ишлерин кёргюзтгендиле. 

Форумну билим бериу про-
граммасы тогъуз профильли фа-
культетге, аллай бир да инженер 
бёлюмлеге юлешиннгенди.  Анга  
Россейни белгили алтмыш пред-
приятиясыны («Объединённая 
авиастроительная корпорация», 

«Объединённая судостроитель-
ная корпорация», «Объеди-
нённая двигателестроительная 
корпорация», «РОСКОСМОС», 
«Вертолёты России», «Сухой», 
«КАМАЗ», АвтоВАЗ»), техника 
университетлени, тыш къырал-
лы компанияланы да эки жюзге 
жууукъ келечиси къатышханды.

Къабарты-Малкъарны келе-
чилери, усталыкъларына кёре, 
инженер-техника  факультетде 
лекциялагъа, семинарлагъа тын-
гылагъандыла,  тренингледе бла 

оюнлада да болгъандыла. Аны 
чеклеринде къыралны белгили 
компанияларыны келечилери 
бла тюбешиуле эм «тёгерек стол-
ла» да бардырылгъандыла.  

«Тамблагъы кюнню инженер-
лери - 2018» деген  форумну 
магъанасы жаш адамланы ин-
женер усталыкъгъа  тартынды-
рыргъа эм машинала ишлеу 
комплексде инновациялы тюр-
лениулеге эслерин бурургъады. 

Бизни корр.   

ФОРУМ 

Инженер усталыкъны даражасын кётюре

ТАНЫШЫУ, КЁРЮУ, 
СЁЛЕШИУ ЖУУУКЪЛАШДЫРАДЫЛА

лары  бла шагъырейленедиле. 
Кёрген, билген затларыны 

юсюнден а  электрон амалла бла  
башхалагъа  туура этедиле.  Про-
ектни дагъыда бир магъанасы - 
тарых, маданият   эсгертмелени, 
экологияны  сакълаугъа эмда 
Россейде туризмни айнытыугъа 
да себеплик этиудю.

Бу кюнледе уа анга къатышхан 
жаш адамланы къаууму респу-
бликабызгъа келип турадыла. 
Ала битеу да 120 боладыла, ала-
ны онбешиси биздендиле. Жаш 
адамланы иги кесеги Москвада 
бийик окъуу юйлени студентле-
ридиле. Ала буруннгулу эсгер-
тмелени тап халгъа келтирирге, 
суу боюнланы да тазаларгъа  
болушурукъдула.

Волонтёрла бла «Нарт» къо-
накъ юйде КъМР-ни граждан 
обществону институтлары бла 
байламлыкъла жюрютюу эмда 

миллетлени ишлери жаны бла 
министри Анзор Курашинов, 
аны орунбасары  Гергъокъланы 
Жамболат  тюбешгендиле.

-Бу  тюрлю-тюрлю миллетлени 
жууукълашдырыргъа себеплик 
этген  магъаналы проектди. 
Сиз, гиртчи жашла бла къызла, 
аны кенгерте   барырсыз деп  
ышанабыз. Сизни Къабарты-
Малкъаргъа келгенигизге бек 
къууанабыз. Анга уа республика-
ны Башчысы, Правительство да 
себеплик этгендиле. Бириксек, 
бизни къолубуздан келмезлик 
жокъду,-дегенди Анзор Влади-
мирович.

Къабарты-Малкъарда про-
ект къалай бардырылгъаныны 
юсюнден а Созайланы Элдар 
айтханды. «Интернет болгъанлы 
бир адамны да бир зат бла сей-
ирсиндираллыкъ тюйюлсе, алай 
кеси кёзю бла кёрген - ол баш-

хады. Москвачылагъа биринчи 
кере тюбегенибизде, ала бизге  
сууукъ кёзден къарай эдиле. Бир 
кесекден а  бир бирни кёпден 
бери таныгъанча болдукъ. Юй-
лерине кетерге заман жетгенде 
уа, къалыргъа  сюйгенлерин  
айтхандыла. Бизни тауларыбыз, 
аламат табийгъатыбыз, шорхул-
дап саркъгъан череклерибиз 
аланы  жюреклерин бийлеген-
диле. Проект ма алай жууукъ-
лашдырады. Ол алыкъа жашды, 
алай  кёп жыллагъа созуллугъуна 
ийнанама»,-дегенди.

Москвада Ломоносов атлы уни-
верситетни студенти, проектни  
пресс-атташеси Дана Агеева уа 
бу жолоучулугъу аны практика 
иши болгъанын айтханды. «Мен 
Къазахстанданма, алай бери 
келгенимде, кеси шахарыма 
тюшген суннганма. Эрттегили 
юйле, терекле.  Адамла уа керти 
да  огъурлула, жарыкъла. Энди 
къайры барсакъ да, сизни къо-
накъбайлыгъыгъызны юсюнден  
айтырыкъбыз»,-дегенди ол. 

Тюбешиуню ахырында  къо-
накъла белгилери бла акъ кёле-
кле эмда бёркле бла саугъаланн-
гандыла.  Андан сора  барысы да 
бирге  Ёмюрлюк отну къатына 
барып, бир минутну шош сю-
елгендиле, эсгертмеге гюлле 
салгъандыла. Алайда  Анзор 
Курашинов бла Гергъокъланы 
Жамболат жаш адамлагъа ре-
спубликаны юсюнден кёп хапар 
да айтхандыла, аланы Минги 
тауну тийресине, Чирик кёлге 
эмда Чегем чучхурлагъа да чакъ-
ыргъандыла.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор алгъанды.



САГЪЫШЛА

«Жаралы таш» деген китабы 
ючюн Къулий улу кесини 

заманында РСФСР-ни Къырал 
саугъасын алгъанды. Уллу устаны 
чыгъармаларын башкир тилге 
Башкъортостан Республиканы 
халкъ поэти, Россейни Къырал 
саугъасыны лауреаты Назар 
Наджми, битеу жюрек жылыуун 
салып, фахмулу кёчюргенди. Ки-
тапны окъугъан угъай, къолунгда 
тутхан окъуна уллу насыпды. 
Быллай ахшы жумуш адамлагъа 
жарыкълыкъ, къууанч саугъалар-
гъа къолундан келген айтхылыкъ 
шайыр туугъанлы 100 жыл тол-
гъан кюнледе тындырылгъаны 
уа бютюн аламатды. 

Белгили таулуну аты бла бай-
ламлы бир башха ишни юсюнден 
да айтыргъа сюеме. Былтыр 
кюз артында Башкъортостанны 
ара шахарыны орамларын тюрк 
тилли театрланы «Туугъанлыкъ» 
халкъла аралы фестивалыны  
афишалары жасагъан эдиле. 
Аслам коллективни арасында  
Къулийланы Къайсын атлы Мал-

къар къырал драма театрны  
рекламасы да кёргюзтюлгенди. 
Труппа поэтни жашау эм чыгъар-
мачылыкъ жолуна аталгъан «Жа-
шау – ёрлеудю»  деген спектаклин 
келтирлигин билгенбиз. Пьесаны 
автору Къулийланы Элизатды, 
шайырны керти нёгери. 

Артда бизге айтханларына 
кёре, фестивальны къурагъ-

анла Къулий улуну 100-жыллыгъ-
ыны аллында Малкъар театр ол 
спектакльни кёргюзтюрча тиле-
гендиле. Къарындаш халкъны 
жамауаты республикаларыны 
таматалары бла бирге закийни  
туугъан кюнюн ёз жерлеринде 
уллу къууанч халда белгилерге 
излегендиле. Ол бек магъана-
лы эди, нек дегенде назмучуну  
бизде иги биледиле, окъуйдула, 
хурметлейдиле, сюедиле. Аны 
чыгъармачылыгъы  бизге, бизни 
культурабызгъа энчи жууукъду. 
Къайсынны кесини да башкир 
халкъгъа сыйы тюз къарындаш-
лагъача болгъанды.

Тамата тёлюню эсиндеди Му-
стай Каримни 50-жыллыкъ 

юбилейинде Къулий улуну сёлеш-
гени. Ол къолларын тау къушну 
къанатларынча кенг жайып, сах-
нада юбилярны аллына алай бар-
гъан эди. Зал ёрге къобуп, къызыу 
къарс ургъанды ол чакъда! Поэт 
жаланда шуёхун, къарындашын 
угъай, битеу жыйылгъанланы, 
телевизоргъа къараучуланы, би-
теу халкъымы, битеу республика-
мы къучакъларгъа сюйгенча эди.  
Аны сыфатында болмагъанча 
жылыулукъ, аны бла бирге жи-
гитлик, деменгилилик, назиклик 
болгъандыла.  

Ол а бизни барыбызны да ке-

сини тынгысыз, къызыу ургъан 
жюрегине къысаргъа излегенди. 
Аны сейир сёзю, сюйдюмлю сы-
фаты, нартлагъа ушагъан саны 
къараучуланы кёллерине жетген 
эдиле. Эки назмучу жаланда 
поэтлени нёгерликлерини угъай, 
эки халкъны шуёхлукъларыны 
белгиси болгъандыла. Ол эсде 
къаллыкъ ингирде къараучу 
болургъа, эки шайырны бирге кё-

рюрге насыбым тутханына бюгюн 
да къууанама.

Къулийланы Къайсындан ур-
гъан жарыкълыкъ эсибизден кет-
мегени хакъды. Аны огъурлулугъ-
ун, таулу халкъыча, тазалыгъын 
мен шёндю да сезгенлей турама. 
Деменгили поэтни ол ышанлары 
уа аны аламат назмуларында да 
жерлерин тапхандыла.

Къайсынны артда да бир кё-
рюрге насыбым тутханды!  

1983 жылда Къырал телеради-
окомитет республикалы, край, 
область  комитетлени председа-
тельлерини семинарын къурагъ-
анды, мен да къатышханма анга.  
Ильгиз, Мустай Каримни жашы, 
ол кезиуледе «Литературная 
Россияда» ишлегенди (артда ол 
белгили тилманч эм публицист 
болгъанды), бир жол мени эмда 
Татарстанны Телевидение бла 
радиовещание комитетини пред-
седатели Ильгиз Хайруллинни  
кесине къонакъгъа чакъырады.  

Биз, аны юйюрюн къозгъа-
майбыз деп, Переделкинода 
жазыучуланы чыгъармачылыкъ 
юйюнде тюбеширге келишебиз. 
Ары Къулийланы Къайсын бла 
Расул Гамзатов да чакъырыл-
гъанларын билгенибизде уа, 
алай къууанабыз!  Кёп да турмай 
«Литературная газетаны» эки 
журналисти бла Дагъыстанны 
халкъ поэти келеди. 

Хант къанга артында олтуруп, 
хапарлагъа тынгылай турдукъ. 
Бир кесекден билген эдик Къай-
сын Шуваевични ауруп тургъа-
нын, ол Кунцевода больницада 
жатып чыгъып, бусагъатда юй 
бийчеси бла Переделкинода со-
лугъанын, экинчи кюн а Чегемге 

юйлерине тебирериклерин да.

Аланы сакълайбыз. Мен а 
поэтни, малкъар халкъны 

юсюнден да билгеними эсиме 
тюшюреме: ол 1917 жылда туугъ-
анды, Октябрь революцияны жы-
лында. Ол кезиуде жаратылгъан 
къырал а Уллу Ата журт урушну 
жылларында  бир терсликлери 
болмагъан сау халкъланы къара 
чёпге ургъанды. 1944 жылда 
Къайсынны ёз миллетин Къазах-
станнга бла Къыргъызстаннга 
кёчюргендиле. 

Къулий улугъа уа сюргюннге 
бармазча энчи эркинлик берил-
генликге, ётгюр фронтчу Ста-
линнге мен халкъым бла бирге 
боллугъуму билдиригиз деп, 
ары кетеди. Киши жеринде ата 
журтуна, тауларына, ёхтем Минги 
таугъа, таза шорхалагъа, кёк агъ-
ачлагъа  термиле, ол тюзлюкню 
хорларыгъына ийнаннганды. 
Поэтни сюргюнде жазгъан тиз-
гинлери эсиме келдиле:

Кёп тюрлю болдула кюнлерим,
Кёп къыйынлыкъ кетдиле кери,
Ачы да, татлы да сынадым,
Игини, аманны да жокъ саны!..
Неда:
Не аз эсенг да, кёп жашарса 
                                         менден,
Халкъым, сени жолунг да болур 
                                                узун,
От жанар, ётмек да бишер 
                                        юйюнгде,
Бурунча къычырса да къузгъун.

… Анга ийнанып этеме ишими,
Менсиниусюз сёзюм – жериме 
                                            саугъа.
Сен барда – не сууукъда да 
                                       юшюмем,
Къор болайым чыдамлы 
                             халкъым, санга!

Алай эте тургъаныбызлай, 
Къайсын юй бийчеси Элизат 

бла келедиле. Къулий улугъа кёп 
болмай операция этилгени се-
бепли тиширыуну арыгъан халы 
бир кесек эслене эди. Ушакъны 
чегинде Расул Гамзатов (бирсиле 
базынырыкъ тюйюл эдиле) мал-
къар шайыргъа арыкъ болгъанса 
дейди. Закий анга бир затла жу-
уаплап, къатыбызгъа олтурады. 
Юй бийчеси уа, чёге да турмай, 
жумуш къайгъыгъа кирип, стол-
лагъа кёз-къулакъ болады.

Къайсын Шуваевич кёп сёлеш-
мейди, ушакълагъа къатышмай-
ды, алай соруулагъа жууапла бе-
реди. Ол сагъышлы эди. Туугъан 
эли Огъары Чегемними, сюйген 
анасынмы эсине тюшюрген 
болур эди… Огъесе, Ильгизни 
кёрюп, Мустай Каримни, аланы 
шуёхлукълукълары бла байлам-
лы ахшы ишленими эсгере эди… 
Ким билсин!.. Мустафа Сафич 
кеси, аны жашы да къатлап 
айтыучу уа халкъда бир хапар 
жюрюгенди: Мустай Къайсынны 
60-жыллыгъына келгенинде, 
таулу поэт кесини машинасында 
руль артына олтуруп нёгерин 

туугъан эли Чегемге элтгенди. 

Улоуну тюкен къатында тохта-
тып ары киргенинде, бир элли 

тиширыу машинада олтургъан 
Каримге жанлап: «Ауруунгу алай-
ым, жангылмай эсем, ол бизни 
Къайсынды?» – деп соргъанды. 
Мустай хау олду дегенинде, ти-
ширыу сен а сора кимсе, деп сор-
гъанды. Карим апчымагъанлай: 
«Кесинг бир сагъыш этчи, мени 
водителим Къулийланы Къайсын 
эсе, мени ким болгъанымы», –
деп жууаплагъанды. Танымагъан 
адамыны жууабын жаратмагъан-
лай, ол, бир затла айтып, жолуна 
бурулуп кетген эди.

Андан сора да, бир сейир иш.  
Шуёхла «Москва» къонакъ юйню 
номеринде жыйылгъанда,  Къу-
лийланы Къайсынны отоугъа 
патчахланы (Партия обкомланы 
1-чи секретарларын) чакъырып 
кёрейик дегенин да айтыучудула. 
Ол заманда РСФСР-ни Жазыучу-
ларыны союзуну жыйлыуу эмда 
партияны ара комитетини пле-
нуму бир кезиуде болгъанлары 
ючюн жазыучула республикала-
ны  таматалары бла бир гостини-
цагъа тюшгендиле. 

Чингиз Айтматов болмагъанды 
ол кюнледе ара шахарда. 

«Келигиз, жашла, патчахла по-
этлеге не кёзден къарагъанларын 
билейик? Хар бирибиз кесини 
биринчисине сёлешип, аны тур-
гъузтуп, хант къангабызны ар-
тына олтуртады. Телефонланы 
билесиз. Келген кесини хурметин 
кёргюзтеди, келмеген да – тюз 
алай», – дегенди Къайсын.

Биринчи Къулий улу кеси сё-
лешгенди. Беш минутдан женгил, 
арыкъсуу Тимбора Мальбахов 
келеди, Гамзатовха – Абдрахман 
Даниялов, Каримовха – Зия Нури-
ев. Дудин ленинградчы биринчи-
сине айтмагъанды, Кугультинов 
а къалмукъ таматагъа эки кере 
окъуна сёлешгенди. Городовиков 
келирге айтып, келмей къалгъан-
ды.

Оюннга ушагъанлыкъгъа, алай 
сагъышланаса… Не десек да, об-
комланы секретарлары  поэтлени 
сёзлерине къулакъ салгъандыла, 
хурмет да бергендиле. Алай этме-
селе да, кишини кёлюне тийимез 
эди, баям. Даниялов а: «Кече ор-
тасында беш поэт бла олтургъан 
къалай аламат – сейирди! Поэтле 
ючюн!» – деп кётюргенди алгъыш 
аякъны.

Переделкинода сабыр ушакъ-
ла бла заман оза барады. 

Шуёхла Къайсын бла энди тю-
бешмезликлерин билмегендиле, 
ала закийни ахыр кюнлеринден 
бирлери эдиле.

Огъурлу Элизат а, столда ашны 
хар кимге жетгенине-къалгъаны-
на кёз-къулакъ бола, кире-чыгъа 
тургъанды. Ол отоуда болмагъан  
чакъда Расул Къайсынны сайла-
ууна ыразылыгъын билдиргенди, 
Элизат Элбаевнача тиширыу 
эрин ангылагъандан сора да, ол 
аланы дуниясындан болгъанын, 

искусствогъа къуллукъ этгенин да 
белгилеп айтханды. Къулий улуну 
кесини да юй бийчесине тутхан 
таза ниети назмуларында (сау 
том!) ачыкъ кёрюнеди:

Ах нечик къууандым, кюйдюм,
Болдунг кючсюзлюгюм, кючюм.
Жаш болургъа нечик сюйдюм
Сени ючюн, сени ючюн!

Насып бирге баргъан жолда,
Тургъаным сени къатынгда.
Сени отунга жылындым,
Ол къатланмазлыкъ отунга.

Сени отунг кибик от жокъ.
О, нек кеч келдим къатынга!
Къысха болса да манга жол,
Шукур! – жылындым отунга!

Не кёп жылым сенсиз кюйдю,
Ала бла кете кючюм!
Жаш болургъа нечик сюйдюм
Сени ючюн, сени ючюн!

Хау, Элизат поэт аны кётюрген 
бийикликлеге тийишлиди. Ол 

мени эсимде бек ариу тиширыуча 
къалгъанды, андан сора да, таза 
ич дуниясы болгъан инсанча. Ол 
кёп иш этгенди эмда этеди Къай-
сынны аты ёмюрледе жашнап 
турурча. Акъылманны чыгъар-
мачылыгъыны жарыгъын ёчюл-
тмегенлей, ёз тилине, жерине, 
республикасына табыннганлай, 
керти болгъанлай барады битеу 
жашау жолун бу айбат тиширыу. 

Эрини къалай сыйлы кёргенин, 
хурметлегенин а закийни  юсюн-
ден китап эм драма чыгъарма жа-
рашдыргъаны да ачыкъ айтадыла. 
Ол пьесаны поэтни атын жюрют-
ген Малкъар театрда салгъанды-
ла. Уфачы къараучуланы уа ол 
спектакльни кёрюрге, назмучуну 
къыйын къадарына энтта бир кере 
тюшюнюрге насыплары тутханды.

Ахырында Къулийланы Къай-
сынны назмусун эсге салыр-

гъа сюеме. Анда болгъан акъыл-
лылыкъ бла философия магъана 
жюрекге жетмей амал жокъду:

Бу таула тургъан къадарда,
Сюймеклик, сен да турурса,
Жаз сериуюню, урурса,
Бу таула тургъан къадарда.

Бу таула тургъан къадарда,
Шаптал, жаз сайын чагъарса,
Акъ жанкъоз, къардан 
                                       чыгъарса,
Бу таула тургъан къадарда.

Бу таула тургъан къадарда,
Акъ къууанч, сен да турурса,
Тойлада къарс урдурурса,
Бу таула тургъан къадарда.

Бу таула тургъан къадарда,
Къызла, ариу ышарырсыз,
Келинле болуп, барырсыз,
Бу таула тургъан къадарда.

Бу таула тургъан къадарда,
От, жукъланмайын, жанарса,
Къыртчин сууукъну хорларса,
Бу таула тургъан къадарда.

Бу таула тургъан къадарда,
Адам фикири, турурса,
Кюн, чыгъарса, къызарырса,
Бу таула тургъан къадарда.

Кесимден а бу ёлюмсюз назму-
лагъа быллай тизгинле къошар-
гъа сюеме:

Бу таула тургъан къадарда, 
Таулу халкъ жашнарыкъды,
Бу таула тургъан къадарда,
Деменгили Къайсын 
                               жашарыкъды!

Талгат САГИТОВ,
Россей Федерацияны эм 

Башкъортостан Республиканы 
культураларыны сыйлы къул-

лукъчусу, Салават Юлаевни 
орденини кавалери. 

Къайсынны огъурлулугъун, таулу халкъча, тазалыгъын мен шёндю да сезгенлей турама
Башкъортостан Республиканы маданият, адаби-

ят дуниясында  эмда басмасында бек къууанчлы иш 
болгъанды. Жер жюзюнде аты айтылгъан поэтни – 
малкъар  халкъны уланы, Ленинчи саугъаны, СССР-
ни, РСФСР-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты, 
КъМАССР-ни халкъ поэти, Арменияны адабиятыны бла 
искусствосуну сыйлы къуллукъчусу Къулийланы Шу-
аны  жашы  Къайсынны назму жыйымдыгъы башкир 
тилде дуния жарыгъын кёргенди. Ол ахшы жумушну 
эмда закий поэтни юсюнден акъылымы, къууанчымы 
букъдурмай аслам кере айтханма. Малкъар къарын-
дашларыбызгъа да бизден къызыу салам жибере,  
тюрк дуниягъа уллу магъанасы болгъан ишлени юсюн-
ден оюмуму алагъа да билдирирге излейме.

4 Интернет-версия: zamankbr.ruЗ А М А Н
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Акция

Дуглас 1845 жылда Лондон-
да туугъанды. Сабийли-

гинден окъуна жолоучулукъну 
сюйгенди, бай юйюрде ёсгени 
ючюн, атасы банкир эди,  аллай 
онгу да болгъанды. Африкада, 
Азияда да кёп къыраллада 
айланнганды ол. Испанияда, 
Португалияда, Скандинавия-
да, Балканлада тау бийиклеге 
чыкъгъанды, тинтиу ишле бар-
дыргъанды.  

Аны ол затха, тиширыуладан 
биринчи болуп, «Леди на аль-
пийских тропах» деген китапны 
жазгъан анасы итиндиргенди. 
Аристократланы ол заманда, 
бир бирге эришип, жолоучу-
лукъгъа чыкъгъан, адабият-
дан, тарыхдан, географиядан, 
альпинизмден да билимлерин 
ёсдюрген, жарыкъ  ингирледе 
ол затланы юслеринден сё-
лешген адетлери  болгъанды. 
Аны бла байламлы Дугласны 
юйюрюнде да бир тёре жара-
тылгъанды – жыл сайын жай-
ны бир кесегин ала Альплада 
ётдюргендиле. 

Биринчи кере анда Сноудан 
атлы таугъа Фрешфильд 

беш жылы толгъанда чыкъ-
гъанды. Андан ары таулагъа 
сюймеклик аны жюрегинден 
кетмегенди. Ол анда тюрлю-
тюрлю тёппелеге жыйырма 
кере кётюрюлгенди.

Ингилиз альпинистлени клу-
бларына  айырмалы, бу ишде 
сынаулары болгъан адамланы 
алгъандыла. Дуглас а ары 
онтогъуз жылында киргенди. 
Эверестге экспедиция къурагъ-
аны, анда этген илму ишлери 
ючюн аны алтын майдал бла 
саугъалагъандыла. Алай аты 
сагъынылса уа, бек алгъа аны 
Кавказгъа келип, Минги таугъа 
ёрлегени,  анда кёрген затлары-
ны юслеринден китап жазгъаны 
эсге тюшеди.

Лондонда университетде 
окъууун бошагъанда, анга 

жыйырма бла юч жыл бола 
эди. Тамам ол заманда, 1867 
жылда, эрттегили муратын 
толтура, Кавказгъа барыргъа 
экспедиция жыйып башлагъ-
анды.  Ол ары сынауу болгъан 
альпинист Адольфус Мурну, 
студент шуёху Каминс Таккерни, 
аны Монбланнга элтген жол кёр-
гюзтюучю Франсуа Девуассуну 

къошханды. 
Ала Лондондан 1868 жылны 

январында чыкъгъандыла. 
Къолларында Кохну картасы 
бла, анда уа жаланда Казбек 
бла Минги тау белгиленип эди-
ле,  Египетде, Палестинада 
да болуп, Стамбулда кемеге 
минип, Батумгъа келгендиле. 
Мында Кутаисде губернатор 
князь Левашов Кавказны баш-
ха, аскер топограф генерал 
Ходзько къурагъан картасын 
бергенди алагъа. Анда уа, жо-
лоучуланы насыпларына, тау 
башла, элле, журтла, суула 
окъуна бар эдиле.

Экспедиция ишин Араратдан 
башлагъанды, алай терен 

къардан ала аны тёппесине 

чыгъалмагъандыла. Казбекге 
уа ёрлегендиле.  Сора Мимисон 
аууш бла Гюржю ыфчыкдан 
ётюп, Сванетияны юсю бла Бах-
сан ауузуна тюшгендиле.

Мында алагъа таубий Орус-
бийланы Исмайыл тюбеген-
ди. Аны къонакъбайлыгъыны 
юсюнден Дуглас кесини жол 
дневнигинде бек аламат жаз-
гъанды. Князь аланы юйю-
не чакъырып, сыйлап, бизни 

адет-тёрелерибизни, халкъ 
чыгъармачылыгъыбызны, та-
рыхыбызны – саулай жашауу-
бузну юсюнден  тынгылы хапар 
айтханды. Ала аны юйюнде юч 
кюн тургъандыла. 

1868 жылда 19 июньда экс-
педиция Минги тауну 

кюнчыгъыш жанында башына 
ёрлерге тебирегенде, таубий 
аланы ашырыргъа, жолда къо-
накълагъа болушургъа деп, 
Бахсан ауузунда белгили уучу-
ладан беш адам  жибергенди. 
Аладан бири сексенжыллыкъ 
Сотталаны Ахия болгъанды 
– таулу халкъны белгили жакъ-
чысы Сотталаны Адилгерийни 
аппасы. Экинчиси уа – белгили 
къаячы Джаппуланы Джатчи. 
Орусбий улу кеси да баргъанды, 
аланы ашыра, биргелерине бир 
кесек жол.

Таугъа ёрлегенде алагъа 
болушхан таулу кишилени 

юслеринден Дуглас былай ай-
тады жазыуларында: «Мен бир 
заманда да кёрмегенме мал-
къарлылача ахшы жюрюген-
лени. Жаланда таулада угъай, 
тюзде да – ол а альпинистге бек 
магъаналыды. Минги таугъа 
ёрлерге бара туруп, Таккер, 
аланы сынаргъа сюйюп, тюз 
жерде терк барып башлагъан 
эди. Таулула да, аны эслеп, 
атламларына терклик къошхан 
эдиле – бир сагъатха 5 миль. Ол 
акъылы бош болгъанын ангы-
лагъан эди шуёхум. Бу адамла-

да Кавказ таулада аламат жол 
кёргюзтюучюле боллукъ эдиле, 
тилни билмегенлеринден сора, 
башха сылтау жокъду алай бол-
мазгъа…»  

Дагъыда аны айтханына 
кёре, Жаппу улу бла Сотта 

улу алда барып, бузда жол сал-
гъандыла, къалгъанла уа аланы 
ызларын тутуп, бир бирге тагъы-
лып, тизилип атлагъандыла. Ба-
шында альпинист жолоучуланы 

тёгерегин къар басхан жалан 
къая сакълай эди. Ол Минги 
тауну бир башы болгъанды. 

Ол бийикден къарагъан такъ-
ыйкъаны юсюнден Дуглас 

былай жазгъанды: «Альп таула-
да Монбланны башындан къа-
рап кёргенинг бир зат да тюй-
юлдю, Минги таудан къарап, 

Дыхтауну эм аны къоншуларын 
кёргенинги къатында.  Кавказ 
тау къауумла бек ариудула: тёп-
пелери жютюрекледиле, терен-
ликлери да тюпсюз кёрюнеди. 
Быллай затны мен Альплада 
бир заманда да кёрмегенме…»

Лондоннга къайтхандан сора 
Дуглас «Путешествие по Цен-

тральному Кавказу и Башану, 
включая посещение Арарата 
и Тавриза и восхождения на 
Казбек и Эльбрус» деген ишин 
жазгъанды. Аны окъугъан аль-
пинистлени къайсы да Минги 
таугъа чыгъаргъа, ол сынагъан 
затланы бир кёрюрге жол из-
легенди. 

Фрешфильд бизни тауланы 
сюйгенлей къалгъанды. 

Ауушурундан алгъа ол совет 
къыралны альпинистлерине, 
бу тюрлю тау спортну айный 
баргъанына, жетишимлерине 
къууанып, аны бла алгъышлай, 
телеграмма жибергенди. Ол 
сейирлик жолоучу къаячыны 
хурметине Кавказ таулада бир 
ауушну аты аталгъанды.

Дуглас бери юч кере келген-
ди. Мында кёргенин жыйыш-
дырып, Витторио Селла деген 
итальянлы сурат алдырыучуну 
ишлерин да хайырланып,  «Ис-
следование Кавказа» атлы эки 
томлу китап чыгъаргъанды. Ни-
колай Экинчи патчах, этген иши 
ючюн ыразылыгъын билдире, 
ол суратчыгъа Сыйлы Аннаны 
жорун бергенди. Фрешфильдни 
китабы уа  бюгюн-бюгече да 
Кавказны, бу жерли халкъланы 
юслеринден жазылгъан затла-
ны бек игисине саналады.

Айта кетерге керек болур, 
он жыл мындан алгъа, 31 

июльда, Дуглас Фрешфиль-
дни экспедициясы Минги тауну 
кюнчыгъыш жанында тёппе-
сине  ёрлегенине аталып, бир 

къауум адам ала баргъан жол 
бла ары чыкъгъандыла. Аланы 
араларында ингилиз альпинист 
клубну членлери, Джаппуланы 
Джатчини бла Сотталаны Ахи-
яны туудукълары да болгъан-
дыла. 

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

Нальчикде «Искож» микро-
районда,  Неделин атлы орамда 
2-чи номерли юйню арбазында 
«Шуёхлукъ жай» деген кези-
улю акция ётгенди бу кюнле-
де. Аны шахар округну жер-
жерли администрациясыны 
Физкультура, спорт эмда жаш 
тёлюню ишлери жаны бла 
управлениясы, Жаш тёлюню 
кёп жумушларын тамамлаучу 
ара эмда «ЮгТелСет»интернет-
провайдер къурагъандыла, деп 
билдиргендиле мэрияны пресс-
службасындан.

Бу къууанчлы ишни кезиуюн-
де сабийлеге деп тюрлю-тюр-
лю оюнла, эришиуле, аланы 

САБИЙЛЕГЕ – ОЮНЛА, ЭРИШИУЛЕ, 
ТАМАТАЛАГЪА – ХАЙЫРЛЫ ИНФОРМАЦИЯ

сюйген суратлау фильмлерини 
жигитлери къатышып тепсеуле 
бардырылгъан эдиле. Мэрияны 
ЖКХ эмда тапландырыу управ-
лениясыны келечилери уа ол 
тийреде кёп фатарлы юйледе 
жашагъанлагъа аланы эркин-
ликлерини эмда борчларыны, 

сора дагъыда управляющий 
компанияланы эмда журтла-
ны биригиулерини ишлерини 
юсюнден толу информация 
бергендиле.

Бизни корр.

Дата

БИЗНИ ТАУЛАНЫ 
СЮЙГЕНЛЕЙ
КЪАЛГЪАНДЫ

Ингилизли альпинист, Англияны патчах география об-
ществосуну президенти, битеу дуниягъа белгили алим 

Дуглас Фрешфильд юч кере келгенди Кавказгъа –1868, 
1887 эм 1889 жыллада. Ол бириничи экспедициясы бла 

Минги тауну кюнчыгъыш жанында тёппесине ёрлегенли 
бу кюнледе 150 жыл болады.



ЖЫЛЛА, АДАМЛА, КЪАДАРЛА

10 Интернет-версия: zamankbr.ruЗ А М А Н

Тёлюден тёлюге

Заман къалай терк озады, бир тёлю 
башхасын алыша. Адамла кетедиле, 
ала бла бирге уа харкюнлюк жашауда 
хайырланнган затлары да. Алгъын  кий-
изле, агъач адырла  шёндю къайда, ие-
лери бла бирге жокъ болгъандыла. Алай 
эсе да, бир-бир затла сакъланнгандыла, 
кёчгюнчюлюкден окъуна адамла бла 
бирге къайтхандыла. 

Жарсыугъа, онюч жылны ичинде 
миллет Орта Азияда тургъанында та-
улу юйледе мюлк зыраф болгъанды. 
Адамларыбыз къырылгъаны  бир къый-
ынлыкъ, андан сора да, кёп жырлары-
быз, таурухларыбыз унутулгъандыла ол 
азапда, халкъны мюлкю да чачылгъан-
ды. Тёредеча, ата-аналадан сабийлеге 
къаллыкъ ырысхы гунч болгъанды.   
Аны ючюн багъалыдыла  ол жылладан  
бери сакъланнган суратла неда юйде 
хайырланылгъан  затла. 

Бусагъатда бизнесчи Тетууланы Или-
ясны къарт аппасы Тетууланы Хуртуй 
да Огъары Малкъарда сатыу-алыу бла 
кюрешгенди. Таудан аууп, башха жер-
леден  харакет, аш-азыкъ, юйге керек-
ли затланы келтирип болгъанды. Бай, 

кючлю адам эди Хуртуй. Таулула кёч-
гюнчюлюкден къайтхандан сора, аны 
ахчасын букъдурулгъан жерлеринден 
жел сюйрегенин шёндю окъуна адамла 
эсгередиле, айхай, аланы  даражалары 
тюшген эди … 

Алай Хуртуйну багъыр къазаны бю-
гюнлюкде да туудугъуну от жагъасын-
да тагъылгъанлай турады. Харакетни 
адамныча къадары болады – бу чоюнну 
да бек сейирди тарыхы. Аны юсюнден 
Илияс кеси былай хапарлайды: 

– Кёчгюнчюлюкню заманында мени 
ыннам – Хуртуйну жашы Магометни юй 
бийчеси Тетууланы Саният (Жанголан-
ланы къызы) бу къазанны ичин мирзеу-
ден толтуруп, биргесине алгъанды. Уллу 
жашлары училищени бошагъанлай, 
шахтёрлукъгъа тохташханында, битеу 
юйюр, аны ишине жууугъуракъ болсун 
деп, биргесине кёчгендиле. Къазанны 
уа къоншулары Чочайлагъа бергендиле. 
1957 жылда  Чочайланы Фаття чоюнну 
биргесине Огъары Малкъаргъа алып 
келгенди.

Эл жангыдан  ишленнген заманда 
Фаття  Болатланы Аминат бла къоншу-

лукъгъа тюшгенди. Аминат Хуртуйну 
эгечинден туугъанды. Орамны ынна-
лары аны арбазында жыйылып, эшиу-
лерин да эше, буруннгулу хапарланы да 
айта, болгъан ишлени да эсгере эдиле. 

Аллай кюнлени биринде Фаття къа-
занны тарыхын  айтады. Аминат, аны 
эшитгенлей: «Анамы къарындашыны 
къазанын къайтармай амалынг жокъ-
ду», – деп тохтайды. Алай Фаття уа 
унамайды. Болсада, къайын анасы 

ауушхандан сора аны келинчиги къа-
занны Аминатха береди. Ол: «Къазанны 
алгъыннгы насыплы заманны эсгертме-
сича, юйюмде тутарыкъма»,  – деп, аны 
ёз иелерине къайтарыргъа ашыкъмагъ-
анды. Аминатны баш иеси Болатланы 
Жагъафар урушха кетип, анда жоюл-
гъанды. Онсегиз жылында къагъанакъ 
къызчыгъы Люба бла къалып, битеу 
жашауун сабийине, туудукъларына 
атагъанды, 2000 жылда  уа Аминат  
дуниясын алышханды. 

Жууукълары да, жамауат да ачыу 
этген эдиле. Уллугъа уллуча, сабийге 
гитчеча сёлеше билген, намыслы, 
адежли, бир инсаннга ачыуланмагъан  
халал, жарыкъ адам эди ол. Хар кимни 
да багъалай, сыйлай билген. 

 Бир жол мен Байсылагъа келгеним-
де, Аминатны киеую Къаплан: «Сен 
билемисе, къарт атангы къазаны бизде 
болгъанын?» – дейди. Мен Хуртуйну 
багъыр къазанын кёргенимде, кёз 
жашларымы тыялмадым. Акъсакъалны 
къууандырама деп, бичагъымы анга 
саугъагъа узатдым. Ол кюнден бери 
къарт атамы къазаны от жагъамда  
тагъылгъанлай турады.  

БАЙСЫЛАНЫ Марзият 
жазып алгъанды.

Кёп болмай эрттегили шу-
ёхум Аминатха тюбеп 

къалама. Бир бирибизни тан-
сыкълагъаныбыздан сора, 
жашаудан, турмушдан да хапар 
сорабыз. Экибиз да терек сал-
къынында шинтикге олтуруп 
ушакъ этебиз. Сёлеше келген-
де, ол анасыны эгечи Бийнёгер-
ланы Чофаны къызы Карини 
юсюнден хапар айтады. Анга 
шошчукъ олтуруп тынгылай: 
«Бу тиширыуну къадарына Уллу 
Ата журт урушха дери эм андан 
сора жыллада сау тёлюню жа-
шауу сыйынады… Не къалды 
бизни аммаларыбыз, анала-
рыбыз сынамагъан…» – деген 
оюм келеди акъылыма. 

Аминат а хапарын бардыра 
эди, бирде кёлю толуп 

тохтай, кёз жашларын да жа-
шырын сыйпай. Анасы ёлгенде, 
Кариге он жыл, тамата эгечи 
Зариятха онюч, къарындашы 
Хусейге – алты жыл бола эди. 
Бек гитчелери Байканы уа юч 
жылчыгъы энди толгъанды. 

Аталары кёп да турмай юйге 
башха тиширыуну келтиреди. 
Ол да жаш табады, къызлагъа 
уа эс да бурмайды. Зарият 
юйде халны кётюралмай, эрге 
эртте чыгъып кетеди. Юйде би-
теу жумушла Карини боюнуна 
тюшедиле. Ол а кеч жатады, 
танг атмай къобады, арымай-
талмай ишлейди. 

Ны г ъ ы ш д а  о л т у р г ъ а н 
къартла, анга къарап жан 

ауртуучу эдиле. Аны ариудан 
ариу бола баргъанын да эсле-
мей къалмагъандыла. Бийик 
мангылай, уллу къара кёзле-
ри, ишленнген этгенча бурну, 
кёпчюген къызыл эринлери, 
чыммакъ бети, жаягъында 
къара тамгъачыгъы, табанла-
рына жетген эки эшмеси, субай 
саны... 

Энди ол Огъары Малкъар-
да чырайлыгъы, этимлилиги, 
адеплилиги бла да сайлама 
къызладан бирине саналады. 
Кёплени кёзлери къарайды. 

Келечиле да, бир бирге ал 
бермей, келедиле. Ол а аланы 
бирине да эс бурмайды. Аны 
акъылында жаланда гитче къа-
рындашы бла эгешчиги эмда 
юй жумушла болгъандыла. 

Онтогъуз жылында уа лакъ-
ырда этген кёп жашха терс 

къарагъан Кари кюнлюмчю 
Муртазланы Абулланы жарата-
ды. Ол а кёп турмай, къыздан 
белгиге ол кеси тикген къол 
жаулукъну да алып, аскерге 
кетеди, хар кюнден письмо 
жазаргъа айтып. Алай Кари 

аланы бирин да алмайды, кеси 
жибергенлеге да – жууап жокъ. 

Кюнлени биринде къоншу 
жашчыкъ юйге хылыф кирип, 
Кариге письмо узатады. Ол 
Абулладан эди. «Санга келген, 
сен жиберген письмоланы да 
Мустафа бла Межгит (ол адам-
ланы тукъумлары да белгили-
ди, алай биз аланы туура эти-
уню дурус кёрмейбиз –Ред.)) 
алып, окъуп, кюлюп, жыртып 
атадыла», – дейди жашчыкъ.

Къалай-алай болса да, 
къыз жашны къайтырын 

сакълагъанды. Андан сора 
экиси да бир юйюр къурап, 
алагъа жарыкъ, сейирлик жа-
шау башланнгъанды. Биринчи 
къыз тууады, ызындан а – жаш, 
андан сора дагъыда къыз. Хар 
баласына Абулла уллу къурман-
лыкъла этгенди. Алай ол къуу-

анч узакъгъа созулмады. Кир 
ниетли Мустафаны зар жюреги 
анга тынчлыкъ бермегенди. 

Абулланы къарындашы Жа-
мал бир къауум элли жаш бла 
абрекге чыкъгъанды. Ким эсе 
да, Абулла бандитлеге болу-
шады деп, тил этеди да, аны 
тутадыла. Сора Нальчикге эл-
тип, тутмакъгъа атадыла. Сау 
жылны ичинде Кари, тапхан 
ашын-суун да жыйышдырып, 
баш иесине тюрьмеге жаяу-
лай жюрюп турады. Кюнлени 
биринде уа ашы бла  хуржунну 
анга уллуракъ этип къайта-
радыла. Ачып къараса, баш 
иесини кийимлери. Аны ёлтюр-
генлерин олсагъат билди… 

«Ким жапды аны ол ариу 
кёзлерин, ким жууду, 

ким кебинледи, къайда асы-
ралды?»… Ол соруула Карини 
акъылындан ахыр такъыйкъа-
ларына дери да кетмегендиле. 
Юч сабийи бла жангыз къал-
гъан тиширыу дагъыда нени 
кётюрмеди. Сабийди, къартды, 
жашды, тиширыуду деп къа-
рамай, сау эллени къыргъан-
ларыны шагъаты болду, таулу 
жашла уруш аулакълада Ата 
журт ючюн жан бере тургъан-
да, халкъны Орта Азиягъа зор 
бла кёчюрдюле. 

Жолда гитче къызы Зухура 
ауруп, ёлюрге аздан къалгъан-
да, Кари шашаргъа жетген 
эди. Киши жеринде да  жаша-
угъа сыртын жарашдырыргъа 
кюрешип, сабийлерин ачдан, 
жаланнгачдан ёлтюрмез ючюн, 
кече-кюн демей ишлегенди. 
Аны къой, эгечлерин, къарын-
дашын, башха жууукъларын 
да излеп, табып, тёгерегине 
жыйгъанды.

Жылла уа бир бирлерин 
алышындыра бара эди-

ле. Ахлулары биргесине бол-
гъанларына къууанып, аланы 
апчытмаз ючюн Кариге бютюн 
къаты ишлерге тюшеди. Тютюн 
тахтадан арып-талып келген-
ден сора да, ол къоншулагъа 

чапанла, жыйрыкъла, кёлекле, 
шалбарла да тиге эди. Ала уа 
аны ючюн кими картоф, кими  
гыржын бергендиле. Къарын-
дашы Хусейни ызындан Къы-
зыл-Къаягъа кёчгенлеринде 
уа, таулу тиширыу шахтада 
уруннганды. Аны тирилиги, не 
ауур ишден да къоркъа бил-
мегени сабийлерин, эгечлерин, 
къарындашын да ёлюмден 
сакълагъандыла. 

Жашагъан къадарында 
Кари кесим демегенди, 

башхалагъа таплыкъны изле-
генди. Экиге айланнган къа-
рындашы сабийине къараргъа 
къызынгы бер деп келгенде, 
кёлюн басдырып, алыкъа сюе-
ги къатмагъан тогъузжыллыкъ 
Мафтуланы ашыргъан эди. 
Ызындан къарап: «Жарлы 
балам», – деп жиляп, кеси ке-
син ашай эди. Баш иеси эсине 
тюшюп, андан кечгинлик тилей 
эди. 

Абулланы ол бир такъыйкъ-
агъа да унутмагъанды. Аны 
бла жашагъан алты жылыны 
хар кюню эсинде къалгъанды. 
Хау, ала керти да насыплы 
эдиле. Ол ахыр кюнюне дери 
анга кертичилей къалгъанды. 
Къабырын кёрмеген эсе да, 
жик дууасын этмей къоймагъ-
анды. Ач жылда окъуна тийре-
де сабийлени жыйып, ашатхан 

эди. Артда, туугъан жерине 
къайтханда да, аны эсгерип, 
садакъа юлешген эди.

Энди жашау къуралды деген-
де, къыркъ алты жылында 

къарындашы Хусей, къыйын 
ауруудан тюзелмей, дуниясын 
алышады. Аны ызындан кёп 
турмай юй бийчеси, Карини бек 
сюйген келини Тани да кетеди. 
Мафтула уа жашлай эрге бара-
ды, аны баш иеси Созайланы 
Ахмат Кариге жашлыкъ этген 
эди. Алай ол жарлы да узакъгъа 
бармай, отуз сегиз жылында 
ауруп ёледи. Кари а аланы 
жашлай кетгенлерине асыры 
ачыу этгенден: «Мен а нек ту-
рама? Мени жюрегим теренде 
кёреме», – дегенди.

Жашау а барады. Зухура, 
бийик билим алып, элде 

тарыхдан устаз болуп ишлей 
тургъанлай, Баллиланы Мурат-
ха барады. Володя уа Мамайла-
ны Баразны къызы Мариям бла 
бир юйюр къурайды. Туудукъла-
ры ыннаны тёгерегин алып, аны 
эрттегили хапарларына тынгы-
ларгъа бек сюйгендиле, анга 
хурметлери да уллу болгъанды. 

Кари ауушханда, Мафтуланы 
жашы Алим анга сын ташны 
кесим саллыкъма деп тохтагъан 
эди. Ол аны бийик ишлетгенин 
кёргенде, Мафтула: «Нек этдинг 
алай?» – деп тырман этгенди. 

– Мени ыннамы даражасы 
да бек бийик болгъанды, биз 
барыбыз да аны бла ёхтемле-
небиз, аныча болургъа итинирге 
керекбиз,-деп жууаплагъанды 
Алим.

Мафтула бла Зухура уа андан 
дагъыда бир зат тилегенди-

ле: анабызны сын ташына ата-
бызны атын да къош деп. Энди 
къара мермер ташны юсюнде 
«Бийнёгерланы Чофаны къызы, 
Муртазланы Абулланы юй бий-
чеси» деп жазылыпды. Къабыр-
ны жокълагъан ким болса да, 
экисине да дууа окъуйду. 

ХОЛАЛАНЫ Марзият.

Чыдамлы, къыйынлыкълагъа бойсунмагъан, жигер Кари

Муртазланы Сарбийни 
жашы Абулла.

Бийнёгерланы Чофанны
 къызы Кари.
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Эсепле чыгъарыу

Жай айланы кезиуюнде, жа-
ланда школлада угъай, къо-

шакъ билим берген учрежденияла-
да да солуу заман башланнганды. 
Аланы эм уллусунда – Элбрус 
районну Сабийлени бла жаш 
тёлюню чыгъармачылыкъларын 
айнытыуну Мокъаланы Магомет 
атлы арасында – окъуу жыл жети-
шимли озгъанды. Ары жюрюгенле 
кёп затны билгендиле, юйренн-
гендиле эм кеслерини хунерлерин 
ачыкълап, аслам  эришиуге да 
къатышхандыла.

Сагъынылгъан  махкемени 
директору, КъМР-ни сыйлы 

устазы, битеулю билим бериуню 
даражалы ишчиси Мисирланы 
Фарида айтханнга кёре, педа-
гогланы къаууму жашчыкъланы 

бла къызчыкъланы сейирлерин 
жалчытыугъа, аланы жыйында 
кеслерин жюрюте билиулерине 
да эс бургъандыла. Дерсле уа 
ара орналгъан мекямдан сора да, 
«Метеор» клубда, Тырныауузну, 
Быллымны орта школларында, 
«Энчи сабий» ресурс арада да 
бардырылгъандыла.

Алада уа юйретиу асламысын-
да техника, турист-краеведение, 
суратлау искусство жаны бла бол-
гъанды. Бери жюрюгенле кесле-
рини хунерлерине тийишлиликде 
жумуш сайларгъа, аны бла тынгы-
лы кюреширге да онг тапхандыла. 
Аны бла бирге уа усталыкъланы 
жашырынлыкъларына тюшюнн-
гендиле. Тюрлю-тюрлю маданият 

программала уа ала солуу заман-
ларын хайырлы оздурурларына 
себеплик этгендиле.

Окъуу жылны кезиуюнде къо-
шакъ билим берген учреж-

денияда жыйырма жети биригиу 
ишлегенди. Барысында да жюз-
ден аслам къауум къуралгъанды. 
Алагъа 1050 адам жюрюгенди. Иги 
кесеги  уа кёп сабийли, къолайсыз 
юйюрледендиле. «Чыгъармачы-
лыкъны къыралы», «Тау адетле», 
«Уста къолчукъла», «Дизайнер», 
«Инжи тигиу», «Аш хазырлау», 
«Медицина эм биз», «Гостиницаны 
сервиси», «Тарыхчыла-краеведле» 
эм бирси кружоклада хунерлерин 
айнытхандыла. Андан сора да, 
«Эльбрус», «Стайл» ансамбльледе 
тепсерге юйреннгендиле, «Ера-

лаш» студияда жырлагъандыла.

Бюгюнлюкде жаш тёлюге къо-
шакъ билим бериуге жангыча 

къарам изленеди. Аны себепли 
устаз коллектив заман бла бирге 
атларгъа кюрешеди. Методист Свет-
лана Кадникова айтханнга кёре, окъ-
утууну тёрели, башха формалары да 
хайырланыладыла. Теория, практи-
ка магъаналы дерследен сора да, 
ала оюн, чыгъармачылыкъ халда 
къуралгъандыла. Усталыкъгъа дери 
эм профессионал хазырлыкъгъа 
юйретиуге да эс бурулгъанды.

Мында  эсеп диагностиканы 
бардырыу тёреге айлана баш-

лагъанды. «Медицина эм биз», 
«Гостиницаны сервиси», «Тигиуню 
ал атламлары», «Кесин жюрюте 

билиу эм хант къанганы жасау» де-
ген биригиулени программаларын 
толусунлай тауусханла тийишли 
шагъатлыкъ къагъытла аладыла. 
Быйыл аланы саны жыйырма беш-
ге жетгенди.

Халкъланы энчиликлерин сакъ-
лауну чеклеринде араны эм магъ-
аналы ызларындан бири миллет-
регион билим бериуню айнытыуду. 
Ол а республиканы табийгъаты со-
циокультура эм экономика жашауу 
бла байламлы окъутууну тынгылы 
бардырыргъа, ана тиллеге, ада-
биятлагъа юйретирге онг береди. 
Кёлден чыгъармачылыкъгъа, 
этнографиягъа, агъачдан абери 
ишлеуге тюшюндюрген эм бирси 
кружоклада да огъарыда сагъы-
нылгъан энчиликни сакълаугъа  эс 
бютюн бурулады.

Хунерли сабийлени излеу, ала-
ны айнытыу да тиийшли да-

ражадады. Эришиулеге, фести-
вальлагъа, форумлагъа  къатыша, 
жетишимлери бла кёлленедиле, 
учунадыла. Аны бла бирге уа сай-
лагъан жумушлары бла бютюн 
тири кюрешедиле эм анга сейирле-
ри къозгъалады. Алай бла озгъан 
окъуу жылда  жыйырма юч конкур-
сда  грамотала, башха саугъала 
да алгъандыла. Авиамодель эм 
ракетамодель спорт жаны бла 
битеуроссей эришиуледе да бийик 
кёрюмдюле болдургъандыла.

Бери жюрюгенле илму-излем 
тинтиулени,  проектлени да тынгылы 
бардырадыла. Адабият, медицина, 
тарых, табийгъат, экология темала 
бла байламлы ишлени къоруулап, 
айырмалылыкълары бла белги-
леннгендиле. Араны окъуучуларыны 
жетишимлери уа педагогланы бийик 
даражалы профессионал хазыр-
лыкъларыны да хайырыды.

Анатолий САФРОНОВ.

Тебуланы Мырза-Бек 
каратеде болдургъан же-
тишимлери бла белгили-
ди. Ол Россейни чемпи-
онуду, даражалы къырал 
эм халкъла аралы эри-
шиуледе хорлагъанды, 
спортну устасыды, РФ-ни 
жыйымдыкъ командасы-
ны санында Каратени би-
теудуния федерациясы 
бардыргъан турнирлеге 
дайым къатышады. 

Бусагъатда Мырза-Бек 
Москваны Тау институ-
туну аспирантурасында 
окъуй турады, жарауну да 
анда бардырады. Спорт-
ха биринчи атламларын 
а Элбрус районну олим-
пиада резервли спорт 
школунда тренер Евгений 
Могилевецни къолунда 
юйрене этгенди. 

Шёндю уа ол кесин 
жангы KarateCombat ли-
гада сынаргъа сюеди. 

Ол аны юсюнден орга-
низацияны сайтында 
билдиргенди, бир кесек-
ден а андан анкетаны 
толтурурун излегендиле 
эм, кёп да сакълатмай, 
квалификация сермеш-
ни бардырыргъа чакъ-
ыргъандыла. 

Эришиу Грецияда Афи-
ныледе къуралгъанды, 

аны чеклеринде жети 
тюбешиу болгъанды, 
алада къарыуларын 12 
къыралдан спортчула 
сынагъандыла. Мырза-
Бек Доминикан Респу-
бликадан Дейвис Ферре-
рас бла тутушханды. Аны 
экинчи раундда окъуна 
нокаутха ашырып, атын 
айтдыргъанды. 

Белгилерге тийишли-
ди - Мырза-Бекге къа-
рындашы Тау-Бек уллу 
болушлукъ этгенди: юй-
ретиучюлени излегенди, 
контракт этгенди. Ол 
кеси да каратеде уллу 
жетишимле болдургъан-
ды, къарындашы бла 
спаррингле да бардыра 
тургъанды. 

Биринчи эришиуюн 
къа лай ётдюргенине 
Мырза-Бек ыразыды, 
профессионал лигада 
ишни къуралыу халин да 
жаратханды. Ол быйыл 
энтта да тёрт сермеш 
бардырлыкъды, жууукъ 
заманда алагъа къы-
стау хазырланып теби-
рерикди.

Анатолий ТЕМИРОВ.
СУРАТДА: Тебуланы 

Мырза-Бек (онг жанында) 
Дейвис Феррерас бла.

ПОЛИЦИЯ КОРТЕЖ 
КИМГЕ ТИЙИШЛИДИ?

ГИБДД-ны жангы инструкциясыны проектине кёре, 
колонналаны бла кортежлени ашырыргъа къайсы 
организация, ким да заявка берирге эркинди. Алай 
иш документде жазылгъан халлагъа келишсе, къабыл 
кёрюллюкдю. Ол а сабийлени ташыгъан автобусланы 
колонналарын, регионланы таматаларыны кортежле-
рин неда президент, правительстволу мероприятия-
лагъа къатышхан машиналаны ашырыу.

Андан сора да, бирге барыу къоркъуулу жюклени 
ташыуда, аскер колоннала эмда къыйын болумланы 
кетерирге ётген энчи техникагъа тийишлиди. Авто-
мобильлеге жангы онгланы аманлыкъгъа хайырлан-
дырырла деп къоркъургъа керек тюйюлдю. Бизде 
законсуз мигалкала къайда кёпдюле, законсуз кор-
тежледен.

ЖАНГЫ ТУУГЪАНЛАГЪА 
САУГЪАГЪА НЕ БЕРЛИКДИЛЕ?

2019 жылда биринчи январьдан башлап, хар 
къагъанакъ къыралдан саугъа аллыкъды. Бу марда кёп 
болмай РФ-ни Правительствосу бегитген «Десятилетия 
детства» деген планда жазылыпды. «Хар сабий тапхан 
тиширыугъа роддомдан чыкъгъан кезиуде гитчечикге 
къараугъа керекли затла берирге», деп айтылады 
документде.

Минпромторг алдан 12 затдан тизме хазырлагъ-
анды. Анга жууургъан, пелёнка, комбинезон, кёлек, 
бёркчюк, подгузник, крем, порошок эмда мылы сал-
феткала киредиле. Быллай саугъаланы бусагъатда бир 
талай регионда бередиле. Москвада уа аланы къыркъ 
минг жаш ана алгъанды.

ФОНТАНЛАДА ЖУУУНУРГЪА 
ЖАРАЙМЫДЫ?

 Фонтанда тура, жамауат низамны бузаргъа жара-
майды – спиртли затланы ичерге, кесинги ушагъыусуз 
жюрютюрге, аман сёзле айтыргъа. Алайсыз жууапха 
тартыргъа боллукъдула. Тынч, масхаплы жууунсагъыз, 
сизге киши илинирик тюйюлдю.

Ишни башы, аллай кёллеге кирирге керекмиди? 
Угъай, ол саулукъгъа къоркъуулуду. Орам фонтанны 
табагъына жел къум, балчыкъ жыяды. Ары жаныуарла-
ны бла чыпчыкъланы ёлюклери тюшедиле, кёбюсюнде 
аллай жерлени суулары тазаланмайдыла, алагъа хлор 
къошулмайды.

Алай бла не аурууланы да табаргъа боллукъду: 
чакъгъанладан ашхын чегилеге дери, аланы санында 
тели ауруу, орнитоз, менингит, гепатит, сууалчанла, 
герпес. Алай болмаз ючюн, суу уртларгъа керек 
тюйюлдю.

ТОК-ШОУДА НЕНЧА ТЁЛЕЙДИЛЕ?
Телевидениеде бек аз массовкада кюрешген адамла 

аладыла. Иш къыйынды деп киши да айтмаз. Алай 
сагъатла бла ауур хауада, сафитле бла къыздырыл-
гъан студияда олтуруп тургъан алай тынч тюйюлдю. 
Проектни узунлугъуна эмда белгилигине кёре, алагъа 
юч жюзден беш жюзге дери сом тёлейдиле. Съёмка 
созулуп, кече бошалса, минг сомгъа дери.

Атлары айтылгъанлагъа, экспертлеге эмда програм-
маланы жигитлерине белгиликлерине, ачыкълыкъ-
ларына бла темаланы къаугъалылыкъларына кёре. 
Ток-шоугъа кёпле танымагъан жигитле, уллу дауур, 
хахай къозгъагъанла къатышсала, 50-100 минг сом 
аладыла. Экспертле – 15-30 минг.

Никита Джигурда телевизионщикледен 600 минг 
сом юзгенме деп махтаннганды. Асламлы информация 
органла Диана Шурыгина «артыкълыкъ этген» ачыкъ 
хапары ючюн 200 минг сом алгъанды деп жазгъан-
дыла.

ЭНДИ ЖАНЫУАРЛАНЫ КЪАЛАЙ 
КЁЧЮРЮРГЕ ОНГ БАРДЫ?

Быйыл июльдан узакъгъа баргъан поездледе юй 
жаныуарланы иелери ашырмай кёчюрюрге боллукъду. 
Ол амал Москвадан Санкт-Петербургга, Белгородха, 
Адлерге, Волгоградха, Самарагъа, Челябинскге, Чи-
тагъа, Санкт-Петербургдан Къазаннга, Ивановогъа 
жюрюген поездлеге бериледи. Андан сора да, ре-
гионла аралы маршрутлагъа: Омск-Новосибирск, 
Красноярск-Абакан, Иркутск-Улан-Удэ эмда Влади-
восток-Хабаровск.

Ташыуну энчи багаж кассалада жарашдырыргъа онг 
барды. Билетни багъасы 730 сомдан башланады. Алай 
бла итлени, киштиклени, чыпчыкъланы, къоянланы, 
хомякланы, таш макъаланы атландырыргъа боллукъду. 
Аланы орунлада, контейнерледе аллыкъдыла.

Федерал газетледе басмаланнган 
материаллагъа кёре хазырланнганды.

Окъутууну тёрели эмда бусагъатдагъы 
амалларын да хайырландыра

Соруу-жууап

Кесин башха лигада сынаргъа излейди
Спорт
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АТТАЛАНЫ Жамал

СЁЗБЕР

Ёресине, энине да белгиленнген квадратла-
да тарихле къайтарылмазгъа керекдиле. Тюз 
толтурулгъан судокуну эсеби барысында да 
бир боллукъду.

ТОКУМАЛАНЫ  Салим хазырлагъанды.

Судоку

5 2 7 9 3 6 1 4 8

9 6 4 8 1 5 3 7 2

8 3 1 4 7 2 9 6 5

6 8 5 3 2 9 4 1 7

4 1 2 7 6 8 5 3 9

7 9 3 1 5 4 2 8 6

1 4 9 5 8 7 6 2 3

2 5 8 6 4 3 7 9 1

3 7 6 2 9 1 8 5 4

8 5 3

4

8 1 7 9 6 3

7 9 3 6

2 1 8 7

6 8 1 5

4 6 3 5 2 1

6

4 9 2

ГАЗЕТНИ 93-чю НОМЕРИНДЕ БАСМАЛАННГАН 
СУДОКУНУ  ЖУУАПЛАРЫ:

ГАЗЕТНИ 93-чю  НОМЕРИНДЕ   БАСМАЛАННГАН СЁЗБЕРНИ  ЖУУАПЛАРЫ:

ЭНИНЕ: 1. Азиятлы тиши-
рыула, аны кийип, бетлерин 
букъдурадыла. 6. Адамла-
ны жюреклерин къыйнаучу 
адам. 7. Азияда уллу тау. 
9. Ишни этерге итиниу. 11. 
Сыйлы таш. 12. Шагъырей  
адам. 13. Юйге, кабинетге 
кирген жерчик. 20. Назму, 
хапар… – жазыу ишле. 21. 
Ханс. 22. Къайнагъан суудан 
келген туман. 23. Египетни 
адамы. 24.  Бир тукъумну 
ичинде бёлюннген къауум.  
26. Заманны къысха ёлчеми. 
30. Татлы «картоф». 31. Агъач 
кесек. 32. Тылыдан иничке 
кесилип этилген аш. 33. Же-
миш. 34. Мал кютюлген жер. 
35. Бир затны этерге тыйгъыч 
болгъан зат.

ЁРЕСИНЕ: 2. Жылда айны 
эски аты. 3. Кёз жашлары 
къурумагъан. 4. Жукъа биля-
мукъ. 5. Жюрюшлю, къаты 
чабыучу ат. 8.  Халал, жу-
мушакъ жюрекли, хатерли. 
10. Къозукъулакъ ханс. 14. 
Отну тынч жандырыр ючюн 
хайырланылгъан юзгеле. 15. 
Игилик. 16. Кёз атыу. 17.  Ий-
мениу, тартыныу. 18. Ышанн-
гысыз адам. 19. Бийикле. 25. 
Ингир ала. 27. Босагъа. 28. 
Ёсдюрюу, кюч алдырыу. 29. 
Харекет.

Энине: 5. Хасапчы. 6. Тарыхчы.  10. Чырлама. 11. Тепана. 12. Даулаш. 16. Къара-
халкъ. 18. Дидин. 19. Балыкъ. 20. Чибижи. 21. Илешиу.  24. Кийиз. 26. Чачакъ. 27. 
Ыспаслыкъ. 30. Ышымла. 33.  Габара. 34. Къаргъала. 35. Элхууур. 36. Кишилик.

Ёресине: 1. Астана.  2. Ачхыч. 3. Салма. 4. Ахырат. 7. Ишеклик. 8. Улутха. 9. 
Азатлыкъ. 13. Даража. 14. Акъыллашыу. 15. Биригиу. 17. Халифат. 22. Тийишли.  
23. Хазырла. 25. Жабагъы. 28. Аллах. 29. Кабул. 31. Тауукъ. 32. Илгик.

4 августдан 11августха дери4 августдан 11августстстха дери
Ыйыкъгъа гороскоп

КЪОЧХАР (21.03-20.04) Бу кюнледе 
юйюр жарсыуларыгъызгъа эс бургъанлай 
турлукъсуз. Башламчылыкъларыгъызны 
эсеплери уа алай бек къууандырлыкъ да 
болмазла. Нерваларыгъызны бир кесек 

шошайтыргъа кюрешигиз.
ТАНА (21.04-21.05) Юйюр жашауугъуз 

бла байламлы тюрлениуле къууандырыргъа 
боллукъдула. Сизни юсюгюзден жюрюген 
хапарла, жалгъан сёзле артыкъ жюреги-

гизни къыйнамай озгъандыла. Аманлыкъ излеген тилчи 
адамланы уа унутсагъыз игиди.

ЭГИЗЛЕ (22.05-21.06) Бу ыйыкъда 
саулугъугъузгъа, юйюр жашауугъузгъа ар-
тыгъыракъ эс буругъуз. Юйюгюзде ремонт 
этерге излеп тура эсегиз, аны башларгъа 

иги кезиудю. Тюшген ахчаны ол ишлеге эркин жояргъа 
боллукъсуз.

АЙЫРЫЧАБАКЪ(22.06-23.07)  Таны-
магъан адамларыгъызгъа артыкъ ийнанмагъ-
ыз, ышанмагъыз. Ала сизге айтхан сёзлени 
кёбюсю ётюрюкдюле. Кеси кесигизни тыя 

билсегиз, аслам тапсыз болумладан женгил ётериксиз.
АСЛАН (24.07-23.08)  Керексиз хапар-

лагъа къошулмагъыз, эшитген затыгъызны 
ичигизде тыя билигиз. Бу ыйыкъда къолугъ-
узгъа ахча тюшерикди, аны да сагъыш этип 
жоюгъуз. 

КЪЫЗ(24.08-23.09)  Бу кюнледе алгъын 
ангыламай тургъан болумланы эбине тюше-
риксиз. Андан сора жаратылгъан оюмла, 

акъыл сизге хайырлы боллукъду. Дерс чыгъара билирча, 
сагъынылгъан болумланы иги тинтигиз.  

БАЗМАН (24.09-23.10)  Башлагъан 
ишлеригизни ахырына жетдиралмагъанлай 
турасыз. Ол а алай сиз кесигизни бир кесек 
тыя билмегенигиз ючюндю. Бусагъатда эс бур-

май тургъан затларыгъыз артда апчытыргъа боллукъдула.
АКЪЫРАП (24.10-22.11)  Жыйылып 

бардыргъан ишлеге, уллу тюбешиулеге 
ахшы кюнледиле. Жууукъларыгъызны да 
жокъларгъа боллукъсуз. Шуёхларыгъыз 

айтхан затлагъа къулакъ салып тынгылагъыз.
МАРАУЧУ(23.11-21.12)  Ыйыкъны 

биринчи жарымын солуугъа жоралагъыз, 
экинчи кесегин а тириликде оздуругъуз. 
Ишигизде таматаларыгъыздан ыразылыкъ 

табып турасыз да, ол ышаныу кетмезча къолугъуздан 
келгенни этерге кюрешигиз.

ТЕКЕМЮЙЮЗ (22.12-20.01)  Юйюр 
жашауугъузда хар зат тохташып къаллыкъ-
гъа ушайды, сюйген адамыгъыз да сизни 
ыразы этерикди. Жолоучулукъгъа атланыр-

гъа боллукъсуз, ол да бек къууанчлы къураллыкъды.
СУУКЪУЙ (21.01-19.02) Ишчи эм энчи 

тюбешиуле сакълайдыла сизни.  Унутул-
гъан шуёхлукъну, тенгликни жангыртыргъа 
ахшы кезиудю. Кёллерине тийген адамла-
дан кечгинлик тилерге боллукъсуз. 

ЧАБАКЪЛА (20.02-20.03)  Не къый-
ынлыкъладан да кюч-къарыу салмагъан-
лай ётерге къолугъуздан келликди. Гитче 

жумушлагъа эсигизни бёлюп, уллу ишлени унутуп 
къоймагъыз. Бусагъатда кеси кесигизни алдаргъа 
кюрешгенигизни да билирге тийишлиди сизге.

Билдириу

Нальчикде жашагъан экижыллыкъ Схвитаридзе 
Сафирагъа бизни болушлугъубуз керекди!

Диагнозу: злокачественная примитивная пе-
риферическая нейроэктодермальная опухоль 
семейства PNET/внескелетная саркома Юинга. 
Сафирагъа терк багъып башларгъа керекди. Гер-
манияда ол онгла бардыла. Багъыуну багъасы 2,5 
миллион сомду.

Биз ауруу къыйнамагъан заманыбызда, бу 
затланы юслеринден сагъыш этмейбиз. Алай ма 
быллай, жашауну экиге бёлген къыйынлыкъ кимни 
да эшигин къагъаргъа боллукъду. Бюгюн  Сафи-
раны къадары бизни къолубуздады. Кёп къоранч 
да этмей, онгубузгъа кёре хар бирибиз анга 
болушургъа, уллу сууаплыкъ этерге боллукъбуз.  
Келигиз, жюрек жылыуубузну, халаллыгъыбызны 
кёргюзтюп, бу балачыкъгъа жашау берейик!  

Болушлукъ ахча иерча реквизитле:
Сбербанкны картасы: 639002609046026507.
Карта къызчыкъны ата къарындашы Эдуард 

Схвитаридзени аты блады.  Ыннасы Жанна Ба-
таловнаны телефону буду: 8-967-422-08-88.

Жан аурутайыкъ, болушайыкъ


