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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИВРЕМЯ

Биринчи класслагъа келгенлеге 
игиликле тежегендиле

Ёсюп келген тёлюню окъутуугъа бла юйретиуге   
уллу къыйын салгъанлары  ючюн  «Къабарты-
Малкъар Республиканы аллында къыйыны ючюн» 
орден бла саугъаларгъа

Мальбахов Борис Казбулатовични – Нальчик ша-
хар округда «2-чи номерли лицей» битеулю билим 
берген муниципал казна учрежденияны директорун

Науянис Татьяна Владимировнаны – Къабарты-
Малкъар Республиканы Жарыкъландырыу, илму 
эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министер-
ствосуну  «Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» 
академиясы» битеулю билим берген къырал бюд-
жет учреждениясыны къошакъ билим бериу жаны 
бла педагогун.

Къабарты-Малкъар Республиканы социал-эко-
номика айныууна  уллу къыйын салгъаны эмда 
кёп жылланы бет жарыкълы ишлегени ючюн  

Кушхов Амирхан Тутовични  «Къабарты-Мал-
къар Республиканы аллында къыйыны ючюн» 
орден бла саугъаларгъа.

Илмуну, билим бериуню айнытыугъа,  уста спе-
циалистлени хазырлаугъа   уллу къыйын салгъаны  
ючюн  Альтудов  Юрий Камбулатовични - бийик 
профессионал билим берген «Х.М.Бербеков атлы 

Къабарты-Малкъар къырал  университет» федерал 
къырал бюджет билим бериу учрежденияны ректо-
рун -   «Къабарты-Малкъар Республиканы аллында 
къыйыны ючюн» орден бла саугъаларгъа.

Озгъан шабат кюн бизни 
республиканы 240 чакълы 
мектебинде биринчи къонгуроу 
зынгырдагъанды. Эрттенлик-
ден окъуна орамлада омакъ 
кийиннген жашла бла къызла 
тюрлю-тюрлю гюл къысым-
лары, шарлары бла да, кёзге 
хычыуун кёрюне, абаданы-
ракълагъа - кезиулю окъуу 
жыл, гитчечиклеге уа билимни 
дуниясы бла шагъырейлениу 
башланнганын эсгертгендиле. 

Быйыл, саулай алып айтханда, 
101 мингден аслам окъуучу би-
лим аллыкъды школларыбызда. 
Биринчи класслагъа уа 12 минг 
чакълы сабий жюрюрюкдю. 

Нальчикде закий поэт Алек-
сандр Пушкин атлы бир-бир 
предметлени терен окъутхан 
бешинчи номерли школуну 
арбазында да, жарыкъ жырла 
эшитиле, устазла, ата-анала, 
биринчи классха барлыкъ 
жашчыкъла, къызчыкъла да 
жыйылгъан эдиле. Къууанчлы 
линейканы хурметли къонакъ-
лары уа КьМР-ни Парламенти-
ни Председатели Татьяна Его-

рова, жарыкъландырыу, илму 
эм жаш тёлюню ишлери жаны 
бла министрни орунбасары 
Ирина Шонтукова, «Кюн ша-

хар» сабий чыгъармачылыкъ 
араны директоруну къуллугъун 
толтургъан Мурат Арипшев, 
тохтаусуз профессионал айны-

уну республикалы арасыны та-
матасыны орунбасары Фатима 
Кравцова болгъандыла. 

Энди миллет тилледе бериулеге 
цифра халда къараргъа онг берилликди

Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны эмда Билим-
ни кюнлерине аталгъан къууанчлы жумушлагъа РФ-ни 
Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу 
эркинликни келечиси, Россейни Жигити Александр Ма-
товников да къатышханды. КъМР-ни Башчысы Юрий 
Коков бла бирге  полпред бир ненча объектни ачхан-
ды, жаш тёлю бла тюбешгенди. 

Жолоучулукъну уа ала Чегемде 
1-чи номерли орта школда баш-
лагъандыла. Келир жыл бу уч-
реждение кесини 50-жыллыгъын 
белгилерикди. Быйыл а билимни 
эшиклери 136 жашчыкъгъа бла 
къызчыкъгъа ачылгъандыла.

Биринчи классха келгенлени 
алгъышлай, Александр Анато-
льевич аланы билим алыргъа, 

устазланы болушлукъчулары 
болургъа чакъыргъанды. «Бюгюн 
сизни арагъызда келир заманда 
илму жангычылыкъла этерикле, 
врачла, космонавтла, алимле, 
инженерле, аскерчиле, жур-
налистле  болгъанларына толу 
ийнанама. Алай сиз алгъан  били-
мигизни, фахмугъузну, республи-
каны, Ата журтубузну айнытыугъа 
хайырланырыгъыз бютюнда 
магъаналыды»,-дегенди ол.

Полпред окъуучулагъа къуру 

къолла бла келмегенди. Ол са-
угъагъа шёндюгю компьютер 
бла классладан бирине мебель 
келтиргенди. 

Юрий Коков да алгъышлагъан-
ды школчуланы бла устазланы. 
Ол 1 сентябрь жашчыкълагъа 
бла къызчыкълагъа билимни 
сейир дуниясына, жетишимлеге 
кенг жолла ачханын чертгенди. 

«Бизни республикада сайлагъан 
усталыкъларын сюйген, про-
фессионал устазла ишлейдиле. 
Устаз къуру юйретиучю тюйюл-
дю, ол башхалагъа юлгю бол-
гъан адамды»,-дегенди ол.

Школчула уа къонакълагъа 
концерт хазырлагъан эдиле. 
Жаш артистле миллет тепсеуле 
кёргюзтюп, шёндюгю эстра-
да жырла айтып, таматаланы 
къарсларына тийишли болгъан-
дыла.

Солуу паркда фонтан, аттракционла 
Андан ары жол Нальчикде 

ара солуу паркга болгъанды. 
Байрамлагъа аталып, ол кюн 
аны ара аллеясында жангыртыу 
жумушладан сора фонтан ачыл-
гъанды. Ол озгъан ёмюрню 50-
чи жылларында ишленнгенин, 
кёп жылланы хайырланылмай, 
тозурап тургъанын белгилер-
чады.

 Аны жангыртыу «Формиро-
вание современной городской 
среды» деген федерал програм-
маны чеклеринде бардырыл-
гъанды. Ол санда битеу инженер 
коммуникацияла алышыннган-
дыла. Алай бек башы уа фон-
танны тышы тюрлендирилмей, 
тарых сыфаты сакъланнганды. 

 Паркда жангыртыу жумушла 
андан сора да тамамланнганды-
ла.  Ол кюн полпред бла КъМР-

ни Башчысы Аттракционланы 
шахарчыгъында болуп, обозре-
нияны чархында  биринчилени 
санында учхандыла.  Ол кёп 
болмай салыннганды, кеси да 
Шимал Кавказда бек бийикди 
– 50 метр. 

Аттракционланы алышыргъа 
кереклисини юсюнден кёп кере 
айтылгъанды, конструкцияланы 
асламы озгъан ёмюрню 50-чи 
жылларында орнатылгъанды-
ла, аладан бирлери эски бол-
гъандыла, къоркъуусузлукъну 
жорукъларына келишмейдиле. 
Алай бла анда жангыртыу жу-
мушла толтурулуп, аз-аздан 
шахарчыкъны объектлери  шён-
дюгю излемлеге келишип баш-
лагъанды. Проект къырал-энчи 
партнёрлукъ мадарланы чекле-
ринде толтурулады. 

Студентлеге - дагъыда юч окъуу корпус, 
телевизионщиклеге - бусагъатдагъы студия 

Къабарты-Малкъар къырал 
университет  жангы окъуу жыл-
гъа тынгылы хазырланнганды 
дерге боллукъду: тапландырыу 
жумушладан сора, аны юч кор-
пусу студентлеге эшиклерин ач-
хандыла. Ремонтну качествосун 
а Александр Матовников бла 
Юрий Коков кёргендиле. 

КъМКъУ-ну Жамауат баш-
ламчылыкъланы арасында уа 
къонакъла вузну тюрлю-тюрлю 
факультетлерини айырмалы 
студентлери бла тюбешгендиле. 
Аланы алгъышлай, Александр 
Анатольевич студент жылла хар 
адамны да эсинде жашаууну 
ахырына дери сакъланнганла-
рын, ол бек сейир кезиу болгъа-
нын чертгенди.  

-Мында 15 мингнге жууукъ сту-
дент окъуйдула. Билим алыргъа, 

илму бла кюреширге, конферен-
цияла бардырыргъа битеу амал-
ла къуралгъандыла.  Окъууну 
бошагъандан сора уа иш табып, 
билиминги  хайырланыргъа онг 
болгъаны артыкъда магъана-
лыды. Республикада уа ол жаны 
бла уллу иш толтурулады, -деп 
белгилегенди ол.

Юрий  А лександрович  а 
КъМКъУ къыралда алчы вузла-
ны санына киргенин, бу жети-
шимни сакъларча мындан ары 
да къолдан келгенни этиллигин 
айтханды. «Сиз жашауда тий-
ишли жер табып, университетде 
алгъан билимигизни, сынау-

угъузну Къабарты-Малкъарны 
айнытыугъа хайырланырсыз деп 
ышанама»,-дегенди.

Студентлени уа  факультет-
лерини юслеринден айтыргъа, 
къонакълагъа соруула берирге 
онглары болгъанды. Сёз жаш 
тёлю политиканы, экономикагъа 
кадрланы хазырлауну, «Машук» 
жаш тёлю форумну юслеринден 
баргъанды. 

 Ол кюн энтта бир къууанчлы 
иш болгъанды: республиканы 
миллет телевидениясыны жангы 
цифровой студиясы ачылгъан-
ды. Анда биринчи тюзюнлей 
эфирни да полпред бла КъМР-
ни Башчысы бардыргъандыла. 

 Телевиденияда ишлегенлени 
шёндюгю излемлеге келишген 
студиягъа кёчгенлери бла ал-
гъышлай, Александр Матовни-

ков миллет тилледе бериулени 
сакълау артыкъда магъаналы 
болгъанын чертгенди. 

Юрий Коков а республика 
замандан артха къалмазгъа 
кюрешгенин, миллет телевиде-
ние цифровой амалгъа кёчерча 
битеу мадарла толтурулгъанла-
рын чертгенди. «Энди жангы 
технологияла сингдирилген-
лери бла  миллет тилледе бе-
риуле хар юйюрге да келирге 
тийишлидиле»,-дегенди эмда 
жангыртыу жумушланы толтур-
гъанлагъа  ыспас этгенди. 

ТИКАЛАНЫ Фатима. 

«Къабарты-Малкъар Республиканы аллында къыйыны ючюн» 
орден бла саугъалауну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны
У К А З Ы

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы                                               Ю.КОКОВ
Нальчик шахар, 2018 жыл 13 август, №120-УГ

А.Т.Кушховну «Къабарты-Малкъар Республиканы аллында къыйыны 
ючюн» орден бла саугъалауну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны
У К А З Ы

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы                                                 Ю.КОКОВ
Нальчик шахар, 2018 жыл 13 август, №121-УГ

Ю.К.Альтудовну «Къабарты-Малкъар Республиканы аллында 
къыйыны ючюн» орден бла саугъалауну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны
У К А З Ы

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы                                                 Ю.КОКОВ
Нальчик шахар, 2018 жыл 13 август, №122-УГ

Билимни сейир дуниясына жол ачхан къонгуроу

Ахыры 2-чи бетдеди.

Кушхов Амирхан Тутович,1945 жылны 1 октябринде КъМАССР-ни Совет-
ский районуну Аушигер элинде туугъанды. Совет Армияда аскер борчун тол-
тургъанды, 1972 жылда КъМКъУ-ну инженер-техника факультетин тауусханды.

«Эталон» заводну илму-излем институтуну энчи конструктор бюросунда, 
Нальчикде «Сельхозтехника» районла аралы производство биригиуде инже-
нер эмда оноучу къуллукълада ишлегенди. 

1980-чи жыллада – «Лескенский» плодосовхозну директору, «Аушигер» 
экспериментал мюлкню башчысы, КъМАССР-ни  Госагропромуну председа-
телини биринчи орунбасары – КъМАССР-ни министри. 

1990-чы жыллада – «Маис» акционер обществону  президенти, КъМР-ни 
эл мюлк эмда ашарыкъ министри, РФ-ни  Президентини толу эркинликли 
келечисини кенгешчиси. 1999-2000 жыллада – «Каббалксельхозтехника» АК 
ОАО-ну Къарау советини председатели. 2000 жылдан 2005 жылгъа дери 
КБНИИСХ-ны тамата илму консультанты.

Экономика илмуланы кандидатыды. Россей Федерацияны 3-чю даражалы къырал советнигиди. 
КъМАССР-ни Баш Советини халкъ депутатына айыралгъанды. КъМР-ни Сыйлы грамотасы бла саугъа-
ланнганды.

Альтудов Юрий Камбулатович, 1954 жылны 11 сентябринде КъМАССР-ни 
Зольск районуну  Сармаково  элинде туугъанды. 1978 жылда Москвада  инже-
нер-физика институтну тауусханды, анда аспирантурада билимин  ёсдюргенди. 
1981 жылдан 1992 жылгъа дери энчи конструктор бюрону  лабароториясыны 
оноучусу, бёлюмюню башчысы, таматасыны орунбасары,  СССР-ни Электрон 
промышленность министерствосуну  Нальчикде полупроводник приборланы 
«Элькор» производство биригиуюню тамата инженери.

1992-2005 жыллада –  КъМР-ни Къырал мюлк управление жаны бла Госко-
митетни  председатели, КъМР-ни  Правительствосуну председателини биринчи 
орунбасары. 2004-2005 жыллада – РФ-ни  Технология илмуларыны академия-
сыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню президенти. 2005-2009 жыллада – РФ-
ни Эсеплеучю палатасында тюрлю-тюрлю къуллукълада ишлегенди.

2009-2013 жыллада – КъМР-ни Парламентини депутаты. 2010-2011 жылла-
да – РФ-ни Президентинде КъМР-ни болжалсыз келечисини биринчи орунбасары. 2012-2013 жыллада 
– Воронежде «Концерн «Созвездие» ОАО-ну генеральный директоруну орунбасары. 2013-2015 жыллада 
– КъМР-ни Правительствосуну  председателини биринчи орунбасары. 2015 жылны июль айындан бусагъ-
атха дери – Къабарты-Малкъарны Х.М. Бербеков атлы къырал университетини ректору. 

Мальбахов Борис Казбулатович, 1945 жылны 21 январында  КъМАССР-де 
Терекде туугъанды. 1968 жылда Къабарты-Малкъар къырал университетни  тау-
усханды. Терекде тарыхдан устаз болуп ишлегени, ызы бла школну директоруну 
орунбасарыны къуллугъун толтургъанды. Алты жылны Нальчикде 14-чю номерли 
школну  директору болгъанды, юч жылны – 20-чы номерли мектепни директору.

1988 жылдан – Нальчик шахар округну «2-чи номерли лицей» билим бериу 
муниципал казна учреждениясыны  директору,  административ бийик квали-
фикация категориясы барды. Педагогика стажы 50 жылдан артыкъды, адми-
нистратив стажы 40 жылдан атлайды.

Тарых илмуланы доктору, профессор. РФ-ни халкъ устазы, РФ-ни сыйлы 
устазы, КъМР-ни  билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу,  СССР-ни халкъ жа-
рыкъландырыууну отличниги, РСФСР-ни халкъ жарыкъландырыууну отличниги, 
РФ-ни халкъ билим бериуюню отличниги. 

Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды, КъМР-ни Парламентини, 
КъМР-ни Правителствосуну, Чечен Республиканы Парламентини, КъМР-ни Билим бериу эмда илму ми-
нистерствосуну, Нальчик шахар округну  жер-жерли администрациясыны билим бериу департаментини  
сыйлы грамоталарын алгъанды.

БАЙРАМ ЛИНЕЙКАЛА

Бизни индексибиз - 51532

Жазылыу - 2018

Энтта да амал барды

Жазылыуну юч айгъа багъасы-282 сом бла 24 капекди.

Науянис Татьяна Владимировна, 1946 жылны 29 августунда КъМАССР-ни 
Элбрус районуну Кёнделен элинде туугъанды.  1970 жылда КъМКъУ-да окъуп  
прикладная математика усталыкъны алгъанды, ызы бла анда аспирантураны 
тауусханды.

1970 жылда – Нальчикни телемеханика аппаратура заводуну инженер-про-
граммисти. 1985 жылдан 1997 жылгъа дери – Пионерлени республикалы 
дворецини  илму-техника чыгъармачылыкъ бёлюмюню таматасы. 1997-1998 
жыллада –  окъутуу иш жаны бла таматаны орунбасары, КъМКъУ-ну школа-
лицейини координатору. 1998 жылдан КъМР-ни Билим бериу эмда илму ми-
нистерствосуну Окъуучуланы илму-техника чыгъармачылыкъ республикалы 
арасыны илму-техника чыгъармачылыкъ бёлюмюню башчысы, къошакъ 
билим бериуню педагогу. 2015 жылны декабрь айындан бусагъатха дери  
илму-тинтиу эм конструктор иш жаны бла бёлюмню таматасы –  КъМР-ни 

Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери  жаны бла министерствосуну  «Кюн шахар» сабий 
чыгъармачылыкъ академия» битеулю билим берген  къырал бюджет учреждениясыны  къошакъ билим 
бериу жаны бла педагогу.

РФ-ни халкъ билим бериуюню отличниги. КъМР-ни билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу. ЦК ВЛКСМ-ни 
бийик саугъасыны иесиди, ВЦСПС-ни сыйлы грамоталарын алгъанды, ведомстволу саугъалагъа,  Жаш 
тёлюню «Союз» аэрокосмос Битеуроссей биригиуюню саугъасына тийишлиди.
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Ахыры. 
Аллы 1-чи бетдеди.

Документле

МИТИНГ

Терроризмге къажаулукълукъда 
бирикгенлерин кёргюзтюрге тюнене 
Нальчикде Къырал концерт залны 
аллында майданда халкъ кёп санда 
жыйылгъанды. Былайгъа келгенлени 
арасында республиканы вузларыны 
бла орта профессионал билим берген 
учрежденияларыны студентлери, окъ-
уучула асламдыла.  Аладан бирлерини 
къолларында жаш тёлю терроризмге 
къажау болгъаныны, бу аманлыкъны 
къужурлугъуну юслеринден плакат-
лары.

Россейде Терроризмге къажаулукъ-
да биригиуню кюню Бесланда болгъан 
теракт бла байламлы 2005 жылда 
тохташдырылгъанды. Анга аталгъан 
бушуулу митингни уа дин къуллукъчу-
ла ачхандыла. КъМР-ни муфтийини 
орунбасары Аслан Гедгафов бла 
православ килисаланы благочинныйи 
Валентин Бобылев жаш адамланы 
терроризмни ниетлерин жайгъанладан 
кери болургъа, жашауларында тюз 
жолланы сайларгъа чакъыргъандыла. 
«Исламда адамгъа къыйынлыкъ жет-
дирирге эркин этилмейди.  Аны ючюн 

терроризмге  ниетлерине алданмаз, 
аманлыкъчыланы къолларына тюш-
мез ючюн динибизни билирге, аны 
энчиликлерине юйренирге борчлубуз»,-
дегенди ол.

«Юйюгюзге мамырлыкъ» деген 
жамауат къымылдауну башчысы Су-
фадин Шебзухов а Бесланда бол-
гъан жарсыулу ишле бир заманда да 
унутулмазлыкъларын белгилегенди. 

«Бандитле кюйсюзлюклерин, адам-
сызлыкъларын кёргюзтгендиле. 
Бесланны ачыуундан дерсле алыр-
гъа, ёсюп келген тёлю ючюн жууа-
плы болургъа, сабийлерибизни терс 
ниетледен сакъларгъа борчлубуз»,-
дегенди ол эмда право низамны 
сакълаучулагъа республикада ма-
мыр жашауну тохташдыргъанлары, 
тынчлыкъны сакълагъанлары ючюн 

ыразылыгъын айтханды.
Митингде «Сябры» жамауат орга-

низацияны таматасы Павел Сидорук, 
КъМР-ни Жамауат палатасыны Жаш 
тёлю советини башчысы Оксана Чеге-
мокова, Къабарты-Малкъар къырал 
университетни студенти Созайланы 
Эльдар сёлешгендиле. Жыйылгъанла 
терактлада ёлгенлени хурметине бир 
минут шумсуз да тургъандыла.

Митинг тийишли резолюцияны къа-
был кёрюу бла бошалгъанды. Анда уа 
КъМР-ни жаш тёлюсю терроризмге 
къажау болгъаны, къыралда, респу-
бликада власть органла бу аманлыкъ-
ны болдурмау жаны бла толтургъан 
мадарланы тюзге санагъанлары, 
мамыр жашау ючюн жанларын берген 
право низамны сакълаучуланы атлары 
ёмюрлюк боллукълары айтылады. 

Ахырында жаш адамла кёкге 334 
акъ шарны жибергендиле – Бесланда 
терактны кезиуюнде ёлгенлени саны 
тенгли бир.

ТИКАЛАНЫ Фатима.
Суратны ХОЛАЛАНЫ Марзият 

алгъанды. 

Иванов П.М. – «Россейни Илмула ака-
демиясыны Къабарты-Малкъар илму 
арасы» федерал илму ара» федерал 
къырал бюджет илму учрежденияны 
илму башчысы (Советни председатели) 
(ыразылыгъына кёре)

Балкизов А.Б. – бийик профессионал 
билим берген «В.М.Коков атлы Къабар-
ты-Малкъар къырал аграр университет» 
федерал къырал бюджет билим бериу 
учрежденияны табийгъатны тапланды-
рыу эмда сууну хайырланыу жаны бла 
факультетини деканы (Советни предсе-
дателини орунбасары) (ыразылыгъына 
кёре)

Малкъондуланы Ю.А. - бийик про-
фессионал билим берген «Х.М.Бербеков 
атлы Къабарты-Малкъар къырал  уни-
верситет» федерал къырал бюджет 
билим бериу учрежденияны  илму-излем 
иш жаны бла проректоруну къуллугъун 
толтургъан  (Советни председателини 
орунбасары) (ыразылыгъына кёре)

Аджиев А.Х. – Гидрометеорология 
эмда тёгерекдеги къудуретни халын би-
лип туруу жаны бла федерал службаны 
«Бийик тау геофизика институт» феде-
рал къырал учреждениясыны бёлюмюню 
таматасы (ыразылыгъына кёре)

Азикова С.Г. – Къабарты-Малкъар Ре-
спубликаны Парламентини Билим бериу, 
илму эмда жаш тёлю политика жаны бла 
комитетини председатели (ыразылыгъ-
ына кёре)

Алиханов А.А. - «Россейни Илмула 
академиясыны Къабарты-Малкъар илму 
арасы» федерал илму ара» федерал 
къырал бюджет илму учрежденияны 
филиалыны – Прикладной математиканы 
бла автоматизацияны институтуну дирек-
тору (ыразылыгъына кёре)

Альтудов Ю.К. - бийик профессионал 
билим берген «Х.М.Бербеков атлы Къа-
барты-Малкъар къырал  университет» 
федерал къырал бюджет билим бериу 
учрежденияны ректору (ыразылыгъына 
кёре)

Апажев А.К. - бийик профессионал 
билим берген «В.М.Коков атлы Къабар-
ты-Малкъар къырал аграр университет» 
федерал къырал бюджет билим бериу 
учрежденияны ректору (ыразылыгъына 
кёре)

Арипшев М.Х. – Къабарты-Малкъар 
Республиканы Жарыкъландырыу, илму 
эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла 
министерствосуну «Сабий чыгъарма-
чылыкъны «Кюн шахар» академиясы» 
къырал бюджет билим бериу учреждени-
яны директоруну къуллугъун толтургъан 
(ыразылыгъына кёре)

Атаманенко А.Ю.- «Прохладныйни 
жарым проводникле заводу» акционер 
обществону  директоруну къуллугъун 
болжаллы халда толтургъан (ыразылыгъ-
ына кёре)

Ашинов С.В. – чекленнген жууаплы-
лыгъы болгъан «Этана» промышленный 
комплекс» обществону правленини пред-
седатели (ыразылыгъына кёре) 

Беккиланы М.Ю.- Гидрометеорология 
эмда тёгерекдеги къудуретни халын би-
лип туруу жаны бла федерал службаны 
«Бийик тау геофизика институт» феде-
рал къырал учреждениясыны таматасы 
(ыразылыгъына кёре)

Бербеков В.Н. –  «Таулада бла тау 

этекледе терек бахчачылыкъ жаны бла 
Шимал-Кавказ илму-тинтиу институт» 
федерал къырал бюджет илму учрежде-
нияны директору (ыразылыгъына кёре)

Берикетов А.С. – чекленнген жууаплы-
лыгъы болгъан «Пекто» илму-производ-
ство фирма»  биригиуню баш директору 
(ыразылыгъына кёре)

Жаболаны А.С. -  бийик профессионал 
билим берген «В.М.Коков атлы Къабар-
ты-Малкъар къырал аграр университет» 
федерал къырал бюджет билим бериу 
учрежденияны  ашханалада аш-азыкъны 
жарашдырыу амалларыны кафедрасыны 
таматасы (ыразылыгъына кёре)

Дзамихов К.Ф. – «Россейни Илмула 
академиясыны Къабарты-Малкъар илму 
арасы» федерал илму ара» федерал 
къырал бюджет илму учрежденияны фи-
лиалыны – Гуманитар тинтиулени инсти-
тутуну директору (ыразылыгъына кёре)

Жекамухов М.Х. - «Россейни Илмула 
академиясыны Къабарты-Малкъар илму 
арасы» федерал илму ара» федерал 
къырал бюджет илму учрежденияны 
филиалыны –  эл мюлк институтуну ди-
ректору (ыразылыгъына кёре)

Каиров А.М. – Сыйлылыкъны ордени 
бла саугъаланнган «Телемеханика»  пу-
бличный ачыкъ акционер обществону 
баш директору (ыразылыгъына кёре)

Кузнецов И.В. - «Кавказкабель ТМ» ка-
бель завод»  акционер обществону баш 
директору (ыразылыгъына кёре)

Нагоев З.В. - «Россейни Илмула акаде-
миясыны Къабарты-Малкъар илму ара-
сы» федерал илму ара» федерал къырал 
бюджет илму учрежденияны таматасыны 
къуллугъун болжаллы халда толтургъан 
(ыразылыгъына кёре)

Темботова Ф.А. – Россейни илмула 
академиясыны «Тау жерлени экологи-
ясыны А.К.Темботов атлы институту» 
федерал къырал бюджет илму учреж-
денияны таматасы (ыразылыгъына кёре)

Тлеужев А.Б. – «Терекалмаз» акционер 
обществону баш директору (ыразылыгъ-
ына кёре)

Тхабисимов А.С. – «Къабарты-Мал-
къар бизнес-инкубатор» къырал казна 
учрежденияны башчысы (ыразылыгъына 
кёре)

Хаширова С.Ю. – бийик профессионал 
билим берген «Х.М.Бербеков атлы Къа-
барты-Малкъар къырал  университет» 
федерал къырал бюджет билим бериу 
учрежденияны органическая химия и  
высокомолекулярные соединения кафе-
драсыны профессору (Советни жууаплы 
секретары)  (ыразылыгъына кёре)

Хучиналаны Б.М. - Гидрометеорология 
эмда тёгерекдеги къудуретни халын би-
лип туруу жаны бла федерал службаны 
«Бийик тау геофизика институт» феде-
рал къырал учреждениясыны булутланы 
тинтиу жаны бла лабораториясыны тама-
тасы (ыразылыгъына кёре)

Хуштов Б.З.- чекленнген жууаплы-
лыгъы болгъан «Севкаврентген-Д» би-
ригиуню баш директору (ыразылыгъына 
кёре)

Яхутлов М.М. - бийик профессионал 
билим берген «Х.М.Бербеков атлы Къа-
барты-Малкъар къырал  университет» 
федерал къырал бюджет билим бериу 
учрежденияны  Политехника институтуну 
директору   (ыразылыгъына кёре)

Къабарты-Малкъар Республикада  Табийгъат газны мотор от-
лукънуча не къадар кенг хайырланыу жаны бла правительстволу 

комиссияны къауумуна тюрлениуле кийириуню юсюнден
Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну

Б Е Г И М И
2018 жыл 27 август         Нальчик ш.                 №167-ПП

Эм алгъа байрамны бар-
дыргъанла гитчелеге мек-
тепни жашаууну, дерслени, 
переменаланы юслеринден 
айтып, ызы бла келгенлени 
школгъа энди жюрюп башла-
рыкъчыкъла бла танышдыр-
гъандыла. Быйыл а аланы 
саны 200-ге жетеди, кеслери 
да алты биринчи классны 
къурарыкъдыла. Аланы окъу-
турукъ педагогланы санында 
уа Биттирланы Фарида (1/3 
класс), Байкишиланы Индира 
(1/4 класс) да бардыла.

Аланы, битеу да бери жый-
ылгъанланы бу къууанчлы кюн 
бла директор Светлана Ему-
зова алгъышлай, хар жылдан 
бу школгъа кёпден-кёп сабий 
келгенине къууаннганын да 
жашырмагъанды. Барысына 
да саулукъ-эсенлик, насып, 
жетишимле тежегенди.

Сёз къонакълагъа берилге-

нинде уа, Татьяна Борисовна 
бери бютюн ёхтемлик бла 
келгенин, ол да бу мектепни 
тауусханын, биринчи къон-
гуроу кесине урулгъан кюн 
бюгюнча эсинде тургъанын 
билдире, жюрегин хычыуун 
сезим бийлегенин айтханды. 
Сентябрь – ол жаланда окъ-
уу жылны угъай, билимни, 
чыгъармачылыкъны жангы 
даражасына кётюрюлюуню 
байрамыды, дегенди. Абадан 
тёлю кичилени школ жашауну, 
анда биринчи устазларын, тен-
глерин, дерслерин да сюерге 
юйретирге борчлу болгъанын 
да ангылатханды. Билим алыу 
не заманда да къыйын, бол-
сада хурметли иш болгъанын 
да, сабийлеге айланып, дагъ-
ыда эсгертип, алагъа тёзюм 
тилегенди.

Ол сёзлеге къонакъланы 
барысы да къошулгъандыла. 
Ирина Васильевна уа ведом-
стволу министрни къуллугъун 

толтургъан Ауес Кумыковну 
Билимни кюню бла алгъыш-
лауун да эшитдиргенди. 

Ызы бла уа сабий жюрекле-
ни сейир сезимлеге бёлеген 
чакъ - биринчи къонгуроу. 
Аны бла байламлы бу окъуу 
учрежденияда ахшы тёрени да 
белгилерчады. Аны мектепге 

энди жюрюп башларыкъчыкъ-
ла, гитче къонгуроучукъланы 
къолларына алып, барысы да 
бирге бергенлери хычыуун эди. 

Школгъа киргенлеринде 
уа, эм алгъа аланы Къулий-
ланы Къайсын атлы Малкъар 
къырал драма театрыбызны 
артистлери хазырлагъан сахна 

оюн бла къууандыргъандыла. 
Андан сора уа билимни дуни-
ясына, жашырынлыкъларына 
жол ызларыкъ биринчи дерсле 
башланнгандыла. 

МОКЪАЛАНЫ Зухура.
Суратны ХОЛАЛАНЫ 

Марзият  алгъанды. 

Билимни сейир дуниясына жол ачхан къонгуроу

Терроризмге къажаулукъда бирикгенлерин 
айтхандыла, кёкге акъ шарла ийгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Пра-
вительствосу бегим этеди:

Къабарты-Малкъар Республикада  Та-
бийгъат газны мотор отлукънуча не къадар 
кенг хайырланыу жаны бла правитель-
стволу комиссияны Къабарты-Малкъар 
Республиканы Правительствосуну  2016 
жылда 20 октябрьде чыгъарылгъан 189-
ПП номерли бегими бла къабыл кёрюлген  
къауумуна быллай тюрлениуле кийирирге:

а) Правительстволу комиссияны къауу-
муна Ш.А.Ахубековну – Къабарты-Мал-
къар Республиканы промышленность эмда 
сатыу-алыу министрин (Правительстволу 
комиссияны председателини орунбасарын) 

– къошаргъа;
б) В.Х.Болотоковну къуллугъун жангы-

дан былай жазаргъа: «Къабарты-Малкъар 
Республиканы Правительствосуну Предсе-
дателини орунбасары – Къабарты-Малкъар 
Республиканы инфраструктура эмда циф-
рли айныуну министри (Правительстволу 
комиссияны председатели)»;

в) И.С.Безникованы къуллугъун жангы-
дан былай жазаргъа: «Къабарты-Малкъар 
Республиканы  энергетика,тарифле эмда 
жашау журтлагъа надзор этиу министри»;

г) Правительстволу комиссияны къауу-
мундан З-Г.А.Губашиевны, А.М.Кудаевны 
кетерирге.

Къабарты-Малкъар Республиканы 
Правительствосуну Председатели                                                        МУСУКЛАНЫ А.

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосунда Илму-
технология айныу жаны бла жамауат советни къауумун къабыл 

кёрюуню юсюнден
Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну

Б Е Г И М И
2018 жыл 27 август         Нальчик ш.                 №168-ПП

Хасания элде Фрийла-
ны Рамазан атлы 16-чы 
номерли орта школда 
Билимни кюнюню байра-
мына жораланнган жый-
ылыуда биринчи къонгъу-
роу эшитилгенди. Окъуу 
юйню арбазы быйыл 
бютюн да омакъ жараш-
дырылгъанды. Биринчи, 

бешинчи, тогъузунчу, 
онбиринчи класслагъа 
баргъан жашлагъа бла 
къызлагъа, аланы ата-
аналарына устазла жа-
рыкъ тюбегендиле. Къо-
накъланы араларында 
уа школну алгъыннгы 
башчысы Къайгъырмаз-
ланы Сюлемен, эл адми-
нистрацияны таматасы 
Азаматланы Къайсын, 
Хасанияда тиширыуланы 
советини председате-
ли Жангоразланы Зоя 
да болгъандыла. Аланы 
жылы алгъыш сёзлери 
жыйылгъанланы кёлле-
рин бютюн жарытханды. 

Мында быйыл биринчи 
классха эллиге жууукъ 
сабий келгенди. Сёзсюз, 

байрамны баш жигитле-
ри да ала болгъандыла. 
Мектепни босагъасын-
дан энди атлагъанлагъа 
эмда бирси окъуучулагъа 
да жюрек сёзюн школну 
директору Чочайланы 
Любовь айтханды. «Сиз-
ни, школчуланы, жети-
шимлеригизге кёре бер-

ликдиле бизге, сюйген 
элибиз Хасаниягъа да 
тийишли багъаны. Эсли, 
хунерли жаш тёлюсюз, 
аны ючюн сизге ышана-
быз, ийнанабыз. Жангы 
окъуу жыл сабийлеге, 
устазлагъа да огъурлу, 
жетишимли болсун», - 
дегенди ол.    

Байрам жыйылыуда 
ата-анала, ыннала да 
сёлешип, жашчыкълагъа 
бла къызчыкълагъа 
ачыкъ жол тежегендиле. 
Ахырында 1-чи классла-
ны окъуучулары назмула 
айтхандыла, жырлагъан-
дыла, 11-чи классха кел-
генле уа алагъа саугъала 
бергендиле.

Къабарты-Малкъар Республиканы Пра-
вительствосу бегим этеди:

1.Къабарты-Малкъар Республиканы Пра-
вительствосунда Илму-технология айныу 
жаны бла жамауат советни кёргюзтюлген 
къауумун къабыл кёрюрге.

2.«Къабарты-Малкъар Республиканы 

Правительствосунда Илму-технология ай-
ныу жаны бла жамауат советни юсюнден» 
Къабарты-Малкъар Республиканы Пра-
вительствосуну 2012 жылда 27 ноябрьде 
чыгъарылгъан 260-ПП номерли бегимини 
2-чи пунктуну ючюнчю абзацы кючюн тас 
этеди.

Къабарты-Малкъар Республиканы 
Правительствосуну Председатели                                                  МУСУКЛАНЫ А.

Къабарты-Малкъар Республиканы   
Правительствосуну 2018 жылда 27 августда 

чыгъарылгъан 168-ПП номерли бегими бла къабыл 
кёрюлгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосунда 
Илму-технология  айныу жаны бла жамауат советни 

КЪ А У У М У

Долинскде генерал Зо-
каланы Валерийни атын 
жюрютген 8-чи номерли 
орта школгъа Хасания эл 
башланнган жерде жа-
шагъанла, акъсуучула, 
долинскчиле окъуйдула. 
Бу школдан не заман-
да да терен билимли, 
акъыллы, атлары айтыл-
гъан жашла бла къызла 
чыкъгъандыла. Аланы 
араларында Зокаланы 
Валерий, предприни-
матель Бабаланы Къуу-
анч, техника илмуланы 
кандидаты Кючмезланы 

Людмила, дагъыда кёп 
башхала. 

Быйыл биринчи класс-
ха тынгылы хазырланн-
ган жашчыкъла бла 
къызчыкъла жыйыл-
гъандыла. Аланы арала-
рында Америкадан къа-
рындашла Джошуа бла 
Калеб Роджерсонла да 
бардыла. Жашчыкъланы 
аналары айтханнга кёре, 
ала энчи программа бла 
окъурукъдула, бу школда 
аны ючюн битеу онгла 
бардыла.

Школчуланы, устазла-

ны да алгъышларгъа ша-
хар администрацияны би-
лим бериу департаменти-
ни баш специалисти Алла 
Алижанова, Нальчикни 
администрациясында бё-
люмню таматасы Марина 
Афаунова да келгендиле. 
Тёреде болуучусуча, къо-
накъла сабийлени, устаз-
ланы, ата-аналаны да бу 
кюнледе республикада 
къуралгъан байрамланы 
бары бла да алгъышлап 
кёп насийхат сёз айтхан-
дыла.

Окъуу юйню директору 
Хочуланы Зайнаф а ата-
анала балалары школ-
да болгъан сагъатлары 
ючюн чыртда жарсымаз-
ларын тилегенди. "Бизни 
сабийле барындан да 
ариудула, игидиле, акъ-
ыллыдыла. Ала билим 

алыуда да жетишимли 
боллукъларына бир тюр-
лю ишегим жокъду. Биз а, 
устазла, алай болур ючюн 
къолдан келгенни аярыкъ 
тюйюлбюз",- дегенди ол.

Андан сора, тёреде 
болуучусуча, абадан 
классланы окъуучулары 
школгъа биринчи кере 
келгенле да юч тилде на-
змула, жырла айтханды-
ла, тепсегендиле. Къон-
гуроуну уа 11-чи эмда 1-чи 
классланы окъуучулары 
Тёппеланы Ахмат, Сар-
башланы Алина, Баккула-
ны Мёлек бла Мисирланы 
Камиль эшитдиргендиле.  
Къууанчлы линейка бо-
шалгъанлай, гитче жаш-
чыкъла бла къызчыкъла 
окъуу юйню арбазында 
майданда ойнап заууукъ-
лукъ алгъандыла.

тюрлендирилгенди.   
1 сентябрьде яникой-

чуланы уллусун, гитче-
син да алгъышларгъа 
келгенлени араларында 
эл администрацияны 
башчысы Беппайланы 
Илияс, районну админи-
страциясыны финансла 
бёлюмюню таматасы 
Гелястанланы Борис, 
билим бериу управлени-
яны баш специалисти 
Эльвира Керефова да 
бар эдиле. 

Школну директо-
ру Къудайланы Айшат 
а, быйыл окъуу юйню 
ремонтуна иги кесек 
ырысхы къоратылгъа-
нын, Чегем районну ад-
министрациясы, билим 
бериу управлениясы 
да ол ишге кеслерини 
юлюшлерин къошханла-
рын чертип, хар окъуучу 
да школгъа салыннган 
къыйынны ангылап, 
багъалай билирге кере-
клисин, башхача айтхан-
да уа, хар затны да аяулу 

жюрютюрге тийишлисин 
чертгенди. Окъуучула 
эслерин билим алыугъа 
бурсала сюйгенин да 
къаты айтханды. 

Ахырында уа 3-чю сен-
тябрьде абадан классла-
дан жашла бла къызла 
Шимал Осетия-Алани-
яны Беслан шахарында 
террористле чабыуул-
лукъ этген школгъа эмда 
"Мёлеклени шахарына" 
барлыкъларын билдир-
генди. Ары школчуладан 
сора да, устазла, рай-
онну, эл администра-
цияны келечилери да 
атланырыкъларын бел-
гилегенди. 

Быйыл бу школда би-
ринчи классха жетмиш 
алты, онбиринчиге уа 
отуз алты  сабий бар-
лыкъды. Аланы окъуту-
рукъла Къартлыкъла-
ны Маржан, Хутуйланы 
Сапина, Къулийланы 
Сафият эм дагъыда 
башхаладыла. 

Чегем районну Яни-
кой элиндеги окъуу юйге 
быйыл тынгылы ремонт 
этилгенди. Аны ашхана-
сында, коридорларында 
полларына жангы плит-
ка салыннганды, спорт-
залгъа, сабий садха да 
эс бурулгъанды. Садны 
арбазында алгъын ба-
лачыкъла ойнарча хазна 

онг жокъ эди, быйыл а 
элде къолайлары бол-
гъан жашла, эл башчы 
Беппайланы Илияс да 
биригип, аланы булжутур-
ча тюрлю-тюрлю къыл-
лаучала орнатхандыла, 
жомакъланы жигитлери-
ни сыфатларында уллу 
илляула салгъандыла, 
аладан сора да, кёп зат 

Тёбен Чегемде  Къулий 
улуну атын жюрютген 
орта школда Билимни 
эмда республикабызны 
Къыраллыгъыны кюн-
лерин къууанч халда бел-
гилегендиле. Мектепни 
таматасы Сарбашланы 
Альберт, окъуучулагъа 
айланып, ата-аналаны, 
устазланы да къыйын-
ларын бир заманда да 
унутмазларын, тюз эмда 
ариу жолну барырларын 
тежегенди. 

Элни таматасы Къо-
накъланы Илияс а, Че-
гем районну эмда элни 
администрациясыны 
атындан  алгъышлай: 
«Билимли болугъуз, 
журтубузну атын ариу 
бла айтдырыгъыз. Ана-
ларыгъыз сизни бла 

ёхтемленсинле»,- деп 
насийхат этгенди. 

Ызы бла сабийле 
ашыгъышлы к лас-
слагъа киргендиле. Хар 
замандача, биринчи 
дерс мамырлыкъгъа 
жораланнганды. Быйыл  
9-11-чи класслада окъ-
угъанлада къонакъда 
КъМР-ни Журналистле-
рини союзуну правлени-
ни башчысы Шауаланы 
Разият бла журналист 
Ахкёбекланы Аслан бол-
гъандыла. Ала ишлери-
ни юсюнден сейир хапар 
айтып, ахырында бу жер-
леде туугъан белгили 
адамладан юлгю алыр-
ларын, окъууда ишде да 
жетишимли болурларын 
тежегендиле. 

Басмагъа материалланы ХОЛАЛАНЫ Марзият 
бла БАЙТУУГЪАНЛАНЫ Исмайыл хазырлагъ-
андыла.
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3 сентябрь -  Россейде Терроризмге къажау биригиуню кюню 

Кюйсюзлюкню 
музейи 

Артда белгили болгъаныча,  
бу чабыууллукъну 31 бандит 
этгендиле. Жесирлени эркин 
этерге кюрешселе, спортзалда 
тагъылгъан бомбаланы атды-
рыргъа хазыр болгъанларын 
билдиргендиле малгъунла. 
Аманлыкъчыланы излемлери 
кёп эдиле, аладан бек башы - 
Чеченден россейли аскерлени 
чыгъарырларын даулагъан-
дыла. 

3 сентябрьде жесирлени 
эркин этиу операция бар-
дырылады. Алай ол иги ха-
зырланмагъанлай, ол угъай,  
сунмай тургъанлай окъуна 
башланады. Аны хатасындан 
ачыгъанланы саны кемсиз 
кёпдю: 334 адам,  ол санда 
186 сабий  школну арбазында 
ажалларына тюбегендиле.  
800 жууукъ адам тюрлю-тюр-
лю жарала алгъандыла. Алай 
аланы врачла сау этген эселе 
да, жесирле, Беслан, саулай 
дуния башында халкъ ол кюн-
леде алгъан  психология жара-
дан алыкъа эс жыялмайдыла.   

Бир ненча кюнден а терро-
рист Шамиль Басаев бу аман-
лыкъны ол хазырлагъанын 
айтханды. 31 бандитден сау 
жаланда бири къалгъанды – 
Нурпаша Кулаев. Ол сюдню 
оноуу бла жашаууну ахырына 
дери тюрмеде тутулуп тур-
лукъду.  

Бюгюнлюкде Бесланны 1-чи 
номерли школунда дерсле 
бардырылмайдыла, ол терро-
ризмни кюйсюзлюгюню му-
зейине айланнганды. Бери бир 
кере окъуна келген адамны 
кёлю кёп заманны тынчаймай-
ды. Къарыулу, къолларында 
сауутлары болгъан эр кишиле 
бир тюрлю терсликлери бол-
магъан, къарыусуз сабийле-
ге быллай бир къыйынлыкъ 
къалай жетдиралгъандыла, 
аланы жюреклери, ийманлары 
бармыды, деп келеди эсинге.  

1-чи номерли школда жоюл-
гъанла барысы да бир жерде 
басдырылыпдыла – «Мёле-

клени шахарында». Терак-
тдан сора бир жылдан а анда 
«Бушууну тереги» эсгертме 
ачылгъанды 

Хар такъыйкъа кёз 
аллынга келеди 

Бесланны школунда 3 сен-
тябрьде бушуулу митингле 
бардырыладыла, бери тюрлю-
тюрлю делегацияла, жамауат 
да жыйылады. Алай аланы 
арасында уа ол ачы кюнлени 
кеслерини кёзлери бла кёр-
генле аздыла. Ала бери адам 
болмагъан кезиуде жыйылыр-
гъа сюедиле. 

Бэла Авсановагъа ол кезиу-
де 16 жыл толгъан эди. Ол 11 
классха баргъанды, аллында 
кёп ариу муратлары,  жашауун 
андан ары къалай къурарыгъ-
ыны юсюнден сагъышлары, 
жарыкъ умутлары. Ол школгъа 
анасы бла бирге келгенди. 

Насыпха, ала экиси да сау 
къалгъандыла, жаланда са-
улукълары осал болгъанды. 
Бэла топ чачылгъанда кёп 
жарала алгъанды, ол санда 
башына да. Къызны сол жаны 
ахырда ишлемей тохтагъан 
эди, анга артда жангыдан 
атларгъа, сёлеширге, къо-
лунда къаламны тутаргъа 
юйренирге тюшгенди. Бюгюн 
да ол сол аягъына акъсайды. 
Болсада битеу сынаулагъа да 
къарамай, вузну бошагъанды, 
школда устаз болуп ишлейди. 

- Аллай бир жыл озгъанды, 
алай мен школгъа аягъымы 
басалмайма, - дегенди бир 
жол Бэла журналистлеге. – 
Жаланда бир кере баргъанма 

митингге, андан сора  юч кюн-
ню кесиме келалмай, жатып 
тургъанма. Бирле бизни ан-
гыламайдыла, келмейсиз деп 
терслейдиле. Алай хар ким да 
кесича кётюреди къыйынлыкъ-
ланы. Бир жанындан къарап, 
оюм этген тынчды. Адамла 
бери къайгъы сёзгеча келеди-
ле – жилядыла, бушуу этдиле, 
бир кесекден а унутдула. Биз 
а… Анда болгъан хар такъ-
ыйкъа да кёз аллынга келеди. 

Георгий Фарниевге уа ол ке-
зиуде 10 жыл толгъан эди. Ол 
топ чачылгъанда сау къалгъа-
ны сейирлик ишледен бириди 
– жаш тюз да аны къатында 
олтуруп эди. Аны къолларын 
да ёрге кётюрюп, спортзалда 
тагъылгъан топну къатында 
олтургъан сураты ол кюнледе 
газетледе, Интернет сайтлада 
басмаланнган эди. «Теракт тю-
нене болгъанча эсимдеди»,-
деген эди ол журналистлеге 
ол къыйынлыкъладан сора 10 
жыл озгъанда. 

Жаш право низамны сакъ-
лауу органлада къуллукъ этер-
ге сюе эди, алай ол къыйын-
лыкъда саулугъун тас этгени 
ючюн  муратын толтуралмагъ-
анды.  Аны айтханына кёре, ол 
спортзалгъа терактдан сора 
жаланда бир кере киргенди 
– 2005 жылда. «Ол биринчи 
эм ахыргъы кере болгъанды. 
Анда эсими ташлагъан эдим. 

Жангыдан ары бир заманда 
да бараллыкъ тюйюлме, къа-
лайда олтургъанынгы кёргюзт 
деп тилеген да этмегиз. Мен ол 
къыйынлыкъны бир заманда 
да сагъынмазгъа сюеме, алай 
унуталмайма»,-дейди жаш.

Даулашла бюгюн да 
тохтамайдыла

Бандитле бек къарыусуз-
ланы – сабийлени - жесирге 
алгъанда жазыкъсынмагъан-
дыла, Аллахдан къоркъмагъ-
андыла. Дуния башында бир 
жерде да ары дери быллай 
кюйсюз, ачы иш бир заманда 
да болмагъанды. Алай биз 
андан тийишли оюмла этген-
бизми? Ол бушуулу кюнледен 
бери  14 жыл озгъан эсе да, 
аны сылтауларыны, операция 
къалай къуралгъаныны, аны 
кезиуюнде ачыгъанланы азай-
тыргъа онг болгъаныны бла 
къалгъаныны, терактны дерс-
лерини юслеринден даулашла 
бюгюн да тохтамагъандыла.

Теракт хазырланнганда, 
энчи службала аны юсюн-
ден алгъадан нек билме-
гендиле? Аны тохтатыргъа 
онг болгъанмыды? Быллай 
соруула шёндю да кёпдюле. 
«Беслан: жесирлени тюзю» 
деген докладны автору Юрий 
Савельев алагъа жууапны юч 
кюнню жашауну бла ёлюмню 
араларында  тургъанла бла 
ушакъла бардырып излеген-
ди.  Ол журналистлеге айт-
ханыча, тюбешиуледен сора 
официал тинтиуледе кемчи-
ликле бла бардырылгъанлары  
ачыкъланнганды.  

Аны акъылына кёре, школда 
террористле 31 угъай, андан 
эки кереге кёп эдиле. Ала 
эки къауумгъа юлешинн-
гендиле: бирлери школда 
къалгъандыла, экинчилери 
уа операция башланнгынчы 
кече  кетгендиле. Экспертни 
айтханына кёре, бюгюн да 
терактны юсюнден   шартла 
толу тюйюлдюле. 

Официал тинтиулени кем-
чиликлерини  юслеринден  те-

рактны кеси кёзлери бла кёр-
генле да айтадыла. Сёз ючюн, 
«Бесланны аналары» коми-
тетни келечиси Анета Гадиева 
шартла толу болмагъанларын  
чертгенди журналистле бла 
ушакъда. «Сюдню кезиуюнде  
бир-бир жууаплы къуллукъ-
чула    кеслерини борчларын 
тийишлисича толтурмагъан-
лары ачыкъланнганды. Алай 
ол  эсге алынмагъанды. Бизни 
сабийлерибиз ёлтюрюлгенди-
ле, алай андан эсепле этил-
мегендиле. Бизден уллу па-
триотла жокъдула къыралда. 
Террористле жаныуарладыла, 
къырал   къарыусуз болса, ала 
башын кётюредиле. Жарсы-
угъа, ол кезиуде къыралыбыз 
бизни къоруулаялмагъанды»,- 
дейди Гадиева. 

Оюмла этиледиле
Алай, жер-жерли къаугъ-

аланы ветеранларыны фон-
дуну вице-президенти Роман 

Касьяненкону оюмуна кёре, 
быллай къыйын операцияла-
ны  адам къоранчсыз барды-
рыргъа онг жокъду. «Жесирле 
кёп эдиле, хау, бир адам да 
ачымаса иги боллукъду.  Бол-
сада жесирлени асламы сау 
къалгъандыла, ол а операция 
тийишлисича бардырылгъа-
нына шагъатлыкъ этеди»,-
дегенди ол журналистлеге.

Беслан терроризмни че-
клери, бандитлени ийманла-
ры, миллетлери, намыслары 
болмагъанларын кёргюзтген-
ди. «Ол комплекс проблема 
болгъаны ачыкъланнганды, 
аны къырал хар жаны бла да 
тамамларгъа керекди – жама-
уат къоркъуусузлукъдан баш-
лап, энчи мадарлагъа, агенту-
ра ишге дери да. Терактланы 
юслеринден алгъадан билип, 
аланы болдурмазгъа тийиш-
лиди. Россейли аскерле ол ке-
зиуден бери  бу жаны бла уллу 
сынау жыйышдыргъандыла»,-
дейди  Касьяненко.  

14 жыл озгъан эсе да, ол 
бушуулу кюнле халкъны эсин-
дедиле, ала жамауатны би-
рикдиргендиле десем жан-
гыллыкъ болмазма.  Аны да 
терактны дерсине санаргъа 
боллукъду. Социальный сеть-
леде: «Эсибиздеди. Бушуу 
этебиз!» деген сёзледен то-
лупду. Аланы магъанасын 
ангылатыр кереклиси жокъду, 
аланы къыралыбызны къайсы 
жеринде да адамла тилмач-
сыз биледиле. 

ТИКАЛАНЫ Фатима. 

Россейде оруслуладан 
сора да жюзден аслам 

жазыулары болгъан миллет 
барды. Аладан алтмыш тен-
глиси китап, журнал, газет 
чыгъарадыла, не жанрда да 
жазадыла, сахна оюнла са-
ладыла, жырла тагъадыла. 

Ол къыралыбызны бай-
лыгъыды. Аны сакъларгъа  
сюйюп, 2012 жылдан бери 
«Россейни маданияты» 
деген ат бла федерал про-
грамма ишлейди. Аны че-
клеринде былтыр Россейни 
халкъларыны бусагъат-
дагъы адабиятыны жети-
шимлерин кёргюзтген  эки 
уллу антология чыкъгъан-
дыла: «Поэзия» эм «Сабий 
адабият». 

Биринчи китапны пре-
зентациясы былтыр Мо-

сквада болгъанды. Быйыл а 
экинчисини презентациясы 
августну аягъында Къазан 
шахарда къыралыбызда 
жашагъан халкъланы мил-
лет адабият фестивальла-
рында баргъанды. Ол Та-
тарстан Республиканы бла 
аны ара шахарыны байрам 
кюнлерине тюшгенин энчи 
белгилерчады.  

Тюбешиуню Россей Фе-
дерацияда адабиятха, ки-
тап чыгъарыугъа, окъуугъа 
да себеплик этген ишчи 
комитет къурагъанды эм 
бардыргъанды. Антология-
ны чыгъарыугъа Басма эм 
асламлы коммуникацияла-
ны федерал агентствосу, 
Роспечать да уллу къыйын 
салгъандыла. Ал сёзню РФ-
ни Федерация Советини 
председатели  Валентина 
Матвиенко жазгъанды. 

Ол кюн бери къыралны 
жыйырма бла алты регио-
нундан баргъан жазыучула-
ны, поэтлени саны жюзден 
атлагъанды. Ала «Къазан» 
атлы шахар арада  къыркъ 
миллет тилде сёлешгенди-
ле – ол фестивальны баш 
жоругъу эди. 

Адабиятчылагъа май-

данны онг къыйырында 
тизилген акъ чатырладан 
тёртюсю бёлюннгендиле. 
Биринчисинде  «Акъсакъал-
ла» деп жазылып эди. Анда 
Бурятия, Дагъыстан, Ин-
гуш, Къалмыкъ, Карелия, 
Татарстан, Тува, республи-
каладан, Чукотка округдан, 
Алтай крайдан,  Сахалин 
айрыкамдан келген халкъ 
жазыучула, поэтле, ада-
бият ишчиле кеслерини 
жашау жолларыны, чыгъ-
армачылыкъ ишлерини 
юслеринден айтхандыла, 
окъуучуланы сорууларына 

жууап этгендиле.  

Экинчи «Китап» атлы 
чатырда уллу къыра-

лыбызны къалайындан да 
–  Адыгеядан, Дагъыстан-
дан, Къарачай-Черкесден, 
Кемероводан, Комиден, 
Кърымдан, Марий Элден, 
Мордовиядан, Шимал Осе-
тия-Аланиядан, Татарстан-
дан, Тюменьден, Чеченден, 
Якутиядан келген жазыу-
чула кеслерини китаплары 
бла танышдыргъандыла, 
нени юсюнден болгъанла-
рын хапарлап, аланы чыгъ-
арыу не халда баргъаныны 
юсюнден да сёлешгендиле. 
Саулай айтханда, автор-
ланы асламысы жазгъан-
ларын кеси ахчаларына 
чыгъарыргъа кюрешгенле-

ри ачыкъланнганды.  Басма 
ишде жангы технологияла 
болгъанлыкъгъа, миллет 
адабиятлагъа къайгъырыу 
азды деп жарсыгъандыла 
ала.  

Ючюнчю къауум «Лек-
торий» чатыргъа жый-

ылгъанды. Анда жазыучула 
бла адабият илмучула ана 
тиллени, миллет адабият-
ланы, кёчюрмечиликни про-
блемаларын тинтгендиле. 
Ол жаны бла бусагъатда 
болумну юсюнден сёлеш-
гендиле.  Аны ишине Та-
тарстан, Дагъыстан, Къа-
рачай-Черкес, Удмуртия, 
Ханты-Манси эм Якутия 
регионладан келген къо-
накъла къатышхандыла. 

Тёртюнчюсю «Сабий ча-
тыр» эди. Анда «Сабий 
адабият» антологияны пре-
зентациясы баргъанды. 
Ары миллет тилледен кё-
чюрюлюп, эки жюз бла 
бир авторну 1991 жылдан 
сора жазылгъан назмула-
ры, жомакълары, хапарла-
ры киргендиле.  Бу китап 
миллет сабий адабиятланы 
бир бирге ушагъан, уша-
магъан да байлыкъларын 
туура этеди. Чыгъармала 
тюрлю-тюрлю жанрлада, 
тюрлю-тюрлю темалагъа 
жазылгъандыла. 

Малкъар жазыучуладан 
китапха Жулабланы 

Узейирни, Гуртуланы Эл-
дарны, Мусукаланы Са-
кинатны, Беппайланы Му-
талипни эм Ёлмезланы 
Мурадинни жазгъанлары 
киргендиле.  Къабартылы-
ладан а – Кашиф Эльга-
ровну, Саладин Жилете-
жевни, Зарина Канукованы, 
Бати Балкизовну эм Пётр 
Хатуевникиле.

Сабий чатырда Къабар-
ты-Малкъардан, Карели-
ядан, Марий Элден, Мур-
манск, Тюмен область-

ладан, Татарстандан, Чу-
коткадан, Хабаровский 
крайдан,  Ханты-Манси 
эм Ямало-Ненец автоном 
округладан жыйылгъанла 
сёлешгендиле. 

Хар бир автор кесини 
бир чыгъармасын ана ти-
линде айтханды. Чатырны 
ишин бардыргъанла уа 
– поэт Анна Золотарева 
эм антологияны жууаплы 
редактору Кирилл Захаров  
аланы орус тилде окъугъ-
андыла. Келгенле дагъыда 
бир-бир жомакълагъа кёре 
алыннган сабий кинолагъа, 
тепсеулеге къарагъанды-
ла, миллет тилледе шимал 
халкъланы жырларына 
тынгылагъандыла. Сабий-
ле уа, алагъа деп жараш-

дырылгъан столну артына 
олтуруп, сурат этгендиле. 

Бизни республикадан 
ары къабарты поэт 

Зарина Канукова бла бу 
тизгинлени автору чакъы-
рылгъан эдик. Биз биринчи 
сёлешгенледен болгъан-
быз. Канукова кесини бир 
къауум назмусун окъугъан-
ды эм москвачылагъа орус 
тилге кёчюрюлген къабар-
ты жомакъланы китабын 
саугъалагъанды.

Мен а аллында малкъар 
а дабиятны тамырлары  

узакъ ёмюрледе башланн-
ганын, бизни энчи сабий 
тилибиз, не тюрлю жанрда 
да айтылгъан фолькло-
рубуз,  энчи авторланы  
чыгъармачылыкълары 
байыкъландыргъан ада-
биятыбыз болгъанын бил-
дирип, алагъа саугъагъа 
«Къарачай-малкъар халкъ 
жомакъланы» экитомлугъ-
ун бергенме. Аны бла бир-
ге Къулий улуну юбилейи-
не чыкъгъан китапны да. 
«Къайсыннга жюз атлам» 
проектни юсюнден айтха-
нымда уа, анга сейир эт-

гендиле, къууаннгандыла, 
бир-бирле уа келип, аны 
кеси кёзлери бла кёрюрге 
сюйгенлерин да жашыр-
магъандыла. 

Къарачайдан чатырда 
киши болмагъанын 

кёргенимде, аланы атла-
ры да айтылсын бу уллу 
майданда деп, антологи-
ядан  Кечерукъланы Бай-
дыматны бла Ёзденланы 
Рашидни назмуларын  окъ-
угъанма.

Бир тюбешиу да болду 
анда. Ана тилде назмула 
окъуй тургъанымлай, ариу 
ышара бир тиширыу келе-
ди. Окъуп бошагъанымлай 
а къатыма жанлап, къу-
чакълап: «Ауазынгы эши-
тип, таулуланы тансыкълап 
келеме, – дейди. – Мен Сав-
ченко Саидама, Нальчикде 
жашагъанма, эки жыл мын-
дан алда ата журтума кёч-
генме.  «Туугъан-Тел» деген 
татар миллет диаспораны 
башчысы болуучу эдим 
анда». Ол республикагъа, 
аны жамауатына, энчи мал-
къар халкъгъа да къызыу 
салам айтдыргъанды.

Проектни чегинде ан-
тологияны жууаплы 

редактору Кирилл Заха-
ровха бир къауум соруу 
соргъанма. Аны жууаплары 
окъуучулагъа да сейир бол-
лукъ сунама.   

–  Бу проект неге керек 
эди? Магъанасын неде 
кёресиз?

– 1990-чы жыллада къы-
рал система бузулгъанлы, 
миллет адабиятлагъа аз эс 
бурулгъаны бла байламлы 
бу атлам кёплени излем-
лериди. Кеч-эртте болсада 
этиллик эди быллай иш. 
Регионлада адабиятланы 
халлары жыйырма жыл-
дан бери да туура тюйюл 
эди. Ол болум а мени, кол-
легаларымы да къайгъы 
этдирип тургъанды. Мен 
Алена Каримова бла бир-
ге жаланда редакторлукъ 

этип къоймагъанма. Бу 
иш озгъан жыйырма-жый-
ырма беш жылны ичинде 
миллет адабиятлада не 
зат тюрленнгенин, миллет 
жазыучула нени юсюнден 
сагъыш этгенлерин билир-
ге онг бергенди. Биз бир 
бирни эшитирге керекбиз. 
Китапны борчу андады.

– Сюйюп ишлегенми-
сиз?

– Проектни бардыргъан-
ла  мени ишге къошханла-
ры бек къууандыргъанды.  
Аламат текстле бардыла 
мында, аланы бек тюрлен-
дирирге сюймегенме, хар 
бири да кесини миллет ау-
азын сакълансын деп. 

– Не тюрлениуле эсле-
генсиз бу арт жыллада 
миллет адабиятлада?

– Фольклорну мурдорун-
да жазылгъан ишледе эрт-
теледен келген халкъ оюм-
ла сакъланадыла.  Башха 
чыгъармаланы алсагъ а, 
бир-бирлери алгъынча ха-
парлайдыла, башхаларын-
да уа къыралда болгъан 
тюрлениуле кёрюнюп ту-
радыла. 

– Сора жомакълада да 
тарыхыбыз сакъланады 
деп алаймы айтасыз?

– Сёзсюз. Алай болмай 
амалы да жокъду.

– Сабийле окъуймайды-
ла деген жарсыу барды.

– Китап окъумайдыла, 
алай интернетде берилген 
затланы уа окъуйдула. Ариу, 
акъыллы текст болса, эс 
бурлукъдула. Уллу сёзча 
кёрюнмесин, алай ала бу 
антологиягъа энтта да кёп 
кере къайтырыкъдыла деп 
оюм этеме. 

– Сиз алыкъа жаш адам-
сыз.  Кесигиз сюйюп окъ-
угъанмысыз бери кирген 
чыгъармаланы?

– Бек игилери барды. 
Хар нени да бирча жара-
тып бармайды адам. «Бу 
аламатды! Муну окъу!» – 
деп сюелаллыкъ тюйюлсе 
сабийге. Ол кеси этерикди 
сайлау. Манга уа бек сейир 
эди бу иш.

– Мындан арысында уа 
не мурат этесиз?

– Энтта да бу серияда 
проза,  поэзия китапла 
чыгъарыкъдыла. Ала бла 
кюреширигим къууанды-
рады. 

– Умутугъузгъа жетигиз!
– Сиз да ахшылыкъ кё-

рюгюз.
Ненча миллет бар эсе да 

жер юсюнде, хар бирини 
кесини энчи тили, адети, тё-
реси, жашау халы, кийими, 
ийнаныуу, тилеги барды. 
Быллай тюбешиуле адам-
лагъа, халкълагъа, бир 
бирлерин иги таныргъа, ан-
гыларгъа себеплик этедиле. 
Адабиятны магъанасы да 
башха тюрлю ачыкъланады 
– ол миллет жетишимлени 
кюзгюсю болгъанлай къа-
лады. 

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.
Суратла авторнудула. 

КъМР-ни Урунуу эм социа л 
къоруулау министерствосу бый-
ыл   апрельде  Ишлегенни къо-
руулауну айлыгъыны чеклеринде 
школчуланы араларында сурат 
конкурс  бардыргъанды. Ол эки 
кезиуге юлешиннгенди. Бирин-
чиси муниципал районлада эмда 
шахар округлада къуралгъан-
ды, экинчиси да  республикалы  
даражада баргъанды. Бу ишни 
мураты - уруннган адамны сыйын 
кётюрюудю, анга хурмет этиуню 
школдан башлап юйретиудю.

Конкурсха битеу республика-
дан 110 сурат жиберилгенди. Ала 
жер-жерли сынаулада сайланн-
ганладыла. Энчи комиссия аланы 
Интернетге салгъанды, социал 
сетьде къол кётюрюу бардыры-
лыр ючюн. 

Аманлыкъ турмушну тюрлендиргенди,
алай жамауатны уа сындыралмагъанды 

Бесланны 1-чи номерли школунда 
14 жыл мындан алгъа болгъан теракт 
дуния башында бир адамны да сансыз 
къойгъан болмаз, баям. 2004 жылда 1 
сентябрьде Билимни кюнюне къууа-
нып школгъа жыйылгъан  сабийчикле, 
устазла,  ата-анала да быллай «бай-
рамны» ахырда сакъламай эдиле. 

Къолларында  сауутлары бла аман-

лыкъчыла мингден аслам адамны, 
аладан кёбюсю  уа сабийле эдиле, 
жесирге алып, юч кюнню бла эки 
кечени (50 сагъатны) школну спортза-
лында тутхандыла. Тар залда мингден 
аслам адамны полгъа олтуртхандыла, 
алагъа жерлеринден теберге къой-
магъандыла, медицина болушлукъ 
бермегендиле.

Фестиваль

ТАТАРСТАННЫ «КЪАЗАН» МАЙДАНЫНДА 
КЪЫРКЪ МИЛЛЕТ ТИЛ ЭШИТИЛГЕНДИ

Суратлада - уруннган адамны сыфаты, 
анга хурметлерин кёргюзтюу

Конкурс

Быйыл 20 августунда уа  аны  
эсеплери чыгъарылгъандыла 
эмда хорлагъанла белгили бол-
гъандыла. Ала тогъуздула. Аланы 
араларында  сегизжыллыкъ Ша-
уаланы Рустам бла  аны тогъуз-
жыллыкъ къарындашчыгъы  Рус-
лан, онючжыллыкъ Къазийланы 
Дарина да бардыла.

 Алчы жерлеге чыкъгъанланы, 
бу кюнледе  Урунуу эмда соци-
ал къоруулау министерствогъа 
чакъырып, саугъалагъандыла.  
Аланы бере, министр Асанланы 
Алим, конкурсантланы, ата-ана-
ларын да бек алгъа Билимни 
эмда Къыраллыкъны кюнлери 
бла алгъышлагъанды. Ызы бла 
быллай конкурсла тюрлю-тюрлю 
усталыкъла, аланы урунуу болум-
лары, ишде жюрюген жорукъла 

бла шагъырей этгенлерин чер-
тип, аны  къурагъанлагъа, анга 
къатышханлагъа, сабийлерин 
кёллендирген ата-аналагъа да 
жюрек ыразылыгъын билдир-
генди.  Андан сора уа хычыуун 
жумушха кёчгенди: хорлагъан-

лагъа  дипломла, банк карточка-
ла, татлы затла бла хуржунла да 
бергенди.

 ХОЛАЛАНЫ Марзият.
СУРАТДА: къарындашла Шау-

аланы Рустам бла Руслан саугъ-
аланадыла
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АТТАЛАНЫ Жамал

Юйретиу

Байламлыкъла

«Жамауат совет бла ка-
никулла» деген акцияны 
ахыр  жумушлары Элбрус 
районда бардырылгъан-
дыла. Жер-жер полиция-
чыларыны профилактика 
мадарланы Жамауат со-
ветини келечилери бла 
бирге толтургъанлары  иги 
тёреге айланнганды. Бу 

жол а ангылатыу иш Эл-
брусну тийресинде «Ит-
къол» пансионатда солугъ-
анла  бла  къуралгъанды.  
Акъылбалыкъ болмагъан 
жашлагъа бла къызлагъа 
анда «Титан» деген спорт 
эришиуле бардырылгъан-
дыла. Байрамгъа клоунла 
къатышханлары уа аны 

бютюнда жарыкъ этгенди.
Ахырында право низам-

ны сакълаучула бла со-
ветни келечилери  эри-
шиуледе хорлагъанланы 
алгъышлап, айырмалы-
лагъа грамотала бла эсде 
къаллыкъ саугъала бер-
гендиле.

Айырмалылагъа - грамотала бла саугъала  

Жай бошалгъанлыкъгъа, 
губула алыкъа тиридиле,  
адамланы, хайыуанланы 
да къабаргъа боллукъдула, 
деп билдиредиле Роспо-
требнадзорну КъМР-де 
Управлениясындан. 

- Тинтиулени эсеплерине 
кёре, губуланы кезиуле-
ри башланнганлы, ала 
къабып, медицина орга-
низациялагъа 1008 адам 
баргъанды. Аладан 340 
- акъылбалыкъ болмагъан-

ладыла. Болсада ол  был-
тыр бу замандан эсе 11,6 
процентге азды. 

Озгъан ыйыкъда къуртла 
онбир адамны къапхан-
дыла, аладан тёртюсю 
сабийледиле. Ачыгъан-
ланы араларында кърым 
геморрагия безгекге (КГЛ)  
жукъгъан жокъду. Эпид-

надзор республикада ал-
лай къуртла конго-кърым 
геморрагия безгекни жукъ-
дурургъа боллукъларын 
бла къаллыкъларын тинте-
диле. Ветеринар службала  
малланы юслеринде ёлтю-
рюрча дарманла  чачдыра-
дыла.  Аны ючюн ахчаны 
иеле тёлейдиле. 

Хаталы къуртланы са-
нын азайтыргъа сабий 
садланы, школланы, солуу 
базаланы, санаторийлени, 

стадионланы, стационар-
ланы тийрелеринде эмда 
парклада (саулай да   229 
аслам гектарда) къоруулау 
ишле бардырылгъандыла.  
Саулай да болум Роспо-
требнадзорну контролюн-
дады, деп билдиредиле 
Управлениядан. 

Бусагъатда адамланы, 
аланы юслери бла 

халкъланы бирикдириу 
жаны бла къыралда, андан 
тышында да уллу програм-
мала къураладыла, алагъа 
кёре кёп башха ишле этиле-
диле. Къалмукъ Республика-
ны келечилери Ташлы-Тала-
ны энчи къонакъларыдыла. 
Андан сабийле биринчи 
кере бери солургъа келген-
де, баям, бизни бир бир-
ге ушагъан тарыхыбызны 
юсюнден билгенлери аз эди. 

Бюгюн а хар бу эллини анда 
энчи шуёху барды.

Биринчи кере бери къал-
мукъ сабийле  юйретиу-

чюлери бла  бир ненча жыл 
мындан алгъа келгендиле. 
Мында жамауатны, табийгъ-
атны да жаратып, андан 
ары да жол ызлагъандыла. 
Къууанчлада, бушуулада 
бирлешедиле адамла – бай-
рамынгда къонакъ болмаса, 
аны жарыгъы да аз болгъа-
нын малкъарлыла эрттеден 
биледиле. Анга кёре бир 
къауум нарт сёз да къурагъ-
андыла: Къонакъ келсе, къо-
юнг эгиз табар; Къонакъны 
атангдан да таматагъа сана; 
Къонакъсыз къууанч къуу-
анч болмаз д.а.к.

Къалмукълуланы бла 
бизни бирге ушатхан 

кёп зат барды. Ала да, биз-
нича, урушладан, ёлетле-
ден чыгъа, бирде бийикге 
кётюрюле, бирде энишге 
тюше келгендиле тарых 
жолларында. Бюгюн а ала 
кеси къыйынлары бла жа-
шагъан малчы, жерчи да 
халкъдыла. 

Ала да, бизнича, Уллу Ата 

журт урушну заманында, 
1943 жылны 27 декабрин-
де туугъан жерлеринден 
Сибирьге кёчюрюлгендиле. 
Алагъа да, бизге да бир-
ча дау айтылгъанды. Анда 
аланы экиден бири къырыл-
гъанды. 

Азатлыкъ да бирча, бир ке-
зиуде келгенди бизге. Анча 
жыл озгъандан сора да биз-
ни жарсыуларыбыз бирге 
ушагъанлай къаладыла. 
Къалмукъ Республика деп, 
кеслерини атларын ала 1992 

жылда къайтаргъандыла. 
Эки жылдан а Конституци-
ялары да ишлеп башлагъ-
анды. 

Ма аллай къыйынлыкъ-
ладан ётюп, тиллерин, 

энчи адет-къылыкъларын, 
ариу тёрелерин тас этмеген-
диле эки халкъ да. Туугъан-
туудукълагъа да айтадыла 
кеслерини ол ачы хапарла-
рын. Ма ол себепден иги 
кесек жыл озгъанда да, 
тилибиз, динибиз, культу-
рабыз башха болсала да, 
бизни бирлешдирген затла 
уа бардыла.

Къалмукълула биринчи 
кере бери, Ташлы-Талада 
«Зори Кавказа» атлы са-
улукъ кючлеген лагерьге 
келгенли да, мында керти 
шуёхла тапхандыла. Мал-
къарлы жашланы къаууму 
да алада болгъандыла. 

Быйыл а, ма ол шуёх-
лукъну белгисича, августда 
бери андан энчи делегация 
келгенди – 124 адам. Ала 
мында эки ыйыкъ солугъ-
андан сора эки жаны – къо-
накъла, эллиле да – бир-
лешип, бирликге бла шу-

ёхлукъгъа белги болурча, 
уллу концерт программа 
къурагъандыла. Анга къа-
раргъа элни жамауатын, 
лагерьде солугъанланы да 
чакъыргъандыла.  

Къууанчлы жыйылыуну 
«Хамдан» деген би-

ригиуню таматасы Джам-
ма Мучкинова ачханды. Ол 
къысха сёзюнде малкъар 
эм къалмукъ халкъланы 
къыйын сынаулу,  жигитлик  
жолларыны юсюнден айт-
ханды. Ызы бла: «Бюгюн 

бери келип, былайда жый-
ылгъаныбызны магъанасы 
уллуду – биз бир тарыхыбыз-
ны ёсе келген жаш тёлюге 
ётдюребиз. Мен аны билип 
турама, сабийлерибиз, арт-
ха къайтханда, юйлеринде 

къаллай аламат, огъурлу 
адамлагъа тюбегенлерин, 
Малкъарда къаллай уллу, 
иш кёллю, урунууну сюйген 
халкъ жашагъанын айты-
рыкъдыла», – деп къошхан-
ды. Сахнада къалмукълу 
сабийле бла бизникиле бир 

бирлерин алышындыра теп-
сегендиле, жырлагъандыла. 

Байсыланы Илияс юйрет-
ген «Ас-Салам» тепсеу 

къауум кесин биринчи сах-
нагъа чыкъгъанда окъуна 
сюйдюргенди къарагъан-
лагъа. Бу байрамда да ол 
ариу сабийле, устазларыны 
бетин жарыта, бир ненча 
кере тепсегендиле. «Ий-
нар» миллет жыр ансамбль 
а – бизни ёхтемлигибиз, 
программасын Байсыланы 
Артурну «Ташлы-Тала» чыгъ-
армасы бла башлагъанды. 
«Балкария» атлы жырны 
жырлагъанда уа, алагъа 
алайда болгъанла бары да 
къошулгъандыла.

Къалмукъ Республика-
дан келген «Дети-калмыки» 
деген къауум а кёчгюнчю-
люкден къайтмагъанлагъа 
аталгъан шургулу жырны 
айтханда, узакъ эсгериуле 

жетип, кёплени кёз жашла-
рын акъдыргъандыла.

Башында сагъынылгъан, 
жыйырмадан артыкъ фе-
стивальгъа къатышып, энчи 
жерле алгъан «Хамдан» 
деген сабий эм жаш тёлю 
организацияны келечиле-

ри  уа миллет тепсеулери 
бла сейирсиндиргендиле, 
адамланы кёллерин кётюр-
гендиле.

Бу къууанчлы ингир бо-
шалгъанда, Ташлы-Тала 

элни Культура юйюню дирек-
тору, КъМР-ни культурасыны 
сыйлы къуллукъчусу Гюзю-
ланы Тахир жыйылгъанланы 
барына да ыразылыгъын 
билдиргенди. «Сабийлени 
бла жаш тёлюню ассоци-
ациясы «Хамдан» деген 
биригиуню таматасы Джам-
ма Мучкиновагъа уа энчи  
ыспас этгенди.

Жашау бир заманда да 
болмагъанды тынч, алай 
бир бирни ангылау, шуёх-
лукъ жюрютюу бюгюн да бек 
керекди. Бир бирге тартыны-
уда, бир бирни иги таныр-
гъа итиниуде башха тилде 
сёлешгенинг, башха динни 
тутханынг (къалмукълула 

буддистледиле), бир бирден 
узакъ жашагъанынг да чыр-
мау болмайдыла. Былайда 
бек магъаналы жашауубузну 
ариу этерге термилген жю-
рекди, айхай.

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

КъМР-де  УФСИН-де 
ишлегенле республиканы 
Урунуу, социал къоруулау  
министерствосуну  "На-
мыс" социал-реабилитация  
арасында кечиннген къыз-
чыкъланы бла жашчыкъла-
ны жокълагъандыла.

Аны жамауат советини 
келечилери Юрий Гучаев 
бла Анзор Сасиков УФСИН-
де къуллукъ этгенлени ара-
ларында  жандауурлукъ 

акцияны къурап,  жангы 
окъуу жылны аллында  бу 
къауумгъа тюрлю-тюрлю 
саугъала бла келгендиле. 
Ала сабийлеге дефтерле, 
къаламла, карандашла, 
рюкзакла, дагъыда башха 
окъуу керекле келтирген-
диле. 

Бек гитчелени да унутуп 
къоймагъандыла. Аланы 
уа конфет-къалач, татлы 
суула бла  сыйлагъандыла. 

Андан сора да, балала бла 
ушакъла бардыргъандыла. 
Ала жай солууларында не 
ишлегенлерин, къайда бол-
гъанларын эмда, школда 
окъууларындан сора, бош 
заманларын къалай ётдю-
рюлюклерини юсюнден да  
тынгылы хапар соргъан-
дыла.

 Марзият АДИЛОВА.
Суратны автор алгъанды.

Македония Республика-
да Скопье шахарда чыкъ-
гъан «АКТ» атлы адабият 
журналда, аланы тилле-
рине кёчюрюлюп, бизни 
жерлешибиз, орус тилде 
жазгъан назмучу Болат-
ланы Юрусланны поэзия 
циклы басмаланнганды. 
Ары кирген акъ сёзлю, 
къанатлы чыгъармала-
ны арасында бу назмула 
бардыла: «Азатланнган 
поэзия», «Жангы Азияны 
поэмасы», «Аватар Саи 
Баба», «Бештауну жаны 
сюйдюргенди кесин...».

Македония иги кесек 

замандан бери дуния по-
эзияны бек баш арасыча 
белгилиди – анда Струга 
шахарда жыл сайын бите-
удуния поэзия фестиваль 
барады. Акъ сёзню ал-

лай уллу байрамына 1969 
жылда бизни жерлеши-
биз, уллу поэт Къулийланы 
Къайсын да къатышхан 
эди деп эсгередиле аны 
къурагъанла. 

Болатланы Юрусланны 
назмулары быйыл дагъы-
да Къазахстанны Культура 
министерствосуну адабият 
порталында, «Плавучий 
мост» атлы немис-россей 
поэзия журналда, Анкара-
да чыкъгъан «Малкъар по-
эзиясыны антологиясын-
да» да басмаланнгандыла.

Бизни корр.

Ставрополь крайны Суво-
ровская станицасында къа-
тыш сермешледен «Спорт 
наркотиклеге къажау» деген 
ат бла турнир бардырыл-
гъанды. Анга Шимал Кав-
казны бек кючлю спортчу-
лары къатышхандыла, ол 
санда тырныауузчу тренер 
Аслан Губашиевни сохта-
лары да. 

Элбрус районну олимпиа-
да резервли спорт школуну 
келечилери бу эришиуледен 
5 майдал келтиргендиле. 
Шауаланы Хамза (62 ки-
лограмм)  биринчи жерни 
алгъанды. Гюлюйланы Ас-
лан (84 килограмм) экинчи 
болгъанды. Финалгъа ол 
къонакъбайладан бири бла 
чыкъгъан эди. Жашла тенг 
халда сермешгенликге, ахы-
рында судьяла хорламны ол 

жерлиге берген эдиле.  
Дмитрий Кулиш, Этезланы 

Владимир эм Аскер Тлиза-
мов да кеси ауурлукъларын-
да ючюнчюле болгъандыла. 
Тизгинде экинчи сагъыныл-
гъан а, турнирни бек абадан 
спортчусунча (36 жыл), энчи 
кубокга бла дипломгъа тий-

ишли кёргендиле. 
Тырныауузчула спортну 

бу тюрлюсю бла кюрешип 
башлагъанлы толу жыл бол-
майды. Алай жашла регион 
даражалы эришиулеге къа-
тыша, бюгюнлюкге атларын 
айтдыргъандыла. 

Анатолий ТЕМИРОВ. 

Окъуу жыл башланнганы 
бла байламлы республика-
ны школларында къоркъу-
усузлукъну жалчытыуну эм 
отдан сакъланыуну дерс-
лери ётгендиле. МЧС-ни 
КъМР-де Баш управления-
сыны пресс-секретары Кан-
темир Беров билдиргеннге 
кёре, инспекторла сабийле 
бла оюн халда ушакъла 
бардыргъандыла, бир-бир 
жорукъланы да ангылат-
хандыла. 

Сёз ючюн, от тюшген 
жерден къалай чыгъаргъа 
кереклисини юсюнден айт-
хандыла. Гитче къызчыкъ-
лагъа бла жашчыкълагъа 

ол тюбешиуле бек сейир 
кёрюннгендиле эм ала от 
ёчюлтюучюлени энтта къо-
накъгъа сакълагъанларын 
билдиргендиле. 

Быллай дерслени От тю-

шюуге надзор этиу орган-
ланы келечилери окъуу 
юйлени саулай окъуу жыл-
ны ичинде бардыргъанлай 
турадыла. 

 КЪАСЫМЛАНЫ Аминат.   

Ыйых эм баш кюнледе ре-
спубликаны Чегем эм Черек 
районларында эки тиширыу 
бла бир эр киши агъачда 
ажашхандыла. Аны юсюн-
ден РФ-ни МЧС-ни КъМР-де 
баш управлениясыны Къый-
ын болумланы кетериу жаны 
бла арасыны дежурныйыни 
пультуна билдиргендиле.   

Тиширыула ыйых кюн 
Звёздный посёлокну тий-
ресинде тас болгъандыла. 
Аны юсюнден къутхарыучу-
лагъа 17 сагъат 30 минутда 
белгили болгъанды. Излеу 

ишлеге ала бешеулен бо-
луп атланнгандыла эмда 
толу эки сагъат озгъунчу 
ажашханланы тапхандыла. 
Аланы саулукъларына хата 
тюшмегенди. Ала болуш-
лукъ керек болмагъанын 
айтып, кеслери алларына 
жолларын андан ары бар-
дыргъандыла. 

Тюнене эрттенликде 5 
сагъатда уа Огъары Жемта-
ланы тийресиндеги агъачха 
кетген эр киши тас болгъа-
ныны юсюнден билдирил-
генди. Аны излей жолгъа 

тёрт къутхарыучу атланнган-
ды. Белгиленнген тийреде 
тёгерекни тинтгенден сора 
ала 8 сагъат 50 минутда эр 
кишини сау саламат халда 
тапхандыла. Анга да ме-
дицина болушлукъ керек 
болмагъанды. 

Эсигизге салайыкъ, бир 
тюрлю къыйын болумгъа 
тюшген хар адам да аны 
юсюнден кесини мобиль 
телефонундан 101 неда 01 
номерге сёлешип блидирир-
ге боллукъду. 
ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат. 

Адабият

Жерлешибизни назмулары 
Македонияда басмаланнгандыла

АКЦИЯ

Магъаналы жорукъланы юсюнден - оюн халда

ТУРНИР

Жылны ичинде 
кеслерин танытхандыла

Излеу

Агъачда ажашханланы тапхандыла

Жокълау РОСПОТРЕБНАДЗОР 

Губула алыкъа къоркъуулудула

ХАЛКЪЛАНЫ ЖУУУКЪЛУКЪЛАРЫ ЭНЧИ 
ИНСАНЛАНЫ ШУЁХЛУКЪЛАРЫНДАН КЪУРАЛАДЫ

Гюзюланы Тахир бла Джамма Мучкинова.


