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ЗА МАН
Къабарты-Малкъар 

Республиканы 
Парламентини алтынчы 

чакъырылыууна 
депутатла айырыу

 2019 жылны 8 сентябри

Ахыры 2-чи бетдеди.

Шимал Кавказны жаш 
тёлюсюню «Машук-2019» 
онунчу форумуну бирин-
чи смени бошалгъанды. 
Ол «Профессионалы 
РФ» деген темагъа атал-
гъанды. 

Анга СКФО-дан  бла  
башха регионладан эм 
тыш къыралладан   минг-
ден аслам жаш  адам 
къатышхандыла. Аланы 
асламысы - бизнесмен-
ле, алимле, IT-жаны бла 
специалистле, туризм, 
чыгъармачылыкъ бё-
люмледе уруннганла, 
жаш тёлю организация-
ланы келечилеридиле, - 
деп билдириледи форум-
ну пресса-арасындан.  

Сау ыйыкъны ичинде  
ала билимлерин ёсдюр-

гендиле, спортдан  эри-
шиулеге, интеллектуал  
оюнлагъа, викторина-
лагъа  эм  конкурслагъа 

къатышхандыла. Билим 
бериу программа  «Про 
Бизнес», «Про Туризм», 
«ПроIT», «Про Техноло-

гии», «ПроРазвитие» 
бёлюмлеге жораланн-
ганды. 

Окъуучуларыбызны  санына 
къошула барады

Хурметли жамауат!
Бир-бир адамла керти сылтаула бла «За-

маннга» алты айгъа жазылалмай къаладыла. 
Артда ала ол халны  тюзетедиле. Сёз ючюн, 
августда окъуучуларыбызны санына, къуу-
анчха, отуз адам къошулгъанды.

Аны не ючюн айтабыз? Сиз, багъалы шуёх-
ла, алыкъын газетибизге жазылалмагъан эсе-
гиз, августну 27 дери бу ишни тамамласагъыз, 
аны 1 сентябрьден алып, окъуп турургъа онг 
табарыкъсыз.

Жазылыуну тёрт айгъа багъасы – 
464 сом 20 капек.

Жазылыу-2019

Бизни индексибиз - 51532

МАШУК-2019

Проектлерин къоруулагъандыла, билимлерин 
ёсдюргендиле, жангы шуёхла тапхандыла 

Жолугъуу

КъМР-ни Маданият ми-
нистерствосунда республи-
каны Правительствосуну 
Председателини орунба-
сары М.Н. Карданов 2017 
жылдан бери Москвада Б. 
Щукин атлы театр инсти-
тутну малкъар студиясын-
да окъугъан студентле бла 
тюбешгенди. Жыйылыуну 
чегинде жаш адамла сей-
ир окъууларыны, актёр 
ишге сюймекликлерини 
юсюнден айтхандыла, кел-
лик заманнга муратларын, 
республиканы таматала-
рына билеклик этгенлери 

ючюн ыразылыкъларын 
билдиргендиле.

Къулийланы Къайсын 
атлы Малкъар къырал 
драма театрны къуралыу 
тарыхында ара шахарлы 
театр вузлада тёрт мал-
къар студия юйреннгенди 
– 1935 жылдан 1992 жыл-
гъа дери. Ала ГИТИС-де 
бла М. Щепкин атлы бийик 
театр училищеде билим 
алгъандыла. 

КъМР-ни Маданият 
министерствосуну 

пресс-службасы.

Оюмларын ачыкъ 
айтхандыла, ыспас этгендиле

Тюнене Казбек Коков 
Прохладна районну со-
циал инфраструктура 
объектлеринде эм АПК 
предприятияларында 
болгъанды, Лесное элни 
суу бла тохтаусуз жалчы-
тырча ишлени бардыры-
лыуларына къарагъанды. 
Район властьла вопросну 
тамамларгъа къошакъ 
ырысхы бёлалгъандыла, 
бригадала скважинаны 
къазып башлагъандыла, 
ол жашаугъа кийирил-
се,  кёп жылланы жерин 
табып тургъан жарсыу 
кетерилликди. 

Ол кюн КъМР-ни Баш-
чысыны къуллугъун бол-
жаллы халда толтургъан 
Къарагъач элни Мадани-
ят юйюне, Прималкин-
скоеде солуу араны да 
кёргенди. Алада «Жер-
жерли Маданият юй» 
эм «Бусагъатдагъы из-
лемлеге келишген шахар 
тийрени жарашдырыу» 
федерал проектлени 
жашауда бардырылыу 
чеклеринде мекямлагъа 
тынгылы ремонт этил-
генди,  таууш чыгъарыу-
чу эм кинооборудование 
салыннганды, сахнала 
игилендирилгендиле, 
тийрелери тапланды-
рылгъандыла.

Иш бла барыу жолоу-
чулукъну чегинде Казбек 
Коков Къарагъачны сют 

заводуну  производство-
лу ызларыны жангырты-
лыуларына эс бургъан-
ды. Предприятие аш-
азыкъ промышленность  
бёлюмде эм качестволу 
сют продукцияны тап-
дырыуда алчыладан би-
риди. Аны продукциясы, 
федерал эришиуню эсе-
плерине кёре, Россейни 
жюз ахшы товарыны тиз-
месине къошулгъанды.

Бюгюнлюкде, игилен-
дириу программагъа 
кёре, 960 къумалы сау-
улгъан ийнеклеге  ком-
плекс ишлене турады, 
мирзеу сакъланыу жер-
ни къурулушу ахырына 
жетдирилгенди. Пред-
приятие толу кючюне 
ишлеп башласа, сют 

чыгъарыуну ёлчеми сут-
кагъа 40 тоннагъа дери 
жетерикди, къошакъ 
урунуу жерле къурал-
лыкъдыла (бусагъатда 
сют чыгъарыуну эм жа-
рашдырыуну ёлчеми 
кюн сайын 12 тоннадан 
асламды, махкемеде 
ишлегенлени саны 190 
адамды).

Федерал проектлени 
эм миллет программала-
ны чеклеринде быйылны 
ахырына дери Прохлад-
на районда бир ненча 
магъаналы иш тынды-
рыллыкъды, ол санда 
Прималкенское элде бла 
Солдатское станицада  
сабий садланы блогун, 
Саратовский хуторда  
фельдшер-акушер пун-

ктну жашаугъа кийириу, 
Алтудда, Псыншокода, 
Къарагъачда юч спорт-
залны тынгылы ремонт 
этиу, Къарагъачда, При-
малкинскоеде , Янтар-
ноеде 17 арбазны бла 3 
жамауат тийрени таплан-
дырыу, Дальнее элде суу 
баргъан ызны къурулушу, 
11 элни котельняларында 
жылыу жалчытыу обо-
рудованияны жангы из-
лемлеге келишгеннге 
алышындырыу, Черни-
говское, Учебное элледе 
маданият юйлени ре-
монтлары да.

КъМР-ни 
Башчысыны бла 

Правительствосуну 
пресс-службасы.

ИШЧИ ЖОЛОУЧУЛУКЪ

Казбек Коков Прохладна районну 
социал магъаналы объектлерине къарагъанды
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Баш тема  адамны про-
фессионал жаны бла ай-
нытыугъа эмда болгъан 
амалланы жашауда хайыр-
ланыугъа жораланнганды.  
Бу жаны бла соруулагъа   
отузгъа жууукъ  тренер бла 
жыйырмадан аслам уллу 
предприятияны келечилери  
жууапла бергендиле. Ишчи 
усталыкъла бла байламлы 
«кейслени» эм иги  тамам-
лагъанла уа «Курорты Се-
верного Кавказа», «Цифро-
град», «Лукойл», «Ростеле-
ком», Россети», «Сбербанк» 

эм «Центр развития туриз-
ма» дегенча уллу компания-
ла да стажировканы ётерге 
чакъырылгъандыла. 

Жети кюнню ичинде  жаш 
адамла 180-ге жууукъ лекци-
яла бла мастер-класслагъа 

къатышхандыла. Чыгъар-
мачылыкъ эм спорт жаны 
бла кючлерин сынарча уа 
форумда отуз майдан ишле-
гендиле. Кюн сайын ала бла 
тюбеширге   къуллукъчула, 
жамауат эмда маданият ор-
ганизацияланы келечилери, 
белигили спортчула эмда 
башхала  келгендиле. 

Сыйлы къонакъланы са-
нында  РФ-ни Президентини 
СКФО-да толу эркинликли 
келечиси Александр Ма-
товников, РФ-ни табийгъат 
байлыкъла эмда экология  
министри Дмитрий Кобыл-
кин ,  миллетлени ишлери 
жаны бла федерал агент-

ствону таматасы Игорь Ба-
ринов ,   Къырал Думаны 
депутатлары эм субъектлени 
башчылары болгъандыла. 
Андан сора да, космонавт 
Валерий Токарев, белгили 
гимнаст Александр Немов, 
театрны бла кинону актёр-

лары Анатолий Журавлёв 
бла Александр Носиков, 
биатланист-лыжачы  Сергей 
Чепиков, КВН-ден  «Сборная 
РУДН» къауумну капитаны, 
медиа- продюсер  Сангад-
жи Тарбаев, Дагъыстанны 
самбодан жыйымдыкъ къау-
умуну тамата тренери Абдул-
манап Нурмагомедов эмда 
башхала бла тюбешиуле да 
бек сейир  ётгендиле.  

Форумну эм магъаналы 
кесегине уа, хар заманда-
ча, проектлени къоруулауну 
санаргъа боллукъду. Би-
ринчи сменде грант алыр-
ча   конкурсха къатышыргъа 
сюйгенлерин 274 адам эм 
коммерциялы болмагъан 
организацияладан да 29 
заявка берилгенди.  Ишле 
тогъуз номинациягъа «Сту-
дентлени башламчылыкъ-
лары», «Добровольчество», 
«Социал лифтлени айны-
тыу», «Жаш адамланы чыгъ-
армачылыкъ жаны бла баш-
ламчылыкълары», «Патриот 
болургъа юйретиу», «Спорт, 
ЗОЖ,туризм», «Жаш тёлю-
ню арасында аман ишлени 
къурутурча  профилактика 
бардырыу эм миллетлени 
арасында байламлыкъланы 

кючлеу», «Юйюрню дара-
жасын кётюрюу» эм «Жаш 
тёлю медиа». Аладан  эм 
игилерин  экспертле  айыр-
гъандыла.   

Аны бла бирге форумда 
«Проектлени ярмаркасы» 
да ишлегенди. Анда бирси 
жыллада грантлагъа тийиш-
ли болгъан ишле кёргюзтюл-
гендиле. 

Биринчи смен уллу кон-
церт бла бошалгъанды. Бу 
жол къараучула бегирек да 
«Сплин» рок-къауумгъа бю-
сюрегенлерин да букъдур-
магъандыла. Экинчи смен 
а 16 августдан башлап 23 
августха дери ишлерикди. 
Ол «Проективное общество» 
деген темагъа аталлыкъ-
ды. Анга жаш журналистле, 
блогерле, студент эм жаш 
тёлю биригиулени, жамауат, 
маданият волонтёр араланы 
келечилери, архитекторла 
эм башхала къатышырыкъ-
дыла. 

Эсге сала айтсакъ, быйыл 
форум юч смен бла  ишле-
рикди. Ол къууанч халда 30 
августда жабыллыкъды. 

МАГОМЕТЛАНЫ 
Сулейман.  

Проектлерин къоруулагъандыла, билимлерин 
ёсдюргендиле, жангы шуёхла тапхандыла 

Бюджетни файдасы ёседи, борчу азаяды

Ахыры. 
Аллы  1-чи бетдеди.

Премьер-министр Мусукла-
ны Алий Къабарты-Малкъарны 
Правительствосуну кезиулю 
кенгешин бардыргъанды. Анда 
министерстволаны бла ведом-
стволаны ол неда бу ишлени, 
жумушланы эмда борчланы 
тамамлау бла байламлы оюм-
лары сюзюлгенди эмда ала бе-
гимлеча къабыл этилгендиле.

Сюзюуге чыгъарылгъан жый-
ырмагъа жууукъ проектни 
арасында быйылны биринчи 
жарымында республиканы 
бюджетин толтурууну эм магъ-
аналыгъа санаргъа боллукъ-
ду. КъМР-ни финансла мини-
стрини къуллугъун толтургъан 
Елена Лисун айтханнга кёре, 
бу кезиуде бюджетге 15,6 мил-
лиард сом тюшгенди эмда 14,6 
миллиард сом къоратылгъан-
ды.  Биринчиси планны 44,9 
процентин, экинчиси уа – 42,2 
процентин тутады.

Налогла бла 5,4 миллиард 
сом жыйылгъанды.  Былтырны 
ал кезиую бла тенглешдирген-
де, ол 494 миллион сомгъа 
аслам  болгъанды. Сагъыныл-
гъан ахчаны кёп къалмай 1,6 
миллиарды - адамланы иш 
хакъларына салыннган налогду 
(НДФЛ). Былтырны кёрюмдю-
сюнден ол сегиз процентге 
асламды.

Чагъыр продукцияны ак-
цизинден 874 миллион сом 
(+5,3%) жыйылгъанды. Кёп 
къалмай 806 миллион сом (19 
процентге аслам) а отлукъгъа 

акцизледен тюшгенди. Орга-
низацияланы  файдаларына 
салыннган налогну хайыры 
бла 909 миллион сом къошул-
гъанды бюджетге эмда 787 
миллион сом мюлк налог бла 
келгенди.

Борчлу халда тёлеуледен ты-
шында 301 миллион сом  ётдю-
рюлгенди бюджетге. Дагъыда 
къайтарылмазлыкъ ахчадан  
къыралдан 9,88 миллиард сом 
келгенди. Ол санда дотацияла 
(6,6), субсидияла (1,84) эмда 
субвенцияла (1,2). Бюджетле 
аралы трансфертлени ёлчеми 
уа 265 миллион сом болгъанды.

Къоранчланы юсюнден айт-
ханда, былтырны бу кезиую 
бла тенглешдиргенде,  ала 
9,9 процентге кёбейгендиле. 
Андан 78,2 проценти социал 
магъаналы жумушлагъа (иш 

хакъ, медицина страхование, 
бюджетле аралы трансфертле, 
социал тёлеуле) берилгенди.

Республиканы борчларын 
жабаргъа 107,5 миллион сом 
бёлюннгенди. Ол а былтырдан 
бери  иги кесекге азайгъанды. 
Дагъыда Жол фонд 615 милли-
он сом къоратханды.

Озгъан айны биринчисине 
КъМР-ни борчу 8,65 миллиард 
сом болгъанды. Быйыл бирин-
чи январьда уа аны ёлчеми 10,3 
миллиард эди.

Экономиканы айнытыуну 
министри Рахайланы Борис 
республиканы къырал про-
граммаларына энтта да экисин 
къошаргъа оноу этилгенин 
билдиргенди: «Къабарты-Мал-
къарны эл тийрелерин ком-
плекс халда айнытыу» эмда 
«Тыш къыраллада жашагъ-

ан жерлешлерибизге бери 
къайтыргъа себеплик этиу». 
Министр РФ-ни Экономиканы 
айнытыу министерствосуну бла 
КъМР-ни Правительствосуну 
арасында урунууну къыйматлы-
лыгъын кётюрюу эмда адамла-
ны иш бла жалчытыугъа себе-
плик этиу жаны бла келишимни  
проектин туура этгенди . Ол 
билдиргенича, сагъынылгъан 
жумушла кирген Миллет про-
ектге бизни республика жа-
ланда 2022 жылда къатышып 
башларыкъды. Бу Келишимни  
хайыры бла уа ары  дери билим 
бериу семинарла бардыра, 
консультация эмда методика 
болушлукъ бере туруп хазыр-
ланыргъа боллукъ эди.  Ком-
петенцияланы арасы  къуралса 
уа, бютюнда иги боллугъун  
белгилегенди  докладчы.

Жер эм ырысхы бла байлам-
лы халланы  министри Тимур 
Ошхунов «Къашхатау» эмда 
«Псыгансу» подстанцияланы 
МРСК компаниягъа ортакъ-
гъа берирге оноу этилгенин 
билдиргенди. Бу мюлкню багъ-
асы 156,3 миллион сомду. 
Дагъыда,  Бахсан районну 
администрациясыны тилеги 
бла, Бахсан шахарда адам 
жашамагъан талай мекямла, 
хакъ тёленмей республиканы 
иелигине кёчюрюллюкдюле, 
дегенди.

Жашау журт эмда коммунал 
жумушла ючюн тёлеучюле-
ни арасында  субсидиялагъа 
тийишли болгъанлагъа аланы 
ёлчемин тергеу стандартланы 
юсюнден Правительствону  
Председателини орунбасары 
– инфраструктура эмда цифро-
вой айныу министр Владимир 
Болотоков билдиргенди, къу-
рулуш эмда жол мюлк министр 
Вячеслав Кунижев а Федерал 
жол агентство келир жыл бизни 
республикада жолланы къуру-
лушуна эмда реконструкция-
сына 38 миллион сом берлигин 
туура этгенди.

Кенгешде дагъыда энерге-
тиканы айнытыу, табийгъатны 
къоруулау, саулукъ сакълау 
сфералада проектлеге да къа-
ралгъанды, Правительствону 
талай алгъыннгы бегимлерине 
тюрлениуле сингдирилгендиле.

УЛБАШЛАНЫ Мурат.

«Россети Шимал Кавказ» компания 
быйылны ахырына дери Къабарты-Мал-
къарда электрокюч мюлкню ремонтуна 
200 миллион сомдан аслам  къоратыр 
умутлуду, деп билдиргендиле аны ре-
спубликада бёлюмюнден – «Каббал-
кэнергодан». Ахча хайырланыучуланы 
келир кюз арты-къыш кезиуде ток бла 
ышаннгылы жалчытыу жумушлагъа, 
оборудованияны жангыртыугъа, та-
былгъан кемчиликлени кетериуге  
берилликди. Бюгюнлюкге белгиленн-
ген ишлени алтмыш проценти тамам 
этилгенди.

Жыл башланнганлы  бийик вольтлу 
ток ызланы планда кёргюзтюлген мар-
дасындан беш процентге артыгъы бла 
ремонт этилгенин да белгилегендиле 
бёлюмде. Аны бла бирге бу кезиуде 3,8 
мингден артыкъ изолятор, 250 километ-
рден аслам ток ызла эмда минг чакълы 
бир эски чыпынла алышындырылгъан-
дыла. Электрокюч инфраструктураны 
къатында, битеу да 30 гектардан артыкъ 
жерде, артыгъы бла ёсген тереклени 
эмда юлкюлени къырып кетергендиле 
специалистле. Аны хайырындан къыш-
да къар аслам жаууп, аланы бутакъла-
ры ызланы юзерге боллукъдула деген 
къоркъуу иги да азайтылгъанды.

Жылыу бла жалчытыу кезиуге хазыр-
ланыуну чеклеринде оборудованиягъа 
комплекс халда диагностика этиуге да 
баш магъана бериледи. Энергетикле  
ол умутда бийик вольтлу ток ызланы 
тинтедиле, трансформаторлагъа, ком-
мутация оборудованиягъа да тынгылы 
къарайдыла. «Аны хайыры бла кёп 
тюрлю кемчиликлени аллындан окъуна 
кёрюрге, заманында кетерирге да бола-
ды», - деп чертгенди «Каббалкэнергону» 
башчысы Муртаз Каров.

ОМАРЛАНЫ Мурат.

Хазырланыу

Баш къайгъырыу - 
оборудованияны 
комплекс халда тинтиу

КЕНГЕШ
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ПАРЛАМЕНТИНЕ ДЕПУТАТЛА АЙЫРЫУНУ КЮНЮ

Агитация материалны «Жашилле» политика партия бергенди.
«Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентине 

депутатла айырыуну юсюнден» 
законнга тийишлиликде хакъсыз басмаланады.

«Россейни "Жашилле" экология партиясыны Къабарты-Малкъар  
Республикада регион бёлюмю» айырыу биригиуню программасы

«Жашилле» пар-
тияны белгисинде 
назы терекни сура-
ты барды. Ол та-
бийгъатны демен-
гили жашау кючю 
болгъанын кёргюз-
теди. Ол биз жа-
шауну сейирлерин 
къорууларгъа, Рос-
сейде кибик, саулай 
Жер жюзюнде да 

жамауатны бла табийгъатны араларында келишиулюк 
болур ючюн, битеу кючюбюзню салып кюреширге 
таукеллигибизни белгисиди.

Адамны социал эмда экология излемлерин не тюр-
лю къырал оноула да жабаргъа керек тюйюлдюле, 
ала тыш неда ич политика эмда экономика жаны бла 
чыгъарылгъан оноула болсала да. Властьны битеу 
ишлери жамауатны  право эмда  адеп-къылыкъ хал-
лары бир бирге келиширча этиуге, адамны саулугъу, 
тёгерегибизде къудуретни тазалыгъы,  къолайлы эмда 
ырахатлы жашау, социал тюзлюк да баш магъананы 
тутхан жангы экология адеплилик эмда адамлыкъ 
сезимле къураугъа бурулургъа керекдиле.

«Жашилле» партияны Къабарты-Малкъар 
Республикада  политика чакъырыулары:

«Табийгъатны къорууласакъ – 
жашауну сакъларыкъбыз!» 

«Саулукълу адам, насыплы юйюр, 
жашнагъан Къабарты-Малкъар!» 

«Жашилле» партияны Къабарты-Малкъар Республи-
када регион бёлюмюню стратегия муратлары 

Закон-право эмда норматив жаны бла:
Законланы табийгъат байлыкъланы аяулу эмда тенглик 

халда хайырланыр муратда  игилендирирге. Республика-
лы эмда муниципал даражада тёгерекдеги къудуретни 
къоруулау жаны бла законла жарашдырырларын жал-
чытыргъа.

   Табийгъатны хайырланыуну жер-жерледе табийгъат 
энчиликлени эмда табийгъатны хайырланыуну энчи ама-
лын эсге алгъан къыйматлы регион экология нормаланы 
бла жорукъланы игилендире барыргъа, айнытыргъа 
эмда сингдирирге.

Табийгъатны хайырланыуну жараулу тёрели форма-
ларын, ол санда мюлк жюрютюуню фермер эмда энчи 

 «Жашилле» партияны Къабарты-Малкъар Респу-
бликада ишини баш жоллары 

Къабарты-Малкъар Республиканы экологиясы таза, 
жашауу къоркъуусуз болгъан, социал-экономикасы 
айныгъан, илмусу бла билим бериую бийик даражагъа 
чыкъгъан, адеп-къылыкъ жаны бла айтылгъан регионнга 
айландырыргъа.

Къабарты-Малкъар Республиканы жамауатын та-
бийгъат байлыкълагъа аяулу кёзден къарау, тёгерегибиз-
де къудурет тазалай сакъланыр ючюн, келир тёлюлени 
алларында жууаплылыкъны сезиу; адеп-къылыкъ, адет-
тёре, социал тюзлюк эмда сени къорууларыкъларына 
ышаныулукъ,саулукълу жашау бардырыу дегенча эко-
логия эмда адамлыкъ хазналаны тёгерегинде бирик-
дирирге.

Халкъны экология къоркъуусузлугъун бла саулукълу 
болууун жалчытыу, тёгерекдеги къудуретни къоруулау, 
жаныуарланы, битимлени, тауланы, тюзлени кёп тюрлю-
люклерин сакълау,  экономика файдалыкъны бла эко-
логия излемлени араларында тенгликни тохташдырыуну 
амалы бла табийгъат байлыкъланы аяулу хайырланыу.

Республиканы экология къоркъуусузлугъун жалчы-
тыуну шарт амалларын бла мадарларын толтуруугъа  
къырал структураланы келечилерин, бизнесменлени бла 
жамауатны къошаргъа, аланы кючлерин бирикдириу.

«Жашилле» партияны Къабарты-Малкъар Респу-
бликада ишини баш амаллары 

Адамларыбызны саулукъларын сакълауну жалчытхан, 
тёгерекдеги къудуретни къорууларгъа, табийгъат бай-
лыкъланы къайтарыргъа себеплик этген законланы бла 
право актланы жарашдырыугъа къатышыу;

миллет экология политиканы къураргъа эмда толту-
рургъа къатышыу;

экологиягъа кёз къарамны тюрлендириу, экология 
адеп-къылыкъгъа юйретиу, халкъны жарыкъландырыуну 
эмда окъуулу болууну ниетлерин жайыу.

Жамауатны бла объектлени къоркъуулу техноген, та-
бийгъат къыйынлыкъладан къоруулауну эмда тюрлене 
тургъан хауа болумлагъа юйрениуню технологияларын 
айнытыугъа къатышыу.

«Жашилле» партияны Къабарты-Малкъар 
Республикада ишини борчлары

иелик формаларын, къайтарыргъа.
Жаныуарланы аз къалгъан эмда къуруп баргъан 

тюрлюлерин, тазалай сакъланнган экосистемаланы 
бла табийгъат тийрелени къоруулау жаны бла мадарла 
жарашдырыргъа эмда аланы тамамларгъа.

Энчи халда сакъланнган тийрелени (заповедниклени, 
миллет паркланы, заказниклени, тауланы, паркланы, 
табийгъат эсгертмелени эм башха затланы) бузула ба-
рыуларын тохтатыугъа себеплик этерге.

Экология жаны бла ишлеге оноу  эмда контроль этиу:
Экология къоркъуусузлукъну жалчытхан экология ме-

неджментни къыйматлы системасын къураргъа.
  Социал магъаналы проектлеге, оноучуланы бегим-

лерине, халкъны саулугъу  эмда тёгерекдеги къудуретни 
болуму бла байламлы объектлеге экология аудит эмда 
экспертиза этиуню сингдирирге.

Тёгерекдеги къудуретни болумуну эмда качествосуну, 
аны тазалауну амалларыны бла мадарларыны юсюнден 
халкъгъа билдирилип турурун жалчытыргъа.

Халны тинтип, билип, анализ этип тургъан араны 
къураргъа. Аны оноулагъа къатышырча къырал эмда 
экология управлениягъа къошаргъа.

  Социал жаны бла:
  Адамланы саулукълары эмда тёгерекде къудуретни 

болуму бла байламлы проектлени сюзюуге, алагъа кёре 
оноу этиуге халкъны кенг халда къошулурун жалчытыр-
гъа.

Оноучуланы регион эмда жер-жерли даражада оноу 
этиулерине, аланы толурларына жамауат контрольну 
жалчытыргъа. Жамауат сюзюулени, жамауат экология 
тинтиулени бардырыргъа, жамауат экология инспектор-
ланы институтун къураргъа.

 Халкъны къоркъуусуз ашарыкъла, таза ичер суу, таза 
хауа, тынгылы тамамланнган эмда кимге да жетерча 
медицина жумушла, жараулу  жашау журтла бла жал-
чытыргъа.

 Къоркъуусуз урунуу болумла къураргъа, ишчи жерлени 
экология жаны бла тинтирге, усталыкъ бла байламлы 
ауруула тапханланы бла производствода ачыгъанланы 
азайтыргъа.

Иш бериучюледен къоркъуусуз урунуу болумла къурар-
ларын, производствода ауруу табыудан бла ачыгъандан 
сакъланырча мадарла этерлерин къаты сураргъа, сани-
тар-эпидемиология излемлеге  эмда саулукъ сакълауну 
жорукъларына бла мардаларына келишмеген ашарыкъ-
ла чыгъаргъанлары ючюн  жууапха тартыргъа.

Экономика жаны бла:  
Илму эмда бийик технологиялы амалла бла ишлеген, 

адамгъа бла тёгерекдеги къудуретге хата салмагъан  
производствола къурау бла экономиканы болумун иги-
лендирирге.

 Жамауатны, эл мюлк предприятияланы бла промыш-
ленностьну  сейирлерине чюйре келмеген мадарланы 
эсге алыу бла табийгъатны сакълау жаны бла тюз эмда 
къыйматлы политиканы бардырыргъа.

Экология жаны бла таза эмда къоркъуусуз ашарыкъла 
чыгъаргъан, къоркъуусуз  техника эмда технологияла 
бла ишлеген гитче эмда орталыкъ бизнесге тутхучлулукъ 
этерге.

 «Жашил экономиканы» мурдорунда, регионну та-
бийгъат-хауа болумларыны энчиликлерин эсге алыу бла 
эл мюлк комплексни айнытыргъа. 

  Саулукъ сакълау жаны бла:
  Инсанланы саулукъларын, къудуретни къоруулау, 

экология жарыкъландырыу эмда саулукълу жашау эти-
уню ниетин жайыу жаны бла социал программаланы 
толтурургъа.

 Сабийлеге, ол санда социал жаны бла къарыусуз къа-
уумладан балачыкълагъа,  бакъгъан эмда профилактика 
жумушланы тындыргъан медицина учрежденияланы 
санын кёбейтиуге себеплик этерге.

 Социал болум бла байламлы аурууладан сакъланы-
уну эмда алагъа бакъдырыуну къыйматлы системасын 
къураугъа себеплик этерге.

Школгъа дери жыл сандагъы эмда школчу сабийлени 
саулукъландырыу аш-азыкъ бла жалчытыугъа себеплик 
этерге.

  Билим бериу эмда илму жаны бла:
Битеулю эмда бёлюнмеген экология билим бериуню, 

жарыкъландырыуну бла юйретиуню программаларын 
жарашдырыргъа.

  Окъуу учрежденияланы барысында да дерслеге эко-
логия жаны бла билим бериуню мурдор жорукъларын 
къошаргъа.

  Экология, экология-экономика эмда экология социал 
магъаналы илму эмда билим бериу программаланы 
толтуруугъа, аланы андан ары бардырыугъа себеплик 
этерге. 

Экология жаны бла бийик билимли  специалистлени 
хазырлауда эмда аланы иш бла жалчытыуда Россей 
Федерацияны бла Къабарты-Малкъар Республиканы 
илму эмда билим бериу структураларыны араларында  
байламлыкъла тохташдырыргъа эмда бирге ишлеулерин 
къураргъа.

 «Къабарты-Малкъарны табийгъат байлыкълары» 
деген кёптомлукъ китапны хазырларгъа эмда чыгъарып 
башларгъа деп аллай башламчылыкъ этерге.

Халкъла аралы бирге ишлеу жаны бла:
Тёгерекдеги къудуретни сакълау жаны бла халкъла 

аралы проектлени бла программаланы Къабарты-Мал-
къар Республикада жашауда бардырыугъа ахшы онгла 
къураргъа.

Башха къыралла бла бирге тинтиуле бардырыу эмда 
мадарла этиу бла, табийгъат байлыкъланы аяулу хай-
ырланыу бла экология къоркъуусузлукъну, табийгъатны 
къоруулауну жалчытыргъа.

Предприятиялагъа бла организациялагъа халкъла 
аралы экология мардаланы бла программаланы (ИСО 
14000,9000, ЕМАС эм башхала) сингдирирге, экология 
жаны бла халкъла аралы жумушлагъа къошулургъа 
себеплик этерге.

Башха къыралланы «Жашилле» экология партияла, 
халкъла аралы экология организацияла эмда экология 
жамауат бла бирге ишлеуню хар жаны бла да айныууна 
себеплик этерге.

Биз айырыулагъа Къабарты-Малкъар Республикада 
жашагъан  жамауатыбыз ючюн барабыз, ол арсарлы 
болмай:

-саулукъландыргъан, къоркъуусуз эмда таза къуду-
ретде жашау этер эмда сабийлени ёсдюрюр, таза хауа 
бла солур, таза сууну ичер эмда экология жаны бла таза 
ашны ашар ючюн;

-тынгылы эмда хакъсыз медицина болушлукъ алыр 
ючюн;

-учуз, социал, хар не кереги да болгъан, экология жаны 
бла къоркъуусуз жашау журтлада жашар ючюн;

школгъа дери, битеулю, орта, бийик эмда вуздан сора 
билим бериу хакъсыз болур ючюн;

  адамланы ишлери эмда тийишли иш хакълары да 
болур ючюн;

   жамауатха ырахат жашау болумну къураргъа, жама-
уат контрольну бардырыргъа, оноу этиуге къатышыргъа 
хар кимни да онгу болур ючюн.

Бизни келечилерибиз Къабарты-Малкъар Республика-
ны Парламентине айырылгъандан сора биз сёз беребиз:

-социал ниетлеге келишмеген законлагъа къажау 
сюелирге;

-халкъыбызны къолайсыз къауумуна адрес болушлукъ 
бериуню республикалы программалары толтурурларына 
себеплик этерге.

- РФ-ни бла Къабарты-Малкъар Республиканы шён-
дюгю законларына быллай жумушланы жалчытыугъа 
себеплик этерик  тюзетиулени кийирирге:себ

 шёндюгю эмда келир тёлюлени хар бири да ырахат 
жашау этерге, социал эмда инсанлыкъ жаны бла ай-
ныргъа, таза эмда къоркъуусуз табийгъат болумлада 
жашаргъа эркин болгъанын эмда ол ышаннгылы сакъ-
ланырын дурус кёрюрге;ла

хар миллет, дин конфессия, социал неда бир башха 
къауум таза хауа болумлада жашаргъа эркин болгъан-
ларын дурус кёрюрге;ларрррррррррррррррр

къырал экология системаны къыйматлылыгъын кётю-
рюрге, экологиягъа хата салгъанланы жууапха тартыуну 
къатыландырыргъа;аааа

 тёгерекдеги къудуретни болумуна, сууну, хауаны бла 
ашарыкъланы тазалыкъларына жамауатны жанындан 
контроль этерге эркинлик берирге;кон

сюд табийгъатха салыннган заранны толусунлай 
къайтарырча, ол санда алгъыннгы халына  келтирирча, 
оноу этилирин жалчытыргъа;о оооо

борчлу халда эмда адамны кеси ыразылыгъы бла 
экология страхование этиу амалны айнытыргъа;э оооо

Къабарты-Малкъар Республиканы экономикасын  
илмугъа таянып эмда бийик технологияла бла ишлеген 
производстволаны къурау бла, «Жашил экономиканы» 
мурдорунда  айныта барыргъа;мурурурруурурррууруруруруру

Къабарты-Малкъар Республиканы халкъыны къолай-
лыгъы тутхучлу ёсе барырча этерге;л

хакъсыз медицина жумушланы сакъларгъа, ол санда 
дармансыз болалмагъанланы ала бла жалчытыргъа;дарраррррррррррррррр

анагъа бла юйюрге сабий тууар кезиуде эмда аны 
къагъанакъ заманында къыралны жанындан ырысхы, 
медицина эмда психология болушлукъну къураргъа;медедедеддддддд

школгъа дери, битеулю, орта эмда бийик билим алыр-
ча, студентлеге жетер тенгли ахча болушлукъ этилирча 
онгланы сакъларгъа;онг

сабийлени татымлы эмда саулукъландыргъан аш-
азыкъ бла жалчытыргъа;азы

промышленностьдан, производстводан эм журтладан 
чыкъгъан къалгъан-къулгъанлагъа тийишли мадар эти-
уню къыйматлы системасын жарашдырыргъа;у ю

промышленностьдан, эл мюлкден, энергетикадан бла 
транспортдан къудуретге (суугъа, хауагъа, топуракъгъа) 
салыннган хатаны азайтырча технологияланы табаргъа
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АТА СЫРЫ – ЖАШЫНДА
Ол Бызынгыда Кыныуну жашы Харунну 

юйюрюнде жаратылгъанды.  Атасы кеси 
заманында айтхылыкъ кишиледен болгъан-
ды – уруш аллы жыллада эл къуллукълада 
айланнганды. Уллу Ата журт уруш башланн-
ганлай а, фронтха кеси ыразылыгъы бла 
кетгенди. Ол Москва тийресинде тасхачы 
къауумгъа тюшгенди. 

Биринчи эки жылда къазауат къалай къа-
ты баргъаны белгилиди. Харунну хапарын, 
сюйген тенги Орехово-Зуево деген жерде 
асыралгъанын да аны биргесине уруш 
этген Къулбайланы Элбай айтханды артда 
юйюрюне. 

Алай бла Салих, эгешчиги Фатимат атасыз 
ёксюз болгъандыла. Сёзсюз, къыйын эдиле 
ол жылла башсыз къалгъан Чочайланы 
Забитханнга. Андан да къыйыны уа алда 
болду – Ата журту ючюн жан берген солдат-
ны юйюрюн туугъан жеринден зорлукъ бла 
кёчюргенде.

КЪОЙЧУ КЪОШНУ ТАМАТАСЫ
Сюргюнде Аттоланы бу юйюрлери Къыр-

гъызстанны Иссык-Куль районунда «Жангы 
жашау» колхозгъа тюшгенди. Анда Салих, 
жетижыллыкъ школну бошап, урунуу жолун 
малчылыкъда башлагъанды. Аны окъуусуз 
къалгъанына анасы Забитхан бек жарсыгъ-
анды. Алай аллай онглары кёплени болмагъ-
анды ол заманда. 

Онбеш жылында ол эриннген деген не 
болгъанын билмеген жашны къошха тамата 
этгендиле. Ол къой кютгенди, жюн къыркъ-
гъанды, бийик жетишимлери бла атын айт-
дыргъанды. Аны хайыры бла къойчулукъ ол 
мектепни бек файдалы бёлюмюне айланн-
ганды. Таулу жаш а махтаугъа, саугъалагъа 
да тийишли болгъанды.  

Малкъар халкъгъа ата журтха къайтыргъа 
онг чыкъгъанда, мюлк таматала, къошчу 
нёгерлери да Салихни анда тыяргъа кюреш-
гендиле, къал деп да тилегендиле. Алай ол 
атасыны къол жылыуу сакъланнган Бызын-
гыгъа къайтыргъа таукел болгъанды.

Къыргъызстанда Атто улу ишлеп тургъан 
колхозну мурдорунда къуралгъан,  ууакъ 
аякълы малланы къумаландырыу бла кю-
решген мюлк бюгюн уллу жетишимлери бла 
белгилиди. Ол кеси да таулу жашны – Атто-
ланы Салихни атын жюрютеди.

СУРАТЫ - "ОГОНЁК" 
ЖУРНАЛНЫ ТЫШЫНДА

Мында да Атто улу ата-бабаладан келген 
къойчулукъ ишин къоймагъанды. Келе-
келгенлей, Бызынгыда ата юйюнде тохтап,  
«Коммунизмге жол» колхозда ишлеп баш-

лагъанды. Ишден айырылмай, ингир школну 
бошап, бийик билим да алгъанды.

Аны бла бирге ол кеси кютген къойланы 
къумалылыкъларын игилендириуге да уллу 
эс бёлгенди. Андан билимлери, сынамла-
ры болгъанлагъа тюбеп, соруп, китаплада 
окъуп, Бызынгыда жюнлеринде къыллары 
кёп болгъан къойланы орунларына хайыр 
келтирлик, жюнлю, этли породаны чыгъ-
аргъанды.  

Ол жюз къойдан жюз бла жыйырма къозу, 
бир  ууакъ аякълы малдан 3-4 килограмм 
жюн алгъаны республикада угъай да, са-
улай Совет Союзда окъуна уллу жетишим 
эди. Бызынгылы  жашдан юлгю алыргъа 
сюйгенле кёп болгъандыла. Аны юсюнден 
къыралны «Правда», «Труд», «Известия», 
«Сельская жизнь», «Винницкая правда»  де-
ген ара газетлеринде, «Огонёк», «Юность», 
«Овцеводство», «Сельские зори» эм башха 
журналлада жазгъандыла. Аны сураты «Ого-
нёк» журналны тышында басмаланнганды. 
Анга аталып, жыр да айтылады. 

- Атто улу, керти да, эл акъ атха миндир-
ген жашладан бири эди, анга шагъатлыкъ 
этген да бу суратды. Ишексиз, ол заманда 
«Огонёк» журналны тышында басмаланнган 
бюгюнлюкде тыш къыраллада чыкъгъан 
«Time», «Forbes», не да «Esquire» деген 
белгили журналланы биринчи бетлерине 
тюшген бла тенг эди, – деп жазадыла Ин-
тернетде.

Бызынгылы къойчуну сынамы кёплеге 
болушханды – анга келген къагъытланы элни 
почтачысы ташып бошаялмай тургъанды, 
дейдиле. 

Белгили кинорежиссёр, жазыучу, «Нотр» 

телевидение компанияны таматасы Вла-
димир Вороков озгъан ёмюрню 60-чы 
жылларында «Чабанский хлеб» деп кино 
алдыргъанды. Ол заманда шахар киноте-
атрлада, эл клублада да кинону аллында 
киножурнал деп къысха документли фильм 
кёргюзтюучю эдиле. Соруп, сурап, тилеп, 
жаланда Салихни киносун кёрюр ючюн 
окъуна келип тургъандыла адамла клубха.  

Ызы бла Владимир Халидович «Обычное 
человеческое мужество» деген аты бла ки-
тап чыгъаргъанды. Ол анда бизни жерлеши-
бизге берген махтаугъа алай кёпле тийишли 
болгъан болмазла жашауларында.  

КЪЫРГЪЫЗСТАНДА ДА 
УНУТМАГЪАНДЫЛА

Салихни намысы Къабарты-Малкъардан 
тышында да бек бийикде жюрюгенди. Аны 
ол жетишимлерине бизни бла бирге ол 
урунуу жолун башлагъан Къыргъызстанда 
да бек къууаннгандыла. Ары бирге баргъан-
ларыны юсюнден да жазады В. Вороков 
китабында. «…Онжети жыл болады ол бу 
жерни кёрмегенли. Кёп зат тюрленнгенди ол 
заманны ичинде жашауда, Григорьевка элде 

да. Анга ол кеси окъугъан школда жарыкъ 
тюбегендиле.  Сабийле жырла, назмула айт-
ханда, Салих кёз жашларын жашырыргъа 
кюрешип тургъанын кёргенме. 

Биз анда фермалада, сабанлада болгъан-
быз, къойчула бла тюбешгенбиз. Бешбар-
макъ да ашагъанбыз, кумыс, чай да ичген-
биз къолан пиалаладан. Бек башы уа – биз 
шуёхла арасында эдик.  Ол кюн: «Сейирди 
жашау, – деген эди Салих сагъышлы. –  Биз 
мында жашагъанда, юйге, Бызынгыгъа, 
барлыгъыбыз келе эди. Биз ол оюм бла 
жатханбыз, аны бла къопханбыз. Ма бюгюн 
а, онжети жылдан сора келгенимде уа, бир 
жууукъ, сыйлы затымы къоюп кетип, энди 
тапханча болгъанма…» – деп жазады ол.

МАХТАУНУ БИЙИКЛИГИНДЕ
Уруннган адамны намысы къайда да 

бийикди. Салихни сыйын битеу къыралда 
да кёргендиле. Бийик жетишимлери ючюн  
ол Ленинни орденине (эки кере),  Урунууну 
Къызыл Байрагъыны орденине бла Оракъ 
бла Салта алтын майдалгъа тийишли бол-
гъанды, анга «Социалист Урунууну Жигити» 
деген сыйлы ат аталгъанды.  

Эки кере СССР-ни Баш Советине депутат-

ха да кёргюзтюлгенди. Москвада Кремльде 
аны бла бирге съездледе Къулийланы Къай-
сын да болгъанды. Атто улу бла ол бир бирле-
рин таныгъандан арысында шуёхлукълары 
ёчюлмегенди. Бызынгыгъа да келиучю эди 
Къулий улу. Салих поэтни юсюнден: «Мен 
обкомну секретарьлары бла да болгъанма 
жолоучу, кёп тюрлю адам бла тюбеширге 
тюшгенди. Къайсынча ариу сёлешгеннге 
уа тюбемегенме. Малкъарны анга жетген 
жашы жокъду. Ол халкъыбызны ёхтемли-
гиди», – дегенди. 

Поэт да анга атап бу назмуну жазгъанды:

АТТОЛАНЫ САЛИХГЕ

Салих, сени ийнакълап,
Жазама бу сёзлени,
Тюз билгеним себепли
Игилигинги сени.

Мал кютген, сабан сюрген –
Биринчи ахлум мени.
Сени кибик адамла
Ийнагъыдыла жерни.

Айтама ол себепден
Махтау сёзюмю санга.

Энтта да берсин жашау
Санга кёп сыйлы саугъа!

Игилик, огъурлулукъ
Бир да болмазла эски,
Тохтагъынчыгъа дери
Бу жерде кырдык ёсген.

Салих, шуёхум мени!
Мен санга назму этдим,
Сени кибик адамла
Бизде кёп болсун дедим.

БИРИНЧИ ГЕНЕРАЛЫБЫЗНЫ 
ЖОКЪЛАУ

1974 жылда Аттоланы Салих, биргесине да 
Владимир Вороковну алып, Къазахстаннга 
айтхылыкъ эллиси Деппуланы Хакимге бар-
гъанды. Генерал къайда туугъанын, ёсгенин, 
къайсы таулада къой кютгенин бир заманда 
да унутмагъанды. 

Ол уллу адамланы ышанлары болур. 
Къонакълагъа къалай тюбегенин режиссёр 
киносунда да кёргюзтеди, китабында да 
жазады: «Айтыргъа керекмиди, ала туугъан 
эллеринден бир ненча минг километр узакъ-
лыкъда къалай къууанчлы, къалай жарыкъ 
тюбегенлерин бир бирине? 

Хаким Сафарович бир заводну не фабри-
каны директору болса, иш баргъан цехлени, 
жер бла кюрешген болса, сабанларын кёр-
гюзтюрюк болур эди къонакъгъа. Аскерчи 
танкист болгъаны себепли бизни танко-
дромгъа элтди. Анда окъуу дерсле бара тура 
эдиле, танкла, темир чархлары бла къумлу 
тюзню къаза, тёгерекни дауургъа алдырып, 
окъ-топ тауушла эшитиле…» 

Толгъурланы Зейтун а «Ашыкъ оюн» хапа-
рын жаза туруп, ары Салихни жашауундан 
шартла кийиргенди.

ОГЪУРЛУ ЫЗ
 Эллилери Атто улуну адамлыгъын, къал-

лай халал жюрекли болгъанын бюгюн да 
унутмайдыла. Аны бла ёхтемленедиле, келе 
тургъан тёлюлеге юлгюге келтиредиле. 

Юйюрлю, юйдегили да Салих сюргюнден 
ата журтха къайтханда болгъанды. Ол юй 
адамы Кёчменланы Намуну къызы Вален-
тина бла бирге юч къыз бла жаш ёсдюр-
гендиле. Ала барысы да урунууну ажайып 
магъанасын ангылагъан адамладыла. 

Халимат КъМКъУ-ну медицина факуль-
тетинде окъугъанды. Кёп жылланы ичинде 
Черек район больницада врач-терапевт 
болуп ишлейди.  Аминат Москвада аш-
азыкъ институтну бошагъанды. Ол жаны 
бла урунады. Фатима, химия факультетни 
тауусуп, кёп жылланы Нальчикде кондитер 
фабрикада ишлеп тургъанды.  Ахмат а инже-
нер-механикди.  Бусагъатлада Нальчикден 
Санкт-Петербургга адамла жюрютеди. 

Сабийлери жетип, кеси да солуугъа кетген-
ден сора Атто улу Салих Хасанияда жашагъ-
анды. Ол тургъан юйню къабыргъасында 
эсгертме орналыпды. Арбазында уа жашы 
Ахматны туудукълары ойнайдыла. 

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

ДАТА

ЖИГЕРЛИКНИ, ТАЗА НИЕТЛИЛИКНИ, ХАЛАЛЛЫКЪНЫ ДА ЮЛГЮСЮ 
Малкъар халкъны айтхылыкъ жашы Социалист Урунууну Жигити 

Аттоланы Салих туугъанлы бу кюнледе 95 жыл болады
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Юрий Хатуевич КъМКъУ-ну 
сыйлы профессоруду, попечи-
тель советини келечисиди. Ол 
шарт а быллай жыйылыулагъа 
энчи магъана берип, аланы 
бютюн сейир, жылыулу озарла-
рына себепликди. Тюбешиуню 
аллында къонакълагъа деп уни-
верситетни озгъан окъуу жылыны 
юсюнден видеоотчёт да кёргюз-
тюлгенди.

Келгенлеге ыразылыкъ сёзюн 

вузну ректору Юрий Альтудов 
айтханды.  Ол, музыкант бла 
жолугъуула ахшы тёреге ай-
ланнганларын белгилеп, окъуу 
юйде жаланда бийик профес-
сионалланы угъай, бийик адам-
лыкълары, искусстводан ангы-
лаулары болгъан инсанланы 
юйретгенлерин белгилегенди. 
Ызы бла маэстрону жашаудан 
кёп болмай кетген къарындашы 
РФ-ни халкъ артисти, КъМР-ни 

Композиторларыны союзуну 
председатели Борис Темирка-
новну эсгергенди. Жыйылгъан-
ла аны хурметине бир минут 
шош сюелгендиле.

МЧА-ны президенти Хаути 
Сохроков а Юрий Хатуевич бла 
эрттеден бери керти шуёхлукъ 

жюрютгени бла ёхтемленнгенин 
чертгенди. «Бу тюбешиуле тёре-
ли болгъанлыкъгъа, аланы хар 
бири энчиди, кесича жарыкъды 
эм ариуду. Маэстрону быллай 
бийик жетишимлери жаланда 
къадарны саугъасы тюйюлдюле, 
ала уллу къыйынны, иш кёллю-

люкню, фахмулулукъну эсеби 
болгъанларын ангыларгъа тий-
ишлиди. Ол затладан юлюшлю 
болсанг а, чыгъармачылыкъны 
бийиклигин толу ангылайса», – 
дегенди ол.

КъМР-ни сыйлы артистлери 
Руслан бла Карина Катанчиевле 
къафада барып, аты айтылгъан 
жерлешибизни кёлюн кётюрген-
диле. Битеуроссей вокал конкурс-
ну лауреаты Идар Коцев а Юрий 
Хатуевичге байрам тюбешиуледе 
тепсеулени къураучусуну энчи 
белгисин саугъалагъанды.

Ахырында Юрий Темирканов, 
жыйылгъанлагъа ыразылыгъын 
билдирип, халкъыны маданияты 
не заманда аны жюрегин жылыт-
ханлай тургъанын белгилегенди, 
тюбешиуге келгенлеге насып эм 
саулукъ-эсенлик тежегенди.

ЖАНГУРАЗЛАНЫ Нажабат.

Кёп къалмай жарым ёмюр 
бир ишге къуллукъ этген 

алай  тынч   тюйюлдю, болсада 
ол сыйлыды. Гергъокъланы 
Жашкону жашы Исмайыл "Ком-
мунизмге жол", ызы бла уа "За-
ман" газетде  аллай бир жылны 
бет жарыкълы ишлеп, солуугъа 
алай  чыкъгъанды. Андан сора 
да, бир номерин  къоймай алып, 
окъуп тургъанды. 18 августда  
анга 80 жыл толлукъ эди. 

Бир жол кабинетде Къулбай-
ланы Алий бла олтуруп, хапар 
айта, Исмайылны да сагъына-
быз. «Редакторубуз Черкесланы 
Сарыбий алгъан эди аны редак-
цияны  машинасын жюрютюрге. 
Газетни корреспондентлерин  
колхозлагъа, фермалагъа, са-
бан юйлеге, къойчу къошлагъа 
элтип тургъанды. Биз терк окъ-
уна ангылагъан эдик ол бизден 
эсе акъыллы да, билимли да 
болгъанын",-деген эди  фахму-
лу  журналистлеринден бири. 
Алийден махтау алгъан а женгил 
болмагъанды.

Оноучула да сезген эдиле 
аны. Бираздан   литсотруд-

ник этдиле. Ызы бла промыш-
ленность бёлюмню таматасына 
салдыла. Обкомдан Москвагъа 
Бийик партия школгъа  жиберир-

ге бир адам  керекди коллекти-
вигизден деп сёлешгенлеринде,  
Гергъокъ улун сайладыла. 

Биринчи дерследе окъуна 
окъуу юйню преподавательлери 
таулу жашны хунерлигин эсле-
гендиле. Айтханыны терен магъ-
анасы болгъанын, соруулагъа 
къысха эм тынгылы жууапла 
бере билгенин да. Аны курсну 
старостасына айыргъандыла. 

Исмайыл ол кезиуню кеси бы-
лай эсгергенди: «Анда хапарны 
узуннга созууну дурус кёрме-
гендиле. Ауузунгдан бир сёз 
чыкъгъанлай окъуна билгендиле 
ненча гюренке тартханынгы». 

Курсда анга уллу хурмет эт-
гендиле. Кёпле артда иш да  

аны бла шуёхлукъ жюрютюрге 

сюйгендиле. Анга Москвадан, 
Бакудан, Мордовиядан, Горь-
кийден, Новосибирскден та-
нышлары къонакъгъа   келип  
тургъандыла. 

Тамата жашы ажымлы ёл-

генин эшитмей туруп, кечирек 
Исмайылны жокълай келген тен-
глеринден бири ол ачыулу ишни 
юсюнден  билгенинде, ёрге 
туруп, къолунда стаканны асыры 
къаты къысхандан ол ууалып 
къалгъанды. "Мен олсагъатда 
сени къатынгда болургъа керек 
эдим", - деп, бек ачыу этгенди. 

Аны шуёхлары, тенглери кер-
ти, адепли адамла эдиле. 

Анга  шагъатха  юйюнде болгъан  
бир  ишни келтирейим. Ол кеси 
айтханды аны юсюнден. Юй 
бийчеси Зоя столну татыулу аша-
рыкъладан толтургъандан сора 
ариу этикеткасы бла аракъы 
шеша да салады. Къонакъ-
ла  ашагъандыла, ичгендиле, 
кюлгендиле, ойнагъандыла. 

Исмайыл кеси ичгини ауузуна 
салмагъанды. 

Къонакълары кетгенден сора, 
аракъыны  къалгъанчыгъын 
тышына тёге туруп, аны ийис 
этмегенине ишекли болады да, 

уртлап кёреди. Ол а – аракъы 
тюйюл. Уллу жарсыугъа къа-
лады. Къонакъла уа, жукъ да 
айтмай, сууну ичип кетгендиле.

Окъууну бошагъынчы окъуна 
аны ишлерге «Советская 

Россия» газетге чакъыргъан-
дыла. Алай ол унамагъанды. 
Юйюне, юйдегисине, коллек-
тивге  къайтыргъа сюйгенди. 
Бир жол а Бийик партия школда 

окъугъанланы Кантемиров-
ский гвардиячы танк дивизияны 
аскерчилери бла тюбеширге 
элтгендиле. Ол Уллу Ата журт 
урушда айырмалы болгъан мах-
таулу аскер биригиуледен бири. 

Нек эсе да командирле, по-
литработникле да Гергъокъ улун 
жаратып, къал мында, бусагъат 

окъуна майор чын берейик, 
андан ары уа генералгъа дери 
ёсе барлыкъса, деп тилегенди-
ле. Ёсюмю, сыфаты, билими, 
къысхасы, хар не жаны бла да 
келиширик эди ол уллу чынлы 
офицер болургъа. Алай  къада-
ры болмаз эди…

Москвада окъугъан жылла-
рындан бири  жай Олим-

пиада  оюнлагъа  тюшгенди. 
Аны кезиуюнде битеу курсда, 
Исмайылдан сора, спорт бай-
рамны кезиуюнде ишлерге бир 
адамны да сайламагъандыла. 
Ол да анга берилген бек уллу 
сый эди.  

Гергъокъ улу боксдан эри-
шиуле къалай баргъанлары-
ны юсюнден  битеу дуниягъа 
билдирип тургъанды. Оюнла 
бошалгъандан сора уа анга 
СССР-ни Физкультура эм спорт 
министерствосуну, Олимпиада 
комитетни да сыйлы саугъала-
рын, белгилерин да бергендиле.

Москвадан ол къызыл ди-
плому бла къайтханды. Аны 
газетни  редакторуну орунбаса-
рына саладыла. Ол башхаланы 
материалларын окъугъаны бла 
къалмай, кеси да тюрлю-тюрлю 
жыйылыулагъа баргъанды, ала-
дан отчётланы жазгъанды. Бош 
алай угъай, кесини оюмларын 
да къошуп. Аны хар неге да кёз 
къарамы болгъанды. Ол адам-
гъа, не тюрлю болумгъа да тюз 
багъа бере билгенди. Кеси тюз 
ниетли, ётюрюк айтхан, кёзбау 

эте билмеген адам болмагъа-
ны себепли башхалагъа да ма 
ол ышанла ючюн намыс-сый 
бергенди. 

Адамлыкъдан уллу байлыкъ 
жокъду, дейдиле. Алай эсе, 

Исмайыл миллиардер эди.  Бол-
магъанча огъурлу жан. Бир за-
манда кишини кёлюне тиерча 
сёз айтхан болмаз. Кеси уа 
кёп эшитгенди. Алай анга эсин 
бурмагъанды, дерт да тутмагъ-
анды. 

Анга бир юлгю келтирсем да 
тамам сунама. Редакциядан бир 
къауум адам хапарлаша тургъан 
кезиуде Исмайыл да кесини ою-
мун айтады. Жыйылгъанладан 
бири уа, анга айланып: «Сен ан-
дан не билесе, шофёр эдинг да, 
алайлай къалгъанса, жерингде 
тынч тур», - деди. Къалгъанла 
шумсуз болдула. 

Исмайыл бек къарыулу бол-
гъанды, аны жумдуругъу жет-
ген аягъы юсюнде тураллыкъ 
тюйюл эди. Алай  аны къара 
къарыудан акъылы озгъанды. 
Тынгылады да къойду. Аны къой, 
бир ауукъ замандан  аны хылик-
кя этип сёлешгенни кесини ма-
шинасы бла  Минводха элтгенди. 

Манга да  акъыллы, оюмлу 
сёзю бла кёп кере эс тап-

дыргъанды, болушханды. Ол  
чынтты эр киши эди. Аны  сын-
дырыргъа да кюрешгендиле, ол 
а бюгюлмегенди, бир адамны 
аллына жалынып бармагъан-
ды. Коллективде аны аманлап 
анонимкаланы кимле жазгъан-
ларын да биле тургъанлай, 
аланы ызларындан къара сабан 
сюрмегенди.

Гергъокъланы Исмайыл ду-
ниясын алышындыргъанлы 
тёртюнчю жыл барады. Ол ахыр 
такъыйкъаларына дери адам-
лыгъын тас этмегенди, жан ала 
туруп да, врач анга: «Къоркъма, 
Исмайыл,  хар не да тап болур»,- 
дегенинде,  «Къоркъмайма, 
жарсыма",-дегенди.  

Аны жашауу 77 жылы толур-
гъа  тёрт ай жетмей  юзюлген-
ди. Ол чекге  дери да къалай   
чыдагъан  болур деп келеди 
акъылыма. Алай ол жашау 
жашаумуду. Сени жауунгу да 
сабийлери ата-анасындан ал-
гъа ёлсюнле! Исмайыл  ариу 
да, жигит да жашларындан  – 
Маратдан бла Муратдан – къуру 
къалгъан эди. Къалай кётюрдю 
ол аллай къыйынлыкъны? Бил-
ген Аллахды…

ХОЛАЛАНЫ Марзият.

ХАР ТЮБЕШИУ – ЭНЧИДИ, КЪУУАНЧЛЫДЫ, ХАЙЫРЛЫДЫ
АХШЫ ТЁРЕ

Алгъаракъда Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Мал-
къар къырал университетде Санкт-Петербургда 
къырал филармонияны академиялы симфония орке-
стрини баш дирижёру, СССР-ни халкъ артисти, СССР-
ни эки Къырал саугъасыны лауреаты,  РСФСР-ни М. 
Глинка атлы Къырал премиясыны иеси, РФ-ни Къы-
рал саугъасыны лауреаты Юрий Темирканов респу-
бликаны  илму эм чыгъармачылыкъ интеллигенци-
ясыны келечилери бла тюбешгенди. Жыйылыу  аты 
айтылгъан музыкантны атасы Хату Темиркановну 
атын жюрютген залда къуралгъанды.

Къачан, къайда да 
аны айырмалыгъы 
кёзге уруннганды

Эсде тутуу

Суратда: Гергъокъланы Исмайыл (ортада) ишчи нёгерлери  
бла. Сурат 90-чы жыллада алыннганды.
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Холам–Бызынгы ауузун 
бир кере кёрген, бери 

къайтмай къалмаз. Биз, ту-
рист къауум, жолгъа атлана-
быз. Араларында мен жангыз  
журналистме, башхала  уа 
Америкадан келген къонакъ-
ладыла. Ала  халкъыбызны 
тарыхын билирге сюедиле, 
жолда кёчгюнчюлюкню юсюн-
ден сорадыла. Мен алагъа 
алгъаракъда Америкадан 
Малкъаргъа келип тынгылы 
тинтиу ишле бардыргъан алим 
Карен Бейкерни юсюнден да 
айтама.  

Жолда биринчи чучхур-
ну къатында тохтайбыз. 

Америкалыла таудан чыкъгъан 
сууну суратлагъа аладыла, аны 
татыууна сейир этедиле, бизни 
табийгъатыбыз жомакъгъа 
ушагъанын чертедиле. 

Ызы бла Жабо къалагъа 
барабыз. Туристле ата–бабала-
рыгъыздан къалгъан мекям-
лагъа эс нек бурмайсыз, была 
толусунлай оюлурларынмы 
сакълайсыз, деп сорадыла. 

Не зат жууапларыкъса? Тын-
гылайбыз. Акъ къала да сю-
еледи. Анга да реставрация 
керекди. Сейир тюйюлмюдю, 
къоншу республикалада жан-
гы тоханала ишлеп тургъанда, 

бизде уа болгъанланы окъуна 
сакъланылмагъанлары? Ким 
биледи, бу проблемагъа эс 
бургъан бир жууаплы къул-
лукъчу чыгъып къалса да?..

Бызынгыны орамларыны 
тазалыгъына сейир этеди-

ле америкалыла. Кертиси бла 
да,  бу эл бек тизгинлиди. Эл-
лиле бахчаларында ёсдюрме-
ген зат жокъду. Алма, кертме, 
эрик, картоф, быхы, сарымсах 
эм башха кёгетле.  

Келгенле,  кафеге барыр-
гъа сюймей, бызынгылыланы 
къонакълары болдула. Ала 

таулула къалай жашагъан-
ларын кёрюрге излей эдиле. 
Таматалагъа этилген намысха 
бюсюредиле.  Бизни школ-
ларыбызда окъутуу не тилде 
баргъанын, ёз тилибизни ха-
лыны  юсюнден да сордула. 
Хычынле, айран, эт, таулу шор-
па - ала кёрмеген, билмеген 
ашла эдиле. 

«Бу элде, юйчюк алып, 
бек  сюйюп жашарыкъ 

эдим», - деди бири. Сёзсюз, 
тау эллени тийресинде туризм 
келлик заманда айнырыкъды. 
Бизни хауабыз, къаяларыбыз, 
сууларыбыз кимни да кесле-
рине тартырыкъдыла. Аны бла 
бирге миллет культурагъа сей-

ир да уллуду. Туристле тарых 
бла байламлы китапла излей-
диле, кийизлени къалай этил-
генлерин кёрюрге Бахсаннга 
барадыла, озгъан ёмюрледен 
къалгъан суратлагъа сюйюп 
къарайдыла. Алгъын Минги 

тау тийресине келип тургъан 
эселе асламысы, шёндю Огъ-
ары Малкъаргъа да, бери да  
жюрюйдюле. 

Бызынгыда таугъа жаяу 
чыгъып, Мечиланы Кязим-

ни музейине жетдик. Америка-
лыла закий назмучуну юйюне, 
гюрбежисине къарагъандан 

сора, поэтни чыгъармачы-
лыгъын ангылар ючюн, жа-
шагъан жерин кёрюрге керек-
ди,  деген эдиле. 

Малкъар – ол кеси бир уллу 
дунияды. Энчи адабияты, 

маданияты бла. Ол дуния 

бла танышыргъа сюйгенле 
кёпден-кёп болуп барадыла. 
Туризм индустрияда ишлеген-
ле да кесибизни адамларыбыз 
болсала, бек иги боллукъ-
ду. Таулуланы юслеринден 
терен, керти  хапар таулу 
айталлыкъды. Жарсыугъа, 
бюгюнлюкде бизде кийизни 
неда этнография музейибиз 
жокъду. Ёмюрледен келген 

хазнабыз барды, музейлери-
биз а - жокъ. 

Грецияда этнография мах-
кемелени кёргенле шагъат-

лыкъ этерикдиле: таулу халкъ 
къурагъан сунарчады. Юс 
кийим, бахчада, юйде хайыр-
ланнган адырлары – бизни-
килеча. Ынналадан къалгъан 
жаулукъла, жыйрыкъла, кю-
мюш затла, кёчгюнчюлюкден 

къайтхан кийизле, агъачдан 
этилген адырла – ала шёндю 
музейлеге тюшмеселе, кё-
бюсю тас боллукъдула. Ким 
билсин, туристлени миллет 
культурагъа сейирлери бу 
этилмей тургъан ишлени же-
ринден тепдирирми? 

БАЙСЫЛАНЫ Марзият.
Суратла  авторнудула.

Акъылман Кязимни туугъан юйю.

Бызынгы эл.

«Къызны кёз жашлары» чучхур.

Америкадан келген  къонакъла.

Гюлюйланы Алийни жашы Абдуллах-
ны, Элбрусда бийик-тау излеу-къутха-
рыу  отрядны таматасыны аты, бизге, 
тыш къыралдан келген  тёппелеге 
чыгъыучулагъа да белгилиди. Про-
фессиналлыгъы ючюн анга «Халкъла 
аралы къутхарыучу», «Россейни сый-
лы къутхарыучусу» деген  даражалы 
атла да берилгендиле.  Ол кёп кере 
Россейни МЧС-ини  майдаллары эм 
кёкюрекге тюйрелиучю белгилери бла 
саугъаланнганды.

Озгъан жылны ахырында къыйын 
болумлада ишчи борчун тийишли 
толтургъаны, урунууда энчи кёрюм-
дюлери ючюн  анга экинчи даражалы 
«Ата журтну аллында къыйыны ючюн» 
орденни майдалы берилгенди. Кёп 
болмай а Россей Федерацияны Граж-
данланы къоруулау, къыйын болумла 
эм аланы кетериу жаны бла министер-
ствосуну буйругъу бла ол Россейни 
МЧС-ини  «Къутхарыу ишни пропа-
гандалау ючюн» майдалына тийишли 
болгъанды.  Алай белгилегендиле 
Гюлюй улуну  граждан къоруулау жаны 
бла бирикдирилген къырал политика-
да, табийгъат эм техноген къыйын бо-
лумлада халкъны  сакълауда, адамла-

ны къоркъуусузлукъларын жашаугъа 
кийириуде тындыргъан ишин.

Абдуллах тауланы сабийлигинден 
бери жаныча кёреди. Терс-Къолну 
орта школунда окъугъанында ол тау 
лыжалада учханды, эришиулеге къа-
тышып, разрядчы болалгъанды. Аба-
даныракъ жыл санында  ауузну битеу 
тёппелеринде айланып чыкъгъанды. 
Аскер къуллугъундан сора  контроль-

къутхарыу службагъа тохташханды.  
Ол заманда сайлауну ёлчемлерине  
санны-чархны кючлюлюгю бла тийре-
ле бла шагъырейлилик саналгъанды-
ла. Абдуллахда ол шартла толусунлай 
болгъандыла. 

Турист къауумла эм тёппелеге чыгъ-
ыучула кёп болгъанлары себепли ол 
ишсиз бир заманда да турмагъанды.  
Таула тауладыла, Элбрус тийресине 
келгенлени арасында сакъланмагъан 
къыйын болумла чыкъгъанлары ючюн 
адамлагъа болушурча, хар заманда 
сагъайып турургъа керек эди.

1992 жылда контроль-къутхарыу 
служба Къыйын болумла жаны бла 
министерствосуну бойсунуууна кёч-
генди, ол замандан башлап ол тири  
айнып тебирегенди: ишчилени саны 
ёсгенди, ишге тохташыргъа сюйгенле-
ге излемле къатыракъ болгъандыла. 
Тау, лыжала, башха  жаны бла хазыр-
лылыкъ, альпинист разрядны болууу, 
топографияны билиу, радиосвязьдан 
ангылауу болуу изленип башланнган-
дыла. Россейни МЧС-ини энчи окъутуу 
араларында юйретиуле къуралгъанды-
ла. Къутхарыу эм бирси техника бла 
жалчытылыныу да игиленнгенди. 

Абдуллах талай заманны излеу къа-
уумгъа башчылыкъ этгенди, ызы бла 
аны ЭВПСО-ну таматасыны орунбаса-
рына салгъандыла. Ол асламысында 
къутхарыу ишни къурау бла кюреш-
генди. Ол жаны бла сынамы аны  уллу 
болгъанды: отрядда ишлеген жылла-
рында кёп операциялагъа къатышхан-
ды, онла бла жанланы сакълагъанды. 
Аны Минги таугъа чыгъыуларын са-
наргъа окъуна къыйынды, ёрлеуле уа 
жарау эм акклиматизациялыла бол-
гъандыла, турист къауумла эм Элбрус 
тийресинде ётген тёрели «Эльбрусиа-
дагъа» къатышханланы биргелерине 
барыргъа тюшгенди.

Гюлюй улу кесини заманында Мо-
сквада Къызыл Байракълы орденли 
управление институтну тауусуп, ин-
женер-экономист усталыкъны ал-
гъанды.  Алай аны жюреги башханы 
сайлагъанды. Ол Россейни МЧС-инде 
не заманда да эм ахшыладан бирине 
саналгъан Элбрусда бийик-тау излеу-
къутхарыу отрядха бир ненча жылны 
фахмулу башчылыкъ этип келеди.

Анатолий ТЕМИРОВ.

СУРАТ РЕПОРТАЖ

Бызынгы сюйдюргенди кесин америкалылагъа

Ол неден да тауланы мажал кёргендиКертилик
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Биринчи сентябрьде  Къа-
барты-Малкъарда мингле бла 
сабийле школгъа барлыкъды-
ла. Аны бла байламлы жыл 
сайын   бир-бир ведомстволаны 
келечилеринден къуралгъан 
ишчи къауумла районлада 
мектеплени жангы окъуу жыл-
гъа къалай  хазырлыкъларына   
къарайдыла.  

Бу кюнледе да Черек районда 
МЧС-ни надзор бардырыу эм  
от тюшюуден къоруулау жаны 
бла къырал инспекциясы би-
лим бериу учреждениялада 
болум бла шагъырейленеди. 
Ала от тюшюуден къоркъуусуз-
лукъ жалчытылыннганына, ол 
санда ёртенден къорууланырча 
онгла, тийишли мардалагъа 
келишгенлерине бла къалгъан-
ларына да къарайдыла. 

Аслам эс сигнализация   
къалай ишлегенине да буру-
лады. Инспекторла  къыйын 
болумну кезиуюнде кеслерин 
къалай жюрютюрге керекли-

сини  юсюнден мектеплени 
устазлары бла инструктаж да 
бардырадыла. 

КУРДАНЛАНЫ 
Сулейман.  

Къарау

Байрам жарыкъ, шарайыпсыз ётерча

Кёплерибиз сюйген хар-
бызны ахчабызны, зама-
ныбызны, къарыуубузну 
да къоратханыбызгъа 
сокъуранмазча къалай 
сайларгъа боллукъду? 
Аны талай амалы барды.

ТАУУШУ
Харбызны къакъгъанда, 

бишгени зынгырдауукъ таууш 
этеди. Ол тунукъ эшитиле эсе 
уа, кёгет алыкъа жетмегенди 
неда аны эртте юзюп къойгъ-
андыла, огъесе ол ичинден 
къуруп башлагъан болур.

  Бу биз сагъыннган амалны  
билмеген  хазна адам болмаз. 
Жангылмазгъа да андан иги-
си жокъду. Алай  кёпле энтта 
да айыра билмейдиле харбыз-
да зынгырдауукъ тауушну бла 
тунукъну. Алагъа не айтхын? 
Аллай сынау биле-биле келе-
ди. Бир 10 харбызны къагъып 
кёрюгюз да, башхалыгъын 
сезериксиз.

КЪАБУГЪУ
Бахчада бишген харбызны 

къабугъу къатыды, къарал-
дым жашилди. Аны болжа-
лындан алгъа юзген эселе уа, 
тышы керекли къатылыгъына 
жетмегенди, аны себепли 
тынч тырналады.

Жараулу харбызны мор 
тамгъалары, тырналгъаны, 
жарылгъаны, тешиги болмаз-
гъа керекди. Кесилгенин да 

алмазгъа кюрешигиз, бичакъ 
бла бирге аны ичине заранлы 
микробла ётедиле. Аллай 
харбыз кюнде жарым кюнню 
турса, бузулургъа хазырды. 
Сатыучуну бичагъы таза бол-
гъанын бла къалгъанын да 
киши билмейди. Ол кёгетни 
ичине, сёз ючюн, чеги аурууну 
къозгъагъан микробну кийир-
ген эсе уа.

САРЫ ТАМГЪА
Жараулу харбызны жашил 

къабугъунда сары тамгъасы 
болургъа керекди. Ол не къа-
дар жарыкъ болса, ол къадар 
игиди, битим бахчада ма 
алайында жатып тургъанын 
кёргюзтеди. Кюн анга жетерча 
тийген эсе, ол жарыкъ сары 
болады. Жетмеген эсе уа, 
акъсыллай къалады. Кюн не 
къадар кёп болса, харбыз да 
ол къадар татыулу болады.

САПЧЫГЪЫ БЛА 
«ТЮЙМЕЧИГИ»

Бишген харбызны сап-
чыгъы къургъакъ болуучуду 
деген оюм жюрюйдю халкъ-
да. Алай харбызла бахчадан 
Россейни орта жерлериндеги 
алыучулагъа жетгинчи, сап-
чыкълары къургъакъсымай 

къаллыкъ тюйюлдюле. 
    Андан эсе «тюймечигине» 

- сапчыгъы ёсген жерчигине – 
эс бурсагъыз игиди.  Бишген 
кёгетде ол да къургъакъ эмда 
къаты болургъа тийишлиди. 
Жашил эсе уа, башха товар 
излегиз.

ЖУМУШАГЪЫ
Ол жарыкъ, суулу болады, 

жууукъ къарагъанда уа, зыбы-
рыракъ окъуна кёрюнюрге ке-
рекди. Кесилген жери сыйдам 
эмда жылтырауукъ эсе, кёгет 
иги бишмегенди, неда кюшлю 
бола башлагъанды.

Харбызны жумушагъы  сорт-
ларына кёре тюрленирге да 
боллукъду. Бусагъатда сары-
лары окъуна бардыла.

ТЁГЕРЕКМИ 
НЕДА ЗУГУЛМУ?

Тёгерек харбызла «тишиле-
диле», ала «киши» гюлледен 
къуралгъан зугулладан эсе 
татлыдыла, деп аллай оюм 
жюрюйдю.Кертиси бла уа, кё-
гет  жаланда «тиши» гюлледен 
жаратылады. Алайды да, ала 
барысы да къызчыкъладыла. 
Жаланда «къылыкълары» 
башхады.

ЁЛЧЕМИ
Къайдан келтирилгенине 

бла сортуна кёре болады. Бир 
тёбеден (бир сатыучуну уа хар-
бызлары асламысында бир  
жердендиле) сайласанг, орта-

лыкъ ёлчемден уллурагъын да 
алсанг, бишгени тюшеригине 
сёз да жокъду.

Асыры уллуланы бла бек 
гитчелени да алмагъыз – ала-
ны не эртте юзгендиле неда 
химикатланы оздургъандыла.

Сёз ючюн айтханда, биш-
ген харбыз, уллу болса да, 
кёп тартмайды. Жетмеген а 
аууруракъды. Суугъа салып 
кёрсегиз, ол батып кетерикди. 
Бишгени уа башына чыгъа-
рыкъды. Кертиди, асыры бек 
бишгени, къуруй тургъаны 
да суу башына чыгъадыла.  
Алайды да, бек  женгили да 
сагъайтыргъа керекди. Бек 
игиси – 6-9 килограмм тартса.

ТЫКЪЛЫКЪ
Харбызны къолугъузгъа 

алыгъыз да, бир жанын къол 
аязыгъыз бла уруп кёрюгюз. 
Бишгени болса, башха къо-
лугъуз да сезерикди тепгенин. 
Ол тыкъды,пружиначады.  
Жетмегени уа жумушагъ-
ыракъды, тауушу тунчугъуп 
къалады. 

Алина МАКЕЕВА 
хазырлагъанды.

«Комсомольская правда» 
газет.

Нальчик шахарны Тиширыу-
ларыны совети Шимал  Осетия-
Аланияны ара шахарына  жоло-
учулукъ къурагъанды.  Битеу да 
он адам болуп Владикавказны 
эм ариу жерлерин кёргендиле. 

Бусагъатда бу шахар экиге 
юлешинипди - эскиге  эм бю-
гюннгюге. Мында эс бурурча 
архитектура эм табийгъат объ-
ектле бардыла. Бу шахарны 
Толстой, Пушкин, Грибоедов, 
Лермонтов, Островский да 
сюйгендиле. Кёп орус  жазыу-
чула бери келип,  чыгъармала-
рын тау жерле бла байламлы 
этгендиле. 1920 жылда уа Вла-
дикавказда Михаил Булгаков 

да жашагъанды, ишлегенди. 
Белгили режиссёр Евгений 
Вахтангов да мында туууп  ёс-
генди.

 Нальчикден баргъан къо-
накъла  Владикавказны  тарых 
магъаналы эсгертмелерин  да 
кёргендиле, аланы къатларын-
да суратха да тюшгендиле. Терк  
сууну жагъасы бла солуу паркга  
кирип, анда ариулукъгъа да 
къарап,  межгитге, килисагъа  
да  къайтып, иги кесек жаяу 
да айланып, дюгер хычинлени 
тёрт тюрлюсю бла да сыйланып 
къайтхандыла.

 ХОЛАЛАНЫ Марзият.
 Суратланы автор алгъанды.

Къабарты-Малкъар къырал 
университетде  "Халкъланы 
шуёхлукъларыны тамырлары 
- бизни тарыхыбызда" деген  
халкъла аралы жай школ ачыл-
гъанды. Ол 15 августдан  21-чи 
августха  дери ишлерикди.  

Проектни  Шимал Кавказны 
бийик окъуу юйлерини  сту-
дентлерини ассоциациясы 
эмда  КъМКъУ-ну  орус тилни 
бла битеулю языкознанияны 
кафедрасы Президент грант-
ланы фондуну эмда   КъМР-ни  
Жарыкъландырыу, илму эм 
жаш тёлюню ишлери жаны 
бла министерствосуну,  КъМР-
ни Граждан обществону ин-
ститутлары бла байламлыкъ-
ла къурау эмда миллетлени 
ишлери жаны бла министер-
ствосуну себепликлери бла  
бардырадыла. Аны мураты 

- миллетлени араларында 
культура байламлыкъланы 
орус тилни юсю бла кючлен-
дириуге бурулупду.

Быйыл Президент грантла-
ны фондуну хайырындан жай  
школну ишине  Россейден, 
Абхазиядан, Юг Осетиядан, 
Белоруссиядан бла Къазах-
стандан 100-ден аслам  адам 
къатышады. Аланы арала-
рында школчула, студентле, 
аспирантла, жаш алимле, 
журналистле да бардыла.  

Форумну программасы да 
байды, анга кёре  тренингле, 
мастер-классла, чыгъармачы 
мастерскойла, орус тилден 
бла литературадан конкурсла,  
поликуляр дуниягъа "Бизни 
орус тил бирикдиреди" деген 
жолоучулукъла, республика-
ны музейлерини экспонат-

лары бла шагъырейлениуле,  
"Яблочный спас" фольклор 
байрам, илму семинарла 
эмда панель дискуссияла да 
бардырыллыкъдыла.

Эсгертиу. Халкъла аралы 
жай школ орус тилни бла куль-
тураны «Биз – россейлилебиз» 
деген фестивалыны програм-
масыны бир кесегиди. Аны 
къурауну юсюнден «Орус тил 
– Шимал Кавказны халкъла-
рын бирикдириуню мурдору» 
деген ат бла жаш алимлени 
2015 жылда бардырылгъан 
илму-практика конференци-
яларында оноу этилген эди. 
2017 жылда уа программа 
«100 проектов про чтение» 
деген маданият-билим бериу 
атласха къошулгъанды.

Марзият АДИЛОВА. 

Сюннет межгит.

Исса Плиевге эсгертме.

Харбызны бишгенин, татыулусун да 
къалай сайларгъа боллукъду?

Байламлыкъла

Шахар бла шагъырейленнгендиле, 
дюгер хычинле бла сыйланнгандыла

ЖАЙ ШКОЛ

Тенгликни тамырларын кючлей
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АТТАЛАНЫ ЖамалАТТАЛАНЫ Жамал

СЁЗБЕРАламатлыкъ - жаныбызда

ГАЗЕТНИ 95-чи НОМЕРИНДЕ  БАСМАЛАННГАН СЁЗБЕРНИ  ЖУУАПЛАРЫ:

Энине:7. Тапанча. 8. Жугъутур. 10. Тау. 11. Ычхыныу. 12. Туз. 13. Чалма. 15. 
Мажал. 16. Парча. 20. Акътуякъ. 21. Сирнек. 25. Къурта. 26. Нарат. 27. Тилек. 
30. Жай. 31. Айланма. 32. Жик. 35. Билимли. 36. Ёмюрлюк.
Ёресине: 1. Чахауан. 2. Танг. 3. Ачхыч. 4. Жууукъ. 5. Чум. 6. Чурукъчу.  9. 

Сынжыр. 14. Манкъурт. 17. Аскерчи. 18. Жауун. 19. Марал. 22. Чарлакъ. 23. 
Мурадин. 24. Сериуюн. 28. Малла. 29. Тасма. 33. Тиш. 34. Ара.

ЭНИНЕ: 6. Кишиге жугъун берирге 
сюймеучю. 8.  Сабанны, бахчаны 
чеги. 9. Жаз башы ай. 11. Тиширы-
угъа айтылгъан чам сёзле. 16. Атны 
«чачы». 17.  Азиятлы миллет. 18. 
Къумлу жерле. 19.  Ууакъ аякълы 
мал. 24. Атагъа, аппагъа алай да 
айтадыла таулула. 26. Нухну кемеси 
тохтагъан тау. 28. Аллай аты бла 
къанатлы да барды, ыйыкъны кюню 

да. 29. Эски жыр, тепсеу. 30. Затын 
урлатыу. 31. Губу «эшиуле». 32. 
Заманны ёлчеми. 33. Эски хапар. 
34. Кесинг этген суу ыз. 35. Дин ки-
тап. 37. Уллу юйледе кётюрюлюрге, 
тюшерге болушады. 38. Жегилген 
ёгюз боюнун боюнсадан чыгъар-
маз ючюн, боюнсаны къыйырында 
тешигине сугъулуучу таякъчыкъ. 39. 
Файгъамбарны сагъынсала: «Аллах-
ны …… анга болсун», - дейдиле. 40. 
Жылкъычы. 43. Табийгъат бояу. 46. 
Нени болса да тюбю бла жокъ этиу. 
48. Агъач. 49. Ишни этерге хазыр-
ланыу. 50. Алтынны, кюмюшню сууу. 
54. Жууукъ. 55. Бизни, таулуланы, 
атыбыз. 56. Нарт жигит. 

ЁРЕСИНЕ: 1. Кимге да керек зат. 
2. Аш. 3. Некях этгенде, муслийман 
динде келинликге берилген саугъа. 4. 
Гюржю къатлама. 5. Эсиртген ичги. 
7. Беш фарыздан бири. 10. Таула 
ичинде тюз, ариу жер. 12. Бек иги. 
13. Къая къабыргъасында тапкыр. 
14. Ол алай, бу былай нек болмады 
деп сюелиу. 15. Жазыучу Гуртуланы 
…. . 20. Аскер больница.  21. Тен-

гизде жюзген улоу этген адам. 22. 
Биреуню ызындан айланнган. 23. Ат 
хайыуанны тюрлюсю. 24. Биреуге 
этилген хата. 25. Байламлыкъгъа 
жарайды, биз бюгюн ансыз болал-
майбыз. 27.  Ауурлукъну ёлчеми. 
28. Жазыучу Чыпчыкъланы ….. . 35. 
Эсирип айланыучу. 36. Тиширыу ат. 
41. Машинаны тёнгеретген зат. 42. 
Перуну жанында гитче къырал. 44. 
Адамны белгиси. 45. Жашырын зат. 
47. Къанатлыны буруну. 50. Узакъ 
социалист къырал. 51. Узунлукъну 
ёлчеми. 52.  Кюнчыгъыш халкълада 
эр кишиле башларына къысыучу 
быстыр. 53. Илляула бла жасалыучу 
терек. 

Табийгъат да кесича 
сейир суратчыды. Акъ 
булутланы жел къуугъан 
заманда кёкде ненча 
тюрлю  сыфат  кёресе. 
Бирлери  чабакълагъа 

ушайдыла, бирсилери уа 
къанатлы атлагъа. Иги 
тюрслеп къарасанг а,  
ариу гюлле да эслерсе 
неда учуп бара тургъан 
зурнукланы.

Суу боюнларында уа 
ташлагъа эс  бурмай 
къоймайса. Алада да 

кёп тюрлю сейирлик зат-
ла.  Бир-бир ташланы 
сындырып,  ичлерине 
къарасанг, алада уа бю-
тюнда тамаша суратла. 
Быланы къаллай уста 
ишлеп букъдургъан бо-
лур аланы ичлерине деп 
айтырыгъынг келеди.

Бу хапарыбызда ала-
дан бир къауумуна къа-
райыкъ. Бирча эки ташха 
метеке ташла дейдиле. 
Аланы Бабугентден Ба-
шийланы Арсен мажар-
гъанды.  Илмуда атлары 
уа  амонитледиле. Ала 
кёп ёмюрле мындан алда 
таш болуп къатып къал-
гъан суу жаныуарладыла.

Экинчи суратыбызда 
акъ ызлыкълары бла тё-
герек къара ташны кёре-
биз. Аны да Арсен бер-
генди. Анга уа  топ таш 
деп атагъанбыз. Кертиси 
бла да, анга ушайды. Кёк 
ташны юсюнде сыфатла 
да сейирликдиле, тен-
гиз толкъунлагъа окъуна 
ушайдыла.

Уллу метеке ташдагъы 
да адамны эсин бурмай 
къоярыкъ тюйюлдю. Ол 
да амонитлени бир тюр-
люсюдю. Миллион жыл-
ла мындан алда къурал-
гъанды.

Шеша таш а Жанхотия-
да Къуру къолдады, кеси 
да  тёгерек сыйдам. Адам 
къолу бла ишлегеннге 
окъуна ушайды.

Бу ташны юсюнде уа 
сау къала окъуна сюе-
липди. Анга уа Амырхан 
къала дейдиле. Ол да 
кёпден бери сюеледи 
Малкъар тарында, оз-
гъан жылланы шагъа-
тыча.

Эки болуп тургъан кёк 
таш Эл-Тюбюне жете 
келген жердеди, Чегем 
суууну онг жагъасында-
ды.  Анга уа жаралы таш 
дейдиле. Кертиси бла  да, 
ушайды аллайгъа.

Алайды да, иги тюрс-
леп къарасанг кёкде, 

жерде да табийгъатны 
сейир суратларын кёре 
турургъа болады.

ОСМАНЛАНЫ Хыйса. 

Табийгъатны тамаша суратлары

Роспотребнадзорну Къабарты-Мал-
къар Республикада Управлениясы 2 
сентябрьден башлап 16 сентябрь-
ге дери тахта кёгет эм жемиш продукци-
яны  качествосу бла къоркъуусузлугъу, 
хайырланыргъа жараулу болжалы бла 

байламлы соруулагъа жууапла бер-
ликди. Соруулары болгъанла (ишчи 
кюнледе) эрттенликде сагъат тогъуздан 
ингирде алтыгъа дери ма бу номерле 
бла сёлешсинле: (88662) 40-38-99; 
40-54-85; 42-15-57.

Топ таш.

Шеша таш

Кёк таш.

Жаралы таш

Метеке ташла

Уллу метеке таш

Билдириу
Ашарыкъланы къоркъуусузлукъларыны  

юсюнден сорууугъуз бар эсе…


