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Конгресс

Хаути Сохроков энтта да 
МЧА-ны таматасына айырылгъанды

2 бет

Медицинаны 
айныуу – 
бюгюнлюкню 
магъаналы 
излеми  

4 бет

Конференция

«Жашауну хар 
кюню саугъады, 
аны хар сагъаты 
ючюн кюреш 
бардырыргъа 
тийишлиди»

Саулукъ

3 бет

Эсде тутуу

3 бет

АЙЫРЫУЛА-2021

Къабарты-Малкъар Ре-
спубликаны Башчысы 
Казбек Коков «Единая 
Россия» Партияны ЦИК-ни 
къураучу управлениясыны 
видеоселектор кенгешине 
къатышханды. Жыйылы-
угъа Россей Федерацияны 
субъектлерини бийик къул-
лукъчулары, регион парти-
яланы отделенияларыны 
секретарьлары, регион 
айырыу штабланы тамата-
лары, партияланы регион 
бёлюмлерини башчылары, 
кандидатла эм партия ак-
тив къошулгъандыла.

РФ-ни Федерал Жый-
ылыууну Федерация Со-
ветини председателини 
биринчи  орунбасары, 
«Единая Россия» партия-
ны Генеральный советини 
секретары Андрей Турчак 
битеу айырыучулагъа къол 
кётюрюуге къатышхан-
лары эм партиягъа биле-
клик этгенлери ючюн ыра-

зылыгъын билдиргенди.  
Айырыучулагъа айланып 
дагъыда Москваны мэри 
Сергей Собянин, РФ-де 

Сабийни эркинликлери 
жаны бла уполномочен-
ный Анна Кузнецова, РФ-
ни Президентинде Илму 

эм билим бериу советни 
президиумуну келечиси 
Елена Шмелева, регион 
партия эм жамауат орга-

низацияланы келечилери 
сёлешгендиле.

Къабарты-Малкъарда 
юч кюнню ичинде 13 жер-
жерли эм 355 участок ай-
ырыу комиссия ачылгъан-
ды.  Сайлау жумушланы 
тийишли халда ётюулерине 
700-ден артыкъ жамауат 
къараучу жууаплы болгъан-
дыла, видеокъарау эм ви-
деорегистратор камерала 
хайырланнгандыла. 

Регион избиркомну бил-
диргенине кёре, къол кё-
тюрюуню ахыр кюнюнде 
18:00 сагъатха келиу 82,34 
процент болгъанды, 444 
417 инсан сайлау этгендиле. 
Шёндю КъМР-ни Айырыу 
комиссиясыны келечилери 
ючкюнлюк айырыу кампа-
нияны эсеплерин чыгъарыу 
иш бла кюрешедиле.

КъМР-ни Башчысыны 
бла Правительствосуну 

пресс-службасы.

КъМР-ни Башчысы Каз-
бек Коков  На льчикде 
1-чи номерли школда 
орналгъан  123-чю но-
мерли айырыу участкада 
къол кётюргенди. Эсигиз-
ге салайыкъ,  Россейни 
Къырал Думасына эмда 
республиканы жер-жерли 
власть органларына де-
путатланы айырыу быйыл  
юч кюнню барады. Каз-
бек Валерьевич а участ-
кагъа  юй бийчеси эм 
къызларындан бири бла 
келгенди.

Бюллетеньлени толту-
руп,  ала сайлауларын 
этгендиле. Бу политика 
магъаналы ишни юсюн-
ден оюмун айта, ол Къы-
рал Думаны жангы къауу-
муна киргенле борчларын 
бийик даражада толтур-
лукъларына ышаннганын 
чертгенди.

- Республиканы инсан-
лары айырыу эркинликле-
рин толтурурча битеу ма-
дарла къуралгъандыла. 
Власть органла  тийишли 
жумушланы тамамлагъ-
андыла, жалынчакъсыз 
къараучула ишлейдиле. 
Ол санда Жамауат къа-
раучуланы арасы да къу-
ралгъанды, тюнене анда 
болуп, къол кётюрюу къа-
лай баргъанын кёргенме,-
дегенди ол.

Казбек Валерьевич ай-
ырыу участкаланы 80 про-
центинде видеокамерала 
орнатылгъанларын да 
чертгенди. «Бу сагъатда 
бузукълукъланы, терсли-
клени юслеринден бир 
билдириу да этилмегенди. 

Айырыулагъа  кёп парти-
яла бла кандидатла къа-
тышханларын билесиз. 
Къабарты-Ма лкъарда 
демократиялы излемле 
жалчытылынадыла»,-деп 
къошханды ол.

КъМР-ни Айырыу ко-
миссиясыны башчысы 
Вячеслав Гешевни айт-
ханына кёре уа, респу-
бликада къол кётюрюу 
иги  барады. Битеу 355 
участка да эшик лерин 
эрттенликде 8 сагъатда 
ачхандыла. Айырыучула 
бютюнда Нальчикде ти-
ридиле. «Юйюрле бирге 
келген жерле да бардыла, 
ол а бек къууандырады»,-
дегенди ол.

 Сайлауланы бирин-
чи кюнюню тарихлерине 
кёре уа, тюнене, 17 сен-
тябрьде, айырыучуланы 

30 проценти  кеслерини 
айырыу эркинликлерин 
толтургъандыла.

- Участкалада  жамауат 
къараучула да ишлей-
диле, ала мингден ас-
ламдыла, ол санда жети 
жюзден асламы Жамауат 
палатаны атындан иш-
лейдиле, кандидатланы 
ышаннгылы адамлары 
да бардыла.  Бу сагъатда 
бузукълукъланы, терсли-
клени юслеринден бил-
дириуле этилмегендиле, 
къол кётюрюу тюзлюк 
бла барады,-дегенди ол 
эмда республиканы ин-
санларыны барысын да 
участкалагъа келип, сай-
лауларын этерге чакъыр-
гъанды.

ТИКАЛАНЫ Фатима.

 КъМР-ни Парламен-
тини башчысы Татьяна 
Егорова РФ-ни Федерал 
Жыйылыууну Къырал Ду-
масыны VIII чакъырылы-
ууну эмда республиканы 
жер-жерли самоуправ-
ление органларыны де-
путатларын айырыулагъа 
къатышханды. Къабарты-
Малкъар къырал универ-
ситетни баш корпусунда 
орналгъан 147-чи номер-
ли участкагъа спикер юй-
юрю бла келгенди. 

Бюллетеньни толтур-
гъандан сора Татьяна 
Борисовна журналистле-
ни сорууларына жууапла 
бергенди. Ол къыралны 
айныуу ючюн къол кётюр-
генин чертгенди:

- Айырыула не заманда 
да магъаналы болгъан-
дыла. Ол инсанланы къы-
ралны жамауат-политика 
жашаууна къатышыуну 
демократиялы амалыды. 
Законла чыгъарыучу эм 
представительный орган-
ларын къурауну юсюнден 
айтханда, ол къыралны 
жашауунда энчи кезиудю. 
Аны себепли хар инсан да 
кесини айырыу эркинли-
клери бла хайырланыр-
гъа, жууаплы болургъа, 
артыкъда бек ышаннган 
партия, кандидат ючюн 
къол кётюрюрге керекди. 

Республикада къол кё-

тюрюу чырмаусуз, тюз-
люк бла бардырылырча 
битеу мадарла къурал-
гъандыла. Бу жолгъу   ай-
ырыула партияланы кё-
плюгю бла энчиди.  

  Кандидатланы арасын-
да жангы адамла бол-
гъанлары къууандырады. 
А ла бу жууаплы ишге 
жангы ниетле келтирирге 
боллукъдула. Алай аны 
бла бирге политика систе-
маны ышаннгылылыгъын 
сакълар ючюн Къырал 
Думада, представитель-
ный органлада сынаулу 
адамла ишлерге керек-
диле.  Ол а халкъны къо-
лайлы, ырахматлы жаша-
уун жалчытыу жаны бла 
къыралны башчысыны 

буйрукъларын  толтурууда 
артыкъда магъаналыды. 
Айырылгъан депутатла, 
къайсы партияны келе-
чиси болгъанына да къа-
рамай, битеу миллет бор-
чланы тамамлар, халкъ-
ны излемлерин жалчытыр 
ючюн къолдан келгенни 
этерге керекдиле, - де-
генди Татьяна Борисовна.

Ол къол кётюрген участ-
када уа эпидемиология 
излемле сакъланнган-
ларын, хар адамны да 
температурасы ёнчеленн-
генин, медицина маскала 
берилгенлерин белгилер-
чады. 

КъМР-ни 
Парламентини 

пресс-службасы. 

Демократиялы излемле 
жалчытылынадыла

Казбек Коков къол кётюрюуге 
жораланнган жыйылыугъа къатышханды

КЕНГЕШ

«Къыралны жамауат-политика 
жашаууну демократиялы амалы»

Къабарты-Малкъарны Башчысы 
Казбек Коков «муниципал сагъат» 
бардыргъанды. Аны ишине КъМР-
ни Башчысыны Администрациясы-
ны таматасы Мухамед Кодзоков, 
КъМР-ни Айырыу комиссиясыны 
председатели Вячеслав Гешев, 
биринчи вице-премьер Муаед 
Кунижев, КъМР-ни къурулуш эм 
ЖКХ министри Алим Бербеков, 
КъМР-ни табийгъат байлыкъла 
эм экология министри Шауаланы 
Илияс, муниципал къуралыуланы 
таматалары къошулгъандыла.

«Муниципал сагъатда» Россей 
Федерацияны Федерал Жыйы-
лыууну Къырал Думасыны 8-чи 
чакъырылыууна эм республиканы 
тийресинде жер-жерли само-
управленияны представительный 
органларына депутатланы сайла-
уну эсеплери чыгъарылгъандыла.  
Казбек Коков: «Сёзсюз, къыралны 
жашауунда баш магъаналы бёлюм 
Къырал Думагъа айырыула бол-
гъандыла, аны ишине кёре сакъ-
ланырыкъды политика системаны 
тохташыулугъу. Ол а  Президен-
тибиз Владимир Владимирович 
Путинни халкъыбызны сакълау, 
экономиканы айнытыу, адамланы 
жашауларын игилендириу жаны 
бла салгъан борчларын жетишим-
ли толтурууда бек магъаналыды».

Вячеслав Гешев билдиргенича, 
федерал айырыу округ жаны бла 
айырыулагъа къатышханланы 
саны 462 254 инсанды, неда 85,64 
процент. Бир мандатлы айырыу 
округ жаны бла 460 364 инсан къол 
кётюргендиле, неда 85,29 процент. 
Федерал айырыу округ жаны бла  
«Единая Россия» Битеуроссей 
политика партия ючюн къол кё-
тюргенле эм кёп болгъандыла, 
анга 79,20 процент ыразылыгъын 
билдиргенди. Россей Федераци-
яны Коммунист партиясы ючюн 
– 16,69 процент, «Справедливая 
Россия – за правду» партия ючюн – 
2,9 процент, ЛДПР – 0,35 процент. 
Бир мандатлы айырыу округ жаны 
бла эм кёп Адальби Шхагошев 
ючюн къол кётюрюлгенди – 69,75 
процент.

Эсеплени юсюнден айта, респу-
бликаны Башчысы эсгертгенди: 
«Къырал Думагъа айырыула бла 
байламлы салгъан борчларыбыз 
толтурулгъандыла. Эсеплени, 

«Единая Россия» политика партия 
ючюн къол кётюргенлени  санын 
эсге алсакъ, ол 366 минг инсан 
чакълы бир болады, биз эки ман-
датха ышанырчабыз, Геккиланы 
Заургъа бла Виктория Родинагъа. 
Ол бек магъаналыды. Бизни бир 
мандатчыбыз Адальби Шхагошев 
да Къабарты-Малкъарны атын-
дан боллукъду Къырал Думада». 
«Белгилемей къоялмайма: поли-
тика кёз къарамларына эм пар-
тиялагъа къошулгъанларына да 
къарамагъанлай, Къабарты-Мал-
къардан энтта эки келечи Къырал 
Думагъа кёргюзтюледиле, алай 
башха айырыу округладан, алагъа 
Шимал-Кавказ  федерал округну 
башха регионлары киредиле. 
Битеу жюрегимден алагъа жети-
шимле тежейме. Ала башха-башха 
политика партияланы келечилери 
болгъанлыкъгъа, Къырал Думада 
ишлеселе, республика ючюн жар-
сырыкъларына толу ийнанама», 
- деп къошханды Казбек Коков. 
Башчы Жер-жерли самоуправле-
ние советлеге депутатланы сайла-
уну эсеплерине ыразы болгъанын 
да билдиргенди.

«Айырыу кампания республика-
да къуралыулу озгъанды, инсанла 
аслам келгендиле, кеслерини кёз 
къарамларын эркин билдирген-
диле. Бизде айырыулада заранла 

чыкъмагъандыла, аны Россей 
Федерацияны Ара айырыучу ко-
митети да белгилегенди. Бек башы 
уа адамланы айырыу участоклагъа 
кёллери кётюрюлюп, сайлау этерге 
ыразы болуп келгенлериди», - деп 
чертгенди регионну оноучусу.

«Биз гражданла кёз къарам-
ларын эркин билдирирча битеу 
болумланы тийишдиргенбиз. Ол 
кампанияны кереклисича къурагъ-
анбыз, жамауатны информация 
бла мардасыз байыкъландырып 
турмазгъа кюрешгенбиз, ала 
кеслерини кёз къарамларында 
къалыр ючюн. Бизге ышаныулукъ, 
Къабарты-Малкъарны ишлеген 
властына адамланы ийнаныулары 
– ол бийик багъады. Аны себепли 
этгенибизни бютюн кёбейтирге 
тийишлибиз. Инсанла биз бардыр-
гъан политикагъа ыразы эселе, 
Россей Федерацияны Президенти 
белгилеген политиканы дурус кёре 
эселе, аны толусунлай жашауда 
бардырыргъа борчлубуз», - де-
генди КъМР-ни Башчысы Казбек 
Коков.

Ызы бла ол былай айтханды: 
«Битеу жюрегимден Къабар-
ты-Малкъарда жашагъанлагъа 
тириликлери ючюн ыразылыгъ-
ымы билдиреме. Мен аны ыша-
ныулукъну белгисича ангылайма. 
Аллай болум кёп затха борчлайды.  

Кючюбюзде болгъанны этерге 
тийишлибиз, адамланы ышаны-
улукъларын алдамазча». Адми-
нистрацияланы таматаларына ол 
шарт эсгертиу этгенди: «Барыбыз 
да андан да кёп ишлерге, магъ-
аналы жумушланы тамамларгъа 
керекбиз, республиканы аллын-
да тургъан социал-экономика 
борчланы толтуруугъа себеплик 
этген жумушланы тындырыргъа, 
Къабарты-Малкъарда жашагъан 
хар адамны игилигине къайгъы-
рыргъа да». 

Республиканы Башчысы айы-
рыу комиссияланы ишчилерине 
эм келечилерине ыразылыгъын 
билдиргенди, ала, эпидемиология 
эм башха къыйын болумлагъа да 
къарамагъанлай, къол кётюрюу 
тийишли эм къоркъуусуз халда 
ётерча къолларындан келгенни 
аямагъандыла. «Сёзсюз, айырыу 
кампанияны битеу башха тири ин-
санларына – политика партияланы 
келечилерине, къараучулагъа, во-
лонтёрлагъа, жамауат штабланы 
ишчилерине, право сакълаучу 
органланы келечилерине – ыспас 
этмей болалмайма. Ала барысы 
да буюрулгъан жумушда бийик 
жууаплылыкъны кёргюзтгендиле, 
къыралгъа магъаналы уллу ишни 
тамамлагъандыла», - деп белги-
легенди ол. 

МУНИЦИПАЛ САГЪАТ

Инсанла участкалагъа аслам келгендиле, 
кёз къарамларын эркин билдиргендиле

Малкъар халкъны 
биринчи илму доктору

Быйыл Халкъла аралы черкес ассоциация (МЧА) 
къуралгъанлы 30 жыл толады. Аны кезиулю XIII  
конгресси уа Адыгланы (черкеслилени) кюнюн 
белгилеуню чеклеринде бардырылгъанды. Анда 
МЧА-ны озгъан кезиуде толтургъан  иши сюзюл-
генди. Дагъыда къол кётюрюу бардырылып,  ассо-
циацияны башчысы сайланнганды. 
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Къабарты-Малкъар Республиканы Жамау-
ат палатасыны келечиси Сохроков Хаути 
Хазритовични  Халкъла аралы черкес 
ассоциацияны президентини къуллугъуна 
жангыдан айырылгъаны бла алгъышлайбыз. 
Бу жууаплы ишде анга жетишимле тежейбиз. 
Хаути Хазритовични тирилигини эм къураучу 

фахмусуну хайырларындан бу даражасы 
жюрюген организацияда келлик кезиуде иш 
битеу дунияны адыгларын бирлешдириуге эм 
бирикдириуге себеплик этген керти, огъурлу 
жумушладан толлугъуна ийнанабыз.

КъМР-ни Жамауат 
палатасы.

Быйыл Халкъла аралы 
черкес ассоциация (МЧА) 
къуралгъанлы 30 жыл тола-
ды. Аны кезиулю XIII  кон-
гресси уа Адыгланы (черкес-
лилени) кюнюн белгилеуню 
чеклеринде бардырылгъан-
ды. Анда МЧА-ны озгъан 
кезиуде толтургъан  иши 
сюзюлгенди. Дагъыда къол 
кётюрюу бардырылып,  
ассоциацияны башчысы 
сайланнганды. 

Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы 
Казбек Коков, сенатор Улбашланы 
Мухарбий, КъМР-ни Башчысыны 
Администрациясыны таматасы Му-
хамед Кодзоков, Адамны эркинли-
клери жаны бла уполномоченный 
Зумакъулланы Борис, Жамауат 
палатаны башчысыны орунбаса-
ры Атталаны Жамал эм башхала 
къатышхандыла. Юбилейге адыгла 
жашагъан къыралладан, ол санда 
Тюркден, Иорданиядан, Сириядан  
эмда   Шимал-Кавказ эм Юг-
федерал округладан делегацияла 
да келгендиле.  

МЧА-ны 30-жыллыгъы бла уа 
федерал  органланы келечилери 
да алгъышлагъандыла. РФ-ни 
Президентини Администрация-
сыны Миллет политика жаны бла 
департаментини башчысы Татья-
на Вагина   Россейни Президенти 
Владимир Путинни алгъышлауун 
окъугъанды. Анда организацияны 
адыг халкъланы бирикдириуде, 
аланы энчиликлерин, культу-
раларын, тиллерин сакълауда, 
миллетле, динле аралы келишиу-
люкню жалчытыуда магъанасыны 
юсюнден айтханды. «Организа-
ция къуралгъандан бери озгъан 
жылланы ичинде аны даражасы  
ёсгенди, жамауатда анга хурмет 
уллуду. Ассоциация Россейде, 
тыш къарыллада да черкес жа-
мауатны бирикдиргенди. Миллет 
тилни, ата-бабаланы адет-тёре-

КъМР-ни Башчысы Казбек 
Коков Халкъла аралы черкес 
ассоциацияны президенти Хаути 
Сохроков эм Нальчикде ишин 
бардыргъан, Халкъла аралы 
черкес ассоциацияны ХIII кон-
грессине келген делегатланы 
келечилери бла тюбешгенди.

Республиканы оноучусу бла 
тюбешиуге КъМР-ни Граждан 
институтлары бла байламлыкъ 
жюрютюу эм миллетлени ишлери 
жаны бла министрни орунбаса-
ры Гергъокъланы Дмамбулат, 
Халкъла аралы черкес ассоци-
ацияны кенгешчиси Анатолий 
Кодзоков ,  Нидерландыйден 
келген жамауат иш бла кюреш-
ген Раджаб Фатхьи, Турцияны 
КАФФЕД организациясыны та-
матасы Шекерджи Йылдыз , 
Иорданиядан Черкеслилени 
жан аурутуу биригиулерини та-
матасы Вароко Ибрагим, Гер-
манияны Битеуевропалы кавказ 
биригиулерини федерациясыны 
таматасы Сомнез Затий, Сири-
яда черкеслилени жан аурутуу 
биригиулерини председатели 
Шора Гассан, Краснодар край-
ны Къара тенгиз жагъаларында 
тургъан адыгланы-шапсугланы 
«Адыгэ Хасэ» Жамауат» деген  
биригиуюню оноучусу Маджид 
Чачух къатышхандыла.  

Казбек Коков ата журтлуланы 
къызыу алгъышлагъанды, Къа-
барты-Малкъар Республиканы 
айнытыуну, регионда санитар-
эпидемилогия болумну эм ко-
ронавирусну пандемиясы бла 
байламлы  къаллай мадарла 
этилгенлерини юсюнден айт-
ханды.

Хаути Сохроков КъМР-ни Баш-
чысына биригиуню бюгюнлюкде 
ишлерини, тыш къыраллада 
жашагъан ата журтлуларыбыз 
маданиятны, ана тиллерин, адет-
тёрелерин сакъларгъа къалай 

кюрешгенлерини, тарыхлы ата 
журтлары бла байламлыкъла 
кенгертиуню юсюнден билдир-
генди.

Тюбешиуню кезиуюнде ёсюп 
келген тёлюню патриот ниетлеге, 
шуёхлукъгъа эм бирликге юйре-
тиуню келишип ишлеуню магъа-
налылыгъы, осал къылыкъланы 
жайгъан идеологиягъа бирге 
къажау сюелирге кереклиси да 
айтылгъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну 

пресс-службасы.

Районлагъа жолоучулукъну че-
гинде Казбек Коков  Май му-
ниципал районну Ново-Иванов-
ское элинде биринчи сентябрьде 
ачылгъан битеулю билим берген 
учрежденияда – 7-чи номерли 
лицейде – болгъанды. Ол Май 
районну администрациясыны 
таматасы Татьяна Саенко эм ли-
цейни директору Елена Хиврич 
бла тюбешгенди, жангы мектепде 
сабийлени окъутууну къуралыу со-
рууларын сюзгенди.

Жангы махкемеде 440 билим 
бериу жер барды. Школа-лицейни 
къурулушун «Шимал-Кавказ феде-
рал округну айнытыу» къырал про-
грамманы жашауда бардырылыу-

уну хайырындан тындырыргъа онг 
болгъанды.  Билим бериу учрежде-
нияны ишлеуге республикагъа 343 
миллион сом бёлюннгенди. 

Лицейде аш хазырлаучу жер, 
медицина кабинет, фильмотека, 
актовый зал эм башы жабылгъан 
спортзал бардыла. Ара блокда 
окъутуу эм лаборатор классла, 
къошакъ дерсле бардыргъан ото-
ула орналыпдыла.  Комплексге 
футбол майданы бла стадион, 
бескетбол эм волейбол майданла, 
энчи котельня эм резерв генератор 
установка къошуладыла. Сабий-
леге мында битеу тийишли онгла 
къуралыпдыла.

Эсигизге салайыкъ, биринчи 

сентябрьде республикада юч 
жангы школ ачылгъанды – Чегем 
шахарда, Солдатская станицада 
эм Ново-Ивановское элде. Быйыл 
республикада энтта тёрт мектепни 
къурулушу башланырыкъды: Про-
хладный бла Нарткъала шахарла-
да, Куба-Таба эм Красносельское 
элледе.

2022 жылда дагъыда тогъуз 
школну къурулушларын башларгъа 
мурат этиледи, бусагъатда феде-
рал даражада бир-бир сорууланы 
келишдириу бла кюрешедиле. 
2023 жылда 1500 жери болгъан 
уллу битеулю билим берген мек-
тепни къурулушун башларгъа 
белгиленипди. Битеу да бирге 

республикада 2024 жылгъа 8,5 
минг жангы школ жерле къурал-
лыкъдыла.

Андан сора да, регион Россейни 
Президентини башламчылыгъы 
болгъан  эл школланы тынгы-
лы ремонтларыны бешжыллыкъ 
федерал программасына кир-
генди. Анга Къабарты-Малкъар 
Республиканы 63 мектебинде 75 
мекям къошулгъанды.  Регион 
ырысхыгъа эм СКФО-ну айнытыу 
программагъа кёре быйыл 2 уч-
реждениягъа ремонт этилгенди, 
энтта эки школну тынгылы жан-
гыртылыныулары жылны ахырына 
тамамланырыкъды.   

Къабарты-Малкъарда, 
битеу къыралдача, 17,18 
эм 19 сентябрьде РФ-ни 
Къырал Думасыны 8-чи 
чакъырылыууну депутат-
ларын айырыу баргъанды. 
Андан сора да, республи-
каны районларыны  бла 
шахарларыны жер-жерли 
самоуправление орган-
ларыны депутатлары да 
сайланнгандыла. 

КъМР-де къол кётюрюу 
355 участкада бардырыл-
гъанды, ала эшиклерин 
эрттенликде 8 сагъатда 

ачхандыла. Алада эпиде-
миология излемле сакъ-
ланнганларын, кирген 
адамланы температура-
лары ёнчеленип, маскала 
берилгенлерин  белгилер-
чады. Участкаладан 80-де 
уа видеокамерала орна-
тылгъандыла, алай бла  
къол кётюрюу къалай бар-
гъаны  тюзюнлей эфирде 
кёргюзтюлюп тургъанды.  

Биринчи кюнден да ай-

ырыула тири башланн-
гандыла. 17 сентябрьде 
кеслерини сайлауларын 
халкъны 30 проценти эт-
генди.  «Айырыучула бю-
тюнда Нальчикде тири-
диле. –  деген эди ол кюн 
бизге КъМР-ни Айырыу 
комиссиясыны башчысы 
Вячеслав Гешев. -  Юйюр-
ле  къол кётюрюрге бирге 
жыйылып келген жерле да 
бардыла, ол а бек къууан-
дырады».  

КъМР-ни Башчысы Каз-
бек Коков да экинчи кюн 

толтургъанды бу магъана-
лы жумушну. Ол юйюрю 
бла Нальчикде 1-чи номер-
ли  школда орналгъан  123-
чю номерли айырыу участ-
када къол кётюргенди.  
«Республиканы инсанлары 
айырыу эркинликлерин 
толтурурча битеу мадарла 
къуралгъандыла. Власть 
органла  тийишли жумуш-
ланы тамамлагъандыла, 
жалынчакъсыз къараучула 

ишлейдиле»,-дегенди ол. 
Парламентни спикери 

Татьяна Егорова уа Къа-
барты-Малкъар къырал 
университетде этгенди 
сайлауну. Ол журналистле-
ге къыралны келир кюню 
ючюн къол кётюргенин 
айтханды: «Айырыула не 
заманда да магъаналы 
болгъандыла, алай бла ин-
санла къыралны жамауат-
политика жашаууна къа-
тышыргъа эркиндиле»,-
дегенди спикер. 

Премьер-министр Му-
сукланы Алий  126-чы 
номерли участкада кётюр-
генди къол. «Айырыула 
къыралда власть органла-
ны системасын къураргъа 
онг бередиле. Адамланы 
тынчлыкълы жашаулары, 
къыралны саулай айныуу 
да аны бла байламлыды»,-
дегенди ол. 

Районлада, шахарлада 
айырыу участкала, совет 
заманланы тёрелеринде-
ча, ариу жасалып, бир-
леринде къобуз согъуп, 
башхаларында миллет 
чыгъармачылыкъны кёр-
мючлери къуралып,  къол 
кётюрюу байрамгъа бурул-
гъанды. Сёзге, Жанхотеко 
элде  сабийле концерт 
къурап, миллет тепсеуле 
бардырып, айырыу участ-
кагъа келгенлени кёлле-
рин кётюргендиле. 

Депутатланы уа къырал-
да эм бийикде орналгъан 
участкада Терс-Къолда  
(2125 метр) да айыргъан-
дыла. Анда кеслерини 
сайлауларын эллиле эмда 
туристле этгендиле. КъМР-
ни сыйлы къутхарыучусу  

Гюлюйланы Абдуллах, 
сайлауун этгенден сора, 
къыралда хар инсан  да 
къол кётюрюу эркинлиги 
бла хайырланыргъа бор-
члу болгъанын айтхан-
ды. «Бирле терс ангылап, 
бармайма, деп къалады-
ла юйлеринде. Алай хар 
ким да  сайлауун этерге 
борчлуду»,-дегенди ол. 

Черек районда юч кюн-
ню да къол кётюрюу закон-
ланы чеклеринде, битеу 
излемле сакъланып бар-
дырылгъанды. Районда 
болгъан 14 участкада  да 
эпидемиология излемле  
толтурулгъандыла. Ай-
ырыула уа Чирик кёлде  
да болгъандыла. Дайвер 
Иван Потёмкин: «Борчу-
му Чирик кёлден этеме.  
Мен Россейни келир кюню 
ючюн къол кётюреме»,-
дегенди, бюллетеньни 
толтура.  

КъМР-ни Парламенти-
ни депутаты Туменланы 
Хусейн да туугъан элин-
де Бабугентде этгенди 
сайлауун. «Мен кесими 
оюмуму ачыкъ этгенме. 
Барыбыз да тири болур-
гъа, айырыу эркинлигибиз 
бла хайырланыргъа бор-
члубуз. Халкъ сюйгенле 
хорласынла»,-дегенди ол. 

Абаданлагъа,  саулукъ-

ларына кёре чекленнген 
онглары болгъанлагъа да 
къуралгъандыла онгла. 
Участкаланы келечилери, 
аланы юйлерине келип, 
айырыу этерге болушхан-
дыла. 

Битеу участкалада  жа-
мауат къараучула, парти-
яланы ышаннгылы адам-
лары ишлегендиле -710 
жалынчакъсыз эксперт. 
Ала  бузукълукъла, терсли-
кле этилмезлерине къаты 
болгъандыла. КъМР-ни 
Айырыу комиссиясындан 
билдиргенлерича, респу-
бликада   бузукълукъла, 
бюллетеньлени айырыу-
лагъа келмеген адамланы 
орунларына толтуруу де-
генча бузукълукъла этил-
мегендиле. 

Болсада къыралны 
алты регионунда терсли-
кле этилген сегиз кезиу 
ачыкъланнганын айтыр-
чады: Адыгеяда, Брянск, 
Иванов, Кемеров, Москва 
эм Саратов областьла-
да. РФ-ни Ара айырыу 
комиссиясыны башчысы 
Элла Памфилова аланы 
болдургъанла къуллукъ-
ларындан эркин этилген-
лерин билдиргенди.

АБДУЛЛАХЛАНЫ 
Фатима. 

Жангы мектепде сабийлени окъутууну 
къуралыу соруулары сюзюлгендиле

Халкъла аралы черкес ассоциацияны 
келечилери бла тюбешиу

Саулай къыралдача, Къабар-
ты-Малкъарда юч кюнню ичинде 
Къырал Думагъа эм жер-жерли 
самоуправлениягъа депутатланы 
айырыу иш къыстау баргъанды. 
Юч кюнню ичинде 355 участкада 
гражданла кеслерини сайлаула-
рын этгендиле. Тюрлю-тюрлю 
сылтаула бла байламлы ары ба-
ралмагъан  инсанланы  уа юйле-
рине келип, граждан борчларын 
толтурургъа онг бергендиле. Битеу 
да къол кётюрюрге эркинликлери 
болгъанладан бу ишге орта эсеп 
бла 460 мингден артыкъ адам 
къатышханды.  Ол а 85 процентни 
тутады. 

Бу айырыуланы эсеплерине  
жораланнган жыйылыу тюнене 
КъМР-ни Айырыу комиссиясында 
ётгенди. Анга комиссияны бла 
асламлы информация органланы 
келечилери къатышхандыла. 

Аны ишине Айырыу комисси-
яны таматасы Вячеслав Гешев 
къатышханды. Аны орунбасары 
Джаппуланы Мусса билдиргеннге 
кёре, Къабарты-Малкъардагъы 14-
чю номерли бир мандатлы округда 
«Единая Россия» Битеуроссей по-
литика партияны келечиси Адаль-
би Шхагошев 69,75 процент бла 
хорлагъанды. Экинчи тизмеде 
«РФ-ни Коммунист партиясы» по-
литика партиядан Борис Паштов 
орналгъанды. Борис Султанович 
ючюн гражданланы 13,81 процен-
ти къол кётюргендиле. Ючюнчю 
тизмеде Насталаны Алисолтан 
орналгъанды. «Справедливая 

Россия – за правду» партияны 
келечиси  11,18 процент алгъанды. 
ЛДПР-ни кандидаты Владимир 
Безгодько ючюн 3,62 процент, 
«Родина» Битеуроссей политика 
партияны келечиси Олег Кузь-
минов 1,17 процент алгъанды 
эм «Яблоко» политика партиядан 
кандидат Ирина Атаманова ючюн 
гражданланы 0,34 проценти къол 
кётюргенди. Алай бла  Къырал 
Думагъа Къабарты-Малкъардан 
Адальби Шхагошев ётеди. 

Ызы бла Джаппу улу федерал  
айырыуланы эсеплерине кёчген-
ди. Анда 14 партия кёргюзтюле 
эди.  Алай бла, биринчиле болуп,  
бу тизмеде да «Единая Россия» 
орналгъанды. Ала ючюн айы-
рыучуланы 79,20 проценти къол 
кётюргендиле.  Экинчи «Комму-
нист партия» - 16,69 процент бла 
болгъанды. Ючюнчю тизмеде уа- 
2,90 процент бла- «Справедливая 
Россия- за правду» орналгъанды. 
Айырыу комиссияны протоколуна 
кёре, къалгъан 11 партия 1 процент 
окъуна алалмагъандыла. 

Комиссияны келечилери эсепле 
бла протоколлагъа къол салгъан-
дыла. Постановленияны проектин 
къабыл кёргендиле эм аны РФ-ни 
Ара айырыу комиссиясына жибе-
рирге къол кётюрюу бла келиш-
гендиле. Дагъыда ол информация 
КъМР-ни Правительствосуну сай-
тында да боллукъду.

ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат. 

Огъары Малкъар элде жа-
шагъан, Уллу Ата журт урушну 
дуниясын алышхан ветеранны 
юй бийчеси Муртазланы Кызыка 
юйюнде къол кётюрюп айырыу-
лагъа къатышханды. Кесини ин-
сан борчун толтуруп, ол участок 
айырыу комиссияны тышына 
чыгъып ишлеген къауумуна 
ыразылыгъын билдиргенди эм 
кесини жашау сынамыны бий-
иклигинден былай эсгертгенди: 
«Мен Путиннге бек ыразыма, ол 
бизге эс бургъанлай турады, кёп 
хайырлы иш этеди. Намаз къыл-
гъан заманымда къыралыбыз, 
халкъыбыз, жамауатыбыз кем-
чиликле сынамай жашарларын 
тилегенлей турама». 

Юйлеге чыгъып ишлеуден 
сора да, Черек районда къол 
кётюрюу ётген юч кюнню ичин-
де инсанланы участоклагъа 
жетдирирча энчи автобусла 
жюрюгенлей тургъандыла. Ала 
излемлеге кёре жер-жерли ай-
ырыу комиссиягъа жетгендиле, 
деп билдириледи Черек районну 

администрациясыны Инстаграм 
каналында.

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну 

пресс-службасы.

Ачыкъ халда, 
къуралыулу ётгендиле

Черек районда жюзжыллыкъ ынна 
Владимир Путиннге ыразылыгъын айтханды

КОНГРЕСС

Хаути Сохроков энтта да 
МЧА-ны таматасына айырылгъанды

лерин сакълауда, жаш тёлюню 
юйретиуде магъаналы програм-
мала бардырыладыла жашауда.  
Шимал Кавказда мамырлыкъны, 
келишиулюкню жалчытыуда ассо-
циацияны магъанасы бютюнда ул-
луду. Аны бла бирге къырал власть 
органла, граждан институтла бла 
хайырлы байламлыкъда къурал-
гъандыла. Бу юбилей жумушла уа 
МЧА-ны аллында тургъан борчла-
ны хайырлы толтурургъа себеплик 
этериклерине ийнанама»,-деп 
айтылады къыралны башчысыны 
алгъышлауунда. 

Татьяна Вагина  РФ-ни Прези-
дентинде Миллетле аралы халла 
жаны бла совет къуралгъанын 
эсгертгенди. Аны жууаплы секре-
тары Магомедсалам Магомедов 
МЧА-ны белгили келечилери Ыра-
зылыкъ письмола бла саугъа-
лагъанын айтып, аланы бергенди. 
Аланы арасында уа РФ-ни Жигити 
жазыучу Исхак Машбаш, МЧА-ны 
таматасы Хаути Сохроков эмда 
«Адыгэ Хасэ» организацияны баш-
чысы Мухамед Хафицэ бардыла. 

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  
жыйылгъанланы Адыгланы кюню 
эмда конгресс ишин башлагъ-
аны бла алгъышлагъанды. Ол 
Къабарты-Малкъарны Россейни  
къауумунда тарыхы терен болгъа-
нын, республикагъа автономия 
берилгени халкъны политика, жа-
мауат, экономика, социал жашауун 

тюрлендиргенин  чертгенди. «Ав-
тономия халкъланы энчиликлерин 
сакъларгъа, аны миллет-культура, 
интеллектуал болумун айнытыргъа  
онг бергенди. Адыг халкъны  толу 
эркинликли субъект даражасы 
жангыз Россейде   болгъанын ай-
тыргъа тийишлиди»,-дегенди ол.

Республиканы оноучусу  МЧА-гъа 
кирген битеу жамауат организаци-
яла да Россей миллетлеге берген 
эркинликлени, онгланы ангылагъ-
анларын да белгилегенди. «Жама-
уат организацияланы барысын да 
бир ниет бирикдиреди – халкъны 
айныуун, ырахматлы жашауун 
жалчытыу. Ассоциацияны жаш 
тёлюню юйретиуде, билим бериу, 
культура программаланы жашау-
да бардырыуда къыйыны уллуду. 
Быллай ишлери бла организация  
халкъда хурмет тапханды: Рос-
сейде, тыш къыраллада да»,-деп 
къошханды ол. 

 РФ-ни Миллетлени ишлери 
жаны бла федерал агентствосуну 
башчысыны болушлукъчусу  Олег 
Серёгин да къатышханды кон-
грессни ишине. Ол делегатланы 
бла къонакъланы алгъышлай, МЧА 
магъаналы борчла салып, аланы 
хайырлы толтургъанын, шёндюгю 
заманны къоркъууларына тийишли 
жууап бергенин айтханды. 

Ассоциацияны юбилейи эмда 
Адыгланы кюню бла Адыгеяны, 
Къарачай-Черкесни башчыларыны 
атындан алгъышлаула да окъул-
гъандыла. 

Ызы бла конгресс ишин баш-
лагъанды.  Ассоциацияны башчы-
сы Хаути Сохроков озгъан конгрес-
сден бери ассоциация къаллай 
жумушла, проектле толтургъанла-
рыны, пандемияны кезиуюнде къа-
лай ишлегенини, тыш къыраллада 
диаспорала бла байламлыкъланы 
юслеринден уллу доклад этгенди. 

Ассоциацияны башчысын да  
сайлагъандыла. Делегатла бу 
къуллукъгъа жангыдан Хаути Со-
хроковну тийишли кёргендиле. 
Алай бла ол тёртюнчю кере сай-
ланнганын айтырчады. 

Жыйылыуда башха соруулагъа 
да къаралгъанды. Ол тийишли 
эсгертиулени эмда XIII конгрессни 
келечилерини чакъырыу сёзлерин  
къабыл кёрюу бла бошалгъанды. 

ТИКАЛАНЫ Фатима.
Суратланы Элина 

КАРАЕВА алгъанды. 

Алгъышлау

Жууаплы къуллугъунда жетишимле тежейбиз

Эсепле

Къабарты-Мал-
къар Республи-
каны Башчысы 
К а з б е к  К о к о в 
Пермьни къырал 
университетинде 
ёлгенлени жуу-
укъ-ахлуларына 
къайгъы сёз бер-
генди.

« К ъ а б а р т ы -

Малкъар Перьмни 
къырал универси-
тетинде ажымлы 
болумлагъа бек 
а ч ы у  э т г е н д и . 
Р е с п у б л и к а д а 
жа ш а г ъ а н л а н ы 
атларындан жо-
юлгъанланы жу-
уукъ-ахлуларына, 
Пермьде жашагъ-

анланы барысына 
да къайгъы сёз 
береме. Ачыгъ-
анлагъа теркирек 
сау болурларын 
тежейме», - деп 
жазгъанды Каз-
бек Коков Иста-
грамда  ке сини 
страницасында. 

Пермьни къырал университетинде 
ёлгенлени жууукъ-ахлуларына 
къайгъы сёз берилгенди

Жарсыу

АЙЫРЫУЛА-2021

Сайлаула бузукъсуз, эпидемиология 
чеклениуле сакъланып бардырылгъандыла
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З А М А Н

- Бусагъатда Нарткъа-
лада больница,  Наль-
чикде да госпитальла 
ишлейдиле. Пандемия  
бошалмайды, башха  ау-
рууладан  къыйналгъан-
лагъа уа не оноу? 

-Ачыкъ айтханда, пан-
демия кеси бир палахды, 
ызындан а аны бла бай-
ламлы проблема чыкъ-
гъанды:  кёп  саусузла 
медицина болушлукъсуз 
къаладыла. Уллу шахар-
лагъа барып багъылыргъа 
кёплени къолларындан 
келмейди. Пандемиягъа 
дери да сырт сюекни ау-
рууларын бакъгъан энчи 
бёлюм ачаргъа кереклиси 
баям эди. Адамла ауру-
сала,  къайры барыргъа 
билмей да къыйналадыла.

 Бусагъатда айныгъан 
къыраллада нейрохирург   
усталыкъ жокъ бола ба-
рады, орус тил бла хайыр-
лансакъ, «узкая специали-
зация» марда болгъанды. 
Алай бизде уа тюрлениуле 
алыкъа жокъдула. Узакъ 
бара турмай, Кисловодск 
шахарда «Луч» санато-
рийни алайыкъ: анда вер-
тобрология бёлюм барды 
– сырт сюекни битеу ауру-
уларын бакъгъан. 

-Кёбюсюнде сизге не 
жарсыула  бла келедиле?

- Шёндю келмейдиле.  
Нарткъалада больница 
февральда ачылгъан эди 
да, майда биягъы жабыл-
гъанды. Алай ишлеген 
заманыбызда онкологи-
яны жайыладан жайыла 
баргъаны кёзге уруна эди. 
Бу кюнледе юч сабийи 
болгъан къыркъжыллыкъ 
тиширыу  келген эди: он-
кология болуп, ёшюнюн 
кетергендиле, алай ме-
тастазала сырт сюегине 
ётюп, юч жиги ууалгъан-
ды. Бек сюе эдим болу-
шургъа, айхай…Сырт сюек 
бла байламлы ауруулагъа 
заманында къаралмаса, 
адам коляскагъа тюшюп 
къалады, инвалидлени 
кёбюсюне уа ишлеринден 
кетерге тюшеди. 

-Сырт сюек аурумазча 
не  этерге керекди?

- Жоллада жорукълагъа 
сыйынып жюрюу. Маши-
нала учуп барадыла, жыяу  
жюрюгенле да а лагъа 
белгиленнген жерде угъ-
ай, жолну къайда  сюй-

селе да, алайда ётедиле. 
Ызы- аварияла. Бусагъат-
да хауа, ашыбыз -сууубуз 
да экология мардаладан 
узакъдыла. Адам табийгъ-
атны бузады, аны хатасы 
уа къайтып башына тиеди. 
Чипсыле, кока – кола, ки-
риешкала  эм башха хата-
лы затла адамны санында 
– чархында веществоланы 
алышыныуларын буза-
дыла, саулукъну оядыла. 
Жаланда къарт адамлада 
угъай, сабийледе окъуна 
остеопороз – кальций-
ни жетмегени  тюбейди. 
Остеопороз болса уа, сюек 
сынып къалады, жабыш-
хан да къыйын этеди. 

Сау кюнню компьютер-
ни аллында тепмей ол-
тургъан адам саулукълу 
боллукъмуду? Угъай. Та-
бийгъатха жууукъ болур-
гъа итинсек,  адам улу 
ёмюрледен бери къалай 
жашагъанын эсге алып, 
анга кёре жашауубузну 
къурасакъ, саулугъубуз 
игирек  боллукъду. Ачыу, 
жюрек къыйынла, мудах-
лыкъ  саулукъну чачхан 
затла дыла.  Жашаугъа 
сюймеклик а кюч – къарыу 
береди. 

- Мен сизни бла бир та-
лай жыл мында алгъа би-
ринчи кере тюбешгеним-
де,  ол кезиуде Кенжеден 
бир токъсанжыллыкъ 
ыннагъа операция этип, 
аягъы юсюне салгъа-
ныгъыз эсимдеди.

-Хау, унутулмазлыкъ иш 
болгъан эди ол. Ары дери 
токъсанжыллыкъ саусуз-
гъа   операция этмеген 
эдим! Шукур, хар зат да 
тап бошалгъан эди. Жыл 
санлары жетгенлени сюе-

клеринде кальций марда-
дан  аз болуп, сюеклери  
ууалып башлайдыла. Сырт 
сюекге ауурлукъ аслам 
жетгенин эсге алсакъ, аны 
жиклери эм алгъа сына-
дыла. Мен бизни респу-
бликада вертебропласти-
ка амалны биринчи хайыр-
ланып башлагъанма.

Не затды вертебропла-
стика? Ийне бла сыннган 
жикге  сюекни къатдыр-
гъан цемент кийириледи. 
Ол аны кесеклеге бёлюнн-
ген сюекчиклери бла бир-

ге къатып къалады. Те-
балмай тургъан адам, бир 
сагъатдан аягъы юсюне 
туруп, сау-саламат болуп, 
юйюне кетеди. Кальций 
жетмей, талай жиги сынн-
ган эсе уа, сюек цемент 
кийирилгенден сора да, 
титандан этилген винтле 
салынадыла. 

- Сизге кёпле жюрек 
ыразылыкъларын бил-
диредиле. 

- Хар врачха да айтыла-
дыла ариу сёзле. Тынгылы 
вертебрология бёлюмю-
бюз болса, шёндюден эсе 
иги барлыкъды ишибиз. 
Сырт сюеклери къыйнагъ-
анла кёпден кёп болуп 
барадыла, аланы бир къа-
уумуна жылдан жылгъа 
къараргъа керекди. Бек 
ышанама бизни респу-
бликада  вертебрология 
айныр деп. Къыйын болса 
да ишибиз, огъурлуду. 

- Сиз тёрт сабийни ата-
сысыз. Бири медицина-
ны сайласа, тыярыкъ-
мысыз?

- Угъай. Медицина терк 
а й н ы г ъ а н ,  т ю р л е н и п 
тургъан сейир дунияды. 
Жаланда бир саусузгъа 
болушлукъ этген окъуна 
къаллай магъаналы ишди! 
Сёзсюз,  къыйын уста-
лыкъды, саусуз бла бир 
тил тапхан тынч тюйюлдю, 
аны бек алгъа кёлленди-
рирге керекди, аурууну 
хорларыкъса деп, ийнан-
дырыргъа. Жашауну хар 
кюню да – саугъады, аны 
хар сагъаты ючюн кюреш 
бардырыргъа тийишлиди.

БАЙСЫЛАНЫ 
Марзият.

Жомакъда ёге ана  кесини дунияда 
бек ариу болгъанына шагъатлыкъны 
кюзгюсюнден излей эди. «Бармыды 
менден ариу?» - деген сорууу дауча 
эшитиледи. Соруууда  жууап белгиле-
неди: «Жокъду. Сенсе бек ариу». Ёге 
къызы ёсе келип, аны ариулугъу бла 
озгъанын эшитгенлей, ёге ана аны 
жаныуарла ашарча  агъачха атды-
рады. Къызны агъачха элтген а ким? 
Атасы. Халкъ жомакълада жашауну 
къыйматы толусунлай суратланады. 
Урушла, тюйюшле, къаугъала къай-
дан чыгъадыла? Биреу кесин башха-
дан эсе ариу, акъыллы, фахмулу, бай 
болгъанына ийнаныудан. 

«Адам бир затдан да тоймайды, 
ариулукъ берилсе,  къарт болмазгъа 
сюер, бай болса,- фахму  излер, 
къысхасы, таулулада «таба баргъан 
– чаба барыр» деген сёз кертиди», - 
дейди медицина илмуланы доктору, 
профессор, психиатр Теммоланы 
Лейла. Кесин башхаладан иги сунуп, 

ёхтемленнген – эриши къылыкъды. 
«Аллахны саламы анга болсун, Му-
хаммат файгъамбар айтханнга кёре, 
кесин башхалагъа тенг этмеген, 
махтанчакъ, ёхтем адамгъа жаннетге 
тюшген тюеге ийнени къулагъына 
инчге халыча сууурулуп ётгенден да 
къыйын боллукъду», - дейди Яникой 
элни иманы Элеккуланы Хасан. 

Къалай къыйынды бирде не жууукъ 
адамлагъа окъуна бир бирлеринден 
кечгинлик тилеген! Ётюрюк ёхтемлик 
къоймайды адам болургъа! Атмыр-
заланы Тахир-хажи бир сейирлик 
хапар айтханды. Бир жол анга бир 
жаш келгенди, аны къыйнагъан зат: 
атасы ёлалмай, ол дуния бла бу ду-
нияны арасында жунчуй эди.Тахир  
хажи баргъанды бу адамгъа, сора ол 
анасына ёпкелеп, экиси да он жыл 
бир бирлери бла сёлешмей тургъан-
ларын ачыкълагъанды. Ол  саусузну 
анасына элтгенди. Ала бир-бирлерин 
кёргенде, жилягъандыла, кечгинлик 

тилегендиле айтхан сёзлери ючюн, 
ёпкелеп, тил тутханлары ючюн да. 
Сора анасы: «Ыразыма санга, жа-
шым», -дегенди. Юйюне къайтхандан 
сора, ёлалмай къыйналып тургъан 
саусуз бек женгил жан бергенди. 
Дунияланы алышхан чекге  жетген-
де, кёп зат башха тюрлю кёрюнеди. 
Кертиси бла да магъаналы затла 
ачыкъланадыла. 

Бир юйюрню ичинде окъуна жа-
рашып жашагъан аз тюбейди. Бири 
бирин басынчакъларгъа кюрешиу 
а – кёп. Тенгликни жорукълары 
кеслерине жер табалмайдыла. Бу-
сагъатда социальный сетьледе бек 
кёп даулашдыргъан тема  Россейде 
мигрантланы къылыкъларыды. Бу 
арт заманда ала этген аманлыкъ 
ишлени газетледе, телевиденияда 
айтып, мигрантла битеу къыралны 
ариу жашауун бузуп тургъанча кёр-
гюзтедиле. 

Аманлыкъчыла жууапха тартыл-

гъандыла. Да сора нек къызадыла 
фейсбукчула? Аланы оюмларына 
кёре, битеу къыйынлыкъла да Ази-
ядан келген ишчиледендиле. «Юй-
лерине кетсинле, тышындан адамла 
нек ишлейдиле, кесибизникиле 
тургъанлай,  мигрантла келгенли, 
тынчлыгъыбыз кетгенди», - деп 
жазадыла. Алай статистика аланы 
оюмларына шагъатлыкъ этмейди. 
Мигрантла законнга кёре жашай 
эселе, аланы нек тюртюрге керекди? 
Россейде Азиядан келип ишлеген-
лени онгсунмасала,  ала уа Азияда 
жашагъан оруслуланы ариу кёрюр-
леми? Бир бирни кёрюп болмау неге 
керекди? Бу даулашлада хар миллет 
кесин бийигирек кётюрюрге кюре-
шеди. Ёхтемлик, махтанчакълыкъ, 
биринчиликни махтауун излеу…

Жарсыугъа, уллу Россейни плат-
формаларында угъай, бизни гитче 
Къабарты-Малкъарда окъуна аллай 
даулашла тохтамайдыла: къайсы 

миллетни культурасы, тарыхы байды, 
къайсы уа жарлыды деген былхым-
сыз хапарла жюрюгенлей турадыла. 
Аз да акъылы болгъаннга баямды: 
аз санлы, кёп санлы болсун, хар 
миллет да багъалыды дуниягъа. 
Хар бири да битеудуния культурагъа 
къошумчулукъ этеди. «Ислам динде 
миллетчилик бек уллу гюняхха сана-
лады, халкъла барысы да тенгдиле, 
аз санлыла да, кёп санлыла да», - 
дейди Элеккуланы Хасан. Россейни 
законларына кёре да бизни къыра-
лыбызда жашагъан битеу халкъла 
тенгдиле. Алай аны ангыламагъанла 
болмагъанча кёпдюле. 

Юйюрде хар адамны, къыралда 
хар халкъны кеслерини эркинликле-
ри бардыла. Тенглик болур ючюн, хар 
бири жаланда кесини угъай, башха-
ланы да эркинликлерине хурмет эте 
билирге, аланы бузмазгъа  керекди. 

Бусагъатда Азиядан Россейге 
баргъан мигрантланы темасына 

къайта, жаланда бир затны эсге 
тюшюрюрге сюеме: урушну зама-
нында немислиле ууатмасынла деп, 
заводла Азиягъа кёчюрюлген эдиле, 
мингле бла адамла анда жанларын 
сакълагъандыла. Керек кюнде Азия 
иги болуп, бюгюн а аны адамларын 
кёрюп болмау  тюзмюдю? 

Бизни халкъыбызда «мен деме-
сенг, эрин эриннге тиймейди» деген 
сёз жюрюйдю. Хау, хар кимге кесини 
кёлеги жууугъуракъды. Алай бир юй-
юрде болсун, къыралда болсун, бир 
бирсиз жашаргъа онг жокъду. Азия 
таулуланы да кёчгюнчюлюк жыллада 
гунч болуудан сакълагъанды. Биз 
ол жерни сууун ичгенбиз, гыржы-
нын ашагъанбыз.  Биз билебиз аны 
огъурлулугъун. Бюгюн Азиягъа аман 
айтыргъа кюрешгенле, ким билсин, 
Атмырзаланы Тахир  хажи айтхан 
хапарда жашы анасындан кечгинлик 
тилегенлей, артда, терсликлерин 
ангылап, баш урмазламы анга? 
Азия дунияны культура эм экономика 
араларындан бириди. Жери да кёп, 
адамы да кёп.

КЪАПЛАНЛАНЫ Марзият.

«Жашауну хар кюню саугъады, аны хар 
сагъаты ючюн кюреш бардырыргъа тийишлиди»

Чомартланы Арсен бизни республикада 
бек кючлю хирургладан бирине санала-
ды. Ол Жанхотияны орта школун бошагъ-
анды. Аскерде къуллукъ этгенинден сора  
Къабарты-Малкъар къырал университетни 
медицина факультетинде  окъугъанды. 
Кандидат диссертациясын Саратов шахар-
да травматология эм ортопедия жаны бла 
илму-излем институтда жазгъанды. Верте-
бропластика амал бла хайырланыргъа юй-
ренип, Къабарты-Малкъаргъа къайтханды. 
Республикалы клиника больницада ол 
мадарны практикагъа  кийиргенди. Бу-
сагъатда Нарткъалада район больницада 
ишлейди. Ол бюгюн ушакъ нёгеримди.

ОКЪУУДА ЖЕТИШИМЛЕ
Аскер  Хабазчыды.  Атасы ол ту-

угъан асыулу кюнню кёрмегенди, 
ата  зауукълугъун да сынамагъанды 
–  жашы  туугъунчу биринчи дуния 
урушда жоюлгъанды. Сабий  ана-
сыны бла аппасыны къолларында 
ёсгенди. Тири сабий болуп, аланы 
къууандыргъанды.

Аппасы-атасыны атасы  жашындан 
туугъан билим алырын сюйгенди. 
Элде школ ачылгъанлай, аны ары 
бергенди, Ленинчи окъуу шахар-
чыкъда да окъутханды. Анда жангы 
власть ючюн кюрешчилени ёксюз 
къалгъан сабийлерине деп энчи 
интернат ачылып эди да, андан сора 
Аскерни Бештауда эл мюлк школгъа 
жибергендиле. Юч жыл окъуп, аны 
бошагъандан сора, окъууда иги да 
жетишимли  жашны анда Педагогика 
институтха кирирге онгу болгъанды. 
Аны хайырланып, айырмалы окъуп, 
аны 1937 жылда бошагъанды  ол.

 
ЭСЛИ АТЛАМЛА

Устазлары алай окъургъа алланн-
ган студентлерине онг тапдырыргъа 
кюрешгендиле. Аладан бири, нё-
герлерине сёлешип, таулу жашны 
Москвада СССР-ни Ара толтуруучу 
комитетини Миллет советини Мил-
летлени илму-излем ара институт-
ларыны аспирантурасына ийгенди. 
Экинчи жыл аны Ленинградда бёлю-
мю ачылып,  бир къауум аспирантны 
ары кёчюргендиле. Аппайланы Аскер 
андан ары анда окъугъанды.

Уллу шахарда, ахлу-жууукъдан 
узакъда тынч болмаз эди, алай а 
ары нек келгенин ол бир заманда да 
унутмагъанды. Алда аны кёп ныхыт, 
къууанчлы да жолла сакълай эдиле.

Аспирантураны Аскер Макарович 

тамам 1941 жылда бошагъанды. 
Анда жазгъан кандидат ишини аты 
«Диалекты балкарского языка и 
их отношение к карачаево-балкар-
скому литературному языку» деп 
болгъанды.

 
ИШИ

Уллу Ата журт уруш башланнганда, 
аны ары иймегендиле. Ленинграддан 
къайтып келип, Аскер Макарович 
бир жыл чакълы бирни Нальчикде 
Бештаудан бери кёчюрюлген Къырал 
педагогика институтда ишлегенди. 
Ол анда доцент, миллет тиллени ка-
федрасыны таматасы да болгъанды.

Немислиле бери жууукълашханда, 
билимли адамланы сакъларгъа къы-
рал бегим чыгъып, Аппай улун, бирси 
кеси кибик устазлача, алимлеча, 
Тау Артына ётдюргендиле. Анда ол 
Тбилис къырал университетде ишлеп 
тургъанды, белгили абхаз жазыучу, 
жарыкъландырыучу, Абхазияны 
халкъ поэти Дмитрий Гулианы къы-
зы Татьянагъа тюбеп, юйдегили да 
болгъанды.

Душман кетгенден сора, Нальчик-
ге къайтып, илму-излем институтну 
таматасыны къуллугъунда, пединсти-
тутда да бирча ишлеп башлагъанды. 
Алай ол насып кёпге бармагъанды.

 
ТЫНГЫСЫЗЛЫКЪ

Кёчгюнчюлюкню биринчи кюню 
- 8 мартда Аппайланы Аскер юй 
бийчеси, жашчыгъы бла Тбилис-
де къайынларыны юйлеринде 

болгъанды. Аны къайын атасы 
Дмитрий Гулиа киеуюн Тбилисде 
тыяргъа излегенди. Аны аллай онгу 
бар эди. Алай Аскер миллетини 
къыйын кюнюнде аны бла болургъа 
сюйгенин арсарсыз айтханды.

Жарсыугъа, аны юй бийчеси 
Татьяна Дмитриевна, атасын-ана-
сын къоюп, къагъанакъ сабийи 
бла баш иесини биргесине бел-
гисизликге атланыргъа къоркъуп, 
Тбилисде къалгъанды. Ол атасына 
ажашдырмазча ушагъан жашы 
Дмитрийге да, къырал душманны 
сабийиди деп айтдырмаз ючюн, 

аппасыны тукъумун бергенди. Ол 
ачыу ахыр кюнюне дери Аскер 
Макаровични ачыкъ жарасынлай 
къалгъанды.

 
АЛМА-АТАДА

Аскер Къазахстаннга келип тюш-
генде, аны анасы, эки къарындашы 
да юйюрлери бла Талды-Курганнга 
бёлюннгендиле. Иги кесекни ала 
бир бирлерин тапмай, хар ким кеси 
аллына баш кечиндирирге кюре-
шип тургъандыла.

Къыйын эди. Алай не кюйсюз за-
манда да иги адамла хатер этерле-
ринден къалмагъандыла. Ол кезиу-
ню эсгере,  устазыбыз,  кураторубуз 
бизге, студентлерине, аны жашауун 
тюрлендирген  тюбешиуню юсюн-
ден айтыучу эди - Алма-Атада аны 
Ленинградда аспирантурада окъ-
утхан устазгъа тюбеген эди ол, ма 
былай бош, жолда бара.

Ол, аны болумун билгенден сора, 
жарсып, сохтасын Алма-Атаны 
къырал университетини ректоруна 
элтип баргъанды. Аны хайырындан 
Аскер анда С. М. Киров атлы Къазах 
къырал университетде, Тыш къы-
ралла тиллени институтунда, Къа-
зах ССР-ни илму академиясында 
да ишлеп тургъанды. Анасын уруш 
бошалгъандан сора тапханды.

 
КЪАЙТХАНДАН СОРА

1957 жылда Къабарты-Малкъар-
ны къырал университетинде мал-
къар тилни бла адабиятны кафе-

драсы ачылгъанлай, Аскер анда 
ишлеп башлагъанды. 1962-1968 
жыллада аны таматасы болуп 
тургъанды.

В 1969 жылда ол «Карачаево-
балкарский язык и его диалекты» 
деген аты бла доктор диссертаци-
ясын къоруулагъанды. Алай бла 
таулуланы ичинде филология илму-
ланы биринчи доктору болгъанды.

Ол кёп жылланы ичинде сту-
дентлеге къарачай-малкъар тил-
ни тарыхындан, тюркологиядан, 
диалектологиядан дерсле берип 
тургъанды.

Аппайланы Аскер ана тилни 
юсюнден кёп илму ишни авторуду, 
беш монографиясы да чыкъгъан-
ды басмадан. Аны бла бирге ол 
малкъар халкъ чыгъармачылыкъ-
ны да бек уста билгенди. Аны жаш 
заманындан башлап жыйгъан 
жомакълары биринчи аллай жый-
ымдыкъларыбызгъа киргендиле. 
Ол жыйгъан эки минг бла жарым 
нарт сёзюбюз да 1965 жылда китап 
болуп чыкъгъандыла.

 
ЭНЧИ  СЮЙМЕКЛИК

 Устазыбызны ол заманлада 
башхалада тюбемеген уллу библи-
отекасы болгъанды. Башха жерде 
къытлыкъ къысханда, анда илму, 
суратлау чыгъармалы китапла да 
кёп эдиле. Ол алагъа бек сакъ 
болгъанды. Бизге кураторлукъ 
этген беш жылны ичинде ол бары-
бызны да юйретген эди китапланы 
багъаларгъа, сюерге, алагъа 
сакъ болургъа. Алада болгъан 
магъанагъа тюшюндюрюучю эди 
окъуучуларын.

Бир кере аны бир китабы тас 
болгъанда, устазыбызны жар-
сыгъанын кёрюп, бизни хар би-
рибиз да тынчлыкъсыз болуп, 
излеп айланнганыбыз эсимдеди. 
Бизни алай къайгъыргъаныбызны 
кёргенде, устазыбыз бир кесек 
жарыгъан эди. Назмучу Танзиля 
уа аны ол сюймеклигин назмугъа 
салгъанды:

Къабыргъала таш тюйюл,
Китапладан къаланып.
Къошулгъанча ушакъгъа
Хар бир китап, сёз алып.
 
Жашайла акъылманла,
Болгъанча бу юйлери,
Гомерден башлап мында
Бизни Кязимге дери…
 

ЖАРЫКЪ ЭСГЕРИУЛЕ
Бюгюн да биз, аны студентлери, 

бирге жыйылсакъ, Аскер Макаро-
вични бизге айтыучу хапарларын, 
къайгъыргъанын, хар бирибиз да 
стипендия алыр ючюн салгъан 
къыйынын, чамларын эсге тюшю-
рюучюбюз. Аны жарыкъ ауазы 
къулагъыбызда къалгъанды.

Дерс бере келип, къалкъып 
къалгъан нёгерибизни кёрюп: 

«Аякъларынгы ёрге жыйып жат 
дегиз, ансы тынчаялмаз», - дегени, 
башха болумлада айтылып къал-
гъан жютю сёзлери эсибиздедиле.

Биз, жаш адамла, тохтай бол-
маз эдик, атасыны юсюнден сор-
гъаныбызда, Аскер Макарович: 
«Мен, сизге ушаш, Мухамматланы 
Мишала, Аминатланы Аняла этген-
леден тюйюлме. Атам туугъан кюн 
аппама къонакъгъа оруслу шуёху 
Макар келип къалып, къонакъны 
сыйын кёрюп, атама андан атагъан 
эдиле алай», - деп сагъыннган эди.

 
ШУЁХЛУКЪНУ 
ТАТЛЫЛЫГЪЫ

Аны энчи тенглери бар эдиле - 
Къайсын, Танзиля, аны баш иеси 
Шарабудин Магидов, Шаханланы 
Тимур… Уллу поэтле шуёхларына 
атагъан назмула жюрек жуму-
шакълыкъдан толудула. Баям, 
ала жангыз жашаучу устазыбызны 
жашауун жарыкъ этерге кюреш-
гендиле.

 
Бу юйде чыракъ окъун
Жанмайды артыкъ жарыкъ.
Лакъырдагъа устады
Юй иеси, сау къаллыкъ!..
Алтын накъыш чёмючню
Ол тапкадан сайлатып,
Узатады манга чай,
Хафизни да къаратып.
- Ич чай. Жумакъыл къызы,
Шапанг тюйюл алаша, –
Дейди юйню иеси,

Чам ауузуна жараша…- деп жаза-
ды Танзиля, шуёхуна махтау сала.

Ол аны юйюнде ётдюрген кюн-
лени тойлагъа да алышмазгъа 
айтады. Устазны чай эте билген 
хунерин да сагъына, анда акъ-
ылманла бардыргъан ушакъгъа 
тынгылайды.

Къайсын а, анга атап, «Бизге бе-
шик жыр айтылгъан тилибиз» де-
ген аламат назмусун жазгъанды.

 
КЪУУАНЧ, ЖАРСЫУ ДА

Бир жолукъгъаныбызда Аскер 
Макарович жашы юйдегиси бла 
келип кетген хапарын айтхан эди. 
Кеси башламаса, сорургъа базы-
нырыкъ болмаз эдим. Дмитрий 
Сухумда ёсгенин, Тбилисде окъуп, 
тарых илмуланы кандидаты бол-
гъанын, доктор иш  жазгъанын, 
юйюрю бла эки сабийи бла Мо-
сквада жашагъанын да къууанып 
санай эди устазым. Бетинде уа 
– бир энчи жарыкъ, къарамы да 
– башха. Ала бир бирни тапханла-
рына, устазымы ол насыбы ючюн 
ол кюн мен бек къууаннган эдим.

Башха жол тюбегенимде уа, жар-
сыдым. Устазым манга, дачасын-
дан келе, аны машина ургъанын, 
жаз башы эди, алайда эси аууп 
кёп тургъандан ёпкелерине сууукъ 
ётюп, эки ай чакълы больницада 
жатханын, ол окъутханланы бир 
къаууму, кёп жылны ичинде ано-
ним къагъытла жазып, аны ишден 
кетерирге кюрешгенлерин артыкъ 
мудахлыкъ бла санагъан эди. 
Къалай эсе да, бир терк къарыусуз 
болуп къалгъан устазымдан бир 
бек уялгъан эдим ол кюн.

КЮЙГЕН ЖЮРЕК 
1990 жылда 14 июньда хал-

къыбызны биринчи илму доктору 
Аппайланы  Аскер Макарович ду-
ниясын алышханды. Ол хапар ол  
окъутхан тёлюлени барын да му-
дах этген эди. Къырал а  ол сейир 
адамны жаланда эки кере махтау 
къагъытла бла къууандыргъанды.

Энди ангылайма, ол жангыз-
лыкъны жесири эди. Сылтауу 
уа, халкъ суннганча, ёхтемликде 
угъай, сюймекликде болгъанды. 
Жашлыгъын жарытып, сынау 
кюнюнде таукеллик бералмай 
къалгъан, тансыкълыгъы кюйдюр-
ген, тюбеп, жюрекге сабырлыкъ 
салалмагъан, кетип, унутула да 
билмеген сезим жашап тургъанды 
аны жюрегинде.

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

Эсде тутуу 

Къабарты-Малкъар 
къырал университетни 
филология факульте-
тинде орус-малкъар 
бёлюмде окъугъан 
тамата тёлю филоло-
гия илмуланы доктору, 
профессор Аппайланы 
Макарны жашы Аскер-
ни сохталарыдыла. Ол 
асыл адам жюз бла 
беш жыл мындан алгъа 
туугъан эди.

МАЛКЪАР ХАЛКЪНЫ 
БИРИНЧИ ИЛМУ ДОКТОРУ

ОЮМ

Солдан онгнга: Токумаланы Жагъафар, Шахмырзаланы Саид эм Аппайланы Аскер.
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КЪОНАКЪЛАНЫ Хасан

Конференция  УШАКЪ

-Халимат, сен бу организаци-
яда ишлегенли иги кесек заман 
болады, бери къалай тюшге-
нинги юсюнден айтсанг эди.

-1970 жылда  келгенме. Бек 
алгъа  цехде мастер болгъанма, 
артда бухгалтерияда ишлеген-
ме. Совет Союз чачылгъынчы, 
сёзсюз, хар зат да тап эди. Ор-
ганизациябыз ишлеп, ахча да 
мажара эди. Общежитибиз да 
болгъанды, шахарны юч жерин-
де кёп къатлы  мекямла да са-
лынып, фатарла да бергендиле.

Цехде тюкенлеге, школлагъа, 
башха жерлеге къонгуроула 
чыгъаргъанбыз. Алагъа керек-
ли затланы Белоруссиядан, 
Армениядан дагъыда башха 
жерледен келтиргендиле, про-
дукциябыз а саулай Совет Со-
юзда  сатылгъанды. Битеу да 
600 адам ишлегенди. Айгъа, 
бек аздан, 40-45 минг сом хай-
ыр келтире эди цех. Шёндю, 
жарсыугъа, алай тюйюлдю. 
Мекямла, фатарла да жокъ, цех 
да жабылыпды.

-Ол ачылса, анда ишлерикле 
табыллыкъмы эдиле да?

-Республикада бусагъатда 
кёзлери  кёрмеген неда аз-маз 
кёрген битеу да  2100 адам 
барды. Бизни  организациягъа  
710-су киреди. Аладан  къыркъы 
– сабийледиле. Эки жюзден ар-
тыкъ адам  бюгюн окъуна ишге 

тохтаргъа ыразы эди. Алгъа-
ракълада урунургъа сюйгенлени 
тизмесин жарашдырып беригиз 
дегендиле. Мен аны хазыр этген-
ме. Мындан ары не боллугъун 
а билмейме.  Бек иги эди жаш  
адамла  ишлеселе, юйюрлерине 
хайыр келтирселе.

-Сени баш борчунг неди?
-Манга кёп тюрлю жумуш же-

теди, тюрлю-тюрлю кереклени 
алыргъа болушама, тарыгъы-
улагъа, тилеклеге къарайма, 
аланы тындырыр ючюн а, тюр-
лю-тюрлю организациялагъа 
барама, артыкъда ВТЭК-де, 
Социал страхование фондда, 
врачлада терк-терк болама, 
телефон бла да сёлешеме. Со-
къурлагъа флешмагнитофонла, 
энчи таякъла керекдиле, ма 
аланы, дагъыда аллай башха 
керекли затланы мажарама.

Андан сора да, жууугъум, ах-
лум, танышым кёпдюле, алагъа 
тилеп, киймеген, тап сакъланн-
ган юс, аякъ кийимлерин кел-
тиртеме. Киши угъай демейди. 
Огъары Малкъардан бир паль-
тола келтиргендиле да, алыкъа 
кишини юсюне тиймегенле. Ин-
валидлени араларындан бери 
келип,  башдан аякъ кийинип 
кетгенле да кёпдюле.

-Халимат, къыркъ сабий 
барды дегенсе, алагъа уа не 
мадар? 

-Жыл  санлары эки жылдан 
онсегизге дериди. Сёзсюз, биз 
аланы  эсибизден бир такъыйкъ-
агъа да кетермейбиз. Жангы 
жылдан башлап, битеу байрам-
ланы белгилейбиз. Зоопаркга, 
музейлеге да элтиучюбюз.  Орус 
драма театр эмда Музыкалы 
театр бла да келишим этгенбиз, 
аланы концертлерине сабийле-
ни хакъсыз  кийиребиз. Спонсор-
ларыбыз да бир жумушубуздан 
артда турмайдыла. Сёз ючюн, 
Ахматланы Назир хажи оразаны 
кюнлеринде, отуз  эки минг сом-
гъа аш-азыкъ алып, хуржунла 
келтиргенди. Биз аланы къыркъ 
сабийге юлешгенбиз.

Бу кюнледе бир тиширыу 
да отуз хуржун келтирген эди, 
аланы да къарыусуз юйюрле-
ден чыкъгъанлагъа бергенбиз. 
Дагъыда «Русгидро» ПАО-ну 
Къабарты-Малкъарда филиа-
лыны директору Игорь Кладько 
энчи  китапла, къаламла да 
жибергенди. Предприниматель 
Лариса Бабугоева Нальчикде 
Профсоюзланы къаласына уллу  
юйюрледен эмда ёксюз къал-

гъан сабийлени  чакъыргъанды 
да, биз да ары бир жыйырма 
баланы элтгенбиз. Бизге Наль-
чик  шахарны тиширыуларыны 
советини председатели Лидия 
Дигешева да хар заманда да 
уллу себеплик этеди. Сау бол-
сунла.

-Халимат, мен билгенликден, 
сен спорт бла да кюрешесе. 
Шашкаладан спортну устасына 
кандидатса.

-Шашкалагъа онжыллыгъым-
да юйреннгенме, андан бери 
аладан айырылмайма. Ала ман-
га шуёхла табаргъа да болуш-
хандыла. Мени халкъла аралы 
эмда Битеуроссей  эришиуледен 
10-дан артыкъ алтын майдалым 
бла 30 дипломум эмда грамотам 
бардыла. 

Сочиде Паралимпиада оюнла-
ны къууанчлы жабылыуларына 
бизни республикадан спортчула-
ны да чакъыргъан эдиле да, мен 
да аланы араларында болгъан-
ма. Спортну Сочиде ётген халкъ-
ла аралы фестивалында алгъан 
чемпион  ат манга артыкъда 
багъалыды. Спорт, саулугъунга 
жарагъаны бла да къалмай, 
адамланы жууукълашдырады, 
бирикдиреди, шуёх этеди.

Адам не тюрлю болумда да 
кёлсюзлюк этерге керек тюйюл-
дю, жамауат бла бирге болур-
гъа, анга жараргъа, спорт бла, 
башха зат бла да кюреширге 
керекди. Ма ол заманда ауругъ-
анынгы да унутаса. Мен  аны 
кеси юсюмде сынадым.

Ушакъны ХОЛАЛАНЫ 
Марзият бардыргъанды.

Суратны автор алгъанды.

Санкт-Петербургну бек бел-
гили музейинде – Эрмитажда  
- «Тарых кийимле кийген  автор 
гинжи» («Авторская кукла в 
историческом костюме») деген 
кружок ишлейди. Анда кийимни 
тарыхын билген эм бичерге-ти-
герге юйретген устазла окъута-
дыла. Аланы башчылыкълары  
бла сабийле гинжиле къурайды-
ла, аланы толусунлай кеслери 
этедиле. Неден да сейири: школ-
чуланы ишлерин Эрмитажда 
кёрюрге боллукъду! 

Бусагъатда пандемия ючюн  
кружокну иши онлайн халда бар-
дырылады. Эрмитажны ВКон-
такте  бетинде битеу бу кружокну 
дерслери салыннгандыла. Ала 

бла Нальчикде  эм Россейни 
битеу шахарларында  хар сюйген 
адам шагъырей болаллыкъды. 

Интернетни хайырындан ахшы 
сынам терк жайылады. 

БАЙСЫЛАНЫ Марзият. 

Республиканы Спорт министерствосу 
билдиргенине кёре, 15-22 сентябрьде  
Стамбулда  ётген олимпиада тхэквондо-
дан «Битеудуния тхэквондо федерацияны 
президентини европалы  кубогу» деген G-1 
классда алтынчы халкъла аралы турнир 
бардырылгъанды.

Анда Россей жаш тёлюню арасында 
Къабарты-Малкъарны тхэквондо школуну 
окъуучулары да тутушхандыла. 

Милана Бекулова (44 кг.) бла Ислам 
Шокуев (51 кг.) къыралыбызны  хазнасына  
алтын майдалла къошхандыла. Кюмюшню 
уа Ахметланы Дамир (55 кг.) келтиргенди.
Хорлагъанла Ахметланы Амирде жарау 
этедиле.

Ала ючюсю да  2022 жылда Европаны 
жаш тёлюню арасында ётерик биринчили-
гине къатышырыкъдыла.

Келир жылдан сабийден 
ауругъан тиширыулагъа эм 
сабий туугъанда бир кере 
этилген тёлеулени  алыр ючюн 
заявление жазаргъа керек 
боллукъ тюйюлдю. Ахча ав-
томатизацияланнган халда 
тёленирикди, деп бидириледи 
РФ-ни Урунуу министерствосу-
ну сайтында. 

Аны себепли Социал стра-
хование фонд бла байлам-
лыкъла да тюрленедиле. 2022 
жылда 1 январьдан баш-
лап больничныйге чыкъгъа-
ныны юсюнден документле 
электрон амал бла хазырла-
нырыкъдыла. Тёлеулени уа   
борчлу халда страхованияны 
чеклеринде фонд кеси терге-
рикди. Ишчини айлыгъыны, 
сабийден ауругъаны бла бай-
ламлы солуугъа кетгенини, 
бала тапханыны юслеринден 
битеу шартла фондха жууаплы 
ведомстволадан тюзюнлей 
белгили этилликдиле. Посо-
бие да алагъа кёре тергел-
ликди. 

Эсигизге салайыкъ, тёлеуле 
140 кюннге этиледиле – сабий 
туугъунчу эм туугъандан сора 
да 70-шер кюн саналады. По-
собияны ёлчеми  тиширыуну 
айлыгъына кёре къуралады:  
ахыр эки жылда хакъы бирге 
къошулуп. Сёзге, ана декретге 
2021 жылда чыгъа эсе, ол 2019, 
2020 жыллада алгъан хакъы 
бирге къошулады. Алай ишчи 
стажы 6 айгъа жетмей эсе уа, 
тёлеуле айлыкъны эм аз ёлче-
мине кёре саналадыла. 

Сабий туугъанда атагъа 
неда анагъа бир кере ахча 
тёленеди. Быйыл  индексация 
этилип, бу къырал болуш-
лукъну ёлчеми 18 886 сомгъа 
жетгенди. 

ТИКАЛАНЫ Фатима 
хазырлагъанды. 

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» 
спорткомплексде (UWW)  битеуроссей 
турнир ётгенди. Ары Россейден 400 
спортчу къатышханды, ала жыл сан-
ларына кёре алты къауумда тутушхан-
дыла. 

Анда бизни спортчу жашчыгъыбыз 
Къудайланы Беслан 38 килограмм ау-
урлукъда  биринчи жерни алгъанды. Ол  
Баксанда А.Т. Шаов атлы спорт школда  
жарау этеди. 

Хорлагъанлагъа «Спортну устасына 
кандидат» эм «Спортну устасы» деген 
атла берилгендиле.

ДОДУЛАНЫ Мадина.

«Адам къайсы болумлада да
 кёлсюзлюк этмезге керекди»
Бир кесек заманнга кёзлеринги жабып неда бир зат бла къы-

сып, къарангыгъа тюшюп бир кёр. Аны къой,  чыракъ жарыкъ-
гъа юйренип, ол ёчюлсе, олсагъат къайгъы этип башлайбыз.

Кёзлери туугъанлы да кёрмегенле уа къалай турадыла? 
Алагъа  адам къайгъырамыды? Ма ол эмда башха соруулагъа  
Сокъурланы битеуроссей обществосуну Нальчик шахар ор-
ганизациясыны председатели Улбашланы Халимат, Темук-
куланы Магометни къызы, жууапла бергенди.

Роспотребнадзорну КъМР-де 
управлениясындан  билдир-
генлерича, губула аслам жай-
ылмаз ючюн  оператив халда  
мониторинг этиледи. Алай 
бла жылыла келгенли къуртла 
къабып медицина учреждени-
ялагъа 652 адам тюшгенди, ол 
санда  271 сабий.  

Профилактика халда бый-

ыл  250 гектар жер губулагъа 
къажау препаратла бла таза-
ланнганды. Хар замандача, 
быллай жумушла сабийлени 
саулукъларына бакъгъан, би-
лим берген учрежденияланы, 
лагерьлени, санаторийлени, 
стадионланы, паркланы, меди-
цина организацияланы тийре-
леринде эмда башха жерледе 

этиледиле. Профилактикагъа 
деп муниципал бюджетледен 
эм организацияладан   ахча 
бёлюнеди. Акарицид  обработ-
каланы  бу жаны бла ишлерге 
эркинликлери болгъан  энчи 
организацияла бардырадыла.  
Ол качестволу   тамамланы-
рына санитар-эпидемиология  
службала контроль этедиле.  
Быйыл тийишли ишле саулай 
86,6 гектарда ётдюрюлгенди-
ле.  

Хайыуанланы да губула къап-
мазча профилактикагъа аслам 
эс бурургъа тийишлиди. Аны 
ючюн ветеринар службаланы 
келечилерине билдирирге ке-
рекди, ахчаны да  малланы 
иелери кеслери  тёлейдиле. 

Губула аслам жайылып адам-
гъа, малгъа да заран сал-
мазча,   Роспотребнадзорну 
республикада управлениясы 
болумну къаты контрольда 
тутады. 

КУРДАНЛАНЫ Сулейман. 

Конференциягъа Россейден 
бла тыш къыралладан 126 ор-
ганизацияны келечиси  къатыш-
ханды, ол санда 840 адам он-
лайн амалны сайлагъандыла.    
Аны чеклеринде  77 чакълы  
алим  кеслерини  проектлери  
бла шагъырей этгендиле.   Ол 
санда алты пленар, 66  доклад 
эм беш презентация болгъан-
ды. Ала  травматология, ортопе-
дия, нейрохирургия, бет-жаякъ  
хирургия, онкология   жаны бла 
инженерия, стоматология эм 
башха бёлюмле бла байламлы 
багъыу ишге эм  жангычылыкъ-
лагъа  жораланнгандыла.    

КъМКъУ-ну илму-излем  про-
ректоруну къуллугъун толтур-
гъан, прогрессив полимерле эм 
аддитив технологияла жаны бла 
илму-тинтиу араны таматасы  
Светлана Хаширова бирси ор-

ганизацияла бла байламлыкъ 
жюрютюуню юсюнден  хапар-
лагъанды. 

 Ол санда «НИИ-ни Сабий 
хирургия  эм травматология 
бёлюмюню  таматасы меди-
цина илмуланы доктору Жан-
на Семенова  университетде  
жарашдырылгъан полимер 
материалладан  медицинада 
хайырланылгъан  имплантант-
ланы юсюнден айтханды  эм 
аланы  чыгъарырча  келишим  
этилгенин билдиргенди. Жанна 
Борисовнаны башламчылыгъы 
бла  консорциум къуралгъан-
ды. Анга  КъМКъУ,  РФТНИИ-
ни  Сабийге терк  хирургия 
эм травматология болушлукъ 
берген,  бир патология  эм  
патофизиология бёлюмлери 
киредиле.  Аны чеклеринде биз  
керек  имплантантла хазырлап, 

аланы  жаныуарлада сынап 
кёргенбиз.  Бюгюнлюкде кли-
никагъа дери тинтиу ишлени 
тамамлагъанбыз. Бусагъатда 
сертификацияны ётюп башха  
сынаулагъа кёчерикбиз»,- де-
генди Светлана Юрьевна. 

- Бу жол форумгъа жаш алим-
ле, аспирантла, студентле, 
специалистле да аслам къа-
тышхандыла. Аланы бир къау-
уму  айырмалы ишлери ючюн  
дипломла бла саугъалагъа 
тийишли болгъандыла. Ол 
санда  полимерледен  жангы 
излемлеге келишген  материал-
ланы  хазырлау, бийик  техноло-
гияланы хайырланыу Россейде 
эм дунияда да медицинаны 
айныууна ахшы себепликни 
этерчадыла,- дегенди Жанна 
Семенова да.  

Андан сора да, форумну 
чеклеринде КъМКъУ   бла 
Москваны къырал медико-сто-
матология университети  илму-
практика байламлыкъ жюрюр-
тюрге  келишгендиле.  Ызы 
бла университетни ректоруну 
къуллугъун толтургъан Юрий 
Альтудов, биринчи проректорну 
къуллугъун толтургъан  Вадим 
Лесев эм Светлана Хаширова  
къатышып, арада бардырыл-
лыкъ  къыйматлы проектле да 
сюзюлгендиле. 

Форумну ахырында жый-
ылгъанла 2023 жылда аны 
ючюнчю кесегин бардырыргъа 
оноулашхандыла. Болсада   ол 
къайсы  темагъа жораланы-
рыгъы уа  алыкъа  ачыкълай 
къалады. 

МАГОМЕТЛАНЫ Сулейман. 

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ

Медицинаны айныуу –
бюгюнлюкню магъаналы излеми  

Кёп болмай Илмуну бла тех-
нологияланы жылына жорала-
нып  Къабарты-Малкъар къы-
рал  университетни  Элбрусда  
билим бериу-илму комплек-
синде «Медицинагъа бийик 
илму: аддитив технологияла, 
медицинада  жангы мате-
риалла  эм  физика амалла»  
деген экинчи халкъла аралы 
илму-практика конференция 
ётгенди. Ол очно эм заочно 
халда бардырылгъанды.  Аны 
юсюнден бизге вузну пресс-
службасындан билдиргендиле. 

Закон

Ахча башхача 
тёленирикди

ТИНТИУЛЕ  

Губула аслам жайылмазча

ТХЭКВОНДО

ГРЭППЛИНГ


