
 

Газета издается на балкарском языке с 1924 года Интернет-версия: gazeta.zamankbr.ru

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 
ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ ВРЕМЯ

Шабат кюн, 2 март, 2019 жыл     № 23 (20600) 

ЗА МАН

Ахыры 2-чи бетдеди.

Биринчиден,  Пар-
ламентни къауумун-
да  болгъан тюрле-
ниуле сюзюлгендиле. 
Джамбулат Эркенов-
дан Промышленность, 
транспорт, связь эм 
жол мюлк, Регламент, 
депутат этика эм Пар-
ламентни ишин къурау 
жаны бла комитетлеге 
кийириуню юсюнден 
тилек берилгенди.  

Законла чыгъарыучу 
органны контроль-эсе-
плеучю комиссиясыны тамата-
сы болуп тургъан Маремуков 
Арсен Аминовични  депутат 
полномочиялары ол ёлгени 
бла байламлы  болжалдан 
алгъа тохтатылгъанлары ючюн 
Регламент, депутат этика эм 
Парламентни ишин къурау 
комитетни башчысы Канса-
ланы Елена  аны  къуллугъуна  
Тимур Тхагалегов тийишли 
кёрюлгенин билдиргенди. 

Депутатла Светлана Ба-
унну Май район сюдню 1-чи 
номерли участкасыны жа-
рашдырыучу судьясына къа-
был кёргендиле. Ызы бла 
законланы проектлерин сю-
зюуге киришгендиле. «КъМР-
ни бюджетини дефицитини 
бир кесегин къайтарыр ючюн  
федерал бюджетден  кредит 
бериуню юсюнден документге 
къошакъ келишимни къабыл 
кёрюуню юсюнден» законну 

проекти эки окъулууда къабыл 
кёрюлгенди.

КъМР-ни финансла мини-
стрини къуллугъун толтургъан 
Елена Лисун  ангылатханнга 
кёре, документ субъектлеге 
берилген бюджет  кредитле-

ни реструктуризациясыны 
жорукълары тюрленнгенле-
ри эмда РФ-ни Финансла 
министерствосу бла жангы 
келишимге къол салыннганы 
бла байламлы жарашдырыл-
гъанды. Къошакъ да уа бор-
чну къайтарыуну болжаллары 
сакъланмасала, къаллай та-
зир салынырыгъы, аны ёлче-
ми да белгиленипдиле. 

Быйыл Къабарты-Малкъарны  муниципал жол мюлк фондларына 
республиканы бюджетинден 225 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп 
билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерство-
сундан.

Субсидияла беш муниципалитетге, эки шахар округга эмда юч 
шахаргъа берилликдиле. Ол санда Бахсан шахар округга - 100, Про-
хладна шахар округга - 25, Нарткала шахар округга - 25 эмда Терек 
шахаргъа – 35 миллион сом бёлюнюрюкдю.  Бу жаны бла келишим 
къабыл этилгенден сора, аланы санына Нальчик да къошуллукъду. 
Проектде айтылгъаннга   кёре ара шахаргъа 432 миллион сом бё-
люнюрюкдю, деп билдиргендиле информагентстволадан. 

Садикге кезиулерин сакълагъанланы тизмеси къысхаргъанды
Быйыл Нальчикде школгъа дери билим берген учреждениялагъа 

юч жюзден аслам сабий алыннганды. Ала алгъын кезиулерин сакъ-
лагъанладандыла. Мындан арысында садиклеге эм биринчи оче-
редьде тургъанланы, кеси районларында баргъанланы неда Наль-
чикде жашагъанланы аллыкъдыла. Шахарны  администрациясында 
сабий  садлада жерлени жетерча этиу борчну толтуруугъа  энчи 
магъана бериледи, деп билдириледи мэрияны пресс-службасындан.    

Жашау журтланы хайырландырыу жорукъланы 
бузгъанлагъа жууаплылыкъ къатыланады

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйы-
лыуунда комитетлени къауумларына тюрлениуле 
кийирилгендиле, РФ-ни Къырал Думасына  башлам-
чылыкъла да къабыл  этилгендиле. Кенгешни спикер 
Татьяна Егорова бардыргъанды.  Бек алгъа ол  Джам-
булат Эркеновха эркин болгъан депутат мандат бе-
рилгенин билдирип, аны алгъышлагъанды.  

Правительствону юйюнде 
Казбек Коков  КъМР-ни халкъ 
художниги Мухадин Кишев эм 
аны юй бийчеси, искусствовед 
Жаклин Диана Мосс бла тю-
бешгенди. Суратчы республи-
каны оноучусуна жангы чыгъ-

армачылыкъ проектлерини, 
къураллыкъ кёрмючлери бла 
байламлы ишлерини юсюнден 
хапарлагъанды.

Тюбешиуню чегинде  Рос-
сейни эмда тыш къыралланы 
уллу экспозиция майданла-
рында Къабарты-Малкъарны  
халкъларыны къол чыгъар-
мачылыкъ  искусстволарыны 
даражаларын ачыкълауну, 

суратлау искусствону эмда са-
улай  маданиятны  айнытыуну 
юсюнден сёлешгендиле.

Правительствону юйюнде 
КъМР-ни Башчысыны къул-
лугъун болжаллы халда тол-
тургъан К.В. Коков асламлы  
басма къырал органланы 
таматалары бла тюбешгенди. 

Сюзюлген темаланы арала-
рында СМИ-лени бюгюннгю 

кюнде болумлары эмда аланы 
мындан ары айнытыу, адам-
ларыбызны  жашауларыны 
качестволарын игилендириу 
бла байламлы республикада 
кийирилген жангы борчланы  
информация жаны бла толу 
кёргюзтюу,  жамауат бла бай-

ламлыкъ тутуу, республикада 
жашагъанланы жарсытхан  
проблемаланы ачыкълау, 
басма продукцияны жайыу, 
Къабарты-Малкъарны  район-
ларында  качестволу телеве-
щанияны жалчытыу вопросла 
болгъандыла. 

ТЮБЕШИУ

Суратлау искусствону эмда саулай 
маданиятны айнытыуну юсюнден баргъанды сёз

Жыйылыу

Асламлы басма органланы бюгюннгю кюнде болуму 
эмда проблемаланы тамамлау онглары сюзюлгендиле

ПАРЛАМЕНТ

Муниципал жол мюлк фондлагъа – 225 миллион сом 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Россейни Экономиканы айнытыу министерствосу былтыр тёртюн-
чю кварталда регионлада  эм иги ишлеген къырал эм муниципал 
жумушланы тамамлагъан  Кёп функциялы араланы (МФЦ) рейтинги 
бла шагъырей этгенди.  Чыгъарылгъан эсеплеге  кёре Къабарты-Мал-
къарда МФЦ-ни ишине 90 процент берилгенди. 

Рейтингни къурагъанлы аны онбир кёрюмдюге кёре жарашдыр-
гъандыла. Ол санда къырал эм муниципал жумушланы толтурууда  
«бир терезе» деген проект къалай ишлегенине, арада неллай бир 
адамны жумушларына къаралгъанына,  Экономиканы айнытыу 
министерствону эсгериулери нечик толтурулгъанларына да.  Ре-
спубликаны учреждениясында аланы тамамлау жюз процентге 
жетгенди. Хайырланыучуланы ыразылыкълары да андан хазна артха 
къалмайды (99,73%).

Квартал сайын бардырылгъан рейтинг - толтуруучу власть органла-
ны РФ-ни субъектлеринде къырал жумушланы тамамлагъан араланы 
къурау эм айнытыу жаны бла ишлерине  багъа берирге болушады, 
деп билдиредиле информагентствола.  

Ахшы хапарла

КъМР-ни Кёп функциялы арасы бек игилени санында 
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Кёп болмай  Черек муни-
ципал районну администра-
циясында Жаш айырыучуну  
кюнюне жораланнган «Мени 
сайларгъа эркинлигим» деген 
тема бла байламлы школ кон-
курслада бла викториналада 
хорлагъанланы саугъалагъ-
андыла. Анга тамата классла-
ны окъуучулары, устазла эмда 
башхала къатышхандыла.

Жыйылыуну ача, Черек рай-
онну айырыу комиссиясыны 
председатели Къулбайланы 
Алан, бу ишни магъанасыны 
юсюнден айта, ол жаш адам-
лагъа айырыуланы юсюнден 
толуракъ билдирир умутда 

къуралгъанын белгилегенди. 
Андан сора да аланы граждан 
борчларын толтурургъа, уллу 
кёллюлюк этмезге себеплик 
этеригин да айтханды.

Къыралны тамблагъы кюню 
ёсе келген тёлю къаллай  сай-
лау этгенине кёре боллугъуну 
юсюнден районну админи-
страциясыны башчысыны 
орунбасары Къазийланы Ана-
толий, ветеранланы советини 
председатели Чеченланы 
Георгий, ОМВД-ны бёлюмю-
ню бла айырыу комиссияны 
келечилери Балаланы Алим 
бла Эфендиланы Заурбек да 
сёлешгендиле.

Ызы бла школ викторина-
лада хорлагъанлагъа Черек  
районну айырыу комисси-
ясыны атындан  дипломла 
эм  саугъала берилгендиле. 
КъМР-ни Айырыу комисси-
ясыны башчысы Вячеслав 
Гешевни атындан а Жаш 
айырыучуну кюнюне тири 
къатышхан устазлагъа Ыра-
зылыкъ къагъытла буюрул-
гъандыла.

Ахырында Къулбай улу жый-
ылгъанланы Къашхатауну  
Маданият юйюнде орналгъан  
айырыу участогунда экскур-
сиягъа чакъыргъанды.      

  «Къабарты-Малкъар Ре-
спубликаны Парламентини 
депутатыны статусуну юсюн-
ден» Къабарты-Малкъар Ре-
спубликаны Законуну 4-чю 
статьясыны 1-чи кесегини 6-чы 
пунктуна тийишлиликде  Къа-
барты-Малкъар Республиканы 
Парламенти бегим этеди:

1. «Единая Россия» Бите-
уроссей политика партияны 
Къабарты-Малкъар регион бё-
люмюнден бир республикалы 

айырыу округда айырылгъан 
Маремуков Арсен Амино-
вични Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламентини 
депутат полномочиялары ол 
ёлгени бла байламлы 2019 
жылда 7 февральдан башлап 
болжалдан алгъа тохтатыл-
гъаннга санаргъа.

2. Бу Бегим къабыл кёрюл-
ген кюнден башлап кючюне 
киреди.

Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Парламенти бегим 
этеди:

1. Къабарты-Малкъар Ре-
спубликаны Парламентини 
эсеплеучю комиссиясыны къа-
уумундан Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламентини 
депутат полномочиялары тох-
татылгъаны бла байламлы 
чыгъарылгъан Маремуков Ар-
сен Аминовични – ол комис-
сияны таматасыны - орунуна 

Къабарты-Малкъар Республи-
каны Парламентини депутаты 
Тхагалегов Тимур Лялюшевич-
ни кийирирге.

2. Тхагалегов Тимур Лялю-
шевични Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламентини 
эсеплеучю комиссиясыны та-
матасына айырыргъа.

3. Бу Бегим къабыл кёрюл-
ген кюнден башлап кючюне 
киреди.

Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Парламентини Ре-
гламентини 17-чи эмда 22-чи  
статьяларына тийишлиликде 
Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Парламенти бегим 
этеди:

1.Къабарты-Малкъар Ре-
спубликаны Парламентини 
депутаты Эркенов Джамбулат 
Хусеновични Къабарты-Мал-
къар Республиканы Парла-

ментини Промышленность, 
транспорт, связь эмда жол 
мюлк жаны бла комитетини, 
дагъыда Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламентини 
Регламент, депутат этика эмда 
Парламентни ишин къурау 
жаны бла комитетини къауум-
ларына кийирирге.

  2. Бу Бегим къабыл кёрюл-
ген кюнден башлап кючюне 
киреди.

Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Конституциясыны 
100-чю статьясыны 1-чи ке-
сегини «и» пунктуна, 117-чи 
статьясыны 3-чю кесегине 
эмда «Къабарты-Малкъар 
Республиканы жарашдырыучу 
судьяларыны юсюнден» Къа-
барты-Малкъар Республиканы 
Законуну 6-чы эм 7-чи статья-
ларына тийишлиликде Къа-

барты-Малкъар Республиканы 
Парламенти бегим этеди:

1. Баун Светлана Михайлов-
наны Май сюд районну 1-чи 
номерли сюд участкасыны жа-
рашдырыучу судьясыны къул-
лугъуна он жылгъа салыргъа.

2. Бу Бегим къабыл кёрюл-
ген кюнден башлап кючюне 
киреди.

Баун Светлана Михайловнаны Май сюд 
районну 1-чи номерли сюд участкасыны 
жарашдырыучу судьясыны къуллугъуна 

салыуну юсюнден
Къабарты-Малкъар Республиканы 

Парламентини
Б Е Г И М И

Къабарты-Малкъар Республиканы
Парламентини Председатели                                                       Т.ЕГОРОВА

Нальчик шахар, 2019 жыл 28 февраль, №1018-П-П

Маремуков Арсен Аминовични Къабарты-Мал-
къар Республиканы Парламентини депутат 

полномочиялары болжалдан алгъа 
тохтатылгъаныны юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы 
Парламентини
Б Е Г И М И

Къабарты-Малкъар Республиканы
Парламентини Председатели                                                       Т.ЕГОРОВА

Нальчик шахар, 2019 жыл 28 февраль, №1019-П-П

   Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини 
комитетлерини къауумларына тюрлениуле 

кийириуню юсюнден
Къабарты-Малкъар Республиканы 

Парламентини
Б Е Г И М И

Къабарты-Малкъар Республиканы
Парламентини Председатели                                                       Т.ЕГОРОВА

Нальчик шахар, 2019 жыл 28 февраль, №1020-П-П

    Къабарты-Малкъар Республиканы 
Парламентини эсеплеучю комиссиясыны 

къауумуна тюрлениуле кийириуню юсюнден
Къабарты-Малкъар Республиканы 

Парламентини
Б Е Г И М И

Къабарты-Малкъар Республиканы
Парламентини Председатели                                                       Т.ЕГОРОВА

Нальчик шахар, 2019 жыл 28 февраль, №1021-П-П

«Таксиде пассажирлени эм жюклени жю-
рютюу жаны бла жумушлагъа контрольну та-
мамлауну низамыны юсюнден» республикалы 
законнга да, кёргюзтюлген тюзетиулеге да, 
къаралгъанды. КъМР-ни Правительствосуну 
башчысыны орунбасары - инфраструктура эм 
цифралы  айныуну министри  Владимир Бо-
лотоков тюрлениуле документлени электрон 
халда жюрютюуню къурау бла байламлы 
болгъанларын айтханды. Дагъыда таксилени 
ишлерине контрольну толтурууну низамы да 
алышыннганды.  

Федерал законлагъа этилген тюрлениулеге 
тийишлиликде жашау журт контроль ючюн  
жууаплы органлагъа кёп къатлы юйледе ото-
уланы бузуп, жангыдан ишлеуню жорукъла-

рын сакъламагъанланы ачыкълау жаны бла 
полномочияла къошулгъандыла. Аны бла 
байламлы «КъМР-де жашау журт жорукъланы 
бир низамгъа келтириуню юсюнден» законнга  
тюзетиуле этилгендиле. 

Социал политика, урунуу эм саулукъ сакъ-
лау комитетни башчысы Хусейн Кажаров 
а «Инсанланы саулукъларын сакълауну 
юсюнден» законну 2-чи статьясына кийирил-

ген жангычылыкъланы 
кёргюзтгенди. Алагъа 
кёре  толтуруучу власть 
органланы медицина 
болушлукъну айныты-
уну полномочиялары  
кенгертиледиле. Проект 
эки окъулууда къабыл 
кёрюлгенди. 

Парламентни Зако-
нодательство, къырал 
къурулуш эм жер-жерли 
самоуправление жаны 
бла комитетини депу-
татлары федерал за-
конланы проектлерин 
хазырлагъандыла, ала 
жууукъ кезиуде РФ-ни 
Къырал Думасына кёр-
гюзтюллюкдюле. 

Кенгешге федера л 
инспектор Евгений Ткачев, РФ-ни Феде-
рал жыйылыуунда республиканы келечиси 
Улбашланы Мухарбий, Жамауат палатаны 
таматасы Хазратали Бердов, Конституция-
лы сюдню башчысы Геляхланы Абдуллах, 
Адамны эркинликлери жаны бла уполномо-
ченный Зумакъулланы Борис эм башхала да 
къатышхандыла. 

 ТИКАЛАНЫ Фатима. 

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

Айырмалы жаш айырыучулагъа - дипломла 

Жашау журтланы хайырландырыу жорукъланы 
бузгъанлагъа жууаплылыкъ къатыланады



3Интернет-версия: gazeta.zamankbr.ru З А М А Н
Быйыл республикадан 9500 

сабийни солутургъа эмда 
саулукъларын кючлендирир-
ге белгиленеди. Ол санда 
саулукъ сакълау лагерьледе 
-2872, муниципал солуу ба-
залада -560, санаторийледе 
-240, "Радуга" реабилитация 
арада -3680, кеслери сатып 
алгъан путёвкала бла да 320  
къызчыкъ  бла жашчыкъ ка-
никулларын ётдюрлюкдюле. 
Бу шартла школчула жай со-
лууларын зауукълу оздурур, 

саулукъларын кючлендирир 
ючюн жууаплы болгъан пра-
вительстволу комиссияны кен-
гертилген кенгешинде туура 
этилгендиле.

Жыйылыу КъМР-ни Урунуу 
эмда социал къоруулау 

министерствосунда баргъан-
ды.  Анга  КъМР-ни Башчы-
сында сабийни эркинликлери 
жаны бла уполномоченный 
Светлана  Тлинова, КъМР-ни 
урунуу эмда  социал къоруулау 
министри Асанланы Алим, 
башха тийишли ведомствола-
ны, профсоюзланы, муници-
пал къуралыуланы, саулукъ 
сакълау учрежденияланы 
келечилери къатышхандыла.

Профильли ведомствону 
таматасы  билдиргеннге кёре, 
республиканы гитче инсанла-
рыны жай солууларына  ха-
зырланыу иш  планнга кёре ба-

рады. Быйыл ол жумушлагъа  
184558,1 минг сом  къоратыр-
гъа белгиленеди. Ол санда  
саулукъларын кючлендириуге 
-64713,4 минг сом бёлюнеди.  
Сабийлерине путёвкаланы 
кеслери сатып аллыкъ ата-ана-
лагъа да  компенсация халда 
4500,0 минг сом тёленирикди.

Школ лагерьлени юслерин-
ден а  КъМР-ни жарыкъ-

ландырыу, илму эмда жаш 
тёлюню ишлери жаны бла 
министрини орунбасары  Ири-

на Шонтукова айтханды.  Ол  
ала ачыллыкъ мектепле бел-
гиленнгенлерин, анда турлукъ 
сабийлеге къаллай бир ахча 
къоратыллыгъын, школланы  

хар бири   къайгъы чыкъгъан-
лай олсагъат  билдирирча  
кнопкала бла жалчытылгъан-
ларын, къоркъуусузлукъ служ-
бала бла келишимлеге къол  
салына тургъанын, лагерьле-
де  ишлериклени хакълары 
тохташдырылгъанларын  да 
билдиргенди. 

КъМР-ни саулукъ сакълау 
министрини орунба-

сары  Татьяна Васильева уа 
учреждениялада жай кезиуде 
ишлерик медикле  бу кюн-
леде сайланырыкъларына, 
башха специалистлени да 
саулукълары тинтиллигине, 
битеу керекли медикаментле 
да жетишир чакълы бёлю-
нюрюклерине,  кёп башха 
ишле тамамланырыкъларына 
ышандыргъанды.

 Ич ишле министерствону бё-
люмюню таматасы  Аслан Аш-
хотов а   сабийлени лагерьлеге 
элтирик транспорт, солуу база-
ланы къатларында жаяу эмда 
автомобиль жолла тинтилли-
клерини, керекли жерледе 
белгиле салынырыкъларыны 

юсюнден  айтханды. МЧС-ни  
къуллукъчусу Анзор Шогенов 
да  кёп тюрлю жаны бла ко-
миссияла  къуралып, ишлерге 
хазырлыкъларын  чертгенди.

Кенгешде правительство-
лу комиссияны  ишини 

планыны, ишчи къауумланы  
юслеринден да билдириу этил-
генди. Тюбешиуню кезиуюнде   
Хайырланыучуланы эркинли-
клерин къоруулау эм адамны 
ырахатлыгъы  жаны бла надзор 
федерал службаны КъМР-де 
Управлениясыны башчысы 
Жирослан  Пагов да сёлеш-
генди. Ол быйыл республиканы 
кёп жерлеринде къыш хазна 
болмагъанын, аны себепли 
тюрлю-тюрлю  хаталы къурт-
къумурсхала да  ёлмегенлерин 
айтханды.  Алай эсе уа, ла-
герьле, турист базала болгъан 
жерлеге дарман себерге кере-
клисин эсге салгъанды. Быйыл  
республикада салмонеллёз  
бютюн бек жайылгъанын, ол 
а биринчи юй къанатлылагъа 
тийгенин да чертип,  бек сакъ 
болургъа чакъыргъанды. 

Светлана Тлинова уа  бизни 
республикагъа тышындан 
келип солурукъ   сабийлеге  
энчи эс  бурургъа кереклисин 
айырып айтханды. 

ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор алгъанды.

КъМР-ни Курортла эм туризм 
министерствосу бу сферада ахыр 
айлада болумну ачыкълагъан кен-
геш бардыргъанды. Анга КъМР-ни 
Правительствосуну председате-
лини орунбасары-инфраструктура 
эм цифралы айнытыу жаны бла 
министри Владимир Болотоков  
къатышханды. 

Жыйылыу башланырдан алгъа 
ведомствону башчысы  Мурат 
Шогенцуков журналистлени  ре-
спубликадагъы къонакъ юйлеге 
«жулдузла» бериуню,  кёп болмай 
Сочиде бардырылгъан Халкъла 
аралы инвестиция форумда Черек 
районда тау-лыжа курортну къурауну 
юсюнден эмда башха сорууларына 
жууаплагъанды. 

Къонакъ юйлеге «жулдузла» бла 
багъа бичиуню  министр бек магъ-
аналы жумушха санагъанды. Алай 
быйыл аны  толусунлай тамамлап бо-
шар онг болмагъанын билдиргенди.

- Бу иш бла келир жыл да кюрешир 
муратлыбыз. Нек дегенде къонакъ 
юйлени бек алгъа адам санларына 
кёре тинтебиз. «Жулдузла» да аз-
аздан берилликдиле, объектлени 
халларына кёре,- дегенди министр.  
Черек ауузунда курорт зонаны иш-
леуню проектини юсюнден айта, ол 
бюгюнлюкде Ростуризмде болгъа-
нын чертгенди ол.  

Ызы бла ведомствону арт айлада 
ишини юсюнден доклад бла курорт-
ла эм туризм министрни орунбасары 
Сумайланы Ахмат сёлешгенди.    Ол 
билдиргеннге кёре, былтыр респу-
бликада 552 минг турист солуп кет-
генди. Аладан 19 минги тыш къырал-
лыладыла. Бу кёрюмдю, 2017 жыл 
бла тенглешдиргенде, 20 процентге 
асламды. Республиканы курорт- ре-
креация эм туризм  комплекслени 
саны да 2 процентге ёсгенди. 

Саулай да республика бюгюн-
люкде бир ыздан 15 784 туристни 
алыргъа боллукъду. Озгъан жыл бу 
бёлюмден тюшген ахча 3,5 милли-
ард сом болгъанды.  552 мингден 
393 минги Минги тауну тийресинде 
солугъандыла. Ол да буруннгу жыл-
дан эсе 14,6 процентге асламды. 

Санаторийлени юслеринден айта, 
Сумайланы Ахмат алада саулукъ-
ларына бакъдыргъанланы саны 
2017 жылдан эсе 5 процентге кёп 
болгъанын  чертгенди. Андан сора 
да, республиканы туризм жаны бла 
онгларын ачыкълагъан брошюрала 
жарашдырылып Россейни 32 реги-
онуна жиберилгендиле. Объектледе 
къоркъуусузлукъну жалчытыугъа да 
энчи магъана берилгенлей турады.

- Былтыр 33 солуу объектде тинтиу 
ишле бардырылгъандыла. Алада 
179 бузукълукъ бла кемчилик ачыкъ-

ланнгандыла, - деп билдиргенди 
Сумай улу. Ызы бла инвестиция про-
ектлени юслеринден айта, докладчы 
2018 жылны ахырында «AZIMUT 
Отель Нальчик» ачылгъанын эсге 
салгъанды. Европалы эм Россей да-
ражада ишлегенледен бек кючлюге 
саналгъан къонакъ юй сеть бизде 
кесини объектин ачханы бек уллу 
жетишимиди. Шёндю республикада 
ол бек бийик даражалыгъа санала-
ды. Анда 70 адам да ишчи жерле 
тапхандыла. 

Тёбен Чирик кёллени тийресинде 
да бир къауум ишле бардырылгъан-
дыла. Сёз ючюн,  60  автомобиль 
сыйынырча стоянка ишленнгенди. 

- Бюгюнлюкде министерствода  
«Россей Федерацияда ич эм тыш 
туризмни айнытыу  (2019-2025 гг.)» 
федерал  целевой программагъа 
къатышыуну амаллары сюзюле ту-
радыла. Анга «Атажукинский парк» 
эм «Черек» турист-рекреация кла-
стер» проектле бла кирир муратлы-
быз, - деп билдиргенди докладыны 
ахырында Сумай улу.

Андан сора да, кенгешде «Наль-
чик» курорт», «Эльбрус» курорт» 
ОАО-ны эм «Эльбрустурист» акци-
онер обществону келечилери да 
отчётла бла сёлешгендиле.

КЪАСЫМЛАНЫ Аминат. 

Сабийлени жай солууларыны 
къайгъысын кёрюп башлагъандыла

Мониторинг

Бизге келген туристлени 
саны тохтамай кёбейеди

КОЛЛЕГИЯ

Кёп болмай КъМР-ни Инфраструктура 
эмда цифралы айныуну министерствосуну 
келечилери районлагъа жюрюген авто-
бусла  графикден таймай ишлегенлерин 
билир умутда мониторинг бардыргъандыла.  
«Нальчик - Лашкута», «Нальчик - Атажу-
кино», «Нальчик – Бабугент», «Нальчик 
– Къашхатау», «Нальчик - Нарткала» марш-
рутлада бузукълукъла  ачыкъланнгандыла. 
Водительле жолгъа кеслери сюйген заманда 
неда бир маршрутну къоюп, башхасына   
чыкъгъанлары да тохташдырылгъанды. 

Битеу бузукълукъла бла байламлы Ро-
странснадзорну Шимал Кавказда управле-
ниясы лицензияда излемлени бузгъанланы    
административ жууапха тартырча матери-
алланы сюдге жибергенди. 

Пассажир транспорт бла байламлы бир 
тюрлю сорууу, дауу да болгъанла бу теле-
фон номерлеге сёлеширге боллукъдула: 
8(8662) 77-85-08; 77-49-75.

Рейсге кеч чыгъадыла 
неда аны алышадыла 

Комиссия



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

Барыбызгъа да тохтамай ниет байлыгъыбызны ачыкълап кюрешген, уллугъа,
ЭСЛИ ТАМАТАЛАГЪА 

ТЫНГЫЛАЙ
Ол сюргюн жыллада Къазах-

станда Алма-Ата областьда Ке-
скелен районда ГЭС-8 поселокда 
туугъанды. Анда ата-анасы ишден 
бош болмай, кеси андан кёпге 
тамата болмаса да, жашчыкъгъа 
уллу къыйын тамата эгечи Кези-
бан салгъанды. 

Малкъар халкъ туугъан жерине 
къайтханда, Чиппа Кичибалыкъда 
тохтагъанды. Атамы хапарла-
рына кёре, юйюр тамата уста 
малчы эди. Аны Къазахстандан 
келтирген маллары асыры иги-
леден, аллай къумалы ийнекле 
жаяргъа сюйюп, кёнделенчиле 
таудан ётюп барып, анда мал из-
легендиле. 

Атам жол нёгер болуп къайтып 
баргъанда, ол кимни жашы бол-
гъанын билгенде, Чиппа аны ол 
кече артха иймей, мал къурман-
лыкъ этип, тийрени жыйгъанды. 
Сау болсун. Бу тюрлю дерслени 
кёрген Махти атасына ушап, 
таулулукъну къылыкъ хунерин 
жюрютгенине не сёз.

Ол школда окъугъан заман ала-
мат эди – тюзлюк тохташхан, та-
улула эски журтларына къайтхан, 
бир бирни тансыкълап, ишден 
арып келселе да, бирге жыйылып, 
жыр, жомакъ, таурух айтхан. 

Бир ушагъында Махти былай 
эсгере эди: «Анам, Абдуллаланы 
Махмутну къызы Халимат, бир да 
аламат боза этиучю эди. Ингир 
сайын Кичибалыкъда атамы тёге-
регине жыйылыучу эдиле тенгле, 
жууукъла: кесибизни тукъумдан 
Мухаммат, Гала, Боташланы Му-
хаммат, Башийланы Шамшюдин, 
башхала да. Ахыргъы сагъыныл-
гъанны атасы Амий кёп зат биле 
эди. Шахмырзаланы Саид андан 
бир къауум зат жазып алгъанды. 
Ма ала жыйылып, мен да ол ала-
мат къартланы чапчы-келчилери 
болуп, жырларына, таурухларына 
тынгылагъанма…»

БИЛИМНИ СЕЙИРЛИК 
ТЕНГИЗИНЕ 
ТЕРЕН КИРИУ

Школну бошагъанлай, Мах-
ти Къабарты-Малкъар къырал 
университетни тарых бёлюмюне 
киргенди. Мында окъууун тауус-
ханлай, Москвагъа барып, анда 
М. Горький атлы адабият институт-
да билимин ёсдюргенди. Къырал-
да, андан тышында да белгили 
профессорланы къолларында 
окъугъан уллу насып эди узакъ тау 
элден келген жашха. Журтубай 
улу ол жыллада ара шахарны бек 
уллу библиотекаларында халкъы-
бызгъа жарарыкъ, аны буруннгу 
жолун жарытырыкъ илму ишлени 
тинтгенди. 

Ол заманда къырал адамла 
жаратмагъан ишле да басма-
ланнгандыла, аланы букъдуруп 

окъугъандыла студентле. Къазах-
лы жазыучу, назмучу Олжас Су-
лейменовну кёпле онгсунмагъан 
«Аз и Я» китабы уллу дауур чыгъ-
аргъан эди Москвада ол кезиуде. 
Бир-бирле ол тюрк миллетни 
историясын бийик этерге сюеди 
деп, дау айта эдиле.  Махти уа 
анда бир тюрлю бир хата келтир-
лик жер тапмагъанды. Эрттегили 

тюрк халкъны тарыхы кёп тюрлю 
уллу ишле бла белгили болгъанын 
а къоркъмай, ийменмей ангылат-
ханды. 

Буруннгу Русьну эсгертмеси 
«Слово о полку Игореве» деген 
китапда тюрк сёзле, ангыламла 
тюбегенлерин да Махти ол за-
манда эслегенди. Ол да, Байзул-
лаланы Алий да жазгъандыла 
аны юсюнден. Орус князь по-
ловчулагъа келип, уруш ачханды,  
алай хорлатханды.  Артда иги 
кесек жыл озуп, «Другая повесть 
о полку Игореве» деген илму 
ишин жазгъанды Махти. Аны ол 
Адабият институтда устазларына 
атагъанды. Билимни ма аллай 
сейирлик жолун ачханды таулу 
жаш, кесине, бизге да, насыпха.

ЖЫРЛА, ЖОМАКЪЛА, 
ТАУРУХЛА

1984 жылда Нальчикге къай-
тып, Махти Къабарты-Малкъар 
илму-излем институтну фольклор 
бёлюмюнде ишлеп башлагъан-
ды. Ол керти фольклорчу болгъа-
нын терк окъуна билдирген эди 
– халкъ чыгъармачылыгъыбызны 
толу тинтилмей тургъан жанрла-
рын дуниягъа белгили этгенди. 
Малкъарда, Къарачайда да тау 
эллеге айланып, къартлагъа 
тюбеп, бир ёмюрден бирине ёте 
келген нарт, тарых, жигитлик жыр-
ланы, жомакъланы, таурухланы, 
мифлени жазып алгъанды. Ол 
уллу байлыкъ, юзюлген минчакъ-
лача, тёгюлюп тургъанын, тас 
болургъа боллугъун да ангылап, 
Журтубай улу ишин, саулай да 
жашауун  анга жоралагъанды.  

«Къарачайлыланы бла мал-
къарлыланы буруннгу ийнаны-
улары» («Древние верования 

балкарцев и карачаевцев») деген 
монографиясын ол 1987 жылда 
жазып бошагъанды, китап болуб 
а ол 1991 жылда чыкъгъанды. Ол 
тюкенлени тапкаларындан терк 
окъуна тас болгъан эди, бюгюн да 
аны излегенле кёпдюле. 

Анда Махти адам улу эрттеден 
да жууап излеп тургъан кёп затны 
юсюнден айтады. Къарачай-мал-

къар мифологияны тасхаларыны, 
жашырынлыкъларыны юсюнден 
ары дери толу илму ишле бол-
магъандыла. Китапны беш бёлю-
мю окъуучуну сейирсиндирирча 
хапарладыла. Мифледе жерни 
бла адамны жаратылыуу, жулдуз-
ла, ай, кюн,  таш салыу, тюшлени 
жоралау, ырысла, обурла, тейри-
ле, Малкъарда бла Къарачайда 
мажюсюлюк, христиан дин, ёл-
генни юсюнде этилиннген адетле 
дегенча кёп сейир зат тинтиледи. 

Ол окъуучугъа сейир болгъан-
дан сора да, бу затланы басма-
лап, алим къарачай-малкъар 
халкъ къаллай бир эрттегили 
болгъанын, ол ёмюрлени барыу-

унда къаллай жашау институтла 
къурагъанын  кёргюзтгенди.

НАРТЛАНЫ 
ЫЗЛАРЫ БЛА

Махти  «История и духовная 
культура карачаево-балкарского 
народа»  деген ишин 1994 жылда 
«Минги-Тау» журналны биринчи 
номеринде чыгъаргъанды. Анда 
биринчи китабында болгъан зат-
лагъа нарт эпосну тинтиу да къо-
шулгъанды. Нартла кимле эдиле, 
ала къалайлада, къачан жашагъ-
андыла, не бла кюрешгендиле, 
аланы адет-тёрелери, оюнлары, 
нарт жамауат, сауут-сабалары, 
нарт дуниясы дегенча  ма аллай 
сейир затланы жыйгъанды бирге 
бу ишинде ол. Аны Алтын Дебет-
ни, Алауганны, Къарашауайны, 
Ёрюзмекни, башха нартланы 
юслеринден да таурухла толту-
радыла.

Нартланы юслеринден Журту-
бай улу кёп аламат иш жазгъан-
ды. Аны «Карачаево-балкарский 

героический эпос», «Нартла», 
«Нарт жырла бла таурухла», 
«Аланский историко-героический 
эпос», «Происхождение нарт-
ского эпоса» деген китаплары 
чыкъгъандыла. Ол халкъыбыз-
ны жигитлик эпосун тынгылы, 
магъаналы байлагъанды бир 
бирге, заманын, болгъан жерин 
да келишдирип. 

«ТЫНЧАЙЫП 
КЪАЛЫРГЪА ЭРТТЕДИ»
Аны юсюнден ол кеси былай 

айтады: «Барыбыз да билгенден, 
сюргюн жашау жолубузну бары-
уун юзюп, кёп затдан юлюшсюз 
къойгъанды бизни. Къайтып 
келгенибизде, башха кавказ мил-
летледе нарт эпосдан хазыр ишле 
бар эдиле. Бизде уа – угъай. 

Сау болсунла, Шахмырзаланы 
Саид, Холаланы Азрет, Бёзюла-
ны Ахмат, эл-эллеге айланып, 
жыйгъандыла аны. 1966 жылда 
уа, Холаланы Азрет къурап, «Къа-
рачай-малкъар нарт таурухла», 
1996 жылда, Хаджиланы Танзиля 

жыйышдырып, уллу китапла бас-
маланнгандыла. 2004 жылда «Ка-
рачаево-Балкарский героический 
эпос» деп, мен да чыгъаргъанма. 

Болсада ол жаны тынгылыды 
деген сабырлыгъ а келмегенди. 
Нартланы юслеринден жыйыл-
гъан эки жюз бла жарым таурухну 
ала жашагъан жерлеге, ала этген 
ишлеге кёре бир ызлы этер ючюн, 
кёп кюреширге тюшгенди. 

Андан сора да, айтыла келгенде, 
жигитлени атлары, этген ишлери 
ажашхан жерле да тюбейдиле. 
«Нартла. Алан  халкъны жигитлик 
дастаны» китапда мен аланы 
тизгиннге келтирип, нартланы 
юсюнден айтылыу юзюлмей, бири 
бирин тутуп барырча этгенме. Аны 
бла бирге назму айтылыуну сар-
къып барыуун да сакълагъанма 
деп, алайды оюмум…»

КЮН САЙЫН 
ИЗЛЕННГЕН КИТАПЛА

Журтубай улуну «Ёзден Адет» 
китабы бир ненча кере чыкъгъан-

ды, тюрлендирилип, толтурулуп 
(2001, 2005, 2011 жыллада). Ол 
къарачай-малкъар халкъны 
жашау жорукъларыны жыйым-
дыгъыды. Аны аллында автор 
дуниялыкъны жаратылыууну, 
аны бла адамны байламлыкъла-
рыны, гъаршдан башлап, нарт-
ха, тинибизге, динибизге дери 
хапарлайды. Андан арысында  
таулу адамны таулагъа, жерге, 
суугъа, кёкге, жашаугъа-ёлюм-
ге, къадаргъа, гюняхха-сууапха, 
тобагъа, харамгъа-халалгъа, за-
маннга… къарамын суратлайды.

Дагъыда бизни къайсыбызны 
да адам этген затланы юслерин-
ден айтады автор – жан бла къан, 
кишилик, фахму, ийман, акъыл, 
эс, чомартлыкъ, асыллылыкъ, 
игилик, тазалыкъ, ариулукъ, жа-
рыкълыкъ, шуёхлукъ… 

Анга кёре жашауда терс келген, 
адам улугъа заран этген шартла-
ны да ачыкълайды. Бу китапда 
ол къарачай-малкъар халкъны 
жашау жорукъларын, ёмюрле бла 
сыйдамлана, бир тёлюден бир-
сине ёте келген ниет тёрелерин 
бирге жыйышдыргъанды. 

Махтини «Малкъарны жаны» 
(«Душа Балкарии») деген китабы 
халкъыбызны къалыубаладан 
бери тин маданиятына аталгъан 
ишледен къуралгъанды. Анда хар 
таулугъа да ата-бабаладан къал-
гъан сыйлы затланы юслеринден 
айтады.

БЮСЮРЕУ
- Аллах ыразы болсун Журту-

байланы Махтиге, аны хайыры 
бла миллетибизге жарагъан кёп 
китап чыкъгъанды. Къайсын 
алсанг да, окъуучу: «Тейри, биз 
а…» – деп, кёлюн таугъа тенг 
этеди. Китап дегенинг кюзгюча 
бир затды. 

Адам эрттенликде тышына 

чыкъгъан заманда, тизгиним 
къалай болур деп, кюзгюге 
къарайды.  Биз да, тамблагъы 
кюннге атлана эсек, кесибизни 
къаллай, не тукъум, не халкъ 
болгъаныбызны билир ючюн 
китапла керекдиле – алагъа 
къарап, ата-бабаларыбызны не 
ахшылыкъла этип тургъанларын, 
неге къыйын салгъанларын, не 
талпыныулары болгъанларын 
билир ючюн, - дейди поэт, «Эль-
брус» китап басмада малкъар 
бёлюмню таматасы Табакъсой-
ланы Мухтар. 

Мен да анга къошулама. Адам-
ны жашау магъанасы этген ишле-
рине кёре ёнчеленеди. Махтиге 
Аллах узакъ ёмюр, саулукъ бер-
син, анга ол бек керекди, кесин, 
бизни да къууандыра, кёп уллу 
ишле этер ючюн.

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

Юбилей

Фахмулу жазыучу, 
этнограф, тарыхчы, 
фольклорчу

Алим, этнограф, фольклорчу, жазыучу Журтубайланы Чип-
паны жашы Махтиге бу кюнледе жетмиш жыл толады.  Юби-
ляр малкъар халкъгъа, битеу дуния тарыхына да магъаналы 

болгъан уллу илму ишлени авторуду.

Солдан онгнга: Журтубайланы Махти, Ахматланы Мариям, Абдуллаланы 
Марина, Биттирланы Тамара, Табакъсойланы Мухтар. Тырныаууз.

Чегем чучхурлада.
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гитчеге да ариу адет-тёрелерибизни къадалып сингдирип тургъан сыйлы ёзденибиз

Алан миллетни жашауунда къууанч, 
эркин да, къара, бушуу заманлары, 
чакълары да бола келгендиле, алай ол 
ата-бабалары къойгъан ниет байлыгъын 
унутмагъанды. Ол хазнаны иги кесеги арт-
да тас болгъанына сёз жокъду, артыкъ да 
Къазахстан бла Орта Азияда сюргюн жыл-
ланы хатасындан, аны аллында келген 
къыйынлыкъланы айтмай къойсакъ да. 

Кёчгюнчюлюкден къайтхан заман, ол 
жыллада сабий болсам да, бюгюнча 
эсимдеди. Жашау жаппа-жангыдан баш-
ланнганча, алай эди. Ол заманда, адам-
ланы, къартланы ушакъларына тынгылай: 
«Тау адетге кёре», «Ёзден адетде аллай 
зат жокъду», «Тау адетни бузма»,- деп 
айтханларын эшите-эшите тургъанма. Ол 
жыллада мен, нек этгеними да билмей, 

халкъда жюрюген айтыуланы бир деф-
терге жаза тебирейме – бек биринчи, чам 
хапарланы, сёзлени, адетлени да.

Артда уа кюнлени биринде, рецензия 
жаз деп, къабарты бла малкъар халкъла-
ны юслеринден жазыллыкъ китапны пла-
нын къолума тутдурадыла. Окъуп, къарап 
чыкъдым - айхай, «Тау Адетни» юсюнден 
анда бир сёз тапсанг а! Ол ишни къолгъа 
алып кюрешмей болмазлыгъын билдим.

Алай бла жаратылды бу китап. «Ёзден 
адет» адамлыкъгъа жол юйретеди, хар 
инсаннга керти адам бол дейди. Заманла 

бизге дери да тюрлене баргъандыла, 
игилиг а – игиликди, аманлыкъ да – аман-
лыкъды. Хар дуниягъа туугъан кюн сайын 
ол эки жолдан бирин сайлайды. «Ёзден 
адет», ата-бабаларыбызны ауазы болуп, 
игиликни, тюзлюкню жолун сайларгъа бо-
лушады, аны эшитген-окъугъан буруннгу 
адамла бла кенгешге киреди. 

Бир-бир окъуучула бу китапха «Билим», 
«Дуния», «Адам» 
деген бёлюмле 
не  себепден 
тюшгендиле деп 
сорургъа бол-
лукъдула. «Ёзден 
адет» жаланда 
хал-къылыкъ, 
адет жыйым-
дыгъы тюйюл-
дю. Ол этикабыз-
ны кодексиди, 
халкъны адетле-
ри уа халкъны ду-
ниягъа, адамгъа, 

табийгъатха къарамы бла байламлыдыла. 
Аны себепли алайсыз чыгъарма толу 

боллукъ тюйюл эди. Бу китапны окъугъан 
адамланы «Ёзден адетден» тынгылы ха-
парлары боллукъду деп ышанама.

«Ёзден адет» жаланда халкъыбызны 
акъыл сёз эсгертмеси тюйюлдю, ол по-
эзияды. Окъугъан адамлагъа уа аны бек 
уллу магъанасы барды. Баям, ол акъыл 
сёзлени тизген ата-бабаларыбызгъа да 
ол тюз алай эди, ансы къара сёз бла да 
айтып къояр эдиле.

...Къайсы халкъны тарыхында да бир 
зат эсленеди – жамауатны эм башын-

дагъыла кеслерини энчиликлерин 
чертирге сюйгендиле, адет-тёреден 
бийикге салыргъа кюрешгендиле. 
Бизде бийле да, кеслерин халкъдан 
бийикге кётюре, бир-бир адетлерин 
энчи этселе да, ёзден адетден чыкъ-
магъандыла, халкъдан энчи кодекс 
да къурамагъандыла; аны къой да, 
адетге барындан да къаты болургъа кю-
решгендиле – алайсыз миллетде сыйлары 
жюрюрюк тюйюл эди (эски жырлагъа 
къарагъыз).

Къул деб а «Ёзден адет», ыспассыз этип, 
жарлы жашап, анга-мынга ишлеп айланн-
ган адамгъа айтмайды (сёз ючюн, 19-чу 
ёмюрде ёзденледен кёп да бай жашагъан 
къулла бар эдиле). Къул деп кодекс ишлен-
меген, намысын сакъламагъан, асылсыз 
сёлешген, жалынчакъ, адамлыгъын тас 
этген, адеп-къылыкъ билмеген адамгъа 
айтады – чынтты ёзден тукъумдан чыкъ-
гъан ол эсе да. 

Адамлыкъ, огъурлулукъ, намыс, киши-
лик, чомартлыкъ не заманда да ыспассыз 
болмагъандыла, эсленмей къалмагъан-
дыла. Башха жанындан а, кесин жюрюте 
билмеген, бедишлик иш этген, не сыйы 
жюрюген тукъумдан чыкъса да, халкъда 
хурмет кёрмегенди. Алай тюйюл эсе уа, 
биз ата-бабаларыбызны, адамны жюре-
гин, ишин сан этмей, жаланда мюлкюн 
бла тукъумун кёрюп тургъан эссиз киши-
леге санаргъа тюшерикбиз. 

Айхай да, «Ёзден адет» тукъумну да 
ыспассыз этмейди – огъурлу, жигит, чо-
март адамлары кёп эселе, аны къалай 
ыспассыз этерик эди? Алай ол бек алгъа 
адамны кесине къарайды, осалгъа жуу-

укъларыны артына бугъаргъа къоймайды. 
Ёзден деп кодекс намысына сакъ, огъ-
урлу, кишилиги болгъан, асыл адамгъа 
айтады, ол не къауумдан да болсун, къул 
тюйюлдю, жюреги-жаны эркинди. Кодекс 
адам къаллай болгъанын да, къаллай 
болургъа керегин да айтады, – эр киши, 
къарт, тиширыу, жаш, къыз, эл, халкъ, 
оноучу... 

Жюз жылла бла къуралгъан «Ёзден 
адетни» баш къайгъысы туура кёрюнюп-
дю – сёз кючю бла халкъгъа асыл адамны 
шартларын билдирип, ма керти адам 
быллай болургъа керекди, бир жанындан 
а – ма быллай болургъа уа  жарамайды 
дерге. Адам деген сёзге «Ёзден адет» бек 
уллу магъана береди, нек дегенде, керти 
адам болуп, алай къалгъан, жашагъан 
минг жыл мындан алгъа да къыйын эди, 
бюгюн да къыйынды.

Ийманлары, адамлыкълары, кишили-
клери да болгъан сыйлы ата-бабаларыбыз 
бизге «Ёзден адетни» осуят этип къойгъан-
дыла. Ол осуятны бузмасакъ, ала айтхан-
ны ангылап, адамлыкъ жолундан таймай 
баралсакъ, биз да адам, халкъ, миллет 
деген атлагъа тийишлибиз.

ЖУРТУБАЙЛАНЫ Махти.

Журтубайланы Махти къа-
рачай-малкъар халкъны 

закий жашларындан бириди. 
Миллетини тамыры къачан, 
къалайда, къалай орналып, 
ёмюр къатларында бегий, ниет 
дунияны къарачай-малкъар 
атлы деменгили терегин къалай 
ёсдюре келгенин кеси кёрюрге, 
ызы бла бюгюннгю, келечекки 
тёлюлеге да кёргюзтюрге къаст 
этген, къастына да Аллах ёт, 
хунер берген ас адамды.

Насыпха, кесини илмусу, та-
рыхы кёп жаны бла тинтил-

мей, дуниягъа белгили болмай 
тургъан аз халкъына не керегин 
терен ангылагъан жашды Махти. 
Анга кёре, ол малкъар филологи-
яны, мифологияны, этнография-
тарых мажарыулукъну сейирле-
рин кесини жашау къолайыны 
сейирлеринден бийикге салады. 

Алай бла бек алгъа уланлыкъ, 
инсанлыкъ борчун этеди. Мен 
алай сунама, аны эсинде, тин 
теренлигинде къалай эсе да бир 
буруннгулу таууш, чакъырыу, 
тилек шыбырдап тургъанча, 
ол алай кёп да, терен да андан 
тынгылагъанча. Заман гузабасы 
Махтини къулагъына кирмейди, 
анга сёз къоратхандан эсе, иш 
этген асыуду.

Ол къарачай-малкъар халкъ-
ны къалыубаладан бери 

тиринмеклик этим келген рухий 
жолун тинтеди. Таулула «къа-
рачайлыла», «малкъарлыла» 

деген атлагъа жетишгенли да, 
ары дери да, аланы табийгъат, 
дин къарамлары, ийнаныулары 
къалай болуучусун сюзеди. Жер 
юсюнде жашагъан бирси халкъ-
ла бла байламлыкълары къалай 
болгъанына къарайды. 

Ала бир жамауат, бир этнос 
болуп жашагъанлы, кесили-
клерин неде кёргюзтгендиле? 
Энчи энлерин табыуда, кеслерин 

таныуда неге жетишгендиле? 
Къалай бирикгендиле, нени мур-
дорунда? Бизни, «глобализм» 
кюч алып, къарыулу, кёплю 
къарыусузну, азлыны жамлап 
къояргъа хаппа-хазыр болуп 
тургъан кюйсюз заманыбызда 
«Бирликде тирилик» деп, тауда 
туугъан тауушлукъ насиятны 
сакъларыкъбызмы, сакълаял-
май, глобализмге жем болупму 
къаллыкъбыз?

Ол бары сейир окъууду. Была  
Махтини инсан акъылын 

толусунлай алгъан соруулады-
ла! Инсанлыкъны къурагъан 
тагыладыла! Ол арада жарашды-
рылгъан, жюрюген, ёсген къулта-
лыкъ Журтубай улуну китапдан 
китапха сейири, иши, тангсыныуу 
болгъанлай къалады. 

1988 жылда чыкъгъан «Къара-
чайлыланы бла малкъарлыланы 

буруннгу ийнаныулары» - аны 
биринчи уллу китабы, бек аздан 
айтханда, миллет сезимликге юй-
рениуню жолун ачхан китапды. 
Ол совет окъуулу, эсе да, хар иги 
затха да бу эки атлы халкъ совет 
властьны жылларында жетиш-
гендиле дей ёсген буруннгу къа-
рачайлыланы бла малкъарлыла-
ны кёзлерин кёп затха ачханды, 
аланы жашау тиричиликлерини 
кёп жанына жангы,  тюз къарам 
болдургъанды.

Андан сора да, Махтини «Къа-
рачай-Малкъар халкъны ниет 

культурасы», «Малкъар халкъны 
жаны», «Къарачай-малкъар нарт 
эпос» дегенча, дагъыда башха 
таза да мазаллы, тамаллы кита-
плары чыкъгъандыла. Аланы хар 
бирини юсюнден энчи айтыргъа, 
ала бла байламлы бизни миллет 
сезимибиз къалай ёсгенини сар-

тындан асыулу ушакъла этерге 
боллукъду.

Кёп кере жазылгъан, тарых 
этнография илмулада кёп къай-
тарылып сюзюлген дин, тёре 
адетлеге Махтини жангы кёз къа-
рамы болады. Хар зат белгилиди, 
бир адам да бир зат да къошар, 
къоратыр кереги жокъду деген, 
даулашсыз тарых кесаматлагъа 
таянып, аланы ичлеринден къоз-
гъай, кесини башха оюмларын 
айтады. 

Сёз ючюн, «Игорьну полкуну 
юсюнден башха повесть» 

деген китабы алайды. Кесини 
энчи къарамларына шагъат-
лыкъны малкъар тилден ты-
шында айтылгъан белгили оюм-
ланы ичлеринде излей, сейир 
жоллагъа чыгъады. Анга кёре, 
тарыхчыбызны  излемлеринде 
кёп ёмюрледен бери тинтилип, 

айтылып, белгиленип келген 
затлагъа жангы таулу-тюрк къа-
рам чыгъады. Журтубай улу ал 
жабыуун ачып, бизге кёргюзтген 
дуния сахнаны сейирлиги, дара-
жа магъанасы да андады - бизни 
да, кесича, кёп затха, кёп тюрлю 
тарых келишлеге жаппа-жангы 
не уа ахыр да башха кёз бла 
къараргъа юйретгенинде!

Халкъ кесини тёлюлерин жа-
шау жоллагъа тюзетиуде, 

адамла арасында жашай билир-
ге юйретиуде, кесиликни, азат-
лыкъны, кертиликни юлгюлерин 
жарашдырыуда аллай хунерге 
жетишгенди - аны жолунда шён-
дюгюлю таулула кёп ёмюрлени 
арытханлары хакъды. Махти, 
аланы жыйышдыра, тинте, бас-
магъа хазырлай, кеси да ёсгени, 
инсанлыгъына, алимлигине 
ёзден даража кире баргъаны 
эсленеди. Халкъ да алай ёседи, 
алай танылады. «Ёзден адет» 
деген деменгили тинтиу иш 
жашаугъа келгенли биз, къара-
чайлыла бла малкъарлыла, бир 
кесек башха болгъан болурбуз 
деригим келеди. 

ТЁППЕЛАНЫ Алим,
КъМР-ни халкъ жазыучусу.

2007 жыл.
СУРАТДА: (биринчи тизгинде) 

Тёппеланы Алим, Къудайланы  
Мухтар, Этезланы Бахаутдин; 
(экинчи тизгин) Бачиланы Хам-
зат, Занкишиланы Ибрагим, 
Журтубайланы Махти, Тетууланы 
Хадис, Табакъсойланы Мухтар.

Халкъны эсин уятхан алим 

Фахмулулукъ

Журтубайланы Махтини «Ёзден адет» чыгъармасы биринчи 
кере 2001 жылда чыкъгъанды. Артда ол толтурулуп, бир ненча 
кере да басмаланнганды. Автор китабыны ал сёзюнде малкъар 
халкъны адет-тёресини юсюнден айтхан оюмла не заманда да 
магъаналарын тас этмезликлери хакъды. Бюгюн, юбилярны 
юсюнден айтханда, биз аны ёмюрлюк хазнабызны юсюнден 
оюмларын къысхартып энтта да бир кере къайтарыргъа сюебиз. 

Этикабызны кодекси бийик къылыкълагъа юйретеди, керти адам бол дейди

Махти Балаланы Аскер бла. КъМКъУ-да 
адабият тюбешиу.

ЁМЮРЛЮК ХАЗНАБЫЗ
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Владикавказда «Алания Молл» 
сатыу-алыу араны къатында ал-
дырылгъан видеороликни Интер-
нетде кёпле кёрген болурла. Анда  
ёре тери бёрклери бла жашла 
тюкенден чыгъып келе тургъан 
къызны жамычы бла сермеп 
алып, эки кере да жыгъылтып, 
машинагъа сугъа турадыла.

Къызны алай къачырыу  Шимал 
Осетияда экинчи кере болады. Би-
ринчиси уа  юч ыйыкъ мындан алгъа 
болгъанды. Андан сора республика-
да кёпле къызланы урлагъанланы 
уголовный жууапха тартыуну излеп, 
адамлагъа къол салдырып айланн-
гандыла.

Атасы бла анасы 
унамай эселе

Шимал Кавказда келинликлени ур-
лагъан тёре ёмюрледен бери келеди. 
Аллай адет халкъланы асламысында 
барды, жаланда анга кёз къарам баш-
хады. Жаш адамла бирге болургъа 

сюйюп, ата-аналары уа унамай эселе, 
ол заманда къызны къачыргъаннга 
дюгерлиле  угъай демейдиле. Эки 
сюйген да бир тилли болуп, келечиле 
бла келишип,  кече жаш къызны жа-
шырын алыргъа келиучю эди.

«Киеулюк жарлы эсе, къалын тёле-
ялмай эсе, ата-ана, аны кеслерине 
тийишли кёрмей, не сылтау да этип, 
келечилени хар жолдан артха  къур-
лай  ашыргъандыла. Аны намысы бла 
ойнагъанларын кётюралмагъан жаш, 
къызны къымып кетгенден башха 
амал кёрмегенди, даражасын алай 
бла къайтарыргъа кюрешгенди,- деп 
жазадыла дюгерлилени той адетле-
рини юслеринден жыйымдыкъны 
къурашдыргъан  Дзерасса Тменова 
бла Руслан Туаев. - Къызны аны ти-
леген башха уланланы озар ючюн да 
урлагъандыла».

Къызларын алып кетгенлерини ха-
парын эшитгенлей, аны жууукълары 
олсагъат ызындан къууулгъандыла. 
Асламысында иш киеулюкню юйюнде 
тюйюш-уруш бла бошалгъанды, сора 
эки тукъум да ёмюрден ахыргъа жау 
болгъандыла. Алай жарашып къал-
гъан кезиуле да  аз тюйюл эдиле. 
Жаш адамла ата-аналадан кечгинлик 
тилеп, той болур кюн тохташдырыл-
гъанды. Ол заманда да келин ючюн 
тёлерге тюшгенди, алай къалын 
угъай, мысайнаг – той болмай къал-
мазлыгъына ышандыргъан нохтабау. 

Малкъарлылада да болгъанды къыз 

урлагъан адет. Алай, тарыхчыла айт-
ханнга кёре, жаланда келинликликни  
кеси ыразылыгъы бла. Эки сюйген 
бир тилли болуп, жууукъланы да къо-
шуп алай тамамлагъандыла ол ишни.

«Къызны юйюнде саусуз адам бар 
эсе, неда бир къаршысы кёп болмай 
ёлген эсе, жаш аны адетге кёре тиле-
ялмагъандыла. Алай къатын алыуну 
арт болжалгъа салыр амал жокъ эсе, 
къыз жашха келечи ийип, къачырып 
кетерге деп оноулашхандыла. Алай 
аны кесинлей алып кетмегендиле. 
Биргесине тукъумундан жаш бла къыз 
барыргъа керек болгъандыла.  Ала 
киеулюкню юйюнде къалып, къызны 
къоркъуусузлугъун, намысын да сакъ-
лагъандыла.

Ата-анагъа ишни болушун билдир-
генлеринден сора, къызны атасы 
аны къачыргъанны юйюне барады, 
киеулюк бла, къыз бла да сёлеше-
ди. Келинлик кеси ыразылыгъы бла 
келмеген эсе, сокъураннган эсе, 
аны бла бирге кетип къалыргъа эр-
кин эди»,-деп хапарлайды тарыхчы 
Тетууланы Хадис.

Алай а къызны урлагъан адет баш-
ха миллетледе да барды. Биринчи 
къазакъла Кавказгъа къалала бла 
элле ишлерге келгенлеринде, ала-
ны араларында тиширыула бек аз 
болгъандыла. Кёчгюнчюлени арала-
рында кавказ халкъланы келечилери 
бла закон бла бир къош къурагъан-
дыла, алай чеченли, ингушлу, черкес 
къызланы, кёзлери къарагъан башха 
миллетлилени да урлап кетгенле да 
болгъандыла.

Тиерге 
жарамайды

Чеченни бла Инг ушетияны та-
рыхчылары айтханнга кёре, аланы 
халкълары келинликлени урлауну 
бир заманда да дурус кёрмегендиле.  
Ислам тиширыугъа тиерге эркин эт-
мейди, жаш адамла уа ата-аналары-
ны айтханларындан чыгъаргъа эркин 
тюйюлдюле. Къызны урлау намыссыз 
ишге саналгъанды, болсада бир-
бирлени ол да тыймагъанды.

Ингушетияда аллай зат 2013 жыл-
дан сора арталлы да тохтагъанды. Ол 
заманда бир киши 21-жыллыкъ Хаги 
Евлоеваны эки кере да къачыргъан-
ды, алай къызны юйюрю анга къажау 
сюелгенди. Ючюнчю кере урлау а 
бушуу бла бошалгъанды. Жаш къыз-
ны биягъы къачыргъанды, сора аны 
жууукъларын Назраньны ортасында 
тюбеширге чакъыргъанды. Алайда 
бир бирге от ачыу башланнганды, 

сёлешиулеге келген эки жаш адам 
бла алайтын ётюп баргъан биреулен  
жоюлгъандыла.

Ингушетияны башчысы Юнус-Бек 
Евкуров къаугъа къурагъан эки тукъ-
ум да жашагъан Сурхахи элге къанлы 
дертни тохтатыр ючюн баргъанды. 
Элни сыйлы къартлары бла иймамла 
мындан ары къызны урлагъаннга 
200 минг сом тазир салыргъа, аны 
да  муслийман жамауатны керекле-
рине къоратыргъа деп, алай оноу 
этгендиле.

Болсада анга да къарамай, 2017 
жылда анда халкъны тамашагъа 
къалдыргъан дагъыда бир иш бол-
гъанды. Кантышево элде бир жаш шу-
ёхлары бла бирге сюйгенини юйюне 
жашырын кирип, аны къачыргъанды. 
Къызны анасы бла къарындашы  аны 
тыяргъа кюрешгенлеринде, ала бла 
да тюйюшгенди.  Сюйгени бла бирге 
ол тёрт кюнню бугъуп айланнганды. 
Аланы полициячыла тапхандыла.

 Артда ачыкъланнганыча, жаш 
къызны юч кере урлагъанды, алай 
къыз кеси унамай, анга зорлукъ этме-
генди, хар жолдан ийип къойгъанды. 
Аны себепли аны уголовный жууапха 
тартыр онг болмагъанды. Насыпсыз-
ны биреуню юйюне киргени, анда 
тюйюш къурагъаны ючюн терслеп, 
алай бла сюд этгендиле.

Чеченде келинликни къачырыу 2010 
жылдан бери эркин этилмейди. Къыз-
ны атасы ыразы болса, ол заманда 
некях этиледи. «Жаш адамла дин жо-
рукълагъа бла Россей Федерацияны 
законларына табыныргъа керекдиле,- 
дейди ЧР-ни миллет политика жаны 
бла министри Джамбулат Умаров.- 
Къызны къачырыргъа умут этген 
кесине баш ауруу табарыкъды. Анга 
боллукъну сиз билмесегиз игиди». 

Официал шартлагъа кёре, андан бери 
аллай  жигитле чыкъмагъандыла.

«КъЧР-де 2018 жылны ичинде  акъ-
ылбалыкъ болмагъан къызчыкъланы 
урлау эки кере болгъанды. Эки жолда 
да эр кишиле жууапха тартылгъанды-
ла», - деп хапарлагъандыла респу-
бликалы МВД-ни пресс-службасында. 
Полициячыла келинликлени къачыр-
гъан кезиуле андан кёп болгъанла-
рына женгдиредиле, алай жууукъла 
къаугъаны кеси алларына тохтатып 
къоядыла.

Ахчанг жокъ эсе да, 
къатын аласа

Сетьде видеороликлеге эмда ыразы 
болгъанланы санына кёре, Кавказ-
да къызланы къачырыуну не совет 
власть, не тиширыугъа тиерге эркин 
этмеген ислам, не РФ-ни шёндюгю 
законлары да тыялмагъандыла.

«Тойну битеу жорукъла бла бар-
дырыр ючюн  бек  уллу къоранчла 
этерге тюшеди, - дейди КъЧР-ни 
краеведение музейини директоруну 
орунбасары Хасайланы Ханапий. 
– Жаш адамланы ата-аналары бир 
бирге багъалы саугъала этедиле, 
бир бирлерин  той болгъунчу окъуна 
сыйлап башлайдыла. Тойгъа уа  кёп 
машина керекди, аланы хар бирини 
башына багъалы кюйюзле салынады-
ла. Юйде, ресторанда да столлагъа 
дуния бла бир ахча  жоюлады.

Алайды да, къызны къачырыу – ах-
чаны иги кесегин аяуну амалыды. Ол 
да   жууукъланы ыразылыкълары бла 
этилсе. Алай болмаса уа, полициячы-
ла жокъламай къаллыкъ тюйюлдюле.

Виктория ВЕТЕР.
«Аргументы и факты» газет.

Жамычыгъа чулгъап – машинагъа
Шимал Кавказда къызланы урлау алыкъа тохтамагъанды

Бу материал чыкъгъандан сора 
Тетууланы Хадис «Аргументы и 
факты» газетни редакциясына 
сёлешип, таулуланы къыз къа-
чыргъан тёрелерини юсюнден ол 
айтмагъан затла жазылгъанлары 
ючюн дау этгенди. Редакция, аны 
эсге алып, тарыхчыны таулу адет-
ни юсюнден айтханын жангыдан 
басмалап чыгъаргъанды. Биз аны 
да басмалайбыз.

Тарыхчы Тетуула-
ны Хадис айтханнга 
кёре, къызны тюр-
лю-тюрлю сылтаула 
бла къачырадыла. Сёз 
ючюн, жаш бла къыз 
бир бирлерин сюйюп,  
ата-аналары уа аланы 
бирге болурларына 

къажау сюеле эселе, жашны да къа-
лын тёлерге къолайы жокъ эсе, ол 
заманда, къызны жаны ыразылыкъ 
берип,  аны урлайдыла. Келинликни 
жууукълары ёхчеге дауур чыгъаргъан, 
аланы ызларындан къуугъан кибик 
этгендиле.

Николай Тульчинский аны юсюнден 
былай жазгъанды: «Къыз кеси, аны 
жууукълары да ыразы болуп тургъан-
лай, жашны къалын тёлерге онгу жокъ 
эсе, аллай кезиуледе ол нёгерлери бла 
бирге аны къачырады. Келинликни 
атасына бла анасына уа, сюйселе-
сюймеселе да, жарашып къалыргъа 
тюшеди».

Къызны ол сюймей тургъанлай ур-
лагъан кезиуледе уа, ол кеси кесин 
ёлтюрюрге окъуна боллукъ эди. Киеу 

жёнгерлени къуууп жетселе, къызны  
атасына бла анасына къайтаргъанды-
ла, жашны уа жазагъа тартхандыла. 
Зор бла къачырыуну таулула не за-
манда да терсге санагъандыла.

Тетууланы Хадис айтханнга кёре, арт 
заманлада алай этгенле анда-санда 
боладыла. Асламысында эки жаны 
да бирге келишип алай къурайдыла 
ол ишни. Аны да тойну тёреде бол-
гъаныча ётдюрюр онг жокъ эсе. Аны 
сылтаулары да кёп тюрлюдюле. Сёз 
ючюн, эки жанындан бирини жууукъ 
адамы къыйын ауруй эсе.

«Къыз ыразы болмай тургъанлай ур-
лау бизде жокъду дерчады. Аллай ке-
зиуледе къызла ахлуларына билдирип, 
аланы алып кетерлерин тилейдиле, 
- дейди тарыхчы. - Къызны ол сюймей 
тургъанлай урласала, ызындан алгъа-
ракъда чыкъгъан номерде жангылып 
жазылгъанча атасы угъай, къаршы 
жууукълары терк жетедиле. Къыз бла 
сёлешедиле, халны ачыкълайдыла, 
ыразылыгъы бла келген эсе, ала бла 
бирге юйюне къайтыргъа эркин эди. 
Бир-бирледе киеу жёнгерлени къуууп 
жетип, къачырылгъанны атасына бла 
анасына къайтаргъандыла, жашны 
жууапха тартхандыла. 

Келинликни кеси ыразылыгъы бла 
къачыра эселе уа, аны биргесине 
къаршы жууукълары бармай къал-
майдыла. Аны бла ючеулен барып, 
киеулюкню юйюнде некях этилгинчи 
турадыла. Бек игиси эмда тюзю – не-
кях этиу, той да адетге кёре бардырыл-
сала. Жаш тёлюбюзню биз ма анга 
тюшюндюрюрге итинебиз».  

«Къачырыу бусагъатда бек аз тюбейди»
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Бир жыл тау жайлыкъладан биринде, 
Гара-Суулу къолда,  иели малла бла ту-

рама. Тюзюн айтсакъ, бу жол бла ючюнчю 
кере. Ариу жомакълы жер. Жаннетни бир 
мюйюшю сунарса алайны.  Бийик къаяла 
ортасында кенг ёзен, сейирлик гара сууу. 
Бир уртлам этсенг, асыры сууукъдан аркъа 
сюегинги къалтыратыр, титиретир.

Тау этеклени чегет жанларында - назы, 
нарат, къайын терекле. Кюнлюм бетле-
ринде уа - белге жете жашил кырдык. 
Ёргереклеринде  артишле ёседиле. Андан 
башы уа – сары-къызыл ташлы къаяла. 
Чукуйларында уа жайда, къышда да жыл-
тырайды къары, бузу.

Ёзенни ортасын жырып, артыкъ уллу 
болмагъан суучукъ келеди. Баш жа-

нында къаяны ичинден чыгъады да, Дор-
бун суу дейбиз анга. Ол тешикден ёргерек  
ётюп, ариу кюнлюм  бетде дагъыда эки 
дорбун барды. Бири иги да уллу, къаяны  
ичине   терен   кирип. Минг къой мал сый-
ныр анга. Ал жаны да ташдан къаланып, 
жанлы ёталмазча бийик хуна.

Экинчи дорбун андан узакъ тюйюлдю,  
эркин отоу тенгли бир болур. Аны да ал 
жаны таш бла къаланып, бир эшик, бир 
терезе да орнатылып. Анда малчыла 
турабыз. Тёртеулен болабыз. Бир бирни 
алыша, ючюбюз мал кютебиз, бирибиз а 
къош жумушха къарайбыз. 

Эрттенликде сауулгъан сютлени къай-
натып, айран, бишлакъ этебиз. Аш-азыкъ 
хазырлайбыз. Асламысында сыгын от бла 
хайырланабыз. Алай эте, къыркъауузну 
ахыр кюнлерине дери кечинебиз. Андан 
сора малны элге келтиребиз.

Быйыл да ишибиз ол халда барады. Биз 
келгенли айдан атлагъанды. Эл малын 

алып келген эдик. Мингнге жууукъ къой 
барды. Андан сора да,  къауум  сауулгъан 
ийнек, тёрт ат, эки эшек, эки да парий.

Элия айны экинчи жарымы болур эди. 
Кезиу жетип, къошда мен къалама. Нё-
герлерим бирер атха да минип, малланы  
алларына этип кетгендиле. Мен а къошда 
къалдым. Сютню жарашдырама: айран, 
бишлакъ этеме. Къош тёгерегинде къарт 
ат, эки эшек, сауулгъан ийнекле, эки па-
рий къаладыла. Кюн да чууакъ. Мен да 
жумушларымы бошап, бираз солуюм деп, 
къош аллында базамагъа олтурама.

Кюн бетиме тиеди. Мен да, бирде кёз-
лерими къыса,  бирде уа элгенип уяна, 

теке къалкъыу эте турама. Кёкде уа акъ-
дан, къарадан да бир булутчукъ жокъду.

Арыгъаным татыгъан болур эди, къалай 

эсе да, къалкъып къалама да, парийлени 
юргенлерине элгенеме. Экиси да аллым-
да ёре сюелип. «Ай ант жетмесин сизге, 
ачы-ачы юрюп, жанымы алып къоя эди-
гиз. Не болгъанды, ким чапханды  ыстау-
атха?» - деп, ёрге къобама.

Къарасам, битеу малла алайгъа жый-
ылып: «Не этебиз, не къалабыз?» -де-
генча манга аралып. «Алан, былагъа не 
болгъанды? Къара бу тамашагъа»,- деп 
сейирсинеме. Дагъыда: «Барыгъыз ар-
лакъгъа, къошдан кенгирек  туругъуз»,- 
деп ёрге къобама.

Ол заманда  ат алда, къалгъанла да аны 
ызындан дорбунлары таба тебиредиле. 
Мен да сейирге къалып ызларындан бара-
ма. Ат алгъаракъ жетип, дорбуннга кирген 
жерде сехлеге кесин ышыйды. Бирсиле да 
аны къатында тизилгендиле. Къызыуда 
была салкъыннга кирирге излей кёреме 
да деп, сехлени ачама. Бир заманда ары 
кирмеучю итле да,  ары ташайып,  дорбун-
дан бери къарап тохтайдыла.

Бу не бла бошаллыкъ болур деп сагъ-
ыш этеме. Кёп да турмай бир ачы 

таууш эшитилди. Ызы бла  анда-мында 
бир уллу тамычыла тамып тебиредиле.  
Сора сызгъырып келип, бир къаты зат 
жерге чанчылды. Аны  ызындан экинчиси, 
ючюнчюсю. Ала терк-терк тие  тебиреди-
ле. Терк окъуна тёгерек - баш къарангы 
болду. Кёкден а къанжал таууш чыгъады. 
Дорбуннга къачып киргенле: адамы, аты, 
ити, малы да - барыбыз да бир мюйюшге 
къысылып, бола тургъан ишге къарайбыз.

Кёкден а тохтаусуз буз тёгюледи, хар 
келип тийгени жерни  батыу этип. Буз де-
генде да, аллай буз-тауда бишген  алмала 
тенгли бир болур эдиле. Не ары дери, не 
андан сора мен аллай сейирликни кёр-
мегенме неда адам айтып эшитмегенме. 
Къыяма деген буму болур деп турдум.

Жарым сагъат чакълы жаугъан болур 
эди буз. Жерни башы акъ болду да, 

жай чилле къышха ушап къалды. Биз а, 
дорбундагъыла, къарап турдукъ. Бузу, 
жаууну да тохтагъандан сора алгъа мен 
тебиредим, эки парийим ызымдан чыкъ-
дыла. Аты, эшеги, тууары да дорбунда 
къалдыла.   Артда иш да ол кюнню юсюн-
ден кёп сагъыш этген эдим.

Малла алай   кеслерине онг  этмеселе, 
буз тюбюнде къалсала, къырыллыкъ эди-
ле. Къыйынлыкъ келгенин ангылап, андан 
бугъар амал излегендиле жаны саула.

ОСМАНЛАНЫ Хыйса.

Билдиргенибизча, республика-
да  «Жаш  профессионалланы» 
(WorldSkills Russia)   чемпио-

натыны ючюнчю регион кесеги 
бардырылады.  Эришиулени иги 
кесеги  «Къурулушчу», технология, 

женгил промышленность, авто-
мобиль колледжледе ётедиле.  

Тюнене уа аш хазырлауну тех-
нологиялары  колледжде  окъ-
угъанла дюгер хычинле  жаны 
бла усталыкъларын кёргюзт-
гендиле. Андан сора да,  хантлы 
столну  ариу жасау,  салатла, 
тортла  хазырлауда сынашхан-
дыла. Ала биширген хычинлени 
кёрген сыфатларындан окъуна 
тоярыкъ эди.  

Экспертлени къауумуну  тама-
тасы  Кючменланы Марат  жаш 
адамла  къолларындан келген-
ни аямагъанларын чертгенди. 
«Сёзсюз, барысы да хорлап 
чыкъмазла, алай бек башы -  ала 
ишчи усталыкъ къоллу болгъан-
дыла. Алай эсе уа,  башларына 
мадар эталлыкъдыла»,-дегенди.

Автомобиль колледжде жен-
гил машиналагъа  бла эл мюлк 
техникагъа ремонт этген  ма-
стерскойда  да иш къазауатда 
баргъанды. Жашла техниканы 
бузулгъан жерин терк табып, 

аны кетерирге  керек эдиле.   
Эришиулени къурагъанла  кон-
курсантланы  битеу керекли 
затла бла  жалчытхандыла.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор алгъанды.

Бакуда Совет Союзну эки кере 
Жигити генерал-майор Ази Ас-
лановну хурметине дзюдодан 
XXXIX халкъла аралы эришиу 
бардырылгъанды. Анга Россей-
ден, Азербайджандан, Украи-
надан, Къазахстандан, Грузи-
ядан, Узбекистандан, Тюркден 
бла Белоруссиядан 2002-2004 

жыллада туугъан 350-ге жууукъ 
спортчу къатышхандыла. 

Анда бизни республикадан 
Гайыланы Омар (81кг.) бла Уя-
наланы Ислам (90кг.) доммакъ 
майдалла къытхандыла. Аланы 
тренерле Дмитрий Иванов бла 
Анзор Апхудов юйретедиле.

КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.

Кёп болмай Къабарты-Мал-
къарны Муслийманларыны дин 
управлениясы (ДУМ) бла  «Бара-
кат» жандауурлукъ фонд  респу-
бликаны къолайсыз юйюрлерине 
аш хуржунла юлешгендиле, деп 
билдириледи  ДУМ-ну сайтында. 

Ол сууаплыкъ иш управленияны 
специалисти Селим Акбуракны 

башчылыгъы бла бардырыл-
гъанды. Аны чеклеринде элли 
юйюрге болушлукъ тапдырыл-
гъанды. Быллай акцияла дайым 
этилгенлей  турадыла. Быллай 
жумушланы къурагъанла алагъа   
къатышыргъа,  болушургъа сюй-
генлени да чакъырадыла.     

Хычинле хазырлагъандыла, 
техниканы жангыртхандыла

БОЛГЪАН ИШ

Бир жол жайлыкъладан 
биринде...

Жандауурлукъ 

Даражалы турнирден – доммакъ майдалла
Дзюдо
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АТТАЛАНЫ ЖамалАТТАЛАНЫ Жамал

ГАЗЕТНИ 20-чы НОМЕРИНДЕ БАСМА-
ЛАННГАН СЁЗБЕРНИ ЖУУАПЛАРЫ:

СЁЗБЕР

Бир жол мен, ефрейтор Алдарбеков 
Сыртламиш, Сталинни бункеринде 
биринчи постда сюелеме. Ол Иосиф 
Сталинни кече къалгъан отоуу эди. Аны 
бачама жаланда манга ышаннганды. 
Эшик аллында мен сюелгеними билсе, 
кечеси мамыр ётгенди. Ма бюгече да 
сирелеме. Кече ортасы. Шошлукъдан 
адам къоркъурчады. Ала мени хорлар-
гъа кюрешгенликге, къажымай, ауур 
кирпиклени жабылыргъа къоймай, 
жагъалашама.

 «Хау, тейри, мен да жукълап къа-
лып, ол отоудагъына бир палах болса… 
сора Сыртламиш, кеси кесинге, япон-
лула айтханлай, харакири эт да къой. 
Ол санга аллай бир ышанып… таулу 
тюйюлмюсе, хомух, киши бол!» – дей, 
жукъу бла сермешеме...

Дунияны башында андан кючлю зат 
болмаз, таланнган. Теке къалкъыу 
хорлап башлайды. Бир заманда отоу 
ичинде къычырыкъ-хахайгъа элгенип, 
жукъум тас болады: «Яраббий, не 
болду? Тейри, эшик бла адам а ётме-
генди!» – дей, мен да не этерге билмей 
тургъанлай, эшикле кенгине ачылып, 
Сталин ич кийимлери бла чартлап 
чыгъады да, тёгерекни хахайгъа ал-
дырады.

– Ой, болушугъуз! Ёлтюрдюле, сой-
дула, мыйыкъсыз къойдула! Малгъун 
Гитлер! Къайсыгъызсыз постда? – де-
генни айтып, гузаба этеди.

Эрлай эс жыйып: 

– Сабыр бол, Иосиф! Кесинги къол-
гъа ал, генералиссимус! – дейме.

– Сен, сен кимсе? – деп, манга бир 
тюрлю къарайды.

– Жолдаш  Сталин! Сени антлы шу-
ёхунг Алдарбекланы Сыртламишме.  
Танымаймы тураса, Иосиф?! 

–  Сыртламиш?! Ох, ох, ох! Аллахха 
шукур, сен болгъанынг.

Шукур, шукур... – дей, мени танып, 
башын кёкюрегиме салып, тынчаяды.

Бир кесекден къолу бла мыйыкъла-
рына тийип кёреди.

– Шукур Аллахха, жерлериндедиле. 
Сыртламиш, айып этме манга. Мен, 
элгенип...

– Не болгъанын ангылат, жолдаш 
Сталин. Бу гузабанг неди? Ким къый-
нады жанынгы? 

– Гитлер!
– Гитлерми? Да ол...
– Хау, Гитлер. Тюшюмде. 
– А, а, алай а болсун! Мен а къайдан 

чыкъды ол къантулукъ деп. Шашып 
къала эдинг да, таланнган.

– Гитлер бла, стол артында ашай-иче 
болабыз... Бир кесекден мен тынчай-
ыргъа кетеме. Жукълап тургъанымлай, 
Гитлер киреди. Къолунда да бир уллу 
къыптысы бла. Мен а кёрюп турама 
аны. Шош жанлап, сол мыйыгъымы 
терк окъуна кеседи...

– Кёрчю ол мынафыкъны...

– Онг мыйыгъыма узалгъанлай, 
элгенип уяндым. Насыбыма тюш бол-
гъаны ансы, эр кишини мыйыгъы бла 
ойнаргъа жараймыды?! – деп, алагъа 
тийип кёрдю генералиссимус. 

Сора, аланы сылай, манга ёхтем къа-
рады. – Мени ышаннгылы жигит еф-
рейторум! Манга кертичилигинг ючюн 
санга не зат этейим, айт!? Сюемисе, 
мен санга генерал чын берейим, Сырт-
ламиш? Анча жылны ефрейтор болуп 
тургъан ушамайды. Сенден тийишли 
ким барды генерал болургъа?!

– Жолдаш Сталин, мен чын ючюн 
къуллукъ этмейме! Хар жолдан къай-
тарып бир затны айтып турургъа не 
кереги барды? Къойдукъ ол хапар-
ны, шуёхум. Андан эсе, тынчайырмы 
эдинг? 

– Керти окъуна барып тынчаяйым. 
Сен а, Сыртламиш, сакъ бол, маржа,   
– дегенни айтып, ич кийимле бла сю-
елгенин энди эслей, уяла-уяла, отоууна 
кирип кетди. 

Ызындан эшиклени къаты жаба:  
– Къайгъы этмей, ырахат жукъла, 

Иосиф! Жаным сау болуп, бу эшикден 
чибин ётмезине ишегинг болмасын, 
Акъылтокъмакъны жашы Сыртламиш 
былайда болуп,– деп, автоматны кёкю-
региме къысып, сир къатдым. 

Тейри адамы, тюш дегенинг сейир 
затды. Алай, оллахий. 

АТМЫРЗАЛАНЫ Магомет.

Тюш дегенинг къалай къужур затды...

ЭНИНЕ: 5. Бахсан ауузунда эски 
эл. 6. Ол дуния. 9. Шаркъ къыралла-
да эр кишилени баш кийимлери. 10. 
Жылы жерде ёсген кёгет. 11. Агъач. 
12. Мал. 16. Аллахха этилген тиле-
клени ахырларында айтылгъан сёз. 
18. Адамны терисин саргъалтхан 
ауруу. 19. Хабазгъа бла Кичибалыкъ-
гъа бёлюннген мал кютген жер. 20. 
Жаз жылыу жерге тюшгюнчю эритген 
къар. 21. Жашырынны туура этиу. 
22. Адамны музыка искусство бла 
къууандыргъан. 25. Биринчи таулу 
кинону жигити. 30. Этезланы Омар 
ала унутмагъандыла болгъан затла-
ны дейди. 31. Ол дуниянга жарагъан 
игилик. 32. Беппайланы Муталипни 
поэмасында эски жер аты. 33. Суу 
кюч бла ун тартхан жер. 34. Къазакъ 
миллетде тамата.

ЁРЕСИНЕ: 1. Ыразы болмагъанын 
билдирген сёз. 2. Холамда эски эл. 
3. Каменномост элни тауча аты   ….. 
къабакъ. 4. Бир тюрлю бир белгили 
заманнга аталгъан къууанч. 7. Тау-
луну ата-бабасы. 8. Алай адабият 
жанргъа, къобузну тюрлюсюне 
да айтадыла. 13. Таулу эр киши 
ат. Абайланы Ханифаны туудугъу 
француз шонсонье да жюрютеди 
ол атны. 14. Уучу. 15. Бек гитче 
сабий. 17. Хар бир динни да чигин-
жиси. 23. Къаяны къабыргъасында 
тапкыр. 24. Тутуй къушну тутмакъ 
«юйю». 26. Эрттегили таулула зат 
жюрютген хуржун. 27. Ууакъ мал. 
28. Зурнук. 29. Кийик жаныуар.

Энине:1. Мухажир. 3. Фаризат. 6. 
Алим. 8. Хажибекир. 10. Мёлек. 12. 
Маяк. 14. Юсюп. 15. Жигитлик. 17. 
Оюс. 20. Окъ. 21. Терезе. 22. Шам-
шюдюн. 28. Магомет. 29. Мамыр-
лыкъ. 32. Орус. 34. Артист. 35. Ура. 
36. Батыр. 38. Дадаш. 40. Жукъ. 43. 
Ана. 44. Насийхат. 45. Къонакъбий.

Ёресине:1. Махти . 2. Ракау . 4. 
Реле.  5. Тызыл. 6. Армия. 7. Максим. 
9. Жюнюс. 10. Министр. 11. Кёккёз. 
13. Жюк. 16. Лира. 18. Жюн. 19. Ода. 
20. Омакълыкъ. 22. Шарафутдин. 
23. Москва. 24. Ашыкъ. 25. Ант. 26. 
Жасакъ. 27. Омар. 30. Мустафа. 31. 
Къоркъакъ. 33. Сарбий. 37. Ауукъ. 
39. Шай. 41. Къан. 42. Къын.

Табийгъат

Жаз башы – 
жангырыуну кезиую

Жаз башыны биринчи кюнлери  
къарап-къарагъынчы жетдиле. Озгъан 
къыш жылылыгъы бла энчи эди, къар 
жаууп, тёгерекни агъартып да артыкъ 
къууандырмагъанды бизни. Жаз башы 
уа адамланы не бла сейирсиндирлик 
болур?!

Кюнню халын  тинтиучюлени ай-
тыуларына кёре,  Россейни битеу 
тийресинде быйл бу кезиу бирси 
жылладан эсе жылыракъ боллукъду.  
Климат жаз башы, белгилисича, 27 
мартда жетиучюсюн эсге алсакъ, сау 
къыралда ол эндиги кезиуде андан   
эрттерек  башланырыкъды. 

Былтыр да бу жаны бла хал алай-
ыракъ эди. Эсигизде эсе, жаз башы 
мартны биринчи кюнлеринде окъуна 
башланып, кюнню халы ызы бла кел-
ген юч айда  хазна тюрленмеген эди. 

Хау, табийгъатыбыз башха бола 
барады. Сау февральны Нальчикде 
Ватутин атлы орамда кёп къатлы 
юйлени бахчаларыны биринде роза 
гюлле чагъып, мууал болмай тургъан-
ларына сейир этгенлей тургъанма. 
Нёгер къызыма аланы суратха ал деп 
бир ненча кере да тиледим, алай ол 
да тири болмады.  

Къалай-алай болса да, бу айла 
жангырыуну белгисидиле да, кюнню 
халына къарамагъанлай, барыбызны 
да жашауубуз жангы къууанчладан 
толсун! Жаз башы бла алгъышлайбыз, 
багъалы окъуучула! 

ЧАМ ХАПАР


