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ОНОУВидеоконференцияла

Къабарты-Малкъарда эпи-
демия болум  игиленнгени 
бла июльда туризм предпри-
ятияла ишлеп башларыкъ-
дыла, ол санда «Элбрус» 
курорт да  августда ачыл-
лыкъды.  

- Коронавирус ауруу кет-
мей, бусагъатда таукел зат 
айтырча тюйюлдю. Бу  жаны 
бла  аслам эс къоншу реги-
онлада халгъа да   бурулады. 
Алагъа кёре регионда ку-
рортлада  аладан сора  эки-
юч кюнден  ачыллыкъдыла. 
Болсада, биз оюм этгенден,  
биринчи июльда  къоркъу-
усузлукъну  жалчыталлыкъ 
туризм  предприятияла  иш-
леп тебирерча боллукъдула.  

Ызы бла  «Элбрус» курорт 
да биринчи августда ачыл-
лыкъды. Алай бла жайда 
саулукъгъа багъыу кезиуню 
хайырланыргъа онг табыл-
лыкъды, деп билдиргенди  
брифингде  КъМР-ни эконо-
миканы айнытыу министри 
Рахайланы Борис.  

 Эм алгъа  биринчи июль-
да туристле бир кюннге кел-
ген  Чирик кёлле бла  Чегем 
чучхурла ачылып тебире-
рикдиле. Бюгюнлюкде  ре-
спубликада санатор-курорт 
комплексни айнытырча иш 
да къыстау  баргъанын бел-
гилерчады.  Профильли 
ишлени кёбюсю Курортла эм 
туризм жаны бла министер-

ствону боюнундадыла.   
Министр айтханыча,  пред-

приятиялагъа къыралдан 
болушлукъ берилликди, аны 
бла бирге энчи предприни-
мательле да бир жанында 
къаллыкъ тюйюлдюле. Алай 
бла  туризм эм санатор-ку-
рорт комплексде къармаш-
ханлагъа себеплик этиллик-
ди. Анга деп республикалы 
бюджетден 20 миллион сом 
бёлюнюрюкдю. Аны бла 
бирге гитче эм орта бизнес-
ни келечилери бу жаны бла  
башха  регион программала-
ны да хайырланаллыкъдыла.   

МАГОМЕТЛАНЫ 
Сулейман.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков 
видеоконференция амал бла респу-
бликаны саулукъ сакълау учреждени-
яларыны башчылары бла жыйылыу 
бардыргъанды. Анга Правительствону 
башчысы Мусукланы Алий, Роспо-
требнадзорну КъМР-де бёлюмюню 
таматасы Жирослан Пагов да къа-
тышхандыла. 

Ачыкъ ушакъны кезиуюнде респу-
бликаны оноучусу саулукъ сакълауда 
ишлегенле бла жангы коронавирус 
жайылгъаны бла байламлы соруула-
ны сюзгенди, аланы алгъышларына, 
тилеклерине тынгылагъанды. Сёз 
COVID-19 ауруудан къыйналгъанлагъа 
медицина болушлукъ къалай берилге-
нини, учрежденияла кадрла, тийишли 
оборудование бла къалай жалчыты-
лыннганлары, жукъгъанлагъа медици-
на болушлукъ бергенлени кёллендириу 
тёлеулени юслеринден баргъанды. 

Казбек Коков, тюбешиуню ача, 
медиклеге, саулукъ сакълау учрежде-
ниялада ишлегенлеге республиканы 
жамауатыны саулугъу, жашауу ючюн 
кечеди-кюндю демей, къарыуларын, 
билимлерин, ауругъанланы сау этер 
ючюн, кеслерини саулукъларын аямай 
кюрешгенлеге ыразылыгъын айтхан-
ды. «Быллай вирус жайылгъаны  бла 
болумгъа шёндюгю заманда  биз би-
ринчи кере тюбейбиз. Республикагъа, 
битеу къыралгъа да къыйын кезиуде 
кесигизни аямай кюрешгенигиз ючюн 
жюрегимден ыразылыкъны айтыргъа 
сюеме. Бу болум республиканы сау-
лукъ сакълаууна, сизге да уллу сынау 
болгъанды»,-дегенди ол.

КъМР-ни Башчысы бюгюнлюкде 
медикле, саулукъ сакълау система 

саулай да эпидемиягъа къажау ишни 
бет жарыкълы бардыргъанларын, ол 
а хайыр келтиргенин белгилегенди. 
Анга учреждениялада саусузлагъа 
жерле жетгенлери, билимли врачла 
жыйылгъанлары, сау болгъанланы бла 
ауруудан ёлгенлени саны да шагъат-
лыкъ этеди. 

Коронавирус инфекция жайылгъан 
кезиуде саусузлагъа къаллай медици-
на болушлукъ берилгени бла саулукъ 
сакълау министр Рустам Калибатов 
шагъырей этгенди. 

Аны билдиргенине кёре, COVID-19 
ауруудан къыйналгъанлагъа жерле 
хазырланнгандыла. Жууукъ кезиуде 
2-чи номерли клиника больницада 
госпиталь ачыллыкъды. Анда 200 
саусузгъа жер боллукъду, аладан 78 
проценти  кислород бла жалчытылы-
ныпды. Дагъыда районла аралы кёп 

профильли больницада да госпиталь 
къуралады, анда 120 саусузгъа жер 
боллукъду. 

РФ-ни Промышленность эм са-
тыу-алыу министерствосу бла 32 
ИВЛ-аппарат сатып алыргъа кели-
шимге къол салыннганды. Дагъыда 
республикалы бюджетден 12 аппарат 
сатып алыргъа ахча бёлюнеди. РФ-
ни Правительствосуну буйругъу бла 
ёпкелеге неинвазивный вентиляция 
этдирген 76 аппарат, инвазивный ИВЛ 
этдирген 8 аппарат, 2 компьютер томо-
граф, 3 рентген-аппарат, 4 УЗИ, 100 
пульсоксиметр, къанны тинтген, хау-
ада мылылыкъны кётюрген, адамны 
температурасын ёнчелеген эм башха 
керекле сатып алыу жаны бла мадарла 
толтуруладыла. 

РФ-ни Президенти Вла-
димир Путин къоруулау 
министр Сергей Шойгугъа 
Уллу Хорламны 75-жыл-
лыгъына аталгъан аскер 
парадны 24 июньда барды-
рыргъа, шёндюден а анга 
хазырланып башларгъа 
буйрукъла бергенди.   

- Уллу Ата журт урушда 
Хорламны 75-жыллыгъына 
аталгъан аскер парадха 
Россейни ара шахары Мо-
сквада эм башха шахарлада 
хазырланып башларгъа 
буюрама. Биз аны 24 июнь-
да – 1945 жылда душманны 
хорлагъанла  парад бла ёт-
ген кюнде бардырлыкъбыз. 
Ол тарых магъаналы кези-
уде Къызыл майданда Мо-

скваны, Ленинградны къо-
руулагъан, Сталинградны 
эркинлиги ючюн къанларын 
тёкген, Европаны душман-
дан азатлагъан, Берлинни 
зорлагъан аскерчиле ётген 
эдиле,-дегенди къыралны 
башчысы.

Владимир Путин къоркъу-
усузлукъгъа энчи магъана 
берирге, бу жумушха къа-
тышханланы саулукъларын, 
жашауларын сакълау жаны 
бла мадарланы толтурургъа 
кереклисин къаты айтханды. 

-Жарсыугъа, «Ёлюмсюз 
полкну» кезиуюнде къор-
къуусузлукъну жалчытыр 
онгубуз жокъду. Аны тиз-
гинлерине миллионла сю-
еледиле, адамла, черекге 

ушаш, шахарланы, элле-
ни орамларын толтурады-
ла. Аланы  араларында 
кенгликни сакълаяллыкъ 
тюйюлбюз,-деп къошханды 
Президент.

Аны себепли «Ёлюмсюз 
полк» 26 июльда - Россейни 
Аскер-тенгиз флотуну кю-
нюнде боллукъду.  Алай бла 
Россейни оноучусу 26 июль-
да къыралны аскер флоту-
ну базаларында парадла, 
аны ызындан а «Ёлюмсюз 
полкну» къураргъа буйрукъ 
бергенди. 

Болсада ары дери энтта 
эпидемиология болумгъа 
энчи эс буруллукъду. Жу-
уаплы органла адамланы 
саулукъларын, къоркъуу-

сузлукъларын толусунлай 
жалчытыргъа онг болмаз-
лыгъын айтсала,  «Ёлюм-
сюз полкну» андан  кечи-
рек кезиуге кёчюрюуню 
юсюнден оноу чыгъарыл-
лыкъды. «Битеу муратла-
рыбыз толурла, мен айтхан 
жумушланы белгиленнген 
кезиуде бардырырбыз деп 
ышанабыз. Алай оноулагъа 
жууаплы кёзден къарал-
лыкъды. Къайтарып айта-
ма, бизге адамларыбызны 
саулукълары, жашаулары, 
къоркъуусузлукълары не-
ден да багъалыды»,-деп 
чертгенди Владимир Путин.

ТИКАЛАНЫ Фатима
 хазырлагъанды.

Биринчи июльдан къоркъуусузлукъну жалчыталлыкъ туризм предприятияланы ачар муратлыдыла
Багъалы окъуучуларыбыз!
«Заман» газетге 2020 жылны 

экинчи жарымына жазылыу 
андан ары бардырылады.

Аллыбыздагъы кезиуде да сиз 
ана тилибизде чыкъгъан га-
зетни алырсыз, окъурсуз, ол хар 
биригизни эсли кенгешчигиз, огъурлу сёз нёгеригиз болуп турур 
деп ышанабыз.

Жазылыуну алты айгъа багъасы –  684 сом 48 капек.
Бизни индексибиз - П5893

Энди да – «Заман» бла бирге!
Жазылыу – 2020

Казбек КОКОВ:

Биз бир кючлю командабыз, 
бирлешип, нени да онглаяллыкъбыз 

Тюнене Россей предпри-
нимательствону кюнюн-
де  Къабарты-Малкъарны 
Башчысы Казбек Коков 
бизнес-сообществону эм 
КъМР-ни предпринима-
тельлерини жамауат би-
ригиулерини келечилери 
бла кенгеш бардыргъанды.  
Видеоконференция халда 
республиканы оноучусу 
регионну бизнесчилери бла  
коронавирус жукъгъан ау-
руу жайылгъан болумлада 
бёлюмню шёндюгю халын 
эм айныуун, болушлукъ 
амалланы хайырлылыкъ-
ларын сюзгенди, аланы 
предложенияларына тын-
гылагъанды, магъаналы 
борчлагъа эс бургъанды.

Кенгешни ишине КъМР-ни 
Правительствосуну Пред-
седатели Мусукланы Алий, 
КъМР-де баш федеральный 
инспектор Тимур Макоев, 
КъМР-ни Правительство-
суну бла Парламентини 
экономика бёлюмлерини 
келечилери, КъМР-ни Са-
тыу алыу-промышленный 
палатасыны, республиканы 
Промышленниклерини бла 
предпринимательлерини 
союзуну, «Опора России» 
жамауат организацияны ре-

гион бёлюмюню оноучулары 
къатышхандыла.

Видеотюбешиуню ача, 
КъМР-ни Башчысы жыйы-
лыу Россей предпринима-
тельствону кюнюне  энчи 
жораланнганын  белги-
легенди: «Бу байрам  жа-
мауатны айныуунда иш 
бла кюрешген келечиле-
ни магъаналылыкъларын 
ачыкъ этиудю. Сизни хар 
биригиз къураучусуз, сиз 
жаланда кесигизни, юйю-
рюгюзню жалчытхан бла 
чекленип къалмагъанлай, 
тёгерегигизде адамланы 
жыйып, алагъа да урунур-
гъа онг берип, уллу социал 
борчланы тындырасыз».

Казбек Коков  предпри-
нимательлени  социал 
магъаналылыкълары эм 
жууаплылыкълары Covid-19 
жайылгъан болумлада бю-
тюн шарт кёрюннгенлерин 
чертгенди. Къыйын сагъат-
лагъа да къарамагъанлай, 
аланы кёбюсю, кеслерини 
коллективлеринден сора 
да, къыйын жашау болум-
лагъа тюшген инсанлагъа 
болушлукъ тапдыргъан-
дыла. Регионну таматасы  
республиканы жамауатына 
билеклик этгенлери ючюн 

бизнесчилеге ыразылыгъ-
ын билдиргенди.

«Бизни бюгюнлюкде баш 
борчубуз предприниматель-
леге  тохташыулукъну эм мын-
дан арысында айныргъа он-
гланы сакъларгъа болушууду, 
халкъны иш бла жалчытыуду. 
Аны ючюн федерал эм ре-
гион магъаналы мадарланы 
пакетлери  къабыл кёрюлген-
диле, ишлейдиле», - дегенди 
Казбек Коков. Аны бла бирге 
республиканы оноучусу биз-
несчиледен ол амалланы 
хайырлылыкъларына шарт 
багъа бичерлерин излегенди.

Болушлукъну чеклеринде 
предпринимательледен кел-
ген заявкаланы  санлары-
ны юсюнден тынгылыракъ 

КъМР-ни экономика айнытыу 
министри Рахайланы Борис 
айтханды.  Ол кредит-лизинг 
келишимле жаны бла борчла-
ны реструктуризация этерча, 
2020 жылны 3 апрелинден 
кредит каникулла излеп гитче 
эм орта бизнесни 318 келе-
чиси сёлешгенлерин, заяв-
каланы 75 проценти къабыл 
кёрюлгенин билдиргенди. 
МСП-ны  дагъыда 251 субъек-
ти банкланы энчи программа-
ларыны чеклеринде кредит-
лени реструктуризацияларын 
тамамлайдыла. Ишчилерине 
айлыкъ тёлер ючюн процент-
сиз кредит алыргъа 45 заявка 
келгенди. 

Предпринимательствону мындан 
ары айныууна энчи эс бёлюннгенди

Ахыры 2-чи бетдеди.

26 майда кюнню экинчи 
жарымында белгили этилген 
шартлагъа кёре, республи-
када коронавирус жукъгъан-
ланы саны эки минг бла жа-
рымгъа жете келеди - 2422 
саусуз.  Солуу кюнледе 331 
адам къошулгъанды (орта 
эсеп бла кюннге 80-88 сау-
суз). Бюгюнлюкде вирусдан 
622 инсан сау болгъандыла, 
ол санда 26 майда, ауруудан 
къутулуп, 34 адам юйлерине 
ашырылгъандыла. Медици-
на болушлукъ 1786 саусузгъа 
бериледи. Жарсыугъа, аны 
къыйынлыгъын кётюралмай 
14 адам ауушханды. 

Вирусха къажау оператив 
штабдан белгили этгенле-
рича, республикада 37,1 
мингден аслам тест бар-
дырылгъанды. Ауругъанла 
бла тюбешип, инфекция 
жукъгъанына ишекли 1905 
адам юйлеринде туруп, ме-
дицина тинтиуледен ётеди-
ле, ол санда РФ-ни Саулукъ 
сакълау министерствосуну 
буйругъуна тийишлиликде  
алагъа компьютер томогра-
фия бардырылады.  

Госпитальлада 696 адам 
турады, ол санда реанима-
ция бёлюмде 44 инсан, ала-
дан 26-сы ИВЛ-аппаратны 

болушлугъу бла солуйдула. 
495 саусузгъа, ол санда 55 
сабийге, болушлукъ амбула-
тория халда бериледи. Коро-
навирусну шартлары болмай 
аурууну 595 адам кётюреди, 
аладан 230-су акъылбалыкъ 
болмагъанладыла. 

Россейде COVID 362 минг 
адамгъа жукъгъанды (бир 
кюннге 8915 къошулгъан-
ды).  Вирусдан 131,1   минг 
инсан сау болгъанды. Аны 
ауурлугъундан 3807 адам 
ауушханды, ол санда бир 
кюнню ичинде 174 саусуз.

Джонс Хопкинс атлы уни-
верситет белгили этген та-
рихлеге кёре, битеу дунияда  
бу ауруу   5,49 миллион адам-
гъа жукъгъанды, аладан 
346,2 минги   ауушхандыла.  
Алгъынча, хал бютюнда 
Американы бирлешген штат-
ларында къыйынды – анда 
ауругъанланы саны 1,66 
миллиондан атлагъанды. Ви-
рус жукъгъанланы саны Бра-
зилияда бютюнда ёсгенди 
– 374 минг, бу къырал экинчи 
жердеди. Россей ючюнчю  
жерге чыкъгъанды. 

Болсада Россейде бир-бир 
регионлада эпидемия бла 
байламлы кийирилген чекле 
аз-аздан кетерилип баш-

лагъандыла. Сёзге, бизни 
республикада эки адамгъа 
неда юйюрге бирге орамда 
айланыргъа эркин этилген-
ди, чач къыркъыучу жерле, 
кенгликлери 400 квадрат 
метрден озмагъан тюкенле 
ачылгъандыла. 

Алай эки ай чакълы бирни 
юйден тышына чыкъмай   
туруп, энди уа бирлеге ишге 
барыргъа тюшгенди. Ол а, 
врач-психотерапевт Равида 
Карданованы акъылына 
кёре, адамны саулугъуна, 
психикасына басымлыкъ 
этмей къоярыкъ тюйюлдю.

- Кертисин айтханда, бу 
заманны ичинде кёпле жукъ 
да этмегендиле – диванда 
жатып, телевизоргъа къарап 
тургъандан башха. Энди уа 
алагъа ишге чыгъаргъа, жа-
мауатда байламлыкъланы 
жангыртыргъа тюшгенди. 
Ол а къыйынды. Аны себеп-
ли ашыгъышлыкъ этерге 
жарамайды,-дейди врач.

Ал кезиуде биргенге иш-
легенлеге сёлеширге, му-
ратланы сюзерге боллукъду. 
Иш бериучюден айлыкъны, 
ишчи низам къалай тюр-
леннгенин сураргъа керек-
ди. Не къадар билимли, 
хапарлы болсагъыз,  ишге 
киришген ол къадар тынч 
боллукъду, дейди бизни 
ушакъ нёгерибиз. 

Адамла кёп заманны фа-
тарларындан чыкъмай тур-
гъандыла, аз къымылдагъ-
андыла, ол а къан тамырла-
жюрек системагъа заран 
салмай къоймагъанды. Аны 
азайтыр ючюн а орамда 
жаяу айланыргъа эркин 
этилгени бла хайырланыргъа 
тийишлиди, деп акъыл этеди 
Равида Мухамедовна. 

 Дагъыда эрттенликде эрт-
те турур кереклиси болмай, 
бирле кечеле бла киногъа 
къарап, жукъуну заманын 
бузгъандыла. Жукъусуз 
адам а ачыуланыргъа, ке-
синден чыгъаргъа, гурушха 
этерге ёчдю. Аны себепли 
жангыдан кече заманында 
жатаргъа, эрттенликде къо-
баргъа юйренирге керекди. 
«Аш-сууну да магъанасы 
уллуду адамны психикасы-
ны болумунда. Кёл кётюр-
ген, тири этдирген ичгини, 
ол санда кофени, чайны  

азайтыргъа керекди. Бирле 
аракъы солургъа онг береди, 
дейдиле. Алай ала бек жан-
гыладыла. Ичги да адамны 
ачыуландыргъан этеди, аны 
да ичмезге керекди»,-деп 
къошады Равида Карда-
нова.

Озгъан ыйыкъда корона-
вирус жукъгъанланы саны 
аздан-аз болуп баргъанды, 
алай энди уа аланы тизгин-
лерине 70-80 адам къошу-
лады.  Ол да бирлени къор-
къутургъа, сагъайтыргъа 
боллукъду. Ма биз тышына 
чыкъдыкъ да, аны ючюн 
кёбейгендиле ауругъанла, 
биягъы  къатылыкъла кийи-
рилликдиле дерикле да бо-
лурла. Алай врач  карантин 
мадарла аурууну жайылыуун 
тыяр, саулукъ сакълау систе-
магъа аланы багъаргъа онг 
берир ючюн кийирилгенин 
эсге алыргъа чакъырады.

- Аурууну жайылыуун тыяр 
ючюн кесигизни сакъларгъа 
унутмагъыз – халкъ жый-
ылгъан жерледе медицина 
маскала жюрютюгюз, къол-
ларыгъызгъа дезинфекция 
этигиз, кёзлеригизге, буру-
нугъузгъа, эринлеригизге 
кир къолла бла тиймегиз. 
Дагъыда температура кё-
тюрюлсе, ишге чыгъаргъа 
жарамайды. Иммунитетни 
кючлеу жаны бла мадарла 
да этерге боллукъду,-деп 
юйретеди ол.

Бу къыйын кезиуде хали-
гиз иги болурун сюе эсе-
гиз, аман, къужур хапарла 
жайгъан,  къуруда тарыгъып, 
сынсып тургъан адамла бла 
ушакъланы азайтыгъыз, 
дейди бизни ушакъ нёге-
рибиз. «Юйде тургъан ке-
зиуде хапарланы ичибизде 
айтып, терк окъуна унутуп 
тургъанбыз. Энди уа кол-
лективле ишге чыгъып баш-
лагъандыла. Алай эсе уа, 
жууукъларыны арасында 
ауругъанланы юслеринден 
хапар айтырыкъла да табыл-
лыкъдыла. Ол да къайгъыр-
тмай, жарсытмай къоярыкъ 
тюйюлдю. Аны ючюн алгъа-
дан да аллай хапарлагъа ий-
нанмазгъа, тынгыламазгъа 
сёз беригиз кесигизге»,-деп 
юйретеди врач.

ТИКАЛАНЫ Фатима 
хазырлагъанды. 

Ауругъанла-
ны саны

Кюннге къо-
шулгъанла

Нальчик   
Кенже  
Хасания 
Акъ-Суу  
Адиюх

830
36
28  
19
5

47

1

Бахсан район 298 8

Зольск район 82 1

Лескен район 65 1

Май район 91 -

Прохладна район 109 1

Терк район 163 3

Урван район 183 2

Чегем район 295 17

Черек район 59 1

Элбрус район 47 - 

Башха регионла-
дан келип, КъМР-де 
ауругъанла

22

COVID-19 ауруу ачыкъланнган 
шахарла бла районла

ОПЕРАТИВ ШТАБ

Кесибизни тап жюрютюу – аурууну жайылыуун тыйыуну ышаннгылы себеби

ЭКОНОМИКА
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Ахыры. 
Аллы 1-чи бетдеди.

КёрюмдюлеКЪУРУЛУШ

«Экспертле коронавирус 
оруслуланы кёбюрек нек къыр-
магъанын билирге сюедиле» 
деген ат бла чыкъгъанды ин-
формацияны былай къарагъ-
анда эм магъанлы Bloomberg 
агентствосунда статья.

«Москва: статистика 
ачыкъды»

Англосаксон басмалада жай-
ылгъан къужур кампанияланы 
бу жаланда бир юлгюсюдю. 
Ала аны Соvid-19 жукъгъан ау-
руудан Россейде, бирси запад 
къыралла бла тенглешдиргенде, 
адамла иги да азыракъ ёлген-
лери белгили болгъандан сора 
башлагъандыла. Хау, ауругъан 
этедиле, алай ауушханла кёп 
тюйюлдюле. Асламысында хро-
никалы ауруулары болгъанлады-
ла кеслери да. 

Ол жаны бла биринчи жерни 
Франция алгъанды. Ёлгенле 14 
процент. Италия да да аллай бир 
чакълыды – 13,5 процент. Вели-
кобританияда да 13,4 процент. 
АБШ-да 5,7 процент. Россейде 
уа ол кёрюмдю 1 процентден 
азыракъды.

Запад басма органла уа анга 
кесгин айтадыла: ауушханланы 
санын былада букъдургъан эте-
диле деп. «Москва коронавирус 
аурууну шартларын кёргюзтюу 
жаны бла толусунлай ачыкъды. 
Биз битеу статистика материал-
ланы, аналитиканы басмалай-
быз. Москвада биринчи ауругъ-
ан ачыкъланнгандан башлап, 
кюн сайын жукъгъанланы айта-
быз, ёлгенлени букъдурмайбыз, 

сау болгъанланы да билдиребиз. 
Баям, Москва апрельде ау-

ушханланы санын ачыкъ бас-
малагъанладан жангыз болур, 
ол шартланы хар ким да кёрюп, 
медицина тинтиулеринде хай-
ырлансынла деп. Кертиди, 2019 
жылны апрели бла тенглеш-
диргенде, дуниядан кетгенлени 
саны 2020 жылда апрельде 1,8 
мингнге ёсгенди, 2018 жыл бла 
тенглешдиргенде, 900 адамгъа. 
Алай айны тергеуге алып ёллюу-
лени динамикасыны эсеплерин 
чыгъараргъа алыкъа эрттеди.

Ангылайбыз къайсы пандемия 
да ауушхан шахарчыланы санын 
кёбейтеди, аны ангылатыргъа 
онг да барды. Вирус къарыусуз 
жерлеге урады, хроникалы ау-
руула къозгъаладыла. Алай ёл-
генлени барыны да сылтаулары  
Соvid-19 болгъанды деп айтыр-
гъа жарамаз. Коронавирусдан 
ауушханланы статистикасыны 
тюзлюгюне ишеклик болмазгъа 
керекди», - дейди Москваны ви-
це-мэри Анастасия Ракова.

Тинтиуле 
кёргюзтюрюкдюле

Москва ёлюулени юсюнден 
кёрюмдюлени кесини сайт-
ларында ачыкъ басмалайды, 
деп ангылатады шахарны Са-
улукъ сакълау департаменти. 
Магъаналыды: коронавирусдан 
ёлгенни неда анга ишеклилик 
болуп ауушханны салыннган 
диагнозу жаланда борчлу хал-
да бардырылгъан патологоа-
натомический жарыудан сора 
тохташдырылады. Бизде башха 

къыралланы ара шахарларын-
дан башхаракъ низам ишлейди.

Алай бла, деп ангылатады-
ла департаментде, Москвада 
ёлгенни диагнозу эм аны сыл-
таулары эсепде шарт кесгин 
белгиленипдиле, ёлюулени кё-
рюмдюлери да ачыкъдыла. 

Сёз ючюн, ауушууну 60 про-
центине къан-тамыр ауруулары 
(инфаркт миокарда, инсульт), 
4-чю стадияда огъурсуз халлы кё-
бюулери, лейкозланы къозгъал-
гъанлары сылтау болгъанды.

«Сёзсюз, коронавирус чархны 
саулай халын осалгъа бурады, 
бютюнда хроникалы ауруулары 
болгъанлада, башха органлагъа 
къыйынлыкъ таяндырады. Алай  
инфаркты неда онкологияны 
ахыр кезиую болуп, ёпкелеринде 
уа тюрлениуле эсленмегенлени 
ауушхан сылтауларына Соvid-19 
инфекцияны къалай санайыкъ? 
Ол тюз тюйюлдю. Алай бла кер-
ти да коронавирусдан ёлгенлени 
статистикасы Москвада шарт 
белгилиди дерге боллукъду», - 
деп ангылатады ара шахарны 
Саулукъ сакълау департамен-
тини патологическая анатомия 
жаны бла штатда болмагъан 
тамата специалисти Олег За-
йратьянц. Аны бла бирге, ол 
белгилегеннге кёре, апрельде 
Москвада бирси ауушууланы 
сылтауларына коронавирусну 
алсакъ да (официал халда ала 
639 боладыла), Соvid-19 жукъ-
гъан ауруудан ёлюу 3 процент-
ден асламыракъ боллукъду. 

Дагъыда бир зат. Россейни 
бир-бир шахарларын коронави-

русдан ёлгенлени статистикасын 
тюрлендирип кёргюзтедиле деп 
терслеген да тюз тюйюлдю, нек 
дегенде ауушханла бла бай-
ламлы статистика жер-жерли 
властьлагъа байсунмай ЗАГС-ны 
федерал системасы бла жыйы-
лады, официал кёрюмдюлени уа 
ай сайын Росстат басмалайды.

Хорлата да 
билирге керекди

ВОЗ-ну экспертлери Москвада 
эпидемиягъа къажау ишни тап къу-
ралгъанын айтханлай турадыла. 
Бизни врачлагъа къытай коллега-
лары да бийик багъа бергендиле.

Кимге хайырлыды да сора 
жалгъан сёз чыгъарыргъа? 
Баям, биринчиден, АБШ-ны 
властьларына, анда жууукъ 
заманда президент айырыула 
боллукъдула, гражданларыны 

жашауларын сакълау а алада 
Къытайдан, Германиядан, Юг 
Кореядан, Россейден да осал 
болгъаны ачыкъланнганды. Аны 
бла келиширге Америкагъа уа 
бек къыйынды.

Дагъыда теманы башха жаны-
на бурургъа кюрешиу да болмаз 
дерге жарамайды: бюгюнлюкде 
Британияда кеслерини ичлерин-
де уллу къозгъалыула, даула 
чыкъгъандыла. Официал кё-
рюмдюлеге кёре, анда Соvid-19 
вирусдан 32 минг адам аууш-
ханды, алай пресса Бирлешген 
Патчахлыкъны ол кёрюмдюлени 
2-3 кереге азайтханында терс-
лейди. Аллай болумлада россей 
тергеуледе чурумла излеген, 
сёзсюз, ол къауумлагъа бек 
магъаналыды.

Юлия ТУЛИНА.
«Аргументы и факты» газет.

Былтыр бизни республи-
када эл мюлк продукция-
дан 54133,1 миллион сом 
багъасына чыгъарылгъан-
ды. Буруннгу жыл бла тен-
глешдиргенде, ёсюм беш 
процентге жетгенди. Ол 
СКФО-да эмда саулай къы-
ралда орта кёрюмдюледен  

4,2 эм бир процентге кёбю-
рек болады, деп билдирген-
диле Севкавстатдан.

Сагъынылгъан кёрюмдю-
де асламырагъын (30654,3 
миллион сом) битимчилик 
продукция алады, къалгъан 
кесеги уа малчылыкъ бла 
байламлыды. Ёсюм да би-
ринчисинде игирек (5,8%) 
болгъанды, экинчиси уа 
тёрт процентди. Къабарты-
Малкъар Республика эл 
мюлк продукцияны чыгъ-
арыу жаны бла былтыр 
Шимал Кавказ регионланы 
арасында ючюнчю жерни 
алгъанды, дегендиле ста-
тистика службада.

Бёлюмлени юсюнден 
айтханда, бу кезиуде эл 
мюлк организациялада 
производство 4,3 процентге 
азайгъаны эсленнгенди. 
Баш кёрюмдюню ючден 

бирин (34%) иели мюлкле, 
энтта да аллай бир чакъ-
лысын (36%) КФХ-ла эмда 
энчи предпринимательле 
толтургъандыла. 2010 жыл 
бла тенглешдиргенде, би-
ринчилери къошхан юлюш 
17 процентге азайгъанды, 
экинчи къауумну кёрюм-

дюсю уа алты процентге 
кёбейгенди.

КФХ-ла эмда энчи пред-
принимательле асламы-
сында битимчилик бла кю-
решедиле. Быллай продук-
цияны 71,1 процентин ала 
бергендиле. Республикада 
фермерчилик айнып баш-
лагъан ахыр онтёрт жылны 
ичинде ол кеси да хазна 
тюрленмейди.

Иели мюлкледе чыгъ-
арылгъан продукцияны 
багъасы, буруннгу жыл 
бла тенглешдиргенде, 2,5 
процентге кёбюрек болуп, 
18576,8 миллион сомгъа 
жетгенди. Аланы кесле-
ринде да асламысында 
(64,6%) малчылыкъ бла 
кюрешедиле.

 ОМАРЛАНЫ Мурат 
хазырлагъанды.

Быйыл апрельде Къабар-
ты-Малкъарда иш излеп 
Урунууу эм социал къо-
руулау службалагъа 13,5 
мингден аслам адам кел-
генди. Ол, былтыр бу за-
ман бла тенглешдиргенде, 
алты кереге кёпдю, деп 
КъМР-ни Урунуу эм социал 
къоруулау министерствону 
пресс-службасындан. 

Алай бла урунургъа изле-
ген 13 531 адамдан кеслери 
жаратхан ишни жаланда 
4607 инсан тапханды, къал-
гъанлары уа  тап жерлени 
сакълагъанланы  катего-
риясына къошулгъандыла. 
Сёз ючюн, былтыр аллай-
ланы  саны 1285-ге жет-
генди.      

Саулай айтханда, сагъы-
нылгъан кезиуде дагъыда  
44 инсаннга неда 0,3 про-
центге урунурча себеплик 
этилгенди. Былтыр  къо-
шакъ халда болушлукъну   
104 инсан тапханды, ол да 
4,5 процентге асламды. 
Аны бла бирге быйыл бир 

къауум заманны урунурча  
неда узакъ жерледе иш-
лерча жерлеге да сурам  
азайгъанды. Кёпле тап ор-
налгъынчы пособия къоллу 
болургъа излейдиле. 

Ведомствода айтханла-
рына кёре, социал тёле-
уле законодательствода 
айтылгъаныча заманында 
эм толусунлай этиледиле. 
Анга кёре ишсиз тургъан 
пособияны службада ре-
гистрация этген кюнюнден 
алып башларгъа эркинди. 

Пандемияны кезиуюнде 
ишсиз къалгъанла, феде-
рал болушлукъдан сора 
да, республикадан да се-
беплик табадыла. Ол санда 
КъМР-ни Башчысы быйыл 
биринчи мартда службада 
регистрацияны ётген иш-
сизлеге бла сагъынылгъан  
къауумгъа регион бюджет-
ден  5 минг сом къошаргъа   
буюргъанды. 

МАГОМЕТЛАНЫ 
Сулейман.

Белгилисича ,  Къаш-
х а т а у д а  у л л у  с п о р т -
саулукъландырыу  комплек-
сни  къурулушу барады.  
Проектге кёре анда тынгылы 
спорт залы эмда бассейни, 
башха отоулары да боллукъ-
ду. Объектни жылыу бла 
кесини энчи  котельнясы 
жалчытырыкъды, ток бла 
чырмау болмазча къатында 

трансформатор подстанция 
да орнатыллыкъды.

Шёндюге къурулушчула 
ишлени аслам кесегин та-
мамлап бошагъандыла. 
Комплексни суу, канализа-
ция, электрокюч, газ сеть-
леге къошхандыла, ичинде 
тийишли системаланы да 
орнатхандыла. Энди уа къа-

быргъаланы тышлау, сюр-
тюу-бояу, тёгерек-башны 
тапландырыу барады. Бас-
сейнни оборудованиясын 
орнатыу жаны бла да мадар 
этиледи.

Республиканы Къурулуш 
эмда жашау журт-коммунал 
мюлк министерствосундан 
билдиргенлерича, бу спорт-
саулукъландырыу комплек-

сни къурулушу «Россей 
Федерацияда 2016-2020 
жылланы чеклеринде физ-
культураны эмда спортну 
айнытыу» программаны 
чеклеринде бардырылады. 
Айтханларына кёре объект 
быйыл битерикди.  

УЛБАШЛАНЫ Мурат 
хазырлагъанды.

Быйыл «Россети Шимал 
Кавказ» компания СКФО-да 
битеу да 882 энергообъектге 
ремонт этерикди, ол санда 
бизни республикада 74 объ-
ектге, деп билдиргендиле аны 
КъМР-де бёлюмюнден. Бу 
ишлени барына да 2,3 мил-
лиард сом къоратыллыкъды. 
Былтырны ремонт програм-
масы бла тенглешдиргенде, 
ол 393 миллион сомгъа аслам 
болады.

Тийишли жумушла 110 кВ 
кючлю подстанциялада бар-
дырыллыкъдыла. Энергети-
кле алагъа кезиулю ремонт 

этерикдиле, кюзде эмда 
къышда ишге хазырларыкъ-
дыла. «Шёндюгю осал эпиде-
миология болумда сакълыкъ-
ны унутмай, энергетикле бор-
чларын кеч къалмай тынды-
рыргъа таукелдиле. Быллай 
ремонт ишлени хайырындан 
ток бла мындан арысында да 
ышаннгылы жалчытып турур-
гъа, сетьлеге жангы объектле 
къошаргъа да болады», - деп 
белгилегенди компанияны 
таматасыны биринчи орунба-
сары баш инженери Виктор 
Абаимов.

УЛБАШЛАНЫ Мурат.

Казбек КОКОВ:

Биз бир кючлю командабыз, 
бирлешип, нени да онглаяллыкъбыз 

2 2  м а й д а  та р и х л е ге 
кёре, республикада 32 
590 тест бардырылгъанды. 
2091 адамда коронавирус 
ачыкъланнганды, 536 ин-
сан ауруудан сау болгъан-
ды, вирусну ауурлугъун 
кётюралмай 9 адам ёлген-
ди. Госпитальда кеслерине 
437 адам бакъдырады, ам-
булатория болушлукъ 425 
адамгъа бериледи. 684 
инсан аурууну шартлары 
билинмей кётюредиле. 

Министр пневмониядан 
къыйналгъан саусузланы 
учреждениялагъа жетди-
риу къалай къуралгъанын 
да билдиргенди.   2-чи 
номерли шахар  эм Респу-
бликалы сабий клиника 

больницалада таматала-
ны, сабийлени да багъыу 
жерле бардыла. COVID-19 
вирусдан башха ауруула 
бла къыйналгъанлагъа ме-
дицина болушлукъ къалай 
берилгенини юсюнден да 
баргъанды сёз кенгешде. 

Ауруулары юслеринден 
кетмеген саусузланы багъ-
ыу медико-санитар болуш-
лукъну берген биринчи 
организациялада къурал-
гъанды. Энчи эс тамата 
тёлюге  бурулады. Халла-
ры тюрленнгенлей, алагъа 
юйлеринде эмда сау кюн-
ню ишлеген стационарла-
да медицина болушлукъ 
бериледи. Поликлиника-
лагъа жюрюуню азайтыр 
мурат бла уа льготалары  
болгъанлагъа дарманла 

180 кюннге жетер тенгли 
бир юлешиннгендиле. 

Коронавирус жукъгъан-
лагъа медицина болуш-
лукъ бергенлеге кёлленди-
риу тёлеулени юслеринден 
айта, Рустам Калибатов 
март эм апрель ючюн ахча 
бёлюннгенин билдирген-
ди. Битеу да бирге ол 1729 
адамгъа юлешиннгенди. 
Бу иш андан ары бардыры-
лады эмда контрольдады. 

Казбек Коков министер-
ствону районланы бла ша-
харланы администрация-
лары, саулукъ сакълауну 
муниципал учрежденияла  
бла бирге байламлыкъда 
ишлерге чакъыргъанды. 

Республиканы медикле-
ри уа регионну оноучусуна 
алагъа этилген болушлукъ 

ючюн ыразылыкъларын 
айтхандыла.

- Сизге болушур ючюн, 
къолдан келгенни эте-
рикбиз. Мен сизни, ре-
спубликаны жамауатыны 
аллында жууаплыма. Сиз 
кесигиз, коллективлеригиз 
да тамамлагъан жумушла 
ючюн  жууаплылыкъны 
сезерге, хар инсанны жа-
шауун, саулугъун сакълар  
ючюн, битеу билимигизни  
салыргъа керексиз. Биз 
бир кючлю командабыз, 
бирлешип, нени да он-
глаяллыкъбыз. Бу кези-
уден къоранчсыз ётерча 
болайыкъ,-деп чертгенди 
Казбек Коков ахырында. 

КъМР-ни Башчысыны 
бла Правительствосуну 

пресс-службасы.

Ишсиз къалгъанлагъа - 
болушлукъ

Статистика

Продукцияны 
чыгъарыу кёбейгенди

ТЕРСАКЪЫЛЛЫЛЫКЪ

Ётюрюк айтыула кимге хайырлыдыла?

Тийишли жумушла заманында тамамланадыла
ЭНЕРГЕТИКА

Борчламагъан финансла 
жаны бла тюзюнлей себе-
плик бериу программаны 
чеклеринде Федерал налог 
службаны  КъМР-де Управ-
лениясына 1604 заявление 
берилгенди, 1145-си къабыл 
кёрюлгенди. Ишлегенлеге 
битеулю болушлукъ, энчи 
предпринимательлени да 
къошуп, 4539 адам бол-
гъанды.

Андан сора да, къауум ин-
саннга микрозаймла жаны 
бла борчланы толтуруу  6 
айгъа дери тохтатылгъанды 
неда тёлеулени ёлчемлери 
азайтылгъандыла, микро-
займны бергенде заман 
ёлчемле тохташдырылгъан 
борчну тёлеу болжалгъа 
салыннганды, процент став-

кала жылгъа 4 процентге 
азайтылгъандыла.

Ишлеген адамларыны 
саны 260 болгъан «Къабар-
ты-Малкъар бизнес-инкуба-
тор» ГКУ-да эм «Зольский 
бизнес инкубатор» МКУ-да 
орналгъан  гитче эм орта 
предпринимательствону 35 
субъектине 6 айгъа алынн-
ган аренда келишимлени 
аренда тёлеулерини ставка-
лары 11 кере чакълы бирге 
азайтылгъандыла.  Къырал 
ырысхыны ортакъгъа ал-
гъанлагъа тёлеуле 6 айгъа 
болжалгъа салыннгандыла.

«Опора России» Битеу-
россей жамауат организа-
цияны регион бёлюмюню 
таматасы Альберт Кильчу-
ков, оператив штабны эм 
бирси кенгеш органланы 
ишлерине къатышыргъа, 

болумну тюзюнлей кёрюрге 
онгу болгъанын белгилеп, 
быйыл апрельде предпри-
нимательлеге властьла 
къалай болушханларына 
шагъатлыкъ этгенди, КъМР-
ни Башчысына эс бёлгени 
ючюн ыразылыгъын билди-
рип, мындан арысында да 
тири байламлыкъла къурап 
турурча тежегенди.

Казбек Коков кесини жа-
нындан «тохтаргъа жара-
магъанын, мындан ары-
сында да экономиканы, 
магъаналы ызланы, инвест-
проектлени, келлик кюнде 
жангы затланы проектлерин 
айнытыуну юсюнден сагъ-
ышланыргъа кереклисин» 
чертгенди. Правительство 
теркирек тирилирге себе-
плик этген  къыралны жа-
нындан болушлукъ мадар-

ланы излегенлей турлугъун 
да къошуп айтханды.

Ахырында Казбек Коков 
республиканы бизнес-со-
обществосун  Россей пред-
принимательствону кюню 
бла алгъышлап, бардыр-
гъан ишлери, профессио-
наллыкълары ючюн ыра-
зылыгъын айтханды, же-
тишимле, саулукъ-эсенлик 
тежегенди: «Бизни байлам-
лыкъларыбыз эм ушакъ-
ларыбыз, республиканы 
жашнаууна себеплик этип, 
бусагъатда болумладан 
чыгъып андан ары айныр-
гъа болушурукъдула», - де-
генди КъМР-ни Башчысы.

КъМР-ни Башчысыны 
бла Правительствосуну 

пресс-службасы.

Предпринимательствону мындан 
ары айныууна энчи эс бёлюннгенди

Ахыры. 
Аллы 1-чи бетдеди.

 Быйыл коронавирус ауруу 
жайылгъаныны хатасын-
дан республиканы меж-
гитлеринде Ораза байрам 
бошалгъан кюнде гъайыт 
намаз  бардырылмагъанды. 
Ол жаны бла оноуну КъМР-
ни Муслийманларыны дин 
управлениясы жууаплы ор-
ганла, дин алимле бла ке-
лишип чыгъаргъанды. 

Болсада 24 майда КъМР-
ни муфтияты республиканы 
жамауатын Ораза байрам 
бла «КъМР-1» миллет ка-
налны болушлугъу бла ал-
гъышлагъанды. Быллай 
амал бла   ол биринчи кере 
къуралгъанын айтырчады. 

Алай бла эрттенликде 
дин къарындашларын бла 
эгечлерин Рамазан ай бо-

шалгъаны бла муфтий Хаз-
ратали Дзасежев алгъыш-
лагъанды. Биринчиден, ол 
РФ-ни Президенти Влади-
мир Путинни айланыуун 
окъугъанды. Анда уа ислам 
динни келечилерини къы-
ралны айнытыуда, мамыр-
лыкъны, келишиулюкню 
сакълауда  магъанасыны 
юсюнден айтыла эди. 

КъМР-ни Башчысы Каз-
бек Коковну Ораза байрам 
бла алгъыш сёзю бла аны 
Администрациясыны тама-
тасы Мухамед Кодзоков 
шагъырей этгенди. 

Официал жумушла бо-
шалгъандан сора муфтий 
Хазратали Дзасежев ууаз 
бергенди. Ол быйыл ко-
ронавирусну хатасындан 

межгитледе тарауих намаз-
ла къылынмагъанларын, 
алай анга да къарамай, 
муслийманла Аллахутала-
ны аллында, ораза тутуп, 
борчларын тотургъанла-
рын белгилегенди. Муфтий 
Разаман ырахматлыкъны, 
кечиуню, ахшы ишлени, 
дин къарындашла ючюн 
къайгъырыулукъну, чомарт-
лыкъны айы болгъанын 
эсгертгенди.  Ол Аллахута-
ланы аллында борчларын 
толтургъанланы сакълагъан 
саугъаланы юслеринден 
да айтханды. Рамазан ай 
бошалгъан эсе да, мындан 
ары да ахшылыкъланы, биз-
ни Жаратханнга баш урууну 
кёбейтирге чакъыргъанды. 

Ол кюн Ораза байрам 

бла алгъыш сёзле къабар-
ты, малкъар тилледе да 
айтылгъандыла. Муфтийни 
орунбасары Алим Сижа-
жев, республиканы къадийи 
Мисирланы Хызыр тутхан 
ораза, этилген тилекле къа-
был болурларын тежеген-
диле. Хызыр хажи Аллахны 
буйругъун толтургъан дин 
къарындашланы бла эгеч-
лени бу айда тамамлагъан 
жумушларын эсге салып,   
факъыргъа, ёксюзге болу-
шалгъанмамы, жууугъума, 
къоншума иги болгъанма-
мы, саусузну кёре баргъан-
мамы деп сагъыш этерге, 
аланы толтурмагъанланы  
тюзелирге чакъыргъанды. 

 ТИКАЛАНЫ Фатима. 

ОРАЗА БАЙРАМ

Къайгъырыулукъну, чомартлыкъны айы бошалгъан эсе да, ахшылыкъланы толтурургъа онг энтта барды 
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Бабугент элде орналгъан экинчи номерли 
кадет школ-интернатда Уллу Ата журт урушну 
жигитлерине аталгъан стенд ачылгъанда, 
анда Чофанланы Майришханнга тюбейме. 
Ол Огъары Малкъарда Къужонланы Мухам-
матны къызыды. Бу юйюрню битеу сабийлери 
да билимли, адепли, низамлы адамладыла, 

Майришхан туугъан элинде да устаз болуп 
тургъанды, къадар жоллары Бабугентге 
келтиргенден сора уа, беш сабийни насыплы 
анасы болгъанына да къарамай, усталыгъын 
къоймагъанды, кадет школда математикадан 
устазды. Аны сохталары бир къырал экза-
менни (ЕГЭ) жетишимли бергенледендиле. 

ФРОНТЧУЛАНЫ СУРАТЛАРЫ
Стенд ачылгъан кюн фронтчуланы арала-

рында Чофаланы Мухамматны сураты да бар 
эди: ол къазауатны отуну хатасындан ёмюр-
леде жашлай къалгъанды. Алай уруш жокъ 
этерге кюрешген адамланы жууукълары 
аланы эслеринде, жюреклеринде тутадыла, 
унутмайдыла. Аланы суратлары, фронтдан 
келген къагъытлары таулу юйюрледе сакъ-
ланадыла. Адамны адам, халкъны халкъ 
этген аны эсиди. Насыпха, таулула ол затха 
бек сакъдыла. 

Ол а ёсе келген тёлюбюзню тюз жолгъа 
салады, ала ёхтемле болуп ёседиле. Чофан-
ланы юйюрлеринде да фронтчу Мухамматны 
сыфаты бюгюнлюкде окъуна патриотла бо-
лургъа чакъырып тургъанча кёрюнеди. Баям, 
Жамалны (ол Мухамматны къарындашындан 
туугъанды)  бла Майришханны жашлары Му-
рат авиацияны бошдан сайлагъан болмаз, ол 
бусагъатда Совет Союзну Жигити Г.А.Таран 
атлы граждан авиацияны Сасовский лётный 
училищесини курсантыды.

КЪАТЫ СЕРМЕШ 
Чофанланы Мухамматха отуз жыл да тол-

магъан эди, ол 1943 жылда фронтда жоюл-
гъанында. Черек районну Къоспарты элинде 
туугъанды, 1939 жылда уа Башийланы Фати-
мат бла юйюр къурагъанды. Жаланда жарым 
жыл созулгъанды ол насып. Артда уа урушну 
бораны чыммакъ, ариу насыпны сыйырды. 

Жаш Къызыл Аскерге 1940 жылда 23 
июньда чакъырылгъанды. Финляндия бла 
чекде къуллукъ этгенди. Урушну биринчи 
кюнлеринден башлап къазауатха киргенди. 
Эки айны ол къуллукъ этген онбешинчи полк 
чеклерибизни сакълап, къызыу сермешле 
бардыргъанды. Бизни бир чегибизге жыйыр-
ма фашист жете эди, пулемётланы, танкланы 
санамай. 1943 жылны февралында жаула-
рыбыз батальонну къуршалайдыла. Мухам-
матны пулемёту тохтаусуз окъла атдырады. 
Къапхандан чыгъадыла бизникиле. 

Станция Кельге бара туруп, фашистле 
бийлеген кёпюрден ётерге керек эди. Ма 
ол кёпюрню къатында сермешде замансыз 
жоюлгъанды Чофан улу. Фатимат а 1947 
жылгъа дери баш иесин сакълап тургъанды. 
Ёлюм къагъытла – «похоронкала» келген-
ден сора да бир-бирле саулай къайта эдиле 
юйюрлерине. Алай кюнлени бир кюнюнде 
Мухаммат бла бирге уруш этген Туменланы 
Къурманбий бла Къралбий келип, Фатиматха 
Карелофинскде эрини къарындаш къабыр-
гъа салгъанларын айтадыла. 

Къыйын эди ийнаннган ол аман хапаргъа. 
Бизни адамларыбызны къабырларын уруш 
битеу жер башына жайгъанды. Тиширыу жаш-
лай кетген Мухамматны къарасын кийип тур-
гъанды, артда уа, жууукъла-тенгле къоймай, 
ол экинчи кере насыбын сынагъанды. Шукур, 
ариу юйюр ёсдюргенди.  Алай Мухамматны 
суратын а юйюнде сакълагъанды. Ёле туруп, 
къызына осуят этгенди ол суратны Чофанланы 
Жамалгъа берирге. Ма алай бла ол бу юйюрге 
тюшгенди, андан алыннган копиясы уа кадет 
школда «Жигитлени стендиндеди». 

«БИЗНИ ФАТИМАТ»
- Таматаларыбыз кючлю  тёлю эдиле, 

намыслыла, адеплиле, ариу къылыкълы-
ла, - дейди Майришхан. – Фатимат къаты 
ауругъанында, къайын атам мени да 
алып, аны кёре барабыз. Ол кюн тёшекде 
мени кесине тартып: «Аппагъа иги бол!» - 
деген эди къулагъыма. Кеси къыйналып 
тургъан адам бизни аппаны юсюнден 
сагъыш этгенине сейир этгенме. Бизде уа 

ынна ёлюп, мен къарай эдим аппабызгъа. 
Фатиматны ол кюн адамлыгъын дагъыда 
бир кере ангылагъанма. 

Чофанлары аны жюрютюп, бошдан «ке-
лин» деп турмагъандыла. Бизде биринчи 
жашчыкъгъа Чофанлары оноу этедиле да, 
Мухаммат атайдыла. Къалай къууаннган 
эди Фатимат! Сабийле аны бек сюйген-
диле, къуруда бизге саугъала, илляула 
келтириучю эди. 

САБИЙЛЕ
Жамал бла Майришхан сабийлени гит-

челиклеринден ишге юйретедиле. Ала 
юйде да бахчада да аталары-аналары 
айтмагъанлай окъуна этиллик жумушланы 
кеслери эслеп, тамамлайдыла. Тамата 
жаш Мухаммат Сибирь федерал универ-
ситетни Саяно-Шушенский филиалыны 
экинчи курсунда жетишимли окъуйду. 
Мурат, башында айтханыбызча, Граждан 
авиацияны Сасовский лётный учили-
щесиндеди, Алим тогъузунчу классны 
бошагъанды, Амира бла Сабира сабий 
садха жюрюйдюле. Жашла тутушуу бла 
кюрешедиле, шахматланы да сюедиле. 

МАЙРИШХАН
Сабийлени аналары Майришхан, ба-

шында айтханыбызча, Огъары Малкъар-
данды. «Ишимде биринчи атламларымы 
этерге Малкъарда экинчи номерли школну 
директору Жангоразланы Борис Абдул-
лаевич болушханды. Бир жол ол манга: 
«Билемисе, таулулада бир сёз барды: 
«Батыла башласанг, теренирек батыл», - 
деп. Математикадан устаз болгъанынгдан 
сора да, социал педагогну ишин да бар-
дыр», - дейди. Ма ол кезиуде къурагъанма 
Черек районда «Алан» деген биринчи 
сабий организацияны. Мен окъуучулары-
ма хурмет этеме, нек дегенде сабийни 
сыйлай билмеген аладан да сый тапмаз. 
Кадетчилени кеслерини аллына сагъыш 
этерге юйретеме. Не ишде да ётгюрлюк, 
кесинге ийнаныу эм жууаплылыкъ керек-
ди», - дейди Майришхан.

Юйню башчысы Жамал сабийлени ни-
замларына къатыды. Хар бири заманын 
къалай оздургъанын эслейди. Бахчада 
туяланы участоклагъа бёлюп, сабийлеге 
юлешгенди, ёсдюрюгюз деп. Ийнекге, 
къойлагъа, эчкилеге, тауукълагъа да къа-
раргъа болушадыла. Къысхасы, бу юйюр, 
бирлешип, жашау ызны табынлай барды-
рады, тукъумларында жигит ата-бабалары 
салгъан жорукъланы бузмагъанлай.  

БАЙСЫЛАНЫ Марзият.
Сурат авторнуду. 

Къууандыргъан 
талпыныу

Ол, тамата сабий болуп, Акъ-
айланы Бийбертни жашы Маго-
метни юйюрюнде  Къазахстанда 
Ровное деген элде  туугъанды. 
Ол заманнга кёчгюнчюле иги да 
аякъ тиреп башлагъан эдиле. 
Анасы, Текуланы Адамны къызы 
Ариуба, не жаны бла да эсли адам 
болгъанды.  Сюргюн тюшюп, кес-
лери тийишли билим алалмагъ-
анлыкъгъа, ата-ана сабийлери 
окъуулу, билимли болурларын бек 
сюйгендиле. 

Шарифагъа юч къарындашны 
эгечлери болгъаны бла байламлы 

сабийликден окъуна таматалагъа 
таянчакъ болургъа тюшгенди. 
Эсли сабийлиги уа таулула ата 
журтха къайтхандан сора баш-
ланнганды. Аны юйюрю Яникойда 
тохтагъанды. 

Къызчыкъ школгъа анда жюрюп 
башлагъанды. Ол заманны сабий-
лери бирге ушап жашагъанбыз. 
Журт не хуна ишлеген ата-ана-
ларыбызгъа саман этерге, мал 
къыстаргъа болуша, барчы-келчи 
жумушлагъа жарай ёсгенбиз. 

Китап окъургъа Шарифа сабий-
ликден  окъуна сюйгенди. Атасы, 
анасы, ата къарындашы, артда 
республиканы сыйлы журналисти, 
бир къауум суратлау китапны авто-
ру болгъан Тахир да къызчыкъны 
ол талпыныууна къууаннгандыла, 
аны таукел этгендиле. 

Чынтты 
профессионалланы 

дерслери
 Ол школну бошаргъа, эл би-

блиотекада тамата керек болуп, 
билимли къызны ары чакъыр-
гъандыла. Шарифа ары сюйюп 
баргъанына не сёз. Анда жыл 
ишлегенден сора, ол, билимин 
кётюрюрге керек болгъанын ан-
гылап, окъургъа Москвада къырал 
культура институтну «Библиоте-
коведение» бёлюмюне кирген-

ди. Анда, уллу маданият арада, 
билимли устазланы къолларына 
тюшюп, тийишли дерс алгъанды. 
Артха уа 1974 жылда дипломлу уста 
библиотекарь болуп къайтханды.

Урунуу жолун ол Н. Крупская 
атлы (артда Т. Мальбахов атлы) 
къырал миллет библиотеканы  
искусствола бёлюмюнде бар-
дыргъанды.  Республикада ал-
лай усталыкълары болгъанланы 
бармакъла бла санаргъа боллукъ 
эди ол жыллада. Ма ол себепден 
культпросветучилищеде устаз ке-
рек болгъанда, ары Шарифаны 
чакъыргъандыла. Он анда сау 
онбир жыл ишлегенди. Артда уа, 

сюйген китапханасына къайтып, 
аны илму-методика бёлюмюнде 
ишлеп башлагъанды. 

Ышаныулукъ
 Айхай да, аллай жерде иш-

леген бош сунадыла тышындан 
къарагъанлы. Анда уа окъуу-
билим, къурау хунер, адеплилик 
да керек боладыла адамгъа. 
Аны бла бирге библиотекаланы 
ишлерин тинтген методистле 
аздыла.  Шарифа уа ол къыйын, 
алай сейир ишни сюйюп этгенди. 

Кёп да бармай анга фондланы 
оноуларын ышаннгандыла. Ол 
борчлу къуллукъда таулу къыз 
Къабарты-Малкъарны мадани-
ят министерствосунда битеу да 
библиотека системаны комплек-
тациясын тамамлагъанды. Ол 
жумушха китап басманы тема-
тика планындан башлап, жангы 
чыкъгъан китапланы сатып алыу, 
газетге-журналгъа жазылыу, 
адабият жангылыкъланы респу-
бликаны библиотекаларына тап-
дырыу да киргенди. Акъайланы 
къызлары анга берилген жумуш-
ланы тынгылы тамамлар ючюн 
этген ишине кёп жангылыкъла 
кийиргенди.  

Анда ишлеген жылларында 
Шарифа Басма эм информация 
министерствону Жамауат сове-

тине да айырылгъанды.  Крае-
ведениеден чыкъгъан, сурам кёп 
болгъан  китапланы къайтарып 
чыгъарыугъа да юлюш къош-
ханды. 

1992 жылда уа аны краеведе-
ние бёлюмге  тамата этгендиле. 
Анда Шарифаны къураучу хунери 
кенг ачылгъанды.  Ары келиучю-
лени, анда бардырылгъан тю-
бешиулени да санлары ёсгенди. 
Республиканы интеллигенциясы, 
жазыучула, журналистле, культу-
рада ишлегенле бла окъуучуланы 
тюбешиуле бардырыу кенг жай-
ылгъанды, тёреге киргенди.  Беш 
жыл алай зауукълу ётгендиле.

Илму-методика 
бёлюмде

Андан арысында Шарифаны 
илму-методика бёлюмге тамата 
этип кёчюргендиле. Бусагъатда 
аны аты тюрленнгенди – энди ол 
илму-методиканы эм библиотека 
инновацияланы бёлюмюдю. Кёп 
жылланы ичинде анда респу-
бликалы семинарла, китапхана 
жаны бла тинтиу ишле барды-
рыладыла. Ол затла уа битеу да 
къабарты, малкъар элледе, ша-
харлада къырал эм муниципал 
библиотекаланы ишлерин сейир 
болурча къураугъа амал бола-
дыла. Аны бла бирге бу бёлюмде 
аллай мехкемеледе ишлегенлени 
усталыкъларын ёсдюрюуге да эс 
бёлгенлей турадыла, алагъа деп 
окъуула бардырадыла.  

Шарифа методика-библиогра-
фия материалла жыйыуда хунери 
бла энчиди. Ахыр жыллада ол 
аланы электрон тюрлюлерин да  
хазырлайды. Мальбахов атлы къы-
рал миллет библиотекада кёп тюр-
лю жарыкъландырыу, тюбешиу,  
бир тюрлю бир юбилейге, театрны 
жылына, кинону жылына аталгъан 
эм башха жыйылыула бардырыла-
дыла. Аланы эсепге алып, тарыхха 
кийирген да Шарифады.

Ол Къабарты-Малкъарны жазы-

учуларыны чыгъармачылыкъла-
рыны юсюнден методико-библи-
ография материалланы малкъар 
тилде биринчи жыйымдыгъыны, 
«Гордость и сила моя – Россия», 
«Гарант профессионального успе-
ха. Повышение квалификации», 
«Тематико-типологического плана 
ГНБ» деген юйретиучю проектлени 
да авторуду. 

Жамауат 
къайгъырыула

Шарифа адеплиликни юлгю-
сюдю, дейдиле аны бла ишле-
генле бир аууздан. Аны тёгереги 
жылыулуду. Аны таза ниетлилиги-
не, ишни къурау хунерине кёпле 
сукъланадыла. Тамата болгъанын 
тангкёрдю этмей, жумушакъ сёзю, 
къарамы бла юйретеди, таукел 
этеди ол ишчи нёгерлерин.

1997 жылда аны Къабарты-
Малкъарны «Библиотекада ишни 
юсюнден» законун хазырлагъан 
къауумгъа алгъандыла. Ол жыл 
Акъайланы къызлары дагъыда 
республикадан делегат болуп, 
Россейни маданият къуллукъчу-
ларыны Ленинградда баргъан 
Учредительный съездлерине, 
2001 жылда уа жетинчи Халкъла 
аралы Кърым конференциягъа 
къатышханды. 

2009 жылда уа республиканы 
Президентини Администрация-
сыны Къырал контроль управле-
ниясыны комиссиясына членнге 
айырылгъанды. Ол къауумну жуму-
шу республикалада муниципал би-
блиотекаланы китап фондлары не 
халда болгъанларын, ол жаны бла 
КъМР-ни Президенти маданият 
министерствогъа буюргъан затла 
къалай толгъанларын, иш къалай 
бардырылгъанын тинтиу эди.

Шарифа ишлеген жеринде 
Илму советни члениди, иш жаны 
бла кёлкъалдылагъа къарагъан 
комиссияны да председателиди.  
Дагъыда ол Шимал Кавказны 
искусстволарыны къырал инсти-
тутунда дерс береди.

Къолайы
Шарифа жашауун республи-

када, андан тышында да кенг 
белгили, тарых илмуланы доктору 
Тетууланы Инзрелни жашы Алим 
бла байламлы этгенди. Ала жаш 
бла эки къыз ёсдюргендиле. Азрет, 
Асият, Аслийжан да бирер жерде 
бет жарыкълы урунадыла.

Ишинде жетишимлерин бел-
гилей, республиканы маданият 
министерствосу, Мальбахов атлы 
къырал миллет библиотекасы (эки 
кере да) аны сыйлы махтау къагъ-
ытла бла саугъалагъандыла. 2001 
жылда уа Тетууланы Шарифагъа 
«КъМР-ни маданиятыны сыйлы 
къуллукъчусу» деген даражалы ат 
аталгъанды. 

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

27 май – Китапханада ишлегенлени кюню

Библиотекалада уруннганланы байрам кюнлери 
барыбызны да къууанчыбызды. Бюгюн биз ол сыйлы 
иш бла кюрешгенлени юслеринден ариу сёз айтыргъа 
излейбиз. 

Аллай таулу къызла кёпдюле арада: Кучукланы Люд-
мила, Гергъокъланы Лейля,  Созайланы Хаулат, Къара-
ланы Людмила, Махийланы Азиза, Бёзюланы Светла-
на…  Бюгюн биз хапарын айтырыгъ а Мальбахов атлы 
къырал миллет библиотеканы  илму-методика эм би-
блиотека инновацияла бёлюмюнде ишлеген Тетууланы 
Шарифады. 

ЮЙЮР

Биринчи назмулары - 
район газетде

 Мечиланы Алийни жашы Хадис кёчгюнчюлюкде 
жаратылгъан тёлюденди. Ал атламын анда этгенди, 
биринчи сёзюн да анда айтханды. Онеки жылы болуп 
къайтханды ол атала журтуна. Мында аны юйюрю 
Къара-Сууда тохтагъанды. Алай а элде толу орта 
школ болмагъаны бла байламлы, башха нёгерле-
рича, Бабугентде интернат школда окъугъанды. 
Китапланы сабий заманындан окъуна бек сюйгенди. 
Уллу адабиятха жолу да ма аланы сейир дуниясына 
кийирген сабийликден башланнганды.

Хадисни биринчи назмулары ол школда окъугъ-
анда  басмаланнгандыла район газетде.  Ол элли 
жашчыкъгъа къаллай уллу къууанч болгъанын айтыр 
кереклиси да болмаз. Алай а жазыучума деп  ол 
жаш заманында угъай, бюгюн да менсинмейди. Ма 
аллай адежли, сабыр, ариу халлы адамды.

Окъуу эм аскер къуллукъ
Таулула назму сёзню, жырны, искусствону не 

тюрлюсюн да сюедиле, алай усталыкъ сайларгъа 
жетгенде уа, жашауда ма бу зат жарарыкъды, баш 
тутаргъа болушурукъду деген хыйсапдан болур, не 
заманда да мурдорлу затны жанына аудурадыла 
базманларын. Чыгъармачылыкъ бла кюрешген 
адамгъа насып аны бла саналмагъанын а артда 
ангылайдыла. Болсада ол жолну адабият, культура 
бла кюрешгенле бары да атлайдыла. 

Ма алай бла школну бошагъанлай Хадис Къабар-
ты-Малкъар къырал университетни эл мюлк факуль-
тетинде агроном бёлюмге киргенди. Ол заманда 
аскер къуллукъ этер заманы жетсе, студентлени да 
алгъандыла ары.  Алай бла ол армиягъа кетгенди. 

Юч жылны совет аскерчилени Германияда болгъан 
къауумларында  артиллерист полкда тасхачы болуп 
къуллукъ этгенди.  

Ол анда да назму жазгъанын къоймагъанды. 
Юйюне, адамларына тансыкълыгъы кюнден-кюннге 
ёсюп баргъанда, сейир тюйюлдю назмучу жаш акъ 
сёз бла жазгъанын нёгерлерине къагъыт. Аскерчи 
шуёхлары тилеп да аз жазмагъанды аланы сюйген 
къызларына назмула. Ол кезиу не узун болса да, анга 
адабият жаны бла ёсерге болушхандыла. 

Хадис андан къайтханлай окъууун андан ары бар-
дыргъанды. Ол заманда ол бийик окъуу мекямда 
аламат газет чыгъыучусу эсибиздеди. «Университет 
жашау» деп аты да. Анда ишлегенле студентлени 
чыгъармачылыкъларына уллу эс бургъандыла. Мечи 
улуну назмуларын ары нёгерлери элтип бергендиле. 
Аланы окъугъандан сора газетни ишине тири къа-
тышхан, анда бир къауум заманны ишлеп да тургъан 
Мухамед Хафицэ Хадисни кеси излеп тапханды. 

Биринчи чыгъармачылыкъ 
къууанчлары

 Мухамед къууандыргъанды эм таукеллендирген-
ди  Мечи улуну чыгъармачылыкъ жолунда.  Бу эки 
адамны шуёхлукълары, жаш кюнлеринде жараты-
лып, бюгюн да юзюлмегенди. Хафицэ «Университет  
жашау» газетде ишлегенинде, чыгъармачылыкъ бла 
кюрешген студентлени араларында кёп тюрлю  эри-
шиуле къурап тургъанды. Жарсыугъа, бусагъатда 
жаш адамланы алай кёл этдирген жокъду.

Ма аллай акростихле жаны бла баргъан конкурс-
ладан биринде  Хадис алчы болгъанды. Ол тюрлю 
поэзия жанрны жазыуну юсюнден энчи айтханда, 
назмуда хар тизгинни башланнган харфларын окъ-
усанг, ол бир магъана тутаргъа керекди. Айхай да, 
ол керти хорлам эди, нек десенг ол заманлада назму 
жазгъанла кёп болгъандыла.  

Журналистикагъа къызыныу
Университетни бошагъандан сора дипломлу жаш 

адамны Совет (бусагъатдагъы Черек) районнга 
жибергендиле ишлерге. Алай а Мечи улу тюз да 
келе келгенлей Къашхатауда жер-жерли  газетни 
баш редакторуна тюбеп къалгъанды. Ол а жашны 
жазыу иш бла кюрешгенин алдан билгени себепли 
чакъыргъанды ишлерге. Анда да керек эдиле эл 
мюлк жаны бла билимли журналистле. Алай бла 
«Колхозная жизнь» деген газетде башлагъанды 
урунуу жолун. 

Кёп да бармай аны очерклери, корреспонденци-
ясы газет бетлени толтургъандыла. Алай болмай 
амалы да жокъ эди – ол заманлада ара мюлкле 
айныгъандыла, фермалада, бригадалада  ишле-
ген адамла уллу жетишимле болдуруп тургъан-
дыла. Къырал ол заманда жерчи, малчы адамны 
сыйлагъанды. 

«Советская молодёжь» газетге Мечи улу анда 
чыныгъып келгенди. Аны литсотрудник этип ал-
гъан эдиле ары. Кёп да бармай жууаплы секретарь 
этгендиле. Бир къауум заманны баш редакторну 
орунбасары болуп да ишлегенди. 

Ол заманлада бек намысы жюрюген «Комсо-
мольская правда» газетде стажировканы ётгенден 
сора уа, республиканы таматалары аны ол алда 
ишлеп кетген «Колхозная жизнь» газетге баш ре-
дактор этип салгъандыла. Анда бир къауум заман 
ишлегенден сора фахмулу журналистни 

«Блокнот агитатора» деген ай сайын чыгъкъан 
гитче журналгъа чакъыргъандыла ишлерге. Ол 
Къабарты-Малкъар обкомну басма органы эди 
да, анда ишлеген уллу къуллукъгъа саналгъанды, 
жууаплы да болгъанды. Хадис анда сау он жыл 
уруннганды.  Къырал идеология тюрленнгенде 
уа аны «Кабардино-Балкарская правда» газетге 
чакъыргъандыла. Сау онбеш тынчлыкъсыз жыл 
ётдюргенди ол анда. 

Акъ сёзню жарыгъы 
 Хадисни биринчи китабы – «Къанатлы айрыкам» 

басмадан 1987 жылда чыкъгъанды. Анда жаш 
адамны жюрек тынгысызлыгъы, туугъан жерине, 
аны адамына сюймеклиги, ахшы умутланы тау-
келлиги кёрюнюп турадыла. Анга  иги кесек назму 
киргендиле. Былай къарагъанлай окъуна аланы 
бир энчиликлери барды – къысхадыла: асламысы 
сегиз, онеки тизгин, алай а толу оюм сыйындыра-
дыла. Поэтни жазыу ёню да башхалагъа ушамайды.

Тауда ёмюрден ёмюрге 
Тургъан бузлада 
Мен кюн бла бирча 
Къояма ызла. 
Нечик харипледиле ала 
Бийикликни сынамай 
Жашагъанла.

Аны назмулары кёп суратлыдыла. Бютюнда та-
бийгъатны юсюнден жазгъанда. Ахшам жулдузну 
жарыгъында отлайды талада ат; тейри къылычын 
ойнатады жауун; жулдуз, шашып, кёкден жерни къар-
майды; хар ырбын сайын бёлюне, тёгюледи ингир …

Поэтни лирикасы окъугъаннга жууукъду – ол 
анда кесини жюрек тынчлыкъсызлыгъын табады: 

Къалай кёпдю жарыгъынг 
Сени ачыкъ жырынгда! 
Кюйдюреди къарамынг,
Болсам сени къатынгда.
Неда:
Насыбым экиге бёлюннгенди 
Мен сени ашыргъан заманда. 
Хатагъа айланды насыбым 
Сен кетип, кесимлей къалгъанда.
Айхай да, Хадисни поэзиясында инсан, фило-

софия назмула да бардыла. Ала туудургъан 
сагъышла жарыкъдыла, хар не да тап боллугъуна 
ийнандырадыла.

Мечи улуну поэзия жолу ма былай сакъ, ашыкъ-
дырмай башланса да, ызы уа ариуду, тирликлиди. 
Ол малкъар тилгеча устады орус тилге да. Аны 
«Родной родник»,  «Дыханье высоты», «Возвы-
шенный полёт», «Оборванный след», «Поверь в 
меня» деген эм башха китаплары чыкъгъандыла. 

Дагъыда бир хунер
 Сабий заманында, узакъ Азияда, туугъан кюню 

бла алгъышлай,  анга къоншусу – кърым татарлы 
киши сейир саугъа этген эди – шахматла. Спортну 
ол тюрлюсюне сюймеклик ол кюнде туууп, бюгюн 
да сууумай барады поэтни жюрегинде. Бу тюрлю 
оюнда Хадис спортну мастериди. 

Нальчикде кёп жылладан бери шахмат клуб бар-
ды. Солуугъа чыкъгъанлы бери аны анда тер-терк 
кёрюрге боллукъду. Ары жюрюгенле бары да бир 
бирни таныйдыла. Сабыр, жылыулу Хадисге анда 
да намыс-сый бередиле.

Бир бирни ангылай
 Мечи улуну жашау нёгери битеу басмада иш-

легенле хурмет этген Сафиятды – Аппайланы 
Шамилни къызы. Ол таулу тиширыуладан би-
ринчи болуп, Москвада полиграфия институтну 
бошагъанды.

Андан къайтхандан арысында уа кёп жылланы 
ичинде  басма жаны бла къырал комитетде, мини-
стерствода да ишлеп тургъанды. Бюгюн иги кесек 
адам этген жумушну – басмада чыкъгъан хар бир 
газетге, китапха къагъыт, бояу кереклени санауну 
–  ол китап, газет да кёп чыкъгъан заманда Сафият  
кеси жынгызлай толтуруп тургъанды. 

Ариу сёзлю, таза кёллю, жумушакъ халлы Са-
фият бла Хадис жаш бла къыз ёсдюргендиле. 
Алберт аскер къуллукъдады. Асият а газет бас-
мада ишлейди. Ала таматаланы алты туудукъ бла 
къууандыргъандыла.  

Атам саулукъда айтыучу эди: 
– Эки ёмюр жашагъанны кёрмедим, 
Ол бир ёмюрюнге ышанма. 
Киши бол, башынга айып алма. 
Къутхаралмазса кесинги артда 
Чогъожликден, къайгъыдан, 
Осал болгъан эсенг жашлыкъда, 
Кюлген эселе ызынгдан.  
Ол сёзлеге эс бура келеме, 
Жашау жолда уялмай къалырча, 
Мен да кеси сёзюме иеме – 
Жашайма, атам айтханыча, – дейди  эртте 

жазылгъан «Атамы сёзю» деген назмусунда акъ 
сёзню иеси. Атала айтханча жашагъан поэт Ме-
чиланы Хадис къаламын бюгюн да къолундан 
кетермейди. Илхамлы, саулукълу, тынчлыкълы 
болуп, узакъ ёмюр сюрсюн.

КЕРТИЛАНЫ  Сакинат.

Юбилей

Не жумуш бла кюрешсе да, 
ол битеу жюреги бла бериледи
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- Бек алгъа, ууланыуну къай-
сы тюрлюлери аслам тюбе-
генлерин, ашдан ууланыу бла 
чеги инфекция бир огъесе 
башха-башха аурууларымыды-
ла айтсанг эди.

- Чеги инфекция бла ашдан 
ууланыу бир бирлери бла къыс-
ха  байламлыдыла.  Экисинде 
да адамны къусарыгъы келеди, 
къарыны аурутады, ётеди. Бу 
затны сылтауу инсанны чархы-
на вирусла неда бактерияла 
киргенлери бла байламлыды, 
асламысында сальмонеллёз 
(заранлы микроорганизмле 
этде неда гаккылада боладыла), 
дизентерия (бактерияла сууда, 
сютде чыгъыучудула), ротави-
рус тюбейдиле. Была барысы 
да ауругъандан да жугъаргъа 
боллукъдула. Аш-азыкъ эритиу 
системагъа тюшген хаталы бак-
терияла адамны чархын уулап 
башлайдыла, ичинде сууну къал-
дырмайдыла. Ол гитче сабийге 
бютюн къыйынды. 

Азыкъдан ууланыргъа уа ке-
реклисича сакъланмагъан (сёз 
ючюн, холодильникде) неда 
хайырланыугъа божаллары тауу-
сулгъан продукталаны, тынгылы 
жууулмагъан жемишлени бла 
кёгетлени ашагъанда боллукъду. 
Аллай азыкъда саулукъгъа къор-
къуулу токсинлени чыгъаргъан 
бактерияла жайыладыла.

- Аланы башхалыкълары уа 
бармыды?

- Аланы экисинде да алгъа, 
айтханымча, аш-азыкъ эритген 
системаны ишлеую бузулады, 
аш орун бла чегиле аурутадыла. 
Адамны чархында суу азайгъаны 
ючюн нерва, жюрек-тамыр си-
стемалагъа да заран жетерге бо-
лады: саусузну башы айланады, 
санлары къарыусуз боладыла, 
къан басымы тюрленеди. 

Башхалыкъланы юслеринден 
айтханда, ротавирус инфекция-
ны инкубация кезиую 14 кюннге 
дери созулады. Ол болжалны 
ичинде саусуз къарыуу бир 
затха жетмей къыйналады. 
Бактерияла асламысында че-
гиледе жайыладыла, иссилиги 

40  градусха дери жетеди.
Адам аш-азыкъдан ууланн-

ганыны шартлары уа, кёпге со-
зулмай, талай сагъатдан баям 
боладыла. Бактерияла аш орун-
да бла чегилени баш бёлюмле-
ринде орналадыла. Ауругъанны 
температурасы ал кезиуледе 
39 градусха дери кётюрюледи. 
Ашдан ууланнган адам 1-3 кюн 
аурургъа боллукъду, инфекция-
дан а 10 кюнден аслам заманны 
къыйналырыкъды. Саусузну 
халы осалгъа кетип бара эсе, 
врачны болушлугъун излерге 
тийишлиди. 

- Ууланыргъа бегирекда са-
бийле ёч болурла? 

- Хау. Ала эшикде, юзмезде ой-
наргъа, терекледен жууулмагъ-
ан, иги бишмеген жемишлени да 
алып ашаргъа сюедиле. Чеги ин-
фекцияланы тюрлюлери 30-дан 
асламдыла, аладан эм къоркъу-
улулары быладыла: дизентерия, 
къарын тиф, ботулизм. Аланы 

къозгъагъан бактерияла топу-
ракъда, сууда, башха жерледе 
кёп заманны, ол санда сууукъ 
кезиуледе да, кеслерине заран-
сыз сакъланадыла. Бир-бирледе 
ала илляулада, адырлада да та-
быладыла, бегирекда ала жылы 
эм мылы жерледе жайыладыла. 
Инфекция ауругъан адамдан да 
жугъады. Саулукъну мурдору 
адамны гитче заманында къу-
ралады, аны ючюн балаланы 
тазалыкъгъа юйретирге, нени 
ашагъанларына дайым къарай 
турургъа керекди.

 Сора ууланыу бютюнда ау-
урлукълары болгъан тиширы-
улагъа  хаталыды. Ротавирус 
сабийни ананы къарынында 
болгъан  кезиуюнде айныуунда 
чурумла чыгъарырына къоркъуу 
уллуду. Аны ючюн тиширыу 
аллай жууаплы заманында та-
залыкъгъа бек къаты болургъа 
керекди. 

- Багъыу къалай барады?
- Бек алгъа, тазалыкъгъа эс 

бурургъа, ауругъанны энчи аякъ-
къашыкъ, жан жаулукъ бла 
жалчытыргъа тийишлиди. Адам 
къуса эсе, аш орунун жылы суу 
бла, марганцовка къошаргъа 
да жарайды, чегилерин жууду-
рургъа  керекди. Саусузгъа кёп 
ичиригиз, сабийлени чархлары 
суусапны бек терк тас этеди, 
анга сакъ болугъуз -  ол ёлюмге 
келтирирге да боллукъду. Къа-
рыны ёте эсе, врач чегиледен 
токсинлени чыгъарыргъа энте-
росорбентле, температурасы 
тюшмей эсе уа, бактерияланы 
ёлтюрген дарманланы жазаргъа 
боллукъду. 

- Диета да тутаргъа керек 
болур?

- Адам сау бола башлагъанын 
ашаргъа сюйгенинден биллик-
сиз, алай, кертиси бла да, эки 
ыйыкъны диетаны тутса игиди. 
Ол кезиуде кёгетлени, жемиш-
лени, къакъ этилген этлени, 
чибижили, тузлу, жаулу ашланы, 
къыймаланы ашамазгъа, сют 
ичмезге тийишлиди. Зынтхы, 
пиринч какла, акъ гыржын, жа-
улу болмагъан шорпала, исси 

хауада биширилген котлетле, 
тахта битимледен пюреле, би-
ширилген кёгетледен этилген 
ашарыкъла жарайдыла. 

Бакъгъанда энчи магъана 
чархны суу-туз халын тюзетиуге 
къаралады. Ачытханын селейт-
ген, температураны тюшюрген, 
чегилени микрофлораларын 
тапландыргъан дарманла жазы-
ладыла, сёз ючюн, активирован-
ный уголь, энтеросгель, смекта, 
регидрон, линекс эм башхала. 
Халкъ мадарла да болушургъа 
боллукъдула, сёз ючюн, тузлу 
неда гедигин суу, ромашка чай 
ичиу. Былайда айтырыгъым, 
саулугъугъузгъа бютюн уллу хата 
келтирмезча, кеси кесигизни 
бакъмагъанлай, врачны бо-
лушлугъун излегиз, ол жазгъан 
дарманланы хайырланыгъыз.

- Ууланыуну профилактика-
сыны юсюнден да айтсанг эди.

- Ууланып къыйналмаз ючюн, 
ашардан алгъа, эшикден юйге 
киргенде къолланы сапын бла 
таза жууаргъа тийишлиди.   
Азыкъны хайырланыуну болжал-
ларына эс бурургъа, кёгетлени 
эринмей жууаргъа эм керекли-
сича жорукъла бла сакъларгъа, 
азыкъны жаныуарла, чибинле 
неда къурт-къумурсха жетмезча 
жерледе тутаргъа, жан жау-
лукъланы терк-терк алышын-
дырыргъа, этни бла чабакъны 
кесерге энчи къангала тутаргъа 
тийишлиди. 

Сора танымагъан кафеледе 
бла ресторанлада ауузланн-
ганда шагъырей болмагъан, 
бизни чархыбыз юйренмеген 
ашарыкъланы (тыш къыраллы 
кухняла) кёргенде да сакъ бо-
лугъуз. Бираз бузулгъан ашны 
хатасы болмаз деп хайырланн-
ганла да тюбейдиле, алай этерге 
арталлыда жарамайды, алада 
заранлы бактерияла жайылып 
башлагъандыла. Сора, иммуни-
тетни кючлерге дайым  керекди.

Ушакъны ХАБИБУЛЛАХЛА-
НЫ Зульфия бардыргъанды.

Онбир жылны таза суусуз  
РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де след-

ствие управлениясы Залукокоаже элде адам-
ланы ичер суулары болмагъаныны юсюнден 
тарыгъыуланы тинтеди. 

Асламлы информация органлада анда 
жашагъанла 11 жылны ичинде таза суу бла 
жалчытылынмагъанларыны юсюнден басма-
ланнганды.  Аны скважинадан алыргъа тюше-
ди. Тинтиулени кезиуюнде залукокоажечилени 
айтханлары сюзюллюкдю, жууаплы къуллукъ-
чуланы ишлерине багъа берилликди. 

 

Биягъы хыйлачыгъа 
алданнганды 

Быйыл 16 майда 23-жыллыкъ нальчикчи 
Интернетде сайтладан биринде машинагъа 
чархла сатылгъаныны юсюнден билдириу кёр-
генди. Аны иесине сёлешип, анга 13,9 минг 
сомну ийгенди. Алай ахча къолгъа тюшгенлей, 
ол тас болгъанды, билдириу сайтдан кетерил-
генди. Жаш адам хыйлачыгъа алданнганын 
ангылагъанлай, право низамны сакълаучулагъа 
тарыкъгъанды. 

Республиканы  хурметли жамауаты! Поли-
циячыла сизни сакъ болургъа чакъырадыла. 
Шёндюгю технологияла Интернетде сайтланы 
къысха заманны ичинде хазырларгъа онг бе-
редиле. Хыйлачыла уа аны бла хайырланыргъа 
ёчдюле. Товарны учуз багъа бла  сатабыз, аны 
сизге хакъсыз жетдирликбиз, биз сатхан затха 
ушагъан жокъду дегенча сылтауланы жазып, 
ала адамланы алдайдыла.  Аны бла бирге  
товарны жаланда ахчаны тёлегенден сора жи-
берирге излейдиле.   

Интернетде абери алыргъа тебиреген эсегиз, 
сатыучуну юсюнден шартланы излегиз.  Бил-
дириу басмаланнган сайт эки-эч кюн алгъа 
къуралгъан эсе, сакъ болугъуз. Сатыучу ышанн-
гылы болгъанын ангылагъынчы анга ахчаны 
жибермегиз!

 

Айлыкълары толу тёленнгенди 
 Нальчикни прокуратурасы «Обувь-БНС» ак-

ционер обществону ишчилерини урунуу эркин-
ликлерин къалай толтурулгъанларын тинтгенде, 
ишчилени законнга бузукълукъла этилгенлерин 
ачыкълагъандыла. 

Предприятияда 2019 жылда 10 июньда иш-
ден кетерилгенлеге 170,7 минг сом тёленмей, 
борч жыйылгъаны белгили болгъанды. Аны 
башчысына бузукълукъну кетериуню юсюнден 
эсгертиуле берилгендиле. Хакъны бермей 
къойгъан къуллукъчула дисциплина жууапха 
тартылгъандыла. 

Андан сора да, жарашдырыучу сюдге обще-

ствону оноучуларына айлыкъ ючюн борчну ке-
териуню юсюнден дау берилгенди. Ол къабыл 
кёрюлгенди. Бюгюнлюкде ишчилени айлыкъ-
лары толусунлай тёленнгенди. 

 

Фатарда - жети 
полимер чулгъам уу

Республиканы право низамны сакълаучулары 
наркотиклени сатханларына ишеклилени тут-
хандыла. Аладан сыйырылгъан ууну ауурлугъу 
9,8 граммгъа жетеди. 

КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау 
управлениясыны полициячылары УФСБ-ны 
къуллукъчулары бла бирге оператив-излеу жу-
мушланы кезиуюнде тыш къыралладан бирин-
ден Нальчикге келген эки инсанны тутхандыла. 
20-жыллыкъ жаш адам жашагъан фатарда 
саргъылдым порошогу бла   7 полимер чулгъам 
табылгъанды. Аны 27-жыллыкъ нёгеринде уа 
аллай бир чулгъам бар эди. 

Экспертиза табылгъан зат «диацетилморфин» 
(героин) наркотик болгъанын, аны ауурлугъу 9,8 
граммгъа жетгенин тохташдыргъанды.  Ише-
клиле КъМР-ге наркотиклени жашырын жерле-
де букъдурургъа келгенлерине женгдиргендиле. 
Алагъа уголовный ишле ачылгъандыла.

 

Эркинликсиз 
чынарланы кесгендиле

 КъМР-де МВД-ны экономика бузукълукъ-
лагъа эм коррупциягъа къажау бёлюмюню по-
лициячылары эмда Лескен районда УМВД-ны 
къуллукъчулары оператив жумушланы кезиу-
юнде «Огъары Жемтала-Ташлы-Тала» жолда 
ЗИЛ-131 машинаны тохтатхандыла. Транспортну 
къырал номерлери жокъ эдиле. Аны водители 
алгъын да сюдню оноуу бла бир ненча кере 
жууапха тартылгъаны ачыкъланнганды.  Аны 
биргесине 21-жыллыкъ жаш адам да келе 
болгъанды. 

Право низамны сакълаучула машинада 11 
чынар терек тапхандыла, алай аланы ташыр-
гъа эркинлик берген документлери жокъ эди. 
Тинтиуледен ачыкъланнганыча, терекле  Лескен 
лесничествода законсуз кесилгендиле. Алай 
бла анга 2,4 миллион сом къоранч этилгенди. 

Право низамны сакълаучула машинаны, аны 
ичинде болгъан быхчыны, башха инструментле-
ни,  тереклени да сыйыргъандыла.  Бу иш бла 
байламлы РФ-ни УК-сыны 260-чы статьясыны 
3-чю кесегине кёре терслеу материалла жа-
рашдырылгъандыла. Законлагъа бузукълукъла 
этип, агъачда тереклени кесгенлени эркинли-
клери 7 жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду. 

ТИКАЛАНЫ Фатима хазырлагъанды. 

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны 
къуллукъчулары «Доктор, сау бол!» битеуроссей 
акциягъа къатышып, бюгюнлюкде коронавирус 
инфекцияны жайылыууна къажау тургъан меди-
клеге ыразылыкъларын билдиргендиле. 

- Ала хар кюн да саулукъларына, жашауларына  
къоркъуулу болумлада ишлейдиле. Къыралны 
инсанлары бла бирге алагъа ыразылыгъыбызны 
билдиребиз, саулукъ тежейбиз эмда аурууну хор-
ларларына ышанабыз,- дегенди Управленияны 
башчысы Сергей Васильев.

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны 
пресс-службасы.

КъМР-де «Шах-шах-2020» оператив-профи-
лактика ишни биринчи бёлюмю башланнганды. 
Ол 25 майдан 3 июньнга дери бардырыллыкъ-
ды. 

 Операция наркотиклени сатыу-алыу жаны бла 
бузукълукъланы ачыкълау, уулу битимле ёсген 
жерлени тохташдырыр мурат бла къуралады. 
Аны право низамны сакълаучула районланы 
бла эллени администрацияларында жууаплы 
органла бла бирге бардырадыла. 

Республиканы хауа болуму наркотиклери бол-
гъан битимлени кенг жаяргъа онг береди. Аны 
бла хайырланып бир-бир инсанла бахчаларын-
да, адам да ишлемеген, бош тургъан жерледе 
шах-шах, кендир, башха уулу затла ёсдюрюрге 
угъай демейдиле. 

 РФ-ни Правительствосу 2010 жылда 11 де-
кабрьде чыгъаргъан 1087 номерли  бегиминде 
жерлени иелери уулу хансланы кетерирге бор-
члу болгъанлары тохташдырылгъанды.  Аланы 
къыргъанда комиссия болургъа тийишлиди. 
Аны къауумуна право низамны сакълаучула, 

элни администрациясыны келечиси киредиле. 
Хансла къалай кетерилгенлери суратха эм ви-
деогъа алдырылынады. 

Жерни иеси  уулу хансны къырыргъа керекли-
сини юсюнден эсгертиуню толтурмаса, Ол РФ-
ни Административ бузукълукъланы кодексини 
10.5-чи статьясына кёре жууапха тартыллыкъды.  
Анга тийишлиликде энчи иелиге 1,5-2 минг 
сом тазир салыныргъа боллукъду. Жууаплы 
къуллукъчугъа аны ёлчеми 3-4 минг сомгъа,  
предприятиягъа уа 30-40 минг сомгъа жетеди. 
Ахчаны тёлесе да, жерни иеси уулу хансны  къы-
рыргъа борчлу болгъанлай къалады.

КъМР-де МВД-ны Наркотиклеге къажау 
управлениясыны полициячылары республиканы 
инсанларын сакъ болургъа, уулу битимле ёсдю-
рюлген жерлени юслеринден билгенлени  бу 
телефон номерге сёлеширигизни тилейдиле: 8 
(8662) 49-50-62. Аллай шартланы элни, шахарны  
администрациясына билдирирге да боллукъду. 

ТОКЪЛАНЫ Фатима хазырлагъанды.

Быйыл биринчи кварталда Россель-
хознадзорну Къабарты-Малкъарда 
эмда Шимал Осетияда Управления-
сыны ветеринария сферагъа надзор 
этген бёлюмюню специалистлери 
битеу да 36 контроль-надзор иш 
тындыргъандыла. «Аланы асламысы 
план бла белгиленип эдиле. Бешисин 
адамланы, предприятияланы, ор-
ганизацияланы тарыгъыулары бла, 
къалгъанларын а РФ-ни Правитель-
ствосуну Председателини орунбаса-
ры А. В. Гордеевни буйругъу бла бар-
дыргъанбыз», - деп билдиргендиле 
Управлениядан.

Тинтиулени кезиуюнде табылгъан 
бузукълукъланы юсю бла он протокол 
жазылгъанды. Аладан алтысы КоАП-
ны 10.8 статьясына (малланы ташыу 
неда союу, сора дагъыда малчылыкъ 
продукцияны жарашдырыу, хазыр-
лау, сатыу жаны бла ветеринар-са-
нитар жорукълагъа бузукълукъ этиу) 
тийишлиликде. 

Предпринимательство бла берилген 
лицензиягъа кёре ишлемеген бире-
улен, дагъыда малланы карантинде 
тутуу эмда башха ветеринар-санитар 
жорукъланы сансыз этген ючеулен 
да жууапха тартылгъандыла. Аланы 
барына да битеу да 29,5 минг сом 
багъасына тазир салыннганды.

ОМАРЛАНЫ Мурат.

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда 
эмда Шимал Осетияда Управлениясындан 
билдиргенлерине кёре, былтыр ноябрьни 
аллындан  башлап, сют продукцияны битеу 
тюрлюлерине «Меркурий» системада электрон 
ветеринар сертификатла алып башларгъа ке-
рек эди. Ведомствода айтханларыча, бу амал  
буруннгу жыл кийирилгенди. Анга товарланы 
тюрлюлери кезиу-кезиу кире барадыла. Сагъы-
нылгъан айда тийишли тизмеге сют продукция, 
ол санда кефир, йогурт, къаймакъ, творог, мо-
роженое тюшгендиле. Сары жаугъа, бишлакъ-
гъа, чабакъдан эмда этден жарашдырылгъан 
консервалагъа уа быллай къагъытланы былтыр 
биринчи июльда окъуна алыргъа керек эди.

Ветеринария документлери болмагъан про-
дукцияны сатханла КоАП-ны 10.8 статьясыны 
биринчи кесегине тийишлиликде жууапха тар-
тыллыкъдыла: гражданлагъа - 500-1000 сом, 
къуллукъчулагъа – 3000-5000 сом, предприяти-
ялагъа неда организациялагъа уа 10000-20000 
сом тазир салынырыкъды. Малланы документ-

сиз ташыргъа жарамагъанын да эсде тутаргъа 
тийишлиди. Мында да бузукълукъ этгенлеге 
тазирлени ёлчеми 3000 - 500000 сом болады. 

Сертификатны тапсыз жарашдыргъанла да 
административ жууапха тартылмай къаллыкъ 
тюйюлдюле.

Сатыу этерге жарамагъан жерледе аш-
азыкъ алыргъа керекмейди, ол къоркъуулуду. 
Аны юсюнден  Россельхознадзорну Къабарты-

Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлени-
ясы билдиреди.

Ведомствону специалистлери орам жанла-
рында ящикледе, орунлада, бирде уа къагъыт 
жайылып, аны юсюнде ачыкъ тургъан аш-
азыкъ продукцияны адамны саулугъуна къор-
къуулулугъу бек уллу болгъанын белгилейдиле. 
Аланы юсюне букъу, микробла да къонадыла, 
жылыуда, кюн тюбюнде тургъаны ючюн а про-
дукция, бютюнда бек сют, эт терк бузулады. 

Дагъыда быллай жерледе сатыу этгенлени 
къолларында не къагъытлары, не продукци-
яны ким, къачан чыгъаргъаныны юсюнден 
документлери болмаучуду. Аладан абери 
сатып алгъан инсанла уа ууланыргъа неда 
тюрлю-тюрлю инфекциялагъа жугъаргъа 
боллукъдула, дейдиле специалистле.

УЛБАШЛАНЫ Мурат.

«Дайым иммунитетигизни кючлерге кюрешигиз»
Жай жууукълашханы, 

жемишле бише башлагъ-
аны бла ууланып ауругъ-
анланы саны да ёседи. 
Алай чеги инфекциядан 
сакъланыр ючюн къыйын 
болмагъан жорукъланы 
тутаргъа керекди. Ала-
ны юслеринден ушакъны 
врач-инфекционист Куль-
чаланы Залина бла бар-
дыргъанбыз.

Росгвардиячыла медиклени 
кёллендириуге къатышхандыла 

ОПЕРАЦИЯ

Наркотиги болгъан кырдыкны 
жерни иеси къырыргъа борчлуду

АДАМ ЭМ ЗАКОН

Эл мюлк

Сертификатсыз сют продукцияны 
сатаргъа жарарыкъ тюйюлдю

ЭСГЕРТИУ 

Орам жанларында 
аш-азыкъны алыу къоркъуулуду

КОНТРОЛЬ

Он протокол 
жарашдырылгъанды


