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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ

Халкъларыбызны
жууукълукъларыны шагъатлыгъы
кётюрюллюкдюле. Ма анда орналыпды айтхылыкъ украинлы
жырчыны эсгертмеси. Тау тёпеге аны аты 1939 жылда окъуна
аталгъан эди. Халкъла аралы
а льпиниа да, къонакъла айтханнга кёре, поэтни 200-жыллыгъына жораланады.
Юрий Коков экспедицияны
россейли эм украинлы халкъланы бир болгъанларын кёргюзтген магъаналы ишге санагъанды. «Шёндю уа Украинада бола
тургъан ишле бла байламлы

ол бютюн бек керекди. Тауну
башына бирге ёрлерге итиниу
халкъларыбыз акъыллылыкъларына, ала бирге болургъа
сюйгенлерине энтта да бир
ке р е ш а г ъ атл ы к ъ эте д и » , дегенди ол.
Республиканы оноучусу альпинистле жетишимли болурларын сюйгенин билдиргенди
эмда алагъа саугъагъа Къабарты-Малкъарны юсюнден
ариу жасалгъан альбом бергенди.

АКЪЫЛ

«Бусагъатда бек игиси - халны
конституциялы жолгъа къайтарыуду»
Украинада къаугъала къоркъуулу бола баргъанларына тынгысызлыгъын билдире, КъМР-ни
Башчысыны къуллугъун толтургъан Юрий Коков былай айтханды: «Бир-бир украинлы къымылдауланы башчыларыны Россейде
террорчулукъну къатыландырыргъа керекди деп сёлешгенлери
Украинада хал бек къоркъуулу
бола баргъанын энтта да бир кере

кёргюзтеди. Халкъны асламысын
кеслерине буралмагъандан сора
бузукъчу къауумла къыралда, ол
санда Север Кавказда да, террорчулукъ ишле бла кюрешген
аманлыкъладан болушлукъ излейдиле. Бусагъатда бек игиси
- халны конституциялы жолгъа
къайтарыуду, тюз акъыллы инсанланы барысы да жаланда бир
муратха къуллукъ этерге керек-

диле - адамланы ёлтюрюуню
мычымай тохтатыугъа эмда
Украина мындан ары айныуну
жолун кеси аллына сайларча
онгла къураугъа».
КъМР-ни Башчысыны
къуллугъун болжаллы халда
толтургъанны эм
Правительствосуну
пресс-службасы.

ПАРЛАМЕНТ

Изленнген эсеплеге жаланда бирден
кюч салып жетерге амал барды
Ич ишле министр Сергей Васильев Парламентни
пленар жыйылыуунда отчёт этгенди. Ол аманлыкъ
ишлени профилактикасында, жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыуда, экстремист халда этилген
бузукълукъланы жолларын кесиуде жетишимлени
эмда проблемаланы белгилегенди.
Министр айтханыча, былтыр
бузукъ этилгенини юсюнден
50 мингден аслам билдириу
этилгенди. Полициячыла аманлыкъланы тохтатыу бла бирге
жа м а у ат к ъ о р к ъу у с у з л у к ъ н у
жа лчытыу жаны бла да уллу
иш бардыргъандыла. Алай бла
былтыр республикада болгъан
къууанчлы жыйылыулада право
низам сакъланнганды, ол санда
«Кавказгъа мамырлыкъ» деген
халкъла аралы фестивальны кезиуюнде, Олимпиада оюнланы
оту Нальчикге келтирилгенинде
да. «Битеу да бирге юч мингден
а с л а м ж ы й ы л ы уд а жа м а у ат
къоркъуусузлукъ жа лчытылгъанды. Алагъа уа миллионнга
жууукъ адам къатышхан эди»,
- дегенди Васильев.
2005 жылда На льчикге чабыууллукъ этгенлени ишлерин
тинтген сюдню 109 жыйылыуунда республикада кюч струк-

т ура ланы келечилери РФ-ни
МВД-сыны опетарив штабы бла
бирге право низамны жалчытхандыла.
Къабарты-Малкъарда, аманлыкъланы азайтыугъа жораланып, уллу жумушла бардырыладыла, ол санда 2020 жылгъа
дери право бузукълукъланы
профилактикасы жаны бла энчи
программа жарашдырылгъанды. Терроризмге къажау комиссияны эмда Оператив штабны
жыйылыуларында экстремизм
эм террорист ха лда этилген
аманлыкъланы жолларын кесиу
жаны бла вопросла тинтиледиле. Битеу бу ишле республикада
криминоген халны тапландырыугъа себеплик этгендиле.
Болсада сауутланнган аманлыкъчы къауумла кеслерини
осал затларын тохтатмагъандыла, ала тизгинлерине жангы
а дамланы къошуу жаны бла

ишни былтыр да бардыргъандыла. «Бандит къауумла,
сауутланы хайырланып, 60
аманлыкъ этгендиле. Полициячыланы а лагъа къажау
к ю р е ш д е ке с л е р и н и и ш ч и
борчларын бийик даражада
толтургъандыла. Алай нёгерлерибизни тас этгенбиз: 15
полициячы ёлтюрюлгендиле,
19-су уа жаралы болгъандыла», - дегенди Васильев.
2013 жылда терроризмге
къажау 13 операция бардырылгъанды. Ол а республикада терактла этерге онг бермегенди. Министр келтирген
шартлагъа кёре, оператив
штабны башчылыгъында ётдюрген энчи операцияланы
кезиуюнде аманлыкъчы къауумланы сегиз башчысы, 71
келечиси ёлтюрюлгендиле,
60-сы уа тутулгъандыла. Бандитлени он базасы табылгъандыла, сауут букъдурулгъан 50
жер эмда чачдырыучу затла
хазырлагъан эки лаборатория
ачыкъланнгандыла.
Ахыры 2-чи бетдеди.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

«Россейге хар сабий да
багъалыды»
Ма аллай ат бла озгъан байрым кюн тёртюнчю битеуроссей
видеоконференция болгъанды.
Аны РФ-ни Къырал Думасыны
Председателини орунбасары
Людмила Шевцова бардыргъанды. Къабарты-Малкъардан анга
къатышхан келечиле, ол санда
КъМР-ни Башчысында сабийни
эркинликлери жаны бла уполномоченный Светлана Огузова,
республиканы Парламентини
Билим бериу эм илму жаны бла
комитетини председатели Муаед
Дадов, КъМР-ни Жамауат палатасыны члени Николай Маслов,
СГА-ны ректору Атабийланы Алий
Шёндюгюлю гуманитар академияда жыйылгъан эдиле. Ары дагъ-

Багъасы 3 сомду

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Юрий КОКОВ:

Тюбешиу

Тюнене КъМР-ни Башчысыны
къуллугъун толтургъан Юрий Коков альпинизмни ветеранлары:
Украинаны альпинизмден сыйлы
тренери, Халкъла аралы альпинист союзну члени Александр
З а й д л е р э м с п о рт н у у с та с ы
Виктор Шабохин бла тюбешгенди. «Акъ барсла» украинлы эм
къабарты-малкъар альпинистлени бизни республикада Тарас
Шевченкону атын жюрютген
таугъа ёрлерге деп келгендиле.
А ла 4200 метр бийик ликге

ВРЕМЯ

Геуюрге кюн,
2014 жылны
4-чю марты
№ 40 (19461)

ыда республиканы шахарларыны
бла районларыны билим бериу
жаны бла управленияларыны келечилери да чакъырылгъандыла.
Бу жол сёз сакъат, ата-аналары къарамай къойгъан сабийлени эркинликлери эм сейирлери
къа лай сакъланнганларыны
юсюнден баргъанды эмда аллай балаланы юйюрлеге къайтарыуну, алагъа реабилитация
этиуню,социальный болушлукъ
бериуню амаллары сюзюлгендиле.
Людмила Шевцова сабийле ючюн юйюрню сакълауну
бюгюнлюкде бек магъана лы
борчладан бирине санагъанды,
бютюн да бег а ол саусуз бала-

чыкълагъа керекди, дегенди.
Ол «Россейге хар сабий да
багъалыды» деген программагъа кёре инвалид сабийле
жашауда жерлерин табар, бек
башы уа - ала юйюрледе ёсер
ючюн, кёп тюрлю ма дарла
этиледиле. Сакъат къызы неда
жашы болгъан юйюрлеге ала
сабийлерине тийишлисича
бакъдырылыр ючюн, ахча,
м е д и ц и н а , п с и хо л о г и я э м
дагъыда кёп тюрлю жаны бла
болушлукъ этип турууну магъанасы бек уллуду. Балачыкълада къыяуну, аурууну алгъадан
ачыкълаугъа уа артыкъ да уллу
эс бурургъа тийишлиди.

Социальный борчланы араларында
адамланы саулукъларын эмда жашауларын
сакълаудан магъаналысы жокъду
КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Юрий Коковну
республиканы Саулукъ сакълау министерствосуну коллегиясыны
2013 жылны итогларына аталгъан жыйылыуунда сёлешиую
Белгилисича, кадрла къытлыкъны кетерир
рургъа тийишлиди. Ала къырал гарантияланы
Медицина жумушла бла
программалары бла шагъырей болурча онгла мурат бла, артыкъда элледе, ол а республижалчытыуну игилендирирге
къураргъа, алагъа хакъсыз медицина болуш- кагъа артыкъда магъаналыды, «Земский
лукъ бериуге къатышхан организацияланы доктор» деген программа къуралгъанды.
эмда аланы качестволарын
юслеринден билдирирге керекди. Медицина 2011-2012 жыллада, КъМР-ни Саулукъ сакъкётюрюрге
учрежденияланы шёндю хакъ бла этилген лау министерствону шартларына кёре, эл-

Социа льный жумушланы ара ларында
адамланы саулукъларын эмда жашауларын
сакълаудан магъаналы борч жокъду. Къыралны башчыларыны бу сферагъа жылдан
жылгъа уллудан уллу эс бура баргъаны да
бошдан тюйюлдю. Анга Россей Федерацияны
Президентини 2012 жылда май айда чыгъаргъан указлары да шагъатлыкъ этедиле. Алада
саулукъ сакълауну айнытыуну баш жоллары
эмда борчлары белгиленнгендиле эмда аланы
толтурууну къырал башчы энчи контрольгъа
алгъанды. Саулукъ сакълауну битеу иши да
ма алагъа кёре къуралыргъа, аланы толтурур
мурат бла бардырылыргъа тийишлиди. Нек
дегенде Къабарты-Малкъарны адамларыны
саулукълары, алай эсе уа, келир заманлары
да ма ол жумуш къалай тамамланнганына
кёре боллукъдула.
Саулукъ сакълауну системасын жангыча
къурауну программасына кёп тюрлю ишле
киредиле. Алай аны жаланда бир мураты
барды –медицина жумушла бла жалчытыуну
игилендирирге, аланы качестволарын кётюрюрге, багъыу учрежденияланы барысыны
да ишлеринден къыйматлы этерге. Ма ол мурат тюрленмей къалады. Аны бла байламлы
республиканы саулукъ сакълау системасын
игилендирирге чырмау этген, адамланы да
артыкъ да бек тарыкъдыргъан шартланы бир
къауумун туура этерге сюеме.

Саусузла дарманланы кеслери
алыргъа керек тюйюлдюле
Дарманла бла жалчытыуда хал. Бюгюнлюкде, дарманлагъа къырал ахча бергенине да
къарамай, багъыу учрежденияланы асламысында саусузлагъа аланы кеслерине алыргъа тюшеди. Аны хатасындан республиканы
адамлары врачлагъа,саулукъ сакълауну битеу
системасына да терс кёзден къарайдыла.
Министерствону баш борчларындан бири бу ишни тюзетиргеди, битеу багъыу учрежденияланы дарманла бла жалчытыуну тап халгъа
келтириргеди.
Гражданлагъа аланы хакъсыз медицина
болушлукъгъа къаллай эркинликлери болгъанларыны юсюнден дайым да билдирип ту-

жумушлары да бардыла. Ала къаллайла болгъанларын халкъ билирге керекди.

Кадрланы усталыкъларын
ёсдюрюу - бек
къыйматлы муратды
Республикада жангы оборудованиеде ишлерге къолларындан келген специалистле аз
болгъанлары кёрюнюп турады. Саулукъ сакълау министерство медицинада ишлегенлени
усталыкъларын кётюрюуге энчи эс бурургъа,
къыйматлы амалла табаргъа борчлу этиледи.
Арт жыллада «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде бюджетни ахчасына 239 адам
усталыкъларын кётюргенди. Алай хар врач да
беш жылдан бир кере усталыгъын кётюрюрге
эмда медицинада ишлерге эркинлик алыргъа
керек болгъанын эсге алсакъ, ол азлыкъ этеди.
Шёндюгю заманнга келишген эмда бек багъа
тургъан оборудованиени тийишлисича эм толу
кюч бла хайырланылмагъаны да ма аны ючюндю. Отоула хазыр этилмегенлери неда ишлерча
кадрла болмагъанлары ючюн 142 миллион сом
тутхан 75 тюрлю оборудование, 144 миллион
сомгъа алыннган 76 тюрлю оборудование бош
турады. Алайды да, 300 миллион сом чакълы
бир къоратылгъан оборудование ишлемей,
зыраф болуп барады. Саулукъ сакълау системабызны ырысхы-техника базасы бек осал болгъанын эсге алсакъ, аллай уллу кёллюлюкню
уллу аманлыкъгъа санаргъа боллукъду.

КъМР-де 10 минг адамгъа
жетген врачланы саны битеу
Россейден эсе азды
Бёлюмню специалистле бла жалчытыу магъаналы иш болгъанлай къалады. Бюгюнлюкде
республикада 10 минг адамгъа 38 чакълы
бир врач жетеди. Ол а Россейде орталыкъ кёрюмдюден эсе азды. Республикагъа битеу да
700 врач, ол санда реаниматология (99), психиатрия (26), педиатрия (132), терк медицина
болушлукъ берген (40) специальностьла жаны
бла устала керекдиле. Бу болумда врачланы
хазырлауну системасына жууукъ заманда жангыдан къарамай жарарыкъ тюйюлдю.

леге ишлерге 136 специалист жиберилген
эди. Ол шартланы тюзлюклерине ышанырча
тюйюлдю. Ол программагъа кёре ишлерге
баргъанладан 45 адам ол кезиуде интернле
бла ординаторла болгъандыла.
Къыралдан болушлукъгъа 1 миллион 100
минг сом алгъанланы асламысы ол программагъа жалгъан документле бла къошулгъандыла. Бир-бирле уа, кёп жылланы бир
учрежденияда ишлеп, «жангыдан алыннган
специалист» деген категориягъа кёчюрюлюп
алай алгъандыла ахчаны. Саулукъ сакълау
министерство уа ахчаны къоратыуну юсюнден
аты-саны болсун дегенча отчёт бла къутулгъанды. Уллу жоюмла этилгендиле, хайыры
уа тырнакъ тенгли бир. Эл амбулаториялада
керекли специалистле алгъынча жокъдула.

Биринчи болушлукъ берген
бёлюмню ишин къураугъаэнчи къайгъырыу
Саулукъ сакълауда биринчи болушлукъ берген бёлюмню ишин къураугъа энчи къайгъырыргъа тийишлиди. Медицина жумушла
бла жалчытыуда, аны качествосунда да кемчиликле ма анда артыкъда бек сезиледиле.
Ма анга республиканы жамауатыны дауу артыкъда уллуду. Аны юсюнден тюрлю-тюрлю
тюбешиуледе эшитирге тюшеди, КъМР-ни
Башчысыны сайтына да ол жаны бла тарыгъыула кёпдюле.
Элледе биринчи медицина болушлукъ бериуню къурауда кемчиликле мындан эки ай алгъа бардырылгъан кенгешде да сюзюлгендиле. Ол заманда муниципальный къуралыуланы администрацияларыны башчылары узакъ
элледе стационар медицина учрежденияланы
къоюгъуз деп тилеген эдиле. Правительствогъа, Саулукъ сакълау министерствогъа
да администрацияланы башчылары бла бирге
ол проблемаладан къутулууну амалларын
излерге, башха субъектлени сынауларына да
къараргъа эмда предложенияларын хазырларгъа буюрулгъан эди, жарсыугъа, ол энтта
да тамамланмагъанды.
Ахыры 2-чи бетдеди.

КОЛЛЕГИЯ

Болумну тюзетир ючюн, заманны, къарыуну
аямай, къадалып кюреширге тийишлиди
Министерствону ишини
юсюнден док ла дны ведомствону башчысы Ирма Шетова
этгенди. Ол алгъа республика да демография болумну
юсюнден шартла келтиргенди.
Былтыр республикада халкъны
саны, хар минг адамгъа тергегенде, 6,6 кереге кёбейгенди,
ол а 2012 жылны кёрюмдюлеринден 0,4 процентге азды.
РФ-де ол ёлчем 0,2 процентге
жетеди.
Туугъан сабийлени саны да,
хар минг адамгъа тергегенде,
эки процентге азайгъанды.
Бу кёрюмдюле Май, Элбрус
районла да эмда На льчикде
бютюнда осалдыла. Туугъан
заманда ёлген сабийлени саны
уа КъМР-де, Север-Кавказ федеральный округну республикалары бла тенглешдиргенде,
бек гитчеледен бириди. Былтыр ол 6,8 процентге жетгенди.
«Къагъанакъланы саулукъларына багъыу амалларыбыз
игиленнгени бла байламлыды
бу жетишим», - дегенди Ирма
Шетова.
Болса да жарсыулу иш да
болгъанды былтыр. Сабий
тапхандан сора бир тиширыу
ёлгенди. Ананы жашауун сакъларгъа онг бар эди, врачла уллу кёллюлюк этгендиле

Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Юрий Коков, Правительствону таматасы Константин Храмов, федеральный инспектор Алексей Вербицкий, къырал кенгешчи Хачим Кармоков, Парламентни спикерини орунбасары Татьяна Саенко, саулукъ
сакълау сферада контроль этген федеральный органланы
келечилери, больницаланы бла поликлиникаланы баш
врачлары да чакъырылгъан эдиле.
ансы. «Тиширыу къанын асыры
кёп тас этгени ачыкъланнганды. Бу иш бла байламлы кадр
тюрлениуле этилгендиле», - деп
чертгенди ол.
Туберкулёздан ауругъанланы
саны уа сегиз процентге азайтылгъанды. Шетова айтханыча,
ол диагностика игиленнгени
бла байламлыды. Республикада
бу аурууну жайылыууна къажау
энчи комиссия къуралгъанды,
аны келечилери бардыргъан
тинтиуле да болушхандыла болумну игилендирирге. Бу къорк ъу ул у а у р у у н у жа й ы л ы у у н у
жолун тыяргъа мобильный диагностика ара да болушурукъду.
Быйыл аны хайырланып, беш
минг адамны саулугъун тинтирге план барды. Наркотиклени
хата с ы н д а н ё л ге н л е н и с а н ы
азайгъанын да белгилегенди
Ирма Мухамедовна. Былтыр 696
адам аны къойгъанлары ючюн

профилактика эсепден кетерилгендиле.
Алай ичгичилик бла уа хал
осаллай къалгъанды. Бюгюнлюкде республикада алты минг
адам наркодиспансерде эсепде
турадыла, аладан 559-су тиширыула дыла. Вытрезвительле
жабылып, аланы борчлары наркодиспансерлеге берилгенлери
уа ичгичиликден ауругъанланы
заманында ачыкъларгъа онг
бергенди.
Къабарты-Малкъарда онкология бек жайылгъан аурууладан
бириди. Былтыр саусузланы
саны 1,5 процентге кёбейгенди.
Республикада халны игилендирир ючюн а, врачланы билимлерин ёсдюрюрге тийишлиди, деп
оюм этеди докладчы. .
Быйыл халкъны 30 процентини
саулугъун тинтирге план барды,
бюгюнлюкде уа 130 минг адам
ётгендиле къараудан. Аны ито-

гларына кёре, 20 минг адам
диспансер эсепге са лыннганды.
Акъылба лыкъ болмагъанланы саулукълары да тинтилгенди. Бюгюнлюкде ёксюзлени, къыйын жашау болумгъа
тюшген сабийлени, юйюрлеге
берилгенлени саулукъларына
къаралгъанды. Аланы арасында психикалары ауругъанла,
неврозлары болгъанла аслам
болгъанлары ачыкъланнганды.
РФ-ни Президенти Владимир
Путин 2012 жылда май айда
къол салгъан Указлада врачланы, медсестраланы айлыкъ
хакъларын кёбейтирге борч
салыннганды. Анга тийишлиликде врачланы айлыкълары
22 минг сомгъа, медсестраланыкъы 13,3 минг сомгъа,
санитаркаланыкъы уа 8,2 минг
сомгъа жетдирилирге керек
эди. Ирма Шетова айтханыч а , м и н и с те р с т в о б у жа н ы
бла борчларын толтургъанды.
«Алай бир-бир учреждениялада хакъны кётюрген угъай, аны
тёлемей тургъанлары окъуна
ачыкъланнганды. Бюгюнлюкде
бу проблема ланы кетерирге
кюрешебиз», - дегенди Ирма
Мухамедовна.
Ахыры 2-чи бетдеди.

Ахыры 2-чи бетдеди.

Жазылыу - 2014
Билдириу

«Школгъа дери билим бериуню
право мардала бла жалчытыу»
Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентинде 4-чю мартда КъМР-де школгъа дери билим
берген организациялада ишлегенлеге «Школгъа
дери билим бериуню право мардала бла жалчытыу» деген темагъа семинар-кенгеш бардырыллыкъды. Ол 15 сагъатда башланырыкъды.

Анга асламлы информация органланы келечилери чакъырыладыла. Аккредитация бла
байламлы соруулары болгъанла КъМР-ни Парламентини пресс-службасына бу телефон номер
бла сёлеширге боллукъдула:
40-45-29.

Тап амалны ычхындырмагъыз!
Почта связьны бёлюмлеринде 2014 жылны экинчи жарымында бир къауум изданиялагъа болжалдан алгъа жазылыу
бардырылады. Сиз сюйген газетлеригизге эмда журналларыгъызгъа энчи багъалары бла жазылыргъа бу бек иги
амалды. Аны ычхындырмагъыз!
КъМР-ни федеральный почта связьны управлениясы.
Бизни индексибиз - 51532
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Геуюрге кюн, 2014 жылны 4-чю марты

ЗА МАН

Юрий КОКОВ:

Социальный борчланы араларында
адамланы саулукъларын эмда жашауларын
сакълаудан магъаналысы жокъду
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Саусузлагъа уллу кёллю
Министерство анга бойсуннган болуудан арталлыда къутулургъа
Алай бек алгъа битеу медицина учрежучрежденияла бла ишлеуню
дениялада тазалыкъ, тизгинлилик болурча
энтта да тап бирикдиралмагъанды этиуню къолгъа алыргъа керекди. Бир тюрлю

Аны хатасындан контроль жокъну орунундады, ишни качествосу осалды, аны
къыйматы да алашады. Бек уллу министерстволадан биринде ишлегенле кабинетледен
чыкъмайдыла, жер-жерлеге барып, халны
кёрмейдиле, медицина учрежденияланы
проблемаларын билмейдиле, жамауат бла
тюбешмейдиле. Анга шагъатлыкъ этген
шартланы узакъда излерге керек тюйюлдю.
Арт заманда биз болгъан больницалада
болгъан тёзюп болмазча халны сылтауларын
башха тюрлю къалай ангыларгъа боллукъду? Сёз ючюн, 1-чи номерли больницада
саусузлагъа берилген азыкъ ашаргъа жарамазча эсе, жангы корпус 7 жылны ичинде хайырланылыргъа берилмей тура эсе,
саусузла бир тюрлю кереклери болмагъан
отоулада тарлыкъ сынап жата эселе, не
контрольну неда кураторлукъну юсюнден
айтыргъа боллукъду.

Бийик квалификациялы
медицина болушлукъ алырча
онгла жарашдырыргъа
Багъыу учрежденияланы санын тап халгъа келтириуню юсюнден айтханда, айхай
да, ол бек керекди. Алай бек алгъа республиканы халкъыны сейирлери эсге алынсынла. Амбулаториялада,поликлиникалада
этилиннген жумушланы санын кёбейтирге,
качестволарын да игилендирирге тийишлиди.
Ол саусузлагъа артыкъ да бек керекди. Уллу
республикалы аралада бийик технологиялы
медицинаны айнытыугъа онгла къураргъа
тюшерикди. Биз адамларыбыз уста специалистлени излей башха регионлагъа бармай,
тынгылы медицина болушлукъну кесибизни
республикада табалырча этерге борчлубуз.
Аналаны, къагъанакъланы араларында
ёлгенлени азайтыу, жол-транспорт авариялада ачыгъанлагъа шёндюгю эм качестволу
болушлукъ бериу бла байламлы жумушла
да бек магъаналыдыла, жууукъ заманлада
аланы тамамларгъа тюшерикди. Къан тамырла, онкология бла байламлы эм башха
социальный аурууладан сакъланыуну, аланы
тохташдырыуну эмда аладан багъыуну ишин
да бийик даражада къурамай жарарыкъ
тюйюлдю.

низам, тазалыкъ болмагъаныны, медиклени
жанларындан саусузлагъа уллу кёллюлюк
этилгенини юсюнден шёндюге дери да айтылгъанды. Ол кемчиликлени кетерир ючюн,
уллу жоюмла этерге керек тюйюлдю. Жаланда ол учрежденияланы оноучуларындан
бет керекди. Сайлагъан усталыгъын сюйген,
ишине, адамланы саулукъларына къайгъыргъан адам кеси оноу этген мекямланы,
аланы тийрелерин тозуратырыкъ тюйюлдю,
аллай адам медицина оборудованияны да
бош тутар амалы жокъду.

Бюджет ахчаны къоратыуда
уллу бузукълукъла
ачыкъланнгандыла
Дагъыда бир къыйын проблема. Арт заманлада контроль этген финанс эм надзор
органла саулукъ сакълауну системасында
бюджет ахчаны къоратыуда уллу кемчиликле эм бузукълукъла ачыкълагъандыла.
Федеральный бюджетни хайырланыуда
окъуна 800 миллион сом чакълы бир законсуз
къоратылгъаны тохташдырылгъанды. Андан
сора да, арбитраж сюдлени оноулары бла
Министерстводан къырал контрактны жорукъларын толтурмагъаны ючюн 12 миллион
сомдан артыкъ ахча алыннганды. Ахчаны
къоратыуда этилген бузукълукъла ючюн энди
бек къаты сурарыкъбыз,оноучу къуллукъчула
законнга кёре жууапха тартылмай къаллыкъ
тюйюлдюле.
Россей Федерацияны Президентини май
айда этген указларына къайта, 2013 жылда
тамамларгъа деп белгиленнген 27 магъаналы ишден жаланда 18-си толтурулгъанды.
Борчлу халда медицина страхованияны федеральный фонду бардыргъан тинтиулеге
кёре, 17 организацияда врачланы орталыкъ
иш хакъларыны бла медицина персоналны
айлыкълары тохташдырылгъан кёрюмдюлеге жетмегендиле, 15-инде гитче медицина
персоналны орталыкъ иш хакъы кётюрюлмегенди, 8-инде уа ол азайтылгъан окъуна
этилгенди. Ол болумну мычымай тюзетирге
керекди.
КъМР-де, къуру республикада угъай, андан
тышында да атлары айтылгъан уста врачла
аз тюйюлдюле. Ала, жашау болумлары ар-

тыкъ доюн болмагъанларына да къарамай,
ишден бош заманларын да къызгъанмай,
кёп жылланы ичинде кеслерини борчларын
бет жарыкълы тамамлайдыла, адамлагъа
къуллукъ этедиле. Ала бла Къабарты-Малкъар ёхтемленеди. Аны себепли биз аланы
жашауларын ырахатлы этер, ишчи болумла
къурар ючюн, къолубуздан келгенни аямазгъа керекбиз.
Мен акъыл этгенден, ол жаны бла энчи
программа жарашдырыргъа, ма аллай медиклени кёллендириуню къошакъ мадарларын
этерге боллукъ эди. Правительстводан анга
къарарын эмда жууукъ заманда оюмун билдиририн тилейме. Аны бла бирге иш хакъны
кётюребиз деп, саусузланы дарманла эм
аш-азыкъ бла жалчытыуну осалландырыргъа арталлы да жарарыкъ тюйюлдю. Келген
тарыгъыуланы санына кёре мында алыкъа
кемчиликле бек кёпдюле.

Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

Изленнген эсеплеге жаланда бирден
кюч салып жетерге амал барды
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Законлагъа бузукълукъла этип хайырланылгъан
271 сауут, 25 минг окъ, 55 чачдырыучу затла сыйырылгъандыла. Экстремист халда 22 бузукълукъ
этилген эди да, аладан бешиси тинтилгенди.
Террорист ишге ахча бергенлерине ишекликде
алты адам тутулгъанды.
Уголовный, экономика эмда наркотиклени сатыу бла байламлы бузукълукълагъа къажау 60
оператив-профилактика иш бардырылгъанды.
«Аманлыкъланы жолларын кесиу бла байламлы

Битеу объектле да
хайырланыргъа керекдиле,
жылла бла бош турмай
Саулукъ сакълау министерствону ишинде
кемчиликле бла жартылыкъла аны ишине
берилген багъада кюзгюдеча кёрюннгендиле. Беш баш магъаналы жумушдан жаланда
бири тамамланнганды. Быйыл республикалы
адрес инвестиция программаны объектлерини быйыл хайырланылыргъа берилликлени
араларында 5 республикалы медицина
учреждение да барды. Андан сора да, район
аралада бла элледе 10 объектни ишлерге
эм жангыртыргъа белгиленеди. Ол ишлеге
КъМР-ни бюджетинде 362 миллион сом
салыннганды. Ма аланы къурулушларын эм
ремонт ишлерин къаты контрольгъа алыу
изленеди,- хар бирини «жол картасын» ай
сайын жарашдырыргъа, ала ючюн жууаплылыкъны министерствону къуллукъчуларыны
боюнларына салыргъа. Объектле барысы
да заманында хайырланылыргъа берирге эм
ишлерге керекдиле, жылла бла бош турмай.
Бёлюмде проблемала бюгюн чыгъып
къалмагъанлары баямды. Алай бу жашау
магъаналы сферада хал ючюн жууаплылыгъыбыз аны ючюн аз болмазгъа керекди.
Къыйын борчланы аз-аздан тамамларгъа,
республиканы саулукъ сакълау системасы
шёндюгю заманны излемлерине келиширча
этерге керекбиз.
КъМР-ни Башчысыны къуллугъун
болжаллы халда толтургъанны эм
Правительствосуну пресс-службасы.

жумушла заманында тамамланнганлары республикада криминоген халны тап халгъа келтирирге
онг бергенди. Алай бла 130 ауур эмда бек ауур
бузукълукъ хазырланнган заманда тохтатылгъандыла, адам ёлтюрюу, урлау, тонау, талауур,
машиналаны алып кетиу дегенча аманлыкъланы
саны азайгъанды», - деп чертгенди докладчы.
Экономика бузукълукъланы ачыкълау да игиленнгенди. «Бу сферада аманлыкъла эки кереге
кёбейгенди. Налогланы тёлерге унамагъан энчи
предпринимательле, организацияла да белгили
этилгендиле. Налогла заманында берилмегенлерини хатасындан а къыралгъа 4 миллиард сом
къоранч этилгенди, бу ахчадан бир миллиарддан
асламы артха къайтарылгъанды», - дегенди
министр.

Коррупциягъа къажау иш да бардырылгъанды
былтыр. Министр келтирген шартлагъа кёре,
тюрлю-тюрлю бузукълукъла ючюн къырал власть
структуралада эм муниципальный къуллукълада
ишлеген 30 оноучугъа уголовный иш ачылгъанды,
ол санда къырал власть органланы республикалы
эм федеральный бёлюмлерини сегиз ишчисине,
жер-жерли администрацияланы он башчысына.
Коррупция бла байламлы аманлыкъ этгенлери
ючюн 42 къуллукъчу уголовный жууапха тартылгъандыла. Быйыл окъуна бюджет сферада 165
бузукълукъ ачыкъланнганды, ол санда ауур эм
бек ауур 55 иш.
Къырал эм муниципальный жумушланы толтуруу сферада бузукълукъланы саны юч кереге
кёбейгенди. Баш магъаналы миллет программаланы жашауда бардыргъанда да 84 аманлыкъ
этилгенди, ол санда «РФ-ни гражданларына
жашау журт» программаны тамамлагъанда - 41,
«АПК-ны айнытыу» программаны толтургъанда –
25, «Саулукъ сакълау» проектде уа - 18. Сергей
Васильев наркотиклени сатыугъа, законлагъа
бузукълукъ этип ичги затла чыгъаргъанлагъа, оюн
бизнесни бардыргъанлагъа, жоллада жорукъланы сакъламагъанлагъа къажау ишни юсюнден
да айтханды.
Аманлыкъ ишлени къайтарып этгенлени проблемасын энчи белгилегенди министр. Битеу
бузукълукъладан ючден бирин алгъын жууапха
тартылып, тюрмеде тутулуп чыкъгъанла этгендиле. «Аманлыкъланы тюз жолгъа полициячыла
кеслери салаллыкъ тюйюлдюле. Контрольну
къатыландырсакъ да, биз аны тамамлаяллыкъ
болмазбыз. Жашау болумлары къуралмагъанлары, социальный жаны бла къорууланмагъанлары,
ишсизликни, жашау этерге онглары болмагъаны
ючюн къатышадыла ала аманлыкълагъа. Бюгюнлюкде уа тюрмеден чыкъгъан юч мингден
аслам адам право низамны сакълаучу органлада
эсепде турадыла, аланы арасында акъылбалыкъ
болмагъанла да бардыла. Аладан жаланда 307си тапхандыла кеслерине иш», - деп чертгенди
Сергей Васильев.
Сёзюню ахырында ол республикада криминоген
халны тап халгъа келтириу жаны бла предложенияла да этгенди. Министрге соруула да кёп
болгъандыла. Депутатла участка уполномоченныйлени ишлерини, экстремист къауумланы тизмелерин толтургъан жаш адамла кимле болгъанларыны, жоллада халны тапландырыуну, МВД-ны
тизгинлерин жангы кадрла бла жалчытыуну,
адамланы жанындан полициячылагъа ышаныулукъ не халда болгъанын билирге сюйгендиле.
Парламентарийле отчёт бла байламлы тийишли
бегим къабыл кёргендиле.
АБДУЛЛАХЛАНЫ Фатима.

Болумну тюзетир ючюн, заманны, къарыуну
аямай, къадалып кюреширге тийишлиди
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Саулукъ сакълау сферада баш проблемаладан бири - льготалары болгъанланы
хакъсыз дарманла бла жалчытыуду. Ала уа
эки къауумгъа юлешинедиле – федеральный
эм регион льготникле. Республикада бу жумушлагъа 71,2 миллион сом къоратылады,
болсада ахча битеу саусузланы да дарманла
бла жалчытыргъа жетишмейди.
Докладда кадрланы билимлерин ёсдюрюуню, федеральный программала КъМР-де
жашауда къалай бардырылгъанларыны
юслеринден да айтылгъанды. Быйыл тёрт
специалист федеральный клиникалада
билимлерин ёсдюрюп къайтырыкъдыла,
дагъыда сегиз врач а клиникалы ординатураны бошарыкъдыла. Болсада специалистле
жетишмейдиле, врачланы шёндюгю методикала эм технологияла бла шагъырейлендирирге тийишлиди. Аны ючюн министерство,
Къабарты-Малкъаргъа белгили медиклени
чакъырып, врачлагъа окъутуу къурагъанды.
Республикада халкъны саулугъун игилендирир ючюн а, саулукълу жашауну жорукъларын
жаяргъа, медицина технологияланы айнытыргъа, участка врачланы ишлерин шёндюгю
излемлеге тийишлиликде къураргъа, кадрланы квалификацияларын игилендирирге, эл,
район эмда республикалы саулукъ сакълау
учрежденияланы араларында байламлыкъланы жалчытыргъа, аланы мюлклерин игилендирирге тийишлиди, деп чертгенди Ирма
Шетова докладыны ахырында. «Битеу бу затла медицинаны качествосун игилендирирге,
аурууланы жайылыуларын тыяргъа себеплик
этерикдиле», - деп къошхады ол.

Министрге соруула кёп болгъандыла. Федеральный инспектор Алексей Вербицкий
анга республикада жашагъанладан дарманланы багъаларына, аланы качестволарына
тарыгъыула келгенлерин айтханды. «Аптекала бек кёпдюле. Алада къаллай дарманла
сатылгъанларына къараймысыз?» - деп
соргъанды.
Аптекаланы тинтиу жаны бла график барды, иш анга тийишлиликде бардырылады.
Болсада жалгъан дарманланы ачыкълау
Росздравнадзорну борчуду, деп жууаплагъанды Шетова.
Парламентни спикерини орунбасары
Татьяна Сенко уа энчи иели эм къырал саулукъ сакълау учрежденияланы араларында
байламлыкъла къалай къуралгъанларын
билирге сюйгенди. Дагъыда «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде КабартыМалкъаргъа флюорографла берилгенлерин
эсгертип, ала не халда болгъанларын соргъанды.
Шетова билдиргенича, энчи иели учрежденияланы барысыны да Саулукъ сакълау министерствону лицензиялары барды. Аладан
экиси къырал-энчи иели партнёрство программагъа къатышадыла, ол санда «Ленар»
клиника эмда Нарткъалада гемодиализ ара.
Алада саусузлагъа хакъсыз багъадыла. Флюорографланы юслеринден айтханда уа, ала
осал халгъа келгендиле. Къоранчлары асыры
уллудан алагъа ремонт этерге онг жокъду.
Жылны аллында саулукъ сакълау сферада
болумгъа жораланнган кенгеш бардырылгъанын эсгертип, Юрий Коков анда этилген буйрукъла къалай толтурулгъанларын
соргъанды. «Къабарты-Малкъар саулукъ

сакълауда модернизация бардырылмай къалыргъа къоркъуулу 16 субъектни арасындады.
Кенгешде айтылгъан проблемала кетерилгенмидиле?» - деп соргъанды.
Ирма Шетова, министерствону келечилери
федеральный коллегалары бла тюбешип, кемчиликлени сюзгенлерин чертгенди. «Битеу да
бирге 27 индикатор толтурулургъа тийишлиди,
алай аланы бир къаууму финансла бла байламлыды. Медицина жумушланы тамамларгъа
онгубуз барды, алай ахча уа жетишмейди. Ол
себепден биз больницалада саусузла кече,
кюн да тургъан жерлени азайтып, аланы стационаргъа ётдюргенбиз. Ол ахчаны аяргъа онг
бергенди. Бюгюнлюкде уа алыкъа тогъуз индикатор толтурулмагъанды, алай быйыл аланы
да тамамларыгъыбызгъа ышанама», - дегенди.
Юрий Коковну элледе амбулаторияланы кадрла бла жалчытыу не халдады деген соруууна
жууап бере, Ирма Шетова алада квалификациялы специалистле жетишмегенлерин чертгенди.
Аны ючюн а район больницаланы врачлары
эллеге барып, анда коллегаларына болушлукъ
этедиле. Республиканы башчысы индикаторланы
толтуруу магъаналы болгъанын чертгенди, алай
аны бла бирге саусузланы унутмазгъа, аланы
дарман бла бакъгъан бла бирге ариу сёз бла
да сау этерге чакъыргъанды.
Коллегияда Борчлу халда медицина страхование фондну КъМР-де жер-жерли бёлюмюню
таматасы Татьяна Литовченко эмда Росздравнадзорну Управлениясыны башчысы Светлана
Расторгуева да сёлешгендиле. Ахырында Юрий
Коков саулукъ сакълау сферада проблемаланы,
аланы кетериуню жолларыны юслеринден кесини оюмун айтхады.
ТИКАЛАНЫ Фатима.

ПАРАЛИМПИАДА ОТНУ ЭСТАФЕТАСЫ

Республикадан бешеулен къатышырыкъды
Паралимпиаданы отуну эстафетасыны от у бюгюн Инг ушетияны ара шахары Магасха
келликди. Анга къатышыргъа
Къабарты-Малкъардан бешеулен сайланнгандыла. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Спорт министерствосуну пресс-службасыны
таматасы Светлана Гаунова
билдиргенди. Ала Улбашланы

Халимат, Хачим Шакануков, Виктория Родина, Зубер Гошоков эм
Сабина Худаева-Соловьевадыла.
Улбашланы Халиматны кёзлери
кёрмейдиле. Алай, анга да къарамай, ол шашкаладан кёп республикалы эм битеуроссей турнирлени призёрлары болгъанды.
Виктория Родина санларындан
инвалидди. Алай болгъанлыкъ-

гъа, олимпиада резервни сабийжаш тёлю спорт школунда женгил
атлетикадан чекленнген онглары
болгъанладан энчи къауумну юйретиу бла кюрешеди.
Зубер Гошоковну къулакълары
эшитмейдиле. Бюгюнлюкде ол
дзюдодан бла эркин тутушуудан
спортну устасыды.
Делегацияны бек жаш келечи-

си Сабина Худаева-Соловьева да
санларындан инвалидди. КремКонстантиновское элдеги «Сабий
юй» билим бериу учрежденияны бошагъанды. Шахматладан
республикалы эм Битеуроссей
турнирлени призёруду.
КЪАСЫМЛАНЫ Аминат.

ЮЙРЕНИУЛЕ

Аскер борчла толтуруладыла
Запад аскер округну вертолётчулары бюгюнлюкде Минги
тауну тийресинде аскер борчларын къыйын болумла да
толтурургъа юйренедиле. Аны
юсюнден ИТАР-ТАСС информация агентствогъа округну
пресс-службасыны таматасы

Олег Кочетов билдиргенди.
- Шёндю округну жыйырмагъа
жууукъ экипажы Ми-24 эм Ми-8
вертолётлада тау башында бек
къыйын борчланы тамамлау бла
байламлы ишле бардырадыла,дегенди ол.
Кочетковну айтханына кёре, лёт-

чикле жарашдырылмагъан бийик тау дуппурлада тап жерлени
сайлап къонадыла, ракеталаны
эм башха сауутланы тюз хайырланыргъа юйренедиле.
Ми-8 вертолётланы экипажлары уа, хауа болумлагъа да
къарамай, кече-кюн демегенлей

2500 метр бийикликден десантны
эм транспортну атаргъа, тасхачылыкъ ишни бардырыу бла
кюрешедиле. Ала да битеу борчларын хазырланмагъан жерле
де толтурадыла.
Бизни корр.

«Россейге хар сабий да
багъалыды»
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Видеоконференцияны кезиуюнде, Россейни кёп регионларыны келечилери сёлешип,
аллай сакъат, инвалид сабийлени алгъадан къалай бла
ачыкълагъанларыны, алагъа
эм аланы юйюрлерине къаллай онгла къурагъанларыны
юсюнден сынауларындан хапар
айтхандыла. Ала билдиргеннге
кёре, диагностика жаны бла
тынгылы медицина оборудованиелери болгъан перинатальный арала кёп жерледе
ачылгъандыла. Алада сабийни
саулугъун ол ананы къарнында болгъан заманда окъуна
тинтирге онг барды, врачла эм
башха специалистле къагъанакъчыкъны бир тюрлю къыяуу
болгъанын эслегенлей окъуна,
а н ы кете р и у н ю а м а л л а р ы н
къолгъа аладыла. Анга уа керекли оборудование, дарманла
да бардыла.
Людмила Шевцова уа бирбир регионлада перинатальный
аралада 2013 жылда амбулатория бёлюмле къуралгъанларын, алада ата-аналаны саусуз
сабийге къараргъа юйретген
дерсле бардырылгъанларын, илляуланы библиотекалары окъуна
ачылгъанларын билдиргенди.
«Социальный партнёрла – инвалид сабийлеге» деген проект да
жетишимли ишлейди. Бир-бир
регионлада уа сакъатлары бол-

гъан юйюрлеге деп энчи клубла
къураладыла, деп къошханды.
Ол хар сабий да, ол къаллай
болса да, юйюрде ёсерге, жашаргъа керекди деп, Яма лоНенецк автоном округну бла
Чечен Республиканы юлгюге
келтиргенди. «Ала ёксюзлерин,
къыяулуларын да атып къоймайдыла. Ярославль областьда да
2-чи номерли сабий юйден арт
эки-юч жылны ичинде он сабий юйюрге къайтарылгъанды.
Къаллай сабийге да юйюрде,
ата-ананы къатында иги болгъанына барыбыз да тюшюнюрге
керекбиз. Битеу кючюбюзню да
алай этиуге салсакъ, аны хайыры болмай къалмаз»,- дегенди
ол. Аны бла байламлы Къырал
Думаны депутаты инвалид сабийлери болгъан юйюрлеге къырал болушлукъну кючлендирирге керекди деп, алай къарайды.
РФ-ни Саулукъ сакълау департаментини директору Елена
Байбарнина уа сабийни саулугъун алгъадан тинтген перинатальный диагностика арала РФ-ни
жетмиш жети субъектинде, ол
санда Къабарты-Ма лкъарда,
Ростов областьда, Ставрополь
крайда да болгъанларын билдиргенди, а лагъа керек лиси
тенгли бир ахча бёлюннгенин,
алада ишлерча врачла да юйретилгенлерин айтханды. Аллай
ара ла башха регионла да да
ишлер ючюн, къайгъырыргъа
кереклисин да чертгенди.

Инвалид, саусуз балачыкълагъа къарауну, аланы юйюрге
къайтарыуну, а лагъа билим
бериуню тап амалларын тапхан
регионланы келечилери сынауларын башхалагъа билдиргендиле. Атабийланы Алий инвалид сабийлени дистанционный
амал бла окъутуу аны билим
бериу юйюнде къалай къуралгъаныны юсюнден айтханды.
«Алгъа бизде анга кёпле артыкъ
ыразы тюйюл эдиле. Бусагъатда уа дистанционный амал бла
битеу дунияда да кёпле билим
аладыла. Инвалид сабийлеге ол
кимден да бек керекди.
Аны себепли саусуз эмда
къыйын жашау болумгъа тюшген
сабийлеге билим алыргъа болушууну биз боюнубузгъа алыргъа
хазырбыз. Ала тёлерик хакъ да
иги кесек алаша боллукъду, ЕГЭлени берирге хазырларгъа эмда
башха программалагъа юйретирге да угъай демейбиз. Бизни
аллай онгларыбыз да бардыла,
энчи программа да жарашдырылгъанды. Аны бла къыралны
12 регионунда ишлейдиле»,дегенди.
Башха ла да ол, керти да,
хайырлы амал болгъанын, анга
жаланда себеплик этерге кереклисин айырып айтхандыла.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
СУРАТДА: видеоконференциягъа къатышханланы къаууму.
Суратны автор алгъанды.

Геуюрге кюн, 2014 жылны 4-чю марты

Сюргюнню
сур суратлары
Малкъар халкъ
туугъан жеринден
зор бла кёчюрюлгенли
- 70 жыл
Кёз жарыгъы
ёчюле тургъан эркеч
Кёчгюнчюлюкню юсюнден
сёз айтылса, хар заманда чач
тюклерими ёрге сюеген быллай
бир шарт кёз аллыма келип
сюеледи. Биз сюйген тауларыбыздан зор бла къысталып иги
кесек заман озгъандан сора, айтыугъа кёре, аскерчиле, эллеге
не бар, не жокъ деп, юйлеге, баулагъа къарай айланнгандыла.
Огъары Бахсанда ол кезиуде
тинтип жюрюгенлени жилямукъларынгы келтирлик ачы
хапарны сау 70 жылны унуталмайма. Аскерчиле къарангы
баугъа киргенде, узакъда эки
мутхуз кёз жарыкъны эслеп,
аны къатына барсала, териси
бла сюегинден башха жугъу
къалмагъан къош мюйюз эркечни ачдан кётюрем болуп жатып тургъанын эсленнгендиле.
Алайда тёгерекге иги ышанлап
къарасала, бауну базыкъ нарат
агъачдан чигинжилери барысы
да кемирилип, орталары кез
болуп тура эдиле. Къыйынлы
хайыуан ненча кюнню кемирди
къаты агъачны, къа лай жан
кечиндирди суу ичмей?
Эркечни иеси жашы урушдан
сау къайтса, къурманлыкъгъамы асырай болур эди. А лай
кёчгюнчюлюк аны ол иги муратын жокъ этди. Иеси кёрген
къыйынлыкъны деу санлы,
ёхтем жюрек ли хайыуан да
сына ды. А ллай ненча бауда
къаллай бир ийнек ёкюре, къой,
эчки макъыра къалдыла, иелерине ушаш ачдан, суусапдан
ёлдюле. А ланы санап-саны
жокъду. А лагъа бусагъатда
окъуна адамны жюреги къалай
эримесин, чанчмасын. Къалай
сыйына болур эди сау дуниягъа
ол уллу зарауатлыкъ.

Къабыргъагъа
«Теммоев»
деп жазгъан эди
Юйню арбазында жыйгъан
а дыргы хапчук ланы кёкбаш
эшегибиз бла элни ныгъыш
къатында майданнга келтирип,
артха бошлагъаныбызда, ол
кетерге-кетмезге да арсарлы
болуп, жипле иерни эки жанын-

дан энишге салынып, сюркелип
баргъанлары да кёз аллымдан
кетмейди. Сабийле уа аны аркъасында ёсгенча эдик. Отунубуз,
биченибиз да аны хайырындан
эдиле.
Арбазда къонг ур ийнегибиз
тамбла-бирси кюн къозлайды
деп тура эдик да, биз кетгенде,
аны къадары да къалай болгъан
болур эди деп бюгюн да жарсыйма. Уруш жыллада юйюрню
тутуругъу эди ол.
Сора офицер юйюбюзню баш
къатында коридоргъа чыкъды
да, кесеу баш бла акъ къабыргъагъа уллу харфла «Теммоев»
деп нек жазгъан болур эди деп,
анга да сейирсинип турама. Бизни уа тюп юйден ёрге жибермеди, ырысхыбыз а анда эди.

Эшелондан
артха къалыу
Сексен жылгъа жууукъ ёмюрюмде мен шукур этип турлукъ,
хар сагъыннганым сайын кёз
жашларымы тёкдюрген быллай
бир шартны айта кетерик эдим.
Кёчюп кетип бара, Россейни
шахарларындан биринде эшелон
тохтайды да, уллу-гитче да вагонладан тышына къотартыладыла.
Эр кишиле, тиширыула да башхабашха жанына кеси кереклерине
кетедиле. Поездни «бугъасы»
кёп турмай «ёкюреди». Адамла
чабышып жерлерин табаргъа
ашыгъадыла.
Анам бла эгечим ол кезиуде
биз болгъан жерге жеталмайдыла да, къаладыла. Битеу юйюрюбюзню ичи кюйюп, башы хайран
болуп, къайгъыгъа кёмюледи.
Белгили эди аллай жерледе поездге миналмай къалгъанлагъа
къара кюн келгени. Россейни
къышы а лыкъа кетмеген кёз
жарыгъы шахарларыны биринде
юслеринде адетли кийимлери,
къолларында документлери,
ахчалары жокъ, орусча бир сёз
билмеген таза жанла сау къалмазлыкълары баям эди. Ол кюн
биз шашмай къалгъан эсек, таза
да ёлмезликле кёре эдим.
Насыпха, поезд экинчи станцияда тохтагъанда, ала бизни
тапдыла. А ланы эшелондан
артха къалгъанларын кёрюп,
бек артда вагонда баргъан таулу
жашла, поезд терк барып башлагъынчы, чабып барып, экисини
да къолтукъларындан тутуп, чапдырып, кеслери болгъан жерге
миндиргендиле. Алай болмаса
уа, бизге да, алагъа да не кюн
келлик болур эди.
Ол эсиме тюшсе, бюгюн да
аркъа жигим къалтырайды. Уллу
Аллах сени болушлугъунг бла ол
хатадан сау къутулгъаныбызгъа
бюгюн, бюгече да шукур этеме.

Къыйынлыкъ башыбыздан басып тургъанлай андан да ачысы
келип къалса уа, не этерик болур
эдик деп, къара кюнлени чач
тюклерим ёрге туруп эсгереме.

Огъурсуз кюн
Учкъулакъ разъездде поездден тюшюп адамла арбала бла
эллеге бара эдиле. Бизни аллыбызда баргъан арбада юйюр
да, биз да бийик къамишли
терен къолгъа жетип тохтадыкъ.
Башындан энишге къарагъаныбызда, узакъда тар кёпюрчюк
кёрюндю. Анга эки ат жегилген
арба къа лай сыйынырыкъды
дедик, тынгысыз болдукъ. Кёпюр
а, айтханымча, терен къолдады.
Аны эки жаны уа тик, ким биледи, арба, шош барып, анга кирсе,
хатасыз къутулургъа да болур
эди. Болсада тик къолда аллай
онг жокъ эди.
Бизни арба башчыбыз киши
ортасына келген сынаулу адам
эди да, алайда арбаны тохтатып,
тёгерегине-башына къарады,
чархларында зиян болмазына
къайгъырды. Бизни аллыбызда
баргъан а жаш адам эди да,
ол алай этмеди. Алайгъа жете
келгенлей, арбаны тик энишге
бошлады да къойды. Ол а къызыуу бла бара барды да, къолну
тюбюне жетгенлей, онг чархы
кёпюрге сыйынмай, бир жанына
ауду, адамлары, адыргы хапчуклары да суугъа къуюлдула.
Баям, уллу па лах а лайдан
окъуна башланнган болур эди бу
юйюрге. Къараны 8-9-башлы юйюрю 1944-1945 жыллада жангыз
тамата жашы Асланбекден къалгъанла барысы да арба аугъан
къолну кюнлюм жанында бетде
къабыр юлюшлерин тапдыла.

Къышны бек тутхан
кезиуюнде
Жолоучулукъну баш чурумлары уа кёбюсюнде ахлуланы бир
бирден ажашып, узакъгъа тюшгенли, хауа болумланы саулукъгъа келишмегенлери, къышы бек
сууукъ областьладан, жылыракъ
жерлеге кёчерге комендантдан
эркинлик къагъыт алыргъа керек
болгъаны бла байламлы эдиле.
Къышны бек тутхан кюнлерини
биринде биз жашагъан юйден
узакъ болмай ат арба тохтады. Аны юсюнде уа бир къыз
бла эки жаш. Аладан бирлери
къызны къоюнуна алып, бизни
юйге кийирди. Аны уа санлары
сууукъдан къурушуп, сын къатып
тура эдиле.
Эгечлерим, анам аны от жагъагъа жууукъда кийиз жайып
алайгъа жатдырдыла, юсюне
тапханларын жапдыла, болгъан
къаура, чырпы отунчукъларыбызны салып, чыхыр от этип,

дугъума чай ичирдиле. Къыз кесине бираз келгенлей, къалкъыды да къалды. Нёгер жашлары
да, тюз къызча къурушмагъан
эселе да, сууукъдан онгсуз
эдиле. А ла да, от жагъа да
жылынып, исси тюй хантузчукъ
ичгенлей тирилдиле.
Жолоучула, юч-тёрт сагъат
тынчайып солугъандан сора,
кетерге тебиредиле. Атлары
да бираз къарыу алдыла. Ала,
унутмагъан эсем, бизден 10-12
километр барып, Къара-Къум
деген элде жашай эдиле. Ол
кюнден сора аланы къадарлары
къалай болгъанындан хапарыбыз жокъ эди. Ким биледи, ала
ол кюн алайдан башха жерге
кёчерге эркинлик алыпмы келе
болур эдиле.

Ётепберген
Быллай жолоучулукъланы юслеринден сёз барса, мени эсиме Ётепберген деген къазахлы
киши тюшеди. Ол Жамбул
бла биз жашагъан элни орталыгъында, жол жанында колхоз
юйде тургъанды. Шахаргъа баргъанла, андан келгенле да аны
юсю бла озгъандыла. Къыш
сууукъдан жунчугъанлагъа, жай
исси кюн суусап болгъанлагъа
да бу чомарт, огъурлу, халал
жюрекли кишини юйюню эшиклери ачыкъ эдиле.
Эки кёзюнден сокъур киши
юйюню къаты бла озгъан жолоучуланы узакъдан сезгенди,
аланы юйюне чакъырмай, саулукъ-эсенлик сормай, болгъан
туз-гуржынындан юлюш чыгъармай къоймагъанды. 1946
жылда биз, юч жаш болуп, аны
юйюнде жашап, колхозну къысыр тууарларына къарай эдик.
Бу акъсакъаллы кишиде къаллай бир тазалыкъ, тизгинлик
бар эди.
Эрттен намаз этип бошагъанлай, хар кюн сайын кеси зикир
этип, А ллахдан кёз жарыкъ
тилей эди. Аны бир къауум сёзлери бюгюн да эсимдедиле:
«Кючю уллу болгъан дунияланы
иеси жамбарылмакъ сизденди,
жапсарылмакъ бизденди. Санга
баш урама, ниетими таза эт, хар
инсаннга ийман, манга да кюнню жарыгъын энтта да кёрюр
насып бер…»,-дей эди.
Артда бир талай жылдан сора
Ётепбергенни хар заманда сыйлы къонагъы Иван аны Алма-Атагъа элтип, кёзлерини
ауларын кетерип, анасындан
жангыдан туугъанча сау этген
эди. Огъурлу кишини жюрек
ха ла ллыгъы, чомартлыгъы,
адеби-къылыгъы башына игилик
бла къайтханын кесим кёргенме.
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Маэстрону юсюнден
сейирлик китап
Алтынчы мартда Къырал концерт залда КъМР-ни
Культура министерствосу, Басма эмда асламлы коммуникацияла жаны бла къырал комитет къурап, Джамиля Хагарованы «Юрий Темирканов. Монолог» деген
китабыны презентациясы боллукъду. Автор, дирижёрну тенглери да аны бла къалай танышханларыны, ол
къаллай адам болгъаныны юсюнден айтырыкъдыла.
Ингирде, чыгъармадан алынып, маэстрону жашаууна
жораланнган юзюкле эшитилгенлей турлукъдула.
«Монолог» - Темиркановну уллу чыгъармачылыкъ
жолуна аталгъан интервьюла, публикацияла, фильмле, телесюжетле къошулгъан магъаналы китапды.
Аны бетлеринде жерлешибиз, окъуучуланы аллында
ич дуниясын ачыкълап, бюгюнлюкде аны не зат
жарсытханыны юсюнден хапарлайды. Музыканы,
сайлагъан ишини жууукъларыны юсюнден аламат
оюмлары уа бизни дунияны тин байлыгъына, жашауну
магъаналылыгъына эс бурдурады.
Автор китапны эки жыл жазгъанды. Изданиягъа
жюзден артыкъ сурат, документле къошулгъандыла.
Аланы кёбюсю биринчи кере басмаланадыла.
«Юрий Хатуевични жашауу, гитче, уллу халкъла
деген сёзлени терсликлерин кёргюзтюп, адамны
сюйген ишине кёлю бла берилсе, анга тыйгъыч болмагъанын ачыкълагъан юлгюдю, - дейди журналист,
Басма эмда асламлы коммуникацияла жаны бла
къырал комитетни башчысыны орунбасары Джамиля
Хагарова. Ол айтыугъа кёре, чыгъармада хар окъуучу,
кесине бу жаны бла магъаналы информация табып,
акъылман устаз бла тюбеширикди.
Презентация башланнгынчы фойеде дирижёрну
чыгъармачылыгъына жораланнган кёрмюч къураллыкъды, келгенлени китапны сатып алыргъа да
онглары боллукъду. Мероприятие 16. 00 сагъатда

аман болур амаллары жокъ эди.
Хар бири кеси къыйынлары бла
жашау этедиле. Аладан биринХадисни - биз барыбыз да бек
иги таныйбыз, фахмулу поэтди,
журналистикада кёп жылланы
ишлегенди. Алгъа Черек район
газетни редактору, артда «Кабардино-Балкарская правданы»
жууаплы секретары болуп. Бир
ненча китапны авторуду.
Алийни юйюрюнде уллу сёлешген, бир бирге тырман, кёлкъалды этген затла жокъдула.
Къызла, жашла да, кеслери юй
болуп жашагъанлыкъгъа, бир
бирге билеклик этип келедиле.
нди Салихге къайтайыкъ. Ол
ёсюп келген тёлюню окъутуу
къыйын эмда магъана лы иш
болгъанын дурус ангылайды.
Аны себепли ма шёндю да, уллу
жашау эм иш сынау жыйышдыргъанына да къарамай, билимин
ёсдюргенлей турады, сабийлени
да жашауда тюбей келген кёп
затла бла шагъырейлендиреди.
Аны айтханым, къолдан да уста
болгъаны ючюн школчуланы да
кеси билген къол ишлеге юйретеди, жашчыкъланы уа Ата
журтну къоруулаучусу болургъа
хазырлайды.
Ол юйюн да школдан узакъ
болмай салгъанды. Андан школну арбазына къарай, анда бола
тургъан затлагъа кёз жетдире
туруучуду. Сабийле хыли этгенлерин кёрсе уа, эринмей, барып,
ауазын артыкъ уллу кётюрмей:
«Сизден сора келген тёлюлеге
да керекди школ, аны арбазында орнатылгъан спорт керекле
да»,- деп, бир кере айтса, ол
тамамды.
ечи улу жашауну чигинжиси
окъуу болгъанын бек иги
ангылайды. Аны себепли окъуучуларына Кязим хажини бу
сёзлерин терк-терк къайтарып
айта ды: «Бир жол акъылман
окъуучугъа былай соргъан эди:
«Юлешип башласанг, ахчанг,
малынг, мюлкюнг, кийиминг, алтынынг да бошалыргъа болурла.
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Алай бир байлыкъ барды да, аны
не къадар кёп юлешсенг, андан
ол къадар кёп къошула барлыкъды. Ол неди? Окъуучу, билалмай, инбашларын жыйырады.
Сора Кязим кеси жууаплады:
«Билим!»- деп».
Закий назмучуну ол сёзлерини
тюзлюгюн сабийлеге ангылата,
тамбылагъы кюнюгюз, саулай
жашауугъуз окъуп, билим алгъаныгъызгъа кёре боллукъдула
деп, дайым да къатлайды.
- Дерсни китаплада жазылгъанча бардыргъан азды. Окъуучулагъа алада кёп зат ангылашыныусузду. Биз а, кёпню
кёрген, билген абаданла, алагъа
жашаудан ахшы юлгюле келтирип, юйретирге керекбиз. Мен
да сабийлени эслеринде къалырча бардырыргъа кюрешеме
дерсни,-дейди Мечи улу.
ъыркъ алты жылдан
артыкъ бир ишде, бир
школда… Аллай бир заманны
ичинде Салих Алиевич окъутуп,
къаллай бир жаш адам жашауну
кенг жолуна чыкъгъанды… Аланы санаргъа къыйынды. Устаз
а кесини хар окъуучусун эсде
тутады, аланы жашауда, ишде
да къалайлыкъларын биледи.
Окъуучуларыны юсюнден айтып башласа, «бизни сабийлерибиз» деп сёлешеди. Аланы
бирлери Къабарты-Ма лкъар
къырал университетни тюрлютюрлю бёлюмлеринде, Россейни
бийик, энчи окъуу юйлеринде
билим а ла дыла, бирлери уа
аскерни тизгинлеринде къуллукъ этедиле. Бюгюнлюкде аны
алгъыннгы сохталары кеслерини
сабийлерин, ол угъай да, туудукъларын, аладан туугъанланы
да анга келтиредиле.
л окъутхан жашла бла къызла бусагъатда къыралны
кёп жерлериндедиле. Ала юйлерине келселе, сёзсюз, устазларын, школларын жокъламай
къоймайдыла, жашау жолларындан хапар айтадыла.Алай
бла, бир тёлю башханы алышын-

…К

О

Марина ГЕДГАФОВА.
Басма эмда асламлы коммуникацияла жаны
бла къырал комитетни пресс-службасы.

Тенглешдириуле

Россейде 2009-чу жылда ахыр
15 жылны ичинде халкъла къошула башланнганлы эсепге алыннган
эсе да, къырал, алгъынча, демография къуюдады эм абортла этиу
жаны бла дунияда биринчилени
тизмесиндеди. Россейлилени
кеслерини оюмларына кёре, аны
баш сылтауу-жашау этиуню онгу
аз болгъанындады, багъаланы
уллулукъларындады, сабийлеге
болушлукъланы азлыкъларыды
эм сабий садлада жерлени жетишмегенлериди.
«Аргументы и факты» газет
Россейде, Европада эм АБШ-да
аталагъа-аналагъа ахча болушлукъ этиулени тенглешдирип кёргенди эм биз кимге тенгмешсек,
иги боллугъун тохташдыргъанды.
Тергерге тап боллугъу ючюн битеу
тёлеулени ахчаларын сомлагъа
алышындыргъанбыз.
Юйюрге эм сабийлеге болушлукъ этиу жаны бла Россей Америкадан иги да артха къалады. Ала
къыралгъа тюшген битеу файдаКъыралла

Декретни
узунлугъу эм ахчасыны ёлчеми

Россейде

20 ыйыкъ (сабий
тууаргъа дери 10
ыйыкъ, туугъандан сора да 10 ыйыкъ), иш хакъыны
100 проценти.

ланы 3 процентин ата-аналагъа, сабийлеге себепликге бередиле, бизде
уа ол кёрюмдю 0,79 процентди. Ишексизди, бир ненча жыл мындан алда
болгъанындан эсе ол танг ёсгенине.
Сёз аны юсюнден тюйюлдю-болушлукъ комплексли халда болмай, андасанда бола келгенини юсюнденди. Иш
болушлукъланы кёбейтиу бла байламлы да тюйюлдю. АБШ-да аллай зат
къырал даражада жокъду. Болсада,
анда сабий товарла чыгъарыучулагъа уллу болушлукъ этедиле, аны
хайырындан Штатлада памперсле,
оюнчакъла, сабий кийимле-дунияда
бек учузладыла. Тюрлю-тюрлю сабий
учреждениялагъа (сабий садлагъа,
саулукълу лагерьлеге) къырал ахча
бла болушуп турады, ол себепден
лагерьледе турууну багъасы да уллу
тюйюлдю. Кезиулю сабий тууса, ол,
биздеча, юйюр бюджетге ауур жюк
болмайды.
Андан сора да, биз шарт билмейбиз
кимге болушлукъ кереклисин. Россейде юйюрню эм сабийни юслеринден
керти статистика жокъду: къаллай бир

ёксюз балала болгъанларыны, сау
аталары-аналары да бола тургъанлай къаралмай къалгъанла къаллай бир болгъанларын билмейбиз.
Сабийни юсюнден биз аны бла
байламлы бузукълукъ иш этилсе
неда ол кеси законнга бузукълукъ
этсе билебиз. Алай юйюрню эм
сабийни юслеринден политиканы
жашауда бардыргъан орган болмагъаныны хатасындан болады.
Европада бла АБШ-да юйюрню
эм сабийни ишлери жаны бла
энчи органла бардыла, бизде
уа, нек эсе да, ёксюз сабийле
ючюн 3 жылгъа дери Саулукъну
эм социальный жаны бла айныуну министерствосу жууаплыды,
андан ары уа-Билим бериуню
министерствосу. - Юйюрлеге болушлукъ этиуню уа регионланы
боюнларына салгъандыла. Ала
уа не эталлыкъдыла жетишмеген бюджетлери бла?! - дегенди
Къырал Думаны юйюр, тиширыу
эм сабийле жаны бла Комитетини
председатели Елена Мизулина.

Сабий туугъанда Сабий ючюн ай
бир жолгъа берил- сайын берилген
ген болушлукъ
болушлукъ
9999-шер сом,
барысына да.

1,5 жылгъа дери,
бек аздан айтханда, 7492-шер сом.
18 жылгъа дери
регионла тёлейдиле
(Москва-750-шер
сом), жорукъда
бола келгенича,
къолайсызлагъа.

Башха болушлукъла

Жюклю тиширыулагъа бир
жолгъа-360 сом (12 ыйыгъы
жетгинчи учётха тургъанлагъа), бир-бир регионлада
хакъсыз витаминле бередиле.
Экинчи неда андан сора
туугъан сабийле ючюн ана
капитал 312 минг сом болады. Къолайсыз юйюрлени
сабийлерине эрттен эм тюш
азыкъла бередиле(регионла
даражада).
Жюклю тиширыулагъа бир
жолгъа 9,1-мингишер сом бередиле. Иги жалчытылмагъан
жюклю тиширыула хакъсыз
витаминле аладыла, жаш
аналагъа сютге, жемишлеге,
тахта кёгетлеге алышыргъа
деп школлада, аш-азыкъ
ашаргъа эм школ формалы
кийимле алыргъа жарагъан
ваучерле бередиле.

Къолайсыз юйюрлеге 24-мингишер
сом бередиле.

16-шар жыллары
толгъунчу (сабий
окъууда эсе), 20
жылгъа дери)- аз
файдалы юйюрлеге. 3840-шер сом
бередиле .

Жокъду.

Болушлукъну ёлчеми хар штатда
башха тюрлюдю.

Хакъсыз аш-азыкъ талонла,
школлада хакъсыз эрттенлик азыкъла, тыш эм аякъ
кийимле бередиле анагъа –
сабийге 5 жыл толгъунчу.

Францияда 16 ыйыкъда хакъны 90 процентин
бередиле.

Жыллыкъ файдалары тохташдырылгъан ёлчемден аз
болгъан юйюрлеге
38,2 минг сом
бередиле. Юйюрде
бир сабий бар эсе,
юйюрню жыл файдасы 1,4 миллион
сомдан аз болмазгъа керекди.

Къолайлыкълары аз
болгъан юйюрлеге хар
августда школгъа керек
затланы сатып алыргъа
деп 11,6-шар минг сом
бередиле.

Швецияда 64 ыйыкъ чакълы
(16 ай) бирде иш
хакъны 100 процентин бередиле.

Жокъду.

Файдалары аз
болгъан сабийлеге
3 жыл толгъунчу ай
сайын 7,6 минг сом
бередиле. Юйюрде
эки сабий бар эселе,
юйюрню файдасына
къарамай, 5,3 минг
сом, юч сабийге 18
жыл толгъунчу ай
сайын 12,1-мингишер сом бередиле.
Ай сайын 4,5-шер
минг сом бередиле. 18 жыллары
толгъунчу - барысына да.

Великобри39 ыйыкъ, иш
танияда
хакъыны 90 процентин неда ыйыкъ сайын 5904
сом бередиле

дыра, бир бирден ахшы юлгю
а л а , т ю н е н е г и жа ш ч ы к ъ л а
бла къызчыкъла акъылбалыкъ
болуп, школну класс отоуларындан чыгъадыла.
Аны юй бийчеси Атабийланы
Лиза да башланнган классланы
устазыды. Аны къолундан да
къаллай бир сабий чыкъгъанды! Аланы бирини да атын унутмагъанды. Бу юлгюлю устаз
юйюр тёрт сабий ёсдюргенди.
Аланы хар бири да бийик билим алгъандыла, бирери бирер
жерде бет жарыкълы урунады.
ашлары Сафарны уа аты
республикада белгилиди.
Ол гитчелигинден бери да элде,
районда, Нальчик шахарда бардырылгъан уллу байрамлагъа
къатышып, ариу ауазы, жырлары бла тынгылаучуланы къууандырады. Аны бла бирге уа хуна
къалаугъа усталыгъы бла да
атын айтдырады. Анга хунерлигин Къара-Суудан Бызынгыгъа
бара, жол жанында Тыжынты
чучхурчукъну аллында хунаны
кёрген ангыларыкъды.
Са лих А лиевич пенсиягъа
чыкъгъанлы бир ненча жыл
бола ды, а лай сюйген ишин
къоюп кеталмайды. Аны,хар
замандача, тынгылы тамамлайды, таматача, башхалагъа
юлгю кёргюзтеди.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратда: Мечиланы Салих.
Суратны автор алгъанды.

ГКЗ-ны Уллу концерт залында бардырыллыкъды.

Не бла болушады къырал атаанагъа бизде, АБШ-да эм Европада

Тамата

амата»,-дейдиле Къара-Сууну орта школунда элли жылгъа жууукъ заманны устазлыкъ этип келген Мечиланы Са лихге аны
ишчи нёгерлери. Окъуучула
уа, адетдеча, Салих Алиевич
деп, саламлашмай,сый-намыс
бермей озмайдыла. Андан кёп
бу школда а лыкъа киши да
урунмагъанды.
Къабарты-Малкъар къырал
университетни тарых-филология факультетин бошагъанлай,
ол,т уугъан эллине къайтып,
гитче школчукъда башлайды
урунуу жолун. А л жылла да
физкультурадан дерслени да
бардыргъанды. Бошдан угъай, ол спорт бла да къаты
кюрешгенди. Къайсы жашча,
фу тболну, эркин т у т ушууну
да сюйгенди. Уста чабакъчы
да болгъанды. Бизни да, редакцияда ишлегенлени, 70-чи
жыллада аз сыйламагъанды.
алихни юсюнден айта келгенде, атасы Алийни, анасы Налдюзню сагъынмай жарамаз. Ала атлары кёп тау элледе да махтау бла айтылгъан
огъурлу адамла болгъандыла.
Экиси да сегиз сабий ёсдюргендиле. Хар бирин юй-кюн
этгендиле. Жыл саны келгенде
Алий, жашларын жыйып: «Биз
ёлгенден сора юйюбюзню орунунда эллилеге, къолугъуздан
келсе, межгит ишлерсиз»,- деген эди.
А ла ауушхандан сора т уудукълары - Илиясны жашы
Батыр - уллу да, ариу да межгит
салгъанды. Ол элни къайсы
къыйырындан къарасанг да,
кёзге уруна ды, аны бютюн
айбат этеди. Къара суучула
намаз къылгъанлары сайын ол
эки къартха, аланы замансыз
ауушхан жашлары Илиясха,
къызлары Кичийге да Аллахдан жаннет, саулагъа уа узакъ
ёмюр, тынчлыкъ тилейдиле.
лийча, Налдюзча адамладан туугъан жашла, къызла
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ТЕММОЛАНЫ Мухадин.
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АБШ-да

Декретге чыкъгъаннга хакъ
тёлеу деген зат
жокъду.

Ж

Къолайсыз жашагъан жаш
аналагъа хакъсыз жашау
журт бередиле. Сабийге 18
жыл толгъунчу сабий арбачыкълары бла жамауат
транспортда хакъ тёлемей
айланыргъа эркиндиле.
Сабийли аналагъа деп энчи
арала бардыла, алада психолог бла сёлеширге боллукъду.
Дагъыда бир жорукъ барды:
сабийге 3 ай толгъунчу анасы,
атасы да аны бла бирге
болургъа керекдиле.

Дагъыда
Данияда уа сабий садда сабийге
жер табылгъынчы, юйде бала бла
бирге тургъан аналагъа 2009-чу
жылны 1-чи мартындан башлап

къырал ай сайын 27,8 минг сом
телейди. Россейде да къытлыкъны
кезиуюнде кёп сабийли аналагъа юйлеринде, ана капиталны хайырланып,

сабий садла къураргъа керекди,
деген эдиле. Оноучула уа анга терс
къарагъандыла.
«Аргументы и факты» газет.
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Геуюрге кюн, 2014 жылны 4-чю марты

ЗА МАН

Уруннгандыла, окъугъандыла, бир бирлерин къаты тутхандыла
О з г ъ а н ё м ю р н ю от у з у н ч у
жылларында кёп миллетлени
келечилери юйюрлери бла, кулакгъа чыгъарылып, къыралны
узакъ жерлерине ашырылгъан
эдиле. Ол санда таулула, къабартылыла да болгъандыла.
Ала колхозлада, совхозлада,
башха мюлкледе ишлегендиле.
Мамукъ, чюгюндюр, будай ёсдюргендиле, мал кютгендиле.
Бу сурат да аллай бир кезиуде
алыннганды. Биринчи тизгинде
(онг жанында) чачакълы жаулугъу бла къызчыкъ Жанатайланы Мариямды. Ол Гюлюйлагъа эрге баргъанды. Огъары
Малкъарда жашайды. Аны сол
жанындагъы къабартылы къызчыкъ Курашинова Тамарады.
Экинчи тизгинде къолунда
п о ртф е л и б л а к ъ а б а рт ы л ы
жа ш Ку м ы ко в М а го м етд и .
Ортадагъы Цораланы Ахматны жашы Солтанды. Ол устаз
эди. Азиядан къайтхандан сора
Вольный Ауулда жашагъанды.
Аны сол жанындагъы жашчыкъ Хажиланы Жабраилди.
Солтанны онг жанында экинчи (башында жаулугъу бла)
къабартылы къыз Нанушады.
Тукъуму белгисизди.
Арт тизгинде онг жанындан
биринчи жашчыкъ Озарукъланы Сюлеменди.

Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

Жаш спортчуларыбыз

ЭСКИ СУРАТ

Дунияны чемпионатын
хорларгъа итинеди
рийланы Шамилни мураты
дунияны чемпионатында
хорларгъа ды. Аны ючюн ол
сабийлигинден да спорт жаны
бла усталыгъын ёсдюргенлей
турады. Ашихара-карате бла ол
он жылындан башлап кюрешеди. Бу спортха уа аны тенглери
келтирген эдиле. Биринчи ол
Эдуард Негодневге тюшеди
эм анда жарау этип т ура ды.
Бусагъатда уа аны тренерлери
Мурат Сабанчиев бла Шахмурзаланы Шахмурзадыла. Шёндю
Шамил КъМКъУ-ну инженертехника факультетини 5-чи курсуну студентиди.
Кеси айтханнга кёре, ол биринчи эришиуледе 4-чю жер
алады. Бу хорлам аны спорт бла
кюреширге сейирин къозгъайды. Ма андан башланады чёрчек жашны уллу спортха жолу.
ндан бери ол кёп эришиулеге къатышханды.Юниорланы арасында Россейни
чемпионатларыны призёрлары
болгъанды. Артда РФ-ни биринчиликлерине тири къатышханды. Сёз ючюн, 2011-чи жылда
бардырылгъан чемпионатда
- экинчи жерни, 2013-чю жылда уа ючюнчю жерге тийишли
болгъанды. Былтыр дагъыда
«Кубок черных поясов» деген
ат бла Россейни Следственный
комитети бардыргъан эришиуню
призёруду.
усагъатда бир эришиу болуп, анда хорларгъа итинеме деген сагъышла Шамилге
тынчлыкъ бермейдиле. «Эришмеген - эр болмаз» деп халкъда
бошдан айтыла болмаз.

Ф

А

Ким биледи, бу сабийлени
араларында, аладан сора да,
таулула бар эселе да?

С у р ат н ы р е д а к ц и я г ъ а Х а саниядан Улбашланы Зухура
келтиргенди. Ол айтханнга кёре,

ол Узбекистанда 1947 жылда
алыннганды.
ОСМАНЛАНЫ Хыйса.

СЕМИНАР

Устазла оюмларын
тик тюрлендиргендиле
Ма алай айтхандыла Хасания элни 16-чы
номерли орта школунда бу кюнледе бардырылгъан семинаргъа келгенле. Анга уа
Нальчик шахарда орта билим берген окъуу
юйлени директорларыны орунбасарлары
къатышхандыла.
Окъуучуланы сезимлерин къурауну тап
амалларын табар, окъутуу системада сабийлени саулукъларын сакълау жаны бла
сынауну бир бирге юйретир мурат бла бардырылгъан семинаргъа къатышханла дерслени
сайлап, бирле жангыз кеслери, башхала къауум-къауум болуп, класс отоулагъа, кабинетлеге да юлешиннгендиле. Аладан тышында
уа, 5-чи эмда 6-чы классланы окъуучуларыны
араларында «Стартлагъа дери алыкъа за-

устазланы къайсысын да ишлерге бек сюйюп
аллыкъ эдик, дегендиле. Мектепни администрациясыны, устазланы, окъуучуланы да
араларында бир бирни ангылаулукъ болгъанын чертгендиле.
«Биз бери элли школну не айырмалыгъы
боллукъду, анда биз билмеген, кёрмеген
не зат болур, деген оюм бла келе эдик да,
аны босагъасындан атлагъаныбызлай окъуна терс оюм этгенибизни ангылагъанбыз».
«Сиздеча уллу, жарыкъ, тизгинли, хар заты
да болгъан класс кабинетле шахар школланы кёбюсюнде кёрлюк тюйюлсе». «Устазла
бла окъуучула бир бирлерин терк ангылайдыла, ала бизни келирибизге хазырланмагъанларына, хар кюнден ишлери да алай

болгъанына тюшюннгенбиз», «Устазланы
дерс бардырыуларындан уллу зауукълукъ
алып чыкъгъанбыз», «5-чи, 6-чы классланы
окъуучулары классдан тышында саулукълу
жашау халгъа жораланнган спорт оюнларын
бардырыуда да кёп жаны бла айырмалы болгъандыла, къарагъан кёзге да тюрлю-тюрлю
спорт кийимлери бла ариу кёрюннгендиле»
- ма алай багъа бичгендиле жыйылыугъа
къатышханла.
Ала дагъыда сабийле ол неда башха ишде
проектлерин абызырамай къоруулагъанларына, лаборатория ишлерин да кеслери алларына тынгылы бардыргъанларына сейирлерин

Ж

жерни алгъанды. Мор бел бауну иесиди. Бусагъатда спортну
устасы деген атны бериллигин
сакълап турады.
Шамил къытхан эришиуледен
эм сыйлысы Европаны кубогуду.
- Анга бек къууаннганма, мындан ары да жетишимлерим уллу
болурларына бек ышанама.
Аямай жараула бардырама.
Быйыл дунияны чемпионатына
къатышып, анда хорласам, муратым толгъаннга санарыкъма.
Андан ары уа заман кёргюзтюр,
- дейди Фрий улу.
Жашауун ашихара-карате бла
байламлы этген таулу жашны этген муратлары толурла деп, биз
да ышанабыз эм андан жангы
жетишимле сакълайбыз.
ЛАЙПАНЛАНЫ Мадина.

Законопроект

Юйюрде бузукъчу, тарыгъыу болмаса
да, жууапха тартыллыкъды

Валентина Сидорук.

ман барды», «Олимпиаданы къыралына
жолоучулукъ» деген атла бла бардырылгъан
эришиулеге къарагъандыла.
Андан сора кёргенлерини, эшитгенлерини
юсюнден кеслерини оюмларын айтыргъа
жыйылгъандыла. Аны аллында уа устаз
Кючюкланы Даут къонакъла бла психология
тренинг бардыргъанды. Дерслени сюзюу
андан сора башланнганды.
Келген къонакъла Хасанияны орта школунда тизгинлилик, окъутуу амалла бла онгла,
дагъыда кёп башха затла да шахар школла окъуна сукъланырча аламат, сейирлик
болгъанларын айырып айтхандыла. Мында
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Сол жанындан биринчи Фрийланы Шамил.
- Мени тренерлерим бек иги
адамладыла, - дейди ол. - Аланы
билекликлери, насийхат сёзлери кёп затха кёллендиредиле.
Жарсыугъа, спорт чырмаусуз
болмайды. Къыйын чып алсанг,
солуругъунг да келеди. Бир кезиуде, арсарлыкъ бийлеп, къоюп
къояйым деп да боласа. Алай
нени да ангылагъан, кеслери да
кёпню кёрген тренерлерим, тюз
ёз атамча, ариу сёз бла жапсаргъанлары мени кёлюмю кётюредиле. Сора, биягъы жарау этип,
кюрешип башлайса…
а ш б у с а г ъ атд а с п о рт н у
устасына кандидатды. Ол
сыйлы атны къорууларгъа 2013чю жылны май айында Венгрияда ётген Европаны кубог уна
къатышханды. Анда биринчи

букъдуралмагъандыла. Классдан тышында
ишни да бек жаратхандыла.
Ахырында Нальчик шахар администрацияны Билим бериу департаментини методика
бёлюмюню таматасы Валентина Сидорук
итогланы чыгъаргъанды. «Сёзсюз, хар
школну да къарыулу, къарыусуз жанлары
барды. Алай мында уа жетишимле кёбюрекдиле. Бу семинарны да мында бардырыргъа андан таукел болгъанбыз. Мен
бек алгъа школда шуёх хал къуралгъанын,
ишлегенле,окъугъанла да бир юйюрча
жашагъанларын белгилерге сюеме. Администрацияны, устаз коллективни да юлгюге
алырча ишлери кёпдюле. Ала аны бла ёхтемленирге боллукъдула», - деп чертгенди.
Школну директору Къайгъырмазланы
Сюлемен семинарны ол башчылыкъ
этген школда бардырыргъа деп оноу
этгенлеге, анга къатышхан завучлагъа
жюрек ыразылыгъын билдиргенди, алгъыш этгенди.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор алгъанды.

Келе тургъан жууукъ кезиуде
полициячыла, сора-излей кюрешмей, кесини юйюрюнден
сора да, къоншулагъа да къыйынлыкъла сынатып т ургъан
бузукъчуну жууапха тартыргъа
боллукъдула. Правительство
административ Кодексни 20.1чи статьясына тийишлиликде
административ правогъа бузукълукъла этгенледен сора да
адамла кёп жыйылгъан жерледе фатарлада, юйледе болабола тургъан бузукълукъла этгенлени жууапха тартырыкъды.
Андан сора да, статьягъа
«гражданланы тынчлыкъларын
бузгъан» деген сёзлени къошарыкъдыла. Бузукъчуну жууапха
тартыу къатыланырыкъды, тутмакъгъа олтуртуудан башлап,
борчлу халда жамауат ишледе
у р у н д у р у р г ъ а д е р и о к ъу н а .
Шёндю административ Кодексни 20.1-чи статьясына бузукълукъла этгенден сора да («мелкое хулиганство»). Хахай-тухай
этип, подъездледе, парклада
эм орамлада аман сёзле айтып
айланнганладыла.
Ангылатма запискада айтылгъанына кёре, административ
эркинлик леге бузукълукъла
этгенлени жууапха тартыу иги
да къатыланырыкъды, ол санда
юйледе бузукълукъ этгенле да.
Законопроектни хазырлагъанланы айтханларына кёре,
жамауат низамгъа бузукълукъ
этилсе, законнга бойсуннган
адамланы жашауларына заран

тюшеди, аланы байламлыкъларын осалландырады, сабийлени
юйретиуге да чырмаулукъ этеди,
болумну къатыландырады, ол
болумда адамла къорууланыусуз
болгъанларын сездиреди. Андан
сора да, ууакъ бузукълукъ уллу
палах бла бошалыргъа боллугъун да унутмазгъа керекбиз.
Ол къуру сёз болмагъанына МВД-ны статистикасы да
шагъатлыкъ этеди, бузукълукъ
ишлени асламысы фатарлада
бла юйледе боладыла. Сёз
ючюн, 2013-чю жылны 9 айында
Россейде 88 минг бузукълукъ
ишле, ол санда 1,9 минг адамны ёлтюрген, 6,5 минг адамны
ауур жаралы этген бузукълукъ
ишле болгъандыла. Ахыр беш
жылны ичинде Россейде юйюрледе къыйынлыкъла кёрген
сабийлени саны, кёп къалмай,
юч кереге кёбейгенди. Юйюрледе бузукълукъла этгенлени
административ кодексини 20.1чи статьясына тийишлиликде
жууапха тартыугъа чырмаулукъ
этген зат-бузукъчуну жууукълары, къоншулары неда андан
заран тюшген башхала, бузукъчуну жууапха тартыгъыз деп,
заявленияла жазмагъанларыды.
-Юйюрню эсирген башчысы
кесини сабийлерин неда къат ы н ы н к ъ ат ы т ю й с е д а , б и з
келсек, заявление жазаргъа
унамайдыла эм аны милицияны
бёлюмюне элтмегиз деп, жиляп
тилейдиле,-дегенди «Известияны» корреспондентине Ич иш-

лени бёлюмюню «Арбат» деген
терк къармашыучу къауумуну
аллай чакъырыулагъа дайым
къатыша тургъан къуллукъчуларындан бири.
Энди 20.1-чи статьягъа ангылатма сёзле къошарыкъдыла:
«жамауат жорукъгъа бузукълукъ этилгенди эм адамланы
тынчлыкълары бузулгъанды»,деп. Ол толу мурдор боллукъду
бузукъчугъа къажау уголовный
иш башларгъа.
Россейни бир-бир регионларында административ кодекслеге
кёре, юй-болум сферада законнга
бузукълукъ этгенлени жууапха
тартырыкъдыла. Алай этедиле
Алтайда, Башкирияда, Бурятияда, Мордовияда, Архангельск,
Ивановск, Калуга, Кировск, Кострома, Мурманск, Нижегородск
эм Пенза областьлада.
Андан сора да, Правительство
20.1-чи статьягъа кёре жууапха
тартыуну кенгертирге деп, предложение этгенди. Сёз ючюн,
шёндю бузукъчугъа 0,5-1 минг
сом тазир сала эселе неда 15
суткагъа тутмакъгъа олтурта
эселе, жууукъ кезиуде жамауат
борчлу ишледе 40 сагъатны
ишлетирикдиле. Бузукъчу полициячы айтханны этерге унамаса
уа, анга 1 минг сомдан башлап
2,5 минг сомгъа дери тазир саллыкъдыла неда жамауат ишледе 50 сагъатны ишлетирикдиле.
«Известия» газетден
алынып басмаланады.

КОНКУРС

Тирилик, жигерлик, сынау да изленнгенди
Къабарты-Малкъарда От тюшюуге къажау
службада «Газдан, тютюнден сакъланыуда
бек иги» деген ат бла конкурс болгъанды.
Ол Нальчикни отдан сакъланыуну 1-чи номерли бёлюмюнде бардырылгъанды.
Анда службаны район бёлюмлерини бек
игилери ачыкъланнгандыла. Конкурсда эки
затха эс бурулгъанды: от ёчюлтюучюлени
теория билимлерине, ала от тюшген жерледе кеслерин газдан, тютюнден къалай
сакълай билгенлерине, къыйын ишлеринде
къаллай жорукъланы башчылыкъгъа алгъанларына. Экинчиден, от ёчюлте туруп,

къалай къармашыргъа керек болгъанларына.
Шарт белгилеп айтханда, от ёчюлтюрге
киришген заманда уулу затла адамланы ичлерине кетмез ючюн, къаллай къорууланыу
амалланы хайырланнганларын, от къыйынлыкъгъа тюшгенлени къутхарыуну жорукъларын толтурууда тирилик, сынау, билим изленнгенин сёз бла айтып ангылатыргъа, иш
юсюнде кёргюзтюрге керек эдиле конкурсха
къатышханла. Ахырында уа узун басхыч бла
кёпкъатлы юйге ёрлей билирге, от тюшген
жерден адамланы къутхарыуну къыйын жу-

мушун тамамларгъа керек болгъанды.
Конкурсда бек игилени бири Залукокоажеде 9-чу номерли бёлюмню аскерчиси
Исмаил Карданов эди. Айхай да, быллай
къыйын ишде жетишимли болур ючюн,
от ёчюлтюучюле саулукълу, къарыулу,
сынаулу болургъа керекдиле. Конкурсха
къатышханлада ол ышанла болурларына
энчи магъана берилгенди.
Артур БЕКУЛОВ.
КъМР-де От ёчюлтюучюлени
къырал службасыны
пресса арасы.

КъМР-ни прокуратурасында

Хыйлачы жазасын тапханды
Чегем район сюд Хуранов
Аскер Сарабиевични уголовный
ишине къарагъанды. Ол Россей
Федерацияны Уголовный кодексини 163-чю статьясыны 1-чи
кесегине эмда 159-чу статьясыны 2-чи кесегине тийишлиликде
терсленеди (ачха даулау, хыйлалыкъ этиу, адамгъа хата салыу).
Сюд тохташдыргъаннга кёре,
Хуранов 2012 жылда апрельден
июльгъа дери кезиуде алгъын

этген аманлыкъ ишлери ючюн
къаты низамлы тюзетиучю колонияда тутмакълыкъ сынагъанды. А лай ол да анга дерс
болмагъанды. Аманлыкъчы,
сотовый телефон бла сёлешип,
Урван районда юч тиширыуну
аман атлы этеме деп, къоркъутуп, ахча даулагъанды.
Аладан экиси намысыбызгъа
кир жагъылмасын деп «Юнис т р и м » с и с те м а н ы ю с ю б л а

аманлыкъчыны сотовый телефонуна ахча салгъандыла.
Андан сора да, хыйлачы, ол
тиширыуланы алдап, ышандырып, кёп ахчаларын къолгъа
этгенди.
Сюд А.С. Хурановну хыйлалыкъларын ачыкълагъанды эм
анга 11 жылны къаты низамлы
тюзетиучю колонияда тутмакълыкъ сынаргъа деп, аллай оноу
этгенди.
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