
Бу кюнледе, мал-
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гъандыла.

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

Байрым кюн, 
тотурну ал айы 

(март), 10, 
2023 жыл

№ 27 (21228)

Концерт 2 бет Устазны бла  насийхатчыны жылы 4 бетТюбешиу 3 бет

Бу кюнледе Нальчикде Къырал  
музыка театрда Тиширыуланы 
халкъла аралы кюнюне аталгъан 
концерт болгъанды. Ары келген 
тиширыулагъа Б. Темирканов 
атлы Къабарты-Малкъар къырал 
филармонияны артистлери саксо-
фонда согъуп, музыка бла тюбе-
гендиле. 

Тиширыулагъа – жарыкъ жырла, 
тепсеуле, назмула да

Ахыры 2-чи бетдеди.

Эсепле

КЕНГЕШ

БУШУУЛУ МИТИНГ

Кёп жылланы жетишимли эмда бет жа-
рыкълы уруннганлары ючюн сыйлы атла 
берирге

«Къабарты-Малкъар Республиканы 
сыйлы врачы»

Ботталаны Любовьгъа, Владимирни 
къызына – гинекология бёлюмню тама-
тасына, «2-чи номерли шахар клиника 
больница» саулукъ сакълауну къырал 
бюджет учреждениясыны врач-акушер-
гинекологуна

Тутукова Рита Мамишевнагъа – Заюко-
во элни «Район больница» саулукъ сакъ-
лауну къырал бюджет учреждениясыны 
участкалы врач-педиатрына,

«Къабарты-Малкъар Республиканы 
билим бериуюню сыйылы ишчиси»
Кудаева Джульета Хасановнагъа – 

Черек муниципал районну «Жемтала 
элни битеулю билим берген М.К. Атабиев 
атлы орта школу» битеулю билим берген 
муниципал казна учреждениясыны ди-
ректоруна,

«Къабарты-Малкъар Республиканы 
физический культурасыны эм спортуну 

сыйлы ишчиси»
Григорьева Валентина Алексеевнагъа – 

Нальчик шахар округну жер-жерли адми-
нистрациясыны физический культура эм 
спорт жаны бла управлениясыны тамата 
специалистине,

«Къабарты-Малкъар Республиканы 
сыйлы юристи»

Чеченланы Фатиматха, Сраждинни 
къызына – Къабарты-Малкъар Республи-
каны Баш сюдюню судьясына.

Ушакъны кезиуюнде жол къурулушну юсюнден 
билдириуле этилгендиле. Къабарты-Малкъар ол 
жаны бла бийик кёрюмдюле болдургъан реги-
онланы санындады. Эсигизге салайыкъ, быйыл 
жолланы игилендириуге 4,1 миллиард сомдан 
аслам къоратыргъа белгиленеди, аны  772,4 
миллион сомун а  федерал бюджет береди. 
Битеу да быйыл автомобиль жолланы 120-дан 
артыкъ километрин, жалгъан ызланы 260 погон 
метри чакълы бирин мардагъа келтирирге, 80 
километрден асламда уа чыракълы чыпынла 
орнатыргъа белгиленеди. 

Битеу ишле «Къоркъуусуз эмда тынгылы жол-
ла» миллет проектге, Регион эмда жер-жерли 
автомобиль жолланы айнытыугъа себеплик 
этиу» федерал проектге, «Эллени хар жаны 
бла да айнытыу» къырал программагъа кёре 
бардырыладыла. 

Ремонт этиллик  уллу объектлени араларын-
да - ремонт дорог Каменномостское – Хабаз, 
Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу, Вольный 

Ауул - Хасания – Герпегеж жолла барды-
ла. Эм уллу проектге уа Экинчи Чегем-
Булунгу автомобиль жолну жангыртыуну 
проекти саналады. Бусагъатда жолчула 
Хушто-Сыртны бла Чегем чучхурланы 
арасында жолну тар жерлерин кенгертиу 
бла кюрешедиле. Алайы бек къыйын 
жерге саналады. Специалистле   Чегем сууну 
ызында ишлеп кюрешедиле, артда жолну суу 
ашамаз ючюн, кючлю чигинжиле саладыла. 

Жоллданы жарытыу, бегейтиу, жорукъ белги-
ле салыу, видеокамерала тохташдырыу жаны 
бла ишле да бардырыладыла. Прохладный 
– Элбрус  Бахсанны юсю бла, Заюково – Туф-
карьер – Дыгамухо, Огъары Малкъар – Мухол, 
Майский – Заречный – Ново-Ивановское регион 
автомобиль жоллада кёпюрле, темир жолдан 
ётген жерле да мардагъа келтирилликдиле. 
Нальчикде 9 уллу жолгъа ремонт этерге бел-
гиленеди. Сёз Къабарты, Осетин, Шогенов, 
Пятигорская, 2-чи Тамань дивизия, Нахушев, 

Калмыков, Мазлоев бла Руставели атлы орам-
ланы бир кесеклерини юсюнден барады.  Про-
хладныйде бла Нарткъалада бир-бир орамла 
жангыртыллыкъдыла Жыйырма элде жол 
ишлени бардырыргъа белгиленеди. 

«Къоркъуусуз эмда тынгылы жолла» миллет 
проектни хайырындан къыралда жоллада ава-
рияланы саны, ол санда аллай кезиуледе ёлген-
лени саны да, азайгъандыла, деп чертилгенди 
кенгешни кезиуюнде.

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну 

пресс-службасы. 

Ал жанында – къоркъуусуз 
эмда тынгылы жолла

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны 
бла правительстволу комиссияны президиумуну (штабыны) ви-
деоконференция халда бардырылгъан жыйылыууна къатыш-
ханды. Кенгешни РФ-ни Правительствосуну Председателини 

орунбасары Марат Хуснуллин ётдюргенди. 

Къабарты-Малкъар Республиканы 
къырал саугъалары бла белгилеуню юсюнден  

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны
У К А З Ы

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы                                      К. КОКОВ
Нальчик шахар, 2023 жыл 7 март, №18-УГ

 Тизмеде биринчи он ре-
гионну санына бу регион-
ла киредиле: Ханты-Ман-
си автоном округ-Югра 
(3,1 %), Чукот автоном 
область (3,1 %), Якутия 
(2,3 %), Татарстан (2,1 
%), Тюмен область (2%), 
Ямало-Ненецк автоном 
область (1%), Новгород 
область (1%), Красноярск 
край (0,8%), Волгоград 
область (0,7%).

А лчылыкъны т у тхан 
регионлада файдаланы 
ёсюулерине аны аллында 
жылда адамланы къолай-
лыкъларыны игиленн-
гени, экономиканы жер 
байлыкълары, инвести-
цияла, социал тёлеуле да 
себеплик этгендиле.

К ъ а б а р т ы - М а л к ъ а р 
халкъыны файдалары-
ны ёсгенлери бла алчы 
жерлеге  экинчи  кере 
чыгъады. Анга уа талай 
тийишли мадарла себе-
плик этгендиле, ол санда 

регионну экономикасын 
игилендириу, предпри-
нимательликге билеклик 
этиу, бюджет организа-
циялада уруннганланы 
иш хакъларын арт жыл-
лада файдасына иги да 
къошулгъан жер-жерли 
бюджетни хайырындан 
кётюрюу.

2021 эмда 2022 жыл-
лада КъМР-ни Башчысы 
Казбек Коковну  оноуу 
бла билим бериуде, са-
улукъ сакълауда, мада-
ният эмда спорт жаны 
бла да ишлегенлеге ай-
лыкълары 10 процентге 
кётюрюлгенди. Анга ахча 
республикалы бюджетден 
бёлюннгенди. Андан сора 
да, билим бериуде ишле-
генлени хакъларына, ол 
санда эл школлада же-
тишмеген усталыкълары 
болгъан устазлагъа, энчи 
регион къошакъла тёле-
недиле.

Дагъыда КъМР-ни Баш-

чысыны маданиятда иш-
легенлеге бла спортда 
бийик жетишимле бол-
дургъанлагъа тохташды-
рылгъан стипендияларын 
эки кереге кёбейтгендиле. 
Ол иш быйыл да барды-
рыллыкъды. Россейни 
Президенти Владимир 
Путинни буйрукъларына 
кёре Къабарты-Малкъар-
да социал тёлеуле Рос-
сейни Правительствосуну 
бегимине тийишлиликде 
медицинада ишлегенлеге 
да берилликдиле.Январь-
да федерал ахчаны 5,1 
мингден аслам медик 
алгъанды.

Казбек Коковну буй-
ругъу бла бегимге кёре 
жарашдырылгъан тизме 
кенгертилгенди. Анга би-
ринчи болушлукъ берген 
бёлюмде ишлегенле, терк 
болушлукъ берген служ-
баны водительлери, ме-
дицина учреждениялада 
пол жууучула да киргенди-
ле. Алай бла, республика-
лы бюджетден болушлукъ 
ахчаны медикледен дагъ-
ыда 2,4 минги алгъан-
ды, деп билдиргендиле 
КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну пресс-
службасындан.

Къабарты-Малкъар – 
файдала жаны бла биринчи

Быйыл январьда кёрюм-
дюлени алып тергеген-
де, Къабарты-Малкъарда 
жыллыкъ инфляция 11,8 
процент болгъанды. Ол 
Шимал - Кавказ федерал 
округну кёрюмдюсюнден 
(11,9%) азыракъды, бите-
уроссей мардагъа жете 
къалады. Аны юсюнден 
РФ-ни Ара Банкыны ре-
спубликада бёлюмюнден 
билдиргендиле.

Багъаланы юсюнден 
айтханда, этге бла сютге 
ала азыракъ кётюрюлюп 
башлагъандыла. Малла-
ны саны кёбейе баргъаны 
себепли предприятия-
ла аллай продукцияны 
асламыракъ чыгъарып 

тебирегендиле. Анга дагъ-
ыда мал ашха жараулу 
мирзеуню  учуз болгъаны 
себеплик этгенди.

Будай  тартхан предпри-
ятияланы къоранчлары да 
ма ол сылтау бла азайгъ-
андыла. Аны хайырындан 
а ун да артыгъы бла багъа 
болмагъанды. Макарон-
ланы, татлы ашарыкъла-
ны багъалары бла да иш 
алайды - аланы экилерин 
да чыгъарыу кёбейгенди.

Гречка уа учуз бола ба-
рады. Аны производство-
су иги да ёсгенди, был-
тыр тирлик бай болгъаны 
ючюн предприятияланы 
къоранчлары уа азайгъ-
андыла.

Тыш къыраллада чыгъ-
арылгъан автомашина-
ланы багъалары да азы-
ракъ ёседиле энди. Ол а 
алыучула шошайгъанла-
ры ючюн болгъанды. Ол 
сылтау бла, сора дагъыда 
Къытайдан ташыу кёбей-
гени ючюн телевизорла 
да учуз бола барадыла.

Р о с с е й н и  Б а н к ы н ы 
тергеулерине кёре, сау-
лай къыралда инфляция 
быйыл 5-7 процент бол-
лукъду. Келир жыл а тёрт 
процентге жетип, андан 
арысында да ол чекде 
турлукъду.

ОМАРЛАНЫ Мурат.
 хазырлагъанды.

«РосБизнесКонсалтинг» (РБК) компанияланы 
къауумуну аналитиклери 2022 жылда регионлада 
халкъны файдасы не халда болгъанын Росстатны 
шартларына таянып тинтгендиле эмда багъа бич-
гендиле. Анга кёре къурашдырылгъан тизмени 
бек башына Къабарты-Малкъар чыкъгъанды. 
Анда жашагъанланы файдалары 5,6 процентге 
кёбейгенди.

Экономика

Таукеллендирген кёрюмдюле

Фахмулуланы ачыкълар хыйсапдан
Акъ-Суу элни 15-чи но-

мерли мектебинде орус 
эмда малкъар тилледен 
бла адабиятдан окъутхан 
устазлагъа  «Фахмулу 
эмда хунерли сабийлеге 
педагогика эмда психо-
логия жаны бла себеплик 
этиу» деген ат бла семи-
нар къуралгъанды. Жюреклени таза этген эсгериуле

Озгъан шургулу жылланы да унутмай, 
тамбланы къайгъысын кёрюрге

Политика репрессия сынагъан малкъар халкъны мемориалыны аллында 8 мартда халкъ, тёреде болуучусу-
ча,  эрттенликден жыйылып башлагъанды.  79 жыл мындан алгъа  миллетге сынаргъа тюшген зарауатлыкъ-
ны, Орта Азиягъа  бла Къазахстаннга  баргъан 18 кюнню бла кечени  эмда киши жеринде жашагъан 13 жыл-

ны ичинде ёлгенлени эсгерирге  власть органланы келечилери,   жамауат, жаш тёлю да жыйылгъандыла. 

 А л а н ы  а р а л а р ы н -
да КъМР-ни Башчысы 
Казбек Коков, КъМР-ни 
Парламентини спикери 
Татьяна Егорова ,  пре-
мьер-министр Мусукланы 
Алий ,  Къырал Думаны 
депутаты Геккиланы Заур,  
КъМР-ни Башчысыны Ад-
министрациясыны тама-
тасы Мухамед Кодзоков, 
федерал инспектор Ти-
мур Макоев,   министрле, 
депутатла да бар эди-
ле. Алайгъа жаш адамла 
келгенлери уа халкъны 
тарыхы унутулмагъаны-
ны, ол къыйын жылланы 
эсде тутуп, миллет алгъа 
итиннгенини белгиси бол-
гъанды. 

Б у ш у у л у  м и т и н г н и   
КъМР-ни культура мини-
стри Мухадин Кумахов 

Мечиланы Кязимни на-
змусун окъуп ачханды.   

-  Халкъ адамлыгъын 
тас этмей, жер башында 
миллетча сакъланырыкъ-
ды деген  тизгинлени кёч-
гюнчюлюкню битеу жыл-
ларында жюреклеринде 
сакълагъанды миллет. Ол 
бушууну, туугъан журтла-
рына, тауларына терми-
лип  ауушханланы унутур 
онг жокъду,-дегенди ми-
нистр.

Мухадин Лялюшевич та-
рых тюзлюк хорлагъанын, 
таулу миллет ата-бабала-
рыны журтларына къайт-
ханларын, бюгюнлюкде 
уа Россейни, Къабарты-
Малкъарны халкълары 
бла бирге жашауну къу-
рагъанын чертгенди. «Бу 
тарых магъана лы кюн 

ахшылыкъ не заманда да 
хорлагъанына, аманлыкъ-
гъа, къужурлукъгъа  жер 
болмагъанына шагъат-
лыкъ этеди»,-дегенди ол.    

КъМР-де Адамны эркин-
ликлери жаны бла упол-
номоченный Зумакъул-
ланы Борис жамауатха 
жыйылгъанлары, бушуулу 
жумушлагъа къатышхан-
лары ючюн ыразылыгъын 
айтханды.  «Мен сабийли-
ги урушха, миллет зор бла 
кёчюрюлген жыллагъа 
тюшген тёлюню келечиси-
ме. Миллетни, ол къыйын-
лыкъланы ауурлугъундан 
ауушханланы атларын-
дан былайгъа келгенлеге 
барыгъызгъа  да ыспас 
этеме»,-дегенди ол.

Борис  Мустафаевич 
миллет бир тюрлю сылтау 
болмай, тарых терсликни 
сынагъанын чертгенди.  

«Таматаларыбыз адам-
ны да ачытмагъанбыз,  
жашларыбыз фронтда 
Ата журтубузну эркин-
лигин къоруулайдыла, 
бизге уа быллай зарау-
атлыкъ нек этиледи деп, 
кёп кере соргъандыла, 
алай анга  жууап жокъ-
ду.  Политика террорну 
кётюралмай, кёплерибиз 
Орта Азияны бла Къазах-
станны къыр жерлеринде 
къалгъандыла,  Кавказ 
таулагъа тансыкълыкъ-
ларын къандыралмай»,-
дегенди ол.

Зумакъулланы Борис 8 
март таулу халкъгъа къара 
кюн болгъанын, алай аны 
бла бирге таулу анагъа 
уллу хурмет этилирге ке-
реклисин айтханды.
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Ахыры.
Аллы 1-чи бетдеди.

Соруу – жууап

– Алим Ажгериевич, жашау журт – 
коммунал мюлк жумушлагъа тариф-
лени эмда ала къалай къуралгъанла-
рыны юсюнден айтсагъыз эди.

– Шёндюгю тарифле былтыр декабрь-
ни биринчисинде къабыл этилгендиле. 
Биз аланы келир жылны ортанчысына 
дери хайырланырыкъбыз. Эсигизде эсе, 
алгъын кезиуледе ала жыл сайын бир 
кере кётюрюле эдиле, энди уа, РФ-ни 
Правительствосуну оноуу бла, ма алай 
болгъанды.

Бизни комитет ма бу затлагъа тариф-
лени тохташдырады: жылыу, электро-
кюч, коммунал жумушла. Дагъыда 
жашау этгенде изленнген эм магъаналы 
дарманланы бла имплантланы багъала-
рына да биз кёз-къулакъ болабыз.

Тарифлени сюзген жыйылыулагъа ре-
спубликаны прокуратурасыны, КъМР-ни 
Башчысында бёлюмле аралы советни 
келечилерин да чакъырабыз. Алагъа 
жамауатны келечилери да къатышыргъа 
эркиндиле. Кезиулю жыйылыу къачан 
боллугъун интернет-сайтыбызда жазып 
билдиребиз.

- Багъала кётюрюлгенлерини юсюн-
ден кёпле квитанцияларын алгъандан 
сора биледиле. Алада не зат жазылыр-
гъа керекди?

- Квитанцияны юсюнде тариф кётю-
рюллюкдю деп жазылмаучуду – закон 
бла аллай излем жокъду. Алай тийишли 
компанияла уа аны кеслери этерге эр-
киндиле. Биз а жангы тарифлени эмда 
ала бла байламлы оноуланы юслерин-
ден СМИ-де билдиребиз.

Квитанцияда уа абонент неллай бир 
ресурс хайырланнганыны юсюнден 
жазылыргъа керекди. Дагъыда та-
риф неден къуралгъаны. Сёз ючюн, 
электрокючню юсюнден айтсакъ, ол ма 
быладыла: токну эмда аны келтириуню 
багъалары, сатыучуну къошагъы, ин-
фраструктура кесеги.

- Жашау журтну жумушлары ючюн 
ахчаны адам къачан тёлеп башларгъа 
керекди?

- Тюз ие болгъанлай.
- Управляющий компанияланы  иш-

лерине багъа бичилген тизме болгъа-
нын билебиз. Аны къайда кёрюрге 
боллукъду?

- Биз аны 2017 жылда жарашдырып 
башлагъанбыз. Жангысын кёп болмай 
басмалагъанбыз. Аны комитетни интер-
нет-сайтында табарыкъсыз. Рейтингни 
жарашдыргъанда, компанияланы иш-
лерин жик-жиги бла тинтебиз. 

- (къараучудан соруу) Бизни юйде 
лифт бузулгъанды. ЖЭК-де уа биз 
айтханнга эс бурмайдыла. Кимге та-
рыгъыргъа боллукъду?

- Сюйсегиз, бизни Комитетге сёле-
шигиз. Дагъыда ЦУР-гъа жазаргъа 
боллукъду.

Управляющий компания кесини ишин 
тапсыз эте эсе, аны алышыуну сагъ-
ышын этерге керек болур. Аны уа 
къалай: юйде жашагъанла, жыйылып, 
оноулашып, жангы УК-ны сайлайдыла. 

Сюйселе, ол мен айтхан тизмеге да кёз 
жетдирсинле.

Дагъыда нени юсюнден айтыргъа 
тийишлиди: кёп фатарлы юйню жумуш-
ларына къарау жаны бла талай амал 
барды, ол санда УК, ТСЖ эм башха 
тюрлюлери. Адамла аны къайгъысын 
кеслери этерге керекдиле. Айтханымча, 
жыйылып, оноулашып.

- Чачылгъан компаниягъа жангыдан 
ишлеп башларгъа жараймыды?

- Аллай да бола туруучуду. Ишин тап 
бардырмагъан УК, чачылып, ызы бла 
уа, аны иелери жангы компания къурап, 
ишлеп башлагъандыла, деген хапарла-
ны адамладан да эшите туруучубуз. Не 
этгин, закон бла анга чек салынмайды.

- Кесини ишини юсюнден УК дайым 
билдирип турургъа керекмиди?

- Хау. Быллай компанияла жыл сай-
ын биринчи кварталдан кеч къалмай 
кеслерини сайтларында отчётларын 
кёргюзтюрге борчлудула. Аны этмеселе, 
прокуратурагъа неда бизни комитетге 
тарыгъыргъа керекди.

- Тёлеуню бир кесегин не заманда 
къайтарыргъа боллугъуну юсюнден 
айтсагъыз эди.

- Сёз ючюн, жылыу бла жалчытыучу 
компания, бир айны ичинде 24 сагъатны 
жылыу бермей турса, заявление жазып, 
аны ючюн тёленнген ахчаны бир кесегин 
артха къайтарырча боллукъду. Аны толу 
жорукълары РФ-ни Правительствосуну 
491 номерли бегиминде жазыладыла.

- (Осетинская орамны 127-чи юйюнде 
жашагъанла сорадыла) Батарейле сау 
къышны аз мытыл болгъанлай турады-
ла. ЖСК-гъа бир мадар этигиз.

- Ол юйге ЖСК угъай, управляющий 
компания къарайды. Анга уа ары дери 
да чыгъа тургъандыла соруула. Бу жу-
мушха болжалына салмай къарарбыз.

- (къараучудан соруу) Коммунал жу-
мушла ючюн тёлерге шёндю къолум-
дан келмейди. Аланы арт болжалгъа 
салыргъа жараймыды?

- Бюгюнлюкде аллай онг жокъду. 
Алгъаракълада, пандемия болгъан 
кезиуде, адамла пеня деген къошакъ 
тёлеуню бериуден эркин этилген эдиле. 
Ресурсла бла жалчытыуну тыйыугъа да 
чек салыннган эди. Шёндю уа ала бары 
да жокъдула. Жаланда мобилизациягъа 
тюшгенлеге эмда аланы юйюрлерине 
пеня салынмайды.

- Жашаргъа жарамагъан юйлеге та-
рифлени башхалыгъы бармыды?

- Сиз суу, жылыу, электрокюч неда 
башха ресурсланы юсюнден айта эсе-
гиз – угъай. Аллай юйледе жашагъанла 
бирсилеча тёлейдиле. Жашау журтну 
жумушларын жалчытыуну юсюнден 
айтсагъ а, аны къайгъысын адамла 
кеслери этерге керекдиле. Нек дегенде 
аллай юйледе управляющий компания-
ла болмаучудула.

УЛБАШЛАНЫ Мурат 
хазырлагъанды.

 Тиширыуланы халкъла 
аралы кюнюне жоралап, 
РФ-ни Сюд приставлары-
ны федерал службасыны 
КъМР-де Управлениясы-
ны къуллукъчулары Со-
циал башламчылыкъланы  
«ВТБ-Страна» жандаурлукъ 
фонду бла бирге «Сизге, 
сюйгенлерибиз» акцияны 
бардыргъандыла. 

Сюд приставла Наль-
чикде Келишиулюкню эм 
400-жыллыкъны майдан-
ларында тиширыулагъа 
гюлле бергендиле эмда 
байрам бла алгъышлагъ-
андыла. 

Быллай жумушла рай-
онлада да бардырылгъан-
дыла. 

Сюд приставла ведом-
ствода ишлеген тиширы-
уланы да алгъышлагъан-
дыла байрам бла. Анга 
ата лгъан  жыйылыуда 
Управленияны башчысы 
Бауаланы Ахмат  тиширы-
ула  эр кишиле бла  тенг 
ишлегенлерин, борчларын 
бийик даражада толтур-
гъанларын,    къыралны бла 

инсанланы эркинликлерин 
сакълагъанларын белги-
легенди.              

 Ишде бютюнда жети-
шимле болдургъанлагъа 
Ыразылыкъ письмола 
берилгендиле. Сюд при-

ставланы сабийлери уа 
жыйылгъанланы ананы 
юсюнден назмула айтып 
къууандыргъандыла.

ТОКЪЛАНЫ Фатима 
хазырлагъанды. 

«Багъала алыкъа 
кётюрюллюк тюйюлдюле»

Республикагъа оноу этиу жаны бла арада (ЦУР) кезиулю тюзюнлей 
эфир бардырылгъанды. Адамланы сорууларына бу жол КъМР-ни Та-

рифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитет-
ни башчысы Алим Макуашев жууапла бергенди.

 «Тиширыула киши  жеринде 
хар кюн да жигитлик этгендиле, 
кечеди-кюндю демей, къада-
лып ишлегендиле, сабийлерин   
ачлыкъдан сакълагъандыла, 
от жагъаны жылыулугъун къо-
руулагъандыла. Аны бла бирге 
уа  миллетни тёрелерин, тилин, 
динин сакълагъандыла, ата-
бабаларыбызны журтларына, 
тауларыбызгъа, череклерибизге, 
къабырларыбызгъа къайтырыгъ-
ыбызгъа ышаныулукъну бир за-
манда да тас этмегендиле»,-деп 
чертгенди ол.

Борис Мустафаевич озгъан 
жылланы эсде тута, алгъа къа-
раргъа кереклисин белгилеген-
ди. Ол къыйынлыкъланы кёрген 
миллетде къыралгъа къажаулукъ 
болмагъанын, туугъан журтха 
къайтып, иш кёллюлюкню, айны-
угъа итиниулюкню кёргюзтгенин 
айтханды. «Къабарты-Малкъарны 
къарындаш миллетлери бла бир-
ге  къысха заманны ичинде таулу 
халкъ аягъы юсюне болгъанды, 
бийик билимли адамларыны 
санына кёре алчы окъуна бол-
гъанды.  Бюгюн да биз сюйген 
Къабарты-Малкъар, Россей да 
айныр, мамырлыкъ, ышаннгы-
лылыкъ сакъланыр ючюн къол-

дан келгенни этерге борчлубуз. 
Алай боллугъуна   ишеклилигим 
жокъду – аны   фахмулу, иш 
кёллю жаш тёлюбюз тамамла-
рыкъды. Бу кюнледе республи-
каны оноучусу Казбек Коков 
Донбассда болгъан эди. Анда уа 
аскерчи командир республика 
жигит жашланы ёсдюргени  ючюн 
ыспас этгенди. Ол барыбызны 
да ёхтемлендиргенди»,-дегенди 
Борис Мустафаевич.

Ызы бла КъМР-ни Муслийман-
ларыны дин управлениясыны 
башчысы Хазраталий Дзасежев,   
къадий Мисирланы Хызыр, муф-
тийни орунбасары Алим Сижажев  
къыйынлыкъла, зорлукъ сынап 
жоюлгъанланы гюняхлары кечи-
лирлери ючюн тилек этгендиле.

Хазрата лий Олиевич таулу 
миллет сынагъанча къыйын-
лыкъны мындан ары бир халкъ 
да кёрмезин тежегенди. «Таулу 
миллетни батыр уланлары Ата 
журтубузну эркинлигин къоруу-
лагъан  кезиуде   аланы аналары, 
эгечлери, юй бийчелери зарауат-
лыкъны сынагъандыла. Бюгюн 
да энчи аскерчи операцияны 
кезиуюнде кёп миллетлени келе-
чилери бир тизгиннге туруп, мил-
летчиликге, фашизмге къажау 
тургъандыла»,-дегенди муфтий.

Жыйылгъанла кёчгюнчюлюкню 

жылларында ауушханланы бир 
минут шош туруп эсгергендиле. 
Ызы  бла  мемориалгъа гюлле 
салгъандыла. Алайдан акъылман 
Кязимни къабырына барып, анда 
да дууа тутхандыла.

Жыйылгъанла мемориалны 
кёрмючю бла шагъырей болгъан-
дыла. «Заман. Болгъан ишле. 
Адамла» деген проектде  музейни 
келечилери республиканы власть 
органларыны, малкъар халкъны 
белгили инсанларыны юслерин-
ден хапарлагъандыла. Кёрмюч-
леден бири энчи аскерчи опе-
рациягъа жораланнганды, анда 

Россейни Жигитлери Боташланы 
Къанаматны, Тимур Тамазовну, 
Нурмагомед Гаджимагомедовну 
юслеринден билирге онг барды. 
Дагъыда Уллу Ата журт уруш-
ну жигитлерине, Сталинград 
сермешге къатышхан, къырал 
саугъала бла белгиленнген ба-
тырланы юслеринден стенд да 
къуралгъанды.   

Бушуулу жумушла республи-
каны районларында да болгъан-
дыла. 

ТИКАЛАНЫ Фатима.
Суратланы ХОЛАЛАНЫ 

Марзият алгъанды. 

Озгъан шургулу жылланы да унутмай, 
тамбланы къайгъысын кёрюрге

Сый бериу

Ыразылыкъ сёзле, гюлле да

Ол кюн алайгъа келгенлени «Кёч-
гюнчюлюкде азап чекгенлеге ата-
лады» деген музыкалы постановка 
жюреклерине бек жетгенди. Аны 
уа районну маданият ишчилери 
хазырлагъандыла.

Митингден сора Эсгертме ташха 
гюлле салыннганды. Ызы бла жый-
ылгъанланы Къулийланы Къайсын-

ны атын жюрютген Маданият юйню 
кинотеатрына чакъыргъандыла. 
Анда алагъа халкъыбызны ол бу-
шуулу кезиуюню юсюнден хапар-
лагъан «Мариям» деген фильмни 
кёргюзтгендиле. Аны жаш режис-
сёр къызыбыз Атабийланы Малика 
алдыргъанды.  

Кёчгюнчюлюкде азап чекгенлеге атап
Элбрус муниципал районда 8 мартда малкъар халкъ туугъан 

жеринден  зор бла кёчюрюлгенли 79 жыл толгъанына аталгъан 
митинг болгъанды.  Ол, тёреде болгъаныча, Тырныаууз шахарны 

паркында  Эсгертме ташны къатында ётгенди.

Бу кюнледе Нальчикде 
Къырал  музыка театрда 
Тиширыуланы халкъла 
аралы кюнюне аталгъан 
концерт болгъанды. Ары 
келген тиширыулагъа Б. 
Темирканов атлы Къа-
барты-Малкъар къырал 
филармонияны артист-
лери саксофонда согъуп, 
музыка бла тюбегенди-
ле. Ызы бла бу театрны 
артистлери ары келген 
тиширыуланы хар би-
рин гюлханий гюлле бла 
къууандыргъандыла. 

Кирген жерде, арт за-
манлада тёреде болгъа-
ныча, Къабарты-Малкъар-
ны миллет музейини иш-
чилери къурап, сейирлик 
кёрмюч бар эди – къол 
бла этилген гинжиле, ху-
дожниклени гюллю сурат-
лары, къол усталыкъланы 
башха тюрлюлери…

Зал толуп, анда атлар 
жер жокъ эди. Къууан-
члы ингирни Къулийланы 
Къайсын атлы Малкъар 
къырал драма театрны 
артисти Мызыланы Аубе-
кир, жырчы Джамал Теу-
нов, «Къабарты-Малкъар» 
къырал телевидение эм 
радио компанияны продю-
сери Станислав Сердюков 
ачхандыла. Ала музыка 
театрны хору бла бирге 
жыр айтханда, сахнагъа 
Къабарты-Малкъар къы-
рал университетни «Кал-
листо» тепсеу ансамбли 
чыгъып, байрамгъа къо-
шулгъанды. 

Ызы бла КъМР-ни Баш-
чысыны Администрация-
сыны таматасы Мухамед 
Кодзоков республиканы 
таматасы Казбек Коковну 
тиширыулагъа аталгъан 
алгъышлау къагъытын 
окъугъанды. Казбек Ва-

лерьевич, тиширыулагъа 
хурметин айтып, аланы 
ниет  кючлери, халал-
лыкълары, къайгъырыула-
ры дунияны бютюнда ариу 
этгенлерин, ала от жагъа-
да жылыуну сакълагъан-
ларын, жангы тёлюлени 
адет-тёреге тийишлилик-
де ёсдюргенлерин бел-
гилей, алагъа саулукъ, 
насып, кёп игилик теже-
генди. Аны бла бирге ол 
бюгюн Ата журтну къо-
руулагъан жашланы ана-
ларына, юйдегилерине, 
эгечлерине, къызлары-
на энчи жылы сёзлерин 
айтханды эм къазауатда 
болгъанланы хорлам бла 
къайтырыкъларын сюйге-

нин билдиргенди.
Концерт программагъа, 

Азамат Евазов, Азамат 
Цавкилов, Залим Катан-
чиев  айтып ,  «Кишиге 
ушамагъан», Габуланы 
Зухура айтып, «Солдатны 
къагъыты», А. Бековну 
«Мени ариуум», Габаланы 
Тенгизни «Насып», Идар 
Коцевни «Анда мен жокъ-
ма», Султан Хажирокону 
«Ариу анам», Жаникала-
ны Элдарны «Келди сюй-
меклик», Дауут Теуновну 
«Мен тепсерге келгенме», 
«Ридада» атлы жыр сту-
дия айтып, «Анам» деген 
жырла киргендиле. Ала 
жырланнганда, сахнада 
«Арабеск», «Насып» юл-

гюлю хореография, «Кав-
казны ёхтеми» атлы сабий 
эм жаш тёлю фольклор-
хореография тепсеу ан-
самбльле тепсегендиле.

Дагъыда ол кюн бай-
рамгъа келгенле «Кабар-
динка» къырал акаде-
мия ансамбльни «Удж» 
тепсеуюне, «Балкария» 
фольклор-этнография 
къырал ансамбль тепсеп, 
«Ындырбайгъа» къарагъ-
андыла. «Терк къазакъла» 
жыр эм тепсеу къырал 
ансамбль а «Жулдузчукъ» 
деген тепсеуню кёргюзт-
генди. 

Гитче артистле – «Фе-
никс», «Арабеск», «Шаг-
ди» деген хореография 

ансамбльлени ууакъ къа-
уумлары  – сахнада «Анам 
– мени кюнюм» деген му-
зыка эм тепсеу компози-
циялары бла къууандыр-
гъандыла. Сахнагъа ариу 
кийиннген юнармеецлени 
къаууму байракъла бла 
чыкъгъанлары да эсде 
къалырча шарт болгъан-
ды. 

Жырланы, тепсеулени 
араларында залда олтур-
гъанланы алгъышлары 
да айтылгъандыла. Къа-
барты-Малкъарны, Къа-
рачай-Черкесни да халкъ 
поэти Созайланы Ахмат 
Къулийланы Къайсынны 
тиширыулагъа аталгъан 
назмуларындан бирин окъ-
уп, ызы бла алгъыш сёзюн 
айтханды. Назму окъугъ-
анла дагъыда болгъан-
дыла. Аладан бири Хаути 
Сохроков эди – Халкъла 
аралы черкес ассоциаци-
яны президенти. Россейни 
коммунист партиясыны 
республикада бёлюмюню 
биринчи секретары Борис 
Паштов да айтханды тиши-
рыулагъа ол кюн жылыулу 
алгъыш сёзюн, назмула 
бла жасап. «Бу байрамны 
коммунистле къурагъан-
дыла алдан. Ол къалай 
тюз иш болгъанын а жа-
шау кеси кёргюзтгенди. 
Быллай кюнде тиширыу-
лагъа айтылгъан сёзледе 
кёзбау болур амалы жокъ-
ду, ала жюрекден келеди-
ле», – деп белгилегенди 
Борис Султанович. 

Экисагъатлыкъ къууан-
члы байрам, бары концерт-
ге къатышхан жырчыла, 
тепсеучюле бирге айтып, 
«Хар не да – санга» деген 
жыр бла бошалгъанды.

КЕРТИЛАНЫ Сакинат.

Тиширыулагъа – жарыкъ 
жырла, тепсеуле, назмула да

 Концерт
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Жы й ы л ы у н у  и ш и н             
КъМКъУ-ну студент-

лери Мирзантланы Викто-
рия бла Дауутланы Кязим 
элтгендиле. Биринчи сёз 
университетни проректору 
Гукепшоков Муратха берил-
генди. 

«Тюзлюк барды дуния-
да. Аны малкъар халкъны 

тас болмай, сюргюнден ата 
журтуна къайтыуунда кё-
рюрге боллукъду. Мен таулу 
халкъны кёчгюнчюлюкде 
кёрген къыйынлыкъларыны 
юсюнден иги билеме. Ол 
затланы  ыннам да, аны эге-
чи да сынагъандыла, анамы 
къарындашлары анда туугъ-
андыла. Ала ол сынауладан 
да ётюп, кишиге даулары 
болмагъан, таза ниетли, ха-
лал адамладыла да,  аланы 
бек сюеме. Аланы алларын-
да баш да иеме. Анда туууп, 
бери келип, мында биргеме 
ишлеген адамлагъа да алай. 

Сёз ючюн, Башийланы 
Светлананы алсакъ, ол 

анда туугъанды, алай а аны 
къаллай бай, кючлю ич дуни-
ясы барды. Дагъыда бардыла 
аллай нёгерлерим. Таулула 
быллай аламат, ачыкъ, халал, 
чомарт, къонакъны сюйген, 
кимге да игилик этиуню тё-
реге айландырып къойгъан 
миллет болгъанларына бек 
къууанама», – дегенди Мурат 
Хасанбиевич. 

Ызы бла ол бу тарыхыбыз-
гъа кетген затланы унут-

май, алгъа таукел къараргъа 
чакъыргъанды. Ол кёчгюнчю 

халкълагъа, башхалагъа да 
бу бушууну магъанасын бел-
гилеп, аны унутургъа жара-
мазын айтханды эм малкъар 
халкъгъа, сора быллай кюнде, 
ол къыйын жылланы эсгере, 
бу окъуу юйге келгенлеге 
мындан ары да айныу жол-
ларында уллу жетишимле 
тежегенди. 

Ызы бла сёз белгили мал-
къар жазыучу Шауаланы 
Хасаннга берилгенди. Ол 
университетни ишчилерине 
быллай кюнде жыл сайын 
аны халкъына берилген на-
мыс ючюн ыразылыгъын 
билдиргенди. Сынау жыллада 
миллетни адамлары къалай 
тирнекли болгъанларын, ти-
ширыула, халкъны ёлюмден 
сакълар ючюн, беллерин 
къаты къысып ишлегенлерин, 
къыргъызлыла бла къазахлы-
ла, бизни танып, таза ниет-
лилигибизни билгенлеринде, 
кеслерине эгеч, къарындаш 
этгенлерин да эсгергенди ол. 
Эм бу шартны юсюнден тё-
люден тёлюге айта барыгъыз 
деп, аманат этгенди. 

Университетде Ципинов Ас-
лан атлы къабарты мада-

ният араны директору Езаова 
Мадина: «Тюненесин унутхан 
тамбласыны сагъышын эт-
мейди, дейдиле. Таулулагъа, 
башха кёчгюнчю халкълагъа 
да этилген бу уллу терсликни 
къайсыбыз да эсибизде ту-
таргъа керекбиз, аллай зат 
бир заманда да къайтмазча. 
Малкъар халкъ а дуниягъа 
къаллай аламат адамла бер-

генди! Шимал Кавказда Со-
вет Союзну Жигити окъуна 
биринчи таулу жаш болгъанды 
– Байсолтанланы Алим. Биз 
бир бирни ангылап жашаргъа 
керекбиз», – дегенди.

Жыйылыуну ишин бардыр-
гъанла ол кёчгюнчюлюк  жыл-
лада Къазахстанда бла Къыр-
гъызстанда ауушханланы 
эсгерип, бир чакъны сюелирге 
чакъыргъандыла. Ол кезиуде 
экранда жау чыракъ жанып 
тургъанды. 

Кязим бла Виктория мал-
къар халкъ, ол сюргюн 

жолуна чыгъаргъан ачы тан-
гындан башлап, бери къайт-
хынчы къалай жашагъанын, 
къаллай сынауладан ётгенин 
къысха билдириуле бла айтып 
баргъандыла. Ол хапаргъа 
кёре музыка композицияда 
кёчгюнчюлюкге аталгъан жыр-
ла, назмула айтылгъандыла.

Сёз ючюн, эшик къаты, 
къоркъуулу къагъылгъанда, 
Улбашланы Жаннета ананы 
сыфатында «Бёлляу» айта, 
бешик тебиретгенди. Жанту-
уланы Ислам а «Тау эллеге 
къара къанла жаугъанды» 
деген халкъ жырны юсюне да 
жамычы кийип, аламат ауаз 
бла айтханды. «Таулу ана» 
деген назму къауумну Ана-
ланы Жамиля, Жаппуланы 
Таулан эмда Чомартланы Ами-
на окъугъандыла. Ол чакъда 
экранда «Социалист Урунууну 
Жигити» деген атха, орден-
леге, майдаллагъа тийишли 
болгъан таулу тиширыуланы 
суратларын кёрюрге боллукъ 

эди. Жантууланы Ислам Отар-
ланы Керимни «Тилек» деген 
назмусун айтханда, мудах-
лыкъ жайгъан музыканы та-
уушунда анда сагъынылгъан 
кюнле кёз алларына келип, 
залда кёз жашларын тыял-
магъанла да болгъандыла.

Ол кюн КъМКъУ-ну къа-
быргъаларында  назмула 

орус, малкъар, къабарты, 
чечен, ингуш тилледе да эши-
тилгендиле. Фарида Садаева 
тюрк тилде «Къара булутла» 
деген назмуну айтханда, анда 
айтылгъан жарсыуланы битеу 
да ары жыйылгъанла ангы-
лагъанлары билинип тура эди. 
Эсгериу жыйылыу, Мусукланы 
Аминат айтып, Къулийланы 
Къайсынны «Ётдюле онеки 
жылым...» деген назмусу бла 
бошалгъанды.

КЕРТИЛАНЫ Сакинат.
Суратланы ОРАКЪЛАНЫ 

Мариям алгъанды.

Инсанланы 
сайлаулары бла    

Нальчикде Сирень сквер-
ни уллулугъу эки гектаргъа 
жетерикди. Алгъаракъда 
шахарны мэриясы жамауат-
ны аны макети бла шагъырей 
этгенди. Жамауат аслам хай-
ырланнган жер быйыл  ша-
харны 5-чи микрорайонунда 
ишленирикди.   

Проектни энчилиги – мында 
сиреньле аслам орнатыллыкъды-
ла. Бу оюмну шахарчыла да  бек 
жаратхандыла. Былайда жашагъ-
анла уа ол  бирси жерледен ариу 
болурун бек сакълайдыла. 

Эсге сала айтсакъ,  жамауат со-
лугъан жерлени игилендириу бла 
байламлы  былтыр къол кётюрюу 
болгъанда, танг кесек адам  жан-
гы скверни къуралырын  сайлагъ-
андыла. Аны жаяу жолчукълары, 
шинтиклери, чыракълы чыпынла-
ры, кир-кипчик атарча орунлары 
да боллукъдула. Саулай алып 
айтханда, ата-анала, сабийле 
эм башхала да  мында солургъа 
сюерикдиле. 

Орамла 
жангыртыллыкъдыла   

Быйыл Нальчикде онючден 
аслам автомобиль жолгъа 
тынгылы ремонт этилликди.  
Саулай алып айтханда, тогъуз 
орамгъа къараллыкъды.  

Нальчикде – 
шёндюгюлю библиотека 

Модел библиотеканы окъ-
уучулары жаратхан китапла-
рыны юсюнден сюйюп кёп 
хапар айтырчадыла. Ол санда  
бюгюнлюкде библиотека не  
магъананы  тутханын, аны 
энчилигин да  ангылатырыкъ-
дыла. Мында китап окъугъ-
андан сора да, школчу юйге 
берилген дерслерин этерге, 
ойнаргъа эм киши да чырма-
май, башха жумушун тамам-
ларгъа онг табарыкъды.    

Жангы библиотекада тапка-
лада китапны алып къараргъа 
да эркинлик бериледи. Китапла 
уа кёпдюле, къайсы бирин сай-
ларгъа билмейсе. Окъуучулагъа 

тепсиле, башха мебель да тап 
жарашдырылгъанды. 

Бери келгенлени арасында 
эм гитчеле оюнлагъа бериле-
диле неда суратлары кёбюрек 
болгъан  жомакъланы окъургъа 
сюедиле. Абаданыракъла уа 
дерслерине кёз жетдиредиле эм 
къошакъ халда башха китапла 
окъуп, билимлерин ёсдюредиле.  

Китап сайларгъа къолларында 
къагъанакълары бла анала да 
келиучюдюле. Мында школчула 
тюбешиуле къураргъа да бек 
сюедиле. Жангы учрежденияда 
тюрлю-тюрлю акцияла барды-
рырча онгла тапдырыладыла. 
Сёз ючюн, жууукъ заманда са-
бий китапны ыйыгъына жоралап, 
мастер-классла бла конкурсла  
ётдюрюллюкдюле.   

Буз къаланы къурулушу 
къыстау барады 

Вольный Ауулну тийресин-
де Буз къаланы къурулушу 
барады. Планнга кёре, ол 
2024 жылда хайырланыргъа 
берилирге керекди. Комплек-
сни уллулугъу  3700 квадрат 
метрге жетерикди. Анда бир 
жолгъа 100 спортчу жараула 
бардыраллыкъдыла. Трибу-
наларына уа 300-дан аслам 
къараучу сыйынырыкъды. 
Алагъа энчи шинтикле да 
салынырыкъдыла.    

Бусагъатда подряд биригиу-
ню  келечилери аны къабыр-
гъаларын къадалып къалайды-
ла, бетон къуядыла эм башха 
жумушланы  тамамлайдыла. 

Мекямны къурулушунда тын-
гылы материалла эм жангы 
амалла хайырланыладыла. Бу-
сагъатда къурулушда жыйыр-
ма адам эм беш энчи техника 
къармашадыла. Иш болжалгъа 
тийишлиликде тамамланыры-
на бир тюрлю чырмау жокъду.  
Буз къаланы нальчикчиле эм 
башхала да ашыгъып сакъ-
лагъанларын энчи белгилер-
чады. 

КУРДАНЛАНЫ Сулейман 
хазырлагъанды.

Сёзсюз, кёчгюнчюлюкню  
юсюнден сабийлеге керти 
хапар айтхан бек къыйын-
ды. Акъылбалыкъ болмагъ-
анланы жюреклери ачыр, 
мудах болурла деген акъыл 
да келедиле. Алай керти 
хапарны билмеген школчу-
ланы ётюрюк затлагъа ий-
нандыргъан тынч боллукъду. 

Таулуланы кёчюрюлгенлерин 
эшитгенлей, ала:«Сабийлени, 
къартланы, тиширыуланы нек 
кёчюргендиле? Ала полити-
кагъа къатышмагъан, терс-
ликлери болмагъан адамла 
болгъаны кимге да баямды 
да», - дейдиле. Ол кезиуде 
абаданла бу терс ишни ким 
бардыргъанын, артда алагъа 
налат берилгенин, халкъ а 
жерине къайтарылгъанын 
айтыргъа керекди. Табакъ-
сойланы Мухтар: «Жаннетли 
болсун, таулу суратчы Бакку-
ланы Владимир къагъанакъ 
болгъанында кёчюрюлгенди. 
Къыркъ юйюр бир жерде тур-

гъандыла. Сабийле ачдан, ау-
рууладан къырылып, жангыз 
Володя къалгъан эди. Тиши-
рыула, къартла сабий ауазгъа 
асыры тансыкъ болгъандан, 
аны бир юйден башхагъа 
алып, ойнатып, кюлдюртюп 
тургъандыла», – дегенди. 

Беппайланы Муталип за-
консузлукъ,  азап чекген 
халкъ сынмагъанын, мил-
лет шартларын тас этме-
генин чертгенди. Къаллай 
бир халкъла  кёчюрюлген 
эдиле «жаула» изленнген 
жылла да:къарачайлыла, 
малкъарлыла, корейлиле, 
иранлыла, немислиле, къал-
мукълула, чеченлиле, ин-
гушлула, кърым татарлыла, 
грекле, тюрклюле, курдла, 
хэмшидле…Эр кишиле фа-
шистлеге къажау уруш бар-
дыргъанда, къартла, сабий-
ле, тиширыула уа Азияны 
аулакъларында ачдан, жа-
ланнгачдан ёле эдиле.

«Жаланда 1944 жылны 
тогъуз айыны ичинде 1952 
таулу ёлгенди Азияда, ту-
угъанла уа бир замандада 
болмагъанча аз – 56 ба-
лачыкъ. Къазахстанда бла 
Къыргъызстанда 1944 жылда 
биринчи апрельден башлап 
1946 жылда сентябрьге дери 
4849 адам ёлгенди – хар 
сегизинчи таулу. Медицина 
болушлукъ жокъ, ашар аш, 
жашар жер жокъ», – дегенди 
библиотеканы ишчиси Лариса 
Яхтанигова. 

Мусукаланы Сакинат битеу 
да къыйынлыкъланы хорлар-
гъа болушхан иш кёллюлюк, 

бир бирге билеклик этиу бол-
гъанын чертгенди. 

Онтёрт эшелонда 37713 та-
улу кёчюрюлгенди. Биринчи 
заманда ёлгенлени басды-
рыргъа окъуна къыйын эди, 
ачдан къыйналгъан адамла 
къарыусуз болгъан эдиле. 
Болсада, артда къаты иш-
леп, тамырланып, башларын 
кечиндирип башлагъанды 
халкъ. 

Б и б л и оте к ач ы  Л а р и с а 
Яхтанигова кёчгюнчюлюк 
жыллада къыйынлыкъланы 
кётюралмай бек биринчи 
таматала ёлгенлерини хата-
сындан тёлюден тёлюге ётген 
билим юзюлгенин чертгенди. 
Ол заманда оюлгъан затла 
бюгюн да сезилгенлей тура-
дыла. Кёчюрюлгюнчю, таулу 
халкъ битеу да Кавказда бай 
жашагъанладан бири бол-
гъанды. Анга шагъатлыкъ 
этген документле архивле-
де бардыла, ала китаплада 
да басмаланнгандыла. Сёз 
ючюн, таулулада мал  кёп 
болгъанды. Бусагъатда алай 
тюйюлдю. Нек? Битеу малла-
рын, хапчукларын, юйлерин 
мында къоюп, Азияда жалан 
жерге тюшюп, онюч жылдан 
а сууугъан, чачылгъан от 
жагъаларына къайтханла  
байлыкъларын, заманларын, 
саулукъларын да тас этген-
диле. Ол чачылыу, бизни 
дуниябызны чайкъалыуу, 
сёзсюз, абызыратханды мил-
летни. Болсада таулула туугъ-
ан жерлерине къайтхандан 
сора терк аягъы юслерине 
тургъандыла, уллу Совет Со-
юзда бек билимли халкъла-
дан бирине саналгъандыла. 
Кёчгюнчюлюкню азабын 
сынагъан тёлю Хорламны 
тёлюсюдю, ёмюрледе халкъ-
гъа юлгюлей къаллыкъ тёлю. 

Библиотеканы башчысы 
Светлана Хатуева халкъла-

ны араларында шуёхлукъну 
магъанасы уллу болгъанын 
чертгенди. «Къазахлыла, 
къыргъызлыла, узбеклиле, 
таулулагъа болушхандыла. 
Тюрк тилли, бир динли адам-
ла бир бирлерин терк ангы-
лагъан эдиле. Бюгюнлюкде 
да айныр ючюн бек биринчи 
бирлик, келишиулюк керек-
ди», – дегенди ол. 

Лариса  Яхтанигова  уа 
м а л к ъ а р  э м  к ъ а б а р т ы 
халкъланы поэтлери Къу-
лийланы Къайсын бла Алим 
Кешоков татлы тенгле бол-
гъанларыны юсюнден да 
айтханды. Урушну кезиу-
юнде жаралы Къайсынны 
сермеш баргъан жерден 
Алим чыгъаргъанды, артда 
Кешоковну «Сыннган нал» 
деген романы ючюн къара 
ниетлиле ызындан болгъан-
да, Къайсын нёгерин къору-
улагъанды. 

Дагъыда бу тюбешиуде та-
улула тойгъан жерлеринде 
къалып къалмай, туугъан 
жерлерине къайтханлары 
чертилгенди. Миллетибиз-
ни устазы, назмучусу, акъ-
ылманы Мечиланы Кязим 

а халкъы кесини жерине 
къайтхан кюнню кёрмей 
дуниясын алышханды. Алай 
аны къабыры къайтханды 
туугъан жерине, халкъ по-
этни тилегин толтургъанды. 

Азия…къаллай бир заман 
айтып турлукъдула таулула 
аны юсюнден? Жер башын-
да таулула болгъан къадар-

да кёчгюнчюлюкню хапары 
унутуллукъ тюйюлдю, нек 
дегенде Азияда бизни адам-
ларыбыз къа лгъандыла, 
Азия бизни тарыхыбызны 
магъаналы кесегиди. 

Школчула ол кюн Мечи-
ланы Кязимни, Къулийланы 
Къайсынны, Зумакъулла-
ны Танзиляны, Тёппеланы 
Алимни, Гуртуланы Салих-
ни, Макытланы Сафарны 
ч ы г ъ а р м а л а р ы н  кё л д е н 
окъугъандыла. Нальчик ша-
харны жыйырма тогъузунчу 
гимназиясыны устазы Кюч-
мезланы Людмила: «Был-
лай тюбешиуле керекдиле. 
Тарыхны жаланда китапла 
бла хайырланып ангылагъ-
ан къыйынды. Поэтле бла 
бетден-бетге  тюбешиуле 
болушадыла, нек дегенде 
ала чыгъармаларын жаз-
гъан кезиуде кимден да бек 
терен тинтедиле теманы. 
Кёп окъугъан, кёп билген 
жазыучула бла ушакъларын 
сабийле бир заманда да 
унутурукъ тюйюлдюле», – 
дегенди. 

БАЙСЫЛАНЫ Марзият.

Бу кюнледе, малкъар халкъны кёчю-
рюлгенине жетмиш тогъуз жыл бол-
гъанына аталып, республикада эсгериу 
тюбешиуле къуралгъандыла. Х. Бербе-
ков атлы Къабарты-Малкъар къырал 
университетде, Отарланы Керим атлы 
малкъар маданият ара къурап, тёре-
де болгъаныча, ол бушуу кюнюбюзге 
аталгъан жыйылыу баргъанды. Анга 

КъМКъУ-ну устазлары, студентлери, 
культура биригиулени келечилери да 
къатышхандыла. 

Сахнада таулу юйню кёрюмдюсю къу-
ралып, таулу кийизлени юслеринде айт-
хылы адамларыбызны суратлары тагъы-
лып, экранда уа «Жашауну къыйырына 
элтген жол» деген кинону кадрлары бири 
бирин алышындырып баргъандыла. 

Жюреклени таза 
этген эсгериуле

Тарыхны жаланда китапла окъуп билген къыйынды
Бекмурза Пачев атлы республикалы сабий библи-

отекада малкъар халкъны тарыхында къыйын сюр-
гюн жыллагъа аталгъан жыйылыу бардырылгъанды. 
Белгили малкъар  поэтле бла тюбешиуге  Нальчик 
шахарны жыйырма тогъузунчу эм жыйырма ючюн-
чю номерли школларындан сабийле келгендиле. 
Алагъа кёчгюнчюлюкню юсюнден сагъышларын 
поэтле Беппайланы Муталип, Мусукаланы Сакинат, 
Табакъсойланы Мухтар айтхандыла. 

Шауаланы Хасан.

Даража

Россейни Миллет гвардия-
сыны аскерлерини тенгизчи 
бёлюмлери къуралгъанлы 45 
жыл толгъанды. Ол байрамны 
МВД-ны ведомстводан ты-
шында охранасыны КъМР-де 
Управлениясыны Нальчикде 
бёлюмю адмирал Арсений 
Головкону эсгертмесини къа-
тында белгилегенди. 

Ала Росгвардияны тенгиз аскер-
чилери Россейни тенгизлеринде 
къырал чеклени сакълаугъа, къор-
къуусузлукъну жалчытыугъа уллу 

къыйын салгъанларын чертип, 
алагъа ыспас этгендиле. 

– Тенгиз аскерчиле не заманда 
да антларына кертичи болгъан-
дыла, аскер борчларына жууа-
плы кёзден къарагъандыла эмда 
бет жарыкълы толтургъандыла. 
Алагъа саулукъ, жетишимлилик, 
юйюрлеринде ырахатлыкъ тежей-
биз, – дегенди полицияны капита-
ны Кючменланы Мурат. 

Ахырында Росгвардиячыла ад-
мирал Арсений Головкону эсгер-
тмесине  гюлле салгъандыла. 

ХОЛАМХАНЛАНЫ Алима.
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Дзюдо

Къабарты-Малкъарда 
дзюдодан жашланы бла 
къызланы араларында   
битеуроссей турнир ёт-
генди. Аны «Динамо» би-
ригиуню 100-жыллыгъына 
жоралагъандыла.  Бу эри-
шиуде хорлагъан спортчу-
ла  Россейни 23 жыллары 
толмагъан дзюдочуланы 
араларында боллукъ би-
ринчилигине айырылгъан-
дыла. Ол а Екатеринбург 
шахарда 15–20 мартда 
бардырыллыкъды. 

Эришиуге Россейни 14 
регионундан 180-ден ар-
тыкъ спортчу къатышхан-
ды. Аны байрам халда 
ачылыуунда  спортчуланы 
Къабарты-Малкъарда ич 
ишле министри «Дина-
мо» физкультура-спорт 
обществону республика-
да бёлюмюню  башчысы 
полицияны  генерал-лей-
тенанты Василий Павлов 
алгъышлагъанды.  

– «Динамо» ёмюрден 
бери да спорт тёрелерин 
унутмай,  жаш тёлюню 
ниет, саулукъ жаны бла 
да чыныгъыргъа себеплик 

этип келеди. Россейден 
динамочуланы кесибизни 
шахарда тюбеген бизге 
бек магъаналыды. Бу эри-
шиу республикабызда жа-
рыкъ ётеригине ийнана-
ма, анга къатышханлагъа 
жетишимле тежейме, эм 
кючлю хорласын, – деп 
чертгенди министр. 

Ызы бла жыйылгъан-
лагъа алгъышлау сёзле-
рин Къабарты-Малкъарны 
спорт министрини орунба-
сары Аналаны Аслан эм 
Россейни дзюдодан фе-

дерациясыны башчысыны 
къырал органла бла иш-
леу жаны бла орунбасары, 
Олимпиада оюнланы дом-
макъ призёру Анатолий 
Ларюков да айтхандыла. 

Турнирге келгенлени 
жарыкъ, ариу сермешле-
ни кёрюрге онглары бол-
гъанды, деп билдиредиле 
КъМР-де МВД-ны пресс-
службасындан. 

ГАЙЫЛАНЫ 
Алима. 

Къонакъла китапладан, 
жюнден, алтын халыладан 
этилген  ишледен, спортда 
болдурулгъан жетишим-
лери ючюн алгъан саугъ-
аларындан къуралгъан  

кёрмючлеге къарагъан-
дыла. Ызы бла 9-чу «А» 
классда бардырылгъан 
дерсде олтургъандыла. 
Аны башлай, орус тилден 
бла адабиятдан  устаз 
Биттирланы Рахима  бел-
гили  алим эмда педагог 

В.А.Сухомлинскийни «Хар 
сабийде да чыпчыкъ жукъ-
лайды, аны учурур ючюн 
а, уятыргъа керекди. Ол 
жомакълы чыпчыкъны 
аты уа – чыгъармачы-

лыкъды» деген сёзлерин 
юлгюге келтиргенди. 

Кесини дерсинде устаз  
мектепчиле бла бирге бир 
эллилери Гуртуланы Бер-
тни, Салихни, Элдарны, 
Бабаланы  Ибрагимни, Су-
леменни, Созайланы Ах-

матны чыгъармачылыкъ 
эмда жашау жолларын 
ачыкълагъанды.  

Созайланы Асият а  «По-
эзия бизни кесине тарта-
ды» деген ат бла  малкъар 
тилде  дерс бардыргъан-
ды.  Дерсни ахырында уа 
окъуучула малкъар тилде 
жыргъа тынгылап, тепсе-
ген да этгендиле.

Б у  м е к те п ге  ж ю р ю -
ген къызчыкъланы бла 
жашчыкъланы, биринчи 
классдан башлап,  фах-
муларын ачыкъларгъа  
кюрешедиле.  Аны бла 
бирге проектле жараш-
дырыргъа да  юйрете-
диле. Къонакълагъа ол  
иш къа лай бардырыл-
гъаныны юсюнден устаз 
Жамиля  Гаджикурбанова 
айтханды. Ызы бла окъ-
уучула Алийланы Мари-
на, Мирзоланы Марат,  
Гергъокъланы Малика, 
Чабдарланы  Ясмина да 

«Китап эмда шёндюгю за-
ман», «Минги тау – насып-
ны тауу», «Витаминле»,  
«Ата-баба ладан къала 
келген усталыкъ» деген  
проектлери бла байламлы 
билдириуле этгендиле.

Мектепчи жашланы бла 
къызланы хар бири да  ке-
сича сёлеше билирге, ою-
мун  айтып ангылатыргъа 

да  устала болгъанлары 
шарт кёрюнюп турады. 
Артда, комиссияны келе-
чилери  оюмларын айт-
ханда: «Хар сабийге да 
сагъатла бла тынгылап 
турлугъунг окъуна келе-
ди», – дегендиле.

Дерследен сора къо-
накъланы жыйылыула 
бардырылыучу за лгъа 
чакъыргъандыла. Анда 
уа биринчи классланы 
окъуучуларындан баш-
лап онбиринчиге дери да  
жашла бла къызла жырда, 
назму айтыуда, тепсеу-

де, спортда усталыкъла-
рын да кёргюзтгендиле.  
Алагъа къонакъгъа уа бир 
эллилери, белгили жыр-
чы, кеси да бу мектепде 
окъуп чыкъгъан Аппайла-
ны Ислам да келген эди. 
Ол да жыйылгъанланы 
жарыкъ жырлары бла 
къууандыргъанды.

Семинарны ахырында 

Валентина Середа сё-
лешгенди.  Ол мектеп-
де фахмулу сабийлени 
ачыкълаугъа себеплик 
этиу  иш тап бардырыл-
гъанын эмда мындан баш-
хала юлгю алыргъа бол-
лукъларын белгилегенди. 
Ызы бла ол тюрлю-тюрлю 
республикалы эмда шахар 
конкурслада хорлагъан 
къызлагъа бла жашлагъа 
департаментни  грамота-
ларын  бергенди. 

ХОЛАЛАНЫ Марзият.

Къабарты-Малкъарда 
Лескен районда полиция-
чыла наркотиклени закон-
суз сатыу-алыу бла кюреш-
ген адамны тутхандыла. 

КъМР-де Ич ишле мини-
стерствону болжаллы халда 
ишлеген оператив къаууму 
«Урух» федерал контроль 
пропуск пунктда жаяу бара 
тургъан биреуге ишекли 
болуп, аны тохтатхандыла. 
Документлерин эм кесин 
тинтген кезиуде полиция-
чыла аны хуржунунда эки 
шприц тапхандыла. Аланы 
ичинде мор тюрсюнлю суу-
сун зат бар эди.  

Жаш Шимал Осетия-
А ланиядан  болгъаны, 
алгъада да эркинлиги 
сыйырылгъаны ачыкъ-
ланнганды.  Аны МВД-
ны Лескен районда бё-
люмюне жетдиргендиле. 
Анга къарагъан кезиу-
де полициячыла хуржун 
тапхандыла. Аны ичинде 
наркотиклери болгъан 195 
чулгъам бар эди.  

Аманлыкъчы ангылат-
ханыча, ол наркотикле-
ни Къабарты-Малкъарда 
Бахсанда букъдурулгъан 
жерден алгъанды, аланы 
Шимал Осетия-Аланияда 

жаяр умуту бар эди. 
Этилген экспертизагъа 

кёре, сыйырылгъан веще-
ство 71,24 грамм чакълы 
бир «героин» болгъанды. 

МВД-ны Лескен районда 
бёлюмюнде аманлыкъ-
чыгъа РФ-ни Уголовный 
кодексини 228.1-чи ста-
тьясыны 4-чю кесегине 
(уллу ёлчемде наркотикле-
ни законсуз сатыу-алыу) 
тийишлиликде уголовный 
иш ачылгъанды, деп бил-
диредиле КъМР-де МВД-
ны пресс-службасындан.

ХОЛАМХАНЛАНЫ 
Алима.

Къабарты-Малкъарда 
былтыр 47 жалгъан ахча 
табылгъанды. Буруннгу 
жыл бла тенглешдирген-
де, ол бешден бирине 
азды. РФ-ни Ара Банкыны 
республикада бёлюмюн-
ден билдиргенлерича, 
аманлыкъчыла барындан 
да кёп жалгъан 5-мингли-
клени жарашдырадыла. 
Аланы саны отуз болгъан-
ды. Онусу мингсомлукъла 
эдиле, жетиси уа – эки 
мингсомлукъла.

«Къагъыт ахчаны бох-
чагъызгъа салырдан ал-
гъа анга иги къарагъ-
ыз. Бегирек да уллу ах-
чалагъа сакъ болугъуз. 
Кесигиз кёргенигизча, 
аманлыкъчыла асламы-
сында алагъа эс бурургъа 
кюрешедиле. Ишекли бол-
сагъыз, башха ахча бери-
гиз деп айтыгъыз неда 
сатыу-алыуну  къоюгъ-
уз», – дегенди бёлюмню 
башчысыны орунбасары 
Балаланы Расул.

Эсигизге  са лайыкъ , 
къагъыт ахчаланы тюз-
люк ышанлары бла «Банк-
ноты Банка России» де-
ген мобиль къошакъда 
шагъырей боллукъсуз. 
Дагъыда аны юсюнден 
толуракъ информацияны 
Ара Банкны сайтында 
табарыкъсыз. Аны адре-
си ма буду: http://cbr.ru/
cash_circulation.

УЛБАШЛАНЫ Мурат 
хазырлагъанды.

2022 жылны ичинде Рос-
сейни Социал страхова-
ние фондуну жер-жерли 
бёлюмю сакъатлыкъ бла 
байламлы 1 848 инсанн-
га страховой эм социал 
пенсия тохташдыргъанды. 
Аны алыр ючюн адам-
ланы фондха келирлери 
изленмейди. Сакъатла-
ны юслеринден шартла 
медицина-социал экс-
пертизаны эсеплерине 
кёре жыйышдырыладыла. 
Андан ала сакъатланы 
федерал реестрине жи-
бериледиле. Беш ишчи 
кюнню ичинде Социал 
страхованияны фонду 
пенсияны тёлеп башлауну 
юсюнден оноуну къабыл 
кёреди. 

Дагъыда адам сайлау 
эталлыкъды: социал жу-
мушланымы (НСУ) неда 
ахчамы алыргъа. Бирин-
чисине дарманла эм баш-
ха медицина керекле, 
санаторийге путёвка, ша-
харла арала электричка-
лада жол хакъ киредиле. 

Эсгертиу: сакъатлыкъ 
бла байламлы пособие ин-
саннга ол саулугъуна за-
ран тюшгюнчю пенсиячы 
болмагъан эсе бериледи. 
Адам пенсиячы эсе, ол 
аны пенсиясына  къошакъ 
ахчача тёленирикди. Уллу 
Ата журт урушну вете-
ранларына, «Блокадалы 
Ленинградда жашагъан» 
белгилери болгъанлагъа 
эм сакъатлыкъ аскер-
де къуллукъ этгенде чып 
тюшгени ючюн берилген-
леге законодательствода 
бегитилгенича къырал 
пенсия эм жыл сан бла 
байламлы страховой пен-
сия тёленедиле.

Фатарны неда юйню сатыу-алыу 
жумушларын бардыргъанда, адамла 
документлени тюз болгъанларын 
бла къалгъанларын  хазна тинт-
меучюдюле. Алай жашау журтха 
арест салыннганы бла байламлы 
сатыу-алыу ишни тохтатхан кезиуле 
уа аслам чыгъадыла. Аллай оноу  
къаллай сылтаула бла этиледи, 
аллай юйню алмаз ючюн  не этерге 
керекди? Аны  «Роскадастрны» ре-
спубликада бёлюмюню экспертлери 
ангылатхандыла. 

Ала айтханларыча, фатарны са-
таргъа эркин этилмегенин адамла 
келишимни таууса тургъанда билиу-
чюдюле. Законнга тийишлиликде ал-
лай объектни сатаргъа, хаух берирге, 
уставной капиталгъа  ётдюрюрге 
жарамайды. Аны бла не тюрлю жу-
мушну да бардырыргъа закон эркин 
этмейди. Аллай  оноуну  кетериу 
къошакъ къоранчланы излейди, 
келишимни тауусууну болжалын да 
создурады. 

Аллай оноу сюдле, сюд приставла, 

таможня, налог эм следствие орган-
ла аны иесини борчлары (банклагъа, 
ЖКХ-гъа, налогланы неда тазирлени 
тёлемегени, жууукъ-ахлуланы ара-
ларында мюлк бла байламлы дау-
лашла, эр бла бийчени араларында 
мюлкню юлешиу эм башхала) эм 
талай башха болумла ючюн этиледи. 

Сиз сайлагъан фатарны сатыугъа 
бир тюрлю чек салыннганыны бла 
къалгъаныны юсюнден Росреестрни 
сайтында «Тепдирилмеген ырысхы 
бла байламлы эсгертиуню онлайн 
халда» сервисни юсю  бла  билирге 
боллукъду. Анга къырал реестрден 
шагъатлыкъ къагъыт керек болса, 
аны Кёп жумушланы тамамлагъан 
аралада бла Росреестрни сайтында 
эмда «Роскадастрда» алаллыкъсыз.

Бир-бир объектлени сатыугъа 
башха чекле да  салынадыла. Ала 
асламысында битеу бузукъла тюзе-
тилгенден сора кетериледиле. Алай 
ол терк тамамланнган иш тюйюлдю, 
аны бла алгъадан кюрешип башлар-
гъа керекди. 

Роскадастрны бёлюмюню келечи-
си Светлана Марзалиева белгилеге-
нича, сатыу-алыугъа жангыз алыучу 
угъай, сатыучу да хазырланыргъа 
тийишлиди. Аны ючюн документлени 
жангылыч болмагъанын алгъадан 
тохташдырыгъыз, аланы битеуюн 
да жыйышдырыгъыз. Ол чакъда 
техника бузукълукъла  ачыкъланып, 
аланы алгъадан тюзетирге онг чыгъ-
арыкъды, дейди ол. 

Сёз ючюн, былтыр аллай 200-ден 
аслам бузукълукъ табылгъанды. 
Экспертле адамлагъа аланы тюзе-
тирге, сатыу этерни аллында битеу 
къагъытланы жыйышдырыргъа 
болушхандыла, келишимлени жа-
рашдырыргъа себеплик этгендиле. 
Алагъа соруула бла 93-00-17 теле-
фон номерге сёлеширге боллукъду, 
Нальчикни коду 8-8662, сора керекли 
билдириу Роскадастрны сайтында 
да бериледи. 

ХАБИБУЛЛАХЛАНЫ Зульфия 
хазырлагъанды. 

Долинскде  генерал Зо-
каланы Валерийни атын 
жюрютген 8-чи номерли 
мектеп эртте ишленнген 
мекямладан бириди. Анга 
тынгылы ремонт этерге 
эрттеден бери да керек 
болуп тура эди. Мектепге 
Хочуланы Зайнаф башчы-
лыкъ этгенде, кёп спон-
сорланы да къатышдырып, 
аны  терезелерин, эшикле-
рин алышындыргъанды, 
бир-бир кабинетлерине да  
ремонт этилгенди, жапма 
да  салдырылгъанды.  

Болсада мекямны та-
пландырыллыкъ жерле-
ри дагъыда кёп эдиле. 
Бу кюнледе аны жангыр-
тыу къолгъа алыннганды. 

Тынгылы ремонт кезиуге 
аны жабаргъа тюшерикди. 
Ол себепден окъуучула  
Нальчикде 33-чю номерли 
мектепге кёчюрюледиле, 
окъуу жылны ахырына 
дери ары жюрюрюкдюле.

Долинскде 8-чи номерли 
мектепге Хасаниядан, ша-
харны кёп районларындан 
да  аслам сабий жюрюген-
лери себепли, ата-аналаны 
тилеклери бла КъМР-ни 
Жамауат палатасы  себе-
плик этип, 17-чи номерли 
маршрут, алгъынча, Ленин 
атлы проспект бла ётерча 
этерге деп, аллай оноу 
чыгъарылгъанды.

ДАЛХАТЛАНЫ Марзият.

Фахмулуланы ачыкълар хыйсапдан
Акъ-Суу элни 15-чи номерли мектебинде орус эмда малкъар тилледен бла адабиятдан окъутхан устазлагъа  

«Фахмулу эмда хунерли сабийлеге педагогика эмда психология жаны бла себеплик этиу» деген ат бла семинар 
къуралгъанды. Анга Нальчик шахар администрацияны билим бериу департаментини бёлюмюню баш специали-
сти Валентина Середа, шахарда 33-чю номерли мектепни директоруну орунбасары Хачаланы Светлана, шахар 

эмда анга жууукъ эллени мектеплерини устазлары да къатышхандыла.

Байрамны эришиуле бла 
белгилегендиле

Болум

Хуржунда уа – уу

Эсгертиу

Жалгъан ахчала азайгъандыла

Себеплик

Пенсия къалай 
тохташдырылады

  Тапландырыу 

 Ангылатыу

Воронежде эркин т у-
тушуудан Ара федерал 
округну биринчилиги бар-
дырылгъанды.

Анда «Хасания» клуб-
дан Гергъокъланы Саид 
жетишимли болгъанды. 
Ол 18 жыллары толмагъан 
гёжефлени араларында 
доммакъ майдалны къы-
тып, Россейни биринчи-
лигинде тутушургъа эр-
кинликни къоруулагъанды. 
Саидни тренер Ажоланы 
Азамат юйретеди. 

КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.  
СУРАТДА: (солдан онгнга) 

биринчи сюелген Гергъокъ-
ланы Саид. 

Эркин тутушуу

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Тёппеланы тукъум совети КъМР-ни халкъгъа билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу, 
1970–1988 жыллада Къабарты-Малкъарны жарыкъландырыу министри болуп тургъан 
ТЁППЕЛАНЫ Салахны жашы Магомет ауушханыны юсюнден билдиреди эмда аны 
юйюрюне бла ахлуларына къайгъы сёз береди.

УСТАЗНЫ БЛА 
НАСИЙХАТЧЫНЫ 

ЖЫЛЫ 


