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ТЮБЕШИУ Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында  Тарых магъаналы 

кезиулени эмда бийик жетишимлеге жетген, Къабарты-Малкъар 
Республиканы аллында къыйынлары уллу болгъан инсанланы 

атларын ёмюрлюк этиу жаны бла комиссияны Къабарты-Малкъар 
Республиканы Башчысыны 2016 жылда 2 февральда 

чыгъарылгъан 12-УГ номерли Указы бла къабыл кёрюлген 
къауумуна тюрлениуле кийириуню юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны
У К А З Ы

Ол чыккыр формалы бир ненча объектден 
къуралады. Аны къатында тау лыжалада учарча 
инфраструктура къуралгъанды, жаяу жюрюрча 
жолла, спортну башха тюрлюлери бла да кюре-
ширча онгла бардыла. 

Информагентстволаны 
материалларына кёре басмагъа 

Курданланы Сулейман хазырлагъанды. 

Элбрусда къонакъ юй - эм 
сейирлени санында

Росавтодорну автомобиль 
жоллагъа къарагъан «Кав-
каз» управлениясы СКФО-ну 
республикаларыны жоллары-
на къышда тийишлисича къа-
раргъа толусунлай хазырды.

Транспорт  къоркъуусуз 
эмда бир тюрлю чурумсуз 
жюрюрча туз бла юзмез къа-
тышдан 115 минг тонна, бузну 
эритиучю затладан 14,5 минг 
эмда юзмезден 70 минг тонна 
къысдырыкъ этилгенди. Ол 
бары да быйылгъы къышха 
жик-жиги бла жетерикди.

Дагъыда жоллагъа 314 энчи 
техника чыгъаргъа хазырды. 

Ол санда кеси жангыз кёп 
жумушла тамамлагъан 158 
машина, 32 автогрейдер, 62 
экскаватор бла погрузчик, 9 
бульдозер, 24  трактор эм 32 
башха техника ишлерикди. 
Сууукълада водительле жы-
лынырча, солурча  40 пункт 
эм энчи техниканы салырча  
42 жер къура лгъандыла. 
Къыш узуну къар юзюлюп 
тюшерге къоркъуулу жерле 
эм башха участкала тинтил-
генлей турлукъдула.

Управление  жамауатха 
къышда сакъ жюрюрге, ма-
шиналарын да алгъадан ха-

зыр этерге кереклисин, жол-
лада бир тюрлю бузукълукъ 
эсленсе уа, 8(979) 333-11-59 
телефон номер бла сёле-
шип, диспетчер службагъа 

билдирирге тийишлисин эсге 
салады.

Александр БОЖКОВ, 
Росавтодорну «Кавказ» управ-

лениясыны специалисти.

ич ишле органланы, борчларын толтура, ажым-
лы ёлген  келечилерине эм башха аскерчилеге  
эсгертмеле бардыла. Келир заманда уа паркны 
игилендирирча тюрлениуле этилликдиле. Аны че-
клеринде къыралны аскер  тарыхындан сейир ха-

парла билдирген белгиле, тюрлю-тюрлю техника 
орнатыллыкъдыла эм тир да жангыртыллыкъды. 

Мында юйюрлери бла солурча, аны бла бирге 
уа жаш адамланы патриотлукъ сезимлери да  
кючленирча  онгла  къураллыкъдыла,  деп билди-
редиле Прохладна  районну администрациясыны 
пресс- службасындан. 

Хар жаны бла 
жараулу трасса

Нальчикде кетерилген 20-чы темир жолну ору-
нуна узунлугъу 1,76 километрге жетген жангы  
трасса  ишленнгенди. Аны чеклеринде Ахохов, 
Чернышевский орамла, темир жол баргъан ыз 
да   бирге къошулгъан жерде машинала тёгерек 
айланып барырча  этилгенди, Кузнечный орам да 
эки жанындан  транспорт кирирча ачылгъанды.  

Сагъынылгъан участокда юч къат асфальт жай-
ылгъанды, инженер сетьле тартылгъандыла, жауун 

Эндиги оборудование 
къоркъуусузду, 
ышаннгылыды

Жууукъ заманда «Севкаврентген-Д» пред-
приятие транспортда айландырыргъа жарарча 
цифралы рентген оборудованияны чыгъарып 
башларыкъды. Бюгюнлюкню излемлерине 
келишген аппарат тюрлю-тюрлю  рентгенология  
тинтиуле бардырыргъа, ол санда транспортда 
жюрюрге  жарамагъан саусузлагъа аурууларын 
терк тохташдырыргъа онг  берликди.  

Бусагъатда  заводда кабинасы болгъан  эмда 
кабинасыз цифралы флюорографны жараш-
дырыу да тири  барады. Ол алгъындагъындан 
къоркъуусуз болгъаны себепли саусуз болмагъ-
анлагъа окъуна профилактика халда  къараргъа 
жарарыкъды.  

Тарых бла танышдыргъан
«Патриот парк»  

суула саркъырча арыкъла ишленнгендиле, чыракъ-
лары бла чыпынла, светофорла да орнатылгъан-
дыла эм тёгерек-баш тап халгъа келтирилгенди. 

Улоу бир тюрлю 
чырмаусуз жюрюрча

1.Къабарты-Малкъар Республиканы Башчы-
сында  Тарых магъаналы кезиулени эмда бийик 
жетишимлеге жетген, Къабарты-Малкъар Ре-
спубликаны аллында къыйынлары уллу болгъан 
инсанланы атларын ёмюрлюк этиу жаны бла 
комиссияны Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысыны  «Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысында Тарых магъаналы кезиулени эмда 
бийик жетишимлеге жетген, Къабарты-Малкъар 
Республиканы аллында къыйынлары уллу болгъан 
инсанланы атларын ёмюрлюк этиу жаны бла ко-
миссияны къауумун къабыл кёрюуню юсюнден» 
2016 жылда 2 февральда чыгъарылгъан 12-УГ 
номерли Указы бла къабыл кёрюлген къауумуна 
быллай тюрлениуле кийирирге:

а) Комиссияны къауумуна бу адамланы къошаргъа:
Карданов М.Н. – Къабарты-Малкъар Республи-

каны Правительствосуну Председателини орунба-

сары (Комиссияны таматасыны орунбасары)
Журавлев А.И. – Прохладна муниципал районну 

жер-жерли администрациясыны башчысы (ыразы-
лыгъына кёре)

Лисун Е.А. – Къабарты-Малкъар Республиканы 
финансла министрини къуллугъун толтургъан;

б) Т.Б.Ахоховну къуллугъун жангыдан былай жа-
заргъа: «Нальчик шахар округну жер-жерли адми-
нистрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)»;

в) К.Х-О. Залихановну къуллугъун жангыдан 
былай жазаргъа: «Элбрус муниципал районну 
жер-жерли администрациясыны башчысы (ыра-
зылыгъына кёре)»;

г) Комиссияны къауумундан А.М.Алакаевни, 
А.Д.Заставскийни, Л.Б.Казанчеваны,   З.А.Лиховну 
кетерирге.

2.Бу Указ анга къол салыннган кюнден башлап 
кючюне киреди.

КъМР-ни Парламентини 
президиумуну кезиулю жыйы-
лыуунда депутатла «КъМР-де 
стратегиялы план салыуну 
юсюнден» республикалы за-
конну сюзгендиле. Ол 2014 
жылда 28 июньда чыгъарыл-
гъан 172-ФЗ номерли Феде-
рал законну излемлерине 
тийишлиликде жарашдырыл-

гъанды. «Документде респу-
бликада стратегиялы план-
ны толтургъанда, бу жаны 
бла документлени жашауда 

бардыргъанда жюрютюлген 
жорукъла белгиленипдиле», 
-  деп ангылатханды Эко-
номика, инвестицияла эм 
предпринимательство жаны 
бал комитетни башчысы Заур 
Апшев.

«КъМР-де кёп къатлы юй-
леде жашагъанла бирге хай-
ырланнган мюлкге тынгылы 

ремонт этиуню юсюнден» 
республикалы законнга кий-
ирирге деп белгиленнген тю-
зетиулеге да къаралгъанды. 

Стратегиялы планны тамамлауну 
жорукълары тохташдырылгъандыла

Ол РФ-ни Жашау журт кодек-
сине келиширча этилгенди.  
Проектле сюзюлгенден сора 
Парламентни жыйылыуунда 
да тинтилликдиле. 

Дагъыда федерал закон-
ланы проектлерине,  РФ-
ни субъектлеринде закон-
ла чыгъарыучу органланы 
башламчылыкъларына да 
къаралгъанды. Алада сёз 
РФ-ни Административ право 
бузукълукъланы кодексине 
тюзетиулени, предприятияла 
тамамлагъан бир-бир жумуш-
ланы правогъа келиширча 

этиуню юслеринден барады. 
Президиум Нальчикни ад-

министрациясында физкуль-
тура, спорт эм жаш тёлюню 
ишлери жаны бла управлени-
яны башчысыны орунбасары 
Ладин Апшевни, Республи-
калы больницаны бёлюмюню 
башчысы Аслан Тутуковну 
Парламентни Сыйлы грамо-
тасы бла саугъаларгъа оноу 
этгенди.

Жыйылыуда башха соруу-
лагъа да къаралгъанды.

КъМР-ни Парламентини 
пресс-службасы. 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 
къуллугъун болжаллы халда толтургъан                                                       К.КОКОВ
Нальчик шахар, 2018 жыл 12 ноябрь, №177-УГ

Прохладныйде «Патриот парк» къурала турады.  
Бусагъатда шахарны скверинде Уллу Ата журт 
урушда эм Афганистанда  жоюлгъанлагъа, Черно-
быльде аварияны кетерирге къатышханлагъа, 

Республиканы жашауундан

Бизни индексибиз - 51532

Жазылыу-2019

«ЗАМАН» бла бирге болугъуз!
-

-

Жазылыуну алты айгъа багъасы - 612 сом 78 капек.

Кёп къатлы юйлени арбазларын тапландырыугъа 
мындан ары да уллу эс буруллукъду

«Единая Россия» политика партия 
келир жылны бюджетине кёп къатлы 
юйлени арбазларын тапландырыу эмда 
халкъны саны минг адамдан кёп бол-
гъан шахарланы бла эллени  жангыртыу 
жумушлагъа ахча салынырын жалчыт-
ханды. Аны биригиуню баш советини та-
матасы Андрей Турчак белгили этгенди. 

Аны айтханына кёре, жангыртыу 
жумушлагъа ахчаны алгъынча бёлю-
уню юсюнден соруу быйыл октябрьде 
«Единая Россияны» айырыула аллы 
программасы къалай толтурулгъанына 
контроль этген комиссияны жыйылыуун-
да кётюрюлген эди. Ол  бу жумушлагъа 
ахча бёлюуню тюрлендирирге мурат 
болгъаны бла байламлы эди. Алай 
бла программадан   гитче шахарланы 
кетерирге, арбазланы тапландырыуну 
уа муниципал власть органлагъа эм 
бюджетден тышында фондланы жуу-
аплылыкъларына берирге кереклиси 
айтыла эди.    

Болсада партия бу оноуну терсге 
санагъанды. «Единая Россияны» баш-
чысы, РФ-ни Правительствосуну пред-
седатели Дмитрий Медведев да доку-
ментни къабыл кёрмегенди.   Алай бла 
арбазланы жангыртыугъа ахча алгъын-

ча  бёлюнюп, программа 2019 жылда да 
толтуруллукъду.   

Андрей Турчакны айтханына кёре, 
россейли муниципалитетлени болумла-
рын тюрлендириу партияны магъаналы 

жумушларындан бириди. «Ол «Шахарны 
сыфаты» деген программаны чеклерин-
де толтурулады. Ол угъай, РФ-ни Пре-
зиденти Посланиясында бу ишге энчи эс 
бургъанды»,-деп къошханды ол.

 Бу башламчылыкъланы юслеринден 
кесини оюмун Къырал Думада «Единая 
Россияны» фракциясыны башчысы-
ны орунбасары, «Шахарны сыфаты» 

проектни республикада тамамлаугъа 
жууаплы Адальби Шхагошев белгили 
этгенди. Аны айтханына кёре, про-
грамманы себеплиги бла кёп жылла-
ны ичинде ахырда жангыртылмагъан 
арбазланы  тапландырыргъа къолдан 
келликди. «Адамла партия проектни 
чеклеринде толтурулгъан ишге ыразы 
болгъанларын айтадыла. Алай аны бла 
чекленип къалыргъа жарарыкъ тюйюл-
дю», - дегенди ол.

Парламентарийни акъылына кёре, 
ишни качествосуна энчи эс бурургъа 
тийишлиди. КъМР-де жангыртыу ишле 
кёп къатлы юйледе жашагъанла кес-
лери къабыл кёрген дизайн проектлеге 
кёре бардырыладыла. Программаны 
чеклеринде быйыл 127 кёп къатлы юйню 
80 арбазы тап халгъа келтириледи. Анга 
135 миллион 686 минг сом бёлюннгенди. 

Бу жумушлагъа федерал бюджетден 
бёлюннген ахча эки кереге кёбейтилип, 
келир жыл 41,2 миллиард сомгъа жетге-
нин белгилерчады. Юч жылны ичинде 
уа битеу да бирге 120 миллиард сом 
берилгенди. 

Владилен ПЕЧОНОВ. 

Оноу

Къайгъырыу

Тюнене Москвада Россей Федерацияны транс-
порт министри Евгений Дитрихни бла Къабар-
ты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжал-
лы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи 
тюбешиулери болгъанды. Ушакъны кезиуюнде  
регионну жол-транспорт болумун игилендири-
уню, федерал арадан болушлукъ керек болгъан 
артыкъда магъаналы инфраструктуралы проект-
лени толтурууну амаллары сюзюлгендиле.

МАГЪАНАЛЫ ИНФРАСТРУКТУРАЛЫ  ПРОЕКТЛЕНИ 
ТОЛТУРУУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ СЁЗ

ПАРЛАМЕНТ

Кёп болмай NationNews информагентствону 
рейтингине кёре, Минги тауну этегинде 3912 метр 
бийикликде орналгъан LeapRusCapsuleHotel 
дунияда беш эм сейир къонакъ юйню санына 
киргенди. 
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«Къабарты-Малкъар Республиканы къырал къуллукъларыны 

юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы Законуну 
9-1-чи статьясына тюзетиуле кийириуню юсюнден» 

Къабарты-Малкъар Республиканы Законуну юсюнден
Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

Б Е Г И М И

ЖЫЙЫЛЫУ

СЮЗЮУ

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла 
эм экология министерствосуну 
Жамауат советини бу кюнледе 
бардырылгъан  жыйылыуунда агъ-
ачлагъа федерал къырал надзор 
этиу не халда болгъанына эмда   
Къабарты-Малкъарда «Къызыл 
китапны юсюнден»  закон жашауда 
къалай бардырылгъанына къарал-
гъанды. Аны ишине ведомствону 
таматасы Шауаланы Илияс эмда 
алимле бла экспертле  къатыш-
хандыла.    

Биринчи болуп табийгъат бай-
лыкъла эм экология министрни 

орунбасары Мухамед Маремов 
сёлешгенди эмда быллай шартла 
келтиргенди: республикада агъач-
ла 194,7 минг гектарны аладыла.  
Федерал къырал  надзор а план 
бла, андан тышында да  болумгъа 
дайым къарагъанлай, тинтгенлей 
турады. Терекле законсуз къы-
рылмазына да энчи комиссия 
кёз-къулакъ болады. Аны ючюн 
деп  ишчи къауум да къурал-
гъанды. Анга КъМР-де Ич ишле 
министерствону, Минприроданы, 
Росимуществону, сюд приставла-
ны келечилери киредиле. 

- Жылны башындан бери  агъ-
ачланы къоруулау жаны бла 580 

тюрлю иш бардырылгъанды, план-
дан тышында  онбеш кере тинтиу 
къуралгъанды, законнга бузукъ-
лукъ этгенлеге 57 административ 
протокол жарашдырылгъанды, 
агъачны эркинликсиз хайырланн-
ган 22 адам ачыкъланнганды, 
аладан 16-сы жарашдырыучу  
сюдге берилгенди,-деп, министрни 
орунбасары жыйылгъанланы эсле-
рин агъачлагъа бек  уллу халеклик   
Черек, Урван, Зольск, Май, Чегем 
муниципал районлада  салыннган-
ларына бургъанды. 

От тюшюуге къажау мадарла 

да этилир ючюн къалмайдыла,  
тинтиулени кезиуюнде  бир къауум 
бузукъчу да тохташдырылгъан-
ды. Алагъа административ тазир 
салыннганды. Ангылатыу иш да 
унутулмайды, республикалы эмда 
район газетледе къыркъ статья 
басмаланнганды, окъуу юйледе, 
тюрлю-тюрлю жыйылыулада 60-
дан аслам  ушакъ бардырылгъан-
ды, 5700 эсгертиу юлешиннгенди. 
«Агъачны отдан сакълагъыз» деген 
ат бла видеофильм кёргюзтюл-
генди, радиода, телевиденияда 16 
бериу къуралгъанды. Дагъыда  ми-
нистерствону порталында керекли 
билдириуле, шартла, ангылатыула 

жангыртылгъанлай турадыла. 
Докладчы айтханнга кёре, быйыл  

тереклени законсуз кесгенлени 
саны азайгъанды, агъачны отдан  
сакъларгъа да къолдан келгенди. 
Аны бла бирге ол ишлери бютюн 
къыйматлы болур ючюн энтта 
къаллай мадарла белгиленнген-
лерини юсюнден да билдиргенди.

Къызыл китапны жыйышдырыу 
не халда болгъаныны юсюнден 
а министерствону жаныуарланы  
эмда ала туруучу жерлени сакъ-
лау, жангыртыу эмда  хайырланыу  
жаны бла бёлюмюню таматасы 
Биттирланы Аубекир билдиргенди. 
Ол жангы изданияны жарашды-
рыугъа къатышханлагъа жюрек 
ыразылыгъын айтханды, аны бый-
ылны ахырына басмаларгъа онг 
чыгъарына ышаннганды.

- Энчи ведомстволу комиссиягъа 
кирген  онбир адам биринчи кюн-
ден башлап  къыстау ишлегендиле, 
жыйылыула, тюбешиуле бардыр-
гъандыла, борчла белгилегендиле, 
- дегенди Биттир улу.- Алай бла  
китапха кийириллик жаныуарланы, 
битимлени тизмеси жарашдырыл-
гъанды. Алимле да китапны  жууа-
плы редактору академик Залийхан-
ланы Михаилны башчылыгъында 
кёп жумуш тындыргъандыла. 

Андан сора да, ведомстволу 
комиссияны таматасы, КъМР-ни 

Правительствосуну Председатели-
ни орунбасары, эл мюлк министр 
Сергей Говоровну, КъМР-ни Парла-
ментини Аграр политика, экология, 
табийгъатны хайырланыу эм жер 
бла байламлы халла жаны бла 
комитетини председатели Мокъ-
аланы Камалны себепликлери 
бла 2017 жылда республикалы 
бюджетден китапны чыгъарыргъа 
беш миллион сом бёлюннгенди. 
Алай, жарсыугъа, ол ахчаны ре-
спубликада болгъан табийгъат 
къыйынлыкъны хаталарын кете-
риуге къоратыргъа тюшгенди. 2018 
жылда да бу ишге юч миллион сом 
бёлюннген эди. Ол, экиге юлеши-
нип, китап бла байламлы жумуш-
лагъа къоратылгъанды.

Ахырында Жамауат советни 
къаууму жыйылыуда туура этил-
ген шартладан, оюмладан хыйсап 
этип, бир талай эсгертиуню эмда 
ишни игилендириуню кёп амал-
ларын протоколгъа кийиргенди. 
Ол санда агъачланы дронла бла 
тинтиуню амалларын не къадар 
терк сингдирирге, къырал агъач 
инспекторланы санын кёбейтиуню 
да мадарын болжалгъа салмай 
этерге кереклисин да тохташдыр-
гъанды.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор алгъанды.

Инспекторланы санына къошаргъа, агъачланы 
дронланы болушлукълары бла тинтир муратлыдыла

Алгъаракълада РАНХиГС-ни 
Шимал Кавказда институтунда 
(Пятигорск ш.) Президентни со-
циал сферагъа оноучу кадрланы 
хазырлау жаны бла программа-
сыны чеклеринде жарашдырыл-
гъан проект ишлени къоруулау 
болгъанды. Саулай алып айтхан-
да, «Билим бериуде оноу этиу» 
программаны чеклеринде бизни  
округну беш регионундан орта 
эмда энчи орта билим берген 
отуздан аслам учрежденияны 
таматалары тийишли курсланы 
ётгендиле.

Жыйылыуну ача, институтну 
директору Азамат Тлисов Прези-
дентни программасы оноучу кад-
рланы ишлери законодательство-
ну излемлерине эмда къыралны 
регионларыны социал-экономика 
айныу борчларына келиширча 
этер мурат бла къуралгъанын бил-
диргенди. Анга къатышханлагъа 
ол оноу этиуде шёндюгю амал-
ланы хайырланыргъа онг береди, 

окъуу кезиуде жарашдырылгъан 
проектлени хар къайда да барды-
рыргъа боллукъду, дегенди.

Бу жол саулай да тёрт проект 
къорууланнганды. Нальчикден 
баргъанла шахарны 7-чи номерли 
орта школуну юлгюсюнде Ин-
тернетни мурдорунда цифралы 
технологияланы хайырланыу бла 
билим бериуню айнытыуну ама-
лын кёргюзтгендиле. 

- «Цифралы школ» деген проек-
тге кёре журналланы, дневникле-
ни, ашхананы эмда башха затланы 
юсюнден шартланы бирикдирирге 

онг барды. Ол а ата-анала эм 
устазла да окъуучуланы юсюнден 
керек затланы билип турургъа 
себеплик этерикди. Мен оюм эт-
генден, бу затлагъа бюгюнлюкде 
сурам боллукъду, - дейди 7-чи 
номерли орта школну директору 
Заур Харзинов. 

Дагъыстанда Хамбикаур элни  
орта школну таматасы Шама-
ла Ибрагимов бусагъатда 1-чи 

классха баргъанла жаза, окъуй эм 
санай билирге керекдиле, дейди. 
«Бизни элде ол кёрюмдю жалан 
33 процентге жетеди. Ол себепден 
бу проектни магъанасы бютюн 
уллуду. Аны хайыры бла сабийле-
ни школгъа игирек хазырларгъа, 
къошакъ халда жангы ишчи жерле 
къураргъа онг боллукъду», - деп 
чертгенди ол.

- Школлада  жаш устазланы 
санына къошула барады. Ол се-
бепден проектибиз жаш педаго-
гланы билимлерин ёсдюрюу бла  
байламлыды. Бу ишни къолгъа 
алырча  республикада сынамлары 
болгъанла кёпдюле. Тамата тёлю 
жаш устазлагъа болушургъа не за-
манда да хазырды, -  дейди Ингу-
шетиядан Икажево элни школуну 
таматасы  Магомед Барахоев.

Нальчикни женгил промыш-
ленность колледжини таматасы 
Текуланы Нинаны проектинде уа 
баш магъана окъуучула урунуу 
рынокда кеслерине тийишли жер 
табарча мадар этиуге берилгенди, 
ол санда ишчи усталыкъланы да-
ражасын кётюрюуге, WorldSkills 
къымылдауну Шимал Кавказда 
айнытыугъа да.

Ахырында эксперт комиссия 
проектлени тёртюсю да жашауда 
бардырылыргъа эмда регионлада 
хайырланыргъа тийишли бол-
гъанларын белгилегендиле. Аны 
таматасы, КъМР-ни Башчысыны 
кенгешчиси, педагогика илмула-
ны кандидаты, профессор Нина 
Емузова ишлени бары да про-
фессионал халда жарашдырыл-
гъанларын чертгенди. Бютюнда 
«Цифралы школ» деген проектге  
бегирек бюсюрегенин, ол къайсы 
регионнга да тап келиширигин  
айтханды. 

Аны сёзлерине эксперт комис-
сияны келечиси, «Билим бериуде 
управление» деген программаны 
таматасы, РАНХиГС-ни сагъы-
нылгъан бёлюмюню директоруну 
орунбасары Маргарита Шукюрова 
да: «Мында кёргюзтюлген про-
ектлени жаланда СКФО-да угъай, 
къыралны битеу орта эмда энчи 
орта билим бериу системасында 
хайырланыргъа жарарыкъды», - 
деп шагъатлыкъ этгенди.

КУРДАНЛАНЫ Сулейман 
хазырлагъанды. 

КъМР-ни Правительство-
суну юйюнде бу кюнледе 
республиканы Башчысыны 
Администрациясыны та-
матасы Мухамед Кодзо-
ков МРСК СК компанияны 
Къабарты-Малкъарда бё-
люмю – «Каббалкэнергону» 
- оноучусу Муртаз Каров 
бла тюбешгенди. Ушакъны 
кезиуюнде электроэнерге-
тика комплексни, ток бла 
ышаннгылы жалчытыуну, 
къоркъуусузлукъну кюч-
лендириуню, къоранчланы 
азайтыуну эмда хайырланы-
учуладан тёлеулени жыйыу-
ну юсюнден баргъанды сёз.

Эки жаны да комплек-
сни шёндюгю эмда келир 

къыш кезиуде ишин, ол 
санда ремонт программала 
къалай бардырылгъанла-

рын, оборудование не халда 
болгъанын да сюзгендиле, 
къалайда къаллай къоркъу-

ула болгъанларын да ачыкъ 
айтхандыла. Аны себепли 
электроэнергетика объект-
лени техника болумларына 
контроль этген системаны 
андан ары игилендириуге 
энчи эс бурургъа керекли-
син белгилегендиле.

Муртаз Каров эсепле бла 
къысха шагъырей этгенди, 
кемчиликлени да жашыр-
магъанды. Регионну ай-
нытыу энергетика инфра-
структураны ышаннгылы-
лыгъына инвестицияланы 
ёлчемине кёре болгъанын 
белгилегенди. Ол айтханн-
га кёре, къышха компания 
тынгылы хазырланнганды: 
битеу белгиленнген жан-

гыртыу-профилактика ишле 
графикге кёре тамамланн-
гандыла, керекли матери-
алладан да къысдырыкъ 
этилгенди.

Дагъыда, бёлюмню баш-
чысы Мухамед Кодзоковну 
электроэнергетика сфера-
да болум бла шагъырейлен-
диргенди, къыш сууукълада 
аны объектлеринде авария-
ла болмазча не мадар этил-
генин да айтханды. Админи-
страцияны таматасы уа бу 
ишни тийишли контрольда 
тутаргъа, муниципалитет-
ле бла да байламлыкъда 
кюреширге чакъыргъанды.

УЛБАШЛАНЫ Мурат.

Башламчылыкъларына - бийик белгиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны
къуллугъун болжаллы халда толтургъан                                                  К.КОКОВ
Нальчик шахар, 2018 жыл 12 ноябрь, №34-РЗ  

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 
къуллугъун болжаллы халда толтургъан                                                  К.КОКОВ
Нальчик шахар, 2018 жыл 9 ноябрь, №33-РЗ  

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 
къуллугъун болжаллы халда толтургъан                                                   К.КОКОВ
Нальчик шахар, 2018 жыл 9 ноябрь, №32-РЗ  

Къабарты-Малкъар Республиканы Пар-
ламенти бегим этеди:

1.«Къабарты-Малкъар Республиканы 
къырал къуллукъларыны юсюнден» Къа-
барты-Малкъар Республиканы Законуну 
9-1-чи статьясына тюзетиуле кийириуню 
юсюнден» Къабарты-Малкъар Республи-
каны Законун къабыл кёрюрге.

2.Бу Законну Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Башчысыны къуллугъун болжал-
лы халда толтургъан К.В.Коковха къол 
салдырыр эмда халкъгъа туура этер ючюн 
жиберирге.

  3.Бу Бегим къабыл кёрюлген кюнден 
башлап кючюне киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председатели        Т.ЕГОРОВА
Нальчик шахар, 2018 жыл 25 октябрь, №939-П-П

«Къабарты-Малкъар Республиканы къырал къуллукъларыны 
юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы Законуну 

9-1-чи статьясына тюзетиуле кийириуню юсюнден
Къабарты-Малкъар Республиканы

 З А К О Н У
Къабарты-Малкъар Республиканы  Парламенти  

2018 жылда 25 октябрьде къабыл  кёргенди
«Къабарты-Малкъар Республиканы къырал 

къуллукъларыны юсюнден» Къабарты-Мал-
къар Республиканы 2008 жылда 20 июньда 
чыгъарылгъан  32-РЗ номерли  Законуну  9-1-
чи статьясыны 1-чи кесегин (праволу инфор-
мацияны официал интернет-порталы (www.
pravo.gov.ru) жангыдан былай жазаргъа: 

1.«Къабарты-Малкъар Республиканы 
къырал къуллугъунда ишлеген адам (Къа-
барты-Малкъар Республиканы Парламен-
тинде, Къабарты-Малкъар Республиканы 
Конституция сюдюнде къырал къуллукъланы 
эмда жарашдырыучу судьяланы къуллукъ-
ларын  къошмай) къуллукъ борчларын 
толтура туруп, ол этген оноу кеси сейирлери 
бла байламлы эселе, аны юсюнден Къа-
барты-Малкъар Республиканы Башчысы 
тохташдыргъан жорукъгъа кёре билдирирге 

керекди.  
Къабарты-Малкъар Республиканы Парла-

ментинде  Къабарты-Малкъар Республиканы  
къырал къуллугъунда ишлеген адам къул-
лукъ борчларын толтура туруп, ол этген оноу 
кеси сейирлери бла байламлы эселе, аны 
юсюнден Къабарты-Малкъар Республиканы 
Парламенти тохташдыргъан жорукъгъа кёре 
билдирирге керекди.  

Къабарты-Малкъар Республиканы  Кон-
ституция сюдюнде Къабарты-Малкъар 
Республиканы  къырал къуллугъунда, жа-
рашдырыучу судьяны къуллугъунда  ишлеген 
адам полномочияларын толтура туруп, ол 
этген оноу кеси сейирлери бла байламлы 
эселе, аны юсюнден Россей Федерацияны 
законодательствосуна тийишлиликде билди-
рирге керекди».

«Къабарты-Малкъар Республиканы Административ 
право бузукълукъланы юсюнден кодексини бир-бир 

статьяларын кючлерин тас этгеннге санауну юсюнден»  
Къабарты-Малкъар Республиканы Законуну юсюнден

 Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

 Б Е Г И М И
Къабарты-Малкъар Республиканы Пар-

ламенти бегим этеди:
1.«Къабарты-Малкъар Республиканы 

Административ право бузукълукъланы 
юсюнден кодексини бир-бир статьяларын 
кючлерин тас этгеннге санауну юсюнден»  
Къабарты-Малкъар Республиканы Законун 
къабыл кёрюрге.

2.Бу Законну Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Башчысыны къуллугъун болжал-
лы халда толтургъан К.В.Коковха къол 
салдырыр эмда халкъгъа туура этер ючюн 
жиберирге.

3.Бу Бегим къабыл кёрюлген кюнден 
башлап кючюне киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председатели                               Т.ЕГОРОВА
Нальчик шахар, 2018 жыл 25 октябрь, №941-П-П

Къабарты-Малкъар Республиканы Административ право 
бузукълукъланы юсюнден кодексини бир-бир статьяларын 

кючлерин тас этгеннге санауну юсюнден
 Къабарты-Малкъар Республиканы

 З А К О Н У
Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти  

2018 жылда 25 октябрьде къабыл кёргенди
Къабарты-Малкъар Республиканы Адми-

нистратив право бузукълукъланы юсюнден 
2003 жылда 22 июльда чыгъарылгъан 
66-РЗ номерли кодексини 2-1.1-чи – 2-1.4-

чю, 2-1.6-чы эмда 2-1.7-чи статьяларын  
(праволу информацияны официал интер-
нет-порталы (www.pravo.gov.ru)  кючле-
рин тас этгеннге санаргъа.

«Къабарты-Малкъар Республикада туберкулёзгъа къажау 
кюрешни къурауну  юсюнден»  Къабарты-Малкъар 

Республиканы Законуна тюзетиуле кийириуню юсюнден» 
Къабарты-Малкъар Республиканы Законуну юсюнден

 Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

 Б Е Г И М И
Къабарты-Малкъар Республиканы Пар-

ламенти бегим этеди:
1.«Къабарты-Малкъар Республикада 

туберкулёзгъа къажау кюрешни къурауну  
юсюнден» Къабарты-Малкъар Республика-
ны Законуна тюзетиуле кийириуню юсюн-
ден» Къабарты-Малкъар Республиканы 
Законун къабыл кёрюрге.

2.Бу Законну Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Башчысыны къуллугъун болжал-
лы халда толтургъан К.В.Коковха къол 
салдырыр эмда халкъгъа туура этер ючюн 
жиберирге.

3.Бу Бегим къабыл кёрюлген кюнден 
башлап кючюне киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы  Парламентини Председатели       Т.ЕГОРОВА
Нальчик шахар, 2018 жыл 25 октябрь, №955-П-П

 «Къабарты-Малкъар Республикада туберкулёзгъа къажау 
кюрешни къурауну  юсюнден»  Къабарты-Малкъар 

Республиканы Законуна тюзетиуле кийириуню юсюнден
 Къабарты-Малкъар Республиканы

 З А К О Н У
Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти  

2018 жылда 25 октябрьде къабыл  кёргенди

1-чи статья
«Къабарты-Малкъар Республикада ту-

беркулёзгъа къажау кюрешни къурауну  
юсюнден» Къабарты-Малкъар Республи-
каны Законуна (праволу информацияны 
официал интернет-порталы (www.pravo.
gov.ru) быллай тюзетиуле кийирирге: 

1.1-чи статьяны тёртюнчю, жетинчи 
эмда сегизинчи абзацларын кючлерин 

тас этгеннге санаргъа.
2.10-чу статьяны атында «Къурау эмда 

болушуу» деген сёзлени  «Болушуу» де-
ген сёз бла алышындырыргъа.

3.11-чи статьяны кючюн тас этгеннге 
санаргъа.

2-чи статья
Бу Закон официал халда басмаланнган 

кюнден башлап кючюне киреди.

Курсла

Документле
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Ахыры 4-чю бетдеди.

КЕЛИШИМ

«Жылны адамы -2018» деген 
халкъла аралы   конкурсда 
хорлагъанланы къууанчлы 
халда  саугъалау ахшы тёреге 
айланнганды. Аллай кезиулю 
жыйылыу бу кюнледе Къырал 
концерт залда бардырылгъан-
ды. 

Аны башлай, Дуния Артий 
комитетни вице-президенти,  
Россейни «Алтын къуш» саугъ-
асыны лауреаты Ауес Бетуга-
нов къонакълагъа жюрек ыра-
зылыгъын билдиргенди, айыр-
малы болгъанланы уа алгъыш-

лагъанды. «Бюгюн бу залда 
республиканы,къыралны да 
экономикасын, социал сфе-
расын айнытыугъа эмда ниет 
хазнаны байыкъландырыугъа 
уллу къыйын салгъанла олту-
радыла. Аланы искусствода, 
илмуда, политикада, меди-
цинада, бизнесде эмда баш-
ха жаны бла жетишимлери  
Къабарты-Малкъаргъа, аны 
къой, саулай Россейге   махтау 
келтиргендиле,  миллет энчи-
ликни сакъларгъа, халкъланы 

бирликлерин кючлендирирге 
да уллу себеплик этгендиле»,- 
деп  белгилегенди ол.

Ауес Бетуганов конкурс  
тюрлю-тюрлю миллетлени 
келечилерин бирикдиргенин, 
бютюн жууукълашдыргъанын 
да белгилегенди. «Аны бла 
кючлюдю, байды къыралыбыз, 
ма аны ючюн багъалы кёре-
биз барыбыз да къарындаш 
байламлыкъларыбызны, ниет 
бирлигибизни»,- дегенди. 

КъМР-ни Парламентини  
Культура, граждан общество-

ну институтларын айнытыу 
эм асламлы информация 
органла жаны бла  комитетини 
председатели Борис Паштов а: 
«Жылны адамы-2018» деген 
сыйлы атха тийишли болур 
ючюн лауреатла профессио-
нал усталыкъларында дайым 
ёсе, алгъа  таукел итиннгенди-
ле.  Арт заманлада бу   саугъ-
аны даражасы, магъанасы  да 
иги да кётюрюлгенди.  Ол жа-
мауатны   сайлаууду, алай эсе 
уа, бютюн багъалыды»,-деп, 

ата-бабаларыбыздан  къала 
келген ахшы тёрелерибизни  
багъаларгъа, мамырлыкъны, 
шуёхлукъну, бирликни сакъ-
ларгъа чакъыргъанды.

  Ол ингирде  жамауатны бю-
сюреуюне тийишли болгъан-
ланы араларында хасаниячы, 
Шимал Кавказда темир жол-
лада «ТрансКонтейнер» ПАО 
агентствону таматасы Аналаны 
Мухтарны жашы Магомет да 
болгъанды. Саугъасын ала, ол 
аны ишине бийик багъа бич-
генлеге жюрек ыразылыгъын 
билдиргенди. Бу саугъа тутхан 
ишинде бютюн жетишимли 
болургъа кёллендиргенин черт-
генди. 

 Лауреатланы  «Торговое 
единство» профсоюз бири-
гиуню рескомуну таматасы  
Марита Бекалдиева, къурулуш-
да эмда къурулуш материал-
ла чыгъарыуда ишлегенлени 
профсоюзларыны рескомуну 
таматасы Руслан Кушхов да 
къызыу алгъышлагъандыла 
эмда бютюн уллу жетишимле 

тежегендиле.
Дагъыда ол ингирде  бир 

къауум адамгъа «Россейни 
Артиадасыны лауреатлары» 
деген ат да аталгъанды. Анга 
тюрлю-тюрлю номинациялада 
журналист эм актер Олег Гу-
сейнов, «Вдохновение» тепсеу 
клубну башчысы Светлана 
Ловцева, сабий чыгъармачы-
лыкъны «Кюн шахар» акаде-
миясында устаз Къудайланы 
Аскер, журналист Луиза Дери-
ко, дагъыда башхала  тийишли 
болгъандыла.

Саугъаланнганла да алагъа 
уллу хурмет этилгени ючюн 
ыспас сёзле айтхандыла, жю-
рек ыразылыкъларын билдир-
гендиле. Байрамны  уа КъМР-
ни, Адыгеяны, Абхазияны, 
Ставрополь крайны эм башха 
республикаланы эстрадалы 
артистлери жарыкъ жырлары, 
тепсеулери бла эсде къалырча 
этгендиле.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор алгъанды.

Игилени жамауат кеси сайлагъанды

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал 
университет бла Нальчикни 4-чю номер-
ли гимназиясы, бирге келишип, Шимал 
- Кавказ федерал округда биринчи 
дипломат классны къурагъандыла. Аны 
ачылыууна КъМР-ни Жарыкъландырыу, 
илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла 
министрини къуллугъун толтургъан Ауес 
Кумыков, МГИМО –да битеуроссей грант-
ла олимпиаданы таматасы Гюнай Абило-
ва, Халкъла аралы черкес ассоциацияны 
президенти Хаути Сохроков, КъМКъУ-ну 
ректору Юрий Альтудов, профильли 
ведомстволаны келечилери, школчула, 
тыш къыралладан келген студентле эм 
башхала къатышхандыла, деп билдире-
диле КъМКъУ-ну пресс-службасындан. 

Ол кюн КъМКъУ-ну ректору бла сагъы-
нылгъан гимназияны таматасы окъуучу-
ланы дипломатия жаны бла билимлерин 
ёсдюрюу жаны бла бирге ишлеуню 
юсюнден келишимге къол салгъанды-
ла. Ызы бла школну актовый залында 
«Мамырлыкъны от жагъасы» «ООН-ну 
Кавказдагъы модели» деген маданият-
билим бериу проект эмда профильли 
дипломатия классны иши бла шагъырей-
лениу болгъанды.  

- Дуния терк тюрлене барады. Гео-
политика болум кюч ала баргъаны, кёз 
къарамланы да терк-терк тюрленнген-
лери баямды. Шёндюча кезиу бир да 
болмагъанды. Бизни жаш тёлю, ол шарт-
лагъа шагъат болгъанларындан сора да, 
алагъа тири къатышырла, мамырлыкъны 
эм келишиулюкню сакълаугъа юлюшле-
рин къошарла деп ышанама, - дегенди 
Ауес Кумыков. 

Къабарты-Малкъарда бла Нальчикде 

къоншулукъда, шуёхлукъда жюзден 
аслам миллетни келечиси жашайды. Ол 
санда ара шахарны 4-чю номерли гим-
назиясында аланы саны жыйырмадан 
атлайды. КъМКъУ-да тюрлю-тюрлю къы-
ралладан мингден аслам студент окъуй-
ду. Аны бла байламлы бусагъатда арада 
ангылаулукъну кючлерге, дипломатияны 
да хайырлана билирге керекди. Бу класс-
ны ачылгъаны да аны бла байламлыды. 

- Биз бюгюнлюкде жашауда аламат 
проект бардырылып башланнганына 
шагъатбыз. Быллай ахшы башламчы-
лыкъ къыйматлы болур деп ышанырчады. 
Аны бардыргъанлагъа ыразылыгъымы 
билдирирге, жетишимле тежерге сюеме, 
- деп къошханды Юрий Альтудов. 

Гимназияны башчысы Римма Нагое-
ва школчула тюрлю-тюрлю даражалы 
граждан форумлагъа, жыйылыулагъа, 
мастер-класслагъа, олимпиадалагъа, 
конкурслагъа эм фестивальлагъа къа-
тышырыкъларын, алада кеслерини оюм-

ларын туура этерге онг табарыкъларын 
белгилегенди. Проект жууукъ заманда 
Шимал Кавказны регионларында эм 
саулай Россейде да белгили боллугъун 
чертгенди.

Биринчи сентябрьден башлап, вузланы 
устазлары гимназияны дипломат клас-
сында окъугъанлагъа психология, рито-
рика, дипломатика этика, халкъла аралы 
право, имиджелогия эм башха гуманитар 
предметледен дерсле бередиле. Гюнай 
Абилова дипломат классны эм иги эки 
окъуучусуна МГИМО-ну жай лагеринде 
солурча путёвкала бериллигин айтханды. 
Проектге болушурукъларын КъМР-ни 
Правительствосуну бла Парламентини 
келечилери да билдиргендиле.

Жыйылыуну ахырында гимназияны бла 
университетни чыгъармачылыкъ къауум-
лары концерт кёргюзтюп, къараучуланы 
кёллерин алгъандыла. 

МАГОМЕТЛАНЫ Сулейман. 

Окъургъа итиниулюк
Омар бек алгъын кеси тенгли жаш-

чыкъла бла бирге медиресеге жюрюген-
ди. Тау элледе школла ачылгъанлай а, 
ары барып башлагъанды. Окъургъа анга 
тынч эди – аны не да сейирсиндирген 
заманы, аллында – орус устазла сурат-
лагъан уллу дуния. 

Билим алыргъа итиниу аны, жети-
жыллыкъ школну бошагъандан сора 
Черкесск шахаргъа, ол заманда аны 
аты  Баталпашинский деп болгъанды,  
келтиргенди. Ол анда орталыкъ билим 
алгъанды. Ызы бла ол оналтыжыллыгъ-
ында кавказ интеллигенцияны уясы 
болгъан Владикавказгъа барып, анда 
Агро-индустриальный педагогика инсти-

тутха киргенди. Анда тёрт жыл окъуп, 
Ленинградха барып, Герцен атлы къырал 
педагогика университетни экижыллыкъ 
аспирантурасын тауусханды. Нальчикге 
1934 жылда къайтханды. Ол заманда  
анга жыйырма бла бир жыл бола эди.

Биринчилени сатырында
Айхай да, ол жыллада малкъар халкъ-

ны быллай бийик билим алгъан адам-
ларын санасанг, къол бармакъларынг-
дан озмайды. Бютюнда революцияны 
шахары Ленинградда окъуп келгенлени 
юслеринден айтсанг. 

Урунуу жолун Омар КъМАССР-ни 
НКВД-сында инспектор болуп башлагъ-
анды.  Анда ишлей тургъанлай партия 
курслада да дерс берип тургъанды. 
Бир къауум заманны «Социалист 
Къабарты-Малкъар» газетде адабият 
къуллукъчуну ишин бардыргъанды. 
Радиокомитетде журналист,  Къабар-
ты-Малкъар илму - излем институтда 
илму къуллукъчу болуп да ишлегенди.  
Аны 1940 жылда Жазыучуланы союзуна 
алгъандыла.  Уруш аллы кезиуде  уа 
Этезланы Омар Къабарты-Малкъар 
Жазыучуланы союзуну бёлюмюню 
таматасы болгъанды. 

Чыгъармачылыкъ 
Омар чыгъармачылыкъ жолун поэзия 

бла башлагъанды. Аны биринчи назмусу, 
«Пионер» деген аты бла, «Къарахалкъ» 
газетде  1927 жылда 7 июльда басма-
ланнганды. 

Окъууун тынгылы этип къайтхандан 
сора ол кесин башха жанрлада да сы-
нагъанды. Ол заманда пролетар жазы-
учуланы ана тилге кёчюрюуге уллу эс 
бёлюннгени бла байламлы тилманчлыкъ 
бла да кюрешгенди, А. Пушкинни, М. 
Лермонтовну, Т. Шевченкону чыгъар-
маларын ана тилибизге кёчюргенди. 
Этез улуна кесаматчы, адабиятчы дерге 
да боллукъду –  ол иги кесек статьяны 
автору эди. 1939 жылда Кязим хажини 
юсюнден  «Народный певец Балкарии» 
деп ол жазгъан статья жазыучу малкъар 
тил бла бирге орус тилни да бек уста бил-
генин кёргюзтеди.

Уруш аллы жыллада ол  кёп иш этгенди. 
Поэзия жанрны алгъанда, бир къауум 
назмусуна, аны бла бирге «Сакъашил-
чи жашчыкъ» деген балладасына эс 
бурурчады. 1939 жылда ол «Осман бла 
Лейля» деген биринчи хапарын, «Къаяла 
унутмагъандыла» повестин да жазгъан-
ды.  Повестьни кесеклери малкъар, орус 
газетледе басмаланнгандыла.

«Нарт къала» поэмасын да Омар ол 
кезиуде  жазгъанды. Аны Жазыучуланы 
союзунда да сюзюп, китап этип чыгъарыр-
гъа тийишлиге санагъандыла. Алай Уллу 
Ата журт уруш, ызы бла сюргюн къыйын-

лыкълары  аллай онг бермегендиле.

Уруш къазауатдан – сюргюннге 
Уллу Ата журт уруш башланнган-

да, Омар аны ал кюнлеринде окъуна 
фронтха кетгенди. Ол анда да къаламын 
тюшюрмей жюрютгенди. Урушха къажау 
назмула («Атым душман таба учады», 
«Къазауатчы поэт», «Мамырлыкъ хор-
ларыкъды» «Армиябызгъа болушайыкъ» 
д.а.к.), жырла, «От кюнле» деген поэма-
сын да такъгъанды. 

Къыралын фашист душманладан къо-
руулай, этген жигитликлери ючюн  ол «За 
отвагу» эм «За победу над Германией» 
майдалла бла саугъаланнганды. 1943 
жылда, жаралы болуп, туугъан жерине 
къайтханды, алай, сюргюн къуугъуну 

жетип, анга юйюнде солуу алыргъа, 
жараларына багъаргъа онг чыкъмагъ-
анды. Кёчгюнчюлюкде аны юйюрю  
Къыргъызстанда Къызыл-Къая шахаргъа 
тюшгенди. 

Ол къыйын жер эди. Алай таулу киши 
къайда да башын кечиндирирге кюре-
шеди. Омар да келе-келгенлей ючюнчю 
профессионал-техника училищеде устаз 
болуп ишлеп башлагъанды. Алай, бир 
жылдан кёчгюнчюледен ол онгну сыйыр-
гъанда, шахтагъа ишге кирип, анда сау 
беш жыл уруннганды. Онг чыкъгъанда 
уа, 1950 жылда, аны Къызыл-Къаяны 
билим берген бёлюмюне инспектор этип 
алгъандыла. 

Ол жыллада жазыучу кёчгюнчюлюк 
къайгъысында тас болгъан «Нарт къала» 
атлы бир ненча сюжет ызлы тарых-жигит-
лик, эпикалы поэмасын жангыдан жаз-
гъанды.  Алай, не иги болса да, ол бек кеч 
чыкъгъанды. Аны басмалауда КъМР-ни 
халкъ жазыучусу Тёппеланы Алимни уллу 
къыйыны болгъанын айтыргъа керекди. 
Ол аны басмагъа хазыр этип, китап 1996 
жылда  дуния жарыгъын кёргенди.

Алим Этезланы Омарны жаш зама-
нындан таныгъанды. Ала 1956 жылда 
ата журтха бир поезд бла къайтхандыла. 
Мында окъуугъа кирсин деп, Алимни 
ата-анасы кеслеринден алгъа жиберген 
эдиле бери, поездда биргесине тюшген 
таулу кишилеге, ол санда  Омаргъа да, 
аманат этип. Ол узакъ жолну келгенде, 
жазыучула, бири иги да тамата, бири кичи 
болсала да, шуёх болгъандыла. Тёппе 
улу  артда, тамата къалам къарындашы 
дуниясын алышхандан сора тёрт жылдан, 
«Омар Этезов» деп китап да жазгъанды.

Жангычылыкъ
Озгъан ёмюрню 50–60-чы жыллары 

малкъар адабиятчыланы бир кибик тири 
ишлеген жылларыдыла. Этезланы Омар 

да прозада, драматургияда, кёчюр-
мечиликде да кёп иш болдургъанды. 
Кавказда революция кюрешни, граждан 
урушну юсюнден аны «Къаяла унут-
магъандыла» деген повести орус тилде 
«Дон» журналда басмаланнганды, мал-
къар тилде уа китап болуп чыкъгъанды 
1958 жылда.  Экинчи жыл а – орус тилде. 
Назмулары эки тилде да, Москвада, 
мында да, дуния кёргендиле.  «Шуёх-
лукъ» журналда  «Юч тенг» поэмасы, 
«Унутулмаз кюнле» деген повести да 
басмаланнгандыла.

1961 жылда уа  жазыучуну тау элледе 
колхоз къуралыуну юсюнден «Тарда» де-
ген романы чыкъгъанды. Эсгергенлери-
не кёре, ол революция эм уруш темагъа 
трилогия къурайма деп жазгъанды 
граждан урушну юсюнден «Тарда», ре-
волюцияны аллында  тауда адам эсини 
уяныууну, жарлы халкъны байлагъа-бий-
леге къажау туруп башлаууну юсюнден 
«Аслан», Уллу Ата журт урушну юсюнден 
«Урушну отунда» деген романларын. 
Алай аланы басмаланнганларыны ара-
лары узакъ болгъанды: «Аслан» – 1978 
жылда, «Урушну отунда» – 1989 жылда 
чыкъгъандыла.

Драматургиябызгъа 
къошумчулукъ

Этезланы Омар драма чыгъармала 
да жазгъанды. Биринчи сынауу 1930 
жыллада башланнганды – ол  «Шый-
ых бла пионер» деп бир актлы пьеса 
жазгъан эди. Аны Ленин атлы окъуу 
шахарчыкъны кружогунда ойнагъанды-
ла. 1941 жылда  ол «Арт кюнле» деген 
пьесасын тамамлагъанды, алай, уруш 
башланып, аны сахнада салыр онг 
болмагъанды. 

Къазауат бара туруп, бизни театр 
госпитальлада, аскер бёлюмледе кёр-
гюзтюрча, Этез улу бир актлы пьесала 
жазгъанды: «Русьну жашы» – немис 
тузакъда орус солдатны жигитлигини, 
«Тау элде» («Дертчиле») – 1942 жылда  
партизан  отрядны кюрешини юсюнден. 
Алай сюргюнню хатасындан была бары 
да тас болгъандыла.

Андан къайтхандан сора  ол «Къанлы 
той» («Сюймекликден хапар») пьесасын 
жазгъанды. Ол биринчи 1959 жылда 
салыннганды, алай бюгюн да  малкъар 
театрны репертуарына киреди, ол аны 
бек кючлю оюнларындан бири бол-
гъанлай къалады. Омарны дагъыда 
«Тау элде» деген пьесасына кёре оюн 
салгъандыла бизде. 

Этезланы Омарны  иги таныгъан Гур-
туланы Берт былай эсгереди китабында: 
«Омар чомарт адам эди. Тенглерин да 
чомарт сыйлаучу эди. Кертиди, кесини 
юсюне-башына да сакъ болуучу эди. 
Кёбюсюнде аны аякъларында, къара 
миялача жылтырагъан чурукълары, 
юсюнде къолан галстук да къысылгъан, 
къар кибик, таза акъ кёлеги, европачы-
ладача, тап костюму, башында фетр 
къалпагъы бар эди. Не айтырса, интел-
лигент сыфатны атмай эди…»

Омар 1964 жылда ёлгенди, элли жыл-
дан атлагъанлай. Туугъан эли Гирхожан-
да тапханды тынчайыр жерин. Къысха 
чыгъармачылыкъ жолунда ол фахмулу 
адам малкъар адабиятны къайсы жан-
рында да эсде къалырча чыгъармала 
жазгъанды. 

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

Саулукъну, жаша-
уну да шарты

Алимлени айтханларына 
кёре, тюрк миллетлени кёпле-
ринде къойланы тутуу адам 
улугъа саулукъну эм жашауну 
белгиси болгъанды. Бир-бирде, 
сёз ючюн, къарыусуз туугъан 
сабийни атын жашырып, Къоч-
хар дегендиле. Къурманлыкъ 
малны сойгъанда, аны къанын 
сууутмай, жангы туугъан сабий-
ни мангылайына жакъгъанды-
ла. Эр юйюню босагъасындан 
биринчи атлагъан келиннге да 
тюз алай этип болгъандыла. 
Бетин ачыкълагъанда, аякъ 
тюбюне къурманлыкъгъа со-
юлгъан акъ къойну терисин 
жайгъандыла.

Жаууруннга къарап, дунияда 
турмушну, жыл не зат келтир-
лигин билирге кюрешгендиле. 
Ол адет бюгюн да сакъланып 
келеди. Онг жанында ашыкъ 
жилигинден къагъанакъ са-
бийлеге сыппалыкъ этгендиле. 
Алай бла бу малны сыйы уллу 
болгъанды, адамлагъа ол бе-
рекетликге берилгенди. Андан 
айтыла болур «Къой кютген – 
байлыкъгъа, жылкъы кютген 
– субайлыкъгъа» деп.

Онеки жыл – 
онеки юлюш

Биз билгенден, дуния жа-
ратылгъандан башлап, тюрк 
халкъла кеслерини рузлама-
ларын жарашдыргъандыла. 
Аны къуралыууна табийгъатда 
тюрлениуле, башха жашау 
болумла себеплик этгендиле. 
Аланы эсеплеп, 12 жыл кирген 
заманнга мючел (бурун тюрк 
тилде цикл деген магъананы 
тутады) дегендиле. Анда хар 
жыл не юй хайыуанны, не 
кийикни атлары бла саналады. 

Бир мючелде 12 жыл бол-
гъаныча, къойну сюегинден 
12 юлюш этилгенди: 2 жау 
орун къалакъ (жауурун), 2 ба-
зук, 2 къысха жилик, 2 ашыкъ 
жилик, 2 орта жилик, 2 жан 
сюек. Къой башны онг жаны, 
жаягъы, къуйрукъ учусу, иеги-
лери, сырт сюеклери (алагъа 
аркъала, омурау деп да айта-
дыла), жёрмеси хант юлюшге 
къошакъгъа берилгендиле. 
Ёпкеси, баууру, жюреги, бюй-
реклери, аякълары юлюшлеге 
къошулмагъандыла. 

Бюгюн а хал 
къалайды? 

Заман неге да тюрлениуле 
кийирмей къоймайды. Бю-
гюнлюкде малкъарлыланы 
къой союу эм санлау тёреси да 
башхаракъ болгъанды. Энди  
Малкъарда къурманлыкъ къой 

малдан 16 юлюш чыгъарыла-
ды. Алгъын кёкюрек тёш, анга 
ногъана деп да айтадыла, ол 
санаугъа кирмегенди. Айты-
улагъа кёре, малланы иеси 
алагъа салгъан къыйыны, 
жайда, къышда да аланы ыз-
ларындан айланнганы ючюн 
эм татлы жерин, кёкюрек тё-
шюн, кесине къойгъанды. 
«Тёзген тёш ашайды» деген 
нарт сёз да андан жаратыл-
гъан болур, баям.

 Жан сюекни да бёлмеген-
диле. Бусагъатда уа аны эки 
этедиле: жан сюек эмда жан 
сюек тешикли къалакъ. Алгъын 
тиширыулагъа хант юлюш 
чыгъарылмагъанды. Артдан-
артха ол жорукъ да тюрленн-
генди.

Къойну башы боюнуна къо-
шулгъан жикни ашха къошмай-
дыла. Анга къурмустукъ, атлант 
да деучюдюле. Боюн аркъа уа 
юйню иесине къалады, бичакъ 
жетген жерин хант юлюшге 
салмайдыла. Къулсюймез, юч 
тёбе деп къойну къуйругъундан 
келген юч жикге айтадыла. 
Ол,этини бек татлы жери, къыз-
лагъа бериледи. Ала да аны 
ашагъандан сора оюн къурай-
дыла, сюекни итге атып. Алса, 
къыз жууукъ заманда эрге 
барлыкъды, дейдиле.

Шеше, кегей сырт сюекле-
ри (омураулары) хант юлюш-
ге къошакъгъа салынадыла. 
Къабыргъаларына жабышхан 
жумушакъ этге жён дейдиле. 
Бирде аладан жёрме этип да 
къоядыла. Ушхолу (ич хатхула-
ры) деп малны ичине айтхан-
дыла: ёпкеси, баууру, жюреги, 
чегиси, бюйреги, къара чегиси.
Сёсю деп жёрмеден артыкъ 
къалгъан къара чегиге айтады-
ла. Аны ариу сыгъып, тёгерек 
чулгъап биширгендиле.

Къурманлыкъ 
Къурманлыкъ малгъа юч-

жыллыкъ къойну – узаданы 
– сайлайдыла, аны къыяуу 

болмазгъа тийишлиди. Жауу-
рун къалакъны юсюнден айта 
кетейик былайда. Буруннгу 
тюркле, анга къарагъандан 
сора, аны кемирчегин, сын-
дырып, отха атхандыла. Нек 
дегенде анга башха адам кёз 
жетдирип, алгъын къарагъан-
ны жазыуун билирге боллукъду 
деп ийнаннгандыла.

Къойну кёкюрегин бла къа-
рынын жыргъанда, кемирчек 
чыгъады. Аны сойгъан жерде 
къабыргъагъа жабышдырыр-
гъа керекди. Ол мал халалды 
деген магъананы тутады. Хант 
юлюшлеге къошулмагъан жети 
зат: бауур, бюйрек, жюрек, 
ёпке, боюн аркъа, къулсюймез, 
аякъла. Ашха салынмагъан 
жети зат: ёнгеш, ёт, жюрек къу-
лакъ, талакъ, уятлыкъ, безле, 

къууукъ (тиши малда – къозу 
орун).

Жюрюген тёрелени юсле-
ринден айтханда, биз нени 
да онг жаны сыйлыды деп 
белгилейбиз. Ол да бошдан 
тюйюлдю. Тюрк халкъланы 
бурун жашауларыны дуниясы 
былай бёлюннгенди: онгу-со-
лу, башы-тюбю, аллы-арты. 
Онг жаны – кюнчыгъышха, сол 
жаны-кюнбатышха саналгъан-
ды. Биринчисинде кюн чыкъ-
гъанды, жашау къуралгъанды, 
берекет жюрюгенди. Андан 
салгъандыла юй журтланы 
эшиклерин ары буруп, анга 
кёре къуралгъандыла тёрелени 
жорукълары да. Ёмюрле ётген 
эселе да, шёндю да къойну 
къурманлыкъгъа союу бла 
бирге аны санлау, юлюш этиу 
эм сыйлау да бийик даражада 
сакъланадыла.

Ашына кёре - 
табагъы, балына 
кёре - къалагъы 

Бу бёлюмде, баш темабыз-
дан бир кесек кетип, эсибизни 
башха жанына бёлейик. Былай-
да малкъар халкъда аш-азыкъ 
бла байламлы жюрютюлген 
талай агъач сауутну атларын 
эсибизге тюшюрейик. Баям, ол 
да бюгюнлюкде уллу магъана-
ны тута болур. Нек дегенде ала 
унутула баргъан затладыла, 
алай сыйлау тёрелерибизде 
аланы энчи жерлери, орунлары 

болгъанды, къыйматлары да 
энчи эди.  

Тепси – агъачдан ишленнген 
ючаякълы тёгерек аш къанга. 
Аны жанына, бек кёп болса, 
юч, эки неда бир адам олтур-
гъандыла. Аталадан къала 
келген, берекетден толу болу-
учу, адамланы алларына аш 
салгъан уллуракъ къангагъа 
биз ашлау дегенбиз. Къууанч 
бла байламлы аш салыннганн-
га уа - сый къанга.

Анга кёре да, агъач гоппанла, 
чара, чанакъ, чёмюч, аякъ, 
табакъ. Биринчи сагъыннганы-
быз –эки саплы алгъыш аякъ 
деп жюрютюлгенди. Бу адыр-
лагъа ичер зат къуюлгъанды 
– айран, шорпа д.а.к. Белгили 
жазыучубуз Шахмырзаланы 
Османны жашы Саид «Келе-
чиле» деген чыгъармасында 
адетлерибизни, тёрелерибизни 
аламат суратлайды. Къошха 
келген къонакъланы сыйлауун-
дан бир юлгюсю эсиме келеди:

… Къонакъланы атларындан 
  тюшюрюп:
«Хош келигиз, жууукъ 
    болугъуз!» - дедиле,
Башлыкъларын къарап, 
         алып намыслы,
Къол жуудуруп, суусап аякъ 
   бердиле… 
…Къойчу шапа, къара 
 къашлы жаш Мазан
Эт биширип, къазанын отдан 
         алды,
Къонакълагъа хант юлюшле 
     айырып,
Ашлау бла алларына тап 
     салды…

Къууанч 
къангада

Хапарыбызны баш ёзегине 
къайта, хант юлюшню энчилиги 
неде болгъанын белгилейик. 
Аны башчылыгъы сыйындады 
дегенни эшитген болурсуз 
барыгъыз да. Ол къууанч жю-
рюген жерде, битеу оноуда, ал-
гъышда этилгенди, аны себеп-
ли намысы да уллу болгъанды. 
Онекиси - эр кишилеге, бири 
– шапагъа, ючюсю уа тамата 
тиширыулагъа бла къызлагъа 
салынадыла.

 Къонакъ къангада сыйлауну 
тамата башлайды эм жаба-
ды. Аны борчун толтурургъа 
тукъумдан даражасы бийик 
болгъан, адетни, тёрени билген 
адамны сайлайдыла. Ол кеси 
да сыйда алышынмагъанды. 
Тёрде (эшикден киргенде, ото-
уну онг жанында айырмалы, 
бийигирек жер) эм хурметли-
ле, адеплиле орналгъандыла. 
Къууанчда уа алайда юч адам 
олтургъанды, аладан бири - 
сый тамата – ортада. Хурметли 
къонакъ - онг жанында, багъа-
лы жууукъ неда къоншу - сол-
да. Баш жартыны сый тамата 
юлешеди: онг жанында бла 
сол жанында къонакълагъа 
узатады.  Къулакъны шапагъа 
береди.

МАГЪАНАЛЫ ТЕМА

Сыйлы аталарыбызны аламат адетлерин билиу эмда
тутуу – халкъыбызны энчилигин сакълауну тюз жолу

Озгъан ёмюрледе турмушха къарасакъ, къарачайлыла 
эмда малкъарлыла малчылыкъ бла къаты кюрешгендиле, 
бу ишде алагъа хазна киши тенг болалмагъанды. Къой-
лайны артыкъда кёп жайгъандыла. Аны кесини сылтауу 
да барды. Ала, атла да жылы хауалы солугъан юй хайыу-
анланы тизмесине киредиле.  Аллайланы этлери артыкъда 
татыулугъа саналгъанды. Алагъа  адал дегендиле – ашар-
гъа жарагъан, ариу, тауушлукъ малла. 

Студентле бла гимназиячыла биргелей билим аллыкъдыла

Белгилеу

КЪАЯЛА 
УНУТМАГЪАНДЫЛА

Белгили малкъар жазыучу  Этезланы Мим-
болатны жашы Омар туугъанлы бу кюн-

леде  105 жыл болады. Ол гирхожанчыды.
Юй тамата-тёрт къызны бла сегиз жашны 
атасы-темирчи эди. Биз хапар айтырыкъ 

эгизледен бири болгъанды.

Малкъарны айтхылыкъ инсанлары

ЭТЕЗЛАНЫ Омар

КАВКАЗ
Сенсе, Кавказ, гюл-гюл жаннети жерни, 
Къар башларынг заманланы сынайла, – 
Бийиклеринг, къанат битдирип, желни 
Ойнаталла, сызгъырталла, сызалла.

Бирде малтай, ойнай, сени юсюнгде,
Боз туманла жаргеллени жабалла.
Бирде, чууакъ кече, айны тюбюнде, 
Чыранларынг жаухар кибик жаналла.

Шорхаларынг къаяланы жырлатып, 
Бийикледен кёз жашлача агъалла.
Бирде ала, сууукъсурап, сын къатып,
Акъ сёнгекле болуп да салыналла.

Тенгизледен чыгъып, сыртланы тутуп, 
Туман чериуле санга жол салалла, 
Аязынгдан туракълайдыла, жунчуп, 

Жыйылышып, ёшюн да бир уралла.

Къапчыгъайдан ёрге ура, ашыгъып, 
Булгъанышып, хорлам тепсеу этелле; 
Ёхтемленип, сени тёппенге чыгъып, 
Узалышып, булутлагъа жетелле.

Кече, кюн да кетмейдиле эсимден,
Кёз жаш кибик, таза гара сууларынг, 
Толкъун чыгъып тар къая тешигинден, 
Гюл ханслагъа тёгюлген шауданларынг.

Ариудула дауурлу чыранларынг,
Гелеуледе ойнай ёсген бууларынг... 
Эркинликни балалары – къызларынг, 
Эллерингде жарыкъ чыкъгъан жырларынг.

Кавказ, сени ёмюрюнде бир кёрген, 
Тамашалыкъ сыфатынга сюйюннген, – 
Тутар сени жюрегинде, сууутмай, 
Ёлгюнчюннге махтап турур, унутмай.
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АТТАЛАНЫ ЖАМАЛ

Кёп болмай Элбрусда 
МЧС-ни бийик тау излеу-
къутхарыу къауумуна жан-
гы техника берилгенди, ол 
санда: тёрт квадроцикл эм 
къарда жюрюучю «Тайга» 
деген эки машина.

- Энди къыйын болумланы  
кезиуюнде башха транс-
порт баралмазлыкъ жерле-
ге  энчи техниканы хайыры 
бла  къысха заманны ичинде 
жетерге  боллукъду.  Алай 
а  къутхарыу ишде къачан 
да баш магъана специ-
алистлени сынамларына 
бериледи,- дейди Элбрусда  
къутхарыучу къауумну тама-
тасы Гюлюйланы Абдуллах. 

Бюгюнлюкде машинала 
тийишли сынауладан  ёте-
диле. Жууукъ заманда ала  
ишлеп башларыкъдыла. 
Техниканы сатып алыргъа 
ахча къыралны бюджетин-
ден берилгенди.

Эсге сала айтсакъ, Къа-
барты-Малкъарда реестрде  
57 турист маршрут барды. 
Быйыл  аланы 15 минг адам 
хайырланнганды. Жылны 
башындан бери таулада 
жюзден аслам къутхарыу 
иш бардырылгъанды,  37 
адамны жашауун сакъларча 
мадар этилгенди.  

МАГОМЕТЛАНЫ 
Сулейман. 

20-22  ноябрьде  Мо-
сква да профессиона л 
усталыкъланы «Абилим-
пикс-2018» деген чемпио-
натыны битеуроссей кесе-
ги  бардырыллыкъды. Анга 
саулукъларында бир тюр-
лю кемчиликлери болгъан-
ла къатышырыкъдыла.  

Бизни республикадан 
«Сетевое и системное 
а д м и н и с т р и р о в а н и е » 
деген номинацияда ин-
форматика, электроника 
эм робототехника инсти-
тутну «Информациялы 
къоркъуусузлукъ» деген 
бёлюмюню  экинчи кур-
сунда окъугъан Дамир 
Кунашев барлыкъды. Ол 
алгъаракълада эриши-
улени республикалы ке-
сегинде хорлагъанды. 
Конкурсда биринчи жерге 

чыкъгъаны ючюн КъМР-
ни Урунуу эмда социал 
къоруулау министерство-
су анга ишге орналырча 
сертификат буюргъанды.   
КъМКъУ-ну ректору Юрий 
Альтудов а жашны ата-
сына бла анасына ыра-

зылыкъ къагъыт жибер-
генди. 

- Конкурсха эки кюн ха-
зырланнганма. Берилген 
материал ингилиз тилде 
жазылгъаны ючюн бираз 
къыйналыргъа тюшгенди. 
Болсада, тилманч болу-
шуп, ишими женгил тамам-
лагъанма, - дейди жаш.  

Информатиканы нек 
сайлагъанса деген со-
руугъа, Дамир аны школ 
заманлада окъуна жарат-
ханын,  компьютер бла кю-
реширге да бек сюйгенин 
айтады. 

Битеуроссей чемпио-
натха къыралдан эм иги-
ле келликдиле. Болсада 
жерлешибиз ары биринчи 
жер ючюн баргъанын жа-
шырмай айтады. 

Бизни корр.  

Публицист, культуролог, 
педагог, Россейни Жур-
налистлерини союзунда 
СМИ-де миллет-дин тин-
тиулени арасыны тамата-
сы Кусова-Чухо Сулиета 
Аслановна 67 жылында 
дуниясын алышханды.

Ол Кавказны жамауат-
политика жашауда атла-
рын айтдыргъан тиширы-
уларындан бири болгъан-
ды. Адыгеяда ёсгенликге, 
профессионал жаны бла 
Къабарты-Ма лкъарда 
тохташханды. Мында ре-
спубликаны къырал теле 
эм радиокомпаниясында 
бир ненча жыл ишлеген-
ди. Хунерли журналистча 
КъМР-ни атын иги бла 
айтдырыугъа уллу къыйын 
салгъанды.

Сулиета Аслановна ре-
гионда миллетле аралы 
келишиулюкню мурдорун 
тутхан ниетлени дайым 
жайгъанды эмда къа-
ты къоруулагъанды. Ол 
жаланда телевиденияда 
угъай, кавказ халкъланы 
бла Россейни араларын-
да халлагъа, ол санда 

«черкес вопросха» да 
жораланнган  конферен-
циялада бла «тёгерек 
столлада» ачыкъ эмда, 
тюзлюкге жетгенде, ки-
шиге бет этмей сёлешгени 
бла эсде къалгъанды.

Аны битеу жашауу да ма 
алай ётгенди – тюзлюкге 
табыныу бла. Москвагъа 
кёчгенинде, ол Россей-
ни Журналистлерини со-
юзунда СМИ-де миллет-
дин тинтиулени арасын 
къурагъанды. Мындан 12 

жыл алгъа уа чыгъарма-
чы форумну – документли 
кинону бла автор про-
граммаланы «Къонакъ-
ла» деген шимал-кавказ 
ачыкъ фестивальны алы-
шындырылмазлыкъ пре-
зидентине сайланнганды.

Сулиета Кусованы Крас-
нодарны къатында туугъ-
ан эли Афипсипде асы-
рарыкъдыла. Ма анда, 
аны атасыны - урушну, 
урунууну да ветераны – 
Аслан Чухону атын жю-
рютген орамда Сулиетаны 
ёз юйю къалгъанды. Ма-
хачкъалада уа, ажымлы 
ёлген журналистлеге деп 
кёп болмай аны башлам-
чылыгъы бла  къуралгъан 
Эсгериуню аллеясына 
дагъыда бир терекчик 
къошуллукъду. Ол хар 
алайгъа келгеннге «Кав-
казны анасыны», анга 
коллегалары, нёгерлери 
да алай атагъандыла, 
юсюнден билдиргенлей 
турлукъду. 

КъМР-ни Журналистле-
рини союзу.

Ахыры. Аллы 3-чю бетдеди.

Хар нени да мардасы, 
ёлчеми бла

Чакъырылгъанланы санында  
жууукъла, тийреден къоншула 
болгъандыла. Жашны, къызны 
жанындан келгенле сыйларына, 
жыл санларына кёре олтургъан-
дыла. Тамата тынчайгъынчы 
къонакъла да олтурмагъандыла. 
Аш келсе да, анга эм алгъа ол 
узалгъанды.

Алайды да, къурманлыкъ этни 
шапа хар хант юлюшню сыйына 
кёре ашлаулада келтиреди. Та-
матадан башлап къонакълагъа 
салады. Онг жанына – онг жанлы 
юлюшлени, сол жанына – сол 
жанлыланы. Бюгюнлюкде этил-
ген ишле бла байламлы болумла 
ючюн бу затны да эсге салыу 
артыкъ болмаз. Хант юлюшле 
аш къангагъа  къонакъла тюз 
олтургъанлай салынадыла. Нек 
дегенде, буруннгулу тёрелери-
бизге кёре, сыйланыу этилген 
къурманлыкъдан башланыргъа 
тийишлиди. Аны бла бирге -  ай-
ран тузлукъ неда шорпа тузлукъ, 
гыржын да.

Сый ашланы саны жетиди: 
хант юлюш, уча, шишлик, ётмек, 
жёрме, бёрек не хычин, шорпа. 
Къангада мардасындан кёп аш 
болмагъанды. Айтып белгилерге 
керекди -  къурманлыкъда неда 
тойда башха мал да союлгъанды, 
уча да этилгенди, аслам аш-суу 
болгъанды, алай артыкълыкъдан 
угъай. Хар затны аяп, хар нени 
тергеп жюрютгендиле. Ашалмай 
къалгъаны адепсизликни кёр-
гюзтеди.

Кимге не зат 
тийишлиди?

Сый таматагъа  жауурунну онг 
жаны,  къойну баш жартысыны 
онг жаны бла къуйрукъ учу эм 
къошакълары буюрулгъандыла. 
Аны онг жанындагъы экинчиге 

– ногъананы онг жаны (тёш – юч 
иеги бирден) эм къошакълары;  
сол жанындагъына – ючюнчюге 
– жауурунну сол жаны  эм къо-
шакълары; тёртюнчюге – жан 
сюекни онг жаны эм къошакъ-
лары; бешинчиге – жан сюекни 
сол жаны  эм къошакълары; 
алтынчыгъа – жан сюек (те-
шикли) къалакъны онг жаны эм 
къошакълары; жетинчиге – жан 
сюекни (тешикли) сол жаны эм 
къошакълары; сегизинчиге – 
къысха жиликни онг жаны эм 
къошакълары; тогъузунчугъа 
– къысха жиликни сол жаны эм 
къошакълары; онунчугъа – орта 
жиликни онг жаны эм къошакъ-
лары; онбиринчиге – базукну сол 
жаны  эм къошакълары; онекин-
чиге – ашыкъ жиликни сол жаны  
эм къошакълары. Хант юлюшге 
къошакъгъа сырт сюекден ому-
раула, къабыргъадан иегиле, 
жёрмеле салыннгандыла.

Тамата тиширыулагъа салынн-
ган хант юлюшле эм шапаны 
хант юлюшю: ашыкъ жиликни онг 
жаны эм къошакълары; ногъана 
сол жаны, жаякъ бла тили  эм 
къошакълары; базук онг жаны эм 
къошакълары. Бир-бирле тиши-
рыулагъа жан сюек къалакъны 
тешиклисин саладыла. Ол тюз 
тюйюлдю, нек дегенде сабий 
табарыкъ аны ашаса, къутулур-
гъа къыйын боллукъду дегенча 
ийнаныу жюрюгенди. Орта жилик 
сол жаны эм къошакълары уа – 
шапагъа. 

Шапа, 
жашлыкъ оюнла

Айта кетейик, шапалыкъгъа 
кимни болса салмагъандыла. 
Адет- къылыкъ, чам, оюн, таурух 
билген, сёзю жарашхан адам 
болургъа керекди ол. Таматала 
олтургъан жерге эр кишини сай-
лагъандыла. Шатык сёлешген, 
жарыкъ бетли, сёзю жарашхан 
шапа бла  аш къанганы багъасы 

да чыгъар, хурмет да келир. Ма 
аллай ышанлары болгъаннга хант 
сыйдан башында сагъынылгъан 
юлюш чыгъарылгъанды.

Ашыкъ жилик бла базуг а чу-
рум бла берилгендиле. Бирин-
чини  онг жанын сабийге сыппа 
этгендиле. Базукну онг жанын 
къызлагъа салгъандыла. Ала 
аны этин ашап, ариу этип, сый 
табакъ къурап, базук бла бирге 
жашлагъа ийгендиле,  ким сын-
дырыр деп сынап. 

Жашла кючлю болуп, аны сын-
дырсала, биягъы сый табакъны 
артха, къызлагъа, ашыргъандыла 
ууалгъан базук бла бирге. Къызла 
да, кеслерини жанларындан, ол 
сюекге къарыуу жетген адамгъа 
сый этгендиле. Сындыралмай 
къалгъанлыгъ а уллу айыпха са-
налгъанды, тазир салыннганды.

Алгъыш бизден 
кетмесин

Къууанчлада алгъышлау хант 
юлюшлени санына тенг болур. 
Таматаны юч алгъышы деп ай-
тылгъаныча, сый аш къангада 
оноу этген  жумушун «Толу аякъ» 
деген бла башлайды. Андан сора  
«Къонакъ аякъны» айтады.Къур-
манлыкъгъа жораланнганын ол 
не кеси эшитдирир, не келген 
адамладан жыл саны жетген ин-
саннга буюрур. Сыйны ортасында  
тамата «Насийхат алгъышны» 
айтады - ата-бабаларыбызны 
тёрелерини юсюнден. 

Жюрюген алгъышланы санын-
да  быллай тюрлюле бардыла:  
«Улан (нёгер) аякъ» (той-тепсеуню 
аллында), «Алтын аякъ» (ол 
алгъыш сёзню тамата сыйын-на-
мысын кётюреме деген адамы-
на неда бир сыйлы къонакъгъа 
береди), «Эрлик аякъ» (андан 
сора жыр айтыргъа тийишлиди), 
«Берекет аякъ», «Эсен аякъ», 
«Таматаны сыйына аякъ». Къо-
накъланы ашыра туруп, тамата 
«Атланнган аякъны» эшитдиреди. 

Ахырында шапа кесини сёзю бла 
берген ашын халал этеди.

Адеплиликни 
ышанлары

Сый баргъан жерге «Салам 
алейкум, аш татлы болсун!»  деп 
киргендиле. Келгенден  аш тамата-
ды деп, олтургъанла  къонакъгъа 
ёрге турмайдыла, къол узатып 
саламлашмайдыла. Кечигип жый-
ылгъаннга сый тамата: «Ахшы 
кишини жери хазырды, кел, жууукъ 
бол», -  деп, олтурургъа чакъыра-
ды, шапа да, аны жерине ашырып, 
ашын, сууун береди.

Алгъын  заманлада сый къан-
галаны, адетге кёре, эм багъалы 
инсанлагъа бла къонакълагъа 
къурап болгъандыла. Жууукъдан, 
тийреден адамлагъа уа жаланда 
той этгендиле, жыр айтхандыла, 
оюнла къурагъандыла, алагъа аш 
салынмагъанды. Андан айтыл-
гъанды «Тойгъа барсанг, тоюп бар, 
эски тонунгу къоюп бар» деп. 

Таза жюрекден 
чакъырыу

Халкъын сюйген, аны тамбласын 
берекетли, намыслы, даражалы 
этерге излейди, ол жаны бла 
итиниулюклерибиз къачан  да 
ёчюлмеген, юзюлмеген къауумдан 
болайыкъ.  Бир къазанда бишип, 
тынгылы оноула этилип, тёрде 
таматаларыбыз айтханнга сыйына 
жашарча  къадар жазылсын бизге. 
Алай болур ючюн хар бирибиз да, 
артха турмай, иги тёрелерибизни 
сакълайыкъ, аланы билейик, жаш 
адамлагъа юйретирге кюрешейик. 

Бу жазылгъан хапаргъа уа къо-
шарыкъла да болурла. Халкъыбыз-
да терсни-тюзню сюзерик билимли 
инсанла табылырла деген ышаныу-
дама. Ахшы адет – халкъны бетиди 
дегенлей, ариу жорукъларыбызгъа 
сакъ кёзден къараучула болайыкъ.

ТЕТУУЛАНЫ Хадис, 
«Къайсыннга жюз атлам» 

фондну таматасы.

Сыйлы аталарыбызны аламат адетлерин билиу эмда 
тутуу – халкъыбызны энчилигин сакълауну тюз жолу

Жылыу 
тинтиуледен
сора келгенди

Районну  прокурат у -
расында тюрлю-тюрлю 
кружоклагъа жюрюген 
сабийлени ата-аналары 
Маданият юйню ичи су-
уукъ болгъаныны юсюн-
ден тарыкъгъандыла. 
Анга Чегемни прокурору 
жашау-журт коммунал 
сферасы кюз арты-къыш 
жылытыу кезиуге къалай 
хазырланнганын тинт-
генди.

КъМР-ни Правитель-
ствосуну буйругъу эмда 
Чегем администрация-
сыны бегими бла кюнню 
халы бла байламлы бый-
ыл жылытыу кезиу 22 ок-
тябрьде башланнганды. 
Алай Маданият юйге уа ол 
заманында берилмеген-
ди. Бу кемчилик жаланда 
прокуратура къатышхан-
дан сора   кетерилгенди. 

Тинтиуледен сора уч-
режденияны башчысы  
КъМР-ни Административ 
бузукълукъланы кодек-
сини 5,16-чы статьясыны 
1-чи кесегине кёре жуу-
апха тартылгъанды. 

Аптекалада 
низамны 
бузгъандыла

Урван районну прокура-
турасы медицина къал-
гъан-къулгъанланы жа-
рашдыргъанда санитар 
жорукъла сакъланмагъ-
анларын ачыкълагъанды. 

Ведомство Роспотреб-
надзорну Урван районда 
бёлюмюню эмда КъМР-ни 
Энергетика, тарифле эм 
жашау журт надзор ми-
нистерствосуну къуллукъ-
чулары бла бирге  саулукъ 

сакълауну эм дарманланы 
жюрютюу бла байламлы 
законла къалай толтурул-
гъанларын тинтгендиле. 
Аны кезиуюнде Псыган-
су, Шитхала, Эски Черек 
элледе амбулаториялада 
эмда Шимал-Кавказ не-
фрология араны Нарт-
къалада 2-чи номерли 
бёлюмюнде медицина 
къалгъан-къулгъанланы 
жарашдырыу бла байлам-
лы излемле тамамлан-
магъанлары ачыкъланн-
ганды. 

Аны бла бирге аптека-
лада дарманланы сатыу-
алыу низам бузулгъаны, 
ол санда адамны жашау-
уна артыкъда магъаналы 
дарманланы багъаларына 
асыры бек къошулгъаны 
да тохташдырылгъанды. 

Прокурор тинтиуледен 
сора административ бу-
зукълукъла бла байламлы 
материалла жарашды-
рылгъандыла. 

Биреуню 
ырысхысын 
урлагъанды

Лескен районну про-
куратурасы акъылбалыкъ 
болмагъаннга ачылгъан 
уголовный ишни къабыл 
кёргенди. 17-жыллыкъ 
жаш адам РФ-ни Уголов-
ный кодексини 158-чи ста-
тьясыны 2-чи кесегини 
«в» эм «б» пунктларына 
бузукълукъ этгени ючюн 
терсленеди. Ол мекямгъа 
кирип, инсанны ырысхы-
сын урлагъанына  ише-
клик барды. 

Сюд тохташдыргъаныча, 
быйыл 5 майда жаш адам, 
Урухну консерва заводуну 
чалдишинде тешик табып, 
ары киргенди. Былайда ол 
«Балкан-Кар» машинадан 

аккумуляторну эмда узун-
лугъу юч метрге жетген ка-
бельни урлагъанды. Аланы 
битеулю багъасы 6,5 минг 
сомду.

Аманлыкъчы терк окъуна 
ачыкъланнганды, урланн-
ган затла аны биргесине 
эдиле. Сюд, жашны терс-
лигин тохташдырып, аны 
эркинлигин бир жылгъа 
условно сыйырыргъа де-
ген оноуну чыгъаргъанды.  

Къызланы
 ушагъыусуз
тюйюшлери  

Быйыл октябрьде къыз-
ланы тюйюшгенлери ви-
деогъа алынып, Интер-
нетде басмаланнган эди. 
Ол адамланы чамлан-
дыргъанды, бютюнда бу 
айыплы иш бизни респу-
бликада болгъаны ачыкъ-
ланнганда. 

Тохташдырылгъаныча, 
къызла Бахсан шахар-
дандыла. Бу кюнледе уа 
шахарны прокурору къыз-
ланы эмда аланы ата-
аналарын кесине ушакъ-
гъа чакъырып, быллай 
керексиз ишлени этерге 
жарамагъаныны юсюн-
ден айтханды. 

7 ноябрьде уа прокурор, 
Къабарты-Малкъар эл 
мюлк колледжде болуп, 
аны оноучулары, студент-
лери бла да тюбешгенди. 
Тюйюшген къызладан 
бири анда окъуйду. Про-
курор къызла кеслерин 
алай жюрютгенлери за-
конлагъа чюйре келгени 
бла бирге, кавказ халкъ-
ланы миллет адет-тёре-
лерине келишмегенини 
юсюнден да айтханды. 

 ТИКАЛАНЫ Фатима 
хазырлагъанды. 

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма 
театр сахна искусствону сюйгенлени  Жантууланы 
Иссаны  пьесасына кёре салыннган «Киеулюк» деген 
спектакльге чакъырады. 

Оюн 2018 жылны 20 ноябринде  Къырал кон-
церт залда (ГКЗ) кёргюзтюллюкдю.

18:00 сагъатда башланырыкъды.
Соруулары болгъанла бу телефон номерлеге сёлеш-

синле:  8(8662) 96-85-50; 8-938-691-25-39.

Чам, лакъырда, 
сюймеклик жырла

Къутхарыучулагъа - 
бусагъатдагъы техника

Хорлар умут бла барады ара шахаргъа

Бу кюнледе,  Ха лкъ-
ны бирлигини кюнюне 
аталып, Нальчик шахар 
округну жер-жерли адми-
нистрациясыны Физкуль-
тура эм спорт жаны бла 

управлениясы «ДЮСШ 
№3» окъуу учрежденияны 
эркин тутушуудан бирин-
чилигин бардыргъанды. 
Анга  2007-2008 эм 2009-
2010 жыллада туугъан 
жашчыкъла къатышхан-
дыла.

Эришиуле ФИЛА белги-
леген жорукълагъа тий-

ишлиликде бардырыл-
гъанды. Жаш гёжефле 
къарыуларын ауурлукъ-
ларына кёре онтёрт къа-
уумгъа бёлюнюп, алай 
сынаргъа боллукъ эдиле. 

Хорлагъанланы эм алчы 
жерлеге чыкъгъанланы 
уа майдалла эм тюрлю-
тюрлю саугъала бла къу-
уандыргъандыла.

А лай бла махтаугъа 
тийишли болгъанланы 
санында кеслери ауур-
лукъларында была бар 
эдиле: биринчи жерни ал-

гъанла –Гузойланы Инал 
бла Мырзаланы Рамиль 
(Хасания)  эмда Бёзюла-
ны Раджаб (Къашхатау). 
Экинчи жерни Хуболланы 
Шамиль, Гадийланы Ман-

сур эм Мисирланы Алан 
(Хасания) алгъандыла, 
ючюнчюге уа Бёзюланы 
Рашид (Акъ-Суу), Магрел-
ланы Самат бла Чабдар-
ланы Руслан (Къашхатау) 
эм Каркаланы Ислам (Ба-
бугент) тийишли болгъан-
дыла.

Бизни корр.

Жаш гёжефлени таукел атламлары

 КУСОВА 
Сулиета Аслановна

Чемпионат

Биринчилик

Прокуратура

Театр


