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Профессионалла

«Операцияны битеу билиминги, 
сынауунгу жыйып бардыраса, 
сезимлени унутуп» 

4 бет

Таулуланы араларында ёсюп, 
тауланы жаныча кёргенди 

Жылла, адамла, къадарла

10 бет

Дата

9 бет

20 сентябрь – Адыгланы (черкеслилени) кюню

КЪАРАУ

Малкъарланы Сагидни жашы Мурат Москвада 
Граждан авиацияны ара клиникалы больни-
цасында ишлейди. Ол медицинада эм къыйын 
эмда жууаплы бёлюмню сайлагъанды – нейро-
хирургияны.  

Табийгъатны жюреги бла 
сюймеген бу усталыкъны сайламайды 

Малкъарлы жол кёргюзтюучюлени ара-
ларында атларын махтау бла айтдыргъан 
адамла болгъандыла. Сотталаны Ахияны, 
Хаджиланы Сейитни , Залийханланы Чок-
каны, Тилланы Юсюпню бюгюнлюкде кёпле 
эсгередиле.

Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысы Казбек Коков айырыулагъа 
къарау жаны бла штаб болгъан эм айы-
рыуланы тийишлисича бардырыуларына 
эс бургъан жамауат къарауну арасы 
ачылгъан КъМР-ни Жамауат палатасына 
баргъанды. 

Къол кётюрюулени юч кюнюнде – 17,18 
эм 19 сентябрьде – мында айырыу участ-
каладан трансляция бардырыллыкъды, 
эм жамауат штабны келечилери онлайн 
халда къол кётюрюуню баргъаныны 
юсюнден билгенлей турлукъдула. Ара 
участок эм жер-жерли айырыу комисси-
ялада болумну мониторингин этерикди, 
айырыу комиссияла, СМИ-ле эм къара-
учула бла байламлыкъланы жалчыты-
рыкъды.

КъМР-ни Жамауат палатасыны пред-
седатели Хазратали Бердов къараучула-
ны ишлерини юсюнден хапарлагъанды, 
ол санда муниципалитетледе да. Дежур-
стволаны графиги тохташдырылгъанды, 
тюненеден башлап къараучула жумуш-
ларын тамамлайдыла. Айырыулагъа 
къарагъан жамауат штаб эм жамауат 

къарауланы арасы суткаланы ичинде 
ишлерикдиле.

Араны ишине регион Жамауат пала-
таны келечилери, КъМР-де Адамны эр-
кинликлери жаны бла уполномоченный, 
жамауат къараучула, СМИ келечиле, 
тийишли заман болжалгъа кёре заявка 
берген айырыу эркинликлери болгъан 
инсанла, сора политика партияланы 
келечилери къошуладыла. Айырыу участ-
калада къол кётюрюуге 710 бойсунууда 
болмагъан къараучу къарайдыла. 

Казбек Коков къараучула эм инфор-
мация системаны операторлары бла 
ушакълашханды, алагъа тёзюмлюлюк 
эм жетишимли иш тежегенди.

«Жамауатны жанындан быллай кон-
троль болгъан была бизге биринчи 
айырыуладыла. Информация таблода 
участкалагъа онлайн халда къараргъа 
боллукъду, болум жаздырылгъанлай 
турады. Партияны хар келечиси айы-
рыуланы баргъанларына къараргъа 
боллукъду.  Ол айырыу ишни тап халда 
барыууна магъаналыды, контроль этиуге 
болушады, бир-бир чыгъарыкъ соруула-

ны кетереди – хар участканы не заманда 
да ачыкъ кёрюрге болады», - дегенди 
КъМР-ни Башчысы, журналистлени со-
рууларына жууаплай.

«Ол бюгюнлюкде политика кюрешге 
кирген политика партиялагъа угъай, 
властьха да магъаналыды. Биз адамла-
ны халлерин шарт ангыларгъа тийишли-
биз, ол санда инсанланы ыразылыкъла-
рын билдириулерине кёре да: къайсы по-
литика кючге ала къол кётюрлюкдюле? 
Къайсы программа, къайсы платформа 
адамлагъа бюгюнлюкде магъаналыды? 
Жамауат контроль система да инсанла-
ны политика сайлаулары туура болурча 
къуралгъанды», - деп чертгенди Казбек 
Коков.

«17 сентябрьде республикада битеу 355 
айырыу участкала ишлерин башлагъ-
андыла, инсанла къол кётюредиле, та-
рыгъыула алыкъа болмагъандыла», - деп 
белгилегенди республиканы Башчысы.  

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну 

пресс-службасы. 

Къол кётюрюуню тийишли 
халда барыууна – энчи эс

Къабарты-Малкъарны хурметли 
жамауаты!

20 сентябрьде республика адыгланы 
(черкеслилени) кюнюн белгилерикди! 

 Бу байрам адыг халкъны  кёп ёмюрледен 
келген тарыхын, шёндюгюлю жетишимле-
рин белгилейди, биригиулюкге жоралана-
ды, аны кёп тёлюлери  болдургъан урунуу 
эм башха айтхылы жетишимлерин, патри-
отлкъну эм кючлюлюгюбюзню эсгертеди.  
Къабарты-Малкъарны жеринде жашагъан 
халкъланы араларында  мамырлыкъны бла 
келишиулюкню кёргюзтеди.

Бу кюн адыгла кеслерини тамырларына 
къараргъа, миллет культураларын бай-
ыкъландырыргъа, ёсюп келген тёлюлеге 
ниет байлыкъларыны юсюнден айтыргъа, 
тиллерин сакълагъанларына къууаныргъа, 
къарындашлыкъны, бирликни эм шуёх-
лукъну кючлерге онг береди. Бюгюнлюкде 
адыгла, къайда жашасала да, Россейге 
ыразылыкъларын билдиредиле,  мында 
аланы  ана тиллерин, миллет хазналарын, 
адет-тёрелерин сакъларгъа бла айнытыр-
гъа онглары барды.  

Адыгланы (черкеслилени) кюнюн  белги-
леу мындан арысында да Къабарты-Мал-
къарда жашагъан халкъланы бирликлери-
ни, шуёхлукъларыны эм келишиулюклери-
ни белгиси боллугъуна ийнанама. 

Битеу жюрегимден сизни жарыкъ бай-
рам бла алгъышлайма, саулукъ, мамыр-
лыкъ эм монглукъ  тежейме.

Къабарты-Малкъар 
Республиканы Башчысы  
К. В. Коковну Адыгланы 

(черкеслилени) кюню бла
А Л ГЪ Ы Ш Л А У У

Адыгланы (черкеслилени) кюнюне аталгъан 
материал 3-чю бетде басмаланады.
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Тюнене Нальчикде «Долина Нарза-
нов» санаторийни 2-чи корпусуну ачы-
лыууна аталгъан къууанчлы жыйылыу 
болгъанды. Анга КъМР-ни Башчысы 
Казбек Коков да къатышханды. 

Ол, жыйылгъанланы алгъышлай, 
аланы арасында уа шёндю санаторий-
де солугъанла да бар эдиле, республи-
када туризмни айнытыугъа бурулгъан 
инвестиция проектлени магъаналы-
лыкъларын чертгенди.   «Ол файдалы 
болур деп бек ышанабыз. Мындан 
ары да инвесторла бла бирге ишлерге 
хазырбыз. «Россейни темир жоллары» 
акционер обществону «Саулукъ» ком-
паниясы республикада быллай магъа-
налы жумушланы энтта бардырыр деп 
ышанабыз»,-дегенди ол.

Республиканы оноучусу ахыр жылла-
да шахарны курортуна кёп сынауладан 
ётерге, туристлени азайгъанына, фи-
нанс къытлыкъгъа тёзерге тюшгенин  
белгилегенди. «Болсада санаторийни 
коллективи аладан бет жарыкълы 
къутулгъанды. Инфраструктура сакъ-
ланып,   солугъанланы, саулукъларына 
бакъдыргъанланы излемлери бийик 
даражада толтуруладыла. Мындан ары 

да сиз тамамлагъан жумушланы каче-
ствосу игилене барырын тежейме»,-
дегенди Казбек Коков.  

Санаторийни башчысы Чапаланы 
Ибрагим а  быллай ариу, шёндюгю 
излемлеге келишген мекямны ишле-
тир ючюн уллу къыйын салыннганын 
белгилеп,  «Россейни темир жоллары» 
акционер обществону «Саулукъ» ком-
паниясыны келечилерине, республи-
каны  оноучуларына, подряд организа-
циялагъа ыразылыгъын билдиргенди.  
«Бу жангы корпус республиканы курорт 
онгларын андан ары айнытыугъа себе-
плик этер деп бек ышанабыз. Алай бла 
уа Нальчикни курорт онгларыны юсюн-
ден, алгъынча, битеу къыралда белги-
ли болур деп ышанабыз»,-дегенди ол.

Къууанчлы ишге «Азимут хотелс» 
компанияны директорларыны сове-
тини башчысы Александр Клячин да 
къатышханды. Компания проектни 
инвесторларындан бири болгъанын 
айтырчады. Александр Ильич ре-
спубликаны оноучуларына проектни 
жашауда бардырыугъа болушлукъ-
лары ючюн ыспас этгенди. «Бизни 
компания Къабарты-Малкъарны бек 

сюеди, башха проектлени  юслеринден 
сёлешиуле  барадыла. Алай бла Наль-
чикни битеуроссей эм халкъла аралы 
курорт даражасы къайтарылырына 
ийнанабыз»,-дегенди ол.

Ызы бла Казбек Коков бла Александр 
Клячин, къызыл бауну кесип, жангы 
корпусну ачхандыла. Къонакъла бу 
бешкъатлы мекямны болуму бла шагъ-
ырейленнгендиле. Кертисин айтханда 
уа, санаторий шёндюгю излемлеге 
кёре ишленнгенди, хар номерде да со-
лурча  онгла къуралгъандыла. Битеу да 
бирге анда 52 номер барды, алада 98 
адамгъа жер къуралгъанды. Ол санда 
экиотоулу люкс номерле да. 

Санаторий 1972 жылда ишленнгенин 
белгилерчады. 1990 жылдан бери уа 
аны экинчи корпусу жабылып тургъан-
ды. Аны жангыртыуну юсюнден оноуу 
2019 жылда  этилгенди. Алай бла уа 
«Долина Нарзановда» бюгюнлюкде 247 
адамгъа жер барды. Жылны аллындан 
бери уа анда юч мингден аслам адам 
солугъанды. 

ТИКАЛАНЫ Фатима. 

Кёрмючню Россейни Эл мюлк ми-
нистерствосу къурагъанды. Конгресс 
алма тереклени промышленный амал 
бла ёсдюрюуге жораланнган магъа-
налы жыйылыуладан бириди.

Къабарты-Малкъар Республиканы 
келечилерини къауумунда регионну 
эл мюлк министри Хасан Сижажев, 
терек бахчачылыкъ бла кюрешген 
жыйырма эл мюлк биригиуню оноу-
чулары болгъандыла.

Кёрмючде Къабарты-Малкъарны 
«Базис» биригиуню гитче терекчи-
клери эм «Фрукт-трейд» компанияны 
«гала», «ред чиф», «голден», «гренни 
смит», «пинова», «джереми» эм таза 
алма суулары бла алма къатханлары 
кёргюзтюлгендиле.

Конгрессни къууанчлы халда ачы-
лыуу болгъандан сора, Россейни эл  
мюлк министрини биринчи орунбаса-
ры  Джамбулат Хатуовну башчылыгъ-
ында «Россей Федерацияда терек 
бахчачылыкъны промышленный амал 
бла айнытыу эм аны бюгюнлюкде 
халы» деген соруулагъа жораланып, 
жыйылыу болгъанды.

Къабарты-Малкъарны Башчысы 
Казбек Коков республикада терек бах-

чачылыкъны бюгюнлюкде болумуну 
эм жууукъ заманда аны айнытыуну 
юсюнден доклад этгенди.

Казбек Коков кесини сёлешиуюнде 
былай айтханды: «Терек бахчачылыкъ 
бизни республикагъа бек магъаналы 
бёлюмледен бириди, артыкъда эл 
мюлкню айнытыуда. Бюгюнлюкде 
кёпжыллыкъ терекле 25 минг гектар-
гъа жууукъ жерни аладыла, аладан 
23 минг гектары алма терекледиле, 
ол санда тирликни терк берген эм 
бек терк берген терек бахчала 18, 5 
гектар боладыла. Терек бахчаланы 
асламысы тирликни толусунлай берип 

башларча кезиулерине жетгенлерин 
белгилерчады.

«Жыл сайын республикада, орта 
эсеп бла айтханда, бир минг гектар-
дан аслам жерге алма терекле салы-
надыла. Быйыл тереклени 1,5 минг 
гектарда салыргъа мурат этебиз. 
Озгъан жылда битеу алыннган тирлик 
517 минг тонна болгъанды, быйыл 535 
минг тонна алыргъа мурат барды», - 
дегенди республиканы оноучусу.   

Башчы дагъыда, терек бахчачылыкъ 
бла кюрешиу жерлени къыйматлы 
хайырланыугъа онг бергенин, налог 
тёлеуле болгъанларын, адамлагъа 

иш табылгъанын чертгенди.  
«Республикада терек бахчачылыкъ-

ны айнытыугъа керекли инфраструк-
тура къуралгъанды. Бюгюнлюкде 
регионда алмаланы сакъларгъа 
жараулу 33 жер ишленнгенди, алагъа 
битеу да 150 минг тонна тирлик сый-
ынады. Быйыл республикада терек 
бахчачылыкъдан алгъан тирликни 
сакъларгъа деп  беш инвестициялы 
проект бардырыла турады. Алада бир 
ызгъа 17 минг тонна продукция сакъ-
ларгъа боллукъду», - деп айтылады 
Башчыны докладында.

Сёлешиуюню ахырында Казбек 
Коков Россей Федерацияны Прави-
тельствосуна бла Эл мюлк министер-
ствосуна ыразылыгъын билдиргенди, 
къырал болушлукъ болмаса, уллу 
къыйын салыннган эм ырысхыла да 
кёп къоратылгъан терек бахчачылыкъ 
бёлюмню айнытхан тынч болмагъа-
нын айтханды. «Бек ышанама, мын-
дан арысында да ол иш  барлыгъын, 
бюгюнгю форум  бёлюмню айныты-
угъа иги себеплик этерикди», - деген-
ди Къабарты-Малкъарны Башчысы.   

КъМР-ни Башчысыны бла Прави-
тельствосуну пресс-службасы.

Cёз кёгетлени ёсдюрюуде 
шёндюгюлю технологияланы хайырланыуну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков 
бу кюнледе Минеральные Воды 
шахарда «Кёгетлени ёсдюрюуде, 
сакълауда, сатыуда шёндюгюлю 
технологияланы эм оборудова-
нияланы хайырланыу»  деген III 
Халкъла аралы технологиялы 
кёрмюч-конгрессни ишине къа-
тышханды, анда доклад бла да 
сёлешгенди.

КЁРМЮЧ

Къабарты-Малкъар Республи-
када 2022 жылда инсаннга эм 

жамуатны социал-демография 
къауумларына кёре жашау 

этерге боллукъ эм аз ахча ёл-
чемни тохташдырыуну юсюнден
Къабарты-Малкъар Республиканы 

Правительствосуну
Б Е Г И М И

2021 жыл 13 сентябрь, 
Нальчик шахар, №185-ПП

«Россей Федерацияда жашау этерге 
боллукъ эм аз ахча ёлчемни юсюнден» 
1997 жылда 24 октябрьде чыгъарылгъан 
134-ФЗ номерли Федерал законну 4-чю 
статьясыны 3-чю пунктуна, Къабарты-
Малкъар Республиканы «Къабарты-Мал-
къар Республиканы Правительствосуну 
юсюнден» 1999 жылда 20 февральда 
чыгъарылгъан 5-РЗ номерли Законуну 
16-чы статьясыны «ж» пунктуна тийишли-
ликде Къабарты-Малкъар Республиканы 
Правительствосу бегим этеди:

Къабарты-Малкъар Республиканы 
Урунуу эм социал къоруулау министер-
ствосуну кёргюзтгенине кёре Къабар-
ты-Малкъар Республикада 2022 жылда 
инсаннга жашау этерге боллукъ эм аз 
ёлчемни адамгъа 12890 сом, ишлерге 
онглары болгъанлагъа – 14050 сом, 
пенсиячылагъа – 11085 сом, сабийлеге 
- 14160 сом тохташдырыргъа.

Къабарты-Малкъар Республиканы 
Правительствосуну 
Председатели                МУСУКЛАНЫ А.          

АЧЫЛЫУ
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20 сентябрьде Къабарты-Малкъарда 
эм жаш къырал байрамладан бири 
белгиленеди - Адыгланы (черкеслиле-
ни) кюню. Анга быйыл жаланда 7 жыл 
толады. Быллай къууанч кийириуню 
юсюнден оноу а 2014 жылда 12 ав-
густда чыгъарылгъанды. Ол жаны бла 
КъМР-ни Башчысыны Указында ай-
тылгъаныча, байрам инсанладан эмда 
жамауат организацияладан келген 
тилеклеге тийишлиликде кийириледи. 
Кеси да солуу кюндю.

ОН ЖЫЛ САКЪЛАННГАН КЪУУАНЧ
Байрамны къурауну башламчыларын-

дан бири - «Адыгэ хасэ» жамауат орга-
низацияны башчысы  Мухамед Хафицэ 
бизге ангылатханыча, къууанчны тарыхы 

организация бла байламлыды. «Биз аны 
он жыл сакълагъанбыз, миллетге байрам 
керекди деп, жыйылыулада, кенгешледе 
айтып тургъанбыз.  Черкеслилени халкъла 
аралы ассоциациясыны жыйылыуларындан 
биринде аны жангыдан сюзгенбиз, ызы бла 
Адыгланы кюнюн тохташдырыуну юсюнден 
тилекни Къабарты-Малкъарны алгъыннгы 
оноучусуна белгили этгенбиз, ол а аны къа-
был кёргенди»,- дейди ол. 

Адыгланы кюню миллетни ариу адет-
тёрелерине, тарыхына юйретир мурат бла 
бардырылады. «Андан сора да, байрамны 
баш ниети болургъа тийишлиди. Мен ре-
спубликаны эллеринде болуучума, анда уа 
быллай кюн эрттеден да керек болуп тургъа-
нын айтыучудула. Адамла бирге жыйылып, 
ушакъ этерге, жырларгъа, тепсерге онг 
тапханларына къууанадыла, бир бирлерине 
къонакъгъа барадыла. Сёзсюз, бу байрам-
ны халкъ сюйгенди, ол ёсюп келген тёлю, 
этносну келир кюню ючюн сагъыш, къайгъы 
этдиреди.  Келишиулюкден, мамырлыкъ-
дан, татлы къоншулукъдан ахшы жукъ да 
жокъду да, республикада жашагъан битеу 
миллетлеге аланы тежерик эдим»,-дейди 
Хафицэ. 

СЕНТЯБРЬ НЕК САЙЛАННГАНДЫ?
Халкъны тарыхында кёп тюрлю кезиуле 

боладыла, къууанч, бушуу да бирге келе-
диле. Алай, сёзсюз, сау ёмюрню сарнау, 
жиляу этип турургъа жарамайды. Къууанч 
да аны ючюн кийирилгенди. Анга къачан 
тюберге тийишлиди деген соруу да кёп 
сюзюлгенди. 

Черкеслилени халкъла аралы ассоциа-
циясыны таматасы Хаути Сохроков бизге 
ангылатханыча, сентябрьни  адыг халкъны 
тарыхында болгъан тёреле бла байламлы 
сайлагъандыла. «Ол эл мюлк ишле бошал-
гъан заманды. Тирлик жыйылып, халкъ 

тынчайгъан заманды. Дагъыда ата-баба-
ларыбыз жылны аллындан бери туугъан 
сабийлени байрамларын да къурай эдиле 
кюз артында. Ол кюнледе эрттегили тей-
рилеге табыннгандыла, тилекле этгенди-
ле. Ма бу тёреле бла байламлыды бизни 
сайлауубуз»,-дегенди ол.

Аны айтханына кёре, байрамны магъана-
сы жаланда тепсеуле, оюнла къурау тюйюл-
дю. «Хар ишни, жумушну да кесини энчи 
магъанасы барды. 21 майда Кавказ урушда 
ёлгенлени бушууун этебиз. Ол кюн жюреги-
бизни жарсыу, жиляу, сарнау бийлейдиле. 
Жаланда бушууну белгилеп турсакъ, ол 
жаш адамларыбызны неге юйретирикди? 
Халкъыбызны ёлтюрюп, туугъан жеринден 
къыстап, зорлукъ этилип тургъанды деп 
келликди аланы акъылларына. Абаданла 
тарыхыбыздан оюм этип, мындан ары да 

миллетибиз быллай къыйынлыкълагъа тюш-
месин деп, сакъ боллукъдула. Алай ёсюп 
келген тёлюню уа жашау сынауу жокъду. 
Ала тюзлюкню тохташдырабыз деп,  дерт 
жетдирирге излериклери къоркъуулуду.  

Байрам  неди? Къууанч! Адам къачан 
къууанады? Аны жашауунда магъаналы 
иш болса, байрам бардырыргъа амаллары, 
къарыуу жетсе. Биз а ол кюн нени къууанчын 
этебиз? Халкъыбызны. Ол къазауатда тас 
болмай, бюгюн кюннге дери сау-саламат 
жетгенибизни, адет-тёрелерибизни тас 
этмегенибизни. Миллетибиз бийик жети-
шимле болдургъанына, фахмулу адамланы 
ёсдюргенине махтаныргъа, ёхтемленирге 
эркинбиз»,-дейди Хаути Сохроков.

ПРОГРАММА БАЙДЫ
Алай бла ахыр жети жылны ичинде кюз 

артында бу датагъа аталгъан къууанчлы жу-
мушла бардырыладыла. Жаланда былтыр 
пандемия бла байламлы ала онлайн халда 
къуралгъандыла.

Быйыл а ол баш кюннге тюшгенди. Алай 
республиканы районларында къууанчлы 
ишле алгъадан да башланнгандыла. Тюр-
лю-тюрлю кёрмючле, адабият-краеведение 
дерсле къураладыла, алада миллетни тары-
хыны, шёндюгю заманда жетишимлерини 
юслеринден хапарланады. Спорт эришиуле 
да бардырыладыла. Ол санда быйыл бу 
байрамгъа аталып юниорланы арасында 
самбодан биринчилик, футболдан турнир, 
эр кишилени арасында грэпплингден бите-
уроссей турнир болгъандыла. 

19 сентябрьде уа Нальчикде «Черкес 
къонакъбайлыкъ-2021» этнокультура фе-
стиваль къураллыгъы белгиленеди. Анга 
Иорданиядан, Тюркден, Сириядан бир журт-
луларыбыз да къатышырыкъдыла. 

ТИКАЛАНЫ Фатима.

Къырал Думагъа бла жер-
жерли самоуправленияны 
представительный органла-
рына депутатланы айырырча 
къол кётюрюу юч кюнню, 17 
сентябрьден 19 сентябрьге 
дери, бардырыллыкъды. Къа-
барты-Малкъарны тийресинде 
айырыу участкала 8:00 сагъ-
атдан 20:00 сагъатха дери 
ишлерикдиле. Инсан кесини 
участкасын КъМР-ни Айырыу 
комиссиясыны сайтында та-
баргъа боллукъду, анда айы-
рыу комиссияны адресини эм 
аны къауумуну юсюнден хапар 
билдирилинеди.

Республикада жашагъанла-
ны дагъыда отоудан тышын-
да («юйде») къол кётюрюрча 
онглары барды.  Аллай амал 

тийишли сылтаулары болуп, 
кеслерини айырыу участка-
ларына келалмагъанлагъа 
жарашдырылгъанды. 

- Керти сылтаулагъа саулукъ-
ну болуму, сакъатлыкъ, ауругъ-
аннга, гитче сабийге къарау эм 
башхала саналадыла. «Юйде» 
къол кётюрюрча, айырыучу 19 
сентябрьде 14:00 сагъатха дери 
регистрация этилген жерине 
кёре участок айырыу комисси-
ягъа жазылгъан заявленияны 
(сёзле бла айтылгъан обраще-
нияны) берирге керекди. Айы-
рыу комиссияны келечилери 17, 
18 неда 19 сентябрьде аллай 
заявление берген айырыучу 
къол кётюрюрча, аны юйюне 
келедиле, - деп ангылатадыла 
Избиркомда.

Тюнене эрттенликде 8 сагъ-
атда республиканы битеу 
шахарларында бла районла-
рында 355 айырыу участкала 
ачылгъандыла. Быйыл къол 
кётюрюу юч кюнню бардыры-
лады, ол адамланы къоркъу-
усузлукъларын жалчытыргъа, 
коронавирус жукъгъан аурууну 
жайылмазча этерге онг бере-
ди. Битеу айырыу участкалада 
тийишли къоркъуусуз амалла 
сакъланадыла: кирген заман-
да температураны ёнчелейди-
ле, къол къапла, маскала эм 
энчи къаламла бередиле.

Отоулада хар юч сагъатдан 
дезинфекция затла бла та-
залау жумушла тамамланы-
рыкъдыла, комиссияны келе-
чилери да энчи къорууланыу 
затла бла жалчытылыныпды-
ла: маскала, къол къапла, бир 
кере кийилген халатла, бетни 
къоруулагъан экранла. 

Къабарты-Малкъарда 280 
айырыу участкалада къол 
кётюрюу ишни тийишлисича 
бардырылыуун 710 жамауат 
къараучу жалчытырыкъды, 
андан сора да, отоулада видео 
амал бла къарау камерала 
ишлерикдиле. Къалгъан 75 
участка камерала бла жал-
чытылыныпдыла, ала сейф-
пакетле бла бюллетеньле 
сакъланнган сейфлеге сут-

каны ичинде видеонаблюде-
нияны бардыргъанлай тур-
лукъдула. 

Аны аллында Къабарты-
Малкъар Республиканы Баш-
чысы Казбек Коков  регионда 
жашагъанланы айырыулагъа 
къатышыргъа чакъыргъан-
ды. «Россей Федерацияны 
Конституциясына кийирилген 
эсгериулеге кёре, къыралгъа 
магъаналы сорууланы къа-
был кёрюуде Къырал Думаны 
магъанасы ёсгенди.  Жер-
жерли самоуправленияны 
магъаналылыгъы да ол санда.  
Айырыулада сиз ышаныулугъ-
угъузну билдирген  инсан-
ланы жууаплылыкълары да 
кётюрюлгенди.  17, 18, 19 сен-
тябрьде – бу кюнлени къайсы 
биринде да айырыу участо-
клагъа келип, тийишли кёр-
ген кандидатыгъызгъа къол 
кётюраллыкъсыз. Ол сизни 
сайлауугъуз боллукъду, къы-
ралны, республиканы, муни-
ципалитетни  мындан ары ай-
ныууна сизни къошулууугъуз. 
Хурметли жерлешлерим, къол 
кётюрюуге къатышырыгъыгъ-
ызны тилейме! Хар биригизни  
сайлауу магъаналыды бизни 
келлик кюнюбюзде», - деген-
ди Казбек Коков кесини виде-
ообращениясында. 

АБДУЛЛАХЛАНЫ Фатима.

ДАТА

Тарыхны юйретир, тёрелени сакълар 
мурат бла къуралгъан байрам

Участкалада къоркъуусузлукъну битеу 
амаллары жалчытылыннгандыла

ХАЗЫРЛЫЛЫКЪ

КЪАЙГЪЫРЫУ
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Тюбейланы  Магометни юсюн-
ден эшитмеген, билмеген адам 
болмаз республикада, баям. Ол 
къуру Къабарты-Малкъарны хал-
къын угъай, битеу Кавказны да 
бирикдиргенди дерге боллукъду.

Магометчикге саулукълу жаша-
уу, келир кюню ючюн къазауат 
бардырыргъа тюшгенди. Бу жи-
гит балачыкъ артыкъда къыйын, 
аз тюбеген ауруудан къыйналады 
– СМА-ны 1-чи къаууму. Башхача 
айтханда, аны санлары тутмай-
дыла, ол атлагъан, сюркелген 
угъай, олтургъан да эталмайды. 

СМА-ны 1-чи къауумундан 
къыйналгъан багъыугъа керекли 
Золгенсма дарманны багъасы 
болмагъанча кёпдю – 2,1 милли-
он доллар. Ол а дуния башында 
эм багъалы дарманнга санала-
ды. Алай Аллахны ахшылыгъын-
дан, битеу  халкъны болушлугъу 

бла Магометни багъыугъа ке-
рекли дарманны сатып алыргъа 
ахча жыйылгъанды!  Сагъыш бир 
этигиз, Къабарты-Малкъар эм 
Къарачай-Черкесча халкълары 
аз санлы республикала биригип, 
къысха заманны ичинде 211 мил-
лион сомну жыйгъан эдиле! 

Магомет Москвада   Золгенс-
ма  дарманны салдыргъанлы 
бир ненча ай озгъанды. Бу 
жигит сабийни бюгюн халини 
юсюнден аны анасы Юлия бла 
сёлешгенбиз. Аны айтханына 
кёре, мындан ары реабили-
тация жумушла толтурургъа 
керекди. «Алыкъа саулугъунда 
уллу тюрлениуле бардыла дерге 
эрттеди, заман аз озгъанды. 
Шёндю тийишли дарманла 
ичеди, ала уа иммунитетни 
болумун тюрлендиредиле. Ре-
абилитациясыз а укол хайырлы 

боллукъ тюйюлдю»,-дегенди 
бизге Юлия.

Реабилитация уа къыйынды, 
энтта саулукъ сакълау аралагъа 
барып, специалистле бла иш-
лерге тюшерикди. Жылда 5-6 
курсдан ётерге керекди. «Уколну 
салгъанларында да айтхан эди-
ле, тюрлениуле къачан эслени-
риклери белгисизди, хар сабийде 
да дарман кесича ишлейди. Алай 
ол бир кесек къарыу жыйгъанды, 
къолчукълары, аякъчыкълары 
да азчыкъ кючлюрекдиле, со-
лугъан да женгилирек этеди. 
Алай мындан ары да кёп ишлерге 
тюшерикди»,-дейди Юлия. 

Жарсыугъа, социальный сеть-
леде  СМА ауруудан къыйнал-
гъан сабийлеге болушлукъ керек-
ди деген чакъырыула кёпден-кёп 
бола барадыла. Официальный 
халда андан къыралда ненча 

адам къыйналгъаныны статисти-
касы бардырылмайды. «Семья 
СМА» жандауурлукъ фондну 
шартларына кёре уа, саусузланы 
саны 5-7 мингден асламды. 

Юлияны бизге айтханына кёре,  
мессенджерледе бу ауруудан 
къыйналгъанланы жууукълары-
ны къаууму къуралгъанды. Дар-
манны салдыргъан сабийлени 
ата-аналарыны да энчи къаууму 
барды.  «Сёзсюз, ауруу къыйын-
ды. Соруула болсала ары жаза-
быз,  жууапла алабыз, бир бирге 
болушургъа, сынауубузну билди-
рирге кюрешебиз. Ол да быллай 
болумда магъаналыды»,-дейди 
тиширыу.

Баласыны  къыйналгъанын 
кёрген, ачыгъанын сынагъан ата-
анагъа къарыу къайдан келеди?   
«Бизге Магометни жашауу, сау-

лугъу ючюн къадалып кюреширге 
керек эди. Жиляп, тюнгюлюп 
турургъа жарамагъанын, мадар 
этерге борчлу болгъаныбызны 
ангылагъанбыз.  Манга уа битеу 
сынауладан ётерге Аллахута-
лагъа ышаныулукъ, ийман болуш-
хандыла. Бизни Жаратхан сынау 
бла бирге къарыу, сабырлыкъ да 
береди. Къыйын жашау болумгъа 
тюшгенлеге уа хорлатмазгъа, 
сынаулагъа женгдирмезге, бир 
онгну да ётдюрмей, къадалып 
кюреширге, Аллах болушуругъуна 
ийнаныулукъну тас этмезге чакъ-
ырыргъа сюеме»,- дегенди Юлия 
ушагъыбызны ахырында. 

Сёзсюз, Магометни юсюнде 
болгъан иш мындан ары да, 
миллетлеге юлешинмей, керекли 
заманда бир бирибизге болуш-
лукъгъа келлигибизге,  ахшы, 
чомарт ишледе бир халкъ бол-
лугъубузгъа ийнандыргъанды. 
Редакцияны атындан а  биз хар 
сабийге саулукъ тежейбиз.

Узакъ тау элде – Лашкутада туугъан жаш 
медицинаны ансдан сайлагъан болмаз. 
Аны анасы Роза медсестра болуп кёп 
жылланы ишлегенди. Атасы   Сагид а био-
логиядан окъутуп тургъанды. 

Мурат Къабарты-Малкъар къырал 
университетни медицина факультетин 
тауусхандан  сора  интернатураны респу-
бликалы больницада ётгенди. Москвагъа 
уа 2003 жылда кёчгенди. «Мында ордина-
тураны, аспирантураны да бошагъанма.  
Шёндю Граждан авиацияны ара клиника 
больницасында ишлейме. Больница кёп 
профильлиди, нейрохирургияны кафе-
драсы да барды»,-дейди ол бизге.  

 

ХИРУРГИЯНЫ СЮЙГЕНМЕ
 Медицинагъа сюймеклик неден баш-

ланнганды? Жаш больницада жашауунда 
жаланда бир кере жатханды  – сабийли-
гинде. Анда уа анга атасыны  къарындашы 
Малкъарланы Ахмат къарагъанды. Ма 
бу фахмулу, асыл медикни юлгюсюнден  
башланнганды   усталыкъгъа  сюймеклик. 
Аны бюгюн да  тас этмегенин айтады биз-
ни ушакъ нёгерибиз. 

- Окъугъанымда хирургияны бек 
сюйгенме. Аны бёлюмлери кёпдюле 
– бирлери - аш орунну, башхалары - 
бурунну, ючюнчюлери башха санланы 
жарып багъадыла.    Алай мен а адам-
ны санларыны барысыны да саулукълу 
жашауларын жалчытхан усталыкъ  бла 
кюреширге итине эдим. Ол а нейрохи-

рургияды, - дейди Мурат.  
Нервала адамны битеу санларында 

да бардыла. Нейрохирургла уа   мыйыны 
жаргъандан сора да, аркъа сюекни да 
багъадыла.  Жарсыугъа, халкъда быллай 
операцияланы юслеринден артыкъ тюз 
оюмла жюрюмейдиле. Алгъын аладан 

сора адамланы асламы сакъат болгъан-
лары ючюн туугъан болурла ала. 

Алай, Муратны айтханына кёре, ме-
дицина атламла бла айныйды. Жаш 
кеси ишлеген 20 жылны ичинде окъуна 
болгъандыла магъаналы тюрлениуле. 
«Бюгюнлюкде уа аркъа сюекде опера-
цияла адамны аягъы юсюне салыр, ол 
сакъат болмаз ючюн бардырыладыла»,-
дейди ол.  

Аурууну бакъгъандан эсе, саулукълу 
жашауну бардыргъан иги болгъанын ба-
рыбыз да ангылайбыз.  Зарядка, спорт, 
дагъыда жюзюу да хайырлыды сау-
лукъгъа. Ала  адамгъа саулугъун жашау 
ёмюрюне сакъларгъа  болушурукъдула, 
деп юйретеди ол. «Алай  саулукъда би-
ринчи кемчиликлени окъуна сезгенлей, 

тёзюп, сакълап турмай, специалистге 
барыгъыз»,-деп къошады ол.  

Малкъар улу бюгюн ишлеген учрежде-
нияны юсюнден айтханда, анда билим 
бериу кафедрала да бардыла. Анда   
ординаторла  бла практика юйретиуле 
къураладыла,   билимлери  ёсдюрюледи. 

Илму ишле да бардырыладыла, сёзге,  
операциядан сора адамны саулукълу 
жашаугъа не къадар терк къайтарыуну 
методикалары  жарашдырыладыла.   
«Жаргъан жерни узунлугъу окъуна 
магъаналыды саулукъгъа, башха затла-
ны сагъынмай къойсакъ да.  Алай бла 
медицинаны айнытыугъа биз да къошум-
чулукъ этебиз»,-дейди ол. 

МЫЙЫ АЛАЙ ТЕРЕН БОШДАН 
БУКЪДУРУЛМАГЪАНДЫ 

Нейрохирург адамны мыйысын кёрген 
жангыз адам болур, баям. Бу кезиуде  
къаллай сезим келирге боллукъду башын-
га? Аллахутала мыйыны бошдан букъдур-
гъан болмаз алай аяулу, деп акъыл этеди 
ушакъ нёгерим. «Ачыкъ мыйыны кёрген-
де, титиреген окъуна этеме. Алай бу сезим 
терк унутулургъа керекди, операцияны 
битеу билиминги, къарыуунгу, сынауунгу 
жыйып бардыраса.  Сезимле, къоркъуу, 
титиреу а ишде чырмайдыла»,- дейди ол. 

 Операцияла уа бирде 15 сагъатха 
дери созулургъа да боллукъдула, сёзге  
аркъа сюек жарылгъанда.  Алай шёндю 
жангы амалла  кийирилип, заман иги да 
къысхартылгъанды. «Хар операция да 
кесича энчиди, - деп хапарлайды Мурат 
андан ары. - Былайда бир болумну эсге-
рирге сюеме.  Нальчикде ишлегенимде 
медицинаны къояр чекге жетген эдим. 

Иш къыйынды, ол кезиуде айлыкъ да аз 
болгъанды. Алай бир жол мен дежурить 
этгенде   жаш адамны келтиредиле. Бир 
уллу санлы, бийик, ариу жаш - комагъа 
тюшюп. Жарабыз, операция жетишимли 
бошалады. Бир кесекден а ол кесине 
келип, туруп, доктор, мен юйге кетдим, 
деп тебирейди. Тохта, жараны тикген ха-
лыланы кетерейик да алай барырса, деп 
къадалама анга. Ол а, кеслери тюшерле, 
деп ышарады. Ма ол кюн тюшюннгенме  
ишими магъанасына. Андан сора меди-
цинаны къояргъа, ишден кетерге деген 
акъыл бир заманда да келмегенди». 

БОРЧУНГУ 
АХЫРДА УНУТМАЙСА

Врачны иши алайды – бир такъыйкъагъа 
да унуталмайса саусузну.   Кюнню узуну 
сагъышларынг операцияны, пациентлени 
юслериндендиле. Бир жол а Мурат кече 3 
сагъатда элгенип уяннганын тюшюреди 
эсине. Жукъу арасында аны башына  сау-
сузну   жарылгъан жерден къанны жутхан 
битеу тампонланы кетерген болурмамы 
деген сагъыш келеди. «Медсестрагъа 
сёлешип, аны да уятама,-деп кюледи ол. 
-  Быллай кезиуле аз тюйюлдюле».  

 Бирде, жарсыугъа, саулукъларында 
бир кемчиликни сезселе, аны Интернет-
де излеп, кеслерин багъып башлайдыла 
адамларыбыз.  Ол ахырда жарамайды! 
«Мен бу усталыкъда 25 жылны ишлейме, 
билимими бюгюннге дери айнытханлай 
турама. Алай арууну сылтауларын ангы-
ламагъан кезиулерим болуучудула. Энчи 
билимлери, медицинадан ангылаулары 
болмагъанла саулукъларына жаланда 
хата саллыкъдыла. Аны ючюн  бир тюрлю 
ишеклик болгъанлай, врачха келигиз»,-
дейди Малкъар улу.  

Адам сайлагъан усталыгъын  не ючюн 
сюеди? Мурат а нейрохирургияны бир 
операция да башхасына ушамагъаны, хар 
кюн да жангы затла ачыкъланнганлары 
ючюн сыйлагъанын айтады. «Хирургия   
кюнден-кюннге айныйды, жангы амалла, 
методикала къураладыла.  Адам ауруу 
къыйнап, приёмгъа  жиляп кючден  ке-
лип, багъыудан сора уа кабинетингден 
ышарып, къууанып чыкъса, андан уллу 
махтау, ыспас да болмаз. Ма аны ючюн 
да сюеме нейрохирургияны. Ишге къуру 
ахча  ючюн жюрюмей, хар эрттенликден 
къууанып, ёхтемленип бара эсенг ишинге 
- насыплыса. Ишчи кюн бошалгъандан 
сора уа, бюгюн хар нени да тюз этгенме, 
деп, кесинге ыразы болсанг, ол да магъ-
аналыды»,- деп акъыл этеди ол. 

ПРОФЕССИОНАЛЛА

БОЛУМ

Саулукълу боллугъунга ийнанабыз

«Операцияны битеу билиминги, сынауунгу 
жыйып бардыраса, сезимлени унутуп» 

Малкъарланы Сагидни жашы 
Мурат Москвада Граждан 
авиацияны ара клиникалы 
больницасында ишлейди. Ол 
медицинада эм къыйын эмда 
жууаплы бёлюмню сайлагъан-
ды – нейрохирургияны.  

Бетни басмагъа ТИКАЛАНЫ Фатима хазырлагъанды.
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Бёзюланы Токайны жашы Ибрагим Хасанияда ту-
угъанды. Гитче заманындан окъуна табийгъатха 

тартыннганы ючюн, школдан сора Алагирде Шимал-
Кавказ агъач техникумгъа окъургъа киргенди. Аны 
бошагъандан сора, билимин ёсдюрюрча, Москвада 
къырал агъач университетни тауусады, ызы бла Ар-
мавирде юрист усталыкъ да алады. 

Урунуу жолун ол Нальчикни агъач мюлкюню Ка-
менкада участогунда тамата егерьни къуллугъунда 
башлагъанды. Ызы бла тюрлю-тюрлю кезиуледе 
охотовед, лесничий, Россельхознадзорда уучулукъ 
жаны бла надзор бардыргъан бёлюмню тамата 
специалисти, Чегемде уучулукъ мюлкню таматасы 
да болгъанды. КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда 
экология министерствосуну федерал уучулукъ надзор 
бёлюмюнде ишлей тургъанлай, 2019 жылда Чегемни 
агъач мюлкюне башчылыкъ этерге айырылгъанды. 

- Чегемни агъач мюлкю 2008 жылда регистра-
цияны ётюп, ишлеп башлагъанды. Аны баш 

борчларындан бирлери къырал политикагъа кёре 
мюлкню къорууларча, айнытырча, тийишли жумуш-
ланы бардырыргъады. Бюгюнлюкде агъач фондну 
уллулугъу 15 190 минг гектар чакълы болады. Андан 
Тёбен-Чегемни участогуна – 9902, Лячинкъаяныкъына 
- 3288 эм Чегемникине 2000 гектар жетеди. Ишле он 
жылгъа алгъа белгиленнген регламентге кёре тамам-
ланадыла. Бизни баш борчларыбыздан бири агъачны 
ёртенледен сакъларгъа, къурт-къумурсхадан, ауруула-
дан къорууларгъа, жерге аугъан тереклени кетерирге, 
жангы битимле салыргъады. Аны чеклеринде тийиш-
ли ишле бардырылыргъа керекли жерлени белгилеп, 

графикге къошабыз. Ич ишлени эмда Рослесхознад-
зорну келечилери бла рейдле ётдюребиз. Жер-жерли 
власть органла бла да тири байламлыкъ жюрютебиз. 
Адамла агъачха аяулу кёзден къарарча, кеслерин тап 
жюрютюрча жорукъланы юсюнден да билдирирча, 
элчиле бла тюбешиуле къурайбыз. Саулай айтханда, 
ишибизде чырмарча бир тюрлю тыйгъыч жокъду. 

Кадрланы юсюнден айтханда да, бюгюнлюкде уч-
режденияда 21 адам къармашады. Аланы асламысы 
15-25 жыл ишлеген сынамлы специалистледиле. 
Жарсыугъа, жаш адамла бери келирге артыкъ тар-
тынмайдыла, арт заманда жаланда эки адам къошул-
гъанды. Бизни ишибизге дайым кёз-къулакъ болуп 
тургъанлары ючюн КъМР-ни Табийгъат байлыкъла 
эмда экология министерствосуна ыразылыгъымы 
билдирирге сюеме,- дейди Ибрагим Токаевич. 

Чегемни агъач мюлкюнде болжаллы халда баш 
агъашчыны къуллугъун толтургъан 26-жыллыкъ 

Токълуланы Ахматны жашы Омар мында ишлегенли 
жаланда бир жыл болады. Болсада ол кезиуге иш 
кёллюлюгю бла кесин айырмалы кёргюзталгъанды. 
Жумуш чыкъса, мюлкню не узакъ эмда къыйын уча-
стокларына жетип тамамлайды. Ол агъач мюлк жаны 
бла Новочеркасск къырал мелиоратив академияны 
тауусуп келгенли алай кёп болмайды. 

- Чегемни агъачы сакъланыргъа тийишли категори-
ягъа киреди. Ол себепден жыл сайын  план бла агро-
техника эм башха игилендириу ишле бардырыладыла. 
Аны чеклеринде жел аудургъан, чириген тереклени 
кетерирча мадар этиледи. Жукъаргъан жерледе, 
талалада жаш терекчиле орнатылынадыла эм сани-
тар-гигиена марда бузулмазча, суу объектлеге заран 
жетмезча, от тюшмезча, жолла ачылырча эм башха 
жумушла тамамланадыла. Адамла эркинликсиз агъ-
ачны къырмазча, агъач фондну чеклери бузулмаз-
ча, малла кирмезча контроль этиледи. Бузукъчула 
административ эм уголовный жууапха тартылыргъа 
боллукъдула. Участоклада агъашчыла бла аланы орун-

басарлары эм мастерле, рейдле бардырып, болумну 
бизге билдиргенлей турадыла. 

Жыл сайын, агъач фондну байыкъландырырча, 
экология акциялагъа да тири къатышабыз. Ол 

санда быйыл апрельде «Эсгериуню терек бахчасы» 
акцияны чеклеринде беш участокда саулай да тогъуз 
гектарда 16 минг терек салыннганды. «Экология» 
миллет проектни чеклеринде бардырылгъан «Агъ-
ачланы сакълайыкъ» акциягъа кёре Чегем шахарны 
ара орамында саулай 0,5 гектарда 1,5 минг терек 
орнатылгъанды,- дейди Токълуланы Омар. 

Агъач - табийгъатны эм магъаналы шартларындан 
бириди. Ол дунияны солуу алгъан ёпкелери бол-
гъандан сора да, жашау тийишли халда барырына 
себеплик этеди. Сёз ючюн, мында жаныуарланы, 
къурт-къумурсханы, бактерияланы 80 проценти жа-
шайды эм иги кесек битим ёседи. Ала хауаны, сууну 
тазалайдыла, жерни семиртгичле бла байыкъланды-
радыла. Социал-экономика жаны бла магъаналары 
бек уллуду. Болсада жыл сайын жер жюзюнде жылгъа 
7,3 миллион гектар агъач къырылады. Бу жаны бла 
болум Россейде да иги тюйюлдю. Былай барса, адам 
улу 80 жылдан агъачсыз къаллыкъды. 

Дагъыда агъачлагъа аслам хата ёртенле саладыла. 
Сёз ючюн, Россейде жылгъа 1,5 -15 миллион гек-

тар кюеди. Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны агъач 
мюлклерини ишини хайырындан республиканы агъач 
фондун сакъларча, байыкъландырырча, уллу эмда 
къыйын иш бардырылады. Эркинликсиз файда тюшю-
рюр амалтын агъачла къырылмагъанлары, ауруула, 
заранлы къуртла онгламагъанлары эм от тюшюп уллу 
хата салмагъаны да аланы хайырынданды. 

МАГОМЕТЛАНЫ Сулейман. 

Элбрус Къабарты-Малкъар-
ны эм саулай къыралны да 
тамаша жерлеринден бириди. 
Мында жерлени ондан бири 
неда тогъуз минг гектары агъ-
ачлагъа жетеди. Тау бетледе 
асламысында нарат, къайын 
терекле эм тюрлю-тюрлю юл-
кюле ёседиле. Белгилисича, 
табийгъатха агъачны магъа-
насы бек уллуду–тамырлары  
жер кёчмезча, суу таламазча 
себепик этедиле, къар эм таш 
юзюлсе да тыядыла. 

Агъачны сакълау эм бай-
ыкъландырыу борчну 1986 
жылдан бери «Эльбрус» мил-
лет парк толтурады. Учреж-
денияны ишини хайырын-
дан Бахсан ауузуну иги кесек 
жеринде бюгюнлюкде да 
табийгъатны кийик тюрсюню 
сакъланады. 

Миллет парк бир къауум 
участокдан къуралады - ту-
рист рекреациягъа, эл мюлкге 
бёлюннген зонала эм бир 
тюрлю иш бардырыргъа эркин 
этилмеген энчи сакъланнган 
жерле.  Бюгюнлюкде мын-
да къыстау къонакъ юйле, 

кафеле, сатыу-алыу точкала 
ишленедиле. Солугъанланы, 
тау лыжачыланы, экскурсант-
ланы эм альпинистлени да са-
нына  танг къошулгъанды. Ол 
а табийгъатха уллу ауурлукъ 
салады. Аны ючюн,  паркны 
келечилери агъач фондха 
хата жетмезча, терекле кесил-
мезча, жарамагъан жерледе 
къурулуш эмда башха ишле 
этилмезча кёз-къулакъ бол-
гъанлай турадыла. 

Турист-рекреация объект-
лени асламысы Минги тауну 
этегине жууукъда - Нейтрино-
дан Азау талагъа дери саулай 
37 минг гектарда орналадыла. 
Ол себепден агъач мюлкню 
инспекторлары  обходланы 
жартысындан кёбюсюн  мын-
да бардырадыла. Графикге 
кёре рейдле Огъары Бахсанны 
эм Огъары Малканы участо-
кларында ётедиле. Мында 
хауа болумну хатасындан агъ-
ачха заран жетсе неда адам  
бузукълукъ этсе, тинтирча  
оператив къауум да ишлейди. 
Аманлыкъчыла администра-
тив жууапха тартыладыла. 

Болсада, табийгъат бай-
лыкъланы сакъларча жаланда 
бир тюрлю чекле салыу эмда 
жууапха тартыу азды. Ол се-
бепден паркны келечилери 
турист маршрутлада, кафе-
леде, тюкенледе, солугъан  
жерледе экологияны магъа-
насыны юсюнден  профилак-
тика халда тюбешиуле, ангы-
латыу ушакъла ётдюредиле.  
Тёгерек-башны тазалыкъда 
тутарча, низамлыкъ сакъла-
нырча школчуланы санындан 
къуралгъан волонтёрла да иги 
болушадыла. Ала экология 
бла байламлы субботниклеге 
эм башха акциялагъа да тири 
къатышадыла.  

Паркны ишчилери агъачны 
айнытырча, санитар болумну 
игилендирирча жумушланы 
да заманында тамамлайды-
ла. Къаты желле, къар, таш 
юзюлюп, ырхы келип, чирип 
аугъан тереклени кетерип, 
аланы орунуна питомникде  
ёсдюрюлген терекчиклени 
орнатадыла. Бусагъатда мюл-
кню кесини аслам назы терек-
чиклери барды. 

Табийгъатны жюреги бла сюймеген 
бу усталыкъны сайламайды 

Жыл сайын сентябрьни хар ючюнчю ыйых кю-
нюнде агъач мюлкде уруннганла профессионал 
байрамларын белгилейдиле. Ол  1977 жылда 
18 сентябрьде «Агъач законадельство» къабыл 
этилгенине жораланнганды. Россейни бирси 
регионларындача, Къабарты-Малкъарда да ол 
кюн айырмалы ишчилени белгилеу бла къууанч 
халда ётеди. Аны аллында биз бу жол Чегем-
ни агъач мюлкюнде болгъанбыз. Бюгюнлюкде 
учреждениягъа уллу сынамы болгъан Бёзюланы 
Ибрагим   башчылыкъ этеди. 

Бёзюланы  Ибрагим.

Токълуланы Омар.

Къыйматлы жумушну тамамлагъанла  

Дагъыда от тюшмезча ас-
лам эс бурулады. Бу жумушну 
оператив халда тамамларча, 
энчи къауум ишлейди.  Ала 
техника, оборудование эм 
башха керек затла бла да тын-
гылы жалчытылыныпдыла.  

Миллет паркны сакълагъ-
анланы къауумуна Залим 
Едоков башчылыкъ этеди. 
Аны бла ишлегенлени кёбюсю 
Элбрусдан эм башха къоншу 
элледендиле. Ала сынамлары 
болгъан эм иш кёллю  специ-
алистледиле. Башха-башха 
жыллада агъач мюлкню ай-
ныууна уллу къыйын салгъан-

ланы тизмесинде Миллет пар-
кны  таматасыны орунбасары 
Чочайланы Маликни, къырал 
инспекторланы Къайгъырмаз-
ланы Юсюпню, Гюлюйланы 
Дуданы, Нёгерланы Казбекни, 
Жаппуланы Алийни бла Ра-
шидни, Байдаланы Хакимни, 
Сотталаны Зекерияны, Кулча-
ланы Хабибуллахны, Хаджи-
ланы Солтанны, Ёзденланы 
Билялны, Ахматланы Рама-
занны, Уяналаны Магометни 
эм башхаланы сагъыныргъа 
боллукъду.   

Анатолий ТЕМИРОВ.
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Леван кеси да кёп экспедициялагъа 

къатышханды, къонакълагъа жол 
кёргюзтюп,  таулада  къыйынлыкълагъа 
тюшгенлени къутхарыргъа болушхан-
ды. Сёз ючюн, Алексей Гермагенов 
башчылыкъ этген экспедиция  1933 
жылда Минги тауну тийресинде  къый-
ын болумгъа тюшгенде, анга болуш-
лукъ  этерге жаланда ол баргъанды.

Бу сейир  къадарлы  адамны юсюнден 
хапарны манга аны туудугъу Шауаланы  
Ахмат  бир тюбешгенибизде айтхан 
эди.  Алгъын, кюнлени биринде,Чегем  
ауузда бир бушуулу иш болгъанды: 
уучула уугъа  чыкъгъан кезиулеринде 
сакълыкъ болмагъаныны хатасындан 
сванлы Маргиани  таубий атауулдан  
бир адамны ёлтюрген эди. Къан алыу, 
дерт  жетдириу деген болмаз ючюн,  
эки жаныны да къартлары, эрттегили 
тёрени  хайырланып, бир бирлерине же-
сирге сабийлени берген эдиле. Леван 
деген жашчыкъ Чегем ауузунда атау-
улладан бирине алай бла тюшгенди.

Хапаргъа кёре, Леван 1880 жылда 
туугъанды. Жесирликни болжалы 

озуп, 25 жылдан сора ол  келишимге 
тийишлиликде  артха, Сванетиягъа 
къайтыргъа керек эди. Алай озгъан ке-
зиуде аны жашауунда   кёп тюрлениуле 
болгъандыла,  алай бла  уа келишимни 
излемлери толтурулмай къалгъан-
дыла.  Леванны малкъарлы тиширыу 
ёсдюргенди. Таулуланы араларында 
ёсген жаш малкъарлыланы битеу жа-
шау тёрелерин билгенди, ислам динни 
алгъанды.

Сванетиядан жууукълары келип, аны 
ата журтуна элтирге оноу этгендиле. 
Алай ол ары барыргъа  унамагъанды.  
Жууукъ адамлары уа кюч бла алып кет-
гендиле. Болсада ол тау артындан бери  
къачып, юч кере келгенди, ахлулары 
да хар жолдан аны артха алып кетип 
тургъандыла. Ахыр кере уа ол Тонгуз-
Орунну башында къарлы тёшлени юсю 
бла жалан аякълай  окъуна келгенди.

Къачхынчыны ёз ышыгъына Орус-
бий улу жыйгъан эди. Анга иш да 

берип, кеслерини жашларындан башха 
кёрмей, хар керегин да тапдырып, 
аланыча юйретгенди. Леванны атасы 
Маргиани, кёп излей  кетип, жашын 
дагъыда табады. Таулу бий бла къаты 
даулашхандан сора аны бу жол да артха 
алып кетеди.  Тифлисге  элтип, патчах 

аскерде къуллукъ этерге береди. Леван 
аскер къуллукъну битеу къыйынлыкъла-
рын сынагъанды, бир ненча аскер кам-
паниягъа къатышханды. Ол орус тилни 
да иги билгенди. Кесини борчларын бир 
тюрлю шарайыпсыз толтургъаны эмда  
жигитлиги ючюн Леван, кёп да турмай, 
офицер  чыннга тийишли болгъанды.

Тогъуз жыл аскерде  къуллукъ эт-
генден сора, Октябрь  революцияны 
кезиуюнде, ол  Бахсан  ауузуна къай-
тып, кесини алгъыннгы къонакъбайы 
Орусбий улуна  келеди.

Леваннга къыркъ жыл болгъандан 
сора  ол кесини жашаууну юсюнден 

сагъыш эте башлайды. Билимли  рос-
сейли офицер бир тюрлю ырысхысы, 

журту да болмай къалыргъа ушай эди. 
Бахсан ауузну бийи аны кесини мюлкю-
ню управляющий этеди.

Таубий ёлгенден сора мюлкюне ие-
лик этген ахлулары аны Тегенеклиде 
журтун Къочхарланы Къартлыкъгъа 
сатхандыла.  Леван анда алгъыннгы  
ишинде  къалгъанды. Къартлыкъны 
жангыз жашы ёлюп, бир ауукъ заман 
озгъандан сора Леван кесине юй бийче-
ге аны къатынын алгъанды. Къартлыкъ 
ол дуниягъа кетгенден сора уа, аны 
битеу мюлкюне ие Леван болгъанды. 
Аны къолундан кёп зат келгенди.

Аны  таныгъанла айтханнга кёре, 
Леван  огъурлу, тынч  адам болгъанды. 
Ол андан болушлукъ  излеп келгенлеге 
къолундан келгенича болушханды. Аны 
бла бирге уа Леван кесини алгъыннгы 
ишин –Терс-Къолгъа  келген   жолоу-
чуланы, экспедицияланы жумушларын 
этгенлей тургъанды. Ол тюрлю жу-
мушла уа аны мюлк  жюрютюу ишине 

арталлыда чырмаулукъ этмей эдиле.

Ол  ингилиз, немис  тилледе да эркин 
сёлешгенди. Тыш  къыраллы  къо-

накъла уа, ол энчиликге уллу эс бура, 
Леванны дайым излеп болгъандыла. 
Андан тышында да, ол малкъар, сван  
эмда орус  тиллени да уста  билгенди.  
Чырайлы, жыл саны келген адамла бла 
ариу тилли, аны тыш къыраллыланы 
араларында да намысы-сыйы  бийикде 
жюрюгенди.

Совет къыралны юстиция жаны бла 
биринчи наркому Н.В. Крыленко 1927 
жылда  Элбрусха  ёрлегенди.  Аны  би-
теу жюклерин 3800 метр бийикликге Ле-
ван  кесини атлары бла чыгъаргъанды.   
Минги тауну бийик бетлеринде «Старый 

кругозор», «Онбиреуленни  ышыгъы» 
деген жерледе ишленнген  мекямлада 
да Леванны къыйыны барды.

1934 жылда Минги тауну тийресинде 
СССР-ни  Илмула академия-

сыны  биринчи  Элбрус  экспедициясы 
ишлеп башлагъан эди. Ол кезиуде уа 
Леван алимлени бек иги  болушлукъчу-
лары болгъанды, кесини  «вездеходла-
ры» - атлары бла – уллу эмда къыйын  
приборланы булутладан  ёргеде бийи-
кликге жетдирип тургъанды.

1938  жылда уа Маргианилени юй-
юрлерине уллу къыйынлыкъ келеди: 
«тройканы» оноуу бла Леван «халкъны 
душманлары бла байламлы болгъаны 
ючюн»   тутулуп, Соловкиде тюрмеге 
жиберилгенди.

Фашистле Ленинградны къуршоугъа 
алгъандан сора, тутмакъла башла-

рына эркин этилген эдиле. Леванны юй-
юрю 1941  жылда  кюз  артында андан 
къагъыт алады. «Ючмюйюшлю» пись-
мочукъда ол кесини юйюрюне: «Мен 
юйге барама»,- деп жазгъанды, алай 
ол аны юсюнден ахыр хапар болгъанды.

Аны экинчи дуния урушну оту жут-
хан, юй бийчеси эрсиз, алты сабийи уа 
атасыз къалгъан кезиуде, Леваннга 61 
жыл болгъан эди. Юйюрню кичиси эм 
ийнагъы уа, бек чырайлы Абидатчыкъ, 
Шыкъы  элде  туугъан Шауаланы Заму-
ратха эрге барып, 1944 жылда  биринчи  
сабийин тапханды. Жашчыкъгъа За-
лимхан деп атагъандыла. Эки жылдан 
сора уа анга эгизле,  Исхакъ бла Анжела  
тууадыла. Юйюрню 4-чю сабийи Ахмат 
эди.  Дагъыда юйюрге юч сабий- Асхат, 
Малик эм Хаким – къошуладыла. Къа-
барты-Малкъарда аладан жаланда бек 
кичилери Малик, бирсилери уа Орта 
Азияда туугъандыла.

Былайда  Замуртаны жашы Ахматны 
юсюнден  бир кесек айтыргъа  сю-

еме. Онбеш жылы болгъанда, Ахмат  
юйюрю бла Терс-Къол  посёлкагъа  
кёчюп келгенди. 1968 жылда Терс-
Къолда орта школну бошагъанлай  
окъуна, Къабарты-Малкъар къырал 
университетни  спорт факультетине 
киргенди. Ол жылны  кюз артында Ах-
мат Минги тауну тийресинде тау-лыжа 
спорт школда ишлеп башлагъанды, 
артда анда завучну, бир жылдан  сора 
уа директорну къуллугъуна  салыннган-
ды. Ол ишде Шауаланы Ахмат онбеш 
жыл ишлегенди.

1989 жылда аны «Эльбрустурист» 
ачыкъ акционер обществода баш 
специалист болуп ишлерге чакъыр-
гъандыла. Ол анда маршрут бёлюмню  
начальниги болгъанды,  ызы бла уа 
кёп жылны  директорну орунбасары, 
директору да  болгъанды.

Аны башчылыгъы бла  Элбрусну 
тийресинде кёп турист маршрут-

ла ачылгъан эдиле. Кавказ тауланы 
баш сатырыны ауушларыны юслери  
бла баргъан юч маршрутну, Тызылда 
Къаялы тау сатырда атла  да хайыр-
ланылгъан маршрутну, Минги тауну 
тёгерегине айланнган эки маршрутну 
да  биринчи болуп  Шауаланы Ахмат  
ызлагъан эди.

1991-1993 жыллада «Эльбрустурист»  
фирманы жумушу бла Ахмат Финлян-
диягъа, ызы бла уа Тюркге командиров-
калагъа баргъанды, туризм жаны бла 
бирге ишлеуню къурау бла байламлы 
бир къауум вопросну тамамлагъанды. 
Ол ишни хайыры бюгюн- бюгече да 
шарт  сезилгенлей турады.

Ахматны бирси къарындашлары да 
Минги тауну тийресинде  тюрлю-тюрлю 
жерледе  ишлегендиле, ишлейдиле. 
Аны айтханым, жашладан экиси  ау-
ушханды.   Бизни бла ушагъында  ол 
былай деген эди:

-Биз барыбыз да ёсюп келген тё-
люню юйретиуге  уллу эс бурур-

гъа керекбиз. Аны ючюн а бек  алгъа  
акъылбалыкъ  болгъанланы иш бла 
жалчытыуну мадарлары этилирге  тий-
ишлидиле. Жаш  тёлю  араны  ишин 
тирилтмей да жарарыкъ тюйюлдю. 
Мен  кесим а Элбрусну тийреси тутхуч-
лулукъну, мамырлыкъны, шуёхлукъну 
жолуна  бютюнда таукел  тюшерине 
себеплик этер ючюн, мындан ары-
сында да къолумдан келгенни аямай 
кюреширикме.

Бизни ахыр тюбешиуюбюзден сора  
тюгел жыл да озмай, Ахмат  жолда  
машинасы бла келе,  Бахсан черекге 
кетип, ажымлы  ауушханды. Аны му-
ратын, къарындашы Малик жашауда  
бардырыр ючюн  къалмайды.  Дагъы-
да  ол  спортну лыжа эмда  фрирайд 
тюрлюсюнден да устасыды. Кёп кере  
магъаналы эришиулеге къатышып, 
чемпион деген атха да тийишли болуп 
келгенди. Бусагъатда ёсюп келген  
жашланы бла къызланы   усталыгъына 
юйретеди.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.

Жылла, адамла, къадарла

Таулуланы араларында ёсюп, 
тауланы жаныча кёргенди 

Малкъарлы жол кёргюзтюу-
чюлени араларында атларын 
махтау бла айтдыргъан адамла 
болгъандыла. Сотталаны Ахи-
яны, Хаджиланы Сейитни , За-
лийханланы Чокканы, Тилланы 
Юсюпню бюгюнлюкде кёпле 
эсгередиле. Терс-Къолда жашап 
тургъан сванлы Леван Маргиани 
да аллайланы санында энчи жер-
ни алады. Минги тауну тийресине  
келген жолоучула –алимле аны 
юйюню арбазында кеслерине 
керекли хар затны да табып 
тургъандыла. Таулагъа ёрлеучю-
ле, хакъ тёлеп, аны арбазында  
чёмюч-къашыкъ, тюрлю-тюрлю 
кийимле, атла алып, жолгъа  
алай атланнгандыла.

Сванетияда Ушгули элден «Бызынгы къабыргъаны» кёрюмдюсю.

Минги таугъа жол къыйынды.
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Соруу-жууап

Хамит бла Айшат юйюр 
къурагъанларында, тама-

таладан бири: «Туугъанла да 
жаш болсунла, элибизге да баш 
болсунла!» - деп, алгъыш этген 
эди. Биринчи жашлары  Аслан 
болду, экинчилери - Осман, 
ючюнчюлери – Хасан. Асланны 

школда окъуна жыргъа уста-
лыгъы ачыкъланады. Вокал 
кружокгъа да жюрюй эди. Сора 
аттестатны алгъанлай, Культу-
раны колледжине барыргъа 
умут этеди. 

Къоншулары Фая: «Ажаш-
ханмы этгенсе? Ол айтханынг 
неди сени? Жырчы къайда 
не сом ишлерикди? Атынг 
да халкъда «жырчы Аслан» 
деп жюрюрюкдю…къой-къой. 
Андан эсе юрист  бол  неда 
экономист» - деди. Алай  ата-
сы Хамит: «Жюрегинг къайры 
тарта эсе да, ол жолну сайла», 
- деди. Аслан колледжден 
сора Санкт – Петербургда кон-
серваторияны да бошап, анда 
ишлерге къалды. Жайда уа, тау 
элледе аппала бла тюбешип, 
эрттегили жырланы жыя эди. 
Хамит да атасындан эшитген 

жырларын айтады. «Аслан, сен 
жаланда бир халкъ жырны окъ-
уна сакълаялсанг, ол бек игиди. 
Къолунгдан келгенни аяма. 

Ёмюрледен бери жырланн-
ган жырларыбызны жел-

маууз заман жутуп барады. Суу 
юзмезде тас болгъанлай, ыз-

сыз къуруй турадыла. Анга жю-
регим бек къыйналады. Мени 
атам тойлада алай жырлаучу 
эди!» - деди Хамит жашына. 
Анасы Айшат да,кеси къобузчу 
болгъаны ючюн, къууана эди  
жашыны ишине. Къоншулары 
Фая уа: « Мени жашым а ахча 
ишлейди, сизни Аслан эски 
жырланы жаза айланнгынчы!» 
- деди.

Осман а врачха окъуду. Сора 
элине келип ишлеп башлады. 
Алгъын направление бла ке-
лип – кетип тургъан болмаса, 
эллилеге жарсыгъан, тынгылы 
специалист болмагъанды. Ол а 
больницагъа ремонт да этдир-
ди, Нальчикде Саулукъ сакълау 
министерствогъа  жюрюй ке-
тип, мычымай жетген медици-
на болушлукъну машинасын  да 
алды. Алгъын эл больницада 

багъылыргъа къоркъгъанла 
энди ары ышанып бара эдиле. 
Алай Османны да иш хакъы 
бийик тюйюл эди. Фая бир кюн 
келип: «Мени экинчи жашым 
да сатыу-алыу бла кюрешип 
башлагъанды, ахча этеди. Сен 
а Осман, Асланнга ушаш, бай 
боллукъ тюйюлсе!» - деди. 

Къарындашланы ючюнчю-
сю Хасан а архитектор 

болду. Нальчикде ишлеген-
ликге, элине келип, халкъны 
жыйып: «Келигиз, элни бир 
халгъа-ызгъа жыйышдырай-
ыкъ. Хар ким не зат сюйсе да, 
къалай сюйсе да ишлеп турур-
гъа жарамайды. Элни кесини 
сыфаты болургъа керекди. 
Юлешиннген жерледе ишлени-
рик юйлени проектлерин этерге 
хазырма. Хуналаны да бирча 
ишлейик. Бахчаларыбызгъа 
да къарайыкъ. Азмыды-кёп-
мюдю, болгъан жерибизни 
хайырланыргъа юйренейик», 
- деди. Сора эллиле тазалады-
ла орамланы, тюрлендирдиле 
хуналаны, юйлени тышларын 
да омакъ этерге кюрешдиле. 

Юч жаш, юч къарындаш – юч 
энчи жол. Фаяны сабийлери уа 
ахча ишлейдиле, алай бай бол-
гъанлыкъгъа, бетлери уа жары-
майдыла. Ахчаны къолларына 
жыялгъанла бирде насыпла-
рын ычхындырып къоядыла…

БАЙСЫЛАНЫ Марзият.

КъМР-де ич ишле ми-
нистр Василий Повлов 
ведомствону спортчула-
рын алгъышлагъанды. 
Республиканы «Дина-
мо» командасы самбо-
дан эм аскер самбодан 
битеуроссей эришиуле-
де ючюнчю жерге чыкъ-
гъанды.

Эришиуле быйыл 10-14 сен-
тябрьде Вологдада барды-
рылгъандыла. Анга къыралны 
25 регионундан 300 спортчу 
къатышханды. Аланы арала-
рында уа дунияны чемпион-
лары, спортну халкъла аралы 
усталары да болгъанларын 
айтырчады. Алай бла бизни 
спортчулагъа кючлю коман-
дала бла эриширге тюшгенди, 

болсада ала хорламгъа итиниу-
люклерин кёргюзтгендиле.   

Василий Павлов команданы 
келечилери Азамат Канукоевни 
бла Аслан Пшибиевни бу же-

тишим бла алгъышлагъанды 
эмда мындан ары да жетишим-
ле, хорламла тежегенди. 

 ТИКАЛАНЫ Фатима 
хазырлагъанды. 

Къырал автоинспекторла 
жолда жюрюуню къоркъуу-
сузлугъу жаны бла бир талай 
рейд бардыргъандыла. Бу 
кюнледе аланы эсеплери 
белгили этилгендиле. 

Алай бла «Къоркъуусуз бау»  
энчи операцияны кезиуюнде 
400 бузукълукъ ачыкъланн-
ганды. Ала барысы да адми-
нистратив жууапха тартыл-
гъандыла. 

 Тинтиуледен белгили бол-
гъаныча, водитель къоркъуу-
суз бауну такъмаса, аварияны 
кезиуюнде юч кере ачыйды. 

Биринчиден, машина къагъ-
ышханда. Экинчиден а, бауну 
такъмагъан адам чартлап, 
машинаны рулюна, неда мия-
ласына урулургъа  боллукъду. 
Ючюнчюден а, адамны ич 
санлары тебедиле. 

Асламында къоркъуусуз 
бауну хайырланмагъанла ава-
рияны кезиуюнде башларын, 
кёкюреклерин  ачытадыла,  
аякълары сынады, башха 

ауур жарала аладыла. Ма 
быллай ауур кезиулени азай-
тыр мурат бла къураладыла 
быллай рейдле. 

Къыра л автоинспектор-
ла кеф водительлени эмда 
машинаны жюрютюрге эр-
кинликлери болмагъанланы 
ачыкълау жаны бла энчи 
операция да бардыргъанды-
ла. Бир кечени ичинде эсирип 
неда машинаны жюрютюрге 
эркинлиги болмагъан жолгъа 
чыкъгъан 40 водитель тутул-
гъанды. Аладан 16-сы руль 
артына эсирип олтургъанды-

ла неда медицина тинтиуле-
ден ётерге унамагъандыла. 

Республиканы хурметли жа-
мауаты! Водитель кеф болгъа-
ныны юсюнден белгили болса 
сизге, неда жолда биреулен 
кесин къоркъуулу жюрютсе,  
аны юсюнден бу телефон но-
мерлеге сёлешип билдирирге 
боллукъду: 8 (8662) 495062, 
961000, 911096 неда 102. 

Бизни корр.

Бу кюнледе Анапа шахарда 
Киокусинкайдан Битеуроссей 
эришиуле  бардырылгъандыла. 
Сермеш  тутушуу искусствола-
дан онючюнчю Битеуроссей 
ачыкъ оюнла  жаш адамланы 
арасында кумитэ бла ката 
бёлюмледе ётгендиле. Анга 
къыралны 39 регионундан 589 
спортчу къатышханды. Ол сан-
да бизни жерлешлерибиз да. 

Роман Ким 55 килограмм 
аурлукъда алтын майдалгъа 
тийишли болгъанды. Доммакъ-
ланы   Елена Канкулова (35 кг.), 
Беслан Тимижев (45 кг.) эм Ас-
лан Шаов (80+ кг.) алгъандыла. 

Спортчуланы тренерле На-
сыплыланы Тахир, Амурбек 
Кармоков эм Мурат Захохов 
юйретедиле. 

ДОДУЛАНЫ Мадина.

Ахыр заманда социальный 
сетьледе тиширыу, сабий бел-
гисиз тас болду, жаш юйден 
чыкъды да, энтта къайтмагъ-
анды, табаргъа болушугъуз, 
деген жарсыулу билдириуле-
ни терк-терк кёресе. Аланы 
излегенде шёндюгю техноло-
гияла хайырланыламыдыла,  
сёзге, телефон къайда болгъа-
нын ачыкълагъан системала?

Алим, Къашхатау.
Соруугъа жууапны КъМР-ни 

прокуроруну тамата болушлукъ-
чусу Сотталаны Жанна береди. 

-  Быйыл 12 июльда кючюне 
«Оператив-излеу ишни юсюн-
ден» федерал законнга этилген 
тюзетиуле кючюне киргендиле. 
Алагъа  тийишлиликде, мо-
бильный операторла,  тас бол-
гъан инсанны излеген  органны 
башчысыны  бегимине таянып, 
аны телефону къайда болгъа-
ныны юсюнден шартланы (гео-
локация)  сюдню эсгертиулери 
болмаса да берирге борчлу 
этилгендиле.  

Алай изленнген инсан тас 
болгъан кезиуден сора кимге 
сёлешгенини, аны телефону 
къайда болгъаныны юслерин-
ден шартла  техника каналла-
дан  алынырыкъдыла.  Болсада 
24 сагъатны ичинде аны юсюн-
ден сюд органлагъа белгили 
этерге керекди. 

Акъылбалыкъ болмагъан, 
неда саулугъуна кёре чекленн-
ген онглары болгъан инсан тас 
болгъан кезиуде уа башында 
белгиленнген шартланы жа-
ланда аны законлу келечисини 
ыразылыгъын алгъандан сора 
ачыкъ этерге боллукъду. Излеу 
жумушла башланнгандан сора 
48 сагъатны ичинде тинтиулени 
бардыргъан органны оноучу-
лары быллай техника мадарла 
хайырланыуну юсюнден сюдню 
эркинлигин алыргъа тийишли-
диле. 

АБДУЛЛАХЛАНЫ Фатима 
жазып алгъанды.

Хорламгъа итиниулюклерин 
кёргюзтгендиле

ХУРМЕТЛЕУ

Къууандыргъан жетишимле
СПОРТ

Жашау халла

Излеуню жорукълары 
жангыртылгъандыла

ЭСЕПЛЕ

Бир ненча рейд ётгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депутат-
лары эм КъМР-ни Парламентини Аппаратыны келечилери 
Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депутаты 
КАРДАНОВ Мурадин Сафраиловичге аны къарындашы 
КАРДАНОВ Альберт Сафраилович ауушханы бла байламлы 
уллу бушуу этип, къайгъы сёз бередиле.
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КЪОНАКЪЛАНЫ Хасан

Быйыл 3 сентябрьден Нальчикден 
самолёт бла тюзюнлей Стамбулгъа 
учаргъа онг барды. Авиарейсни 
«Nordwind» компания бардырады. 
Тюркге Boeing 737-800 самолётда 
баш, орта эм байрым кюнледе учар-
гъа боллукъду.  Аны юсюнден бизге 
КъМР-ни Транспорт эм жол мюлк 
министерствосундан билдиргендиле.

Стамбул Тюркню эм уллу шахары-

ды, ол къыралны экономика, турист 
арасыды. Анда эки аэропорт барды: 
«Стамбул» халкъла аралы   эмда Са-
бих Гёкчен атлы. Аладан адамланы 
жюрютген пассажир транспорт иги 
айныгъаныны хайырындан рейслени 
бирге келишдирирге тынч болады. 

Стамбулдан Нальчикге   самолётла 

баш кюн 9 сагъат 45 минутда, орта 
кюн 22 сагъат 45 минутда учадыла. 
Нальчикден рейс баш кюн 13 сагъ-
атда, байрым кюн а 2 сагъатда бо-
лады. Жолгъа 2 сагъат бла 15 минут 
къоратылады. 

«Nordwind» авикомпанияны та-
рихлерине кёре, билетни багъасы 
3900 сомду. Алай толу билдириуню 
компанияны  сайтында алыргъа 

боллукъду: www.nordwindairlines.
ru. Нальчикни аэропортуну сайтын-
да «Рейслени тизмеси» бёлюмде да  
басмаланыпдыла тийишли шартла: 
http://nalchik-airport.ru/. 

ТИКАЛАНЫ Фатима 
хазырлагъанды. 

«Балкария» къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни солистлери Шауланы 
Рамазан бла Жанатайланы Ирэна.

Нальчикден Стамбулгъа – тюзюнлей
Авиабайламлыкъ 

Газетни келир номери 22 сентябрьде чыгъарыкъды. 


