
Бу хапарны «За-
ман» газетге къа-
бартылы жазыучу 
Анфиса Фирова 
(Канукова) ийгенди. 
Ол кёчгюнчюлюкде 
болгъан таулу жуу-
укъларыны  къадар-
лары бла шагъырей 
этерге сюйгенди 
окъуучуларыбызны:

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИВРЕМЯ

Газета издается на 

балкарском языке 

с 1924 года.

Интернет-версия: 

gazeta.zamankbr.ru

Геуюрге кюн,
тотурну ал айы

(март), 7, 
2023 жыл

№ 26 (21227)

Жыйылыу 2 бет Спорт 4 бетТансыкълау 3 бет

КъМР-ни Жарыкъ-
ландырыу эмда илму 
министерствосу озгъан 
жылда тамамлагъан 
эмда анда быйылгъа 
белгиленнген борчланы 
юслеринден жыйылыу 
болгъанды. 

22-25 февральда Иран-
ны ара шахары Тегеран-
да дзюдодан «Persian 
Gulf Cup» (Персия 
богъазны кубогу) деген 
халкъла аралы турнир 
ётгенди. Анга Россей-
ден, Ирандан, Иракдан 
бла Афганистандан 
онеки команда къатыш-
хандыла. 

Даражалы эришиуледе –  ахшы эсепле

Мени таулу аммам

8 март – Малкъар халкъны кёчгюнчюлюкде 
азап чекген адамларын эсгериуню кюню

Экономика

Филармония коллективлеге къырал 
болушлукъну кючлендирир муратда 
бегим этеме:

1. Тохташдырыргъа:
профессионал тепсеу эмда жыр-

тепсеу коллективлеге чыгъармачылыкъ 
проектлерин бардырыргъа къыралны 
жанындан себеплик этер мурат бла Къа-
барты-Малкъар Республиканы Башчы-
сыны жыл сайын конкурс бла тёленирик 
эмда хар бири миллион сомну тутхан юч 
грантын;

симфония оркестрлени профессионал 
коллективлерине чыгъармачылыкъ про-
ектлерин бардырыргъа къыралны жа-
нындан себеплик этер мурат бла Къабар-
ты-Малкъар Республиканы Башчысыны 
жыл сайын конкурс бла тёленирик эмда  
миллион сомну тутхан бир грантын.

2. Белгилерге:
бу Указны 1-чи пунктунда кёргюзтюлген 

грантла (андан ары – жаланда грантла) 
2023 жылдан берилип башланадыла;

грантла Къабарты-Малкъарны Баш-
чысыны оноуу бла республиканы Пра-
вительствосуну кёргюзтюуюне кёре бир 
жылгъа тохташдырыладыла.

3. Къабарты-Малкъар Республиканы 
Правительствосу борчлу этиледи:

грантланы, аланы бериуню эмда ала 
къалай берилгенлерине контроль этиу-
ню (кёз-къулакъ болууну) жорукъларын 
белгилеген болумну къабыл кёрюрге;

Къабарты-Малкъарны республикалы 
бюджетин кезиулю финанс жылгъа, 
башха жыллагъа да къурай туруп, грант-
ланы тёлеуге керек боллукъ ахчаны эсге 
алыргъа:

грантла ючюн жыл сайын конкурс бар-
дырылырын жалчытыргъа.

 4. Бу Указ басмаланнган кюнден баш-
лап кючюне киреди. 

КъМР-ни Башчысы Казбек 
Коков республикада жашагъан  
къауум адам бла тюбешгенди 
эмда аланы тилеклерине бла та-
рыгъыуларына тынгылагъанды.

Андан себеплик этерин из-
леп, аскерчиле эмда энчи аскер 
операциягъа къатышханланы 
юйюрлери келгендиле. Аланы 
тилеклерине бла жарсыуларына 
кёре, жууаплы къуллукъчулагъа 
тийишли буйрукъла берилген-
диле. Республиканы оноучусун-
дан болушлукъ этерин излеп 
келгенлеге ол жууукъ заманда 
тапдырыллыкъды.

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну 

пресс-службасы.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы                                        К. КОКОВ     
Нальчик шахар, 2023 жылны 6 марты, №17-УГ

Чыгъармачы коллективлени къауумуна 
Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 

грантларын тохташдырыуну юсюнден 
 Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны

У К А З Ы

Приём

Бу проектни чеклерин-
де, Къабарты-Малкъарда, 
буруннгу жылдан башлап 
юч регион проект бар-
дырылады. Биринчиси – 
«Кеслери иш бла кюреш-
ген инсанлагъа иги болум 
къурауду». Аны магъа-
насы аллай адамлагъа 
къыралдан себеплик этиу 
бла байламлыды.

«Бизнес къураргъа эмда 
бардырыргъа женгил онг-
ла бериу» регион проект 
нени юсюнден болгъанын 
а аны аты кеси айтады. 
Дагъыда аны хайырындан 
социал предприниматель-
ство бла кюрешгенлеге 

эмда жыл санлары 25 
жыл бла чекленнген пред-
принимательлеге ахча 
бла болушургъа дейдиле.

Ючюнчю регион про-
ект а «Гитче эмда орта 
предпринимательство бла 
кюрешиуню тирилтиудю». 
Аны чеклеринде, Къа-
барты-Малкъар Респу-
бликаны Гарантияла бла 
жалчытхан фондуна эмда 
КъМР-ни Предпринима-
тельствогъа себеплик 
этиу арасына ахча берил-
ликди. Биринчиси поручи-
тельство неда гарантияла 
бериу жаны бла борчла-
рын толтурлукъду. Ара уа 

гитче эмда орта предпри-
нимательствону, дагъыда 
экспорт бла кюрешген 
предприятияланы жумуш-
ларын жалчытырыкъды. 
Саулай айтханда, миллет 
проектни тамамларгъа 
быйыл 191,8 миллион сом 
къоратыллыкъды.

А л е кс а н д р  И с а е в и ч 
айтханыча, озгъан айны 
эсеплерине кёре бизни 
республика бу миллет 
проектни информациялы 
жаны бла туура этиуде 
алчы регионладан бири 
болгъанды.

ОМАРЛАНЫ Мурат
 хазырлагъанды.

«Гитче эмда орта предпринимательствону айнытыу жаны бла федерал 
корпорация» АО-ну башчысы Александр Исаевич бардыргъан кенгешде 

«Гитче эмда орта предпринимательство, предпринимательство башламчы-
лыкълагъа себеплик этиу» деген миллет проектни тамамлауну юсюнден 

сёлешиннгенди. Аны ишине КъМР-ни экономиканы 
айнытыу министри Рахайланы Борис да къатышханды.

 Кенгеш

Мусукланы Алий бил-
диргеннге кёре, миллет 
проектлени  тамамлау 
жаны бла бизни респу-
блика саулай къыралда 
ал жерледен бирин ала-
ды, СКФО-да уа биринчи-
ди. Аны ачыкълагъан кё-
рюмдю 99,19 процентди.

Проектлени чеклеринде 
былтыр не зат этилгенини 
эмда быйылгъа борчла-
ны юсюнден КъМР-ни 
экономиканы айнытыу 
министрини орунбасары 
– анда тийишли департа-
ментни башчысы Хусен 
Тимижев хапарлагъан-
ды. Ол айтханыча, 2022 

жылда 46 регион проект 
бардырылгъанды. Аланы 
барына да 14,8 милли-
ард сом бёлюннгенди. 
Ол санда 12,5 миллиар-
дны федерал бюджетден 
жибергендиле. Ахчаны 
99,4  проценти хайыр-
ланылгъанды.  Аны да 
иги кёрюмдюге санаргъа 
тийишлиди. Тогъуз про-
ектни юсю бла уа битеу 
белгиленнген ишле жик-
жиги бла тамам этилген-
диле. Ала ма быладыла: 
«Иш бла жалчытыугъа 
себеплик этиу», «Спорт – 
жашауну мардасы», «Та-
мата тёлю», «Юйюрлеге 

сабий т уугъанда ахча 
бла болушлукъ этиу», 
«Онкология ауруулагъа 
къажау туруу», «Жюрек-
тамыр ауруулагъа къа-
жау т уруу»,  «Биринчи 
медик-санитар болуш-
лукъ бериу системаны 
айнытыу», «Саулукъ сакъ-
лауда, ЕГИСЗ системаны 
мурдорунда цифра лы 
онгла къурау», «Саулукъ 
сакълау системаны ал 
бёлюмюн жангыртыу».

Хусен Тимижев «Ма-
даният болум», «Чыгъ-
армачы адамла», «Реги-
он эмда жер-жерли жол 
сеть», «Къоркъуусузлу 

эмда тап жолла» деген 
проектлени да белгиле-
генди.  Дагъыда «Биз-
нес бла женгил кюрешип 
башларгъа онгла къу-
рау», «Кеслерин иш бла 
жалчытхан гражданлагъа 
себеплик этиу», «Туризм 
инфраструктураны айны-
тыу», «Агропромышлен-
ность комплексни про-
дукциясыны экспорту», 
«Цифралы экономика» 
эм талай башхаларын да 
сагъыннганды.

Белгиленнген борчла-
ны толтурурча, асламлы 
информация средствола 
(СМИ) бла тири ишлерге 

чакъыргъанды докладчы. 
Дагъыда ишлене тургъан 
объектлени юслеринден 
толу хапар болургъа ке-
реклисин чертгенди.

Быйыл а республика 
онеки миллет эмда 45 
регион проектни бардыра-
ды. Алагъа 10,6 миллиард 
сом къоратыргъа дейди-
ле. Мусукланы Алий ишге 
дайым кёз-къулакъ болур-
гъа, ай сайын отчёт этип 
турургъа чакъыргъанды, 
анга ким жууаплы болгъа-
нын да туура этгенди.

УЛБАШЛАНЫ Мурат 
хазырлагъанды.

Байсолтанланы Къана-
матны жашы Къантемир 
энчи аскер операциягъа 
биринчи кюнледен башлап 
къатышады, къуллугъун, 
аскер борчун да бет жа-

рыкълы толтурады. Аныча-
лагъа чынтты солдат дей-
диле. Ол кишилиги, бийик 
усталыгъы эмда антына 
кертичилиги бла айырма-
лыды.

Бу кюнледе уа Къанте-
мирни жууукъларына ахшы 
хапар келгенди – жаш Рос-
сей Федерацияны Прези-
дентини Указы бла Суворов 
атлы майдал  эмда РФ-ни 

Къоруулау министерство-
суну буйругъу бла «За воин-
скую доблесть» майдалны 
экинчи даражасы бла са-
угъаланнганды. Ол махта-
угъа уа ётгюр жаш душман 
бла къазауатда жигитлик 
эмда батырлыкъ этгени 
ючюн тийишли болгъанды.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында Стратегиялы айнытыу эмда миллет проектле жаны бла 
советни президиумуну кенгешин Правительствону Председатели Мусукланы Алий бардыргъанды. 

Жыйылыугъа аны орунбасарлары, министрле эмда аланы экинчилери къатышхандыла.

Къабрты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Багъалы жерлешле!
8 мартда Къабарты-Малкъар Республиканы тарыхында бек къый-

ын кюнледен бирине – малкъар халкъны Ата журтундан зор бла 
кёчюрюлгенине – 79 жыл болады. Биз барыбыз да къужурлукъдан 
эм законсузлукъдан жоюлгъанланы, ёз от жагъаларына къайтыргъа 
буюрулмагъанланы алларында баш иебиз. Аланы юсюнден эсгериуле 
ёмюрледе да жюреклерибизде сакъланырыкъдыла.

Къыйынлыкълагъа эм этилген артыкълыкълагъа да къарамагъанлай, 
малкъар халкъ чыдагъанды, кесини тин байлыкъларын, адет-тёре-
лерин, тилин сакълагъанды, тарых ата журтуна къайтып, социал эм 
маданият айныуунда бийик жетишимлеге жетгенди.

Бюгюнлюкде малкъар халкъ ышаныулу айныйды, республикабызны 
халкъларыны кючлю, шуёх юйюрюнде Къабарты-Малкъарны там-
благъы кюнюн къурайды.

Деменгили къыралыбызны битеу халкълары бла бирликде биз 
шёндюгюлю чакъырыулагъа тийишли жууап этеригибизге, ёз Къа-
барты-Малкъар Республиканы эм Ата журтубузну игиликлерине 
эм жашнауларына деп салгъан борчларыбызгъа жеталлыгъыбызгъа 
толусунлай ийнанама.

КъМР-ни Башчысы 
Казбек Коковну республиканы халкъына 

Ч А КЪ Ы Р Ы У  С Ё З Ю

Антына кертичилиги бла айырмалы
 Махтаулукъ

Биз мында ёлюп къаллыкъ 
                                     тюйюлбюз,
Бир да къоркъмасын тёлюбюз.
Къыйынлыкъ бизни бууардан 
                                               болса,
Зулмудан кючлю кёлюбюз!

Къумлагъа сингип, жутулуп 
                                           къалмаз
Бу сууумагъан къаныбыз.
Къозгъалып, бурулуп, жел 
                                     жауун болуп,
Малкъаргъа къайтыр жаныбыз.

Сен мени ёхтем, чыдамлы 
                                           халкъым,
Бетинги онгмаз нюрю бар.
Сенден а сыйлы, сенден а нюрлю
Дунияда жангыз Бири бар!

Биз мында ёлюп къаллыкъ 
                                         тюйюлбюз.
Бир да къоркъмасын тёлюбюз.
Жаланнгачлыкъдан, ачлыкъдан 
                                                  къаты –
Тобукъланмагъан кёлюбюз.

ШАУАЛАНЫ Акат

Зулмудан кючлюдю кёлюбюз

Занкишиланы Ибрагим.

Окъутууну бла юйретиуню 
ышаннгылы амалларын сюзгендиле
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Саулукъ  

Окъутууну бла юйретиуню

Жыйылгъанланы ал-
ларында сёлеше, 

Анзор Клишбиевич асла-
мысында «Билим бериу» 
миллет проектни чекле-
ринде «Бюгюннгю школ», 
«Хар сабийни да жетиши-
ми», «Цифралы окъутуу 
система», «Жаш профес-
сионалла», «Социал тири-
чилик» дегенча федерал 
проектле жашауда къалай 
бардырылгъанларыны 
юслеринден айтханды. 
Сёз ючюн, республиканы 
«Бюгюннгю школ» про-
ектге къатышханыны се-
бебинден жангы эмда 
шёндюгюлю билим бериу 

мекямланы ишлерге онг 
чыкъгъанды.

Алай бла уа 1785 окъуучу 
сыйынырча жер да ачыл-
гъанды. Жангы мектепле 
Прохладный шахар округда 
(785 жер), Куба элде бла 
Нарткъалада (экисинде 
да 500-шер жер) ишленн-
гендиле.

2023 жылда уа жети 
мектепни къурулушун бо-
шаргъа мурат барды. Ала 
ишленселе уа, регионда 
дагъыда 4539 сабийге жер 
боллукъду, аладан 1500-сю 
Нальчикде ачыллыкъды.

«Хар сабийни да жети-
шими» федерал проектни 
чеклеринде уа физкультура 
эмда спорт бла кюрешиуге 
шёндюгюлю эмда тын-
гылы болумланы къурау 
жаны бла иш андан ары 
бардырылгъанды. Алай 
бла онеки спорт залгъа ре-
монт этилгенди. Ала жангы 
окъуу жылны аллындан 
ишлеп башлагъандыла. 

Бу жумушланы тамамлар 
ючюн жыйырма сегиз мил-
лиондан аслам ырысхы 
къоратылгъанды.

Дагъыда онтёрт окъутуу 
гимназияда къошакъ 

билим бериуден 930 жангы 
жер къуралгъанды. Бу ишни 
жашауда бардырыр ючюн 
а, сегиз миллион сомдан 
аслам ахча бёлюннгенди. 
Быйыл да бу жаны бла иш 
андан ары бардырылыргъа 
белгиленеди.

«Цифралы окъутуу систе-
мада» уа озгъан жылда 54 
билим берген юйню ырыс-
хы-техника мурдорлары 
жангыртылгъанды. Алагъа 

шёндюгюлю компьютер 
оборудование да алынн-
ганды.

Орта усталыкъ билим 
бериу жаны бла про-

ектлени юслеринден айт-
хан заманда уа, «Жаш про-
фессионалланы» жашауда 
бардыра, былтыр тёрт къы-
рал бюджет усталыкъ мах-
кемени мурдорунда онбир 
шёндюгюлю мастерской 
ачылгъанды. Ала (мастер-
скойла) «Промышленность 
эмда инженер технологи-
яла», «Искусство, дизайн 
эмда жалчытыу бёлюм» 
дегенча ызлада ишлерик-
диле.

Регионда «Жаш про-
фессионалла» эмда «Аби-
лимпикс» чемпионатланы 
озгъан жылда алтынчы 
кере бардырыуну эсеплери 
ачыкълагъаннга кёре уа, 
сагъынылгъан эришулени 
къурау энди бютюн игилене 
баргъаны сезилгенди. Анга 
уа хар жолдан чемпионат-

ланы ызлары бла алагъа 
къатышыргъа сюйгенлени 
санлары кёпден-кёп бола 
баргъанлары шагъатлыкъ 
этеди. Андан да бег а хунер-
лерин сынаргъа излегенле-
ни усталыкъ даражалары 
ёсе, ала болдургъан жети-
шимле да къууандыра бар-
гъанлары кёллендиреди.

Алайды да, «Жаш про-
фессионалла» миллет 

чемпионатны Тюменьде 
озгъан урумунда «Призва-
ние» колледжни окъуучусу 
«Саулукъ сакълау эмда со-
циал жаны бла къайгъыры-
улукъ» деген ызда экинчи 
жерге чыкъгъанды. Уста-
лыкъ даражалары ючюн 
тёртеулен медальонла бла 
саугъаланнгандыла. Чем-
пионатны Москвада барды-
рылгъан ахыр бёлюмюнде 
уа Гергъокъланы Лейля 
«Быстыр тигиучю» деген 
ызда биринчиликни ал-
гъанды. Аны уа Нальчикни 
женгил промышленность 

 Байламлыкъла 

КъМР-ни Жарыкъ-
ландырыу эмда илму 
министерствосу озгъан 
жылда тамамлагъан 
эмда анда быйылгъа 
белгиленнген борчланы 
юслеринден жыйылыу 
болгъанды. Аны ишине 
Правительствону Пред-
седатели Мусукланы 
Алий, ведомстволу 
министр Анзор Езаов, 
школланы, бирси окъуу 
юйлени, билим бериу 
управленияланы келечи-
лери да къатышхандыла.

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ 
сакълау министри Рустам Калибатов 
Нальчикден коллегалары бла бирге 
Чегем районну ара больницасыны 
поликлиникасында болгъанды. Ала 
мында ишлеген специалистле бла 
бирге приём бардыргъандыла.  

Битеу да 87 саусуз жазылгъанды ол кюн, 
болсада медикле аланы барысына да 
къараргъа онг тапхандыла. Рустам Михай-
лович усталыгъына кёре хирург-онколог 
болгъаны себепли, бу жаны бла жарсыула-
ры болгъанлагъа эс бургъанды. Ол санда 
аланы арасында  операция этилирге керек 
болгъанланы да тинтгенди.   

Дагъыда къан тамырла жаны бла хи-
рург, профессор, диагностика  араны баш 
врачыны къуллугъун толтургъан Ахмед 
Асланов, ультрасонография (УЗД) жаны 
бла специалист Бачиланы Сакинат, КъМР-
ни Саулукъ сакълау министерствосуну 
штатда болмагъан баш специалисти-не-
врологу Эмма Улимбашева, кардиология 
диспансерни  кардиологу  Мурат Агиров 
эм Республиканы клиника больницасыны 
ортопеди Алим Макоев да усталыкъларына 
кёре келгенлеге къарагъандыла.  

Рустам Калибатов тышына чыгъып, сау-
сузлагъа къарау – специалистле жетмеген   
районлада тийишли медицина болушлукъ-
ну тапдырыргъа ахшы себепликди, деп 
чертгенди.    

– Кабинетде олтуруп, саусузланы ба-
рысына да эс буралмайса. Ол себепден 
быллай акцияланы кезиуюнде  болумну 
игирек ангылайса. Аланы къыйналгъан-
ларын  кеси кёзюнг бла кёресенг, бютюн 
бек  къайгъыраса.  Саусузланы арасында  
медицина болушлукъну республикадан 
тышында, даражалы федерал магъаналы 
медицина учреждениялада алыргъа сюй-
генле да бардыла. Дарманлагъа льгота 
излегенле эм башха жумушларын тамам-
ларгъа сюйгенле да  аз тюйюлдюле, – деп 
къошханды министр. 

Алгъаракъда «Саулукъ сакълауну бирин-
чи болушлукъ берген бёлюмюн игиленди-
риу» программагъа кёре  поликлиникагъа  
тынгылы ремонт этилгенди. Бюгюнлюкде 
жангыртылгъан  стационар ишин жети-
шимли бардырады. 

КъМР-ни саулукъ сакълау мини-
стри  Рустам Калибатов Нальчикни 
2-чи номерли лецейини медицина 
классларыны  окъуучулары бла 
«тёгерек стол» бардыргъанды. Анда 
сёз къыралны вузларында меди-
цина усталыкъла алыуну юсюнден 
баргъанды. Аны чеклеринде жангы 
амалланы, технологияланы хайыр-
ланыу эм башха соруула да кётю-
рюлгендиле. Жыйылыуда лицейни 
медицина классын Нальчикни 1-чи 
номерли клиника больницасы кеси 
боюнуна алгъаны да сагъыныл-
гъанды.    

Министр айтханнга кёре, быллай тю-
бешиулени магъанасы медицинаны 

сайлагъанлагъа окъургъа онг тапды-
рыргъады эм ызы бла республикада 
урунурча этергеди.   

– Медицина класслагъа  багъыу орга-
низация къараргъа, юйретирге керек-
диле. Жаш адамла алада сынамларын 
кючлерча, сайлагъан усталыкълары бла 
толуракъ шагъырейленирча курсланы да  
ёталлыкъдыла. Быллай тюбешиуле  тё-
рели болургъа керекдиле. Ала Нальчик-
де энчи медицина класслары болгъан 
мектеплерини барында да бардырыл-
лыкъдыла.   Ызы бла аны районлада ёт-
дюрлюкбюз, – деп къошханды министр.  

КъМР-ни саулукъ сакълау министрини 
орунбасары Марат Кармов,  ведомствону 
кадрла жаны бла бёлюмюню таматасы 
Рузанна Ордокова,  Нальчикни 1-чи 
номерли  клиника  больницасыны баш 
врачы Анзор Кумышев да окъуучуланы 
сорууларына  жууапла бергендиле. 

Школчула Республикалы клиника 
больницагъа чакъырылгъандыла. Ала  
алгъа хирургланы  ишлери бла шагъы-
рейленирикдиле. 

Эндиги тюбешиу а Нальчикни 14-чю 
гимназиясыны окъуучулары бла ёте-
рикди. 

Къабарты-Малкъарда саулукъ 
сакълауну айнытыу бла байламлы  
республикалы программагъа кёре 
къагъанакъ сабийлени ёлгенлерини 
санын иги кесекге азайтыргъа онг 
чыкъгъанды.    

Ахшы кёрюмдюге уллу иш барды-
рылгъаныны  хайырындан жетерге онг 
табылгъанды. Ол санда  сабийден ауур-
лукълары болгъан тиширыуланы  неда 
балаларыны саулукъларына бусагъатда 
Республиканы перинатал арасында 
тийишли медицина болушлукъ тапды-
рылады. Бюгюнлюкде мында ахшы 
специалистле урунадыла эм  жангы обо-
рудование да хайырланылады.  

Аны  бла бирге  Республиканы  сабий  
кёп профильли арасында да жыйыр-
ма тюрлю ауруудан багъар амал къу-
ралгъанды.  Мында жылгъа регионну 
районларындан бла шахарларындан 15 
мингден аслам сабийге багъылады.   

Арт заманда республикада жангы 
медицина учреждениялагъа тынгылы 
ремонт этиледи, жангылары да ишле-
недиле. Аланы мюлк-техника онгларын 
игилендириуге да аслам эс бурулады.  
Андан сора да, адамла саулукълу жашау 
бардырырча мадарла да этиледиле.  

МАГОМЕТЛАНЫ Сулейман
 хазырлагъанды.  

Жыйылыу

ышаннгылы амалларын сюзгендиле

Эки къауум да алгъаракъ-
лада этилген келишимледе 
белгиленнген жумушланы 
сюзгендиле. Юрий Камбу-
латович РФ-ни Президенти 
Владимир Путинни Феде-
рал Жыйылыугъа Послани-
ясында къыралны жангы 
субъектлерине социал-эко-
номика жаны бла болушлукъ 
тапдырылыргъа кереклисини 
юсюнден айтылгъанын эсге 
сала, КъМКъУ коллегалары-
на болушургъа хазыр болгъа-
нын билдиргенди. Аны бла 
бирге бу жол ала илму-излем 
жаны бла ишлерча онглагъа 
толуракъ къараргъа сюйген-
лерин да ачыкълагъанды. 

Луганск Халкъ Республи-
кагъа ишчи жолоучулукъ-
ларыны юсюнден стомато-
логия эм жаякъ-бет хирур-
гия институтну таматасы, 
Къабарты-Малкъар къырал 

университетни профессору, 
медицина илмуланы доктору 
Мустафаланы Магомет да 
айтханды. Ол билдиргенича, 
ЛГПУ-ну физкультура бла 
спорт институтунда адаптив 
эм реабилитация физкуль-
турадан кафедра ишлейди. 
Аны кесини аламат лабора-
ториясы барды эм спортну 
хар тюрлюсюнден жараула 
бардырырча онгла да къурал-
гъандыла. 

Кёргенибизге бек бюсюре-
генбиз. Болсада бизни бет-
леринде кемчиликлери бла 
туугъан сабийлеге медицина 
болушлукъ тапдырыргъа эм 
реабилитация бардырыргъа 
иги онгубуз барды. Ол жаны 
бла байламлыкъда ишлеу 
эки жанына да къыйматлы 
боллукъду. Коллегаларыбыз 
бальнеология кластерибизни 
да жаратхандыла. Андан сора 

да, къыйын клиника болум-
ланы кезиуюнде видеокон-
ференция халда эсгертиуле 
берирге да келишгенбиз, – 
дегенди профессор. 

Дагъыда Олимпиада эм 
профессионал спорт кафе-
драны спортчулары жарау-
ланы Къабарты-Малкъарда 
бийик тау жерледе ётерге 
боллукъларын да къыйматлы 
проектге санарчады. Аны бла 
бирге мында илму-излем иш-
лени бардырыргъа да аламат 
онгла къуралгъандыла. 

Луганскны къырал ме-
дицина университетинде 
стоматология жаны бла кёп 
тюрлю соруугъа къарал-
гъанды. Стоматология эм 
педагогика бёлюмледе бай-
ламлыкъда ишлерге, илму-
излем жаны бла кюреширге 
да келишгендиле. Анга кёре, 
студентле практикаларын 
Нальчикде КъМКъУ-ну сто-
матология эм жаякъ-бет хи-
рургия институтунда ётерге 
боллукълары да айтылгъан-
ды. Къабарты-Малкъардан 
алимлени «Стоматология 
Донбасса» журналны ред-
коллегиясына да чакъыр-
гъандыла. 

Тюбешиуде бийик тех-

колледжини производство-
лу жаны бла окъутууда 
устасы Залийханланы Лей-
ля юйретгенди.

2022 жылда битеулю би-
лим бериуню кючлендириу 
бла байламлы аслам иш 
этилгенди. Аланы санында 
жангыртылгъан федерал 

окъуу стандартланы, бирча 
билим бериу программа-
ланы кийириу эмда юйре-
тиуню бардырыу, битеулю 
билим берген окъуу юйлени 
«Россейни Жарыкълан-
дырыу министерствосу-
ну школу» деген проектге 
къошулуулары бла Устазны 
бла насийхатчыны жылын 
белгилеуге хазырланыу да 
бардыла.

Педагогланы усталыкъ 
жаны бла даражалары-

ны бийик бола баргъанын а 
аслам шарт ачыкълагъан-
ды. Сёз ючюн, ана тилледен 
окъутханланы методикалы 
разработкаларыны битеу-
россей эришиуюнде Къаш-
хатауну школундан устаз 
Атабийланы Людмила Ади-
совна призёр болгъанды. 
«Биз башхалабыз, алай эсе 
да, барыбыз да тенгбиз!» 
деген регионла аралы кон-
курсну эсеплерине тийишли-
ликде малкъар тилден бла 
адабиятдан Нальчикни отуз 
биринчи номерли мектебин-
де дерсле берген Бийчекку-
ланы Кулина Магомедовна 
«Ана тилни сакълагъан» 
бёлюмюнде диплом бла 
саугъаланнганды.

Къырал тиллени, мил-
летлени адет-тёрелерин 
сакълаугъа бла айныты-
угъа къайгъырыулукъ да 
министерствону ишинде 
энчи магъананы тутады. Бу 
жаны бла этнокультуралы 
ызда окъуу-методика ком-
плектлени (УМК) жарашды-
рыу бла байламлы жумуш 
андан ары бардырылады. 
Былтыр федерал тинтиуле-
ден ана тилледен бла ада-
биятладан 1-4 класслагъа 
УМК-ла ётгендиле эмда ала 
дерсликлени федерал тиз-
месине кийирилгендиле.

Ху н е р л и  с а б и й л е н и 
ачыкълау эмда алагъа 

тутхучлулукъ этиу жаны бла 
иш да къыйматлы барды-
рылады. Бу жанын алып 
айтханда уа, «Антарес» ре-
гион араны энчи магъана-
сы барды. Сагъынылгъан 
арада былтыр жыйырма 
усталыкъ смена къурал-
гъанды. Алада 703 окъуучу 
юйреннгенди. 

Ёсюп келген тёлюлени 
хунерлерин баямлаугъа уа, 
андан тышында да, Окъу-

чууланы битеуроссей дерс 
олимпиадалары къошум-
чулукъ этедиле. Озгъан 
жылда быллай сынауланы 
республикада бардырыл-
гъан бёлюмюне жыйырма 
эки предметден 934 адам 
къатышханды. Алада эл-
лиден аслам сабий алчы 
жерлеге чыкъгъандыла, 
174 жаш бла къыз а призёр-
ла болгъандыла. КъМР-ни 
Башчысыны саугъасы уа 
эллиден аслам окъуучугъа 
эмда аланы хазырлагъан 
устазлагъа берилгенди.

Озгъан жылда билим 
бериу системада жангы-
чылыкъ юйретиуню айны-
тыу, аны игилендириу бла 
байламлы да  болгъанды. 
Андан да алгъа уа битеу 
да мектепледе окъуу ый-
ыкъны аллында байракъны 
кётюрюу бла гимнни айтыу 
тёреге айланнганды. «Эм 
магъаналы затланы юс-
леринден сёлешиуле» уа 
мектепледе юйретиуню 
къыйматлы кесегине бурул-
гъандыла. Ала, сабийлени 
жыл санларына тийишли-
ликде, башха-башха халда 
къуралып бардырыладыла.

Окъуучуланы саулукъ-
ларын сакълау жаны 

бла да озгъан жылда ала-
ны хакъсыз жылы аш бла 
жалчытыугъа уллу эс бурул-
гъанды. Биринчи-тёртюнчю 
класслагъа жюрюген 51 
845 школчу бла байламлы 
бу жумуш толусунлай та-
мамланнганды.

Тюбешиуню кезиуюнде 
Алий Тахирович а устазла-
ны иш хакъларыны юсюн-
ден эшитирге сюйгенин 
билдиргенди. Республика-
да бёлюмлени юслеринден 
айтхан заманда, билим 
бериу аслам жаны бла алда 
баргъанын белгилегенди. 
Бюгюнлюкде ишленнгени 
тенгли бир жангы мектепле 
онжыллыкъланы ичлерин-
де окъуна ишленмеген ке-
зиуле болуп тургъанларын 
эсгерте, шёндю берилген 
онгла бла толусунлай хай-
ырланыргъа кереклисин 
ангылатханды. Иш тийиш-
лисича барса, аны къый-
маты да кёзге туура кёрю-
нюрюгюн белгилей, бир 
бири бла байламлыкъда 
ишлерге чакъыргъанды.

Жыйылыуда дагъыда 
Урвань эмда Бахсан 

районланы билим бериу 
управленияларыны келе-
чилери сёлешгендиле. Ахы-
рында министерствону 2023 
жылда белгиленнген бор-
чларын тамамлау жаны бла 
проект къабыл кёрюлгенди. 

МОКЪАЛАНЫ Зухура.
Суратланы ХОЛАЛАНЫ 

Марзият алгъанды. 

Не жаны бла да  билеклик  этерге  хазырдыла
Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал универ-

ситетден къауум адам,  аны ректоруну къуллугъун 
толтургъан Юрий Альтудовну башчылыгъында вуз-
ну келечилери  ЛНР-де болгъандыла. Ол жолоучу-
лукъ  Луганск къырал  педагогика  университет къу-
ралгъанлы 102 жыл толгъанына жораланнганды. 
Аны чеклеринде Юрий Альтудов ЛГПУ-ну ректору 
Жанна Марфина эм попечитель советни таматасы 
Павел Пилавов бла да  тюбешгенди. 

Терк районда жерчиликде уруннганла 
урлукъ себиуню республикада биринчиле 
болуп башлагъандыла. Къар да эрип, кюн 
да тохташхандан сора, анда 65 гектарда 
жазлыкъ арпаны себип чыкъгъандыла. 
Дагъыда онеки гектарда уа картоф сал-
гъандыла.

Саулай айтханда, быйыл КъМР-де жаз-
лыкъла 220 минг гектарда себилликдиле. 
Асламысы мирзеулюк эмда къудору би-
тимле боллукъдула. Чёплеуню уа азыракъ 
ёсдюрюрге дейдиле. Аны сылтауу жерле-
ни аграр илмуну жорукъларына тийишли-
ликде сакълау бла байламлыды. Картоф 
бла тахта кёгетле уа алгъын жылладача 
ёсдюрюллюкдюле.

Жаз башында сабан ишлени башлар-
дан алгъа, урлукъну тынгылылыгъына эс 
бурмай жарамайды. Аны бла «Россельхо-
зараны» регионда бёлюмю кюрешеди. 

Урлукъну ары келтирип, ол неге жара-
рыгъын, къаллай тирлик берлигин, ауру-
улагъа, заранлы къурт-къумурсхалагъа 
чыдамлыгъын да билирге боллукъду. 
Ведомствода нартюхню, будайны, чё-
плеуню, арпаны жик-жиги бла тинтип 
чыгъадыла, керек болса, сабанлагъа да 
къарайдыла.

Бу ишни шёндю Бахсан районда да та-
мамлай турадыла. Ала муниципалитетни 
жер-жерли администрациясы бла бирге 

элчилеге кюн сайын консультацияла 
бередиле. Урлукъланы, семиртгичлени, 
битимлени къоруулагъан препаратланы 
къайсыларын эмда къайда сатып алыр-
гъа боллугъун да билдиредиле. Дагъыда 
кюзлюкле не халда болгъанларына къа-
райдыла.

Былтыр бизни республикада тууар эмда 
тауукъ этден (сау ауурлукъда) 129,7 минг 
тонна чыгъарылгъанды. Буруннгу жылны 
кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде, ол  3,5 
процентге ёсгенди, деп билдиргендиле 
КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Малчылыкъ бла кюрешген организаци-
яла, элчи-фермер мюлкле, энчи предпри-
нимательле ол кёрюмдюню 59 процентин 
жалчытхандыла. Къалгъаны  уа адамла 
кеслери ёсдюрген малладыла.

Барыны да юсюнден айтханда, 46,5 
проценти – тауукъ эт, 42 проценти уа – 
тууар эт. Дагъыда ол 129,7 минг тоннадан 
тогъуз проценти къой эмда эчки этди, 
къалгъаны уа башха тюрлюлеринденди.

Республикадан тышына нартюх ур-
лукъну ташыу кёбейгенди. 2023 жыл 
башланнганлы, тыш къыраллагъа эмда 
башха регионлагъа андан 1,1 минг тонна 
жиберилгенди. Озгъан жылны бу кезиу-
юню  кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде, 
ол 200 тоннагъа кёпдю. Саулай айтханда 
уа, былтыр онбеш минг тонна нартюх 
урлукъ чыгъарылгъан эди. Республиканы 
ичинде андан жаланда 3,5 минг тоннасы 
хайырланылгъанды.

Айтылгъаныча, урлукъну асламы  тыш 
регионлагъа эмда къыраллагъа жибери-
леди. Шёндю аны Ростов, Курск, Белго-
род эмда Воронеж областьлагъа ташыу 
бла кюрешедиле. Белоруссиягъа да 
биринчи кере сатхандыла. Урлукъчулукъ 
мюлкле башха жерледен да излейдиле 
алыучуланы, ишлерин андан ары кенгерте 
барыргъа таукелдиле.

УЛБАШЛАНЫ Мурат хазырлагъанды.

нологиялы стоматология 
болушлукъ керек болгъан 
саусузлагъа берирча Лу-
ганск Халкъ Республиканы 
эки вузуна да сертификатла 
саугъалагъандыла. 

Э с ге  с а л а  а й тс а к ъ , 
КъМКъУ бла ЛГПУ 2016 жыл-
дан бери байламлыкъ жю-
рютедиле, буруннгу жылда 
уа аны кенгертирге келиш-
гендиле. Былтыр РФ-ни илму 
эм бийик билим бериу ми-

нистрини буйругъуна кёре, 
КъМКъУ аны стратегиялы 
партнёрларындан бирине 
айырылгъанды. Бюгюнлюк-
де эки къауум да кёп тюрлю 
проектге къатышадыла. Ол 
санда преподавательлени 
билимлерин ёсдюрюрча 
курсла бардырыладыла эм 
студентле да практикаларын 
ётерча онгла къураладыла. 

КУРДАНЛАНЫ 
Сулейман. 
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ЖОЛГЪА АТЛАНЫУ
Хаджиланы Люаза 1937 жылны 

7 сентябринде Огъары Бахсанда 
Аюфну бла Фатиматны уллу юй-
юрлеринде туугъанды, огъурлу 
ата бла ана беш сабий ёсдюр-
гендиле. Аюф колхозда къойла 
кютгенди, халал къыйыны бла 
юйюрюн тутханды. Анасы Тил-
ланы Мамметни къызы Фатимат 
а сабийлени ёсдюргенди, аланы 
ариу юйретирге кюрешгенди, 
аш-азыкъгъа, кийизле жарашды-
рыугъа да уста болгъанды, юйюр 
жылыуну сакълагъанды. 

Люаза сабийледен эм кичи 
эди, тёрт жылы толур-толмаз, 
кёп юйюрленича, аланы да тын-
члыкълы жашаулары бузул-
гъанды – Уллу Ата журт уруш 
башланнганды. Атасын, акъсакъ 
болгъаны ючюн, фронтха ал-
магъандыла. Алай бла заман оза 
баргъанды, юч жылдан а жангы 
палах келгенди – кёчгюнчюлюк. 
1944 жылда 8 мартда малкъар 
халкъны Орта Азиягъа кёчюрюу 
операция башланнганда Люаза 
эки эгешчиги  – Жулдуз эм Ха-
лимат бла Лашкутада юйде эди, 
ала ары кёчюп, энди орнала тура 
эдиле. Тамата эгечи, Огъары 
Бахсаннга эрге чыгъып, энчи 
жашагъанды, аталары – къошда, 
аналары жашчыкъ бла Огъары 
Бахсаннга анда къалгъан затла-
рын алыргъа кетип. 

Алай не къыйын, къарангы 
чакъда да адамлыкъгъа жер 
табылады. Босагъадан кирген 
солдат юч гитче сабийни кёрюп, 
баям, жаны ауругъан болур эди. 
Тыш адамны кёргенлей, Люаза, 
элгенип, анасы окъуй туруучу 
Къуранны алып, кёкюрегине 
къысып, жиляп къалады. Эшта-
да, сыйлы китапны къучакълай, 
андан анасыны жылыуун излей 
болур эди. Аскерчи, Къуранны 
алып, бир жанына салады, аны 
орунуна уа сабийге сууукъ ва-
гонда бегирек керекди, деген 
акъыл бла, къолларына жылы 
жууургъанны чулгъап тутдурады. 
Къайдан эсе да, эки мешок та-
бып, бирине тапхан кийимлерин, 
бирсине болгъан аш-азыкъны 

жыяды, аланы таматаракъ эгеч-
леге береди. 

«Ол бизге машокланы жый-
ышдыра тургъанда, эшикни 
къагъып, ашыкъдыргъан эдиле. 
Ол да «щас, щас» деп, бизни 
тынгылы этерге кюрешген эди», 
– деп эсгериучю эди Люаза. 
Солдат къызчыкълагъа да жылы 
кийимлерин кийдиртип, эшикге 
алай чыгъарады. 

СЫНАУЛА
Алай бла бир бирден гитче 

эгешчикле – бир, аналары бла 
къарындашлары уа башха поезд-
леге тюшедиле. Атасы къошда 
болгъаны ючюн аны юч кюннге 
кечирек кёчюргендиле, асы-
ры ач, къыйын жерге тюшгени 
ючюн, ол кёпге бармай ауушхан-
ды. Жангызлай къалып абызы-
рагъан сабийле бла балаларын 
тас этген ана, жюреклерин къан 
тырнай, бир бирден узакъда 
болуп, киши жерине жетедиле. 

Люаза сууукъ вагонда къалай 
юшюгенлерин, аны эслеп бир 
къарт киши аны тону бла жабып, 
кесине къысып жылытханын 
эсгериучю эди. Кёп адам жый-
ылгъан жерде хауа айланмай, 
ашаргъа челек бла какгамы, 
худургъамы ушаш бир затны сал-
гъанлары, аны бла ауузланыргъа 
кюрешгенлери, ачдан адамла 

къалай ёлгенлери, аланы адетде-
ча басдырыргъа онг болмагъаны 
– ол затла эсден кетмегендиле. 
«Сабийге хар не да сейир, манга 
да жеримде олтурургъа къайда 
тёзюм. Поезд тохтагъан кезиуле-
де, тышына чартлап чыгъаргъа 
хазырма, тёгерекде не болгъа-
нын кёрюрге сейир эди. Аллай 
бир кезиуде солдатланы бири 
юсюме автоматны бурады. Ан-
дан сора вагонда абаданла мени 
тышына чыгъаргъа къоймай 
эдиле», – дейди.

Мария аш этиучю болуп ишлей 
эди, ишден къышхыр бла картоф 
къабукъла келтирип, аланы таза 
жуууп, къырып, тыммылла би-
ширгенди, кесини эки къызын, 
юч эгечни да тёгерек столну 
артында бирге жыйып, ашатып 
тургъанды. Люаза аланы таты-
уларын бир заманда эсимден 
кетмегенди, деп кёп айтханды. 
Марияны эри фронтдан сау 
къайтханда уа,  тиширыу ол на-
сып аны бу юч сабийге этген 
игилиги ючюн берилгенне са-
нагъанды. Элде жашагъанла да 
жангызлай къалгъан балалагъа 
кёз-къулакъ болгъандыла, бо-
лушхандыла. 

Алай бир кере, сунмай-билмей 
тургъанлай, талай инсан, арбаз-
гъа кирип, аланы интернатха 

элтириклерин айтадыла. Ол 
кезиуде абадан эгечи Халиматха 
14 жыл толгъан эди, ол эгешчи-
клерини алларына туруп: «Мен 
ишлейме, алагъа энди кесим да 
къараяллыкъма», - дейди. Андан 
сора быллай болум чыкъмагъан 
эди. Энчи жашаргъа сюйюп, ала 
халжаргъа кёчгендиле. Алагъа 
дери анда жаралы беларуслу 
аскерчи тургъанды. Ол юйде 
кесими да къызчыкъларым къал-
гъандыла деп, сабийлеге сакъ 
болгъанды. Орамгъа чыкъсала 
уа, адамла: «Это Журжины 
девчата», - деучю эдиле. Мария 
эгечлеге кесича атла да атайды: 
Халиматха – Галя, Жулдузгъа 
– Катя, Люазагъа уа – Люба. 
Люазаны жангы аты келишип, 
документледе, адамланы аууз-
ларында окъуна Любалай къал-
гъанды. 

ШЫНТАГЫ БЛА 
БАШ КЕЧИНДИРИУ

Халимат чюгюндюр бахчада 
уруннганды, сора жюн алып баш-
лагъанды, Люаза бла Жулдуз 
а – женглерин бла аркъаларын, 
Халимат а, ингирде бахчадан 
келгенлей, ал жанларын бла 
жагъаларын эшгенди, тикгенди. 
Эрттенликде хазыр кёлекни гыр-
жыннга алышханды эм жангы 
жюн келтиргенди, алай бла ала 

жарым жылны жашагъандыла. 
Бир кесек заман ётгенлей, 

комендант келип, анагъыз табыл-
гъанды, сизни ол болгъан жерге 
иебиз, дейди. Ол а Джамбул 
область. Къызла ары барыргъа 
унамайдыла, сора аналарын бла 
къарындашлары Курчаны эгечле 
тургъан жерге келтиредиле. Алай 
бла барысына да тынчыракъ 
болады. Бир кесекден а безгек 
ауруу (малярия) жайылгъанды, 
аны сабийле бек къыйын кё-
тюргендиле. Алай аналары иги 
къараргъа, ашдан тойдурургъа 
кюрешгенини хайырындан, ба-
рысы да сау къалгъандыла.

Фатимат къызлары бла 
эшиу эшгенди, эшиулерин аш-
азыкъгъа алышып, аланы сатып 
тургъанды. Алай эте, бир кесек-
ден ийнек алгъандыла, ол берген 
сютню кеслерине керегинден 
къалгъанын сатып да башлагъ-
андыла. Люаза ол жайны эм на-
сыплыгъа санагъанды: «Жангыз 
бир жумушум бар эди, эчкини 
кютерге.  Ол бир жерде отлап 
бошагъынчы уа, ойнай бер». 

Ол кезиуледе тамата эгечи 
Аминат да табылгъанды. Ол 
да къыйын жерге тюшгенди, 
къайын анасы, эрини эгечлери, 
жашчыгъы – бири да сау къал-
магъандыла. Люаза эсгергенича, 
Аминатны арбазгъа келтирген-
диле, ол асыры арыкъдан, аны 
таныялмай къалады. Аминат ол 
чакъда тобукъларына олтуруп, 
жиляп башлайды. Аны эшитип, 
аналары юйден чыгъады, къызын 
къучакълап, кесине къысхан эди.

Люаза окъургъа итиннгенди. 
Жетижыллыкъ школну ахшы 
бошагъанды, аны биргесине 
халкъыбызны белгили адамлары 
– Зумакъулланы Борис, Ахмат-
ланы Мусса да окъугъандыла. 
Алай Люазагъа андан ары билим 
алыргъа онг чыкъмады. Эгечлери 
бла къарындашы бахчада урунн-
гандыла, алай бла аналарына 
болушхандыла. Люаза да, алыкъа 
гитче болгъанлыкъгъа, фермада 
ийнеклени саууп башлагъанды.

Къалай сейирдиле 
адамланы къадарлары, 
бирде насыплы, жарыкъ, 
бирде уа ачылыкълары 
бла къанны сууута. Ата-
бабаларыбызны жаша-
уларына къарай, ала 
бла ушакъ эте, инсан кёп 
затха чыдаяллыгъын, алда 
мураты болгъан, итини-
улюгюн тас этмесе, анга 
жеталлыгъына тюшюнесе. 
Мен бу материалымда 
Хаджиланы Люазаны бла 
Ахматланы Мусосну юсле-
ринден билдирирге сюеме, 
аланы къадарлары кёп 
жаш адамгъа илхам, кюч 
берирлерине ышанама.

Окъуучубузну чыгъармачылыгъы

Анам, танг алада элгендирип, 
Эшигинг суху къагъылды, 
Къойнунгда къагъанакъгъа жокъ
                                                хатер, 
Атланыр буйрукъ салынды.

Намысда, бетде да аз эди кюч, 
Ала эдиле залимле!
Сабийге, къартха кючю къарыгъан – 
Солдатла бла сюнгюле.

Баргъан суула шакъы болсала да, 
Бошаялмам барын жазып, 
Таш тёзмез кюнледе чекгенинги 
Айтырча, ёлчем сёз табып.

Ёлюкле жолда къала, къара кюн 
Чыгъа эди, бата эди
Мал вагонда – жиляуу, сарнауу, 
                                                  тангынг 
Аман бла ата эди.

Ол кюнлени сынай келип, тюшдюнг 
Къазакъ элчик Ворошилге.
Бешик тебиретдинг, сагъая бёрю, 
Ит улугъан кечелеге.

Келген кеченг – сууукъ май, орунда 
Салам тёшекни тарлыгъы, 
Ай да бир мутхуз эди ол кече, 
Сарыуек кёзча жарыгъы.

Тонгуз орунну къара мешхутун 
Кюрер кюнле чекгенингде,

Къуранынг дау айтханча, къан чаба 
Къум кюйдюрген кёзлеринге!

Таш тирменде къара будай тарта, 
Жашадынг, сен жан бакъгъанлай! 
Ворошил къоллагъа къар тюшсе, 
Кавказ тауланы тансыкълай!

Къум сууурулгъан исси кюнледе
Ачлыкъ борбайынга татып, 
Чюгюндюр сабанлада ханс артдынг, 
Артыкълыкъдан жанып, талып!

Къазакъ къоншунг Кулизар, эгешча,
Эс бере, татлы жашадынг.
Аны этген хурметин унутмай, 
Саулугъунгда кёп махтадынг!

Сен жоюлмай, къайтып Кавказгъа,
Юй ишлединг, кёп кюч салып, 
Жангы журтха кирген ырахматынгы, 
Жашадынг, кёп кюнню айтып.

Анам, тау, таш бети тюрленмеди, 
Жылла уа бир терк оздула, 
Озгъан жарсыула ташха жазылгъан 
Бир терен ызла къойдула!

 «Къабырыма бир топуракъ ат», – 
                                                          деп, 
Ол эди манга айтханынг.
Уууч топуракъдан тынчайырламы
Сени эзилген санларынг? 

Жюрекден келген тизгинле 
Мокъаланы Мажитни жашы 

Хасан 1955 жылда Къазахстан-
ны Жамбул областыны Крас-
ногор районуну Ворошиловка 
элинде туугъанды. Къабарты-
Малкъарны республикалы 
больницасында ишлейди. 

Ол газетибизни бек сюеди, 
бизге жаза да туруучуду. 
Бу жол да Хасан малкъар 
халкъны зор бла кёчюрген 
бушуу кюннге жораланнган 
назмусун жибергенди да, аны 
басмалайбыз.

«Сабийлигими аммамы къа-
тында ётдюрюрге насы-

бым тутханды. Ала ахшылыкъла-
дан, сюймекликден   жылыулукъ-
дан толу жылла эдиле. Андан 
бери кёп жылла озгъандан сора 
да,  юйде  ийислени, тауушланы 
унутмагъанма. Ала эсиме тюш-
ген кезиуде бир сейир шошлукъ 
эм къууанч сеземе. 

Аммам Зайратха  келинлери 
уллу сюймекликде, хурметликде 
Роза дегендиле. Анга алай атын 
букъдуруп айтхандыла: «Биз эм 
ариу ат къурагъанбыз – Роза»,– 
деп ангылатхан эдиле бир жол 
ала. Керти да аммам Зайрат  чы-
райлы  адам болгъанды – субай, 
ариу сюекли. Ол къадарны сы-
науларына башын ёрге кётюрюп 
тюбегенди, сабырлыгъын тас 
этмегенди. Аны адеп-къылыгъы, 
намыслылыгъы, кесин жюрюте 
билгени  не заманда да сейир 
этдиргенди. 

Анга  эгечлери  терк-терк 
келиучю эдиле къонакъ-

гъа. Къызыл къатапа бла тыш-
ланнган диванда олтура, чай 
иче, тауча сёлешгенлери алай 
хычыуун кёрюннгенди. Ала бла 
ашханада олтуруп, амма  хы-
чинле биширгенлерине къарай,  
мен ангыламагъан, аны ючюн а 
бютюнда сейир кёрюннген тилде 
сёлешгенлерине тынгылай, суу-
укъ айрандан да уртлай, жаугъа 
батылгъан хычилени да къаба… 
Ма алай къалгъандыла эсимде 
сабий жылларым. 

 Зайратны юсюнден кёп сейир 
хапарла айтыучу эдиле аны та-
ныгъанла. Таулу аммам пелиуан 
болгъанды! Ол 50-литрлик эки 
фляганы бир женгил затныча 
кётюргенди, къутургъан бугъаны, 
къуйругъундан буруп, жыкъгъан 
хапарын да эшитгенме. Аны 
къарыуун сынаргъа кюрешген 
эр кишини къолун алай къысыучу 
эди, ол тобукъланып, кечгинлик  
тилеген кезиулени да айтадыла.   

Билемисиз, бютюнда нени 
сюйгенме ол кезиуде? Ам-

мам бла бирге нартюхню ууар-
гъа. Ол заманда  тюрлю-тюрлю 

хапарла айтыучу эди – сабийли-
гини, тукъумуну тарыхыны юс-
леринден. Ма бу сейир хапарны 
да андан билеме. 19-чу ёмюрню 
ахырында, аны атасын  – тюрклю 
бийни жашын – Анатолиядан 
урлап, Кавказгъа келтиргендиле 
– ахча алыр мурат бла. Алай жаш 
жесирликге тёзерге деп турмагъ-
анды – тап тюшгенлей, абирекле-
ден къачып къутулады. Юсюф, 
жашны аты алай болгъанды, 
таулада ашсыз, суусуз, сууукъдан 
къыйнала  ненча кюнню бугъуп 
айланнганын билмейди, алай  
таулу уучулагъа тюберге насыбы 
тутады. Ала жашны Кёнделеннге 
келтиргенде, аякълары юшюген-
лери ачыкъланады. Ол кезиуде 
медицина къайдан боллукъ эди 
тау элде. Билген адамла кырдык-
ла бла багъып болгъандыла. Ала 
Юсюфню бир аягъын кетерирге 
кереклисин тохташдырадыла, 
сау болмазлыгъы себепли. 

Ма алай тюшгенди тюрклю 
жаш Кёнделенде таулу тукъ-

умладан бирине. Атасыны аты 
Хасан-бий болгъаны къалгъанды 
эсинде – тукъумуна аны атап 
къойгъандыла. Алай башланн-
гандыла Кёнделенде Хасанбий-
лары.

Юсюф ариу, намыслы жаш 
болуп ёседи. Балаланы Фа-
тиматны кёргенде, анга отуз 
жылдан да атлагъан болур 
эди. Алай 15-жыллыкъ къызны 
ариулугъу, жууашлыгъы, бал 
шинли бурма чачы жюрегине 
жетеди. Жашны бир аягъы 
болмагъаны уа таулу къызны 
элгендирмейди. Ала юйюр къу-
райдыла, аланы онбир сабий-
лери болгъанды – таматалары 
мени аммам   Зайрат. 

Уллу Ата журт уруш битеу къы-
ралгъа, миллетге да уллу къый-
ынлыкъ келтиргенди. Къарт 

аммам Фатиматны юсюнден 
эшитген сейир хапарны да ай-
тыргъа сюеме. Бир жол немис 
топ къоншуланы бахчаларында 
чачылып, эр кишиледен бири-
ни бетине аны сыныкълары 
жетедиле. Фатимат, чилле ха-
лыны бла ийнени тазалап, къан 
тёгюлгенинден да къоркъмай, 
жараны тикгенди.  

Таулу халкъгъа урушдан сора 
энтта бир уллу къыйынлыкъ-

ны сынаргъа тюшгенди - туугъан 
журтдан зор бла кёчюрюу. Амма 
8 мартны эрттенлигин былай 
эсгериучю эди: «Танг атхынчы 
барыбызны да жукълап тургъан 
жерибизден къобарадыла. Биз 
алыкъа гитчечикле, не болгъа-
нын да ангыламайбыз. Асыры 
ашыкъдыргъандан, биргебизге 
не аш, не кийим  алыр онг жокъ 
эди. Гитче эгечим Зейнап чёпле-
уню бек сюйгенди. Биргебизге 
жукъ да алыргъа къоймагъан-
ларын ангылагъанда, келигиз, 
чёплеуню къуууруп, аны ашап, 
алай барайыкъ, деп жиляйды. 
Алай къайда аллай насып! Атам 
бла анам ангылагъан болур 
эдиле жол узакъ, къыйын бол-
лугъун. Юйде къакъдырылгъан 
эт, башха аш кёп болгъанды, 
алалгъанларын жыйгъан эдиле. 

Халкъны, малланыча, вагон-
лагъа жюклейдиле, биргелерине 
алгъан факъыр артмакъчыкъла-
ны да къоймагъандыла,  вагон 

аллында тёкдюргендиле. Адам 
асыры басыннгандан, бир бири-
бизге къысылып  олтургъанбыз. 
Къайры элтгенлерин, бизде не 
терслик болгъанын, туугъан жур-
тубузгъа къачан къайтырыгъы-
бызны бир адам да билмегенди.  

Вагон тебирейди деген за-
манда аскерчиледен бири, 

Хасанбийланы Юсюф, деп къы-

чырады. «Тукъумунг таулугъа 
ушамайды», – дейди.

– Тюрклюме, – деп жууаплай-
ды ол.

– Юйрюнгю жый да, чыкъ,  
эркинсиз.

Атам жеринден тебалмай къа-
лады: халкъы бла бирге болур-
гъа, аны къадарын сынаргъа 
излегенди ол. «Угъай,  халкъ бла 
бирге къаллыкъма»,-дейди. Бу 
жууап аскерчини ачыуландыра-
ды. «Тюрклю, бар юйюнге!»,– 
деп къыстайдыла аны, юсюне 
сауутну буруп. 

Тышына чыгъа, ашыкъ-бу-
шукъ  эте, аскерчиле сыйыр-

гъан артмакъны вагоннга атар-
гъа къолундан келеди. Жаланда 
ма алай болушалгъанды ол аны 
жанын сау къалдыргъан, ёсдюр-
ген, кесини адамынча юйретген 
халкъгъа! Вагон узакъ жолуна 
атланады. Атам кёз жашларын 
букъдуралмай эди. Эркин бол-
гъанларына да къууаналмагъ-
андыла. Адамсыз, журтсуз къум 
жерледе къалгъанча сезгендиле 

ала кеслерин. Андан уллу къоруу 
болмаз!»,– деп хапарлагъанды 
бир жол аммам.

Юсюф бла Фатимат Кёнде-
леннге  журтларына къайтадыла. 
Алай  бютюнда уллу жарсыу ала-
ны алда сакълагъанды. Малла  
иелерин излей, ашдан, суусап-
дан къыйнала аямай ёкюредиле, 
итле улуй… Ала да  сезе болур  
эдиле халкъгъа жетген къыйын-
лыкъны!?  

Кече ол шургулу тауушладан 
сабийлени кёзлерине жукъу кир-
мегенди. «Жашауумда  кёпню 
кёргенме, алай малланы адам-
ланы излеп ёкюргенлери бюгюн 
да къулагъыма эшитилгенлей 
турады», – деучю эди аммам. 

Таулуланы туугъан журтла-
рына къайтханлары Хасан-

бийланы тукъумгъа уллу байрам 
болгъанды. Жашау жангырады, 
къырал аягъы юсюне бола баш-
лайды. Болсада юйню таматасы 
Юсюф тынчлыкъ табалмайды – 
атасыны, анасыны къадарларын 
билмей, тас этген жууукъларын 
тансыкълап.   

Сюйген жанла бир бирлерин 
эшитедиле, дейдиле халкъда. 
Юсюфню жашауунда да бол-
гъанды алай. Жылланы биринде 
узакъда къалгъан Ата журтундан 
письмо алады. Анда уа атасы 
бла анасы кёп жылланы аны 
излеп тургъанларыны, ол табыл-
лыгъына ышаныулукъларын бир 
заманда да тас этмегенлерини 
юсюнден  жазыла эди.  Атасы 
бла анасы эртте ауушхандыла, 
алай эгечлери бла къарындаш-
лары уа, аланы насийхатларын 
толтуруп, къарындашларын тап-
хандыла. Ала аны, юйюрюн да 
Тюркге чакъыра эдиле. 

Фатиматны тышына жюреги 
тартмагъанды. «Жууукъ-

ларынга барама десенг, мен 
сени ангыларыкъма. Алагъа 
тансыкълыгъынгы билип тур-
гъанма. Алай сабийле мында 
туугъандыла, мени киши жерине 
чакъырма. Барама десенг а, 
тыяллыкъ тюйюлме»,– деп жуу-
аплагъан эди ол.

Юсюф жюрегинден сюйген 
бурма чач Фатиматын, сабий-
лерин къоюп бир жары да бар-
лыкъ тюйюл эди. Тау эл аны Ата 
журту болгъанды. Аны юйюрю 
унутмагъанын, излеп тургъанын, 
сюйгенин билгенинде, жюреги 
тынчайгъанды. 

 Басмагъа ТИКАЛАНЫ
 Фатима хазырлагъанды. 

Тансыкълау

Мени таулу аммам

Къабарты-Малкъарны халкъларыны тарыхлары ёмюр-
лени теренинден да байланыпдыла, къууанчланы бирге 
белгилейбиз, бушуулада бирча жарсыйбыз. Бу хапарны да 
«Заман» газетге   къабартылы жазыучу Анфиса Фирова (Ка-
нукова) ийгенди. Ол таулу жууукълары къарт аппасы Хасан-
бийланы Юсюфню бла къарт аммасы Балаланы  Фатиматны, 
аланы тамата къызлары - аммасы Зайратны къадарлары 
бла шагъырей этерге сюйгенди окъуучуларыбызны:

Унутулмазлыкъ сыфатла

 1944 жылны мартыны сууукъ 
кечелеринден биринде аны юйю-
не чакъырылмагъан къонакъла 
келедиле. Миллет  зор бла туугъан 
журтундан нек кёчюрюлгенин мен 
бир да ангыламайма, алай аны 
миллетге хатасы уа белгилиди. Са-
лах, халкъ бла бирге Орта Азиягъа 
бла Къазахстаннга ашырылады: 
малла ташыгъан вагонлада, суу-
суз, ашсыз, жюрекледе  Аллахха 
ийнаныулукъдан  башха жукъ да 
болмай. Алай Салахны аллында 
къаллай къыйынлыкъла сакълагъ-
анын  энтта билмегенди. 

Жолда поезд тохтамагъанды, 
жаланда бир-бир жерледе шошу-
ракъ баргъанды. Ол кезиуледе 

уа Салах чартлап, къайдан эсе да 
суу табып, аны бир тамычысын да 
тёкмей, поездни ызындан жетип, 
биргесине келген ненча адамны су-
усабын къандыргъанды! Бу къысха 
кезиуле халкъгъа уллу къууанч 
эдиле! Ала жолда кёрген къыйын-
лыкъланы: ёлгенлени басдырмай, 
жол жанына атып къойгъанларын, 
ауруу жайылгъанын, ачлыкъны, 
ышаныулукъ тауусулгъанын да 
унута эдиле бу такъыйкъалада.  

  Салахха жашаууну 13 къыйын, 
сынауладан толу жылларын туугъ-
ан журтундан, Кавказдан узакъда 
ётдюрюрге тюшгенди. Ол ёлюмню 
кёзюне кёп кере къарагъанды. 
Алай жигер жаш адам кесин, 
юйюрюн да аны бла тюбешиуден 
къутхаралгъанды.  Ол сабийин 
асырагъан ата сынагъан ачыуну, 
атынгы душманнга чыгъарып, 
ёлтюрюрге тап кезиуню сакъ-
лагъанланы, башха сынауланы 
юслеринден кёп айталлыкъ  эди. 
Аланы барысын да санаргъа кё-
люм бармайды. 

Бюгюн жаш тёлюден  бу  сёзлени 
эшитирге тюшеди: «Сени ёлтюр-
меген затла къарыулу этедиле». 
Сынаула, къыйынлыкъла адамны 

тюрлендиредиле, Салахны жашау 
жолунда уа ала болмагъанча кёп 
эдиле. Анга тюбеп, бу затланы 
юслеринден сураялмагъаныма, 
аны оюмун билялмагъаныма 
жарсыйма.

Къарт аппамча адам бла тю-
бешиу, ушакъ бардырыу жашау 
сынау, акъыл береди. Бир жол 
аппам Тёппеланы Магомет Совет 
Союзну жарыкъландырыу мини-
стри Салахха Кёнделенде юйюне 
къонакъгъа келген хапарын айт-
хан эди.  Ушакъдан сора министр 
таулу акъсакъалны оюмлулугъуна, 
билимине сейир этип: «Академик 
мен тюйюлме, сенсе!», – деген эди. 

Манга къарт аппама тюберге 

тюшмегенди, аны жаланда 90-чы 
жылладан сакъланнган  видеоро-
ликде кёргенме. Анда уа акъсакъ-
ал намаз къылгъаны жазылыпды: 
хар къымылдауунда аллай са-
бырлыкъ эсленеди. Аны жашау 
къадарын эсинге тюшюрсенг, был-
лай тынчлыкъда, ырахматлыкъда 
Аллахуталагъа баш урургъа насып 
ючюн къаллай къыйынлыкъладан 
ётгенин сезесе. «Хар сынауну, 
къыйынлыкъны ызындан женгил-
лик боллукъду…»,-деп айтылады 
сыйлы Къуранда. Салах аны кеси-
ни жашауунда кёргенди. 

Бир жол сейир тюш кёргенме. 
Анда Салах мени  кётюрюп, къу-
уанып къарайды. Тюшде болса 
да, быллай насыпны сынаргъа 
тийишлимеми, деп келгенди акъ-
ылыма. Неда ол сакълыкъгъа 
чакъырыуму болур эди? Алай бир 
затны уа шарт билеме. Салахча 
таматаларыбыз бизге жашау юлгю 
бергендиле. Биз, туудукъла, аланы 
сокъурандырмазгъа, тарыхыбызны 
унутургъа эркин тюйюлбюз.  Ансыз  
кесибизни тас этерикбиз, келир 
жашауубуз къураллыкъ тюйюлдю. 

 Руслан МОЛОВ. 

Бизге жашау кюч бергенле
Мени къарт аппам Тёппеланы Салах Кёнделенде туугъан-

ды, тау эллени жаш тёлюсюча миллетни адет-тёрелеринде 
ёсгенди. Медиреседе билим алгъанды, устазларына, эл та-
маталагъа хурмет  бере билгенди. Аны жашауу ма быллай 
тынчлыкъда, ырахматлыкъда ётеригине ышаннганды. Алай 
аны бу муратлары толмагъандыла. 

Кёп артыкълыкъ кёргенбиз, неге да чыдагъанбыз, кесибизни халкъча сакълагъанбыз
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Спорт 

Кёрмюч

Таулу халкъ кёчгюнчю-
люк къыйынлыгъын сы-

нагъанлы не къадар жыл 
ётсе да, анда адамлыкъ 
шартларын кёргюзтгенле-
ни атлары унутулмайдыла. 
Махтаулагъа, башха дара-
жалы атлагъа тийишли бо-
луп тургъанлай да, менсин-
мей, кеслерини ол жыллада 
этген ишлерине ыспас изле-
меген асыл инсанларыбыз 
къайда кёпдюле. Мен бю-
гюн хапарларын айтырыкъ 
тиширыула аладандыла.

Текуланы Масхутну юйю-
рюнде тёрт къыз бла тёрт 
жаш ёсгендиле. Ол ачы 
эрттенликде аталары жу-
муш бла Нальчикге кетип, 
юйде болмай, аналары Ма-
динахан кеси чыкъгъанды 
сабийле бла жолгъа. Аны 
тамата къызы Кукуш, Къу-
дайланы Ахмат бла юйюр 
къурап, Яникойда жашай 
эди. Баш иеси Уллу Ата 
журт урушда болгъанды ол 
заманда. Жети сабий бла 
аналары Мадинахан аман-
ны кебинден Къазахстаннга 
жетгендиле.

Ал кезиуде киши жерин-
де жашауну жангыдан 

башлау къыйын болгъа-
нын барыбыз да билебиз 
– ачлыкъ, жаланнгачлыкъ, 
ата журтха термилиу бла 
жалгъан эрши ат кюйдюр-
ген адамла тозурап эдиле. 
Ол кюнлени эсге тюшюре, 
бюгюн да кёпле акъыллы, 
жигит тиширыуларыбызны 
атларын махтау бла сагъ-
ынадыла.

Кёп да бармай, онг болуп, 
Кукуш анасын, юйюрюн да 
Джамбул областьда кеси 
тюшген Ровно элге жыйгъ-
ан эди. Ол сынау жыллада 

анда украинлыла, греклиле, 
оруслула, къумукълула, 
месхетин тюрклюле, чечен-
лиле, ингушлула, малкъар-
лыла, аман-ахшы эсе да, 
кечиннгендиле.

Ата ларындан  хапар 
болмагъанлай, къа-

рындашлары, эгечлери 
жунчумазча, ол заманда 
Кукуш экиге айланнган эге-
чи Байкъазыланы Таусону 
къызы Геляланы Налбийке 
бла бирге элге айланып, 
кимни не усталыгъы бол-
гъанын, ким не эте бил-
генин ачыкълап, халкъны 

тирилтгендиле, бир ызгъа 
тюзетгендиле.

Налбийке малкъар халкъ-
ны биринчи профессионал 
режиссёру Геляланы Ра-

мазанны юй бийчеси эди, 
уруш аллында Москвада 
театр искусствону къырал 
институтун бошап келген 
актриса. Аны къолунда ата-
сы Таусо, эки гитче сабийи 
– Владимир бла Раиса – 
болгъанларын, баш иеси 
Уллу Ата журт урушда 1943 
жылда окъуна жан бер-
генин да айтыргъа керек 
болур.

«Кёз – къоркъакъ да, 
къол – батыр», - дегенлей, 
ма бу эки жаш тиширыу, 
кеслерини, эллилерини 
да башларын кечиндирир 
амал излеп, артельча, ал-

лай биригиу къурагъан-
дыла. Бирле эшгенлерин 
келтирип берип, башхала 
териден бёркле, тонла ти-
гип, башха кийим, чарыкъ 
тикгенле да аланы алагъа 
берип, Кукуш бла Налбийке 
аланы Джамбул базарына 
элтип, кёчгюнчюлеге керек 
затлагъа алышып неда са-
тып, ахчаларын келтирип, 
иелерине берип тургъанды-
ла. Аланы арбачылары уа 
малкъар халкъны аламат 
жырчысы Текуланы Махмуд 
болгъанды.

Масхут юйюрюн беш 
жылдан тапханды. Ол 
Шимал Къазахстанны бек 
къыйын жерлерине тюшюп, 
ол заманны анда мал къый-
ырында кечиннгенди.

Кукушха бла Налбийкеге 
ол элни адамларыны 

ыразылыкълары чексиз 
болгъанына не сёз. Ала 
бери къайтханда да, ол 
элде ала бла бирге жа-
шагъан кёчгюнчюле, бай-
ламлыкъны юзмей, бир 
бирге къагъыт жазып тур-
гъандыла.

Миллетибизге, башха 
кёчюрюлген халкълагъа 
да жетген къыйын, сына-
улу кезиуню эсине тюшю-
ре, Къабарты-Малкъарны 
халкъ жырчысы Текуланы 
Махмуд «Мени халкъла 
аралы элим» деген статья-
сында былай айтады: «Анда 
биз Косовы, Гордиенко, 
Савриковы деген эм башха 
юйюрле бла шуёх болгъан 
эдик. Аланы сабийлери бла 

къууанч, жарсыу да кёр-
генбиз, гыржын туурамны, 
алма кесекни да юлюш 
этип, бирге ашагъанбыз ол 
ачыулу жыллада… 

Мен бир заманда унут-
майма ол къыйын жылла-
ны, ол заманда бизни бла 
бирге жашау тиричилик 
этгенлени да – аланы тё-
зюмлюклерин, иш кёллю-
люклерин, ич тинлерини 
кюч-къарыуун, бирлиги-
бизни, таза шуёхлукъну да. 
Ол затланы кеси кёзлерим 
бла кёргенме, кесим сы-
нагъанма. Менме ол, Мах-
муд – эшек арбаны жегип, 
эгечим Кукуш эмда экиге 
айланнган эгечим Налбийке 
бла бирге, эллилерим кеси 
къоллары бла этген затланы 
жюклеп, къазах тюзле бла 
барып, артха гыржын кел-
тирген…».

Махмудну киеую Къу-
дайланы Ахмат къаза-

уатда этген жигитликлери 
ючюн Къызыл Жулдузну 
(эки кере), Ата журт урушну 
1 даражалы орденлери, 
майдалла бла да саугъ-
аланнганды. Ол Уллу Ата 
журт урушдан сау къайтып, 
Кукуш бла бирге тёрт са-
бийни аягъы юсюне сал-
гъандыла.  

Налбийке да аламат са-
бийле ёсдюргенди. Аны 
къызы Геляланы Раиса 
Россейни, Къабарты-Мал-
къарны да сыйлы врачы 
болгъанды.

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

Хорлагъанла бла ре-
спубликаны Спорт мини-
стерствосунда тюбешиу 
болгъанды. Аланы жети-
шимлери бла министрни 
орунбасары Заур Хежев 
алгъышлагъанды. 

- Аллай кючлю командала 
бла сермешип, алчы жерге 
чыкъгъаныгъыз уллу же-
тишимди. Къыралыбызны 
сыйын республикабызны 
келечилери къоруулагъ-
анларын, ала гитче за-
манларындан бери клубда 
жарау этгенлерин, быллай 
уллу турнирге биринчи кере 
къатышханларын да бел-
гилерчады. Жууаплылыгъ-
ызны сезип, усталыгъызны 
тийишлисича кёргюзтгени-
гиз махтаугъа тийишлиди. 
Инсан энчи зачётда эриш-
се, бир тюрлю сезимле 
бийлейдиле, команданы 
къауумунда уа – башха. 
Мында санга ийнаннган 
адамланы сокъурандырмаз 
ючюн кючюнгю аямайса, - 
дегенди ол.

Аслан Бабгоев бюгюн-
люкде къыралыбызгъа 
санкцияла салынып, аланы 
хаталары спортха да жетге-
нин эсгертгенди. «Халкъла 

аралы эришиулеге къаты-
шыу, айхай да, керекди. Те-
герандан кубокга барыргъа 
чакъырыу келгенде, аны 
къабыл кёргенбиз, ол дзю-
дочуларыбызгъа усталыкъ-
ларын ёсдюрюрге ахшы 
себепликди. Кючлю спорт-
чугъа бирде таукеллик неда 
сынам жетмей къалыучуду, 
аны уа ма быллай жерле-
де жыяргъа боллукъду. 
Иранда уа дзюдо уллу кюч 
алгъанды, аны айныууна 
уллу эс бурулады, Олим-
пиаданы, дунияны чемпи-
онлары бардыла. Бизни 
алда Россейни чемпионаты 
сакълайды. Быллай кубок-
дан сора спортчуларыбыз 
андан да бийик кёрюмдюле 
бла къайтырларына, чекле 
ачылып, алагъа алыкъа 
Олимпиадагъа къатышыр-
гъа онг чыгъарына ышана-
быз», - дегенди. 

Олег Саральпов Россей-
ни дзюдодан федерация-
сына алагъа, жаш коман-
дагъа, саулай къыралны 
атындан халкъла аралы 
кубокга къатышыргъа эр-
кинлик бергени ючюн ыра-
зылыгъын билдиргенди. 
«Биз бу эришиуге тынгылы 

хазырланыргъа кюрешген-
биз. Жашла жетишимли да 
болгъандыла. Сёз ючюн, 
уллу ауурлукъ къауумда 
эришген Бифов, къаршчы 
спортчудан иги да жен-
гил, ёсюмю бла гитче 
болгъанлыкъгъа, аллай 
кючлю сермеш кёргюзтген-
ди, эсде кёпге къалырча. 
Дзюдочуларыбыз жашды-
ла, 17-18-жыллыкъладыла, 
бу халда барсала, келир 
стартлада бютюн ахшы 
тутушурларына ишеклигим 
жокъду», - дегенди ол. 

Нурали Карданов  да 
дзюдочуларыбызны хазыр-
лылыкъларына бийик багъа 
бичгенди. 

Дзюдочуланы атларындан 
Ильяс Мурзабеков сёлеш-
генди. «Иранлы спортчула 
аллай бир кючлюдюле, сы-
намлыдыла деп сакъламай 
эдик. Алай аз-аздан биз 
аланы сермешни бардырыу 
амалларына тюшюнюп, 
ахшы тутушургъа итиннген-
биз. Биз да тынгылы хазыр-
ланнган эдик, техника жаны 
бла аладан къарыулу тюйюл 
эсек, артха къалмагъанбыз. 
Бу жол экинчиле болгъан-
быз, алай энди тюбешсек, 
хорларгъа кюреширикбиз», 
– дегенди ол.

Иранда турнирге дери 
Каспий тенгизни жагъала-
рында къыралланы кубогу 
деген халкъла аралы эри-
шиу къуралгъанды, анда 
спортчуларыбыз чемпион-
ла болгъандыла.

КУЛЬЧАЛАНЫ 
Зульфия.

Сурат авторнуду.

2022 жылны ичинде Къа-
барты-Малкъарда 109 юйюр 
аналагъа берилген ахчаны 
юйлерин жангыртыугъа неда 
ишлеуге хайырланнгандыла. 
Алагъа 28,6 миллион сом бё-
люннгенди. 

Ол ахчаны юй ишлеуге бериу 
эки кесекден къуралады: алгъа 
аны жартысы бериледи, къал-
гъаны уа – жангыртыу неда 
къурулуш ишлени асламысы 
бошалгъанлай. Жумушланы 
къурулуш организация тамам-
лай эсе, ахча толу ёлчеми бла 
тюзюнлей анга жиберилликди. 

Эсгертиу: аналагъа берили-
учю ахчаны жашау этерге жа-
рамазлыкъ жерни, сёз ючюн, 
гаражны неда мюлкге къошакъ 
объектни ишлерге жояргъа 

жарамайды. Нек дегенде ала 
юйюрню турмуш болумун иги-
лендириуге керекли затлагъа 
саналмайдыла. Аны бла бирге 
жашагъан юйню башын, те-
резелерин алышындырыугъа, 
коммуникацияла тартыугъа 
хайырланыргъа эркин этиледи, 
алай бла юй алгъан жер кёбю-
рек бола эсе.

Сертификатны турмушну 
игилендириуге сабийге юч 
жыл толгъандан сора хайыр-
ланыргъа эркин этиледи. Алай 
ол бу жумушлагъа алыннган 
кредитни тёлерге керек эсе, 
ахчаны сабий туугъанлай неда 
ёсдюрюрге алгъанлай хайыр-
ланыргъа боллукъду.

Бизни корр.

АРТХА КЪАЙТЫУ
1959 жылда юйюр туугъан же-

рине къайтханды. Халкъны артха, 
Кавказгъа, элтедиле деген хапар 
чыкъгъанда, юйюр Мариягъа жюн 
жаулукъ эшип да саугъалагъанды. 
Артда 80-чи жыллада Люаза бла 
Халимат, Марияны жокълай, По-
кровкагъа баргъан эдиле. Элде 
алагъа жарыкъ тюбегендиле, хант 
столла къурагъандыла. Алай, жар-
сыугъа, огъурлу тиширыу ол кюннге 
дери жашамагъанды. Эгечле аны 
къабырына къайтхандыла, къыз-
ларына тюбегендиле. 

Люаза мында тери-галантерея, 
ызы бла уа трикотаж фабрикалада 
ишлегенди, эшгенди, кийимлени 
жангы тюрлюлерин бичгенди. 
Нёгерлерини аллында намысы 
жюрюгенди, иш кёллюлюгю ючюн 
а кёп сыйлы къагъыт бла да саугъ-
аланнганды, аланы араларында 
«1978 жылда социалист эришиуде 
хорлагъаны ючюн», «Ударник пяти-
летки» белгиле бардыла, «Ударник 
коммунистического труда» ат да 
берилгенди.  1962 жылда ол Ахмат-
ланы Масхутну жашы Мусосха эрге 
чыкъгъанды, аны бла абадан эгечи 
Халиматны тоюнда танышхандыла, 
ол киеуню къарындашы эди.  

МУСОС 
Мусос 1934 жылны 20 февра-

лында Масхутну бла Фаризатны 
юйюрлеринде туугъанды, тёрт 
къарындашдан ол ортанчы эди. 
1937 жыллада, коллективизаци-
яны кезиуюнде, битеу тукъумгъа, 
аны бла бирге уа Масхутну юй-
юрюне да къыйынлыкъ келеди. 
Туугъан эллери Къочхарташ/
Ахматовскийден аланы, халал 
къыйынлары бла жыйгъан мюл-
клерин сыйырып, Быллымгъа 
кёчюредиле. Бираздан а Мусосну 
атасы бла аппасы ёледиле, алай 
бла аналары къолунда тёрт ёксюз 
сабий бла къалады. Тамата къа-
рындашлары ишге чыгъадыла, 
Мусос а школгъа жюрюйдю. Жаш 
иги окъугъанды, бютюнда тынч 
а анга математика берилгенди. 
Алай тёрт классдан ары окъургъа 
анга онг чыкъмагъанды. Мектеп-
де нёгер сабийле анга «кулак» 
деп айтханлары, азап чекгенин ол 
кёз жашлары келе айтыучу эди.

Быллымда юйюр 1944 жылгъа 
дери тургъанды, 8 мартда битеу 
эл бла ала да кёчюрюлгендиле, 
Къыргъызны Кант районуну Пяти-
летка элине тюшгендиле. Юйден 
чыгъардан алгъа, анасы Фаризат 
бираз аш-азыкъ бла тигиучю ма-
шинканы алыргъа жетишген эди. 
Кёчгюнчю жыллада къыргъыз-

лылагъа миллет кийимле тигип, 
аланы гыржыннга, бишлакъгъа 
бла сютге алышып, сабийлерин 
алай кечиндиргенди. Ала бирге 
жер юйчюк къазып, аны башын 
агъачла бла жабып, ичинде от 
жагъа ишлеп, жашап тебиреген-
диле.  

Ол кюйсюз жылла Мусосну жю-
регине терен жара салгъандыла. 
Анга, къарындашларына да «бан-
дитле» дегенлери бютюн бек ачыу 
этдиргенди. Алай сынаула аны 
бла бошалмагъандыла – Къыр-
гъызгъа тели ауруу (брюшной 
тиф) жетгенди, ол тийип, саулай 
юйюрле ёлгендиле. Алай къа-
дардан насып болуп, аналарыны 
кесин аямай кюрешгенини хайы-
рындан, сабийлени барысы да сау 
къалгъандыла. Онеки жылында 
Мусос къойла кютгенди, алай бла 
юйюрге файда келтиргенди, 1957 
жылда уа ала миллет бла туугъан 
тауларына къайтхандыла.

ЮЙЮРЮ 
Мусос бла Люаза юйюр къу-

рагъанларындан сора Вольный 
Ауулда жашап башлагъандыла, 
алагъа эки сабий да туугъанды – 
Расул бла Светлана. Мусос мында 
алгъа халыуа заводда уруннган-
ды, сора сурат алыугъа юйренип, 
40 жылдан асламны Нальчикни 
санаторийлеринде солугъанланы 

суратха алдырып тургъанды, про-
фессионал суратчы болгъанды.

Кёчгюнчюлюкден халкъ бир 
уллу дерс чыгъаргъанды – са-
бийлеге билим берирге кере-
клисин. Люазаны мураты билим 
алыргъа эди, алай къадар анга 
ол насыпны бермегенди. Мусос а 
китапланы бек сюйгенди, аланы 
алыр ючюн ахчасын бир заманда 
да аямагъанды, уллу китапхана 
да жыйгъанды. Газетле алмай 
къалмагъанды, аланы барысын 
да ахыр тизгинлерине дери окъуп 
чыкъгъанды. 

Бийик билим алыр муратларын 
таулу ата бла ана сабийлеринде 
толтургъандыла, ала окъуулу 
адамла болурларына къайгъыр-
гъандыла. Алай бла Расул инже-
нер-механик усталыкъны алгъан-
ды, Светлана уа врач-терапевт 
болуп, кёп жылланы саусузланы 
багъады. Огъурлу къартланы 7 
туудукълары барды, абаданла 
барысы да бийик билим аладыла, 
мектепге жюрюгенлери да окъу-
уда айырмалыдыла. 2022 жыл-
ны ахырында Люаза дуниясын 
алышханды. Жууукъ-ахлуларыны 
эслеринде ол огъурлулукъну, ниет 
тазалыкъны, жарыкълыкъны юл-
гюсюча къалгъанды. 

ХАБИБУЛЛАХЛАНЫ Зульфия.

Къадарлары – ниет тазалыкъны юлгюсю

Инсанлыкъ, асыллыкъ да иш бла билиннгенде

Ахыры. 
Аллы 3-чю бетдеди.

Даражалы эришиуледе –
белгилерча эсепле

Суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко 
атлы музейинде скульптор, график, КъЧР-ни 
халкъ художниги Хабичланы Магомедни 
ишлерини кёрмючю ачыллыкъды. Суратчыны 
70-жыллыкъ юбилейине жораланнган къу-
уанчлы жумуш 9 мартда 16:00 сагъатда 
башланырыкъды.

Хабичланы Исмайылны жашы Магомед 
РФ-ни Художниклерини союзуну келечисиди, 
Илмуланы бла искусстволаны Петров атлы ака-
демиясыны член-корреспондентиди, Элистада 
«Деменгили дарий ыз» биенналеге къатыш-

ханды. Ол жер-жерли, Россей, тыш къыраллы 
аслам даражалы кёрмючлеге къошулгъанлай 
турады. Аны чыгъармаларыны бир къаууму 
Россейде, андан тышында да иели коллекци-
ялада сакъланадыла. 

Магомед башха-башха материалла бла 
ишлейди: агъач, пластилин, таш. Аны чыгъар-
мачылыкъ сейирлери кенгдиле, профессио-
наллыгъыны бла усталыгъыны бийикликлерини 
хайырындан а ол классикалы, академиялы 
халлы чыгъармаланыча, абстракциялы компо-
зицияланы да аламат къураялады.

Суратларында – сейир дуния

Орта кюн 9 мартда Къабарты-Малкъар 
къырал университетни медицина факуль-
тетини профессор-преподаватель къаууму  
Б.Браун компанияны бюйреклеге бакъгъан 
арасы бла бирге Бюйрекни битеудуния кю-
нюне жоралап, келгенлени саулукъларын 
тинтирикдиле.

 Бу иш КъМР-ни Саулукъ сакълау мини-
стерствосуну себеплиги бла бардырыллыкъ-
ды. Аны кезиуюнде Б.Браун компанияны 
арасында (Нальчик ш., Головко ор.,76. 

Хуранов орамдан кирип) келгенлени бюй-
реклери не халда болгъанларына хакъсыз 
къараллыкъды. Андан сора да, тюрлю-тюрлю 
усталыкълары болгъан врачла консультаци-
яла берликдиле.  

Саулукъларына къаратыргъа сюйгенле 
ары дери бек аздан 8 сагъатны ашамай 
келирге керекдиле.

 Приём 9:00 сагъатдан 12:00 сагъатха 
дери барлыкъды.

ЭсгертиуЭсЭссгесгегегеертерртирттиутиууиу

Бюйрекни  кюнюне жоралап

22-25 февральда Иранны ара шахары Тегеран-
да дзюдодан «Persian Gulf Cup» (Персия богъазны 
кубогу) деген халкъла аралы турнир ётгенди. Анга 
Россейден, Ирандан, Иракдан бла Афганистандан 
онеки команда къатышхандыла. Бизни къырал-
ны атындан Къабарты-Малкъарны «Локомотив» 
жыйымдыкъ командасы баргъанды эм, жангызда 
Иранны келечилерине 4:3 эсеп бла къытдырып, 
экинчи жерни алгъанды. 

Спортчуларыбызны Россейни сыйлы тренери Олег 
Саральпов хазырлагъанды, клубну президенти Ас-
лан Бабгоевди, директору уа Нурали Карданов. 

КъМР-де Оператив штаб республика-
ны жамауатын эм къонакъланы Тиши-
рыуланы халкъла аралы кюню бла ал-
гъышлайды эмда байрамны кезиуюнде  
сакъ болургъа, терроризмге къажау 
жорукъланы толтурургъа чакъырады:

-   къоркъуулу, жамауатны тынчлыгъ-
ын бузгъан болумла этмегиз;

-машинаны эркин этилген жерледе 
къоюгъуз;

- ишекли затланы, транспортну кёр-
сегиз, теракт хазырланнганыны неда  
инсанда чачдырыучу затла, сауутла 
асыралгъанларыны юслеринден бел-
гили болса, право низамны сакълаучу 
органлагъа билдиригиз;

- право низамны сакълаучуланы 
эмда къоркъуусузлукъну жалчытыугъа 
жууаплы органланы келечилерини  буй-
рукъларын толтуругъуз.

Битеу билдириуле тинтилип, жамауат 
къоркъуусузлукъну сакълау жаны бла 

тийишли мадарла тамамланыллыкъ-
дыла. 

КъМР-де Оператив штаб билдири-
улени этгенлени атлары, тукъумлары 
жашырын къаллыкъларын белгилей-
ди эмда республиканы жамауатына 
болумну тюз ангылагъанлары ючюн 
ыразылыгъын айтады.  

«Къызыу ызны» телефон номерлери:
- КъМР-де Оператив штаб: 48-15-48;
- КъМР-де УФСБ: 48-15-81 (ышаныу-

лукъну телефону);
- КъМР-де МВД: 40-49-10 (дежурный 

бёлюм), 49-50-62 (ышаныулукъну теле-
фону);

- РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие 
управлениясы: 77-64-22 (ышаныулукъну 
телефону);

- РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш 
управлениясы: 39-99-99 (дежурный 
бёлюм).

Оператив штабОпеераератраатиаттитив штташттаабб

Сакълыкъны бютюн кючлерге чакъырадыла
СебепликСеСебСеебебебеепепликк 

Юйлени 
жангыртыугъа аслам эс

Газетни келир номери 10 мартда чыгъарыкъды.

Кукуш  бла Налбийке.


