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Иги хапар

Жыйылыу

КЕНГЕШ

СЫЙЛЫ ЖАМАУАТ!
Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлерин-

де ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхыны, маданиятыны, къууанчларыны, 
жарсыуларыны, ниетлерини бла муратларыны юсюнден материалла басма-
лайбыз. Биз миллетибизни айтхылыкъ адамлары унутулуп къалмазларыны 
къайгъысын кёребиз, алагъа махтау беребиз. Жаш тёлюбюз окъуулу, адепли, 
жетишимли болуруна себеплик этерге, аны огъурлу жумушлагъа кёллендирирге 
кюрешебиз. Ахшы адет-тёрелерибизни, ана тилибизни сакълаугъа энчи эс 
бёлебиз.

БИЗНИ БЛА КЪАЛЫГЪЫЗ, «ЗАМАННГА» ЖАЗЫЛЫГЪЫЗ!
Ол хар юйюрге жангыз да хайыр, игилик келтирликди. 

Жазылыу – 2020

Бизни индексибиз - 51532

Жангы жылгъа – «Заман» бла бирге!

Жырчы  къызыбыз Атабийланы Малика «Звезда» ка-
налда бардырылгъан «Новая звезда 2020» деген про-
ектге къатышыргъа таукел болгъанды. Алгъаракъда ол 
аны съёмкаларына да къатышханды. Эсигизге салайыкъ,  
таулу къыз былтыр ТНТ каналда «Песня» деген жыр кон-
курсда кесин айырмалы кёргюзтгенди. Бу жолгъу проектни 
биринчи кесеги  эфирге 31 декабрьде чыгъарыкъды. Аны 
«Песня» эришиуден башхалыгъы недеди десегиз а, фи-
налгъа чыкъгъан жырчыладан биринчи жерге тийишлисин 
телевизоргъа къараучула смс-билдириуле бла сайларыкъ-
дыла. Алайды да, таулу къызны жюри финалгъа ётдюрсе, 
аны ючюн къол кётюрюу бла биз анга хорламгъа жетерге 
болушурукъбуз.  

                                           КЪАСЫМЛАНЫ Аминат. 

РФ-ни Конституциясыны кю-
нюне жоралап, КъМР-ни Пар-
ламентинде окъууда, спортда, 
жамауат жашауда жетишимли  
жаш адамлагъа паспортларын 
бериу ариу тёреге айланнган-
ды. Тюнене уа 22 жаш бла къыз 
жашауларында баш документ-
лерин  Парламентни спикери 
Татьяна Егорованы бла аны 
орунбасары Мурат Карданов-
ну къолларындан алгъандыла.  

Къууанчлы ишге жаш адам-
ланы ата-аналары бла бирге   
депутатла Борис Паштов, Бе-
челланы Людмила, КъМР-де 
МВД-ны Миграцияны соруула-
ры жаны бла бёлюмюню баш-
чысыны орунбасары Мурат За-
гаштоков да къатышхандыла. 

Татьяна Борисовна, жаш 
адамланы бла аланы ата-ана-
ларын быллай къууанчлы кюн 
бла алгъышлай, тюбешиу РФ-
ни Конституциясыны кюнюне 
жораланнганын, ол къыралда 
баш магъаналы документ бол-
гъанын чертгенди. 

- Сиз бу кюнню ашыгъып 
сакълагъан болурсуз деп ыша-
нама. Кёзлеригизге къарай,  
кёлюгюз толгъанын кёрюп 
турама. Аны да ангыларчады,  
бюгюн Россейни инсаныны 
баш документин аласыз,  алай 
бла уа сизге жашауну кенг 
жоллары ачыладыла. Паспорт-
ла бла бирге къыралыбызны, 
республиканы, ата-аналарыгъ-
ызны, устазларыгъызны ал-
ларында жууаплылыкъны да 
алгъансыз. Энди сиз деменги-
ли Ата журтубузну толу эркин-

ликли инсанлары болгъансыз, 
- дегенди ол. 

Спикер паспортланы бериу 
ариу тёреге бурулгъанын, был-
лай жыйылыулада жаш тёлю 
бла тюбеширге онг болгъанын 
да айтханды. «Бюгюн мында 
окъууда, спортда, культурада, 
жамауат жашауда жетишим-
ли  жашла бла къызла жый-
ылгъансыз. Жашауугъузда 
биринчи магъаналы атламны 
этгенсиз, мындан ары да ту-
угъан Къабарты-Малкъарны, 
Россейни саулайда айныууна 
битеу фахмугъузну, тирили-

гигизни аямазсыз деп ыша-
нама. Россейни инсаны деген 
сыйлы атны ёхтемлик бла 
жюрютюгюз»,-дегенди ол.

Мурат Карданов да къо-
шулгъанды алгъышлаулагъа. 
«Сизге къарап турама да, 
быллай тири, хунерли жаш 
тёлюбюз бар эсе, биз жети-
шимли боллугъубузгъа ише-
клик жокъду»,-дегенди эмда 
ата-аналагъа сабийлерин окъ-
утуугъа, юйретиуге салгъан 
къыйынлары ючюн жюрек 
ыразылыгъын айтханды.  

Алай бла РФ-ни Конститу-

циясыны кюнюню аллында  
Россейни жангы инсанларына 
къошулгъанланы арасында  
Нальчикден Таукенланы Мила-
на бла Улбашланы Исмайыл, 
Къашхатаудан Уяналаны Лиа-
на бла Эфендиланы Тахир да 
бар эдиле.   

Окъуучула,  ата-анала да  
Парламентни депутатларына 
быллай байрам къурагъанла-
ры ючюн ыразылыкъларын 
айтхандыла.  Къууанчлы иш 
а бирге суратха тюшюу бла 
бошалгъанды. 

ТИКАЛАНЫ Фатима.

ПАСПОРТЛА БЕРИУ

КъМР-ни Башчысы Казбек 
Коков Россейни Президентин-
де Стратегиялы айныу эмда 
миллет проектле жаны бла Со-
ветни президиумуну жыйылы-
ууна видеоконференция халда 
къатышханды. Кенгешни Мо-
сквада РФ-ни Правительство-
суну Председатели Дмитрий 
Медведев бардыргъанды. Анда 
сёз «Экология» эмда «Жашау 
журтла бла шахар болум» деген 
миллет проектлени юсюнден 
баргъанды.

Дмитрий Медведев экология 
жаны бла баш борчну белгиле-
генди. Ол – производстводан 
бла жашау журтладан чыкъгъан 
къалгъан-къулгъанланы жа-
рашдырыу жаны бла сау бёлюм 
къурауду. Келир жылдан баш-
лап регионланы асламысы кир-
кипчик бла байламлы жангы 
амаллагъа кёчерге керекдиле. 
Субъектлени кёбюсю,дегенди 
премьер, анга кёчгендиле неда  
ол ишни къолгъа алыргъа ха-
зырдыла.

Сёз «Жашау журтла бла ша-
хар болум» миллет проектни 
юсюнден баргъанда, Дмитрий 
Медведев мында  ипотека баш 
магъананы тутханын эсгертген-
ди. Экономика игиленнгенини, 
Правительство бла Ара банк 
этген мадарланы хайырындан 
Россейде ипотеканы ставкасы 
тюше барады, алай бла къу-
рулушну кенгертирге себеплик 

этип. Росстатны билдириулери-
не кёре, 10 айны ичинде жашау 
журтланы 55,6 миллион квадрат 
метри хайырланыргъа берил-
генди. Алай къурулушну ёлче-
мин ёсдюрюр онгла бардыла.

-Жашау журтланы къуру 
жерде сюерге жарамагъаны 
баямды. Ол а регионланы бла 
муниципалитетлени оноуунда 
болгъан ишди. Алай биз реги-
онлагъа  тийишли инфраструк-
тура къураргъа деп субсиди-
яла беребиз. Асламысында 

ма аны хайырындан школла, 
больницала, сабий садла да 
ишленедиле,-деп белгилеген-
ди Дмитрий Медведев.

Жыйылыуда оюла тургъан, 
къоркъуулу юйледе жашагъ-
анланы тынгылы журтлагъа 
кёчюрюуню онгларына энчи 
халда къаралгъанды.

Къабарты-Малкъарда жа-
раусуз юйлени азайтыу жаны 
бла республикалы программа 
ишлейди. Анга кёре быйыл 
Малкада, Совхозноеде, Это-

кода 80-ден аслам адамны 
жангы журтлагъа кёчюрюрге 
белгиленеди. Муниципалитет-
ле хазыр журтланы сатып алыу 
жаны бла келишимле этгенди-
ле. 9 декабрьге Малкада эки 
юй администрацияны иелиги-
не берилгендиле. Совхозное 
бла Этоко элледе фатарланы 
къурулушлары бошала тура-
дыла. Бу жумушлагъа берил-
ген ахчаны жылны ахырына 
дери толусунлай хайырланып 
бошаргъа белгиленеди.

Тюнене Правительствону юй-
юнде КъМР-ни Башчысы Каз-
бек Коков Къабарты-Малкъар 
Республиканы Наркотиклеге 
къажау комиссиясыны жый-
ылыуун бардыргъанды. Аны 
ишине КъМР-ни Парламен-
тини Председатели Татьяна 
Егорова, КъМР-ни Правитель-
ствосуну Председатели Му-
сукланы Алий, КъМР-де баш 
федерал инспектор Тимур 
Макоев, шахар эм район ад-
министрацияланы башчыла-
ры, право низамны сакълаучу 
эмда кюч къурамланы келечи-
лери да къатышхандыла.

Кенгешде «КъМР-де саулукъ 
сакълауну айнытыу» къырал 
программа 2019 жылда къалай 
толтурулгъанына къаралгъан-
ды, быйылны тогъуз айында 
Къабарты-Малкъарда нарко-
тикле бла  байламлы болум 
сюзюлгенди, келир заманнга 
борчла салыннгандыла.

Республиканы тийишли ор-
ганлары наркотиклени жайы-
лыуларын тыяр ючюн тюрлю-
тюрлю мадарла этедиле, ол 
санда  къайдан жиберилген-
лери, бизге къалай бла ётдю-
рюлгенлери ачыкъланады, 

наркопритонла туура этилип, 
жабыладыла, ууну Интернетни 
юсю бла сатханла бла къаты 
кюреш барады. Андан сора 
да, наркоманланы багъыу, 
аланы саулукълу жашаугъа 
къайтарыу жаны бла мадарла 
этиледиле деп, Казбек Коков 
аны бла бирге республикада 
ол жаны бла хал осаллай къал-
гъанын айырып айтханды.

Регионда наркотиклени за-
консуз сатыу бла байламлы 
аманлыкъланы саны уллулай 
къалады. Адамны башын хай-
ран этген затла акъылбалыкъ 
болмагъанланы араларында 
асыры бек жайылгъанлары 
бютюнда тынгысыз этдиреди. 
Наркоманиядан ауругъанла-
дан кеслерине бакъдыргъанла 
аздыла. Анга кёре профилак-
тика ишни кючлендирирге, 
наркология  жаны бла специ-
алистлени хазырларгъа, ала 
саулукъ сакълауну,  билим 
бериуню бёлюмлеринде, жа-
мауат организациялада, во-
лонтёрланы араларында да 
болурча этерге кереклиси 
эсгертилгенди.

Тюбешиуню ахырында КъМР-
ни Правительствосуна 2021-

2025 жыллагъа наркотиклеге 
къажау къырал программаны 
жарашдырыргъа, тийишли ор-
ганлагъа уа – ведомстволаны 
бла жер-жерлени араларында 
бирге ишлеуню къурау жаны 
бла мадарла этерге, оператив-
профилактика ишни селейт-
мезге, адамны башын хайран 
этген дарманланы законсуз 
сатыуну жолун кесерге, ала 
окъуу юйлени тийрелеринде, 
жаш тёлю аслам жыйылгъан 
жерледе жайылмазларына 
къаты контроль этерге бую-
рулгъанды.

Жыйылыуда КъМР-ни сау-
лукъ сакълау министри Рустам 
Калибатов, КъМР-де ич иш-
лени министрини орунбасары  
Назир Мамхегов,  КъМР-ни 
жарыкъландырыу, илму эмда 
жаш тёлюню ишлери жаны 
бла министрини къуллугъун 
толтургъан Ауес Кумыков, 
Прохладный шахар округну 
бла Бахсан районну админи-
страцияларыны таматалары 
Игорь Тараев бла Артур Бал-
кизов сёлешгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну 

пресс-службасы.

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!  
Сизни Россей Федерацияны Конституциясыны кюню бла 
жюрегимден алгъышлайма!

Конституция Россейни право системасыны баш къа-
тысыды, аны къыраллыгъын бла жалынчакъсызлыгъын 
сакълауну, политика, экономика эм социал жаны бла  
айныууну бузулмазлыкъ мурдоруду. Баш Законда адам, 
аны праволары бла эркинликлери эм магъаналыгъа са-
наладыла. Ол конституциялы болумгъа табыннганына 
шагъатха бизни къырал анда жашагъан инсанланы жаша-
уларын игилендириуню кесини биринчи тамамланырыкъ 
борчуна санагъанды. 

Конституцияны къурау онгларына таянып, биз барыбыз 
да бирге, Россейни халкъларыны кёп миллетли юйюрюн-
де, ол  муратха жеталлыгъыбызгъа, туугъан Къабарты-
Малкъарыбызда, саулай Ата журтубузда ырахат жашау 
къураяллыгъыбызгъа, жашнауну жалчыталлыгъыбызгъа 
бир ишеклигим жокъду.

Сёлешиуню къыйматлы соруулары – къалгъан-къулгъанланы 
жарашдырыу, ипотека, эски юйледен тынгылы журтлагъа кёчюрюу

Къабарты-Малкъар Республиканы
 Башчысы К.В.Коковну Россей Федерацияны

 Конституциясыны кюню бла 

А Л ГЪ Ы Ш Л А У У

Наркотиклени жайылыуларын тыяр ючюн 
тюрлю-тюрлю мадарланы хайырланыргъа
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БРИФИНГ

Медицина

Сюзюу

Газ бла ишлеген приборланы, 
печьлени терс хайырланыу къал-
лай хата-палахлагъа келтирирге 
боллугъуну, ишни аллай чекге 
жетдирмез ючюн тийишли жорукъ-
ланы алай бош угъай, кёлден окъ-
уна  билирге кереклисини юсюнден 
сёлешиннгенди «Газпром газора-
спределение Нальчик» компанияда 
бардырылгъан брифингде.

Аны башчысыны орунбасары – тамата ин-
женери Анзор Тутуков быллай шартла бла 
шагъырей этгенди: жыл башланнганлы бери 
газдан 77 адам ууланнганды эмда аладан 
онючюсю ауушханды. Жылыу бла жалчытыу 
башланнганлы бери (15 октябрь) ол хата жет-
ген 14 адамдан ючюсю ауушханды. 

Шарт айтханда, биринчи ноябрьде Чегем 
районну эллеринден биринде юйде сууну 
исси этген прибор терс орнатылгъаны ючюн 
угар газдан ючеулен ууланнганды, ол санда 
2000 эм 2004 жыллада туугъан эки сабий да. 
Бир талай кюнден а Каменкада оборудова-
нияны ожагъы тёгереги-башы жабылгъан 
чардакъгъа чыгъарылгъаны ючюн ууланып 
оналтыжыллыкъ къызчыкъ ёлгенди. Тогъ-
узунчу ноябрьде уа Солдатская станицада 
быллай болумда онжетижыллыкъ къыз дуни-
ясын алышханды. Энтта да бу айны экинчи-
синде Чегем шахарда газ атылып сау юйюр 
ачыгъанды эмда бир сабий ауушханды.

Анзор Тутуков белгилегенича, быллай 
бушуула адамланы уллу кёллюлюклерини, 
ала жорукъланы сансыз этгенлерини, газ 
оборудованияны орнатыу проектледе жа-
зылгъандан чыкъгъанларыны хатасындан 
боладыла. Котёлда, печьде, колонкада 
кюйген газны тютюню тышына эркин 
чыгъарча этмей жарамайды. Ожакъ иш-
ленмесе неда ол тапсыз салынса уа, угар 
газ артха отоугъа къайтады. Дагъыда газ 
эски, тешилген, тапсыз жалгъаннган быр-
гъыладан да чыгъа кетип, кюнлени бир 
кюнюнде атылыргъа боллукъду.

Аны себепли оборудованияны къайсы тюр-
люсюне да тийишли специалист къараргъа 
керекди, деп чертгенди Анзор Мурзабеко-
вич. «Ала жылыу бла бирге къоркъуу да кел-
тиредиле, терс хайырланылсала уа, ахыры 
бютюн жарсыулу болады. Алагъа юй сайын 
айланып ишчилерибиз къарайдыла. Быллай 
жумуш бла келген специалистлеге чурум 
этерге, юйге жибермейме деп алларында 
сюелирге керекмейди. Бек биринчиден, ол 
сизни кесигизге керек болгъанын билигиз», 
- дегенди тамата инженер.

Законда айтылгъаныча, газ приборланы 
тийишли сетьлеге къошуу, аланы башха 
жерге кёчюрюу, алышындырыу, техника 
жумушларына къарау эмда ремонт этиу бла 
жаланда энчи организацияланы келечилери 
кюреширге эркиндиле. Бизни республикада 
ол жаланда бирди – «Газпром газораспре-
деление Нальчик».

Техника жумушлагъа къарау жаны бла та-
лай документ болгъаны да белгиленнгенди 
жыйылыуда. Эм магъаналылары быладыла: 
РФ-ни Правительствосуну 410-чу эм 549-чу 
номерли бегимлери. Алада кёк отлукъ бла 
жалчытыуну эмда аны къоркъуусуз хайыр-

ланыуну юсюнден жик жиги бла айтылады, 
техника жумушлагъа къарауну юсюнден 
компания бла келишим этерге кереклиси да 
борчха саналады. 

Аны сансыз этгенлени уа тазир сакълайды: 
фатарланы иелерин 1-5 минг сом, къуллукъ-
чуланы 5-20 минг сом, предприятияланы 
бла организацияланы уа 40-100 минг сом. 
Болмаздан къалса уа, газны тыяргъа да 
эркиндиле. Саулай айтханда, бюгюнлюкге 
келишимге республикада абонентлени кёп 
къалмай 94 проценти къол салгъандыла.

Бу келишимге тийишлиликде компанияны 
специалисти газ оборудованиягъа жылны 
ичинде эм азындан бир кере барып къарай-
ды. Аны кезиуюнде ол оборудование къалай 
орналгъанын кёреди, кранла, быргъыла эм 
ала къошулгъан жерле газны жибергенле-
рин бла къалгъанларын, ожакъла тютюнню 
къалай тартханларын да тинтеди, ангылатыу 
ишни да бардырады.

Юйде газ ычхыннган жер бар эсе, специ-
алист аны хакъ алмай кетереди. Башха ишле 
ючюн а (заявка берилип) тёлерге тюшерик-
ди, деп чертгенди Анзор Тутуков.

УЛБАШЛАНЫ Мурат.

Герпегежден Османла-
ны Камалны бригадасы 
Къашхатаугъа жюрюп, 
анда кёп къатлы юйню 
тышын сюртедиле. Бир-
лери раствор хазырлай-
дыла, усталары уа аны 
жагъадыла. Кюннге адам 
башындан 25-30 квадрат 
метр къабыргъаны сюр-
тедиле. Къысха заманны 
ичинде ишлерин бошар 
акъылдадыла.

СУРАТДА: (солдан он-
гнга) Биттирланы  Хызыр, 
Биттирланы Хасан, Ос-
манланы Жамал, Осман-
ланы Камал.

Кёп болмай Нейтринода жан-
гыртылгъан  амбулатория иш-
леп башлагъанды. Мекямгъа 
ремонт этилирге керек болуп, 
ол юч жылны бош сюелген-
ди. Кеси да арт кезиуге дери 

Россейни Илмула академия-
сыны Троицкий больницасы-
ны бойсунууунда болгъанды. 
Алай аны хайырлы тюйюлдю 
деп жапхандыла да, посёлок-
да жашагъанла уа медицина 

болушлукъ алыр ючюн, алты 
километр узакъгъа, Элбрусха, 
жюрюгендиле. 

Алгъаракълада уа КъМР-ни 
Саулукъ сакълау министер-
ствосуну эм Элбрусну участка 
больницасыны  башламчы-
лыкълары бла амбулатория 
жангыртылып, битеу излем-
леге келиширча болгъанды.   
Энди мында  врач-терапевт,  

процедура кабинет, саусузла  
кюндюз жатхан  палата эм терк 
болушлукъ берген служба да 
бардыла.

Амбулатория ишлеп теби-
регенли бир ыйыкъ  болгъан-
лыкъгъа, аны эллиден аслам 
адам жокълагъанды, деп бил-
дириледи  Элбрус  муниципал 
районну администрациясыны  
пресс-службасындан.   

Кёп болмай Черек муници-
пал районну администраци-
ясыны башчысы Муртазла-
ны Борис управленияланы, 
бёлюмлени эм эллени та-
маталары бла ишчи кенгеш 
бардыргъанды. Анда районда 
жангы социал объектлени 
къурулушлары не халда бол-
гъанына къаралгъанды, башха 
тамамланырыкъ ишле да сюз-
гендиле. Ол санда  Жемтала-
да башы ачыкъ  спорт май-
данны ишлеуню, Бызынгыда 

Маданият юйню жангыртыуну,  
Къара-Сууда жангы клубну,   
Къашхатауда физкультура-
саулукъландырыу комплексни 
(ФОК), кёп функциялы спорт 
майданны, «Нюр» сабий садда 
ясли блокну  къурулушларыны 
юсюнден да сёз баргъанды. 

Жыйылыуда дагъыда «Ша-
хар болум» къырал программа 
къалай толтурулгъанына, ор-
такъгъа берилген жерле ючюн 
тёлеуле къалай жыйылгъанла-
рына,  районну келир жылгъа 

бюджетине да  къаралгъанды. 
Аушигерчилени ичер суу бла 
жалчытырча мадар этилирге 
кереклисини юсюнден айтыл-
гъанды эмда башха проблема-
ла кётюрюлгендиле.    

Ахырында Муртазланы Борис 
сагъынылгъан проблемала бла 
байламлы тийишли буйрукъла 
бергенди, аланы къысха заманда 
тамамларгъа кереклисин эсгерт-
генди, деп билдириледи Черек 
муниципал районну администра-
циясыны пресс-службасындан.  

Газ бла байламлы хаталаны сылтауу – туура сансызлыкъ

Сёз социал мекямланы 
къурулушларыны юсюнден баргъанды 

Энди элчиле узакъгъа 
жюрюрюк тюйюлдюле

Къармашыу

12 ДЕКАБРЬ – РФ-ни КОНСТИТУЦИЯСЫНЫ КЮНЮ

Къыралны баш законуну та-
рыхы уа сейирди. Россейде 
биринчи ол 1906 жылда Николай 
патчахны заманында чыгъарыл-
гъанды.  Алай совет къырал 
тохташдырылгъаны бла ол да 
алышынады. 1918 жылдан бери 
уа Конституция бир ненча кере  
жангыртылгъанды. 

1918 жылны документинде, 
«Битеу власть да Советлеге!» 
деген чакъырыугъа тийишли-
ликде, контроль борчла совет 
властьны баш къырал органы-
ны – Советлени битеуроссей 
съездини - къолунда болгъаны 
тохташдырылгъанды. 

Болсада биринчи совет Кон-
ституцияны тарыхы узакъгъа 
бармагъанды. 1924 жылда 
СССР къуралгъаны бла бай-
ламлы  баш законну жангыдан 
къабыл кёрюрге тюшгенди. 
1936 жылда чыгъарылгъаннга 
уа «Сталинни документи» деп 
да айтхандыла. Биринчи кере 
болуп анда регионланы право-
лу актларына битеусоюз за-
конла башчылыкъ этгенлерин 
тохташдыргъанды, СССР-ни 
Баш Советини президиумуна 
уа республикаланы праволу 
актларын тинтирге, битеусоюз 
законлагъа келишмегенлени 
кючлерин тохтатыргъа  эркин-
лик бериледиле. Россейли Кон-
ституцияны тарыхында кесини 

ызын Брежнев да къойгъанды. 
1993 жылда 12 декабрьде, 

къыралда биринчи кере болуп,  
халкъ къол кётюрюу бла (рефе-
рендум бла) Россей Федера-
цияны Конституциясы къабыл 
кёрюлгенди. Ол а Россейни 
жангыргъаныны, аны полити-
ка мурдору тюрленнгенини, 
къыралны  жангы тарыхыны 
белгиси болгъанды. Сёзсюз, 
Баш закон къыйын кезиуде, 
экономика, политика жаны бла 
да ышаннгысыз жыллада, жа-
рашдырылгъан эди. Болсада ол 
рынок экономикагъа, къырал-
гъа башчылыкъ этиуню демо-
кратиялы амалларына кёчерге, 
низамны тохташдырыргъа, жа-
мауатны ол кезиудеги къара-
къатышлыкъдан сакъларгъа 
онг берген баш магъаналы до-
кумент болгъанды.  

Экспертле, алимле айтханла-
рыча, ол заманнга келишген, 
статьялары толтурулгъан, иш-
леген закон болгъанды. Алгъын 
къыралда власть толусунлай 
бир партияны – КПСС-ни къо-
лунда  эди. Жангы документде 
уа законла чыгъарыучу, аланы 
толтуруучу власть органла эм 
сюд бир бирлеринден айырыл-
гъандыла. 

Ол Россейни федератив къу-
ралыуун айнытыугъа уллу се-
беплик этгенин да чертедиле 

экспертле. Шёндюгю Консти-
туция къыралны инсанларыны 
демократиялы эркинликлери, 
энчи сейирлери да биринчи 
жерге чыкъгъандыла, аны ёзе-
гин, магъанасын жаланда адам   
тутады. Аны 1-чи, 2-чи, 7-чи ста-
тьяларында Россейни къырал 
политикасы адамгъа къолайлы 
жашау къураугъа эм эркин 
айныуун жалчытыугъа бурул-
гъанлары тохташдырылгъаны 
да анга шагъатлыкъ этедиле. 
Аны 2-чи статьясында уа адам, 
аны праволары эм эркинликле-
ри къыралда бек уллу байлыкъ 
болгъаны жазылгъанды.  

РФ-ни Президентинде халкъ 
мюлкню эмда къырал служба-
ны Север-Кавказ институтуну 
директоруну орунбасары Люд-
мила Тхабисимова бизге айтха-
ныча, РФ-ни Конституциясы хар 
адамны да жашаууну низамын 
тохташдырады. Биз а анда 
жазылгъан жорукъланы жаша-
уда бардырырыргъа борчлубуз.  
«Мен студентлериме Конститу-
ция бир кере къарап, артда уа 
бир жанына атып къоярча закон 
болмагъанын ангылатыргъа 
кюрешеме.  Бу документ  демо-
кратия жорукъланы сакълайды,  
бюгюннгю жашауну излемле-
рин толтурады, ол угъай, анда 
адамны праволары къыралда 
бек уллу хазна болгъанлары 
Россейни тарыхында биринчи 
кере болуп тохташдырылгъан-
ды. Алай бюгюнлюкде уа хар би-
рибиз да  законну жорукълары 
къалай толтурулгъаныбызгъа 
этерге боллукъду дау». 

Бу къырал байрам жашды, 
алай бюгюнлюкде аны кесини 
тёрелери да тохташдырылгъан-

дыла. Сёз ючюн, РФ-ни Прези-
денти къуллугъуна кирген ке-
зиуде, къолун Конституциягъа 
салып, къыралгъа, халкъгъа 
къуллукъ этерге ант этеди. 
Баш законну инаугурацияда 
хайырланылгъан экземпляры 
уа  Кремльде асыралады.

12 декабрьде тюрлю-тюрлю 
жыйылыула, къууанчла барды-
рыладыла, къыралны айныты-
угъа уллу къыйын салгъанланы 
саугъалаула къураладыла. Ол 
санда, бу байрамгъа аталып, 
РФ-ни жангы инсанларына 
паспортларын бериу да ариу 
тёреле бурулгъанды. Быллай 
жумушла КъМР-де дайым да 
бардырылгъанларын чертир-
чады. 

Конституциябыз, башха къы-
ралла бла тенглешдиргенде, 
бек жашды. Арт кезиуде уа 
бир-бир экспертле, алимле  да 
аны тюзетирге, экономиканы 
башха жолла бла айнытыр-
гъа, властьны системасын 
алышындырыргъа керекди 
дейдиле. 

Алай, Конституцияны статья-
лары толтурулмайдыла деп, 
документни терслерге жарай 
да болмаз. Ол кеси да бир зат-
ха юйретеди: законну билмеген 
адам кесини эркинликлерин 
сакълаяллыкъ тюйюлдю. Ол 
жамауат жашауну жорукъла-
рыны жыйымдыгъыды, халкъ-
ны бирикдириуге къуллукъ 
этеди. Алай ол бизге берген эр-
кинликлени, праволаны эмда 
хар бирибизге салгъан борчла-
ны тынгылы билебизми, аланы 
толтурабызмы? 

 ТИКАЛАНЫ Фатима 
хазырлагъанды.

Жамауатны бирикдирген, хар инсаннга да 
шарт низам тохташдыргъан баш жорукъ

Конституция – къыралны баш документиди. Битеу за-
конла, политикалы мурдор, башчылыкъ этиу система 
да анга таянып жарашдырыладыла. Бюгюнлюкде Рос-
сейни баш закону демократияны, жалынчакъсызлыкъ-
ны, эркинликни жорукъларында жарашдырылгъанды. 
Баш магъана инсанланы праволарын сакълаугъа бери-
леди. Алай быллай Конституция  Россейде жаланда  XX  
ёмюрню ахырында къабыл кёрюлгенди.

Кёп болмай «Трезвая Рос-
сия» проектни чеклеринде  
бардырылгъан миллет рей-
тингге кёре,  Шимал Кавказны 
субъектлери эм аз аракъы 
ичгенлеге саналгъандыла. 
Алай бла  тизмеде биринчи 
жерде Чечен, ызы бла Ингу-
шетия, Дагъыстан, Къабарты-
Малкъар эм Шимал Осетия  
барадыла. Аслам ичгичиле 

уа Магъадан областьда бла  
Сахалинде жашагъанлары 
билиннгенди. Тютюнчюле уа 
эм кёп Ямало-Ненецк, Чюйют 
автоном округлада бла Кам-
чаткададыла.  

Наркоманла уа асламысын-
да  Санкт-Петербургда жа-
шагъанлары ачыкъланнганды.   
Бу осал къылыкъгъа алданн-
ганлары бла Шимал Кавказны 

регионлары тизмени  ортасын-
дадыла. Чечен Республика уа  
биринчи он субъектни санына 
окъуна киреди. 

Саулай айтханда, 2003 жыл-
дан бери къыралда ичгичиле-
ни саны 43 процентге азайгъ-
анды. Аракъыдан ууланып 
ауушханланы арасында 39 
процентни, тиширыула уа 36 
процентни тутадыла. 

Къабарты-Малкъарны жама-
уатына уллу бушуу сынаргъа 
тюшгенди. 2019 жылны 11 
декабринде 96 жылында ре-
спубликаны белгили къырал 
эмда жамауат къуллукъчусу, 
маданиятны айныууна уллу 
къыйын салгъан, фахмулу 
литератор, публицист Кило-
стан (Константин) Касимович 
Эфендиев ауушханды.

Ол 1924 жылда 14 ноябрьде 
Аушигерде туугъанды, баш-
ланнган билимни да анда 
алгъанды. 1937-1939 жыллада 
Нальчикни педагогика учили-
щесинде, 1939-1941 жыллада 
уа Къабарты-Малкъарны пе-
дагогика институтунда окъ-
угъанды. Уллу Ата журт урушну 
жылларында А.К.Серов атлы 
Батайск аскер авиация учи-
лищени курсанты болгъанды. 
Аны бошагъандан сора Крас-
нодарны бла Вязниковону 
аскер авиашколларында дерс-
ле бергенди.

 1945 жылда аскерден къайт-
хандан сора Килостан Ка-
симович 17 жылны ичинде 
республиканы комсомол эмда 
партия органларында тюрлю-
тюрлю къуллукълада ишле-
генди. 1963 жылдан башлап 
1987 жылгъа дери Къабарты-
Малкъар АССР-ни Культура 
министерствосуна башчылыкъ 
этгенди эмда республиканы 
маданият жаны бла айныуу-
на уллу къыйын  салгъанды. 
Аны  себеплиги бла Нальчикде 
Къырал музыка театр, ара ша-
харыбызда бла район аралада 
эм элледе маданият юйле 
къуралгъандыла.

 Солургъа чыкъгъандан 
сора да ол бош турмагъан-
ды – «Родина» биригиуню 
Къабарты-Малкъарда бёлю-
мюне,  шахарда «Адыгэ хасэ» 
жамауат организациягъа 
башчылыкъ этгенди, адыгла-
ны  биринчи халкъла аралы 
конгрессин бардырыугъа, 
ызы бла уа Халкъла аралы 
черкес ассоциацияны ишин 
къураугъа тири къатышханды.

К.К.Эфендиевни чыгъарма-

чылыкъ фахмусу аны «Браво, 
Кабардинка!», «Годы. Собы-
тия. Люди» деген китапла-
рында, республикалы эмда 
тыш къыраллы изданиялада 
бла газетледе басмаланнган 
кёп статьяларында да эсленн-
генди. 

Килостан Касимовични би-
теу жашауу бла иши Къабар-
ты-Малкъаргъа бла  ишчи 
борчуна кертичиликни бла 
кесин аямай къуллукъ этиуню 
юлгюсюдю. Аны къыйынына 
къырал тийишли багъа да 
бергенди. Ол «Сыйлылыкъны 
Белгиси», Урунууну Къызыл 
Байрагъы, «Къабарты-Мал-
къарны аллында къыйыны 
ючюн», Иорданияны Жулдузу 
(биринчи даражалы) орденле 
эмда тюрлю-тюрлю майдалла 
бла саугъаланнганды. Анга 
«РСФСР-ни культурасыны 
сыйлы къуллукъчусу» эмда 
«КъМАССР-ни культурасыны 
сыйлы къуллукъчусу» деген 
махтаулу атла аталгъандыла.

Къабарты-Малкъарны ахшы 
жашы, аламат инсаны, чынт-
ты патриоту Килостан Каси-
мович Эфендиевни сыфаты 
бизни эсибизде ёмюрлеге 
къаллыкъды.

Бушуу

ЭФЕНДИЕВ  Килостан  Касимович 

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусукланы А.Т., Макоев Т.Э., Код-
зоков М.М., Амшокова Ф.К., Атталаны Ж.Ж., Ахохов Т.Б., Беки-
шев Р.Х., Бердов Х.А., Бифов А.Ж., Бозиев Н.М., Вороков В.Х., 
Геккиланы З.Д., Геляхланы А.С., Говоров С.А., Губин Г.С., 
Жанатайланы С.А., Жигатов А.А., Залийханланы М.Ч., Зумакъ-
улланы Б.М., Инжижоков С.М., Каноков А.Б., Канунников А.Д., 
Карданов М.Н., Кармоков Х.М., Керефов М.А., Коков Ю.А., 
Кумахов М.Л., Кунижев М.А., Марьяш И.Е., Молов В.Л., На-
хушев З.А., Опрышко О.Л., Паштов Б.С., Рахайланы А.И., Со-
хроков Х.Х., Таов П.К., Татуев К.Б., Тхагазитов Ю.М., Улбашла-
ны М.М., Федченко Л.М., Фиров Р.Б., Хашхожев А.Б., Хаупа Д.К., 
Хафицэ М.М., Хубиев М.Б., Шурдумов Ю.Х., Шхагошев А.Л.

Рейтинг

Республикабыз – эм  аз ичгенлени санында



Интернет-версия: gazeta.zamankbr.ru З А М А Н 3
Ыспас

МУДАХ, ЖАРЫКЪ ДА
АУАЗЛЫ НАЗМУЧУ

Юбилей

БИРДЕН УРУННГАНДЫ, 
ОКЪУГЪАНДЫ

Бу кюнледе малкъар назмучу, 
журналист Гайыланы Тамушну 
жашы Махтиге 80 жыл болады.  Ол 
Хасанияда туугъанды. Атасы Тамуш 
Уллу Ата журт урушха кетип, 1943 
жылда анда жоюлгъанды. Ызы 
бла журтун къоруулай, жан бер-
ген аскерчини юйюрюн  жалгъан 
дау бла, сау малкъар халкъныча, 
туугъан жеринден кёчюргендиле.  
Гайыланы бу  юйюрлери  Къыргъыз-
станда Наукат районнга тюшгенди. 

Махти анда ёсгенди, жете кел-
генлей, малгъа, жерге къармаш-
ханды, кирпич этген жерде урунуп 
башлагъанды.  Халкъыбыз туугъан 
жерибизге къайтханда уа, маши-
нала ишлеучю заводда, Нальчикде 
къурулуш биригиулени бир къауу-
мунда да уруннганды. 

Ишинден айырылмай, Къабарты-
Малкъар къырал университетни 
филология факультетини орус-мал-
къар бёлюмюн бошагъанды. Андан 
арысында Хасанияда школда, 
республикалы радиода, «Заман» 
газетде да ишлеп тургъанды.  

БИРИНЧИ 
КИТАПНЫ КЪУУАНЧЫ

Поэзияны жолуна эрттеден тур-
гъанды Махти. Алай а жазгъанла-
рын ачыкъларгъа ашыкъмагъанды. 
Аны биринчи жыйымдыгъы «Жерни 
ауанасы»  деген аты бла басмадан 
1995 жылда чыкъгъанды. Ары по-
этни иги кесек назмусу бла «Ауазла» 
деген поэмасы киргендиле. 

Жумушакъ тышлы китапчыкъны 
къолунга алгъанлай окъуна авторну 
чынтты лирик болгъанын, ол кесини 
жашаууну – сагъышларыны, се-
зимлерини юслеринден  назму бла 
айтханын ангылайса. Аны биринчи 
бетинде аталыу халда бу тизгинле 
бардыла:

Ата журтум, атам-анам,
Бир кёзбауум жокъду сизге!
Сиз бар чакъда, жокъду хатам,
Жаным къурман – ючюгюзге!
Алай бла ол биринчи китабын, бек 

сыйлы рухий байлыкъларына атап, 
къолундан къанатлы учургъанча, 
уллу, кенг дуниягъа жибереди. Анда 
сюймеклик, инсан, философия ли-
рика да бардыла.  Биринчи къауум-
гъа «Сен кетдинг», «Кёзлерингден 
къамайдыла кёзлерим», «Лахути-
ден», «Саугъа», «Сени терезе жа-
рыгъынг» эм башхала киргендиле.  
Алада жаш адамны жюрегинде 
уяннган сюймеклик, ол туудур-
гъан,  таугъа чыгъаргъан, жерге 
кийирген да жюрек сезимлери ариу 
тенглешдириуле, метафорала, сёз 
айбатлыкъ бла бериледиле.  

ЭНЧИ СЕЗИМЛЕРИН 
БАЯМЛАЙ

Гайыланы Махтини бу жыйым-
дыкъгъа кирген инсан назмулары,  
аныча, атасыз ёсген сабийлени 
оюмларындан толудула. Не бек 
къыйналсала да, ала аталары аны 
ючюн жанларын берген Ата жур-
тубузну артыкъ сюедиле. «Тилек», 
«Сен сейир аламатса»,  «Таулу бла 
тау», «Олду тилегим», «Атама сё-
зюм», «Атамы сакълай», «Ананы 
юсюнден къысха тизгинле», «Сын-
да жазыу» деген чыгъармалада 
аны юсюнден айтылады.

Жашау сынауу, жашлыгъына 
кёре болмай, андан иги да таныулу 
болгъан авторну философия ли-
рикасы байды.  Аны алайлыгъын 
«Акъыллыма деп…», «Мени къада-
рым», «Сагъышла», «Къадар бла 
ушагъым», «Жашау» деген эм баш-
ха назмулада кёрюрге боллукъду.

Бу китапха Гайыланы Махтини  
«Ауазла» деген поэмасы да кирген-
ди. Ол хорламны эллижыллыгъына 
аталады.  Къуралыу халы, айтылыуу 
да башхалагъа ушамагъан чыгъар-
ма жюрегинги эритеди, жилятады. 
Беш ауаз эшитиледи анда – тёртю-
сю уруш къазауатына: кими – жоюл-
гъан, кими – сакъат. Бешинчиси уа 
атасы уруш аулагъындан къайтмай 

къалгъан жашчыкъныкъыды. Ол 
авторну прототипи болгъанын ангы-
ламаз онг жокъду окъуучугъа.

СУРАТЛАУ ХУНЕРЛИК
Устаз, белгили журналист окъуучу-

лагъа кесин терен сезимли лирикча 
танытханлай, ала аны назмуларына 
эс бургъандыла. Ол шарт кёллен-
дирген Махти 2001 жылда «Бюгюн» 
деген аты бла назму эм поэма жый-
ымдыгъын басмалагъанды. 

 Аны «Ауазла» деген жангы ки-
табы уа бара тургъан жылда чыкъ-
гъанды. Къыйын ауруп тургъан Мах-
тиге ол, баям, жашы Ханафийни 
саугъасыды. Анга иги кесек назму, 
эки поэма эм авторну кёчюрме по-
эмасы да киргендиле. 

Китап «Эллилерим» деген назму 
бла ачылады. Барады адам кече ор-
тасында эл орамы бла… халжарда 
мал тауушла, юйде къагъанакъны 
эмчек эмгени, анасы жукълап тур-
гъан баласыны башын сылагъаны 
– ма быллай ариу, мамыр суратла 
келедиле кёзюне. Поэт аны насыпха 
санайды.

Дагъыда бардыла китапда был-
лай жумушакъ, иги къууумлу назму-
ла.  «Сагъышла» деген къауумда 
ала ариу оюмладан, терен магъа-
налы суратлауладан толудула: кече 
къарангысында къайда эсе да кукук 
къычырады, Нарт-Уя сыртында та-
улу къош эсленеди, аяз къакъгъан-
да, чапыракъла, жолда баргъан  
адамгъа салам бере, шыбырдай-
дыла. Танг ата тебирегенде уа, 
жангы насып эшиклени къагъады, 
жолоучуланы чакъырады жол. Кюн 
чыгъады да, ол ай бла тюбешгенде, 
экисини саламларындан алам кенг 
да, жарыкъ да болады…Суратлау 
амалланы былай уста хайырлана 
билиу, айхай да, керти фахмуну 
ышаныды.

УМУТУН ЮЗМЕЙ
САКЪЛАГЪАНДЫ

Уллу Ата журт уруш  авторну тё-
люсюнде кёплени жашауларын 
тюрлендиргенди. Андан къайтады 
Махти оюмларында атасыны аты бла 
бирге акъылында жашап тургъан 
уруш къазауатын:  «Темир бёрк»,  
«Урушну сабийлери», «Уруш жыл-
ланы тиширыулары» деген назмула 
аны юсюндендиле.

Дагъыда бир жюрек такъырлыкъ 
туудургъан, эндиге дери башха чыгъ-
армада мен тюбемеген жангылыкъ 
барды Махтини поэзиясында – «Ата-
мы таныгъанла»,  «Узакъ жол» деген 
назмулада ол атасыны тенглери, аны 
да ёксюз эте, кете баргъанларына 
жарсыйды. 

Атасына аталгъан назмулары 
кёпдюле Махтини  – «Атамы кюсе-
дим, изледим», «Атама сёзюм», 
«Атамы сакълай»… Сюргюнде бол-
гъанда, хар атасы уруш аулагъында 
жоюлгъан сабий ол, ата журтха 
къайтып, анда юйюрюн сакълагъа-
нына ийнаннганды. Махти да алай. 
Келмезликни аллына къаратхан 
умут жылыуун бир заманда да тас 
этмегени ахшы шартладан бириди 
жашауда, поэзияда да. 

Поэтни анасына аталгъан назму-
лары асламдыла: «Кимден да тюз», 
«Кюнюнг къара болгъан чакъда», 
«Кеченги ай жарытханда», «Ана 

къыйынын тартхан базман», «Кюн 
да бизни ючюн чыгъып», «Анама», 
«Тансыкълыкъ», «Орамны бара-
дыла къатынла»… Аланы биринде 
лирика жигит кетген анасына ушагъ-
ан тиширыугъа тюбейди. Жётели, 
кекели, кёз жилтини, сёзю, жаулукъ 
къысыуу, аны оюулары, тамгъасы 
да, къол тышыны тамырлары да 
ушайдалы аны анасына. Тансыкъ-
лыгъын а алалмайды… 

ФИЛОСОФИЯЛЫ ОЮМЛА, 
ЖЫРЛА, ИЙНАРЛА

Гайы улуну Ата журтха улан сюй-
меклиги «Миллетиме алгъыш», 
«Халкъыма тилек», «Тилек», «Я 
Аллахым, тилейме», «Тешедиле 
Холамымы бел жигин», «Таулу бла 
тау» деген назмуларымда бютюнда 
бек кёрюнюп турады. 

Махтини «Къадар бла ушагъым» 
деген назмусу уа жазыуну бла 
адамны сёлешиулерича кезиуленип  
жазылгъанды. 

– Ишлей тургъан ишинг къалыр,
Ёлюм сени келип алыр…– дейди 

къадар.
Бирси уа:
– Насыплыма, ишим къалса,
Жашым аны къолгъа алса… – деп 

жууаплайды адам. Быладан къайсы 
тюз, къайсы терс болгъанына тю-
шюнюр адам а чыкъгъан болмаз 
жер юсюне.  Философланы сагъ-
ыш этдирген кюреш барады аланы 
араларында.

Махтини сюймеклик назмуларыны 
бир къауумуна жыр тагъылгъанды: 
«Саугъа», «Шахар орамлада ай-
лана», «Бек сюйгенинг бар эсе…», 
д.а.к.

Бу ийнарлагъа ушагъан, таза се-
зимли назмуланы окъусанг,  авторну 
кеси бла тюбешгенча, аллай бир 
энчи сезим тууады. Алай болмай 
да не амал – ол асламында кесини 
оюмларын, жашауда не ол, не бу 
болумгъа къарамын суратлайды.  

Поэтни энчи адамлагъа атагъан 
назмулары уа артыкъ жылыулудула. 
Ала бла бирге кюйле да бардыла 
китапда. Аланы къайсы да, бютюнда 
юй адамы Рахайланы  Нажабатха 
этилгенлери, кёлюнгю толтурмай 
къоймайдыла.

Гайыланы Махтини «Ёксюзле ана-
сы» поэмасы,  къара сёз бла акъ сёз 
кезиуленип, алай жазылгъанды. Аны 
баш жигити поэтни анасыды. Ол аны 
юлгюсюнде адамлыкъ сыналгъан 
жыллада жашауну ненча тюрлю 
бети болгъанын ачады. 

СЁЗ ЭМДА 
КЪОЛ УСТАЛЫКЪ

Гайыланы Тамушну жашы Махти 
юй бийчеси Рахайланы Алийни къы-
зы Нажабат  бла жаш бла тёрт къыз 
ёсдюргенди. Жарсыугъа, юй бийче 
жашлай ауушханды. Сабийлени 
уа хар бири кеси жерин тапханды. 
Бюгюн Махтини жашауун туудукъла 
жарытадыла.

Бетинден жылы ышарыуу кетме-
ген, халаллыгъы тёгерегиндегилени 
къайсына да жетген, таза ниетли, 
къолу, жолу да хунерли адамды 
Махти.  Хасанияда межгит ишленн-
генде, аны анга салгъан къыйынын 
санар кибик тюйюлдю, бек къыйын 
жерлеринде кюрешгенди  – аны 
бийик чукуйларын тизгенди. 

Агъач усталыкъны билгени бла 
байламлы, ол мекямлада ишле-
генле тилеп, элинде, шахарны бир 
къауум сабий садларында да керек 
затланы этгенди. Ол хатерли адам 
этген жумушуна хакъ излемегенин 
бюгюн кёпле айтадыла. Халкъыбыз-
ны эрттегили ариу тёрелерин эсде 
тута,  изеугеча баргъанды билеклик 
этерге  къоншуну арбазына. 

Школда, къурулушда, радиода, 
газетде… Кёп жерледе ишлеген-
ди Махти. Къайда да ол ариу ыз 
къойгъанды. Жашау жолун аллай 
иги ишле бла, ариу сезимли назмула 
бла байлагъан къарындашыбыздан 
Аллах жюрек ырахатлыкъны, жан 
саулукъну да къызгъанмасын.

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

Бу кюнледе редакциягъа Кен-
жеде жашагъан газет окъуучу-
ларыбыздан бири Атабийланы 
Шахаржан келгенди. Ол КъМР-
де жарашдырыучу судьяланы 
ишлерин жалчытхан службаны 
экинчи номерли бёлюмюнде 
уруннган къауум адамны мах-
таргъа, алагъа ыспас сёзле 
айтыргъа излегенди. 

Бир бек жарсыулу иши бла 
баргъанда, ала кёл салып тын-
гылап, къысха заманны ичинде 
жумушун тынгылы этгендиле. 
Газет окъуучубуз, алагъа жю-
рек ыразылыгъын билдире, кёп 
ариу алгъышла айтханды. Ала 
быладыла: башында айтылгъан 
службаны таматасы Елена Ха-
баловна Абазова ,  бёлюмню 
жарашдырыучу судьясы Аслан 
Ратмирович Бекишев, аны бо-
лушлукъчусу Ксаналаны Ха-

санны жашы Алим, бёлюмню 
специалисти Сана Камбулатов-
на Абазова эм сюд жыйылыуну 
секретары Анжела Хазратовна 
Кажарова.

- Бу адамла мындан арысында 

да алларына жумуш бла келген-
лени тилеклерин тийишлисича 
тамамлап, аладан ыразылыкъ 
таба, кёп жыл урунсунла, - дей-
ди Шахаржан, ыразылыгъын 
билдире. 

Урюпинск жаяу аскер учили-
щени курсантлары фронтха 

кетген кюн бюгюнча эсимдеди. 
Алай  аланы тизгинлеринде мени 
бир эллим Мамуколаны Тембот да 
баргъанын мен артда  билгенме. 
Фашист аскерле  жууукълашып 
келгенлери бла байламлы окъуу 
юйню фронтха жиберирге тюш-
генди. Курсантла программаны 

жарымын да бошамагъан эдиле.
1942   жылда 5 августда  Крас-

нодар крайда Кропоткин шахарны 
къатында ала немис-фашист 
аскерле бла къазауатха кирген-
диле. Курсантла жигитлеча сер-
мешгендиле, бир талай душман 
танкны жандыргъандыла,  кёп 
гитлерчи солдатны бла офицер-
ни жокъ этгендиле. Алай жаш-
ларыбыздан да кёпле  биринчи 
сермешлеринде жюлгъандыла. 
Мамуко  улу уа, къыйын  жаралы 
болуп, Сочи шахарда госпитальда 
жатханды.

Къыркъ экинчи жылны ок-
тябрь инде аны 51-чи энчи 

тенгизчи десант батальоннга жи-
бергендиле. Ары дери «Голубая 
линия» деп аталгъан сермешлеге 
къатышханды, Новороссийскни 
къоруулагъанды. Туапсе ючюн 
сермешледе жангыдан жаралы 
болгъанды.

Госпитальдан чыкъгъандан 
сора башха аскер бёлюмге тюш-
генди – шарт айтханда, 232-чи  
танк бригадагъа. Жаяу аскерчи-
леге жол ача, ала кюнбатышха 
баргъандыла. Къурч машинала-

дан бирини башында десантчы 
нёгерлери бла гвардияны старши-
насы Мамуколаны Тембот. 

Ючюнчю Беларус фронтну 
аскерлери,  алгъа бара, Восток 
Пруссиягъа жетдиле. Аланы къа-
уумунда бизни жерлешибиз да. 
Немислиле  Кенигсбергни кючлю 
къорууланыу ызгъа айландыр-
гъанлары белгилиди. Хар юйню 

подвалында  топла,  пулемётла, 
миномётла орнатхандыла, фауст-
никлени олтуртхандыла. Фашист 
командование бери айырмалы 
эсэсовчу аскер бёлюмлерин кел-
тиргенди. Совет  аскерле алайдан 
ёрге ёталмазларына Гитлер толу 
ийнаннганды. Кертиси бла да, не-
мислиле бу шахарда къаты аякъ 
тирегендиле. 

Болсада тыялмагъандыла 
Берлиннге жол алгъан со-

вет солдатланы. Эсэсовчуланы 
къалгъан-къулгъанлары кеслерин 
жесирге бермез ючюн сауутлары 
бла Балтий тенгизге кирип батхан-
дыла, деп хапар айтхан эди манга 
бир оруслу киши. Ма алай къаты 
сюелгендиле немислиле Восток  
Пруссияны ара шахарын къолдан 
ычхындырмаз ючюн. Алай ол 
заманда алгъа къызыу баргъан 
совет аскерлени тыярча кюч сау 
дунияда да жокъ эди.

«За взятие Кенигсберга» май-
далны Мамуколаны Тембот-

ха 1988  жылда Нальчик шахарны 
военкоматында бергендиле. Бу 
шахарны алыу сермешледе кёр-
гюзтген кишилиги эм  жигитлиги 

ючюн Къоруулау министерство-
дан аллай къагъыт келген эди.

Саугъалаугъа кёргюзтюлген 
къагъытларындан биринде был-
лай жазыу да барды: «Къыркъ 
бешинчи жылда январьда танкны 
экипажы бла бирге  Мамуко улуну 
десантчылары  Буткунен шахар-
ны тийресинде душманны эки 

дзотун, бир миномёт батареясын 
жокъ этгендиле. Танкны гусени-
цалары бла 12 автомашинаны, 30 
арбаны эзгендиле. Бартен  шахар-
гъа биринчи болуп киргендиле. 

Сермеш тёрт сагъатны баргъан-
ды. Экипаж бла бирге  танкчы де-
сантчыла 150 гитлерчи солдатны 
бла офицерни къыргъандыла, 
эки батареяны, эки миномётну,  
тёрт автомашинаны танк бла  
малтатхандыла. Болушлукъгъа 
жангы аскер бёлюм жетгинчи, 
танк  десантчыла жерлеринден 
тепмегендиле».

Къыркъ бешинчи жылда 
апрельде Мамуко улун 

Горький шахарда танк училище-
де къысха курслада окъургъа 

жибергендиле. Андан къайтып 
къошулгъанды  Ючюнчю Беларус 
фронтну аскерлерине.

Уллу Ата журт урушха къатыш-
ханланы  юслеринден хапар-
ларыбызда биз къаллай аскер 
саугъалары болгъанларын би-
лирге ёчбиз. Болсада бир деп бир 
майдалы жокъ эсе да, ала бары 
да жигитле эдиле деп, мени ою-
мум алайды. Бир кере жазгъанма 
мындан бир талай жыл алгъа, 
энтта да къайтарайым  белгили  
аскер жазыучу эм поэт Констан-
тин Симоновну  айтханын: «Сол-
дат душманны жанына жангыз да 
бир окъ атхан эсе, аны юсюнден 
жазаргъа тийишлиди».

Мени эллим урушну сагъы-
ныргъа  ахыры бла да уна-

магъанды. Бу жазгъанларымы 
да мен къагъытларына къарап  
алгъанма, ансы кеси бла ушакъ 
эталмагъанма. Саугъалары – 
Къызыл Жулдузну, Ата журт 
урушну  биринчи эмда экинчи 
даражалы орденлери, «За отвагу» 
эки, «За освобождение Варшавы»  
эм башха майдаллары. 2009  
жылда Темботха Минск шахардан 
«Белоруссияны немис-фашист 
аскерледен азатлагъаны ючюн» 
деген майдал келгенди. 

Тембот ауушханда, аны ёлю-
гюн жуугъанла, этинде кёп 

жара тапларын  кёрюп, шёндюге 
дери да къалай жашагъанына 
сейир этгендиле. Болсада бир 
жарасын а эслеялмагъандыла. 
Тембот башында фашист огъу 
бла жашагъанды. Хирургла аны 
чыгъарыргъа базынмагъандыла. 
Ёлюп къалыргъа боллукъду деп 
къоркъгъандыла. Алай бла Тем-
бот башында огъун биргесине ол 
дуниягъа элтгенди.

КЪУЛБАЙЛАНЫ Алийни 
эсгериулеринден. 

Арт жыллада тыш къыралладан 
Россейге келгенле жаланда Мо-
сквагъа бла Санкт-Петербургга 
угъай, башха жерлени да кёрюрге 
излейдиле. Аладан бири Кавказды, 
ол санда Къабарты-Малкъар. Ала 
бек сейир этген малкъар элледен 
бири Бызынгыды. 

«Межкультурные связи» деген 
фондда ишлеген, келгенлени Бы-
зынгыгъа жюрютген Андрей Крав-
цев бла биз туризмни юсюнден 
хапарлашханбыз. Ол таулуланы 
Орта Азиягъа законсуз кёчюрюл-
генлерини юсюнден «Золото не 
горит в огне» деген документли 
фильмни авторуду.

- Сизни Малкъаргъа сейиригиз не заманда 
башланнганды?

- Мен Украинада туууп, анда ёсгенме. Къа-
угъала башланнганда, Прохладнагъа кёчген-
биз. Бюгюнлюкде Нальчикде турабыз. Ачыкъ 
айтханда, тауланы бек жаратама, бусагъатда 
Малкъарны туугъан жеримден аз сюймейме. 
Жазыучуларыгъызны тау тилде окъуйма. Бу 
жерни тарыхын, маданиятын билирге итине-
ме. Белгили тарыхчы Мызыланы Исмайыл, 
элде кёп айланып, аланы жаратылгъанларын, 
табийгъатларын, жашау халларын тинтгенди. 
Аны китаплары кимге да сейирдиле.

- Шёндю тау чыранларындан башланн-
ган уллу Бызынгы черекни жагъасы бла 
автобус жол барады. Ол жолгъа чыкъгъан 
ахырына дери барса, тёгерегин бийик 
таула къуршалагъан, шёндюгю заман из-
легенча ишленнген ариу элге тюбейди. 
Озгъан заманлада былайда Усхур, Тотур, 
Холам, Бызынгы, Шыкъы деген элле бо-
луучу эдиле. Сиз, баям, аланы барысын 
да кёрген болурсуз?

- Хау, аладан бек сейири манга Шыкъыды. 
Туристлени ары элтип, акъылман Кязимни 
юсюнден толу хапар айтама. Аны жашау 
жолу да, назмулары да бек сейирдиле. Аме-
рикада уллу шахарлада жашагъан адамла 
элни бир жанында бийиклиги тёрт километр 
болгъан уллу тауну кёрселе,  жюреклери 
къууанчдан да, ёхтемликден да толады. Бу 
ариу жерде кёп сейирлик затла кёрюрге 
боллукъду. Аллай затлагъа эртте заманда 
былайда жашагъанланы жашауларын кёр-
гюзтген эсгертмелени санарчады.

Бызынгы тарына кире баргъанынглай, суу-
ну сол жанында Усхур деген къаланы кёресе. 
Тик къая бетинде терезелери эм урулары бла 
бир ненча мекям барды.Иги эслеп къара-

санг, аны къарылгъач уягъа ушатырыкъса. 
Аны баш жанындан энишге салыннган къа-
ядан ётюп, ары адам келаллыкъ тюйюлдю. 
Анда тургъанла бери къалайны келиучю-
лерин  тохташдыргъан бек къыйынды. Ала 
онбеш-оналты метр узунлугъу болгъан бас-
хычла бла неда къаяны бетинде ишленнген 
тапкала бла жюрюген болурла. Бу тарда 
эрттеден жашагъан адамланы айтханлары-
на кёре, ары ёрлерге кёпле кюрешгендиле, 
болсада аладан бири да чыгъалмагъанды.

Мекям къаяны тюбюнден тергеп, эки жюз 
метр бийикликдеди. Аны аллай ыранда къа-
лай ишлеялгъанларына тамашагъа къаласа. 
Эрттегилиле аны былайда не хыйсап бла 
сюегендиле? Мызыланы Исмайыл китапла-
рында кёп соруулагъа жууап алыкъа табыл-
магъанын чертеди. Бери ташны, агъачны да 
къалай ташыгъан болурла деп, тамашагъа 
къаласа. Къабыргъаларыны къалынлыгъы 
70-80 сантиметрге, баш жаны уа 35-40 
сантиметрге жетеди. Мекямны бир къабыр-
гъасы къаяданды. Мындан Усхур журту эм 
Жаболаны къаласы, къол аяздача, ачыкъ 
кёрюнедиле.

-Акъ къалада къаллай бир ариулукъ 
барды! Сууну сол жагъасында орналып, ол 
аны шорхулдагъанына тынгылап тургъанча 
кёрюнеди.

- Хау, бек ариуду Акъ къала, болсада ол да 
Огъары Малкъарда Амырханны эм Абайла-
ны къалаларыча, бу да Бызынгы элни душ-
мандан къоруулагъанды. Ол тёртгюлдю эм 
жонулгъан ташдан ишленнгенди. Суугъа ай-
ланнган жанында кенглиги жетмиш-сексен 
сантиметрди, бийиклиги бир метр болгъан 
эшиги барды. Къала тёрт къатлы болгъанды. 
Биринчисинде тёгереги ташдан къаланнган 
уру барды. Къаладан ёрге жол бла барсанг, 
терек бахчагъа тюбейсе.

Ол жолну онг жанында Чегет барды. Бир 
заманда былайда къабырла болгъанды-
ла. Къабырны тёрт къабыргъасы да гыйы 
ташдан этилгенди, башы да аллай таш бла 
жабылгъанды. Алгъын заманда Кавказда 
жашагъан миллетле ёлгенлерин алай асы-
рагъандыла.

- Мызыланы Исмайыл Бызынгы тарын-
дагъы къабырлада къошун сыныкъла, 
тюрлю-тюрлю минчакъла табылгъаныны 
юсюнден жазады. Аны акъылына кёре, ол  
ёлген адамны юс кийими бла асырагъан-
ларын эм биргесине къошун бла аш-азыкъ 
салгъанларын кёргюзтеди. Обаланы би-
ринде тёгерек минчакъ табылгъанын да 
жазады алим. Аны, баям, дууа орунуна 
жюрютген болурла, дейди ол. Тарых эл-
берледен толуду.

- Жарсыугъа, Малкъаргъа келген туристле 
излеген кёп информация жокъду. Ала тарых 
бла байламлы китапла окъургъа сюедиле, 
ала ингилиз тилге бек аз кёчюрюлгендиле. 
Андан сора да, республикада кийизни му-
зейи, таулуланы озгъан ёмюрледе жашау 
турмушларын ачыкълагъан музей жокъду. 
Малкъарны жомакълары, таурухлары да ин-
гилиз тилге кёчюрюлмегендиле. Китаплада 
окъугъанымы айтыргъа кюрешеме.

Сёз ючюн, Мызыланы Исмайылны кита-
бында окъугъан бир таурухну хар къауумгъа 
айтама. Бызынгыны баш жанында  къала 
болгъанды, анга Бахсанукъ къала дейдиле. 
Аны бла байламлы халкъда сейирлик таурух  
барды.Эртте заманда мында жамауатха уллу 
къыйынлыкъ келтирген огъурсуз бай Бах-
санукъ жашагъанды. Ол кеси айтханны аз 
да этерге унамагъанланы жоюп тургъанды. 
Байны аллай аман адам болгъанын жангыз 
къызы Салтанат да уста билгенди. Аман-
лыкъчы ишлерин жашауда бардырыргъа 
чырмаулукъ эталмазча, бай къызын къаланы 
бек баш отоуунда тутханды. 

Эллиле жыйылып, огъурсуз байдан къуту-
лурну амалын излейдиле. Ол муратда элни 
огъурлу къартлары, кенгешип, бек жигит 
жашладан бирин - Асланны - ырахат жашау 
этерча жер бар эсе, билип кел деп, жолгъа 

ашырадыла. Жаш къаланы къаты бла озуп 
бара, терезени къатында сюелип жырлай 
тургъан къызны эслейди. 

Ол, алайда тохтап, анга кёз жетдиргенин 
байны къуллары кёредиле, аны тутаргъа 
умут этедиле. Алай жаш къутулады. Кёп 
айланнгандан сора тенгиз жагъасында уллу, 
ариу элге жетеди. Ол тийрени адамлары 
жашха жарыкъ тюбейдиле. Бир ненча кюн-
ден Аслан артха атланады, элине къайтады. 
Биягъы мекямны къаты бла озуп баргъан-
лай, Салтанатны кёреди. Асланны къыз да 
эслейди, къууанады. 

Огъурсуз бай батыр жашны тутаргъа буй-
рукъ береди. Алай ол бу жол да кесин тутдур-
майды. Асланны эллилери, ол къайтхынчы 
чыдаялмай, болгъан хапчукларын да алып, 
жолгъа чыгъадыла. Бахсанукъну келечиле-
ри, аланы алларына чыгъып, хапчукларын 
сыйырадыла. Асланны атасын бла анасын 
тутадыла, къалгъанланы уа къул этедиле. 
Жаш, ол бушуулу хапарны эшитип, атасына, 
анасына болушур муратда къалагъа барады. 
Байны къалауурлары, жашны къолларына, 
аякъларына темир бугъоула салып, терен 
уругъа атадыла.

Салтанат а, анга жолугъуп, бирге къачай-
ыкъ, атангы, анангы къутхарыргъа мен сёз 
береме, дейди. Жаш къызны айтханын къа-
был кёреди. Болсада экинчи кюн Бахсанукъ 
къартланы, ызы бла Асланны да  ёлтюртеди. 
Сюйген жашыны ёлюгюн кёрюп, къыз да 
кесин къаядан атады. Халкъ, ол къыйын-
лыкъгъа чыдаялмай, байны, аны адамларын 
да къырады эм ол элден кетеди. 

- «Аида» опера эсиме келди бу таурухха 
тынгылай туруп. 

- Таулада этилген ишле кюйсюзлюклери 
бла Египетде болгъанладан артха къаллыкъ 
тюйюлдюле. Таулада жер кимникиди, анга 
ким бийлик этерикди деген соруу не заманда 
да бек магъаналы болгъанды.

- Ушагъыбызны бошай, дагъыда бир соруу: 
сиз малкъар тилге къалай юйреннгенсиз?

-Мен хар кюнден «Заман» газетни Интер-
нетде окъуйма, ангыламагъан сёзлерими 
сёзлюгюме жазама. Тилни билирге сюйген 
анга жол, амал, заман да табарыкъды. 

- Малкъар тилни билгенигиз «Золото не 
горит в огне» деген документли фильмни 
алгъанда болушханмыды?

-Сёзсюз, болушханды. Мен таматала бла 
малкъар тилде сёлеше эдим, ол адамланы 
бирикдиреди. Кюн сайын жашауда да манга 
билгеним бек болушады, сёз нёгерлерими 
жюреклерин манга ачады. Аны бек уллу 
кючю барды. Мен ахырысы бла да ангыла-
майма жаланда орусча сёлешген таулуланы. 
Малкъар тил бек ариуду, музыкадан толуду. 

- Андрей, «Заман» газетни окъугъаныгъ-
ыз ючюн, мени Бызынгыгъа жолоучулукъ-
гъа элтгенигиз ючюн да сау болугъуз! 
Ишигизден къууаныгъыз!

БАЙСЫЛАНЫ Марзият.
Суратла авторнудула. 

СЕЙИР АДАМЛА БЛА ТЮБЕШИУЛЕ 

«Малкъарны тарыхы, маданияты, 
тили да манга бек багъалыдыла»

Батыр десантчы
Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
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АТТАЛАНЫ Жамал

Саулукъ

Пенсия фонд

  Пятигорскда каратеден 
«Эсгериуню кубогу» деген 
турнир ётгенди. Анга тюр-
лю-тюрлю жыл санда 600 

чакълы бир спортчу къа-
тышханды. 

Къабарты-Малкъар, Къа-
рачай-Черкес, Шимал Осе-
тия-Алания, Ростов область 
бла Ставрополь край  да 

ары бир ненча команда-
ларын ийгендиле. Аланы 
араларында Элбрус район-
ну олимпиадалы резервли 
спорт школуна жюрюп юй-
реннгенле да болгъандыла.

Кючлю спортчуланы ас-
лам болгъанлары элбрус-
чулагъа беш майдал алыр-
гъа чырмау этмегендиле.  
10-11-жыллыкъланы ара-
ларында Хочуланы Солтан 
ючюнчю жерни алгъанды. 
12-13-жыллыкъладан а Ат-
мырзаланы Зухура бла Дай-
ана Жемухова барысын да 
озгъандыла. Забакъланы 
Джамиля да экинчи бол-
гъанды. Ол жыл сандагъы 
жашланы араларында юч 
бек кючлюню санына Исма-
ил Юнусов тюшгенди.

СУРАТДА: Атмырзаланы 
Зухура.

Нальчикде бу кюнледе 
эки даражалы эришиу бар-
гъанды – паратхэквондодан 
Россейни чемпионаты бла 
тхэквондодан «Элбрусну ку-
богу» битеукъырал турнир. 
Сермешле беш майданда 
бардырылгъандыла, алагъа 
Азербайджандан бла Рос-
сейни битеу регионларын-
дан 55 команда – 950-ден 
аслам адам къатышхан-
дыла.  

«Пхумсе» дисциплинада – 
анга техника упражненияла 
киредиле эм «керугиде» - 
спаррингле ДЦП ауруулары 

болгъан 12-17-жыллыкъ бла 
30 жыллары толгъан эм 
андан абадан 100 спортчу 
эришгендиле. Кубокда уа 
къарыуларын 800-ден аслам 
жаш бла къыз сынагъан-
дыла. 

Анда хорлагъанлагъа 
спортну устасы деген ат 
берилгенди. Баш судьяланы 
къуллугъун Роман Цветков 
бла Фатима Кусаева тол-
тургъандыла.

Жыйылгъанланы респу-
бликаны Парламентини 
спорт жаны бла комитети-
ни башчысы Арсен Бара-

Россейни Пенсия фондуну 
(ПФ) регионда Баш управле-
ниясыны башчысыны «Къабар-
ты-Малкъарда гражданланы 
приёмун бардырыуну графи-
гини юсюнден» буйругъуна 
тийишлиликде фондну битеу 
жер-жерли управленияларын-
да адамланы тарыгъыуларына, 
жарсыуларына баш кюнден 
башлап байрым кюннге дери 
эрттенликде сагъат тогъуздан 
ингирде алтыгъа дери къара-
рыкъдыла.

 Регионда фондну бёлю-
мюню «исси телефону» - 8 
800 200 09 77. Соруула бла 
дагъыда 8(8662)42-00-30 
номерге эм гражданланы, ор-
ганизацияланы бла страхова-
тельлени обращениялары бла 
ишлеу жаны бла бёлюмюне 
- 8(8662)42-00-29 сёлеширге 
боллукъду, деп билдиредиле 
ПФ-ну пресс-службасындан.

Элбрус районда жаш 
аскерчилени къымылдауу 
кюч ала барады. Быйыл 
аланы саны юч кереге кё-
бейип, 146-гъа жетгенди. 

Бу кюнледе Тырныауузну 
5-чи номерли гимназия-
сында «Юнармияны» жер-
жерли бёлюмюню жыйы-

лыуу болгъанды. Анга район 
администрацияны, билим 
бериу управленияны, аскер 
комиссариатны, ветеран 
биригиуню келечилери да 
къатышхандыла. 

Слётну ДОСААФ-ны рай-
он бёлюмюню башчысы, 
«Юнармияны» жаш тёлю 

биригиуню штабыны тама-
тасы Хаджиланы Руслан 
бардыргъанды. Район ад-
министрацияны башчысы-
ны биринчи орунбасары 
Арслан Улимбашев  ал-
гъышлау сёзюн айтхан-
дан сора Тырныауузну 5-чи 
номерли гимназиясыны, 

6-чы номерли, Кёнделенни 
4-чю номерли мектеплери-
ни, Терс-Къолну школуну 
командалары тизгин бара 
билгенлерин, башха затлада 
жетишимлерин да кёргюзт-
гендиле.

ТЕМИРЛАНЫ Анатолий.   

ИШЕМИЯ
Неди ол.  Коронар та-

мырладан ётген къанны 
ёлчемини бла жюрекге 
керек болгъан къанны 
ёлчемини ара ларында 
башхалыкъ. Аны алай-
лыгъы тамырлада къанны 
юйюшгени ючюн болады. 
Алай дагъыда бир сылта-
уу барды -  къан тамырла 
бууулуп тохтасала (спазм).

Белгилери. Ауруу кесин 
иги кесек заманны бил-
дирмей да туруучуду. Алай 
къан тамырла 70-75 про-
центге дери жыйырылса-
ла, жюрек анга кислород 
жетишмегенин билдирип 
башлайды – ачытып, эркин 
солургъа къоймай.  

Не амал. Ишемияны ЭКГ 
эмда велоэргометрия бек 
терк ачыкълайдыла.

УРА ДА, ТОХТАЙ
Неди ол. Жюрекни бир-

де терк-терк ургъаныны, 
бирде тохтагъаныны сыл-
таулары кёпдюле, алай 
асламысында ол экстра-
систолия бла байламлыды. 
Башхача айтханда, жюрек-
ни онг эмда сол жанында 
къанны жыйышдырып, 
андан ары жиберген орун-
чукъла бардыла. Ма ала, 
билмей тургъанлай, за-
мансыз къысып тебиресе-
ле, тахикардия ( жюрекни 
бир минутха 90 кереден 
аслам ургъаны) неда бра-
дикардия ( 40 керекден аз 
ургъаны) боладыла. Бек 
осалгъа быллай кезиуле 
саналадыла – жюрекни 
ургъаны 50-ден аз неда 
120-дан кёп болса.

Белгилери. Адам къары-

усуз болады, башы тёгерек 
айланады, эсин ташларгъа 
окъуна болады, жюрек тох-
тап къалгъанча неда тюр-
тюп ургъанча кёрюнеди, 
солууун иги алалмайды.

Не амал. Тюз да аритмия 
болгъан кезиуде электро-
кардиограмма этдирирге, 
анализле берирге, эхокар-
диография, неврология 
жаны бла да къаратыргъа 
керекди. Болмаз къалса, 
энцефалограмма этди-
рирге, ЭКГ-ни кече, кюн 
да сынаргъа, ауурлукъ 
жетдирип да кёрюрге тий-
ишлиди.

ТРОМБОЗ
Неди ол. Къоркъуулу бо-

лум – аякъ тамырлада 
къанны юйюшгени. Къан 
тугулчукъла  жерлерин-

ден  ычхынсала, тромбо-
эмболиягъа келтиредиле. 
Башхача айтханда, ёпкеде 
къан тамырны жабадыла.  
Базыкъ къан тамырлада 
жыйылгъан тугулчукъла 
артыкъда къоркъуулудула.

Белгилери. Терен къан 
тамырлада тромбоз кесин 
билдирмезге да боллукъ-
ду. Бирде  адамны аягъы 
тёзмезча ачытады, кёбеди, 
балтырлары аурутадыла.

Не амал. Ультразвуковая 
допплерография къанны 
жюрюген халин, ёлчемин 
да  тохташдырыргъа болу-
шурукъду, къан тамырлада 
клапанланы болумларын 
да ачыкъларыкъды. Анга 
кёре багъыу амалла да 
этилликдиле.

«Экспресс-газета» .

Тхэквондочуларыбызда –
сыйлы майдалла

Кючлюлени ортасында 
жунчумагъандыла

13 декабрьде 15:00 сагъатда КъМАССР-ни сыйлы ар-
тисткасы Кючмезланы Наныуну къызы Шарифагъа 
ол жашагъан юйню къабыргъасында эсгертме къанга са-
лынырыкъды. 

Адреси: Нальчик ш., Ленин атлы проспект, 28-чи юй. 

Инсанланы жарсыуларына 
кюн сайын къарарыкъдыла

РФ-ни баш прокуроруну 
орунбасары Дмитрий Деме-
шин геуюрге кюн КъМР-ни 
прокуратурасында инсанла 
бла тюбешип, аланы та-
рыгъыуларына бла тилекле-
рине тынгылагъанды. 

Надзор ведомствогъа 
келгенле «Прохладное» эм 
«Караван сатыу-алыу юй» 
предприятиялада  айлыкъ 
заманында тёленмегенин 
билдиргендиле. Алагъа тын-
гылап, Дмитрий Демешин 
урунуу, айлыкъ тёлеу жаны 
бла законланы бузаргъа 
жарамагъанын эсгертгенди. 

Право низамны сакълаучу 

органланы, прокуратураны 
къуллукъчуларына борчла-
рын тийишлисича толтур-
магъанларыны, инсанланы 

тарыгъыуларын алыргъа 
унамагъанларыны юсюнден 
да айтылгъанды.  Сёз пред-
принимательлеге салынн-

ган чеклени юслеринден да 
баргъанды. 

Тюбешиуде белгили этил-
ген шартланы тинтип,  за-
конлагъа бузукълукъланы 
къысха заманны ичинде 
кетерирге, аланы болдур-
гъанланы жууапха тартыр-
гъа буйрукъла берилгенди-
ле.  Бу иш къалай тамам-
ланыллыгъын РФ-ни Баш 
прокуратурасыны Шимал-
Кавказ федерал округда 
управлениясы  контрольгъа  
алгъанды.  

ТИКАЛАНЫ Фатима
 хазырлагъанды. 

КъМР-де отлукъ-энер-
гетика объектледе къор-
къуусузукъну жалчытыу 
жаны бла полномочияланы 
чеклеринде РФ-ни Мил-
лет гвардиясыны КъМР-де 
Управлениясында ТЭК ком-
панияланы башчылары бла 
семинар-кенгеш бардырыл-
гъанды. Анга РФ-ни Энер-
гетика   министерствосуну, 
толтуруучу власть органла-
ны, Терроризмге къажау 

комиссияны келечилери да 
къатышхандыла. 

 Управленияны къырал 
контроль  жаны бла бёлюм-
ню башчысы Динара Гедуго-
шева   ведомстволаны ара-
ларында хайырлы байлам-
лыкъла къурауну юсюнден 
айтханды. Сёз тинтиулени 
кезиуюнде ачыкъланнган 
бузукълукъланы, законлада 
къоркъуусузлукъну жалчы-
тыу жаны бла жорукъланы 

юслеринден да баргъанды. 
Ахырында 2020 жылда та-

мамланыллыкъ жумушла, 
тамамланыргъа белгиленн-
ген  тинтиуле сюзюлген-
диле. ТЭК компанияланы 

келечилерини сорууларына 
жууапла да берилгендие.

Росгвардияны КъМР-де 
Управлениясыны 
пресс-службасы. 

Жюрек къыйнала эсе...

Малкъар сахнаны айтхылы 
артисткасына - эсгертме

    Къабарты поэзия-
ны мурдорун салгъан 
Бекмурза Пачев-
ни 165-жыллыгъы 
республикада къуу-
анчлы халда белги-
ленирикди. Анга деп 
энчи программа да 
жарашдырылгъанды.

Алайды да, 14 де-
кабрьде Къырал концерт залда назмула-
ны  окъугъанланы конкурсунда хорлагъан-
ланы къатышыулары бла  сабий адабият 
байрам боллукъду. Ол 14.00 сагъатда 
башланырыкъды.  Фойеде уа сабийле иш-

леген суратланы кёрмючю къураллыкъды.     
16 декабрьде  Нальчикни солуу пар-

кыны Поэзияны аллеясында Бекмурза 
Пачевни назмулары окъуллукъдула (14.00 
сагъатда).

16 декабрьде Музыка  театрда къабар-
ты поэзияны мурдорун салгъан Бекмурза 
Пачевни 165-жыллыгъына жораланнган 
адабият-музыка ингир боллукъду. Ол 18 
сагъат 30 минутда башланырыкъды.

17 декабрьде уа закийни туугъан жери 
Чегем районда  къууанчлы ишле барды-
рыллыкъдыла. 

Сорлукълары болгъанла бу телефон но-
мерлеге сёлешсинле: 42-40-08, 42-43-13.

Закийге жораланып

Проект

Сюргюнню сынагъанланы 
эсгериулерин жаздыра

Къарачайлы къыз Хубийланы Мариканы аты 
миллетибизде кенг белгилиди. Минги таугъа бир 
ненча кере чыкъгъандан тышында, ол халкъы-
бызны кёчгюнчюлюк сынагъан тёлюсюне аталгъан 
«Вопреки» деген проектни башлап, аны жетишим-
ли бардырады.

Спортну къатыш едино-
борствола тюрлюсюнде 
ахшы кёрюмдюле болдура 
келген жашларыбыздан 
бири Элбайланы Даниял 
баш кюн Москвада кезиулю 
кере тутушханды. Бу жол - 
Николай Данилов бла. 

Аны «Битва за Хайп» де-
ген турнирде Даниял къый-
налмай къытханды. Болса-
да оруслу жашны сынамы 
уллуракъ эди. Бу тюбешиуге 
дери Бизники сегиз кере да 
хорлам болдура келгенди. 
Данилов а - 11 кере. 

Бу жол а Даниял аны он-
глагъанды. Алай бла милле-
тибизни келечиси кезиулю 
хорлам бла къайтханды. 

Спорт                                                  Спорт                                                  Спорт

 Росгвардия

Къоркъуусузлукъну 
жалчытыугъа – энчи эс 

Жаз башында анга бо-
лушлукъ этген къауум бла 
Къарачайны эллерине ай-
ланып чыкъгъанды. Ол 
жолоучулукъ кёрмюч бла 
бошалгъанды. Ноябрьде уа 
къыз малкъар элледе жа-
шагъанланы къадарларын 
видеогъа жаздырып баш-
лагъанды. Бек алгъа ала 
Чегем ауузунда болгъанды-
ла. Озгъан ыйыкъны ахы-
рында уа Холам-Бызынгы 

тарын жокълагъандыла.
Бызынгыны а дмини-

страциясы берген тизмеге 
кёре, бюгюнлюкде ала-
да сюргюнню ачылыгъын 
сынагъанладан отуздан 
артыкъ адам къалгъанды. 
Марикагъа болушлукъ этер 
мурат бла шабат кюн бу 
тау элге атланыр онг манга 
да чыкъгъанды. Абадан 
тёлюню бир къауумунда 
къонакъда болуп, аланы 

эсгериулерин жаздырып, 
бу ишге гитче къошумчу-
лукъ эталгъаным бек хы-
чыуун кёрюннгенди. Ингир 
алада, артха къайтмай 
ама лым болмагъанда, 
мени бу ишде «КБР1» ре-
спубликалы телекомпани-
яны редактору Рахайланы 
Диана алышдыргъанды.

Марикагъа бу жумушда 
аламат суратчы жашла 
Орусланы Ренат бла Къа-
закъланы Артур болушхан-
дыла. Манга энчи биринчи 
бла ишлерге тюшгенди. 
Усталыгъы болгъан, мил-
летибизни сюйген жашны 
абадан тёлюге жапсарыу 
сёзле таба билгени мени 
бек сейирсиндиргенди.

-Биз биринчи киргенле-
ден бири Холаланы Сюй-
батны юйю болгъанды. Он 
сабий ёсдюрген таулу ана 
бизге жарыкъ тюбегенди, 
къарачайлы къонакъла-
рыбызгъа да жюрегинден 
ыспас этгенди.

Акъсакъал Ботталаны 
Хайбарны атын а Мечила-
ны Кязим атагъанды. Ол 
гитчелигинде акъылманны 
гюрбежисине терк-терк 
барып, анга жумуш этерге 
бек сюйгенин да айтханды. 

Кёчгюнчюлюкде эм андан 
къайтхандан сора да къу-
рулушчу болуп ишлегенди.

Ыйых кюн Марика бла 
аны нёгерлери Къара-Су-
уда эм Герпегежде бол-
гъандыла. Къысха заман-
да къайтып келип, ала 
Малкъар тарын эм башха 
эллерибизни да жокълар 
муратлыдыла. Жарсыугъа, 
абадан тёлюбюз кюнден-
кюннге аздан-аз бола ба-
рады. Ол себепден быллай 
жумушну болжалгъа са-
лырча тюйюлдю. 

Халкъыбызда Хубийла-
ны Мариканы проектине 
болушургъа сюйгенле аны 
юсюнден инстаграм со-
циал сетьде @ proekt_
vopreki деген бетге жазар-
гъа боллукъдула.

ТАППАСХАНЛАНЫ 
Аминат.

СЛЁТ

БИЛДИРИУЛЕ

Даниял - энтта да алда

«Шимал Кавказны курорт-
лары» акционер обществону 
«Санжеле сакълайдыла!» 
деген социал проекти са-
бийлени спорт бла кюре-
ширге кёллендирир мурат 

бла бардырылады. Былтыр 
аны хайырындан санжелеге 
500 сабий сюелгендиле. 
Быйыл а анга къатышы-
рыкъ регионланы санын 
аслам этерге белгиленеди. 
Компанияны таматасы Ха-
сан Тимижев билдиргеннге 
кёре, тау лыжа спорт бла 
сноубордха юйреннгенлени 
саны 5 жылны ичинде мин-

гле бла саналады.
- Быйыл анга къатышыр-

гъа Москваны тийресинден 
эки къауум Архызгъа кел-
ликдиле. Аланы хар биринде 
да 6-7 сабий боллукъду. 

Сибирьдеги «Шерегеш» 
курортну иеси уа Шимал 
Кавказдан сабийлеге къо-
накъбайлыкъ этерге сюйге-
нин билдиргенди. Быйыл бу 
ишге Тау лыжа индустрия-
ны союзу да къатышыргъа 
сюйгенин билдиргенди да, 
сабийлени керекле бла жал-
чытыу аны боюнунда бол-
лукъду, - деп къошханды ол. 

Сабийлени санжеледе 
учаргъа юйретирикдиле

гунов, паратхэквондодан 
федерацияны президенти 
Алексей Зенищев эм РФ-ни 
жыйымдыкъ командасы-
ны баш тренери Магомед 
Абдуллаев, паратхэквондо-
дан СКФО-ну бла КъМР-ни 
федерацияларыны прези-
денти Азретали Шокаров 
алгъышлагъандыла. Ала 
спортчулагъа хорламла, 
къараучулагъа уа сейир 
сермешле кёрюрлерин те-
жегендиле. 

Бизни республикадан ал-
тын майдалны «керугиде» 

эришген Лукман-Хаким Ис-
тамулов (75кг.) алгъанды, ол 
эки тюбешиуюн да хорлам 
бошагъанды. Доммакъ май-
далланы Ахмед Шокуев бла 
Азамат Гутов (экиси да 61кг.) 
къытхандыла.

Эришиулени къураргъа 
болушлукъну «Единая Рос-
сия» политика партияны 
Жаш гвардиясы, КъМР-ни 
Парламентинде Жаш тёлю 
палата, Урванны маданият 
арасы, «Кристалл-Терек» 
общество этгендиле. 

ПРАВО

Материалланы басмагъа Анатолий ТАЛАЕВ, КУЛЬЧАЛАНЫ 
Зульфия, ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат хазырлагъандыла.


