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ЗА МАН
Москвада Къабарты-Малкъарны Башчысы-

ны къуллугъун болжаллы халда толтургъан 
Казбек Коковну бла «Россети» компанияны 
баш директору Павел Ливинскийни ишчи тю-
бешиулери болгъанды. Ушакъны кезиуюнде 
республиканы ток бла жалчытыучу комплек-
сини болуму, «Россетини» компанияларыны 
къауумуну регион бла  бирге ишлеулерини  
амаллары сюзюлгендиле.

 Тюбешиуню кезиуюнде сёз дагъыда респу-
бликаны халкъын ток бла ышаннгылы, чырма-
усуз жалчытыуну, электроызлагъа артыкъда 
уллу ауурлукъ жетген кюз арты-къыш кезиу 
къалай ётгенини, хайырланыучула бла байлам-
лыкъланы, КъМР-де электросеть комплексни 
жангыртыуну юсюнден баргъанды. Ол санда 
эки оноучу да республиканы ара шахарында 
энди ишлене тургъан объектлени токга къошар 
ючюн Нальчикни юг-запад кесегинде транс-
форматор кючню ёсдюрюуню онгларына да 
къарагъандыла.

Къабарты-Малкъар Шимал Кавказны ыра-
хатлы эмда айныу онглары уллу болгъан реги-
онларындан бири болгъаны да белгиленнген-
ди. Мында электросеть комплексни айнытыу 
бла байламлы жумушла республиканы власть 
органлары бла бирге терк да, тынгылы да та-
мамланнганлары чертилгенди.

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну пресс-службасы.

Тюбешиу

Ток бла ышаннгылы жалчытыугъа, 
электросеть комплексни 
жангыртыугъа - энчи эс

Жангы бийиклик

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун 
толтургъан Казбек Коков Прави-
тельствону юйюнде «Жангы бийи-
клик» конкурсда хорлагъанла бла 
тюбешгенди. Жыйылыугъа  законла 
чыгъарыучу эм аланы толтуруучу 
власть органланы, тюрлю-тюрлю ве-
домстволаны келечилери, предпри-
нимательле да чакъырылгъандыла. 

Жууукъ кезиуде ала кадр конкурсда 
айырмалыланы насийхатчылары 
болуп, аланы башчылыкъ этиуню, 
оноула чыгъарыуну жашырынлыкъла-
рына юйретирикдиле. Тюбешиуге уа 
федерал инспектор Евгений Ткачёв, 
Къырал Думаны депутатлары Ирина 
Марьяш,  Геккиланы Заур, Анатолий 
Бифов да къатышхандыла. 

Казбек Коков жыйылыу бюгюннге 
дери конкурсну чеклеринде  тамам-
ланнган ишни эсеплерин чыгъарыр, 
мындан ары къайсы жол бла барыр-
гъа, къаллай борчланы толтурургъа 
кереклисин белгилер мурат бла 
къуралгъанын чертгенди. ««Жангы 
бийиклик» республикада хунерли, 
фахмулу, Къабарты-Малкъарны 
алгъа барыуун жалчытыргъа сюйген  
жаш адамланы ачыкъларгъа онг 
бергенди»,-дегенди республиканы 
оноучусу. 

Ызы бла сёз КъМР-ни Башчысы-
ны Администрациясыны таматасы 
Мухамед Кодзоковха берилгенди. 
Ол бу кюнледе Къабарты-Малкъар 
къырал университетде конкурсда 

хорлагъанланы бла жууукъ кезиуде 
аланы насийхатчылары боллукъла  
бла тюбешгенлерин эсгертгенди. 
Анда жаш адамла проектлерин кёр-
гюзтгендиле, билимлери, онглары 
бла шагъырей этгендиле.  

- Насийхатчыла эм аланы сохтала-
ры келир ыйыкъда шарт тохташды-
рыллыкъдыла. Мындан ары уа битеу 
жумушла «Жангы бийиклик» клубну 
чеклеринде бардырыллыкъдыла. 
Анга конкурсда хорлагъанла барысы 
да киредиле,-дегенди эмда жаш 
адамланы толтуруучу власть орган-
лада жамауат советлени ишлерине 
тири къатышыргъа чакъыргъанды.

Окъуулу, тири, башламчы жаш адамла 
республикабызны терк айныууна 
юлюшлерин къошаргъа таукелдиле

Ахыры 2-чи бетдеди.

Бизни индексибиз - 51532

Жазылыу-2019

Энтта да амал 
барды

Хурметли жамауат!

Сиз бир тюрлю сылтаула 
бла 2019 жылны биринчи 
жарымына «Заманнга» жа-
зылалмай къалгъан эсегиз, 
ишни тюзетирге онг барды.  
Февральны 24 дери, по-
чтагъа барып, ана тилибиз-
де чыкъгъан газетге жазыл-
сагъыз, аны 1 мартдан алып 
башларыкъсыз. 

Жазылыуну тёрт  айгъа 
багъасы – 408 сомду.

Правительствону юйюнде  Къа-
барты-Малкъарны Башчысыны 
къуллугъун болжаллы халда 
толтургъан Казбек Коковну бла  
Россей Федерацияны Федерал 
Жыйылыууну  Къырал Думасы-
ны Физический культура, спорт, 
туризм эм жаш тёлюню ишлери 
жаны бла  комитетини  предсе-
датели Михаил Дегтярёвну ишчи 
тюбешиулери къуралгъанды.  

Аны чегинде  регионну курорт-
рекреация комплексин айнытыу, 
бёлюмге къыралны жанындан 
болушлукъ тапдырыу вопросла 
сюзюлгендиле. Жаш тёлюню 
патриот ниетледе юйретиу, аланы 
тюз жолгъа салыу ишде  бирле-
шип кюрешиу, спорт, волонтёр 
эмда жамауат  жумушла бла 

байламлы темалагъа энчи эс  
бурулгъанды.

Казбек Коков  республикагъа 
къайгъырыулугъу эмда регионал 
башламчылыкъланы жашауда 
бардырыргъа себеплик этерге 

хазырлыгъы ючюн Михаил Дег-
тярёвха ыразылыгъын билдир-
генди.

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну 

пресс-службасы.

2018 жылда  РФ-ни Социал страхование фондуну 
КъМР-де регион бёлюмю республиканы  производ-
ствода ачыгъан эмда ишлери бла байламлы   ауруу 
тапхан 324 адамына  санаторий-курорт амалланы 
хайырланыргъа  10,8 миллион сом бёлгенди.  

 Ала  Шимал Кавказны  эмда Краснодар крайны 
жеринде болгъан  реабилитация аралада  эм сана-

торий-курорт учреждениялада солугъандыла эмда  
саулукъларын кючлендиргендиле. Аланы асламысы 
санларындан,  ёпкелеринден, нерваларындан къый-
наладыла да, аланы аурууларын селейтир мадарла 
этилгендиле.

Социал страхование фондну КъМР-де регион 
бёлюмюню пресс-службасы.

ОНОУЛАШЫУ

Регионну курорт-рекреация комплексин ёсдюрюу, бёлюмге къыралны 
жанындан болушлукъ тапдырыу вопросла сюзюлгендиле

Юч жюзден аслам инсан саулукъларын кючлендиргендиле
Кёллендириу
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Ызы бла уа конкурсда айыр-
малыла насийхатчылыкъ про-
ект  къалай бардырылыргъа 
кереклисини, ала къаллай 
сынаулагъа юйренирге сюйген-
лерини, битеу бу жумушладан 
не зат сакълагъанларыны, 
республикагъа не бла болушал-
лыкъларыны юслеринден айт-
хандыла. Сёз ючюн, Алим Ма-
сировну оюмуна кёре, «Жангы 
бийиклик» клуб республиканы 
келир кюню, айныуу ючюн жар-
сыгъан хар инсанны да власть 
органлагъа предложенияла 
этерге онг берген  жерге айла-
ныргъа керекди.  

Къалабекланы Алимни   
акъылына кёре уа, насийхат-
чылыкъ проектни чеклерин-

де таматала бла тюбеширге, 
ушакъла бардырыргъа тий-
ишлиди. Ол а жаш адамлагъа 
кеслерини кемчиликлерин 
ачыкъларгъа, мындан ары 
айныуну жолларын сайларгъа 
болушурукъду.

Ксаналаны Марьяна уа «Рос-
сейли лидерлери» конкурсха 
къатышханланы Собянин, Лав-
ров, Кириенко дегенча  белгили 
политикле бла тюбешиуле, 
мастер-классла къуралгъан-
ларына эс бургъанды. «Аллай 
атлары айтылгъан адамла бла 
ушакъла бардырыргъа онгубуз 
болса, ол бизни бек кёллендир-
лик эди»,- дегенди ол.

Дагъыда конкурсда айырма-
лыла республиканы инвести-
ция онгларын игилендириуню, 
туризмде сервисни тап халгъа 

келтириуню,  къолайсызлыкъ-
ны кетериуню жолларыны, 
экономиканы айнытыр ючюн 
бийик технологиялы товарла 
чыгъарыргъа кереклисини эм 
кёп башха затланы юслерин-
ден айтхандыла. Сёз предпри-
нимательлени эркинликлерин 
сакълауну, бизнесге тыйгъыч-
ланы азайтыуну юслеринден 
да баргъанды. Республиканы 
табийгъат онглары уллу бол-
гъанларын чертип, мында 
экология жаны бла таза тахта 
кёгетле ёсдюрюрге, адамланы 
саулукъларын багъыу амалла-
ны кенгертирге предложенияла 
да этилгендиле.  

Локияланы Алан а конкурс 
башланнганда кёпле ол тюз-
люк бла бардырыллыгъына 
ийнанмагъанларын айтханды. 

Алай аны эсеплери  белгили 
болгъанда, ала оюмларын 
тюрлендиргендиле. «Тыш къы-
раллада бизни жерлешлерибиз 
кёпдюле, ала жетишимлидиле, 
иш кёллюдюле. Конкурсда 
хорлагъанымы билгенден сора 
уа, аладан бирлери манга 
сёлешип, быллай тюрлениуле 
бар эселе, туугъан журтубуз-
гъа болушургъа, кеслерини 
сынауларына юйретирге хазыр 
болгъанларын айтхандыла»,-
дегенди ол.  Бу конкурсдан 
къаллай болушлукъ сакълагъ-
аныны юсюнден Зезаланы 
Рамазан да айтханды.  

Жаш адамланы аллында 
Ирина Марьяш бла Евгений 
Ткачёв да сёлешгендиле. Ала 
да «Жангы бийиклик» алагъа 
кеслерини фахмуларын ай-

нытыргъа, жангы сынаула 
жыйышдырыргъа онг бергенин 
чертгенди. 

Ахырында Казбек Коков  
тюбешиуде этилген предло-
женияла эсге алынырыкъ-
ларын чертгенди. Ол залда 
жыйылгъанла, республиканы 
жамауаты да биригип, туугъ-
ан журтубузну мындан ары 
айнытыуда къолдан келгенни 
этериклерине ышаннганын 
айтханды. «Биз   командабыз. 
Бирге болсакъ, къыралны баш-
чысы салгъан борчланы, май 
указлада белгиленнген магъа-
налы жумушланы жетишимли 
тамамлаяллыкъбыз»,-дегенди 
ол.

ТОКЪЛАНЫ Фатима.  

Окъуулу, тири, башламчы жаш адамла республикабызны 
терк айныууна юлюшлерин къошаргъа таукелдиле

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

КъМР-ни Парламентини жаз 
башы сессиясыны биринчи 
жыйылыуунда аны къауумуна 
кирмеген политика партияла-
ны келечилери кеслерини про-
граммаларын кёргюзтгендиле.  

Кенгешни законла чыгъары-
учу органны таматасы Татьяна 
Егорова бардыргъанды. Ол 
Парламентни 5-чи чакъы-
рылыууну ахыр  сессиясы 

башланнганын, быйыл кюз 
артында сайлаула бардырыл-
лыкъларын эсгертгенди, бу 
кезиуде къаллай жумушлагъа 
энчи эс буруллугъуну юсюнден 
айтханды.

Бюгюнлюкде уа республика-
ны терк айнытыу жаны бла бор-
чла салыннгандыла. «Аланы 
толтурур ючюн а битеу власть 
органла биригип ишлерге, 
аны бла бирге уа жамауат да 
тюрлениулеге ачыкъ болургъа, 
иш кёллюлюгюн кёргюзтюрге 
керекдиле»,-дегенди ол.

Жууукъ кезиуде тамамланыр-
гъа белгиленнген жумушланы 
юслеринден айта, ол энчи эс 
бюджет ахчаны  къоратыугъа  
эмда миллет проектлени жаша-
уда бардырыугъа буруллугъун 
чертгенди. «Аланы толтурургъа 
федерал арадан кёп ахча бё-
люнюрюкдю. Биз а ол  тийишли 
жумушлагъа эм заманында 
къоратыллыгъына контрольну 
жалчытырыкъбыз»,- деп бил-
диргенди спикер.

Былтыр Парламентге 25 жыл 
толгъанды, анга аталгъан къу-
уанчлы ишле быйыл майда 
бардырыллыкъдыла. Татьяна 
Борисовна бу къысха заманны 
ичинде  ишлеген   депутатланы 

профессионал сынауларыны 
хайырындан республикада 
ышаннгылы законодательный 
база къуралгъанын чертгенди. 
«Законланы жарашдыргъан-
да уа аланы санына угъай, 
качествосуна энчи магъана 
бериледи,- дегенди спикер. - 
Ала къалай ишлегенлерине, 
къаллай хайыр келтиргенлери-
не кёре багъа бередиле бизни 

ишибизге айырыучула». 
Сёзюню ахырында Татья-

на Борисовна кюз артында 
бардырыллыкъ айырыуланы 
юслеринден да айтханды. Би-
ригиуле бюгюн окъуна анга 
хазырланып башлагъандыла.  
«Къайсы партияны келечилери 
болгъанларына да къарамай, 
депутатла биригип ишлери-
клерине, республиканы жа-
шауунда артыкъда магъаналы  
жумушланы келишип тамамла-
рыкъларына бек ышанама»,-
дегенди ол. 

 Ызы бла повесткагъа кёчген-
диле. Биринчиден, кадрлагъа 
къаралгъанды. КъМР-ни Баш 
сюдюню таматасы Юрий Ма-
иров Бахсан эм Май сюд рай-
онланы 3-чю эм 2-чи номерли 
участкаларыны жарашдырыучу 
судьяларына Альберт Вали-
евни бла Мурат Договну кан-
дидатураларын кёргюзтгенди. 

Жарашдырыучу судьяланы 
ишлерин жалчытхан закон-
лагъа кёре уа, отставкада бол-
гъан судьяланы, саулукълары 
жарай эсе, ала ишлеген кези-
уде кеслерин иги жанындан 
танытхан эселе, жангыдан 
бу къуллукъгъа салыныргъа 
боллукъдула. Бу излемге тий-

ишлиликде, Амур Шидов бла 
Вера Хагасова Чегем эм Урван 
сюд районланы 3-чю номерли 
участкаларыны жарашдырыучу 
судьяларыны къуллукъларына 
тийишли кёрюлгендиле. 

Олег Шандировдан  аны 
депутат полномочияларын 
болжалдан алгъа тохтатыуну 
юсюнден заявление келгенди. 
Ол къабыл кёрюлгенди. 

Парламентарийле экинчи 
окъулууда «КъМР-де жарашды-
рыучу судьяланы юслеринден» 
республикалы законну сюзген-
диле.  КъМР-ни Жер кодексине 
кёргюзтюлген тюзетиуле да 
къабыл этилгендиле. 

  «КъМР-де ёксюз эм къарар 
адамлары болмагъан сабий-
леге социал  болушлукъну къо-
шакъ гарантияларыны юсюн-
ден» республикалы законнга  

да къаралгъанды. Алада сёз  
ёксюзлени жашау журтла бла 
жалчытыуну низамыны юсюн-
ден барады. Быйыл 1 фев-
ральдан аллайланы  тизмесин 
къурау жаны бла полномочи-
яла къыралны субъектинден 
РФ-ни Правительствосуна бе-
рилгендиле. 

Хауле итлени бла киштикле-
ни тутуу, аланы кечиндириу 
жаны бла жууаплылыкъ  къы-
рал власть органладан муни-
ципалитетлеге берилликди. 
Ол жаны бла республикалы 

закон  биринчи окъулууда сю-
зюлгенди. 

Политика партияланы юсле-
ринден федерал излемлеге 
кёре регионну законла чыгъ-
арыучу органыны къауумуна 
кирмеген партияла, Парла-
ментни  жангы жылда бирин-
чи сессиясына къатышып, 
кеслерини программаларын 
кёргюзтюрге эркиндиле. Та-
тьяна Егорова бу жол а аланы  
саулукъ сакълауну айнытыугъа 
кёз къарамларын билдирирге 
чакъыргъанды. 

Биринчи «РФ-ни къазакъ-
ларыны партиясыны» регион 
бёлюмюню башчысы Сергей 
Усачёв сёлешгенди. Ол  Жылы 
- Суу курортда болгъан кемчи-
ликлеге энчи эс  бургъанды. 

«Россейни социалист пар-
тиясыны» регион бёлюмюню 

башчысы Арсен Гонов а са-
улукъ сакълауда жетишимле 
кёп болгъанларын, жангы тех-
нологияла кийирилгенлерин 
иги шартха санагъанды. Аны 
бла бирге уа кемчиликле энтта 
кёпдюле.  Ол санда онколо-
гия диспансерни битдирирге, 
узакъ элледе фельдшер-аку-
шер пунктла ишлетирге,  са-
бийлеге бакъгъан учреждени-
яланы шёндюгю оборудование 
бла жалчытыргъа кереклисин 
айтханды. Дагъыда «Земской 
доктор» программаны жангыр-

тыуну дурус кёргенди.
«Партия Роста» биригиуню 

бёлюмюню  башчысы Роберт 
Шогенов а къырал-энчи иели 
амалны кенг жаяргъа, аны 
болушлугъу бла саулукъ сакъ-
лау сфераны игилендирирге, 
энчи иели клиникалагъа жол 
берирге кереклисин айтханды. 
Ол озгъан ёмюрде окъуна 
жокъ этилген жукъгъан ауруула  
бюгюнлюкде артха къайтханла-
рына да жарсыгъанды. 

Онкология ауруула кенг жай-
ылгъанларын айтып, респу-
бликаны бу ауруугъа къажау 
федерал программагъа къа-
тышыргъа  чакъыргъанды. 
«Россейни ветеранларыны 
партиясыны» республикада 
бёлюмюню башчысы Николай 
Бровченко саулукъ сакълауну 
билимли кадрла бла жалчыты-
уну проблемасын кётюргенди.

«Яблоко» демократия парти-
яны КъМР-де бёлюмюню баш-
чысы Кучмезланы Хаким а арт 
кезиуде къыралда марихуана 
дегенча женгил наркотиклени 
хайырланыргъа эркин этиу 
жанлыла кёп болгъанларын 
айтып, алагъа къажау турур-
гъа чакъыргъанды. Дагъыда 
ол элледе саулукъ сакълау 
учреждениялада болгъан кем-
чиликлени юслеринден да 
айтханды. «Россейни халкъ-
патриот партиясыны» регион 
бёлюмюню таматасы Ахмед 
Хамизов да белгили этгенди 
кесини кёз къарамын сфераны 
айнытыугъа. 

Жыйылыуда башха соруула 
да сюзюлгендиле. Аны ишине  
РФ-ни Федерация Жыйылы-
ууну Федерация Советинде 
КъМР-ни келечиси Улбашланы 
Мухарбий, Къырал Думаны 
депутаты Геккиланы Заур, 
федерал инспектор  Евгений 
Ткачёв, Конституция сюдню 
башчысы Геляхланы Абдуллах, 
Адамны эркинликлери жаны 
бла уполномоченный Зумакъ-
улланы Борис эм башхала да 
къатышхандыла.

ТИКАЛАНЫ Фатима.

Баш къайгъырыу - бюджет ахчаны магъаналы 
жумушлагъа къоратылырын тамам этиу

ПАРЛАМЕНТ
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Юч къыралны арасында - 
тенгиз жолоучулукъ

Дагъыстан, Иран  бла Азербайджан  бирге тенгиз 
круиз къурар муратлыдыла, деп билдиргендиле 

Дагъыстанны Туризм эмда халкъ усталаны ишлери 
жаны бла министерствосуну пресс-службасындан. 
Аны юсюнден Иранны бла Дагъыстанны келечилери 
туризм индустрияны  23-29 январьда Мадридде бар-
дырылгъан халкъла аралы кёрмючюню кезиуюнде 
сёлешгендиле. Артдаракъда министерство  Иранны 
бла Азербайджанны келечилери бла  сёлешиулени 
дагъыда бир кере бардырлыкъды. 

Сенаторну юйюн
къармагъанларында…

Шимал Кавказны «газ патчахы» Рауль  Арашу-
ков бла аны Къарачай-Черкес Республикадан 

Федерация Советде сенатор болуп тургъан жашы 
Рауф тутулгъандан сора, аланы Москвада бла КъЧР-
де бай юйлерин «Альфа» спецназ жокълагъанды. 
Алада болгъан байлыкъгъа кёпню кёрген силовикле 
окъуна сейирге къалгъандыла. Багъалы автомобиль-
леден сора да, сейфледе алтын тогъайла, сауутла 
эмда дуния бла бир ахча табылгъанды.

Мектепде - законсуз сауутла
Дагъыстанны школларында уголовный жууапха 

тартылгъан адамла устазла болуп ишлегендиле. 
Прокуратураны шартларына кёре, республиканы  
Карабудахкент районуну тёрт мектебинде мур-
дарлыкъ иш этерге аздан къалгъанлары, сауутланы 
законсуз сакълагъанлары эмда жюрютгенлери, 
промышленность къоркъуусузлукъну жорукъларына 
да бузукълукъ этгенлери ючюн сюдге тартылгъанла 
дерсле бардыргъандыла. Прокуратура школланы 
башчыларындан ол бузукълукъланы кетерирлерин 
излегенди.

Кесин урлатхан къыз
Владикавказда жашла  уллу тюкенни ичинде 

бир къызны, акъ жамычыгъа чулгъап, урлап бар-
гъанлары Интернетде кёргюзтюлгенден сора, поли-
циячыла аны тинтгендиле эмда къызны ким болгъанын 
тохташдыргъандыла. Анга 21 жыл болады, ол Шимал 
Осетияны ара шахарында  жашайды эмда аны кавказ 
адетге кёре кеси ыразылыгъы бла урлагъанларын айт-
ханды, деп билдиргендиле  МВД-ны Шимал Осетияда 
Управлениясындан.

Пенсиячылагъа – керекли улоу
Къарачай-Черкесни медицина учреждени-

ялары элледе жашагъан пенсиячылагъа деп 
энчи транспорт аллыкъдыла. Аллай онгну «Тамата 
тёлю» деген федерал программа береди. Аны баш 
мураты – уллайгъанланы жашауларын не къадар 
ырахатлы этиудю.

Пенсиячыланы багъыу махкемелеге элтирик транс-
портну сатып алыргъа федерал бюджетден республи-
кагъа 16 миллион сом бёлюннгенди.

Къалиярны биринчи фестивалы
Грозныйде мартда къалиярны биринчи фестива-

лын ётдюрюр муратлыдыла. ТАСС-ны корреспон-
дентине Чеченни туризм министри Муслим Байтазиев 
билдиргеннге кёре, ол бир кюнню ярмарка халда 
бардырыллыкъды, анда къалиярдан хазырланнган 
кёп тюрлю ашарыкъла кёргюзтюллюкдюле эмда 
ол  регионну атын айтдыргъан мадарладан бири 
боллукъду. 

Къалияргъа дагъыда айыу сохан дейдиле. Аны Ши-
мал Кавказда январьны ортасындан башлап мартха 
дери  таулада бла тау этекледе жыядыла.

Чардакъда – Николай 
патчахны суратлары

Ессентукда Федерал казначействону управлени-
ясыны мекямыны башына ремонт этгенле россейли 

императорну эмда аны  юйюрюню суратларын тап-
хандыла. Аны юсюнден Ставрополь крайны Туризм 
эмда саулукъну кючлендириучю курортла министер-
ствосу билдиргенди. 

Суратла бла конверт агъач аркъауну тюбюнде жюз 
жылны ичинде тургъанды. Бу хазнаны иеси Анатолий 
Федюшкин болгъанды. 1907 жылда ол энчи аскерде 
къуллукъ этип башлагъанды эмда патчахха бла аны 
юйюрюне къалауурлукъ этгенди.

Информагентстволаны билдириулерине кёре 
ТЕКУЛАНЫ Хауа хазырлагъанды.

Кёп болмай Пятигор-
скну къырал универси-
тетинде РФ-ни Шимал-
Кавказ федерал округда 
толу эркинликли келечи-
си Россейни Жигити 
Александр Матовни-
ков  къатышып СКФО-
ну бийик окъуу юйлени 
ректорларыны кенгеши 
болгъанды. Анда сёз 
Россейни Президенти-
ни Указыны  -  «Шимал 
Кавказны вузларында 
бийик билим берген 
школлагъа салыннган 
борчланы толтурурча 
комплекс халда болумну 
игилендириуню» юсюн-
ден баргъанды.   

Ж ы й ы л ы у н у  а ч а , 
Александр Анатолье-
вич бийик билим бер-
ген учрежденияланы 

борчларыны юсюнден 
айта,  профессиона л 
билимни жангыртыу, 
бусагъатдагъы эм къор-
къуусуз цифралы билим 
берилирча булумну къу-
рау эм тыш къыраллы 
студентлени санын эки 
кереге кёбейтиу деген-
ча пунктлагъа аслам эс 
бургъанды.    

СКФО-ну вузларыны 
ректорларыны советини 
таматасы, Пятигорскну 
къырал университетини 
ректору Александр Гор-
бунов вузла тамамлагъ-
ан ишле Президентни 
Указында айтылгъан 
пунктлагъа  келишген-
лерин ,  бюгюнлюкде  
аланы бир къауумуну 
толтурулгъанларын да 
билдиргенди. 

Тюбешиуде вузланы 
таматалары да сёлеш-
гендиле.  Бирге келишип  
2019-2024 жыллада  эти-
лирге керек баш ишлени 
проектин да къабыл эт-
гендиле. 

КъМКъУ-ну  билим 
бериу жаны бла про-
ректору Вадим Лесев, 
кенгешде сюзюлген бир 
къауум вопросну юсюн-
ден оюмун айта, мында 
сагъынылгъан борчла-
ны толтурууда универ-
ситет СКФО-да бирси 
вузладан алчы болгъа-
нын чертгенди. «Прези-
дентни Указында  2024 
жылгъа тыш къырал 
студентлени санын эки 
кереге ёсдюрюрге деп 
борч салына эсе, биз 
бир жылгъа бу жаны бла 

кёрюмдюню отуз про-
центге жетдиргенбиз. 
Андан сора да, башха 
бёлюмледе да жети-
шимлерибиз игидиле», 
-дейди  Вадим Лесев. 

Ахырында «Россия – 
страна возможностей» 
деген проектни автоном 
коммерциялы болмагъ-
ан  организация бла 
байламлыкъ жюрютген 
бёлюмюню таматасы 
Антон Сериков СКФО-
дан студентлени ала 
бардыргъан проектлеге, 
конкурслагъа къаты-
шыргъа чакъыргъанды. 
Жууукъ заманда  «Мен 
профессионалма» де-
ген олимпиада ётеригин 
да эсге салгъанды.

МАГОМЕТЛАНЫ 
Сулейман.  

Профессионал окъууну - 
бийик даражагъа

Кенгеш

«Единая Россияны» КъМР-де 
регион бёлюмюню кезиуден ал-
гъа чакъырылгъан  XXIX конфе-
ренциясында аны секретарыны 
бла политсоветини къауумуну 
полномочиялары болжалдан 
алгъа тохтатылгъандыла. Ызы 
бла къол кётюрюу бардырылып, 
ала жангыдан сайланнгандыла. 
Партияны республика да бё-
люмюню секретары,  КъМР-ни 
Парламентини спикерини орун-
басары Михаил Афашаговну 
ангылатханына кёре, айырыула 
«Единая Россияны» XVIII съез-
динде чыгъарылгъан оноулагъа 
тийишлиликде бардырылгъан-
дыла. 

Алай бла,  битеу къурау жумуш-
ла толтурулгъандан сора кон-
ференция ишин башлагъанды. 
Биринчиден, Михаил Афашагов 
жыйылгъанланы съездде чыгъ-
арылгъан оноула бла шагъырей 
этгенди. «Ол партияны тизме-
лерин жангыртыу, аны ишини 
ачыкълыгъын жалчытыу деген 
чакъырыула бла бардырылгъан-
ды. Съездде уа Уставха тюрлени-
уле кийирилгендиле,  партияны 
келечиси кесин къалай жюрю-
тюрге кереклисини жорукълары  
да жарашдырылгъандыла, башха 
тюзетиуле да этилгендиле. Биз-

ни бюгюннгю конференция да 
алагъа кёре бардырылады»,-деп 
чертгенди ол.

Съездде  партияны айырыула 
аллы программасын, «Единая 
Россияны» проектлерин жаша-
уда бардырыугъа контрольну 
къатыландырыргъа кереклиси 
да белгиленнгенди. Тюрлениу-
ле  партияны келечилерин, аны 
депутатларын айырыуда да  бол-
гъандыла,  низамлыкъны къаты-
ландырыу жаны бла жорукъла 
кийирилгендиле, аны оноучу ор-
ганларыны полномочиялары да 
кенгертилгендиле. «Битеу бу тюр-
лениулеге кёре уа партияны ре-
гион бёлюмюню секретарын, аны 
политсоветини бла президиумуну 
къауумларыны полномочиялары 
болжалдан алгъа тохтатылып, 
бюгюн аланы жангыдан айырыр-
гъа керекбиз»,-деп ангылатханды 
Михаил Галимович.

Делегатла,  къол кётюрюп, 
аны къабыл кёргендиле. Ызы 
бла сайлау башланнганды. Алай 
регион бёлюмню политсовети уа 
былтыр ноябрьде болгъан кон-
ференцияда айырылгъан эди, 
ол къысха заманны  ишлегенин 
айтып, Михаил Галимович аны 
къауумун толусунлай жангыдан 
къабыл кёрюрге чакъыргъанды. 

«Жорукълада болгъаныча, ол 10 
процентге жангыртылгъанды»,-
деп къошханды. Жыйылгъанла, 
бу оноуну да къабыл кёрюп, бир-
ча къол кётюргендиле. 

Партияны регион бёлюмюню 
секретарына уа  эки адамны кан-
дидатурасы кёргюзтюлгенди: Ми-
хаил Афашаговну бла КъМР-ни 
Парламентини депутаты Аслан 
Бесланеевни. Жашырын къол 
кётюрюуден сора бу къуллукъгъа 
жангыдан Михаил Афашагов ай-
ырылгъаны белгили болгъанды. 

Конференцияны ишине РФ-ни 
Федерал Жыйылыууну Федера-
ция Советинде КъМР-ни келечи-
си Улбашланы Мухарбий, РФ-ни 
Къырал Думасыны депутаты Гек-
киланы Заур, федерал инспек-
тор Евгений Ткачёв, КъМР-ни 
Парламентини спикери Татьяна 
Егорова, КъМР-ни Башчысыны 
Администрациясыны таматасы 
Мухамед Кодзоков ,   къырал 
кенгешчи Натби Бозиев да къа-
тышхандыла. Битеу да бирге анга 
партияны 13  биринчи бёлюмюн-
ден 185 делегат эмда регион 
политсоветини бла исполкомуну 
келечилери да жыйылгъандыла. 

АБДУЛЛАХЛАНЫ Фатима. 

КОНФЕРЕНЦИЯ
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КЪАРА НИЕТЛЕ  

Гитлерчи аскерлени оноучула-
рына 1942 жылда жаз башына 
СССР-ни юг жанында совет 
кючлени жокъ этерге, Кавказ-
ны бла Закавказьяны нефтин  
къолгъа алыргъа, эл мюлкю 
бай болгъан Донну бла Къо-
банны зорларгъа, къыралны 
бла Кавказны байлагъан битеу 
коммуникацияланы чачдырыр-
гъа, алай бла урушну къысха 
заманны ичинде хорлам бла 
бошаргъа борч  салыннган эди.  
Алай аланы къара умутлары 
толмагъандыла.  

Сталинград къазауатда  совет 
аскерчилени хорламларыны 

уллу халкъла аралы магъанасы 
болгъанды. Гитлерчиле бийлеп 
тургъан запад къыраллада 
фашизм ууатыллыгъына ийна-
ныулукъ ёсгенди эм къажаулукъ  
кючленнгенди. 

КЮЙСЮЗ ЭМДА 
УЗАКЪ КЮРЕШ

Бу къазауат 1942 жылда 17 
июльдан 1943 жылда 2 фев-
ральгъа дери баргъанды. Ол а 
адам улуну тарыхында болгъан 
сермешледен  эм узуннга сана-
лады: атышыула, чачдырыула   
200 кюн бла кече тохтамагъ-
андыла. Шахарны эркинлиги 
ючюн сермеш 100 минг ква-
драт метр жерде баргъанды, 
фронт а 400-850 километрге 
созулгъанды.  Совет аскерлени 
бла немислилени жанындан 
бирге бу сермешге 2,1 миллион 
аскерчи бла офицер къатыш-
хандыла. 

Мамыр адамланы юслерин-
ден айтханда, экспертлени 
акъылларына кёре, тарихле 
бюгюн да толусунлай белги-
ленмегендиле. Шахар ючюн 
сермешни аллында анда 1,5 
миллиондан  аслам адам жа-
шагъанды, алай  къазауатны 
ахырына аладан сау жаланда 
он минги къалгъанды. 

Немислиле шахарны сунмай 
тургъанлай азатлагъандыла 
дерча тюйюлдю, алай власть 
органла халкъны башха жерле-
ге кёчюрюу ишни къурамагъан 
эдиле. Болсада сабийлени 
кёбюсюн къоркъуусуз жерлеге 

элтирге онг а болгъанды. Къал-
гъанлагъа уа «Артха бир атлам 
да этмезге!» деген буйрукъ 
берилгенди. 

ЖИГИТЛИК БЛА 
ЧЫДАМЛЫКЪ

Шахарчыла   душманнга баш 
урургъа, бойсунургъа деп а 
турмай эдиле: аскерлеге къа-
жау ызла ишлегендиле,  кёпле 
кеслерини ыразылыкълары 
бла фронтха кетгендиле. Къал-
гъанлары уа заводлада сауутла 
чыгъарып, Хорламны жууукъ-
лашдыргъандыла.     

Бу къазауатда батырлыкъла-
ры ючюн 112 аскерчиге Совет 
Союзну Жигити деген эм сыйлы 

ат берилгенди. Сталинградны 
къоруулаучуларыны арасында 
Яков Павловну бла Василий 
Зайцевни атлары бюгюн да 
халкъны ауузундадыла. 

Совет аскерчилени къаты-
лыкъларыны юлгюсюне 87-чи 
дивизияны санаргъа боллукъду. 
33 адам, Малые Россоши жерде 
орналып, жерлеринден артха 
бир азчыкъ да тепмегендиле. 
Аланы ууатыр ючюн гитлерчиле 
70 танкны бла сау батальон-
ну ашыргъандыла. Болсада 
алайда 150 немисли аскерчи  
жоюлгъанды, 27 машина  жокъ 
этилгенди. 

ХАР МЕКЯМ ЮЧЮН 
ДЕМЛЕШИУ 

Сау къалгъан немислиле-
ни эсгериулерине кёре, совет 
аскерчиле сермешге къуру 
гимнастёркалада чаба эдиле.  
Атышыу хар орам, хар юй  ючюн 
баргъанды. Мекямны биринчи 
къатын гитлерчиле алсала да,  
совет аскерчиле  къазаутларын 
андан ары бардыргъандыла. 

Аллай жерледен бири Павлов-
ну юй болгъанды. Тёрт къатлы 
жашау журтну эркинлиги ючюн 
къазауат 58 кюнню баргъанды 
– 1942 жылда 23 сентябрьден 25 
ноябрьге дери. Алай не къыйын 
болгъан эсе да, 24 жигит аскер-
чибиз сержант   Яков Павловну 
башчылыгъында тёрт къатлы 
жашау журтну душманны къо-
луна бермегендиле.  

 Мараучу Василий Зайцев а 
кесинлей 250 гитлерчини жокъ 

этгенди. «Зайчата» мараучу 
школну окъуучулары да мингден 
аслам душманны ёлтюргендиле. 

Бу сермешде 15,5 минг топ, 
1,5 минг танк, 1350 самолёт 
хайырланнгандыла. Сталин-
градны бек бийик жери – Лысая 
гора - ючюн (145 метр) атышыу а 
тохтамай 147 кюнню баргъанды.   
Мамаев курган ючюн къазауат 
а 135 кюнню бла кечени ичинде 
бир да тохтамагъанды. Тарых-
чыла жазгъанларыча, къышда 
окъуна алайда жер къап-къара 
болгъанды. Бир квадрат мет-
рге орта эсеп бла 500-1250 окъ 
тюшгенди.  

Уллу Ата журт урушну тары-

хында бек уллу «Уран» операци-
яда  вермахтны айырмалы 6-чы 
армиясы - 330 минг аскерчи   
бла офицер - толусунлай ууа-
тылгъандыла. Бу сермеш 100 
минг квадрат мерт жерде бар-
гъаны да аны кюйсюзлюгюне, 
аскер башчыла анга  уллу магъ-
ана бергенлерине  шагъатлыкъ 
этеди. Анда 91 минг гитлерчи, ол 
санда Паулюс кеси да, жесирге 
тюшгендиле. 

УЛЛУ ЮЙЮРНЮ 
БАТЫР ЖАШЫ 

 Сталинград ючюн къаза-
уатха Къабарты-Малкъарны 
600 жашы бла къызы къатыш-
хандыла. Аланы арасында уа 
Гергъокъланы Мухтар да бол-
гъанды. Ол  хорлам сермешле 
бла Берлиннге дери жетгенди, 
1945 жылда июньда Москва-
да Хорламны парадына къа-

тышханладан бириди. Мухтар 
«Сталинградны жакълагъаны 
ючюн», «Москваны къоруу-
лагъаны ючюн» майдалла бла 
саугъаланнганды. Ол Акъ - 
Суудан Гергъокъланы Исмай-
ылны онеки сабийинден бири 
болгъанды. Бу юйюрден а Уллу 
Ата журт урушха жети адам 
кетгендиле, ол санда эгечледен 
бири Сафият да. 

 Юйюрде бешинчи жаш Мух-
тар Ростовда аш-азыкъ техни-
кумну жау-бишлакъ жарашды-
рыргъа юйретген бёлюмюнде 
окъугъанды. Алай уруш анга 
бу мамыр усталыкъны жашы-
рынлыкъларына юйренирге, 
халкъны татыулу бишлакъла 
бла сыйларгъа онг бермегенди.  

1941 жылда ол аскерге чакъы-
рылады, Москва, Сталинград 
ючюн сермешлеге, башха уллу 
урушлагъа къатышханды. 

КЁНДЕЛЕНДЕН 
МАГДЕБУРГГА ДЕРИ  

«Жашауу, саулугъу ючюн 
артыкъ бек къайгъырмагъанла 
хорлайдыла деп, сёз барды. Ол 
урушда уа кесин бир адам да 
аямагъанды.  Биз ма аны ючюн 
хорлагъанбыз. Совет халкъ  Ата 
журтуна сюймекликни, патриот 
сезимни   хайырындан ууатхан-
ды душманны», - деучю эди  
Уллу Ата журт урушну ветераны,   
Элбрус районну сыйлы гражда-
нини Бичеккуланы Исмайылны 
жашы Хажи-Мурат.

Уллу Ата журт уруш башланн-
ганда  ол,  орта школну бошап, 
Къызыл Аскерге къуллукъгъа 
чакъырылгъанды.  Ейскде лёт-

ный школда тёрт ай окъуп, хауа-
десант аскерге жибериледи. 
1941 жылда немисли фашистле 
Одессагъа ёшюн ургъанла-
рында, Бичекку улу взводну 
командири болгъанды. Ол бу 
шахарны къоруулау сермешле-
ге,  ызы бла Дондагъы Ростов, 
Сталинград  ючюн къанлы 
къазауатлагъа къатышханды.    
Совет аскерчиле бла бирге 
Дон, Днепр, Днестр, ызы бла  
Одер, Эльба черекледен уруш 
этип ётгенди. Уллу Хорламгъа 
Магдебургда тюбегенди.  

Душман бла сермешледе эт-
ген жигитлиги эм батырлыгъы 
ючюн ол Баш главнокомандую-
щини Ыразылыгъына тийишли 
кёрюлгенди, Ата журт урушну   
орденини экинчи даражасы бла 
эки кере, Александр Невскийни 
ордени, «Сталинградны  къо-
руулагъаны ючюн», «1941-1945 
жыллада Уллу Ата журт урушда 
Хорлам ючюн» майдалла  бла 
саугъаланнганды. 

 ЭЛЛИЛЕНИ ЭСИНДЕ 
КЪАЛГЪАНДЫ 

Огъары Чегемни жигит улан-
ларындан бири Баштакъланы 
Гитчени жашы Юсюп Уллу Ата 
журт урушну аулакъларына 
тюшгенде, алыкъа жаш адам 
эди. Ол 1941 жылны аягъында 
къуралып башлагъан 115-чи 
атлы аскер дивизиягъа къул-
лукъ этерге чакъырылады. Анга 
бу бёлюмню аскерчилерини 
жарсыулу къадарларын  кесин-
де  сынаргъа тюшеди. Ушкокла 
бла къамадан башха сауутлары 
болмагъан атлы аскерчилеге 
уа  танкла, самолётла, топла 
бла жалчытылыннган  душман 
аскерни  алгъа барыуун тохта-
тыргъа борч салыннган  эди. 

Баштакъланы Юсюп ётгюр, 
буйрукъгъа кертичи, тутхан 
ишин ахырына жетдирген 
аскерчиледен бири эди. Ол бу 
шартларын артда, Сталинград 
ючюн къазауатда да кёргюзт-
генди. Немисли фельдмаршал 
Паулюс жесирге тюшген, аны 
алтынчы аскери ууатылгъан 
кезиуге дери жигитча демлеш-
генди. Алай къазауатда алгъан 
ауур жаралары урушну андан 
ары бардырыргъа онг бермеди-
ле, аны андан ары уруш этерге 
жарамагъанын белгилеп, 1943 
жылда  юйюне ашырадыла.

Къазауатда этген жигитлиги 
ючюн Баштакъланы Юсюп  Ата 
журт урушну орденини 1-чи эм 
2-чи даражаларына,   аскерчи-
леге берилген бек сыйлы Къы-
зыл Байракъны орденине да 
тийишли кёрюлгенди. Аладан 
сора да, «Кавказны къоруулагъ-
аны ючюн», «Сталинградны 
къоруулагъаны ючюн» эмда 
«Германияда хорлам ючюн» 
майдалла да жасагъандыла 
ветеранны кёкюрегин. 

 ТИКАЛАНЫ Фатима 
хазырлагъанды. 

Сталинград къазауатда хорламны 76-жыллыгъына

Битеу халкъланы фашизм ууатылмай 
къалмазлыгъына ийнандыргъан сермеш

2 февральда Россейде аскер махтаулукъну кюню белгиленеди. Байрам 1943 жылда совет аскерле  Сталин-
град ючюн къазауатда фашистлени жокъ этгенлерине аталып тохташдырылгъанды.  

76 жыл озгъандан сора да Уллу Ата журт урушда бек кюйсюз, къанлы эм узун сермеш  унутулмагъанды. 2 фев-
раль совет халкъны батырлыгъыны, мамырлыкъгъа итиннгенини, эркинликге сюймеклигини кюнюдю. 
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Устазны айтыуу
Ол 1939 жылда Грозныйде 

туугъанды. Ол заманда атасы 
Тимбора аскерге чакъырылып 
эди. Ызы бла Уллу Ата журт 
уруш башланып, ол жашын 
хорламдан сора, анга алты 
жылдан атлагъанда, кёргенди. 
Нина Степановна баш иесин 
Нальчикде сакълагъанды. 
Школда окъугъан заманында 
Эльберд гуманитар дерслени 

бегирек сюйгенди, спорт бла 
да къаты кюрешгенди. Устазы 
анга не художник, не жазыучу 
боллукъса деучю эди алдан. 

Сейирлик кезиу
Школну бошагъандан сора 

ол Москва университетни жур-
налист бёлюмюне киргенди. 
Анда окъугъан жылларын бек 
насыплы кезиуге санагъанды. 
Аны бла бирге бир курсда Н.С. 
Хрущёвну туудугъу Юлия, 
«Искусство кино» журналны 
баш редактору Даль Орлов, 
«Московский рабочий» ки-
тап басманы директору, С. 
Будённыйни туудугъу Нина, 
поэт Олег Дмитриев, белгили 
журналистле Лев Лебедев, 
Павел Катаев, жазыучу Га-
рий Немченко эм башхала 
окъугъандыла. Ала, Эльберд 
кеси да, къуллукъчу аталары 
болгъанлыкъгъа, башха сту-
дентледен айырмалы тюйюл 
эдиле – колхоз ишлеге бирге 
баргъандыла, ач да, токъ да 
болгъандыла. 

Ол Москвадан юй бийчеси, 
Тимирязев атлы эл мюлк ака-
демияда гидротехникге окъ-
угъан Галина бла къайтханды.

Журналистиканы 
кенг жолунда

1961 жылда Эльберд про-
фессионал урунуу жолун «Ка-
бардино-Балкарская правда» 
газетни редакциясында корре-
спондент болуп башлагъанды. 
1966 жылда уа аны Москвагъа 
ишге чакъыргъандыла. Ол 
1979 жылгъа дери анда ТАСС-
ны энчи корреспонденти болуп 
ишлегенди. 

Андан арысында уа бир 

къауум заманны Омск об-
ластьда «Известия» газетде 
уруннганды, къыралда бар-
гъан уллу ишлени юслеринден 
репортажла, очеркле хазыр-
лагъанды. Тамам ол жыллада 
суратлау чыгъармала жазар-
гъа кёлленнгенди, бизни ариу 
табийгъатыбызны суратларын 
ишлегенди.

1984 жылда уа Мальбахов-
ла, къызлары Ольга Нальчик-
ге къайтхандыла. Эльбердни 

ол жыл окъуна мында Жазы-
учуланы союзуну правленине 
консультант этип алгъандыла. 
1991 жылда уа «Литератур-
ная Кабардино-Балкария» 
журналны баш редакторуна 
айыргъандыла. Ол анда 1999 
жылда солуугъа кетгинчи иш-
легенди.

Биринчи китапла
Кеси жазгъандан алгъа ол 

къабарты эм малкъар жазыу-
чуланы хапарларын кёчюрюп, 
1965 жылда китап этип чыгъ-
аргъанды. Ызы бла «Наш дом 
– Кабардино-Балкария» кита-
бы алгъа Москвада, артда уа 
Нальчикде басмаланнганды. 
Ызы бла ол Совет Союзну Жи-
гити Г.А. Кузнецовну юсюнден 
«Набирая высоту» (1971 ж.) 
деген китабын жазгъанды. 

1973 жылда Эльбердни 
«Воспоминания охотничьей 
собаки» деген биринчи су-
ратлау китабы кёргенди ду-
нияны. Ол анда итни аты бла, 
аны сагъышларын суратлай, 
уугъа жюрюген жолларыны, 
биргесине таулагъа чыкъгъан 
адамланы юслеринден  ха-
парлагъанды. Анга окъуучула 
бек иги тюбегендиле. Аны 
юзюклерин Бабаланы Ибра-
гим малкъар  тилге кёчюрюп, 
«Шуёхлукъ» альманахда бас-
малап тургъанды.

Эльберд артда «Страшен 
путь на Ошхамахо» (1987 ж.) та-
рых чыгъармасын жазгъанды. 
Ол къабарты халкъны ХIV–ХV 
ёмюрледе Шимал Кавказны 
тийресине жетгенин, аны та-
рых жолун, миллет къылыгъын 
ачыкълайды,  аны жерсиниу, 
къуралыу мадарлары къалай 
болгъанларын суратлайды. 

Махтаулу багъала
Таза ниетли, ётгюр жигитле-

рини сыфатларын къурауда, 
тил жаны бла алып айтханда 
да, учхарасы болмагъан, тынч 
окъулгъан, ангыламлы проза-
ны кесаматчыла, окъуучула да 
жаратханларына не сёз. Къа-
барты адабиятха орус тилде 
жазгъан фахмулу жазыучу 
келгенин бары да ангылагъан 
эдиле. 

КъМР-ни халкъ жазыучусу 
Тёппеланы Алим аны юсюн-
ден былай жазады: «Страшен 
путь на Ошхамахо» анга дери 
къабарты тилде жазылгъан 
чыгъармаладан эсе кёп да 

терен, кёп да сезимлиди… 
эндиге дери жазыла келген 
къабарты романланы арасын-
да Эльберд миллет жашауну 
суратын кёп да тюрсюнлю, 
сезимли ишлегенин белгилер-
ге сюеме».

Эльбердни  жазыучу жолу 
«Страшен путь на Ошхамахо» 
деген романы бла байлам-
лыды. Ол чыгъармагъа кёре 
авторну кесини сценарийи бла 
кино да алыннганды. Болса-
да мында бир учхара жер а 
барды - Шимал Кавказны ол 
замандагъы болуму толу бе-
рилмегенди. Мында жашагъ-
ан башха халкъла бир жанлы 
болуп къалгъандыла. 

Аны «Ищи, где не прятал» 
(1990 ж.) деген романы да 
халкъыны тарых жолуна жо-
раланады. Автор ХVI ёмюрде 
Къабартыны бла Россейни 
арасында байламлыкъла къу-
рала башлагъан заманны 
суратлайды.

Кёчюрмечилик 
усталыкъ

Эльберд кёплени чыгъар-
маларын кёчюргенди орус 
тилге. Малкъар жазыучуладан 
бек биринчи болуп Гуртула-
ны Элдарны иги кесек чам 
хапарын, эки повестин да 
«Похвала добродетели» деген 
уллу китап этип, Москвада 
басмалагъанды. 

Тёппеланы Алимни «Азап 
жолу» драмасына кёре спек-
такльге къарагъандан сора, 
кеси тилеп алып, аны орус 
тилге кёчюргени барыбызны 
да къууандыргъан эди. Баям, 
къалам къарындашлыкъ де-
генни Эльберд алай толу ан-
гылай болур эди. Ол, Алимни 
жазгъанын жаратып, андан 
арысында аны бла шуёхлукъ, 
тенглик жюрютгенди. «Сыйрат 
кёпюр» романын кёчюрюп, 
басмалагъанды.  

Ол кезиуню юсюнден Тёп-
пе улу былай эсгере эди: 
«Чыгъармачылыкъда, беги-
рекда кёчюрме ишде, бирге 
ишлеу адамланы бютюнда 
жууукъ этеди, нек дегенде 
даулашыргъа, бир-бирде уа 
тюйюшюрге окъуна тюшеди. 
Аллай кезиуледе адам ичин-
дегин, къылыгъындагъын, 
тилиндегин жарашдыра, тап 
тюшюре турмайды, болгъа-
ныча кёргюзтеди. Тенгликни 
мурдору сатыу-алыу болмай, 

ниет къулталыкъ эсе уа, ал-
лай кезиуледе жюрекле бир 
бирге тамыр иедиле... Аллай 
уллу, кёп агъымлы, бушуулу да 
китапны кёчюрюп чыкъмакъ-
лыкъ – уллу тёзюмню, башха 
адабиятха уллу сюймекликни 
да излейди. Мен бек ыразыма 
– Эльберд ол ишни бек айып-
сыз этгенди, китабыма кесини 
жанындан бир кесекчигин 
салгъанды».

Ачыкъ 
ушакъла

Эльберд Мальбаховну мен 
Тёппеланы Алимни алтмыш-
жыллыкъ юбилейинде жууукъ 
таныгъанма. Жыйын болуп, 
Минги тау тийресине, респу-
бликада башха жерлеге да 
барып тургъанбыз. Ары дери 
китапларын окъуп, фахмусуна 
бюсюреп, сый берип тургъан 
эсем, андан арысында хар 
тюбешиуюбюз, менича, аны 
да къууандыргъанын кёрюп 
тургъанма. Ушакъ нёгеринги 
сёзю жюрекден айтылгъанын 
билсенг, ыразы боласа. Бир 
бирден узакъ жашамагъа-
ныбыз себепли тюбеше тур-
гъанбыз. Жашау нёгери Га-
лина дуниядан кетгенден сора 
мудах эди. Мен да, аны ол 
халын тюрлендирирге сюйюп, 
терк озуп кеталмаучу эдим, 
тюбесем.

Къошакъсыз, 
тюзлюкчю

Ахыр кере ол ауушурну ал-
лында 2010 жылны жангы жыл-
гъы солуу кюнлеринде уллу 
межгитни къатында тюбеп 
къалама. Итчиги да биргесине. 
Жарыкъ болады, алгъышлай-
ды, шинтикге олтуруп, ариу 
кюн эди, хапар айтабыз. 

«Воспоминания охотничьей 
собаки» деген китабын сагъ-
ынып, аны бир экземплярын 
окъуна табалмагъанын, туу-
дукъларына аны къоялмагъ-
анына жарсыгъанын айтады. 
Мен а: «Атамдан да къалгъан-
ды, кесимде да барды. Бе-
рейим», - дейме. Ол уялчакъ 
адамны къууаннганы бюгюн 
да хычыуунду манга. Китапны 
уа берген эдим, кеси кетгенде 
(13 январьда), аны киеую Шо-
генов Евгенийге.

1991 жылда баргъан съезд-
де бизни жазыучула экиге 
бёлюннгенде, ары не бери 
боллукъла туура къол кётюр-
генде, Эльберд таулула жа-
нына сюелгенине бюгюн да 
сейир этеме. Ма аллай бир 
алдаусуз тюзлюгю болгъан 
адам эди ол – жол нёгерге 
бизни сайлагъан!

Атасы, отуз жылгъа жууукъ 
заманны ичинде Къабар-
ты-Малкъар республиканы 
башчысы болуп тургъан Эль-
берд Мальбахов менсиниую 
болмагъан, чексиз огъурлу-
лугъундан тёгерегиндегилеге 
юлюш этерге сюйген адамлай 
къалгъанды эсимде. 

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

Тенгликни бла адабият къарындашлыкъны 
неден да багъалы кёргенди ол

Дата
Бу кюнледе фахмулу жазыучу Эльберд Тим-

борович Мальбахов туугъанлы 80 жыл болады. 
Адамлыгъы фахмусундан эниш болмагъаны 
ючюн къалам къарындашлары, башха танышла-
ры да аны сыйлы кёргендиле. 

Солдан онгнга: юй бийчеси Галина эмда къызы Ольга бла.

Кёп болмай КъМР-ни Жарыкъ-
ландырыу, илму эмда  жаш тёлюню 
ишлери жаны бла министерство-
сунда «Жылны волонтёру» деген  
республикалы конкурсда хорлагъ-
анланы саугъалагъандыла. Аны 
КъМР-ни Кёп функциялы жаш тёлю 
ара, Шимал Кавказны студентлери 
бла вузларыны ассоциациясы эм 
«Продвижение» деген волонтёр 
биригиуню айнытыу бла кюрешген   
ресурс ара къурагъандыла. 

Эм иги проектлени айырыу эки 
кесекден къуралгъанды. Биринчи 
кере ол заочно халда баргъанды. 
Анга «Мен некме волонтёр?» деген 
темагъа жоралап юч жюз заявка 
бла  эссе берилгенди. Аланы ба-
рындан да жаланда 120 иш сай-
ланнганды.   Экинчи жолда уа ол 
очно ётгенди, анда  конкурсантла 
кеслерини юслеринден, не бла 
кюрешгенлерин  айтхандыла эмда 
жюри берген соруулагъа  жууплагъ-
андыла. 

Алай бла ахырында биринчи жер-
ге чыкъгъанланы арасында Тырны-
ауузну 5-чи номерли гимназиясыны 
келечилери: онбиринчи классны 
окъуучусу  Валерия Макушова  бла 
сегизинчи классдан Тамирлан Аб-
дулькин да болгъандыла. Мария 
«Социал волонтёрство», Тамирлан 
а «Хорламны волонтёру» деген 
номинациялада  хорлагъандыла. 

Биринчини иши сакъат эм че-
кленнген онглары болгъан сабийле-
ге жашаугъа тирирек къатышырча 
болум къурау бла байламлыды.    
Бусагъатда ол гимназияда жети-
шимли бардырылады. Башханы  
проекти уа  Уллу Ата журт уруш бла 
байламлы тарыхны сакъларгъа  эм 
ол жаш тёлюню эсинде къалырча  
этергеди. Аланы ишлерине  комис-
сия бийик багъа бичип, волонтёр-
лукъ жаны бла уллу иш бардыр-
гъанлары ючюн да ыспас этгенди. 
Мектепни таматасы Моллаланы 
Фатима эмда проектге башчылыкъ 
этген Людмила Макушова да махта-
угъа тийишли болгъандыла. 

Анатолий ТЕМИРОВ.

Терский районну Дейское элинде  
«Единая Россия» партияны  «Жер-
жерли культура юй» деген  федерал 
программасыны чегинде рекон-
струкция бардырылгъандан сора 
Культура юй ачылгъанды.  Аны бла 
байламлы къуралгъан байрамгъа  
проектни регионал координатору, 
РФ-ни Къырал Думасыны депутаты 
Геккиланы Заур , КъМР-ни культура 
министри Мухадин Кумахов, район 
башчыла, эллени оноучулары, ма-
даниятда ишлегенле эмда эллиле 
къатышхандыла.

Жетмишинчи жылланы  аллында 
хайырланыугъа берилген мекям  
тозурагъан халда  болгъаныны 
сылтауундан  хазна ишлемегенди. 
Культура юйге, аны уллулугъу 900 
квадрат метрди, тынгылы ремонт 
этиуню чегинде  жети миллиондан 
артыкъ сом багъасы жумушла 
тындырылгъандыла.  Энди анда 
эллилени  солугъан кезиулери тап 
халда ётерча битеу онгла къурал-
гъандыла.

Конкурс 
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Жаннетли болсун, сыйлы 
абаданларыбыздан бири 

Махийланы Марзият жарсыучу 
эди: «Бизден, таматаладан да, 
кёп зат къалады. Шёндю жаш 
тёлю: «Сиз алгъын къалай жа-
шаучу эдигиз, ауругъанларыгъ-
ызны къалай бакъгъансыз?» 
- деп сорсала, тынгылы хапар 
айтмайбыз. Не уа ашарыкъла-
ны юслеринден сёз баргъанда, 
бизде  аз тюрлю азыкъламы 
болгъандыла? Бюгюнлюкде уа 
хычинлени айтып къоябыз.

Къол усталыкъланы алай-
ыкъ, анда да болум осал-

ды: алгъын жамычыланы, баш-

лыкъланы къалай этгендиле, 
чепкенни къалай сокъгъандыла 
– билмейдиле жаш адамлары-
быз.Тауат, аркъау не болгъаны 
унутула барады. Мухарскелеге 
чомпалла тюйюлселе, кийим-
леге тухтуйла тикселе да, бек 
иги боллукъ эди. Мени акъ-
ылыма кёре, школда миллет 
культурагъа аслам эс бурургъа 
керекди. Ол санда жаш тё-
любюз миллет медицинабыз 
болгъанын да билсе да сюеме».

Саулукъ болмаса, сёзсюз, 
бир зат да кёзге кёрюн-

мейди. Бусагъатда уа аны сакъ-
лагъан алай тынч тюйюлдю. 
Жашау къыйын бола барады. 
Къууанырча, адамны кёлюн  кё-

тюрюрча абери бек азды. Ыра-
хатлыкъ, тынчлыкъ болмагъан 
жерде уа саулукъ терк окъуна 
сёгюледи. Сёзню кётюралмай, 
адамла терк ачыуланыучула 
болгъандыла, жюрек  къыйын 
а чархны бек терк къыяды. 

Таулулада озгъан ёмюрледе 
тынгылы билгичле болгъанды-

ла, бусагъатда  да ауруулагъа 
багъыучула кёпдюле, асламы-
сы – билимсизле, алай суугъа 
тюшген таш къармар деген-
лей, ауруу безитген адам а не 
мадаргъа да алданады. Айхай, 
аллайлагъа жюрюгенлени кё-
плерине дагъыда ауруула къо-
шуладыла. 

Махийланы Марзият а керти 
да озгъан ишлени сагъы-

ныучусу эсибиздеди.  Ала окъ-
уучугъа да сейир кёрюнюрюк 
болурла. Ол айтыучу хапарланы 
эсгертейим: «Огъары Чегем-
де Донгат деп къая барды. 
Къургъакълыкъ къысхан жыл-
да, адамла ары барып, жауун 

жаудурабыз деп, тилек этип, 
шыякы къазып болгъандыла. 
Андан тюрлю-тюрлю минчакъ-
ла, чокъуракъла эм башха затла 
чыгъарып тургъандыла. Аланы 
ауругъан адамлагъа такъгъан-
дыла. Жарагъан да эте эдиле.

Бир жол тамата къарындашы-
мы жилян къабады. Билеги терк 
окъуна тулукъча кёбеди. Быкъ-
мыпчыгъа (Къудайланы ата 
журтлары) жетдиригиз дейдиле. 
Анам, мен да аны ёгюз арбагъа 
миндирип, ары элтебиз. Анда 
Къудайланы Чубокагъа кёргюз-
тебиз. Ол а, сёз да айтмай, бир 
жохар минчакъны чыгъарып, 
аны билегине ышып, тюкюр-
ген да этеди. Олсагъат, биз да 
къарап тургъанлай, билекни 
кёпгени чёгеди. 

Санлары ауругъанла уа Мё-
люшкюге барып, гара сууну 

къазанда жылытып, агъач гул-
лагъа къуюп, ары кирип бол-
гъандыла. Алай бла сау болуп 
кетдик дегенни кёпледен эшит-
генме. Къанлары кётюрюлюп 
ауругъанла Огъары Чегемде 
Кам деп элде жашагъан Жаза-
ланы бир кишиге барып, мюй-
юзден этилген биз бла къартыкъ 
алдырыучу эдиле. Ол аурууну 
селейтирге болушханды. 

Бир жол юйде жашчыкъ 
ауруп, кече-кюн демей, тын-
члыгъыбызны алады. Не этерге 
билмей, аны  эллилерибиз Тат-
таланы Аминатха бла Айтекла-
ны Фаризатха кёргюзтеме. Ала 
окъуп тюкюргенден сора сабий, 
бауурча уюп, жукълап къал-
гъанды. Биз уллу эс бурмайбыз 
ансы, кёз тийген  барды. Аллах 
сакъласын андан.

Чапхын болуп алгъын да 
ауругъандыла. Ол шёндю 

да тюбеучюдю. Орусча анга 
рожа дейдиле. Андан  къый-
налгъаннга чапхын минчакъ 
такъгъанлай, сау болгъанды.

Къулагъы ауругъаннга уа 
чокъуракъ тагъып тургъан-
дыла. Къууукъ минчакъ деп 
да болгъанды. Бапыналаны 
Мариям бир балхам этиучю 
эди да, сирке болгъанла, аны 
сюртгенлей, андан къутулуучу 
эдиле. Айтекланы Ханифа да 
(жаннет чырагъы болсун) кёп 
адамгъа жарагъанды. Ол, 
дугъумадан чахауан этип, къу-
уукъ ауруулары болгъанлагъа 
бакъгъанын билеме.

Аз болмагъандыла а л-
гъын да къоллары, бут-

лары сыннганла, чыкъгъанла 
да. Алай сыннган-чыкъгъан 
жерни, шёндюча, гипс бла 
къатдырып, аны терс-тюз 
къайнагъанын, салыннганын 
билмей турмагъандыла. Ду-
малада аллайланы  Тежаланы 
Харуннга элтиучю эдиле. Ол 
къарагъан адамла бир тюрлю 
къыяусуз сау болгъандыла. 
Чычхан ауну дарманлыгъы 
болгъанын шёндю ким биле-
ди? Ол а къанны тохтатыргъа 
жарайды.

Башда айтылгъанла барысы 
да, жашауда тюбеп, сынал-
гъан затладыла. Бизде ёсген 
чыгъананы, лёкъуну, тюр-
тюню, жыгыраны, тойчаны, 
оразыкны, мантны дарман-
лыкълары бек уллуду билсек».

Махийланы Марзият врач-

лагъа, шёндюгю медицинагъа 
уллу хурмет этген инсан эди. 
Алай халкъыбызда  озгъан 
ёмюрледе болгъан культура 
унутула баргъаны аны жар-
сытханды. Таулула алгъын 
табийгъатха бек жууукъ эдиле, 
хар ауруудан кесибизни жери-
бизде дарман болгъанын уста 
билгендиле. 

Билгичлерибизни атлары 
битеу миллетибизде да 

белгили болгъандыла. Жан-
нетли болсун, Боташланы Сю-
лемен бла таныш эдим, аны 
юсюнден «Заман» газетде да 
жазгъанма. Мени бир танышы-
мы желкесинде бир зат ёседи 
да, битеу жууукъла анга  онко-
диспансерге бар деп тургъан-
лай, ол а, къоркъуп, бир зат да 
этмей, заманны оздура эди. 

Бир чакъда  ол  Сюлеменнге 
келеди. Ол а кырдыкладан су-
ула этеди, диетагъа олтуртады 
саусузну. Бир кесекден ёсген 
зат бишип ачылады да, жа-
расы да тазаланады. Шукур, 
андан сора желкеси алгъын 
халына келип, тап болгъан 
эди. Боташ улу жетинчи тёлю-
де билгич эди, жарсыугъа, бу 
ыз аны юсюнде юзюлгенди. 

Багъалы газет окъуучула-
рыбыз! Сиз миллетибизде 
халкъ медицина бла хайыр-
ланнган адамланы юслерин-
ден эшитген  неда аланы 
таныгъан эсегиз, жазыгъыз. 
Халкъ медицина бизни мил-
лет культурабызны кесегиди, 
унутулмасын ол, къурумасын.

БАЙСЫЛАНЫ Марзият.

Тюшле биз керти жашауубузда 
болгъан болумланы къайтара эсе-

ле, патчахха эмда жарлыгъа, нобель 
лауреатха эмда ючлеге окъугъаннга 
бирчала нек кёрюнедиле. Бек сейи-
ри уа, аланы бир кибиклери, социал 
басхычда уллу башхалыкълары бол-
гъанладан сора да, бир бирден узакъ 
культураланы эм расаланы келечиле-
рине кёрюнедиле.

Канадада, Германияда эм Къытайда 
алимлени тинтип эсеплегенлерине 
кёре, адамлагъа  жукълагъан кезиу-
леринде асламысында ала биреуден 
къачып баргъанча неда биреуню къу-
уаргъа кюрешгенча, кеч къалып  бир 
жерге чабып жетерге итиннгенча неда 
экзамен бергенча кёрюнеди. Андан 
сора да, он эмда кёп келген тюшлеге 
эротикалы, школда окъугъан жылла-
дан сюжет темала саналадыла. 

Бизни хар бирибизни «менлиги-
бизни» энчилигинде  бу тёрели 

сюжетле алай терк нек тюбейдиле?  
Аты айтылгъан психоаналитик Зигмунд 
Фрейд  тюшлерибиз эсибизни тере-
нинде букъдурулгъан  комплекслени, 

къоркъууланы эмда сюйюнюулени бел-
гилериди, дегенди. Алай  Искусствола-
ны эм дизайнны Бург Гибиченштейн 
атлы  университетинден (Германия) 
психолог Райнер Шенхаммерни акъ-
ылына кёре, Фрейдни оюму  терсди, 
жууапны уа нейробиология бёлюмде 
излерге тийишлиди. 

Сагъынылгъан тюшлени токъсан 
проценти  терк жукъуну кезиуюнде 

болуучудула деп чертеди профессор 
Шенхаммер. Ол сейир хал  жукълагъ-
андан сора 70-90 минутдан сора  жерин 
табады. Ол кезиуде  мыйыны тирилиги 
уянып тургъандачады, мыйыда къанны 
жюрюую теркленип, жюрекни урууу 
кёбейеди,  жабылгъан кёзле уа къаза-
уатны суратларын кёргенча боладыла. 
Алай бла бир кесекге борбайсызлыкъ 
сезилип, адам тебалмай турады. 

Жукълагъанда ол жаны бла хар ор-
ганны ишлеуюне мыйыны варолиев 
кёпюр деген бёлюмю жууаплыды, ол 
информацияны сырт сюек нерваладан 
мыйыны бёлюмюне ётдюреди. Анда-
дыла тёшекден къобаргъа заман жет-
генине неда Чомпарасны къучагъында 

энтта бираз кечинирге боллугъуна 
оноу этген нейронла. Андан сора да,  
варолиев кёпюрде бизни вестибуляр 
системабыздан келген белгилегени 
ачыкълап билдирген нейронла бар-
дыла.

Алай бла  жукъугъа бла уянып 
туруугъа жууаплы бёлюм сюй-

се-сюймесе да «вестибуляр цехден» 
къоншуларын къозгъайды. Армаулукъ 
къысхан  нейронла, санны борбай-
сызлыгъын ангылап, отчётну «ёрге» 
жибередиле. 

Къозгъалгъан мыйы аны энчи баш-
харакъ сейир сезимча ангылайды: учу-
уча неда сууда сюзюуча, неда хауада 
кётюрюлюуча. Тюшюнгде, сёз ючюн, 
къачып къутулургъа неда кийинирге, 
быстырларынгы жыяргъа кюрешесе, 
алай болалмайса – ол хал да, айтханы-
бызча,  санны бла мыйыны ол чакъда 
бир акъылгъа келалмай тургъанлары-
ны белгисиди.

Насыплы тюшле уа алай аз нек-
диле? Чомпарасны дуниясында 

асламысында биз къоркъууланы эмда 
тынгысызлыкъны сезебиз. Райнер 

Шенхаммерни анга да барды жууа-
бы.  Иш а серотонинни (ол насыпны 
гормонуду) ёлчеми  кече ортасындан 
эрттенликге дери сагъатлада эм азгъа  
тюшгениндеди. Аны себепли къоркъу-
улу тюш кёргенлей, аны билгичлеге ай-
тып ангылатдырыргъа ашыкъмагъыз. 
Кечеги басдырыкъланыуну кёбюсюнде 
химиялы процессле бла байламлы 
сылтаулары бардыла.   

Ярослав КОРОБАТОВ.
«Комсомольская 

правда» газет.

Ата-бабаларыбыз саулукъларын 
къалай тюрлю сакълагъандыла

Таматала айтханнга кёре,  бизни миллетде алгъын 
заманлада халкъ медицина айнып болгъанды, кыр-
дыкланы кючлерин сезгенле аз тюйюл эдиле. Ол ху-
нер кете барады, энди жюрютюлмейди, алай  озгъан 
ёмюрледе халкъда саусуз адамны багъыу жаны бла 
терен билим болгъаны бек сейирлик шартды.

Къужур затла
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БИРГЕ 
УШАГЪАНЛА

Га л и н а  Б р еж н е в а 
къыз заманындан окъ-
уна атасына тынчлыкъ 
бермегенди. Бир ке-
зиуде  комсомолгъа 
кирирге унамай тох-
тагъанды,  артда  уа 

атасы тенгли бир цир-
качха эрге чыкъгъан-
ды… Той-оюнну, ичгини 
бек сюйгенди. Алай 
аракъыгъа бютюн бег 
а ючюнчю эри Юрий 
Чурбанов бла жашап 
башлагъанда юйренн-
генди.  Генера льный 
секретарь болуп тур-
гъан атасы ёлгенден 
сора уа эсирмей бир 
кюн да къалмагъан-
ды.  Галина Москваны 
тийрелеринде телилеге 
бакъгъан больницада 
ёлгенди, къатында не 
жууукъ адамы, не тенги 
болмай.

Чурбановну юсюн-
ден айтханда уа, ол 
юй бийчесини не ай-
ланнганын, не ичгенин 
тыялмагъанды. Аны 
къой, кеси да шешагъа 
терк-терк узала баш-
лагъанды, келир за-
маннга ахшы умутла 
этип.  «Жюз къоюнг 
болмасын да, Чурба-
новча къатын ал» - деп, 
халкъда бошдан айтыл-
магъанды.

Ичерек болуп т ур-
гъанлай, ол: «Кёп да 
бармай мен боллукъма 
генеральный секретарь. 
Брежнев къуллугъун, 
ырысхысын да манга 
къояргъа айтханды»,- 
деп махтана эди. Алай 
къадар башха тюрлю 
оноу этгенди – Чурбанов 
хар затдан да къуру къа-
лып, тутмакълыкъны да 
сынап, къатында  бир 
жууукъ адамы болмай 
ёлгенди.

БИРСИ ИЛЬИЧ
Ленинни гитче къарын-

дашы Дмитрий Ульянов-
ну патчахны заманында 
доктор усталыгъы бла 
къыйналмай жашар онгу 
болгъанды. Сейир тюй-
юлмюдю: 1917 жылда, 
Евпаторийде санитар 

врач болуп ишлеп тур-
гъанлай, ол артда аны 
къарындашын ёлтюрюр-
ге аздан къалгъан тиши-
рыу бла танышханды. 
Фанни Каплан Кърым-
гъа тутмакъдан  сора 
кесине бакъдырыргъа 
келген эди.

Земский управа да 
Дмитрийни бла Фанни-
ни сёзлерин этгендиле, 
ала бир бирлерин сюе-
диле, бирге къайры эсе 
да кетип, къайтмай кёп 
туруучуларын да айтып. 

Кертиди, Д.Ульяновну 
жашау шартларында 
а н ы  с ю й м е к л и г и н и 
юсюнден бир зат да 
жазылмайды. Алай къа-
ты ичгенини юсюнден а 
белгилиди. 1919 жылда  
эсирип  Кърым ССР-ни 
кеси башчылыкъ этген 
Совнаркомуну жыйылы-
ууна окъуна келген эди. 
Бир жол а ары «Мен – 
Ленинме!» деп къычы-
рып киргенди. Дунияны 
пролетариатыны бача-
масы уа гитче къарын-
дашына: «Ол телиди», 
-деп къоюучу эди.

ОЗГЪУР ЛЁТЧИК
Василий Сталин 15 жы-

лындан ичип башлагъан 
эди. Жылдан-жылгъа 
ол осал къылыкъгъа 
бекден-бек бериле бар-
гъанды. Болсада ол анга 
урушха дери авиация 
школну бошап, иги лёт-
чик болургъа чырма-
магъанды. Фронтда ол 
кёкге душман бла сер-
мешге 25 кереден кёп  
учханды эмда, тюрлю-
тюрлю шартлагъа кёре, 
1-5 немисли самолётну 
агъызгъанды.

Аскерде жаралы бол-
гъанды деген хапар 
а ётюрюк болгъанды. 
Кертиси  чабакъ тутуу 
бла байламлыды. Васи-
лий аны кеси къурагъ-
анды, анда уа нёгерле-
ри бла бирге эсирип, 
суугъа гранатла атып, 
чачдырып, чабакъланы 
алай тутхандыла. Ол 
заманда нёгерлерин-
ден бири жоюлгъан-
ды, экиси уа, ол санда 
В.Сталин да, жаралы 
болгъандыла.  Васи-
лийни госпита льгъа 
жибергендиле  (сёз 
ючюн, Никита Хрущёв-
ну жашы Леонидге, ол 
да лётчик эди, ичги 
башы бла тёгюлген 

бир тойда  сунмай тур-
гъанлай бир тенгизчи-
ни ёлтюргени ючюн 8 
жылгъа сюд этгендиле 
эмда кесини жаралары 
да иги да сау болгъун-
чу фронтха жиберип 
къойгъандыла)…

Москваны аскер окру-
гуну аскер-хауа кючле-
рини таматасыны къул-
лугъундан Василийни 
Сталин кеси кетергенди 
-  ол  къырал оноучу-
ланы къууанчларына 
кеф болуп келип, тюй-
юш къурагъаны ючюн. 
Атасы ёлгенден сора 
анга Москвадан кетерге 
буюргъандыла, алай 
ол бой салмагъанды 
да, анга аскер кийимле 
киерге эркин этмей тох-
тагъандыла.

1953 жылда апрельде 
Василийни тутхандыла, 
партияны башчыларын 
«аманлагъаны» ючюн.  
Саулай да 8 жылны ол-
туруп чыкъгъандан сора, 
аны тыш къыраллылагъа 
жабылып тургъан Къа-
заннга жибергендиле. 
Ол анда 1962 жылда 
ичгенден ёлгенди. 

АЛТЫН 
АЛКОГОЛИК

Украинаны Компар-
т и я с ы н ы  А К - с ы н ы 
биринчи  секретары 
В.Щербицкийни  жашы 
Валерий барып тох-
тагъан алкоголик бла 
наркоман болгъанды. 
Аны къылыкъларыны 
юсюнден Киевде айт-
магъан жокъ эди. Ху-
нерсиз да болмагъан, 
бийик билим алгъан, 
къысха заманны ичин-

де техника илмуланы 
кандидаты болгъан 
жаш къуллукъдан эсе 
ичгини сайлагъанды.

Алтын жаш тёлю ке-
зиулю кере безирерге 
жыйылгъанда,  Украи-
наны Компартиясыны 
АК-сыны эл мюлк жаны 
бла секретарыны жашы 
дачадан тас болуп, та-
былмай къалгъанды. 
Ол аманлыкъны этген-
лерине ишекли бол-
гъанланы араларында 
Валерий да болгъанды. 
Ичген заманда хар ким-
ге аман айтып, тюерге 
чабып, аны киши тыял-
магъанды. Бир ненча 
кере анга бакъдыргъан 
да этгендиле, алай ол 
жангыдан аракъыгъа 
бла наркотиклеге къай-
тып къалгъанды. 44 
жылында ёлгенди.

ГЕНСЕКНИ 
ТЫЙГЪЫЧСЫЗ 

УЛАНЫ
Ю р и й  А н д р о п о в 

ха лкъны аракъыдан 
жайыкъдырыргъа, аны 
иги  ишлерге  юйре-
тирге мурат этгенди. 
Алай генсекни бирин-
чи къатынындан та-
мата жашы ичгиден 
ёлгенини уа кишини 
хапары болмагъанды. 
Владимир Андроповну 
къадары кёп заманны 

ичинде белгисиз бол-
гъанлай къалгъанды. 
Аны жашау жолу уа ай-
ланч-къыланч эди: уру-
чулукъ ючюн тюрмеде 
эки кере олтургъанды, 
артда уа Тираспольгъа 
кетип, анда кийимле 
тикген фабрикада иш-
леп башлагъанды.

Къатын да алгъанды, 
сабийи да болгъанды, 
уручулукъну да къойгъ-
анды, алай шешагъа 
терк-терк узалып баш-
лагъанды. Юрий Ан-
дропов  анда -санда 
жашына ахча жибер-
генди, алай кеси бла уа 
кёрюшмегенди. Влади-
мир а  ишинден да ке-
тип, ичгиге бекден-бек 
батылып баргъанды. 
1975 жылда баууру цир-
роз болуп ёлгенди. Анга 
уа жа ланда 35 жыл 
бола эди.

«Аргументы и 
факты» газет. 

Былтыр октябрьден 
башлап декабрьни ахы-
рына дери битеу Россейде  
аскерге чакъырыу  бар-
дырылгъанды. Черек рай-
онну юсюнден айтханда, 
аны администрациясыны 
пресс-службасындан бил-
диргенлерине кёре, мында 
кюз арты кампания тохташ-
дырылгъан планнга кёре 
тынгылы бардырылгъан-
ды. 1991-2000 жылда туугъ-
анла  чакъырылгъандыла. 

Юч айны ичинде  комис-
сияны къараууна районда 
жашагъан 915 жаш кел-
генди. Аладан 331  аскер 
борчларын толтурургъа 
хазыр болгъанлары тох-
ташдырылгъанды. Аладан 
онбешиси  къуллукъ этерге 
кетгенди. Бу ишде  Къаш-
хатау, Бызынгы, Бабугент, 
Жемтала, Герпегеж элле-

ни администрацияларыны 
башчылары эмда аскер 
эсепни жюрютгенле иги 
къармашханлары, ол бор-
чларына жууаплы кёзден 
къарагъанлары  белги-
ленеди. 

Чакъырылгъанланы иги 
кесеги аскерге барыргъа 
ыразыдыла. Алай биринчи 
болуп бийик эмда энчи би-
лимлери неда «С» катего-
риялы водительге удосто-
верениялары болгъанла 
алынадыла.

Дагъыда бир кере эс-
гертирге тийишлиди: бир 
тюрлю сылтаусуз  чакъы-
рыу комиссияны ётмеген 
жаш адамлагъа 27 жыл-
лары жетгенлей аскер 
билетни орунуна справка 
берилип къалады.

Люба АДИЛОВА.

Адамланы социал жумушларын жалчытыу системаны 
игилендирир умутда КъМР-ни Урунуу эмда социал къо-
руулау министерствосу 2010 жылда биринчи июньда 
къурагъан «Бирикген социал телефон» служба ишлейди. 
Анда гражданланы сёлешип билдирген сорууларын сю-
зедиле, аланы юсю бла мадар табадыла.

Бу системаны борчлары ма быладыла:
* социал болушлукъ тапдырыу эмда социал жумушланы 

жалчытыу жаны бла консультацияла бериу;
 * быллай жумушларын жалчытыуну юсюнден къайры 

барып сорургъа билмегенлени санын азайтыу;
* консультацияла бериуню юсю бла социал жумушланы 

жалчытыу органлагьа баргъанланы санын азайтыргъа 
себеплик этиу;

* гражданлагъа закон бла къаллай эркинликле эмда 
гарантияла берилгени бла шагъырейлендириу.

Службагъа сёлешгенлеге министерствону специалист-
лери жууап бередиле. Ары ишчи кюнледе эрттенликде 
сагъат сегизден ингирде алтыгъа дери 8-800- 200-66-07 
номерге (хакъсыз) сёлеширге боллукъду.

Айырмалыла 
сайланадыла

«Бирикген социал 
телефон» служба ишлейди

Аскерге чакъырыу

Билдириуле

Советни жангы къаууму къуралады 
Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 

Коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО) 
советини юсюнден бегимни 3-чю кесегине тийишли-
ликде советни жангы къауумун къурау башланады. 
Бу билдириу басмаланнганындан сора эки ыйыкъны 
ичинде советге кирирге сюйгенле НКО-ла палатагъа 
заявкала иерге керекдиле.   

Советге ишлерин Къабарты-Малкъарда бардыргъан, 
къыралныкъы неда муниципалитетлени организаци-
ялары болмагъан НКО-ла кирирге эркиндиле (хар 
организациядан бирер кандидат). Аладан быллай 
документле изленирикдиле: 

- Советге кирирге сюйгенлерини юсюнден заявле-
ние;

- организацияны уставы;
- организацияны ишини юсюнден справка;
- берилген юлгюге кёре толтурулгъан анкета.
Документлени бу адресге иерге керекди: Нальчик 

ш., Ленин атлы проспект, 57-чи мекямны 3-чю къатысы.

Галина Брежнева эри Юрий Чурбанов бла.

Дмитрий Ульянов.

Василий Сталин.

Владимир Андропов.
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АТТАЛАНЫ ЖамалАТТАЛАНЫ Жамал

ГАЗЕТНИ 8-чи НОМЕРИНДЕ БАСМАЛАННГАН СЁЗБЕРНИ ЖУУАПЛАРЫ:

Энине: 1. Зауукълукъ. 6. Чайнашкы. 9. Ургъуй. 10. Ырахат. 11. Ийнар. 12. 
Байрам. 15. Уча. 18. Гыллыу. 19. Къарачач. 22. Салам. 23. Ара. 24. Ийман. 
25. Къар. 26. Нюр. 27. Азмыч. 29. Гирях. 31. Озгъунлукъ. 32. Ханты. 35. 
Локъум. 37. Уубет. 40. Баста. 42. Сайлау.  43. Ашлау. 44. Окъа. 45. Уку. 46. 
Къолташ. 48. Аят. 50. Къонакъбайлыкъ. 51. Чырлама.  

Ёресине: 1. Залим. 2. Учунуулукъ. 3. Лак. 4. Къууанч. 5. Чагъыр. 6. Чырай. 
7. Шахар. 8. Ыстым. 13. Айран. 14. Гыранча. 16. Айланма. 17. Темиркъазакъ. 
18. Гуржаба. 19. Къама. 20. Чокъуракъ. 21. Чырахтан. 22. Сабанлыкъ. 28. 
Мархабатлыкъ. 29. Гыллыуча. 30. Къурман. 33. Алысын. 34. Къурманлыкъ. 
36. Байлау. 38. Тауушлукъ. 39. Суусузла. 40. Балта. 41. Арыкълыкъ. 42. 
Сырачы. 47. Шай. 49. Тал. 

СЁЗБЕР
ЭНИНЕ: 5. Къыргъызда таула. 6. 

Нохну кемеси тохтагъан тау этеги. 
9. Назмуну алай айтыу ариуду. 
10. Христиан дин къуллукъчу. 11. 
Патчах аскерни чигинжиси болгъан 
халкъны адамы. 12. «Тогъуз кючю 
болгъан» ханс. 16. Кереклиси тенг-
ли бир. 18. Тюрк къыраллыкъ. 19. 
Нальчикге кирген элледен бири.  20. 
Ол дунияда гюняхлы адамны жери. 
21. Бек гитче бармакъ. 22. Музыка. 
25. Тау артындан келген къонакъ. 
30. Бештау тийреде тауну аты. 31. 
Иш хакъ. 32. Хантусну тюрлюсю. 
33. Чеплеуден этилген татлы зат. 

34. Ушкок атарыкъ марагъан зат.
ЁРЕСИНЕ: 1. Быллым тийресинде 

жер, къая аты. 2. Терек. 3. Бичен 
этиуде хайырланылгъан зат.  4. 
Уллу оноучу.  7.  Холамда аллай 
эл болгъанды. 8. Патчах юйю. 13. 
Ариу къанатлы. 14. Ёлмесенг да, 
ол келеди да, къарыусуз этеди. 15. 
Дарийни сыйлысы. 17. Малкъар бла 
Бызынгы череклени араларында 
тау. 23. Терс-Къолда жер аты. 24. 
Тиширыу ат. 26. Сютден этилген 
зат. 27. Басмаланнган затны анга 
урадыла. 28. Халкъ жууунуучу жер. 
29. Жибек жюнден жамычы.

Этюд

Омар сары мыйыкъ-
лы, кенгбет, мазаллы 
адам эди. Кеси да, эл 
советде арбачы болуп, 
эл комиссарланы жюрю-
тюп тургъанды. Атлагъа, 
тачанкагъа аламат иги 
къарагъанды.

Аны, бир затдан сора, 
шарайыбы эсленмеген-
ди. Ол да неди десегиз, 
элни ортасында, тюз да 
жол юсюнде, харчевна 
кибик болуучу эди. Ол 
бусагъатдагъы чайнала-
ны тамата къарындашы.  

Алайды да, ёрге-эниш-
ге ёте туруп да, Омар 
алайтын тохтамай озар-
гъа мадары жокъ эди. 
Арбада ким да болсун, 
сюйсенг Юсюп файгъ-
амбар олтуруп турса да, 
Омар ары бир ташаймай 
къалмагъанды.

Ол затха асыры юй-
реннгенден, иеси кеси, 
ж ю ге н л е н и  та рт ы п : 
«Тпру!» -деп айтхынчы 
окъуна, атла кеслери 
алларына тохтай эдиле. 
Бир-бирде, Омар ауругъ-
ан зат этип, арбачыгъа 
башха адам салынса да, 
атла харчевнаны къатын-
да, дыркъ деп, тохтап 
къала эдиле. Ол адам 
ичген этмесе да, тюшюп, 

ары кирип чыкъмаса, 
атла жерлеринден теп-
мегендиле.

Омар элде бек лакъ-
ырдачы, жарыкъ адам 
болгъанды. Не узакъ 
жолгъа чыкъсанг да (ол 
кезиуде уа Нальчикге 
окъуна арба бла барыучу 
эдиле), бирда эрикдир-
мей элтир эди.

Ол кеси элинде аны та-
нымагъан адамгъа неда 
башха элге баргъанда 
тюбегенине:

- Алан, сен Текеланы 
Омарны кёргенмисе? - 
деп соруп болгъанды. 

Угъай,  оллахий, деп 
жууап этгеннге:

- Аллай бир кёзлеринг 
чыкъгъа эдиле! - деучю 
эди.

Аны ол къылыгъы кен-
гнге жайылгъанды. Бол-
сада  ол кесин таныгъа-
надамгъа сормагъанды. 
Алай бир жолда уа аны 
да  ушкогу чарлады. Ол 
да былай болгъанды. 
Эл ичи бла жаяу бара 
тургъанлай, ол биреуге 
тюбегенди.

- Алан, жол болсун!
- Сау бол, оллахий, 

санга да жол болсун!

Алан, сен Текеланы 
Омарны зат кёрмединг-
ми? - деп сорду  биягъ-
ынлай.

Ол да анга къарады да 
(ким биледи, ол бир за-
манда Омарны лакъыр-
дасындан кюйгенледен 
болур эди, баям), былай 
жууап этди:

- Аны уа кёрдюм, ха-
рип, оллахий.

- Къайда, таланнган?
- Эл аягъында арбасы 

ууалып, бир аты да жол 
жанында сойланып, кеси 
да арба тюбюнде къа-
лып, иегилери сынып, 
бек онгсуз халы бар эди. 
Адамла тёгерегине ба-
сынып къалгъандыла. 
Мен да правленнге къу-
угъуннга бара турама. 
Сен жашыракъ кёрюне-
се, правленнге сен терк 
жетерми эдинг? - деп, ол 
ушакъ нёгерини  кёзюне 
къарады.

- Ай, ананг бергенни 
тёгерик, мах деп бер-
динг! - деп, Омаp, терк-
терк атлап, алайдан бир 
жанына суху кетди.  Ол 
адам да, хыйла кёзлерин 
сюзюлтюп, аны ызындан 
ышарып къарады.

КАЦИЛАНЫ Хабу.

ЛАКЪЫРДАЧЫ ОМАР
ХАПАР 

Терс-Къолда къыш. 


