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Экинчи кварталда да 
газетибизни  алып турурча

Хурметли жамауат!
Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» 

быйылны биринчи жарымыны  жаланда юч 
айына жазылгъан эсегиз, халны тюзетирге 
онг барды.
Мартны 28 дери, почтагъа барып, бу магъа-

налы  жумушну тындырсагъыз, ана тилибизде 
чыкъгъан газетни биринчи апрельден  андан 
ары да алып турлукъсуз.
Жазылыуну юч айгъа багъасы – 306 сом 

39 капек.

Къабарты-Малкъарда  2021 жылны ахырына 
дери 29 сабий сад ишлерге эм къошакъ группала 
къураргъа да мурат барды.  Къурулуш «Ишлеген 
тиширыулагъа себепликге – юч жыллары тол-
магъан сабийлеге школгъа дери билим берген 
учреждениялада жерле жетерча мадар этиу» 
деген къырал программаны эмда «Демография» 
миллет проектни  чеклеринде бардырыллыкъды. 
Анга деп республикагъа  эки миллиард сом 
чакълы бёлюнюрюкдю.

Эсге сала айтсакъ,  быйылны ахырына Къа-
барты-Малкъарда  860 сабийге онтогъуз ясли 
блок ишленирикди. 

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну пресс-службасы.

Коков К.В. - Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтур-
гъан (Советни председатели)

Мусукланы А.Т.- Къабарты-Малкъар Республи-
каны Правительствосуну Председатели  (Советни 
председателини орунбасары)

Абазехов Х.Ч. – «Риал» компанияланы къау-
умуну директорларыны советини председатели 
(ыразылыгъына кёре)  

Альтудов Ю.К. -  бийик профессионал билим 
берген «Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар 
къырал университет» федерал къырал бюджет 
билим бериу учрежденияны ректору (ыразылыгъ-
ына кёре)

Апшев З.Б. - Къабарты-Малкъар Республиканы 
Парламентини Экономика, инвестицияла эмда 
предпринимательлик жаны бла комитетини та-
матасы (ыразылыгъына кёре)

Афасижев Ю.С. – Къабарты-Малкъар Респу-
бликада Предпринимательлени эркинликлерин 
къоруулау жаны бла уполномоченный (ыразы-
лыгъына кёре)

Ахубеков Ш.А. - Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны промышленность эмда сатыу-алыу 
министри (Комиссияны аппаратыны башчысы)

Башоров А.Т. – Чекленнген жууаплылыгъы 
болгъан «Велес-Агро» биригиуню баш директору 
(ыразылыгъына кёре)

Белецкая О.В. - Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны экономиканы айнытыу министрини 
орунбасары - Къабарты-Малкъар Республиканы 
Экономиканы айнытыу министерствосуну Гитче 
эмда орталыкъ предпринимательликни бла кон-
куренцияны департаментини башчысы

Бисчеков А.Ш. – Минеральные Воды тамож-
няны Къабарты-Малкъарда таможнясыны та-
матасы.

Богацкая С.А. - Къабарты-Малкъар Республи-
каны Экономиканы айнытыу министерствосуну 
Регионну маркетинги эмда тыш байламлыкъла 
жаны бла департаментини башчысы (Советни 
жууаплы секретары)

Виндижев Ч.Х. – Чекленнген жууаплылыгъы 
болгъан «Акант-Алко» биригиуню баш директору 
(ыразылыгъына кёре)

Говоров С.А. - Къабарты-Малкъар Республика-

ны Правительствосуну Председателини  биринчи 
орунбасары – Къабарты-Малкъар Республиканы 
эл мюлк министри

Гукетлов Х.М. –  Къабарты-Малкъар Республи-
каны Сатыу-алыу промышленность палатасыны 
таматасы (ыразылыгъына кёре)

Дешев Х.А. – «Прохладное» ачыкъ акционер 
обществону директорларыны советини предсе-
датели (ыразылыгъына кёре)

Каздохов А.Б. – Шимал-Кавказ регионда 
жемишле бла жилекле эмда зыгытла ёсдюрю-
учюлени ассоциациясыны вице-президенти 
(ыразылыгъына кёре)

Кайсинов З.А. – Къабарты-Малкъар Республи-
каны гитче эмда орталыкъ предпринимательлик 
бла кюрешгенлеге микрокредитле бериуню 
фонду» коммерциялы болмагъан компанияны 
директору (ыразылыгъына кёре) 

Керефов М.А. - Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Правительствосуну Председателини  
биринчи орунбасары

Князланы Р.А. – «Отбор» инновациялы-произ-
водство агрофирма» ООО-ну директору (ыразы-
лыгъына кёре)

Кудалиев М.Х. – «Нальчикский» халыуа завод» 
акционер обществону баш директору (ыразы-
лыгъына кёре)

Кушхова С.Ш. – «Жако» кондитер фабрика» 
ООО-ну баш директору (ыразылыгъына кёре)

Мусафаров М.М. – «Баксанский бройлер» 
ООО-ну баш директору (ыразылыгъына кёре)

Попов А.А. – «Гидрометаллург» ачыкъ акцио-
нер обществону  баш директору (ыразылыгъына 
кёре)

Рахайланы Б.М. – Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны экономиканы айнытыу  министри 

Уяналаны А.М. -    Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны кенгешчиси

Хажуев В.Ш. – иш бериучюлени «Къабарты-
Малкъар Республиканы Промышленниклерини 
бла предпринимательлерини союзу» деген регион 
биригиулерини башчысы (ыразылыгъына кёре)

Чочайланы А.М. – «Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны айнытыуну корпорациясы» акционер 
обществону баш директоруну къуллугъун толтур-
гъан (ыразылыгъына кёре)

Кёп болмай Къабарты-Мал-
къарда  Предприниматель-
лени праволарын къоруулау 
жаны бла уполномоченныйни   
жамауат советини жыйылыуу 
болгъанды. Аны  Юрий Афаси-
жев бардыргъанды. Ол респу-
бликада гитче эм орта бизнес-
ни болумуну  юсюнден  айта, 
аланы айныуларын  тыйгъан 
сылтаула  тюбегенлерин, анга 
«Къабарты-Малкъарда адми-
нистратив болум» деген со-
руула да шагъатлыкъ этгенин 
билдиргенди.   

Юрий Сафарбиевич  айт-
ханнга кёре, бизнесге кон-
троль этиу бла кюрешген ор-
ганланы  тинтиулери  азайгъ-
анлыкъгъа, аланы пландан 
тышында кёпден-кёп эте ба-
радыла. Бизнес-омбудсмен 
Россейни Правительствосу бу 
жаны бла  эски марда-право 
актланы кетерирге излегенин 
белгилегенди, аланы орунуна 
тынгылы  жарашдырылгъан  

жорукъланы  сингдирилирге 
керекди деген  оюм болгъа-
нын да айтханды.

Жамауат советни келечи-
лери  законодательствода 
контроль  бла байламлы тюр-
лениулеге  эс буруп, билип  
турургъа къыйын болгъанын 
чертгендиле. Дагъыда быйыл 
тамамланыллыкъ   ишлени да 
белгилегендиле.

Бизнес-омбудсменни докла-
ды республиканы Башчысына 
бла Парламентге эм Рос-
сейни  уполномоченныйине 
берилгенди  деп билдириледи 
КъМР-де предприниматель-
лени праволарын къоруулау 
жаны бла уполномоченныйни 
интернет-сайтында.

МАГОМЕТЛАНЫ Сулейман.

Россельхозбанкны Къабарты-Мал-
къарда бёлюмю биринчи мартха  ре-
спубликаны аграрчыларына кезиулю 
сабан ишлени бардырыргъа  44 мил-
лиондан аслам сом бергенди. Саулай 
да быйыл анга 300 миллион сомдан 
артыкъ бёлюрге мурат этиледи, деп 
билдиргендиле финанс учрежденияны 
пресс-службасындан.

Былтыр банк республикада быллай 
ишлени кредитле бла толусунлай жал-
чытханды. Андан сора да, быйыл инве-
стициялы проектлеге 25 миллион сом 
жибергенди. 

- Республиканы  аграрчыларын  кре-
дитле бла жалчытыргъа не заманда 
да хазырбыз, ол санда кезиулю  сабан 
ишлени бардырыргъа да,- дегенди Рос-

сельхозбанкны гитче эм орта бизнесни 
келечилери бла ишлеген   бёлюмюню 
таматасы Заур Гажев. 

Хайырланылгъан газ ючюн тёлеулени 
жыйыуну сорууларыны магъаналылыгъы 
бла байламлы КъМР-ни  Парламентини 
президиумуну жыйылыуунда «комитетни 
сагъатыны» чеклеринде бу тема энтта бир 
кере сюзюлгенди. Ол Къурулуш, жашау 
журт-коммунал мюлк эм ТЭК жаны бла 
комитетни башламчылыгъы бла къурал-
гъанды. 

Кенгешни ача, спикер Татьяна Егорова 
былтыр газ ючюн тёлеулени жыйгъан «Ин-
тегра Софт» общество ахчаны халкъны 
газ бла жалчытхан «Газпром межрегион-
газ Нальчик» компаниягъа ётдюрмегени 
бла байламлы даулашла болгъанларын  
эсгертгенди. «Бу сорууну тюрлю-тюрлю 
жыйылыулада кёп кере сюзгендиле, аны 
КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтур-
гъан Казбек Коков контрольгъа алгъанды. 
«Газпром межрегионгаз Нальчик» эм сагъ-
ынылгъан махкемелени оноучулары келиш-
генлери бла байламлы газ ючюн тёлеуле 
абонементлени счётларына толусунлай 
ётдюрюлгендиле»,-деп чертгенди ол.

Спикер республиканы инсанларыны газ 

ючюн тёлеуле кёбейтилип саналгъанлары 
ючюн тарыгъыуларына сууукъ кёзден къа-
раргъа жарамагъанын белгилегенди.  Бу 
шартланы юслеринден абонент служба-
лагъа билдирилсе да, кемчиликле тамам-
ланмайдыла, келир айда тёлеулеге борч да 
къошулуп келедиле. 

Бу хал а, адамланы чамландыргъандан, 
ачыуландыргъандан сора да,  статистиканы 
бузуугъа келтиреди: тёлеуле  этилмей, борч 
жыйылады. Бюгюнлюкде уа республика 
хайырланылгъан газ ючюн кёп ахча тёлерге 
керекди, алай ол саналгъанда кемчиликле 
этилирге да боллукъдула.  

Болумну ангылатыр  мурат бла уа жыйы-
лыугъа «Газпром межрегионгаз Нальчик» 
предприятияны башчысы Залим Вороков 
чакъырылгъанды. 

- «Интегра Софт» агент былтырны ахы-
рында болдургъан кемчиликле къайтарыл-
мазча этерге тийишлиди. Абонементлени 
сейирлери сакъланыргъа тийишлиди, 
тёлеуле газ бла жалчытыу компанияны 
базасында кёрюнюп турадыла. Алай бел-
гиленнген компания уа ахчаны иесине ёт-

дюрмеген эди. Бюгюнлюкде бу кемчиликни 
кетерир мурат бла законланы чеклеринде 
право низамны сакълаучу органлагъа бла 
арбитраж сюдге тарыгъыула берилгендиле. 
Тёлеулени жыйгъан фирмагъа толтуруучу 
бегимле хазырланнгандыла. Мен акъыл 
этгенден, право низамны  сакълаучула аны 
терслик ишине тийишли багъа берликдиле,-
деп чертгенди Вороков.

Докладчы газ ючюн тёлеулени кёбейтип 
кёргюзтюлгенлери бла байламлы кезиуле 
сюзюле тургъанларын, жалгъан доку-
ментлени ачыкълау иш толтурулгъанын 
чертгенди. «Биз кемчиликлени билебиз, ол 
а болумну тюзюнлей кёрюрге, мындан ары 
ишибизни къураргъа себеплик этерикди»,-
деп къошханды ол.

Докладны сюзе, депутатла тарифлени 

тохташдырыуну, газны качествосуну, оче-
редьлени юслеринден айтхандыла. Кен-
гешни эсеплерин чыгъара, Татьяна Егорова 
Залим Вороков «Газпром межрегионгаз 
Нальчик» обществогъа башчылыкъны кёп 
болмай этип башлагъанын белгилеп, анга 
ишинде жетишимле тежегенди. Ол жыйы-
лыуда сюзюлген кемчиликле къысха заман-
ны ичинде кетерилип, адамла иги жанына 
тюрлениулени эслериклерине ышаннганын 
айтханды.

- Тийишли жумушла толтуруладыла, 
жангы оноула этилип, республиканы хайыр-
ланылгъан газ ючюн борчун кетерирге онг 
болур деп ышанабыз. Законла чыгъарыучу 
баш орган а сизден келген предложения-
ланы, башламчылыкъланы  жашауда бар-
дырыргъа болушургъа хазырды.  Халкъны 
жарсытхан сорууну бирге тамамларбыз деп 
ийнанама,-дегенди Татьяна Борисовна.

Жыйылыуну ахырында президиум жу-
уаплы органлагъа эсгертиулени къабыл 
кёргенди. «Газпром межрегионгаз Наль-
чик» обществогъа абонементлеге  тёлеуле 
къалай саналгъанларын, ала эсепге алыучу 
приборла кёргюзтген тарихлеге келишген-
лерин бла къалгъанларын тинтирге кере-
клиси белгиленнгенди.  

Дагъыда газ счётчикни тарихлерин 
болжалдан кеч болуп белгили этиу  бла 
байламлы сорууланы инсанланы коммунал 
излемлерин жалчытыуну жорукъларыны  
31-чи пунктуна келишдирирге кереклисине 
эс бурулгъанды. Жорукъла  РФ-ни Прави-
тельствосу 2008 жылда 21 июльда чыгъар-
гъан «Инсанланы коммунал излемлерин 
жалчытыр мурат бла газ бла жалчытыуну 
низамыны юсюнден» 549-чу номерли бе-
гими бла къабыл кёрюлгендиле.   

Газны качествосун эм битеулю ёлчемин 
эсепге алгъан приборла орнатыуну амал-
ларын излерге тийишли болгъаны да бел-
гиленнгенди.

КъМР-ни Парламентини 
пресс-службасы.

Къатыш единоборстволаны  сюйгенле Тюмен-
ланы Альбертни Мурат Абдулаев бла тюйюшюн 
ашыгъып сакълагъандыла. Ол 30 мартда Крас-
нодарда ётерге керек эди. Кёпле алгъадан 
окъуна билетле да сатып алгъандыла. Алай Аль-
берт кесини инстаграмында билдиргеннге кёре, 
Абдулаевни санына чып тюшгени бла байламлы 
аланы тюбешиулери 27 апрельде Москвада 
бардырыллыкъ турнирге кёчюрюледи. 

КЪАСЫМЛАНЫ Аминат. 

ПАРЛАМЕНТ

Газ бла жалчытыуда кемчиликлени 
эмда ёнкючню кетериуню мадарлары изленнгендиле

Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет 
проектни чеклеринде «Кизиловка» сабий базаны 
мурдорунда хунерли окъуучулагъа жай лагерь 
ишленирикди. Анга деп къырал бюджетден 194 
миллиондан аслам сом бёлюннгенди. Дагъыда 
213,6 миллион сом  хунерли  сабийлени ачыкъ-
лау  эм алагъа себеплик этиу араны къураргъа 
берилликди.

Быйыл КъМР-де отуз минг сабийге  къошакъ би-
лим берирча беш минг жер ачыллыкъды. Аны бла 
республикада  бу жаны бла сурам 90 процентге 
жалчытынырыкъды.

«Билим бериу» проектни бардырыу  бла  КъМР-
ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню 
ишлери жаны бла министерствосуну  жамауат-
эксперт совети кюрешеди. Быйыл аны чеклеринде 
къыралны бюджетинден республикагъа 570 мил-
лион  сом чакълы  бёлюнюрюкдю, деп билдириледи 
информагентстволаны материалларындан. 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында  Экспорт советни  
къауумун къабыл кёрюуню юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны
У К А З Ы

1.Къабарты-Малкъар Республиканы Башчы-
сында  Экспорт советни кёргюзтюлген къауумун 
къабыл кёрюрге.

2.Кючлери тас этилгеннге санаргъа:
«Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысын-

да Экспорт советни юсюнден» Къабарты-Мал-
къар Республиканы Башчысыны 2018 жылда 25 
январьда чыгъарылгъан 7-УГ номерли Указыны 
2-чи пунктуну ючюнчю абзацын;

«Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысын-

да Экспорт советни  Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Башчысыны 2018 жылда 25 январьда 
чыгъарылгъан 7-УГ номерли Указы бла къабыл 
кёрюлген къауумуна тюрлениуле кийириуню 
юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысыны 2018 жылда 18 июльда чыгъарыл-
гъан 110-УГ номерли Указын.

3. Бу Указ анга къол салыннган кюнден башлап 
кючюне киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 
къуллугъун болжаллы халда толтургъан                                                                        К.КОКОВ

Нальчик шахар, 2019 жыл 26 февраль, №11-УГ
Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 

2019 жылда 26 февральда чыгъарылгъан 11-УГ номерли 
Указы бла къабыл кёрюлгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында Экспорт советни
КЪ А У У М У

Къатыш единоборствола 

Альбертни тюбешиую 
апрельге кёчюрюлгенди

Оноу 

ПРОЕКТ

Къармашхан окъуучулагъа 
- жай лагерь 

ФИНАНС МАХКЕМЕЛЕДЕ

Сабан жумушланы кезиуюнде тамамларча

ЖЫЙЫЛЫУ



Интернет-версия: gazeta.zamankbr.ruЗ А М А Н
Документле

Тил - ол къайсы халкъны да 
жаныды, аны культурасын, 
адет-тёресин да ачыкълайды. 
Ол бизни хар бирибизни да 
хазнабызды. 

Бу кюнледе Черек районда 
«Ана тилим - жаным-тиним, 
мени дуниям» деген респу-
бликалы конкурс-фестиваль 
бардырылгъанды. Ол КъМР-
де жашагъан халкъланы ёз 
тиллерини, маданиятларыны 
даражаларын кючлендириу 
мурат бла къуралгъанды.

Сагъынылгъан байрам а Огъ-
ары Малкъарны школгъа дери 
билим берген учреждениясын-
да озгъанды. Аны хурметли 
къонакълары уа Жарыкълан-
дырыу, илму эм жаш тёлюню 
ишлери жаны бла министер-
ствону келечиси Ахайланы 
Лариса, Мечиланы Кязим атлы 
фондну директору Аппайланы 
Лариса, республиканы бла 
районну мектеплерини баш-
чылары, устазла, башхала да 
болгъандыла. Сабий садны 

арбазында  миллет кийимлери 
бла жашчыкъла бла къызчыкъ-
ла алагъа таулу айран эмда 
тыммылла бла тюбегендиле. 

Жырлары, тепсеулери бла 
да къууандыргъанларындан 
сора уа, келгенлеге экскурсия 
къурап, хар къауумда жараш-
дырылгъан гитче музейлени 
кёргюзтгендиле. Къонакъланы  
озгъан ёмюрледе  жюрютюл-
ген аякъ эмда юс кийимлени, 
ала бла бирге уа эрттегили  
аш-суу хазырлагъанда керекли 
адырланы кёргенлери сейир-
синдиргенди.

 Къонакъбай махкемени 
школгъа  дери бёлюмюнде  
юйреннгенчикле «Танг ауазлы 
ана тилим» деген темагъа 
кёре назмула окъугъандыла, 
нарт сёзлерибизни да эсге 
тюшюргендиле. Орта къауум-
гъа жюрюгенчикле уа «Мал-
къарым-адетни, намысны эм 
тёрени уясы» деген ат бла 
къагъанакъны бешикге салы-
уну, аны жукълатыуну, анга 

саугъала бериуню кёргюзте, бу 
ариу адетле буруннгулу  ата-ба-
баларыбыздан къалгъанларын 
чертгендиле. Андан сора да, 
жыйылгъанла этнокультураны 
айныуун ачыкълагъан презен-
тациягъа къарагъандыла.

Ол кюн дагъыда мастер-клас-
сла, тематикалы ачыкъ дерсле, 
адабият-музыка композицияла 
озгъандыла. Аланы барысында 
да тилибизни, тёрелерибизни, 

маданиятыбызны юслеринден 
сёз баргъанды.

Къонакъла уа сабийле тауча 
иги сёлешгенлерине, адет-
лерибизни да билгенлерине 
къууаннгандыла.  Ёсюп келген 
тёлюге насып, саулукъ, мамыр-
лыкъ да тилегендиле.

БЁЗЮЛАНЫ Залина,
Черек районну жер-жерли 

администрациясыны 
пресс-службасы.

Къабарты-Малкъар Республиканы Правитель-
ствосу бегим этеди:

Къабарты-Малкъар Республиканы эвакуация 
комиссиясыны Къабарты-Малкъар Республиканы 
Правительствосуну 2017 жылда 19 майда чыгъа-
рылгъан 91-ПП номерли бегими бла къабыл кё-
рюлген къауумуна быллай тюрлениуле кийирирге:

а) эвакуация комиссияны къауумуна бу адам-
ланы къошаргъа:

Аналаны М.А. – Россей Федерацияны Граждан 
къорууланыуну ишлери,къыйын болумла эмда 
табийгъат къыйынлыкъланы хаталарын кетериу 
жаны бла баш управлениясыны граждан къору-
уланыу управлениясыны таматасыны къуллугъун 
болжаллы халда толтургъан (эвакуация комисси-
яны председателини орунбасары) (ыразылыгъына 
кёре)

Ашхотов И.А.- Къабарты-Малкъар Республика-
ны цифралы айныу эмда инфраструктура мини-
стрини орунбасары - Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны цифралы айныу эмда инфраструктура 

министерствосуну транспорт инфраструктураны 
айнытыу жаны бла департаментини башчысы

Кяров Э.Х. - Къабарты-Малкъар Республиканы 
промышленность эмда сатыу-алыу министрини 
орунбасары

Унажоков А.Н. - Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны къурулуш эмда жол мюлк министрини 
орунбасары - Къабарты-Малкъар Республиканы 
баш архитектору;

б) В.Т.Атаровну къуллугъун жангыдан былай 
жазаргъа: «Къабарты-Малкъар Республикада ич 
ишлени министрини орунбасары (ыразылыгъына 
кёре)»;

в) Р.Р.Ацкановну къуллугъун жангыдан былай 
жазаргъа: «Къабарты-Малкъар Республиканы 
урунуу эмда социал къоруулау министрини орун-
басары»;

 г) эвакуация комиссияны къауумундан 
А.М.Бештоковну, А.А.Бирюкну, Б.Х.Хоханаевни, 
Р.С.Этезовну кетерирге.

Къабарты-Малкъар Республиканы эвакуация комиссиясыны къауумуна 
тюрлениуле кийириуню юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну
Б Е Г И М И

2019 жыл 1 март            Нальчик ш.         №28-ПП

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Председатели     МУСУКЛАНЫ А. 

КъМР-ни  Жарыкълан-
дырыу, илму эмда 

жаш тёлюню ишлери жаны бла 
министерствосунда  волонтёр 
биригиулени башчыларыны 
экинчи республикалы съезд-
лери ётгенди.  Аны къураугъа   
Жаш тёлюню  ишлери жаны 
бла федерал агентство, Къа-
барты-Малкъарны Жамауат 
палатасы, башында сагъыныл-
гъан ведомство,  Кёп функци-
ялы жаш тёлю ара,  Шимал 
Кавказда бийик окъуу юйлени  
студентлерини ассоциациясы,  
добровольчествону айнытыу 
жаны бла  регион ресурс ара 
себеплик этгендиле.  

Жыйылыуну  магъанасын  
ангылата, доброволь-

чествону  айнытыу жаны бла  
регион ресурс араны башчысы 
, республиканы Жамауат па-
латасыны келечиси Светлана 
Самофалова  аны мураты 
волонтёрланы башчыларыны 
ишлерин бютюн къыйматлы 
этиу болгъанын чертгенди. 
Республиканы  Жарыкъланды-
рыу, илму эмда жаш тёлюню 
ишлери жаны бла министри 
Ауэс Кумыков  кеслери ыра-
зылыкълары бла огъурлу ишле 
этгенле  кёпден-кёп бола бар-
гъанларын, ала, сёз ючюн, 
былтыр иги кесек жумуш та-
мамлагъанларын да ыразы 

болуп белгилегенди, мындан 
ары да  ветеранлагъа,  социал 
учреждениялагъа эмда  эколо-
гиягъа бютюн уллу эс бурургъа 
чакъыргъанды.

Жамауат палатасыны  ап-
паратыны башчысы Анна 

Дьяченко волонтёрланы ара-
ларында абадан тёлюню келе-
чилерин кёрюу  анга хычыуун 
болгъанын чертгенди. Дагъыда 
ол 2018 жылда  учреждение бла 
регион ресурс ара бирге ишле-
уню, келишим тауусханларыны 
юсюнден билдиргенди. Сора  
палатаны председатели Хазра-
тали Бердовну атындан Свет-
лана Самофаловагъа Ыспас 
письмону бергенди.

Шимал Кавказны  бийик 

окъуу юйлерини студентлерини 
ассоциациясыны  правленини 
председатели Азамат Люев а  
былтыр  Жаш тёлюню ишлери 
жаны бла  федерал  агентство 
ол башчылыкъ этген биригиу-
ню Къабарты-Малкъарда  до-
бровольческий къымылдауну 
андан ары  айнытыу жаны бла 
проектин къабыл кёргенини 
юсюнден билдиргенди.  Ол 
айтханнга кёре, проектни че-
клеринде талай  иш тамам-
ланнганды,  районда волонтёр  
организацияла бла бирге бар-
дырыллыкъ жумушланы эмда 
социал тинтиулени да уллу 

планы  жарашдырылгъанды. 

Жарыкъландырыу, илму 
эмда жаш тёлюню ишле-

ри жаны бла  министерствосуну 
бёлюмюню таматасы Гилий-
ланы Мурат  эмда  КъМР-де 
добровольческий къымылдауну 
регион ресурс арасыны  дирек-
торуну  орунбасары Татьяна 
Алексейчик озгъан жылда  
тамамланнган ишлени эсе-
плерин чыгъаргъандыла эмда 
келир заманнга белгиленнген 
борчланы туура этгендиле, 
дагъыда регион эмда федерал 
проектлерини юсюнден тынгы-
лы хапар айтхандыла.  

Кёп функциялы жаш тёлю 

араны  директору  Саида Жа-
нимова уа Волонтёрну  жылы 
бошалгъанлыкъгъа, аланы иш-
лери бютюн кюч алгъанын айы-
рып айтханды.  Анга шагъатха 
быллай шартла келтиргенди: 
Къабарты-Малкъарда  кеслери 
ыразылыкълары бла огъурлу 
ишле этгенлени саны  8600-ден 
18140-гъа дери ёсгенди."Билим 
бериу"  миллет проектге кёре 
республика "Жандауурлукъ 
ишлени региону" деген битеу-
россей конкурсда хорлап, во-
лонтёрла  сегиз миллион сом  
къоллу болгъандыла.

Аланы башламчылыкълары 
бла былтыр  къалгъан- 

къулгъанладан 644 килограмм 
жыйылгъанды, 22947 терек 
орнатылгъанды, 3944 литр 
къан берилгенди, 248 эсгертме 
эмда аскер къабыр  тап халгъа 
келтирилгендиле, къыйын бо-
лумдан къутулуу жаны бла   беш 
юйрениу бардырылгъанды, 530 
жандауурлукъ иш этилгенди. 

«Кюмюш» волонтёрла да 
жаш адамладан  артха къал-
майдыла. Ала  Къазан шахарда 
бардырыллыкъ  дуния чемпио-
натха къатышырыкъланы айыр-
гъан конкурсдан  жетишимли 
ётгендиле.

Съездни ахырында уа хычы-
уун жумуш да тамамланыл-
гъанды. Ауес Кумыков эм тири  
волонтёр биригиулени баш-
чыларына ыспас  къагъытла 
бергенди. 

Андан сора  тюбешиуню юй-
ретиу, окъуу кесеги башланн-
ганды. Аланы кезиуюнде анга 
къатышханла кёп затны юсюн-
ден билгендиле, бир бирге  сы-
науларын да туура этгендиле. 

ХОЛАЛАНЫ Марзият.

Кёп болмай Къабарты-Мал-
къар къырал университетде 
жетинчи кере Шимал Кавказны 
ачыкъ олимпиадасы ётгенди. 
Анга бизни республикадан бла 
Ингушетиядан  тамата классла-
да окъугъан юч мингден аслам 
окъуучу къатышхандыла. 

- Олимпиада КъМР-ни Жа-
рыкъландырыу, илму эмда 
жаш тёлюню ишлери жаны бла 
министерствосу болушуп  эки 
кюнню ичинде бардырылады. 
Аны даражасы жылдан-жылгъа 
ёсгенлей барады. Сёз ючюн, 
былтыр анга къатышханланы 
саны эки минг адам болгъан 
эсе, быйыл аланы саны минг 
адамгъа аслам болгъанды.

Дагъыда быйыл предмет-
лени санына ингилиз тил да  
къошулгъанды. «Ол а окъу-
учулагъа къошакъ халда ар-

тыкъ балла алыргъа себеплик 
этерикди», - дегенди минис-
трни орунбасары Мокъаланы 
Ачемез.

Биринчи кюнде олимпиада 
математикадан, орус тилден, 
физикадан, тарыхдан, химия-

дан, географиядан, информа-
тикадан эм адабиятдан бол-
гъанды. Университетни вузгъа 
дери хазырлау эм усталыкъ 
сайларгъа болушуу управле-
ниясындан билдиргенлерине 
кёре, аслам адам тарыхни, 

химияны эм орус тилни сай-
лагъандыла.

Экинчи кюнде уа окъуучула 
билимлерин математикадан, 
орус эм ингилиз тилледен, био-
логиядан,  обществознаниеден 
сынагъандыла. Алай эм кёп а   
биологиядан жазгъанла бол-
гъандыла.

Олимпиаданы ётдюрюрге 
университетни волонтёрлары  
болушхандыла. Ала  школчу-
ла вузну ичинде ажашмаз-
ча  эм низам сакъланырча 
да къарагъандыла.  Эсепле 
чыгъарылгъанларындан сора  
КъМКъУ-ну сайтында  басма-
ланырыкъдыла.  Хорлагъанла  
бла призёрла беш баллгъа 
тийишли боллукъдула. Универ-
ситетге кире туруп ол алагъа 
ахшы себеплик этерикди.

 МАГОМЕТЛАНЫ Сулейман. 

РФ-ни Президентини Федерал 
Жыйылыугъа Посланиясында 
салыннган борчланы толтурууну 
чеклеринде КъМР-ни Жамауат 
палатасыны социал политика, 
саулукъ сакълау эмда экология 
жаны бла комиссиясыны жыйы-
лыуу болгъанды. Анда Уллу Ата 
журт урушну кеслери алларына 
санаторий-курорт багъыугъа 
баралмагъан ветеранланы, аба-
дан адамланы эм сакъатланы 
жашауларын игилендириу эм 
алагъа болушлукъ этиу не халда 
болгъанына къаралгъанды.  

Жыйылыуну ача, палатаны 
члени  Аулият Каскулова По-
сланияда  социал  жумушлагъа, 
демография болумгъа энчи эс 
бургъанын чертгенди. 

- Президент пенсиячылагъа 
бла кёп сабийли юйюрлеге се-
беплик этерге чакъыргъанды. 
Адамланы жашауларын иги-
лендириу къыралны айныууну 
мурдоруду. Бизни республикада 
жашагъанланы файдаларын 
ёсдюрюуню эм жарлылыкъны 
эки кереге азайтыу жаны бла  
социал-экономика  проектге 
къатышыу бютюн магъаналыды, 
нек дегенде биз башха регионла-
дан бу жаны бла артха къалабыз, 
- дегенди ол.

 Саулукъ сакълау министрни 
орунбасары Татьяна Анику-
шина ветеранлагъа медицина 
болушлукъ этиуде ведомство 
къаллай ишни тамамлагъа-
ныны юсюнден билдиргенди. 
Аны докладына кёре, былтыр 
кече-кюн да ишлеген стацио-
нарда Уллу Ата журт урушну 22 
ветераны, кюндюзгюде да 45 
ветераны багъылгъандыла, са-
улукъларын 60 мингнге жууукъ 
абадан бла 30 мингден аслам 
сакъат тюзетгендиле. Хатерли 
дарманла бла жалчытырча 23 
аптюек ишлейдиле, аладан 12-си 
районлададыла, ала льготалы 
рецептлери болгъан дарман-
ланы эм медицина кереклени 
хакъсыз бередиле. 

Болсада, Урушну, урунууну, 
Сауутланнган кючлени эм право  
низамны сакълау органланы 
ветеранларыны республикалы 
советини башчысы  Мухамед 
Шихабахов бла палатаны чле-
ни Артур Желихажев эки жыл 
мындан алгъа палатаны со-
циальный политика эм саулукъ 
сакълау жаны бла комиссиясы 
тинтиуле бардыргъанын эм 
аланы кезиулеринде Бызынгы, 
Булунгу дегенча узакъ элледе 

жашагъанлагъа дарманларын 
алыр ючюн район аралагъа ба-
рыргъа тюшгенин эсгертгенди-
ле. Министрни орунбасары ангы-
латханнга кёре, бу проблеманы 
кетерир ючюн, аптюек орналы-
рыкъ мекямны табаргъа, аны 
лицензиясын жарашдыргъа, 
къалауурла бла жалчытыргъа 

керекди. Мухамед Шихабахов 
битеу бу чурумланы кетерир-
ге жарарыгъын айтханды. Ол 
дагъыда абадан адамлагъа «со-
циальный аптюеклени» къурауну 
юсюнден уллу проблемагъа эс 
бурдуртханды. Сакъатланы 70 
проценти социальный пакетни 
орунуна ахчаны сайлагъандыла, 
ол а ала керекли дарманларын 
льгота бла алалмагъанларын 
кёргюзтеди. 

 Уллу Ата журт урушну ветеран-
ларыны саны  жылдан-жылгъа 
азая барады. Урунуу эм социал  
къоруулау министерствону соци-
ал жумушланы тамамлау депар-
таментини башчысы Ксаналаны 
Мухтар билдиргеннге кёре, 2019 
жылны 8-чи февралына фронто-
виклени саны 144 болады, эрле-
ри урушда ёлген тиширыула да 
ондула. Республиканы Башчы-
сыны 2013 жылда 26 апрелинде 
этилген «1941-1945 жыллада Уллу 
Ата журт урушну сакъатларына 
бла ветеранларына эм ёлген 
аскерчилени юйдегилерине 
жыл сайын ахча тёлеуле этиуню 
юсюнден» буйругъуна тийиш-
лиликде Хорламны кюнюню 
аллында ветеранлагъа  30-шар 
минг сом бериледи. Алагъа 
фатарларын жангыртыуда се-
беплик да этиледи. 54 фронто-
викни социальный жумушлары 
хакъсыз тамамланнгандыла. 

«Абадан тёлю» подпрограм-
маны чеклеринде абадан эм 
сакъат адамлагъа социальный 

болушлукъ этген учреждения-
ла, жер-жерли самоуправление 
органла, ветеранланы эм че-
кленнген онглары болгъанланы 
жамауат организациялары бла 
бирге аланы эм жангызлай жа-
шагъан къартланы жашау-тур-
муш болумларын сюзгендиле. 
Тинтиулери эсеплерине кёре, 

алагъа мюлк эм аш-азыкъ бла 
жалчытыуда, саулукъларына 
багъыуда, башха жаны бла да 
себеплик этиледи.  

 Комиссияны члени Фатима 
Гешева  уа республиканы Герон-
тология реабилитация арасыны 
баш врачы Руслан Хаджимуков-
ха абаданладан кёп ыразылыкъ 
келгенин билдиргенди. Таматала 
учрежденияда саусузлагъа иги 
къарагъанларын, анда ишле-
ген врачла хар инсаннга сакъ 
болгъанларын айтадыла. Жыл 
сайын арада багъыуну мингден 
аслам къарт адам ётедиле, ала-
ны араларында Уллу Ата журт 
урушну ветеранлары, сакъатла 
да бардыла. Учрежденияны 
диагностика эм профилактика 
бёлюмюне жылны ичинде 3 
мингден аслам инсан халларын 
тинтгендиле.

Жыйылыуда комплексли ара-
ланы техника керекле, ол санда 
уа ундурукъдан къобаргъа амал-
лары болмагъан саусузланы 
этлеринде жара болмазча энчи 
тёшекле бла жалчытыу, со-
циальный жумушланы тамам-
лагъан НКО-лагъа себеплик 
этиу бла байламлы соруула да 
кётюрюлгендиле. Ахырында 
битеу сейирлери болгъан мини-
стерстволагъа бла органлагъа 
рекомендацияла жарашдырыл-
гъандыла, деп билдиргенди-
ле Жамауат палатаны пресс-
службасындан.

КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.

Мокъаланы Гульнараны «Аш-
хана» проектинде къонакъда 
бу жол жырчы къызларыбыз 
Байсолтанланы Инара, Соза-
йланы Нату эм Чабдарланы 
Алена болгъандыла. Анда таулу 
къызла, жырдан сора да, башха 
усталыкъларын да кёргюзтген-
диле. 

Проектни автору билдир-
геннге кёре, малкъар эстра-
даны жулдузлары ол кюн  хы-
чин этиуде бла таулу шорпаны 
жарашдырыуда хунерлерин 
ачыкълагъандыла. Бериу жаз-
дырылгъан бир ненча сагъатны 
ичинде къызла тюрлю-тюрлю 
жырла айтхандыла, чам эт-
гендиле. Заман да зауукълу 
ётгенди.  Ахырында къызла 
жыйылгъанланы хазырлагъан 
хычинлери бла сыйлагъандыла. 

ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат. 

Съезд

Волонтёр къымылдаула 
кюч алгъанлай барадыла

ЭРИШИУ

Бийик балла окъургъа кирирге болушурукъдула

Фестиваль

Нени да ана 
тилге жоралап

 ЖАМАУАТ ПАЛАТА

Сёлешиуню ёзек магъанасы - ветеранлагъа 
бла абаданлагъа къайгъырыуну игилендириу

Жокълау

Жырчы къызларыбыз - «Ашханада» 
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Ал сёз
Алгъын жылладача, Къабарты-Малкъар Республикада 

Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни  
(андан ары жаланда Уполномоченный деп жазылып 
къаллыкъды) иши «Хар инсанны праволарын адамланы 
араларында айырылыулукъ этмей къорууларгъа» деген 
ниет бла бардырылгъанды. Жыл сайын хазырланыучу 
бу доклад  «Къабарты-Малкъар Республикада Адамны 
эркинликлери жаны бла уполномоченныйни юсюнден» 
Къабарты-Малкъар Республиканы 2006 жылда 3 но-
ябрьде чыгъарылгъан Законуну 25-чи статьясына тий-
ишлиликде  бу шартлагъа таянып жарашдырылгъанды:

инсанла бла бетден бетге тюбешиулени, ол санда 
республиканы муниципал къуралыуларында барды-
рылгъан приёмланы кезиулеринде алыннган инфор-
мациягъа;

республиканы эмда Россей Федерацияны  башха 
субъектлерини инсанларындан, аны бла бирге уа  граж-
данстволары болмагъанладан эмда тыш къыраллыла-
дан да тюшген тарыгъыулагъа, тилеклеге;

Уполномоченныйни сурамы бла толтуруучу властьны 
федерал органларыны жер-жерли органларындан, 
Къабарты-Малкъар Республиканы къырал власть ор-
ганларындан бла жер-жерли самоуправленияны орган-
ларындан алыннган шартлагъа;

къырал эмда башха учрежденияланы, ол санда 
тутмакъла тургъан жерлени, жокълагъанда оноучу 
къуллукъчуладан эмда башхаладан алыннган  инфор-
мациягъа;

правону къоруулаугъа аталгъан конференцияланы, 
кенгешлени, «тёгерек столланы» кезиулеринде алынн-
ган материаллагъа бла шартлагъа;

басма органлада, ол санда Интернет сетьде чыкъгъан 
материаллагъа.

«Къабарты-Малкъар Республикада Адамны эркинли-
клери жаны бла уполномоченныйни юсюнден» Къабар-
ты-Малкъар Республиканы  Законуну 25-чи статьясыны 
1-чи кесегине тийишлиликде  доклад Къабарты-Мал-
къар Республиканы  Башчысына, Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламентине,  Къабарты-Малкъар 
Республиканы Конституция сюдюне бла   Къабарты-
Малкъар Республиканы прокуроруна жибериледи.

Докладда Уполномоченныйге жиберилген эмда кел-
тирилген тарыгъыуланы бла тилеклени баш  магъана-
сы кёргюзтюледи,  аланы саны, алада нени юсюнден 
айтылгъаны, терк-терк тюбеген бузукълукъланы, аланы 
сылтауларыны эмда алагъа кёре Уполномоченный, 
къырал, муниципал органла  не мадарла этгенлерини 
юсюнден шартла билдириледиле.

Россей Федерацияны Конституциясында  адам, аны 
праволары бла эркинликлери бир бирлери бла къаты 
байламлыдыла, хар адамгъа тюз туугъанлай бериле-
диле эмда баш хазнагъа саналадыла деп бегитиледи. 
Адамны бла инсанны эркинликлерин бла праволарын 
къабыл кёрюу, аланы къоруулау  къыралны борчуду.  
Ол магъаналы борчну толтурур ючюн къыралда  адам-
ны праваларын къоруулауну амаллары къураладыла.  
Аладан бек магъаналысы адамны эркинликлери жаны 
бла уполномоченныйди.  Ол федерал даражада эмда 
Россей Федерацияны битеу субъектлеринде да къурал-
гъанды. Россей Федерацияны Президенти  В.В. Путин 
белгилегенича, уполномоченныйни институту, къырал 
институтланы, ол санда право низамны сакълаучу 
эмда муниципал органланы, алышдырмай, орунларын 
алмай, инсанланы  эркинликлери бузулмазларына 
къаты сюеледи эмда праволарын къайтарыу жаны бла 
мадарла этеди.

Кесини ишин бардыргъанда Уполномоченный ре-
спубликада бола тургъан жамауат-политика ишлени, 
социал-экономика жаны бла болумну, инсанланы 
къоркъуусузлукъларын жалчытыу не халда болгъанын, 
ол санда саулукъ сакълауда, билим бериуде, пенсия 
тёлеуде, сабийлени юйретиуде жумушла къалай толту-
рулгъанларын эсге алады. Аны бла байламлы  Къабар-
ты-Малкъар Республиканы Башчысыны  къуллугъуна 
болжаллы халда Казбек Валерьевич Коков салыннганын 
да магъаналы ишнича белгилемей жарамаз. Башчыны 

алышындырыу бир тюрлю къаугъасыз, адеплилик бла 
ётгенин да белгилерге тийишлиди. Республиканы ал-
гъыннгы оноучусу Юрий Александрович Коков Арада 
бютюн бийик эмда даражалы къуллукъгъа кёчюрюл-
генди, К.В.Коковха уа республиканы жамауаты ыразы 
болгъанды, ол оноуну кюсеп тургъанча эди. Инсанла-
рыбыз аны жашау къолайлыкъны кётюрюрге, аланы 
къоркъуусузлукъларын жалчытыргъа, миллет эмда дин 
жаны бла ырахатлыкъны сакъларгъа, мамырлыкъны 
бла тутхучлулукъну кючлерге итиниуюн дурус кёредиле.

    Уполномоченныйни харкюнлюк иши  ол  адамны 
бла инсанны эркинликлерин къоруулауда  къыралгъа 
уллу себеплик этгенин эмда магъаналы болгъанын кёр-
гюзтеди. Ол къырал эмда муниципал органла, жамауат 
биригиуле, республикада болгъан федерал структура-
ла  бла  байламлыкъда ишлейди. Аланы кёплери бла 
этилген келишимлени болжаллары  тюрлениулени эсге 
алыу бла андан ары  созуладыла, жангыларына да къол 
салынады. Ол амал хайырлы болгъанын заман кёр-
гюзтгенди, андан ары бютюн игилендириле барлыкъды.

Уполномоченныйни институтуна Россей Федерацияны 
Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу 
эркинликли келечиси Александр Анатольевич Матов-
никовну, Россей Федерацияны Президентини Шимал-
Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисини 
аппаратыны Къабарты-Малкъар Республикада баш 
федерал  инспектору Евгений Анатольевич Ткачевну 
дайым къайгъырып, эс буруп тургъанларын белгилерге 
тийишлиди.  Уполномоченныйни Россей Федерацияны 
Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эр-
кинликли келечисинде Жамауат советге къошханлары 
да  анга шагъатлыкъ этеди. 

Жамауат советни жыйылыуларында регионда адамны 
эркинликлерин къоруулауда тюбеген кемчиликлени бла 
чырмауланы сюзюу тёреге айланнганды. 2018 жылда 
Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ 
федерал округда  толу эркинликли келечиси  къатыш-
хан жыйылыуда  Уполномоченный Къабарты-Малкъар 
Республикада адамны эркинликлерин  сакълау не 
халда болгъаныны эмда  аланы къоруулау жаны бла 
не мадарла тамамланнганларыны юсюнден доклад 
этгенди. Аны сюзюуге СКФО-ну битеу регионларыны  
адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйлери 
къатышхандыла. 

   Полпред бизни предложенияларыбызны эсге 
алгъаны, субъектлени башчыларына, баш федерал 

инспекторлагъа эсгертиуле жибергени, уполномочен-
ныйлени ишлерине кёз-къулакъ болургъа,   инсанланы 
праволарын къоруулау ишлерине себеплик этерге кере-
клисин чертгени  да хычыуун кёрюннгенди. Полпредге 
республикада адамны эркинликлерин сакълау жаны бла 
болумну юсюнден билдириу квартал сайын жибериледи.  
Бир жанындан  - ол субъектлени башчыларын уполномо-
ченныйлени ишлерине дайым эс буруп турургъа борчлу 
этеди, башха жанындан а – уполномоченныйлени да 
жууаплылыкъларын иги да кючлендиреди, аладан ишни 
тынгылы толтурууну излейди. Быллай оюм жюрюйдю: 
хар не ючюн да власть терсди, правону къоруулаучу ма 
анга къажау кюреш бардырыргъа керекди.  Уполномо-
ченныйле власть бла угъай, адамны бла гражданинни 
праволарын бла эркинликлерин бузгъан къуллукъчула 
бла кюрешедиле.

«Россей Федерацияны субъектлеринде уполномочен-
ныйлени ишлерини битеулю жорукъларыны юсюнден» 
федерал законну проектин хазырлаугъа къатышыу 
Уполномоченныйни ишин жангыча къураргъа болуш-
ханды. Алгъа  ол проектге тюзетиуле бла эсгертиуле 
хазырлагъан эди, артда уа законну жарашдырыугъа 
да къатышханды. Федерал Уполномоченныйни баш-
чылыгъында «тёгерек столла», парламент тынгылаула, 
эксперт советлени жыйылыулары да бардырылгъанды-
ла. Проектни сюзюуге атлары айтылгъан алимле, право-
ну къоруулаучула да тири къатышхандыла. Болгъан 
проблемала федерал эмда регион басма органлада 
кенг халда сюзюлгендиле. Ахырында  уа  сюзюуле 
регионланы правону къоруулаучулары бла бирге Къы-
рал Думаны комитетлеринде бла Федерация Советде  
баргъандыла.  Андан сора  Россей Федерацияны Фе-
дерал Жыйылыууну Къырал Думасыны депутатлары, 
регионланы законла чыгъарыучулары да проектни 
къабыл кёргендиле. Уполномоченныйлени институтуна  
уллу магъана берилгенине  аны келечилерин Кремльге 
Россей Федерацияны Конституциясыны 25-жыллыгъы-
на аталгъан къууанчлагъа чакъыргъанлары, дагъыда 
къыралны Президенти бардыргъан приёмлагъа къа-
тышдыргъанлары да шагъатлыкъ этедиле.

Инсанланы праволары бла эркинликлери сакъла-
нырларын жалчытыуда  законла чыгъарыучу, толту-
руучу эмда муниципал власть органланы келечилери 
бла бирге ишлеу жаны бла да Уполномоченный ахшы 
сынау жыйышдыргъанды. Мында Уполномоченныйни 
шахар округлада бла муниципал районлада ышаннган 
адамлары уллу болушлукъ этедиле. Ала  ишлерин кеси 
ыразылыкълары бла хакъсыз бардырадыла. Бек къыйын 
проблемала Уполономоченныйде Эсперт советни жый-
ылыуларында сюзюледиле. Ары уа даражалы жамауат 
эмда къырал къуллукъчула, алимле, юристле киредиле.

Уполномоченный Къабарты-Малкъар Республиканы 
Жамауат палатасы, Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысында Граждан обществону институтларын айны-
тыугъа себеплик этиу эмда адамны эркинликлери жаны 
бла комиссия, Къабарты-Малкъар Республиканы Баш-
чысында Террорчулукъ эмда экстремист ишни тохтатып, 
мамыр жашаугъа къайтыргъа сюйгенлеге себеплик этиу 
жаны бла комиссия, Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысында сабийни эркинликлери жаны бла упол-
номоченный, Къабарты-Малкъар Республикада Пред-
принимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла 
уполномоченный, Къабарты-Малкъар Республикада 
правону къоруулау жаны бла ара, Къабарты-Малкъар 
Республиканы жамауат къараучуларыны комиссиясы, 
тёрели дин биригиуле, жамауат организацияла  иги  
себеплик этедиле.

Омбудсменни иши Къабарты-Малкъарны адамлары-
ны жумушлары эмда къайгъылары бла къаты байлам-
лыды. Къыйын  кезуге да къарамай, республика социал, 
экономика жаны бла да алгъа иги атламла этгенди. 
Битеулю регион продуктну ёлчемини ёсе баргъаны анга 
шагъатды. К.В.Коков белгилегенича, республикада 
экономиканы тюрлю-тюрлю бёлюмлеринде 80 иннова-
ция проект жашауда бардырылады эмда толтурургъа 
хазырлана турады. Аланы битеу багъалары 1,2 триллион 
сомгъа жете келеди. Элбрусда  тау магъадан комбинат-
ны жангыдан къураргъа белгиленеди.  Ол вольфрамны 

бла молибденни къазып эмда жарашдырып башласа, 
мингнге жууукъ ишчи жер къураргъа онг чыгъарыкъды.  
Бу эрттеден сакъланнган проектни толтуруу къуру Бах-
сан ауузда жашагъанлагъа  магъаналы болуп къалмай, 
саулай Къабарты-Малкъаргъа да аны  социал-экономи-
ка хайыры уллу боллукъду.

Эл мюлк продукцияны чыгъарыуда да иги жанына 
тюрлениуле бардыла. Мирзеулюк битимлени, тахта 
кёгетлени бла жемишлени тирликликлери ёсе барады, 
сугъарылгъан жерле кенгередиле. Орталыкъ иш хакъны 
ёлчемине да аз-аздан къошула барады. Статистикагъа 
кёре, былтыр ол 21,7 минг сомгъа жетгенди (20,163). 
Жашау журтладан 433 минг квадрат метри ишленн-
генди. Ол а 2017 жылдан эсе 101,5 процентди. Къыйын 
болса да, социал болумну игилендириуге дайым эс 
бурулады: школла, сабий садла, спорт-саулукъну кюч-
лендириучю комплексле  ишленедиле, шахарла, элле 
тапландырыладыла.

Ишсизлени саны биле-биле азаяды. КъМР-ни Урунуу 
эмда социал къоруулау министерствосуну шартларына 
кёре,  2019 жылда 1 январьгъа иш бла жалчытыучу 
службалада эсепде 6803 адам тургъанды, ол 2018 жыл-
да 1 январьдан эсе 2320 адамгъа азды. Демография 
болум да тюзеле барады. Социал жаны бла бир ненча 
программа къабыл кёрюлгенди эмда толтурула турады. 

Аны бла бирге Уполномоченныйге тюшген тарыгъыула 
бла тилекле халкъны асламысы, артыкъ да уллайгъанла, 
пенсиячыла, инвалидле, кёп сабийли юйюрле, жашау 
болумларына ыразы болмагъанларын кёргюзтедиле.  
Пенсияла акъырын ёседиле эмда инфляцияны жетал-
майдыла. Уруннганла, артыкъда бюджет сферада ишле-
генле, хакълары аз болгъанларына тарыгъадыла. Фатар 
алыргъа кезиулерин сакълагъанланы саны азаймайды, 
социал журтла ишлеу жокъну орунундады.   Хайырла-
ныргъа берилген юйлени саны жаланда адамла кеслери 
ишлегенлени хайырындан ёседи. Билим бериуде, сау-
лукъ сакълауда кемчиликле, жашау журтла-коммунал 
мюлкде жумушланы осал толтурулгъанлары, тарифлени 
сылтаусуз ёсе баргъанлары, кёп фатарлы юйлени то-
зурагъанлары  адамланы алгъынча чамландырадыла.

Уполномоченныйге 2018 жылда 
жиберилген тилеклени бла тарыгъыу-

ланы саны эмда тематикасы
2018 жылда Къабарты-Малкъар Республикада Адамны 

эркинликлери жаны бла уполномоченныйге бла аны 
аппаратына 897 тилек бла тарыгъыу тюшгенди. Аладан 
347 къаралгъанды. Ол санда жазылып жиберилгенле – 
196 болгъандыла, аладан  7  кёп адам бирге жазгъанды. 
Алтысы электрон почта бла жиберилгендиле, 15-си уа 
приёмгъа келгенледен тюшгенди. Телефон бла, Упол-
номоченныйни республиканы муниципал районларында 
бла шахар округларында ышаннгылы келечилерини 
юслери бла,  жыйылыуланы кезиуюнде ушакълада  
айтылгъанла да асламдыла.  Алада кётюрюлген про-
блемала олсагъат эмда ишчи халда сюзюлгендиле 
эмда кетерилгендиле. Обращенияланы бир кесеги шарт 
адамла бла байламлы тюйюлдюле, алада кёплени жар-
сытхан  проблемала кётюрюледиле. 

Сёз ючюн, Май, Элбрус, Бахсан райондан тарыгъыулада 
окъуу юйле къурутулгъанларыны, аны хатасындан  кёп 
устаз ишсиз къалгъаныны, эл жерледе фельдшер-аку-
шер пунктла кетерилгенлерини юсюнден айтылгъанды. 
Кёплени республиканы билим бериу организацияларында 
миллет тиллеге окъутуу бла хал жарсытады. Нальчик-
ни культура эмда солуу паркында ырысхы эмда урунуу 
даулашла, жашау юйлени араларында тюрлю-тюрлю 
коммерциялы эмда башха объектле ишлеуге законсуз 
эркинликле бериу, Чегем районну Нартан элинде жер юле-
шиу бла байламлы тарыгъыула келгендиле. Алагъа  эм 
башхалагъа да магъаналарына, жамауатны чамландыр-
гъанларына  кёре  Уполномоченный КъМР-ни толтуруучу 
власть органларыны федерал органларыны жер-жерли 
органларыны,  жер-жерли самоуправленияны органла-
рыны, жамауатны келечилерини эмда специалистлени 
къатышыулары бла къурагъан комиссияла къарайдыла.

Къабарты-Малкъар Республикада Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни 2018 жылда  
адамны  праволарын эмда инсанланы эркинликлерин къоруулау жаны бла ишини юсюнден доклады

Коков К.В. - Къабарты-Малкъар Республиканы Башчы-
сыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан (Советни 
председатели)

Керефов М.А. - Къабарты-Малкъар Республиканы 
Правительствосуну Председателини  биринчи орунбасары 
(Советни председателини орунбасары)

Мусукланы А.Т.- Къабарты-Малкъар Республиканы 
Правительствосуну Председатели  (Советни председате-
лини орунбасары)

Амшокова Ф.К. – «Къабарты-Малкъар Республиканы 
профсоюз организацияларыны биригиую» Союзну пред-
седатели (ыразылыгъына кёре)   

Апажев А.К. -  бийик профессионал билим берген «В.М. 
Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университет» 
федерал къырал бюджет билим бериу учрежденияны 
ректору (ыразылыгъына кёре)

Асанланы А.О. - Къабарты-Малкъар Республиканы 
урунуу эмда социал къоруулау министри 

Афасижев Ю.С. – Къабарты-Малкъар Республикада 
Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны 
бла уполномоченный (ыразылыгъына кёре)

Ахохов Т.Б. – Нальчик шахар округну жер-жерли адми-

нистрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)
Ахубеков Ш.А. - Къабарты-Малкъар Республиканы про-

мышленность эмда сатыу-алыу министри (Комиссияны 
аппаратыны башчысы)

Баждугов Т.А. - Къабарты-Малкъар Республиканы эко-
номиканы айнытыу министрини орунбасары -  Къабарты-
Малкъар Республиканы экономиканы айнытыу министер-
ствосуну къырал программала жаны бла департаментини 
башчысы (Советни секретары)

Балкизов А.Х.- Бахсан муниципал районну жер-жерли 
администрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)

Безникова А.Х.- Къабарты-Малкъар Республиканы 
энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор эти-
уню министри

Бижоев Б.М. – Къабарты-Малкъар Республиканы Баш-
чысыны хакъсыз ишлеген кенгешчиси

Болотоков В.Х. - Къабарты-Малкъар Республиканы  
Правительствосуну Председателини орунбасары – Къа-
барты-Малкъар Республиканы инфраструктура эмда 
цифралы айныуну министри (ведомствола аралы ишчи 
къауумуну таматасыны орунбасары)

Говоров С.А. - Къабарты-Малкъар Республиканы Пра-

1.Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында  Кон-
куренцияны айнытыугъа себеплик этиу жаны бла советни 
кёргюзтюлген къауумун къабыл кёрюрге.

2.Кючлери тас этилгеннге санаргъа:
«Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында Кон-

куренцияны айнытыугъа себеплик этиу жаны бла советни 
юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 
2018 жылда 10 майда чыгъарылгъан 55-УГ номерли Ука-
зыны 2-чи пунктуну ючюнчю абзацын;

«Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында Кон-
куренцияны айнытыугъа себеплик этиу жаны бла советни 
Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 2018 жылда 
10 майда чыгъарылгъан 55-УГ номерли Указы бла къабыл 
кёрюлген къауумуна тюрлениуле кийириуню юсюнден»  
Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 2018 жылда 
3 августда чыгъарылгъан 115-УГ номерли  Указын.

3. Бу Указ анга къол салыннган кюнден башлап кючюне 
киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында  Конкуренцияны айнытыугъа себеплик 
этиу жаны бла советни  къауумун къабыл кёрюуню юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны
У К А З Ы

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы  халда толтургъан             К.КОКОВ
Нальчик шахар, 2019 жыл 26 февраль, №12-УГ

Къабарты-Малкъар Республиканы
Башчысыны 2019 жылда 26 февральда 

чыгъарылгъан 12-УГ номерли Указы бла къабыл кёрюлгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында Конкуренцияны 
айнытыугъа себеплик этиу жаны бла  советни къаууму  

вительствосуну Председателини  биринчи орунбасары 
– Къабарты-Малкъар Республиканы эл мюлк министри

Гукетлов Х.М. –  Къабарты-Малкъар Республиканы 
Сатыу-алыу-промышленность палатасыны таматасы 
(ыразылыгъына кёре)

Гятов Р.Х. - Зольск муниципал районну жер-жерли ад-
министрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)

Дадов М.А. - Терк муниципал районну жер-жерли адми-
нистрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)

Журавлев А.И. - Прохладна муниципал районну жер-
жерли администрациясыны башчысы (ыразылыгъына 
кёре)

Залийханланы К.Х-О. - Элбрус муниципал районну 
жер-жерли администрациясыны башчысы (ыразылыгъ-
ына кёре)

Занибекланы Ш.А. – «Директорланы «Директориум» 
профессионал биригиулери» Ассоциацияны Къабарты-
Малкъар Республикада регион келечиси (ыразылыгъына 
кёре)

Инжижоков С.М. -  Лескен муниципал районну жер-
жерли администрациясыны башчысы (ыразылыгъына 
кёре)

Каздохов А.Б. – Шимал-Кавказ регионда Кёгетле, 
жемишле эмда урлукъла бла зыгытла ёсдюрюучюлени 
ассоциациясыны вице-президенти (ыразылыгъына кёре) 

Кильчуков А.И. – гитче эмда орталыкъ предприни-
мательликни  «ОПОРА России» битеуроссей жамауат 
организациясыны регион бёлюмюню таматасы (ыразы-
лыгъына кёре) 

Кошеев А.Д. - Урван муниципал районну жер-жерли 
администрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)

Кумахов А.М. - Къабарты-Малкъар Республиканы куль-
тура министри

Кумыков А.М. - Къабарты-Малкъар Республиканы жа-
рыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны 
бла министри

Кунижев В.Х. – Къабарты-Малкъар Республиканы къу-
рулуш эмда жол мюлк министри

Лесев В.Н. - бийик профессионал билим берген 
«Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал универ-
ситет» федерал къырал бюджет билим бериу учреждени-
яны  илму-тинтиу иш жаны бла проректоруну къуллугъун 
толтургъан (ыразылыгъына кёре)

Лупашко А.И. – «Технология эмда багъала жаны бла 
аудиторланы миллет биригиую» коммерциялы болмагъан 
партнёрлукъну президенти (ыразылыгъына кёре)

Мамхегов Х.Х. – Бахсан шахар округну жер-жерли ад-
министрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)

Махошева С.А. – «Россейни Илмула академиясыны 
Къабарты-Малкъар илму арасы» федерал къырал бюджет 
илму учрежденияны грантла эмда айныуну программала-
ры жаны бла бёлюмюню таматасы (ыразылыгъына кёре)

Муртазланы Б.С. - Черек муниципал районну жер-жерли 
администрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)

Ошхунов Т.Х. - Къабарты-Малкъар Республиканы жер 
эмда ырысхы бла байламлы халланы министри

Пагов Ж.А. – Хайырланыучуланы эркинликлерин 
къоруулау эмда адамны ырахатлыгъы жаны бла надзор 
федерал службаны Къабарты-Малкъар Республикада 
Управлениясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)

 Пшиншев К.Г. – Монополиялагъа къажау федерал 
службаны Къабарты-Малкъар Республикада Управлени-
ясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)

Рахайланы Б.М. -   Къабарты-Малкъар Республиканы 
экономиканы айнытыу министри

Саенко Т.В. - Май муниципал районну жер-жерли адми-
нистрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)

Тараев И.В. -  Прохладный шахар округну жер-жерли 
администрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)

Текушев А.А. - Чегем муниципал районну жер-жерли 
администрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)

Тхамоков А.Ч. – Россей Федерацияны Ара банкыны 
Юг жанында баш управлениясыны Къабарты-Малкъар 
Республикада бёлюмюню – Миллет банкыны-  таматасы 
(ыразылыгъына кёре)

 Уяналаны А.М. - Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысыны кенгешчиси

Хабжоков А.Б. – Чабакъ мюлклени «Каббалкрыбхоз» 
ассоциациясыны таматасы (ыразылыгъына кёре)

Хажуев В.Ш. – иш бериучюлени «Къабарты-Малкъар 
Республиканы промышленниклерини бла предприни-
мательлерини союзу» регион биригиулерини таматасы 
(ыразылыгъына кёре)

Хасанов М.Б. - Къабарты-Малкъар Республиканы спорт 
министри

Хубиев М.Б. - Къабарты-Малкъар Республиканы саулукъ 
сакълау министри

Шауаланы И.П. - Къабарты-Малкъар Республиканы 
табийгъат байлыкъла эмда экология халланы министри

Шогенцуков М.Л. - Къабарты-Малкъар Республиканы 
курортла эм туризм  министри
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Былтыр Уполномоченныйде эсепге  эмда къараугъа 
алыннган обращенияланы саны ёсгенин, битеу да 346 
болгъанын белгилерге тийишлиди. Дагъыда республи-
каны беш районунда (Прохладна, Бахсан, Урван, Май, 
Чегем районлада) приёмла бардырылгъанларын, алада 
да ишчи халда  кёп проблемала сюзюлгенлерин, ол 
санда бир къауум адамны атларындан этилген тарыгъ-
ыулагъа да къаралгъанын чертирчады. 

Халкъны миграциясы, инсаннга бла жашаугъа сугъ-
анакълыкъ этиу,политика репрессиягъа тюшгенлени 
реабилитация этиу, следствие эмда дознание органланы 
ишлери бла байламлы тарыгъыула эки кере чакълыгъа, 
юйюрню, ананы бла сабийни къоруулау, жууапха тар-
тыуну терслеу, властьны эмда жер-жерли самоуправ-
ленияны органларыны  ишлерине тарыгъыу  жаны бла 
обращенияла уа 15-30 процентге азайгъандыла. Аны 
бла бирге ырысхы, энчи иелик бла байламлы даула эки 
кереге, сюдню оноулары толтурулмагъанына тарыгъы-
ула 67 процентге, социал эмда жашау журтланы юсю 
бла уа 12-15 процентге кёбейгендиле. Саулукъ сакълау, 
медицина болушлукъ эмда дарманла бла жалчытыу 
жаны бла даула да юч кереге ёсгендиле.

Россей Федерацияны башха субъектлеринден да 
кёп тарыгъыу келгенди – 26. Ала асламысында право 
низамны сакълаучуланы адамны тута туруп эмда уго-
ловный жууапха тартхан заманда ишлери, республикада 
жашагъанланы андан тышында административ жууапха 
тартыу, урунуу даулашла, сабийлерине бла ата-аналары-
на алиментле тёлемегенлени излеу бла байламлыдыла. 
Алагъа дагъыда  КъМР-ни неда къоншу регионланы   
колонияларына  кёчюрюлерин тилеген  тутмакъладан  
письмола келедиле. Ала тутулуп тургъан жерлеринде 
медицина бла жалчытыу осал болгъанына, алагъа хыны 
этилгенине,  къол жетдиргенлерине  да тарыгъадыла.

Ол обращениялагъа кёре  ишин Уполномоченный 
власть эмда управление органла,Россей Федерацияны 
башха субъектлерини  адамны эркинликлери жаны бла 
уполномоченныйлери, право низамны сакълаучулары, 
надзор органлары бла къаты  байламлыкъда бардыра-
ды, регионлада правону къоруулаугъа аталгъан жыйы-
лыулагъа, кенгешлеге, консультатив эмда координация 
органланы ишлерине къатышады.

Приём бардырыу, тарыгъыулагъа, заявлениялагъа 
къарау дегенча жумуш  тюрлю-тюрлю шартланы алыу 
эмда  тинтиу бла байламлыды.  2018 жылда аппаратха 
454 письмо келгенди, 471 корреспонденция тинтилгенди 
эмда жиберилгенди. Ол а 2017 жылдан эсе  аз кёбюрекди. 
Тарыгъыулагъа бла тилеклеге кёре 289 тинтиу бардырыл-
гъанды, 550-ден аслам адамгъа консультация берилгенди, 
право низамны сакълаучу органлагъа бла башха къы-
рал органлагъа 176 заявление, письмо эмда тарыгъыу 
жиберилгенди. Обращениялагъа къаралгъан заманда 
Уполномоченный тийишли къуллукъчула, министерствола 
бла ведомствола, республиканы правительствосу  инсан-
ланы тилеклерин толтуруугъа, аланы законлу сейирлерин 
къоруулаугъа эс бурурча мадарла этгенди.   

Къабарты-Малкъар Республика-
да инсанланы айырыу 

эркинликлерин жалчытыу
Айырыргъа бла айырылыргъа эркинлик Россей Феде-

рацияны инсанларыны баш конституция праволарындан 
бириди. Ол  инсанларыбызгъа къыралгъа оноу этиуге, 
власть органланы къураугъа, аланы ишлерине контроль 
этиуге къатышыргъа онг береди. 

Къабарты-Малкъар Республиканы кёп жылланы 
В.М.Гешев башчылыкъ этген Айырыу комиссиясы тюр-
лю-тюрлю  айырыуланы бардырыуда ахшы сынау жый-
ышдыргъанды. Ол Россей Федерацияны Президентин, 
Россей Федерацияны Федерал  Жыйылыууну Къырал 
Думасына депутатны, Къабарты-Малкъар Республиканы 
Парламентине депутатланы, жер-жерли самоуправле-
нияны келечиле органларына депутатланы сайлаугъа 
къатышханды.

Быйыл 8 сентябрьде Къабарты-Малкъар Республика-
ны Парламентини алтынчы чакъырылыууна депутатланы 
айырыуну бардырыргъа белгиленеди. Ол кезиуде Къа-
барты-Малкъар Республиканы башчысы да беш жылгъа 
сайланырыкъды. Алайды да, Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Айырыу комиссиясыны боюнуна бек жууаплы 
борч салынады: айырыуланы тынгылы къурап, бийик 
даражада, айырыу законодательстводан чыртда тай-
май, айырыучуланы эркинликлерине аз да бузукълукъ 
этдирмей бардырыргъа.

Адамны эркинликлери жаны бла федерал уполномо-
ченный Т.Н.Москалькова бла аны аппаратында ишле-
генле субъектледе уполномоченныйлени  жер-жерледе 
айырыу комиссияла бла бирге ишлеуге тири къатыш-
дырадыла. Координация советни энчи жыйылыулары 
бардырыладыла. Алада инсанланы айырыу эркинли-
клерин жалчытыуда  субъектни айырыу комиссиясы 
бла уполномоченный бирге къалай ишлегенлери, ол 
жаны бла жыйышдырылгъан сынау да сюзюледиле.  
Аны къыйматы уллу болгъанын белгилемей жарамаз. 
Бир-бир субъектледе уполномоченныйни инсанланы ай-
ырыу эркинликлерин къоруулау жаны бла ишине багъа 
берилген, саулукъларында къыяулары болгъанлагъа 
себеплик этиу мадарлагъа артыкъда уллу эс бурулгъан  
энчи докладла да хазырланнгандыла.

КъМР-ни Айырыу комиссиясында Жамауат совет къу-
ралгъанды. Анга Уполномоченный башчылыкъ этеди, 
ары айырыуланы къурауда уллу сынаулары болгъан, 
намыслары жюрюген адамла киредиле. Советни жый-
ылыуларында айырыулагъа хазырланыуну бла аланы 
бардырыуну артыкъда магъаналы проблемалары 
сюзюледиле. Уполномоченныйни Къабарты-Малкъар 
Республиканы Айырыу комиссиясы бла бирге ишлеу-
юню юсюнден келишимни чеклеринде  республикада  
айырыу кампаниялагъа хазырланыугъа бла аланы 
бардырыугъа бирге къатышыуну планы жарашдырыл-
гъанды эмда толтурулады. Айырыуланы кезиуюнде 
Уполномоченныйни офисинде кече,кюн да ишлеген 
телефонла  тохташдырыладыла. Жер-жерледе айырыу 
участкалада  Уполномоченныйни ышаннгылы келечиле-
ри да ишлерикдиле.  КъМР-ни Жамауат палатасыны, 
правону къоруулаучу организацияланы келечилери 
бла бирге айырыу участкалагъа барылып, алада къыя-
улу адамлагъа, тутулуп тургъанлагъа къол кётюрюрге 
къаллай онгла къуралгъанларына къараллыкъды. Аллай 
мадарла 2018 жылда 18 мартда  Россей Федерацияны 
Президентин айырыу баргъан кезиуде да этилген эди-
ле. Ол тинтиуледен сора Уполномоченный КъМР-ни 
Жамауат палатасыны   2018 жылда 18 мартда  Россей 
Федерацияны Президентин айырыугъа Къабарты-Мал-
къар Республика къалай хазырланнганына аталгъан 
жыйылыууна къатышханды. 

Къол кётюрюу къалай баргъанына, къараучуланы эр-

кинликлери бла борчлары къалай толтурулгъанларына, 
айырыулада ачыкълыкъ, тууралыкъ, къоркъуусузлукъ 
жалчытылгъанына бла къалгъанына къарагъан за-
манда,  Москвада адамны эркинликлери жаны бла ди-
ректор, Россей Федерацияны Президентинде граждан 
обществону айнытыу эмда адамны эркинликлери жаны 
бла советни члени Александр Семёнович Брод  айырыу-
ланы къураугъа къатышханланы ишлерине бийик багъа 
бергенди. Россей Федерацияны Жамауат палатасыны 
келечиси Екатерина Мирошниченко уа кесини отчётунда 
былай жазгъанды: «Конкуренция хал, ачыкълыкъ эмда 
келишиулюк – ма ала  Къабарты-Малкъарны жеринде 
бардырылгъан айырыуланы баш шартлары болгъан-
дыла.

Россей  Федерацияны Президентин сайлау ачыкълыкъ 
халда, анга къатышханланы араларында тенгликге баш 
магъана берилип алай ётгенди.  Кертиди, участкалада 
ууакъ бузукълукъла да болгъандыла, алай ала олсагъ-
ат кетерилгендиле. Къырал властьны бла жер-жерли 
самоуправленияны органлары  айырыучула сайлаула-
рын кеслери алларына этерлерине хар не жаны бла да 
себеплик этгендиле». Айырыуланы  къуралыулу, тап 
ётгенлеринде Уполномоченныйни да къыйыны барды 
деп алай къарайма. Уполномоченный мындан ары да 
республиканы Айырыу комиссиясы бла байламлыкъда 
ишлеп, Къабарты-Малкъарда жашагъан инсанланы 
айырыу эркинликлери алжаусуз толтурулур ючюн къо-
лундан келгенни аярыкъ тюйюлдю.

Уллу Ата журт урушха къатыш-
ханланы бла ветеранланы, Аф-
ганистанда урушха, башха къа-
зауатлагъа, аскер къаугъалагъа 
къатышханланы бла  ветеранла-

ны эркинликлерин къоруулау 
Бизни къыралда Ата журт урушха къатышханланы, 

фронтда ёлгенлени юй бийчелерини эркинликлерин 
къоруулау жаны бла уллу сынау жыйышдырылгъанды, 
ол санда  граждан обществону институтларыны тири-
ликлери бла. Жамауатда урушха къатышханлагъа уллу 
хурмет этиледи,  аскер жигитликлери, урушдан сора 
уа халкъ мюлкню аягъы юсюне салыуда жигерликле-
ри ючюн сый-намыс бериледи. Алай, жарсыугъа, ала 
жылдан жылгъа аздан-аз бола барадыла. 2000 жылда 
Къабарты-Малкъарда  урушха къатышханланы саны 11 
минг эди, быйыл биринчи январьгъа уа республикада 
аладан 134-сю къалгъанды. Бир-бир районлада бир сау 
фронтчу жокъду. Айхайда, биз алагъа энчи эс бурургъа 
керекбиз, алай, жарсыугъа, Уполномоченныйге Уллу 
Ата журт урушну ветеранларындан алагъа тийишлисича 
къайгъырылмагъанына тарыгъыула келедиле.

Алайды да, Май районда бардырылгъан приёмну 
кезиуюнде Уполномоченныйге урушха къатышхан Дег-
тяренко Василий Иванович жарсыуу бла келгенди. Ол 
Майский шахарда  жашайды. Бир ненча жыл болады 
юйюн суу быргъылагъа къошалмай тургъанлы.  Не 
сейир, киши угъай демейди, алай жумушун да толтур-
майды. Уполномоченный ишни къолгъа алгъандан сора, 
проект-смета документацияны хазырлап башладыла, 
жууукъ заманда ветеранны жумушу тамамланырыгъына 
сёз да бердиле.  Анга Уполномоченный кеси, КъМР-ни 
Жамауат палатасыны келечилери, «КъМР-де муници-
пал къуралыуланы совети» Ассоциацияны толтуруучу 
директору Н.А.Маслов да кёз-къулакъ болгъанлай тур-
лукъдула. 

Афганистандан совет аскерле чыгъарылгъанлы 30 
жыл толгъанына аталгъан жумушлагъа хазырланыуну 
бла аланы бардырыуну чеклеринде ол къазауатха къа-
тышханланы эркинликлери къалай  сакъланнганлары 
тинтилгенди. Эсгертиу: афган урушха республикадан 
1860 адам чакъырылгъан эди, 54 анда жоюлгъанды, 
360  артда анда алгъан жараладан бла аурууладан 
ёлгендиле. Аланы уа юйюрлери къалгъандыла, алагъа 
эмда къыяулу болмай къалгъанлагъа да эс бурургъа, 
болушургъа, тутхучлулукъ этерге тийишлиди.

Бизге афган урушну тюрлю-тюрлю элледе жашагъан 
ветеранлары фермерлик бла кюреширге жер алыргъа 
болушурубузну тилеп келедиле. Оноучула аланы аук-
ционнга жибередиле, анда алагъа жукъ тюшмезлигин 
биле тургъанлай. Бир кезиуде республиканы биринчи 
Президенти В.М.Коковну  себеплиги бла Афганистанда 
урушну ветеранларыны организациясына Нальчикни 
тап районунда кёп къатлы юй ишлерге жер бёлюннген 
эди. Ахча бла, башха  затла бла да онг берилип, къуру-
луш башланнган эди. Бир юйню ишлеп, ветеранланы 
араларында юлешгендиле. Экинчисини мурдорун да 
салгъандыла. Андан сора тюрлю-тюрлю сылтаула бла 
аны къурулушу тохтатылып къалгъанды.

Ол а кёп соруула,жюрек къыйын туудургъанды, адам-
ланы чамландыргъанды.  Иги кесек заман озгъандан 
сора,  бёлюннген жерде кёп къатлы юй сюерге унагъан 
инвестор табылады. Ол ишленнген журтдан 50 фатарны 
афган урушну ветеранларына берирге да айтады. Алай 
артда  ол фатарланы бир кесегини  ёлчемлерин сылтау-
суз азайтханды, бир кесегин а башха юйде берирге умут 
этгенди. Ветеранла анга ыразы болмагъандыла, журт 
салыннган жерге, анда фатарланы ишленнгенлерине 
да бюсюремегендиле.

Уполномоченный афган урушну ветеранларыны жама-
уат организациясыны башчысы бла бирге республиканы 
башчыларына ол халны билдиргендиле.  Ма андан сора 
инвестор «афганлыланы» сейирлерине кёре мадар эт-
генди.  Аны юсюнден айтыргъа да, жазаргъа да тюшеди, 
нек дегенде афган урушха къатышханланы, Уллу Ата 
журт урушну фронтчуларыны ызларын андан ары бар-
дыргъанланыча, къорууларгъа, алагъа болушургъа да 
керекди. Афганистандан совет аскерле чыгъарылгъан-
лы 30 жыл толгъанын белгилеуге хазырланыу эмда аны 
бардырыу «Ветеранланы юсюнден» Федерал законнга 
тюзетиуле кийирирге, аны юсюнден  оноуну федерал 
даражада этерге иги сылтауду.  Документде афган эмда 
башха урушланы бла аскер къаугъаланы ветеранларын, 
Уллу Ата журт урушха къатышханла бла тенг этип, льго-
тала тохташдырыргъа тийишли болгъаны белгиленеди. 
Алай этилсе, тюзлюк тохташдырыллыкъды, артыкъда 
ёлгенлеге  уллу хурмет этилликди, ветеранла уа жаш 
тёлюню патриот ниетде юйретиуге бютюн кёлленип 
къатышырыкъдыла.

Инвалидлени, уллайгъанланы, сау-
лукъларында къыяулары болгъан-
ланы эркинликлерин къоруулау 

Аллай адамланы къоруулаугъа Уполномоченный 
дайым уллу эс бургъанлай турады. Белгилисича, КъМР-
ни Правительствосу  инвалидле жашау жумушларын  
тамамларгъа  онг табалырча, керекли мекямлагъа 
чырмаусуз, тыйгъычсыз ёталырча этер муратда   Къа-

барты-Малкъар Республиканы «Доступная среда» 
къырал программасын 2016 жылда 23 майда 90-ПП 
номерли бегими бла къабыл кёргенди. Анга кёре этилген 
мадарланы хайырындан  социал, транспорт, инженер 
инфраструктураны инвалидле, башха саусузла да хай-
ырланырча объектлерини саны  битеу аллай мекямланы  
27 процентинден 41 процентине дери кёбейгенди.

Къабарты-Малкъар Республикада саулукъларында 
къыяулары болгъан 62 мингден аслам адам барды. 
Аладан 6 минги акъылбалыкъ болмагъанладыла, 25,5 
минги ишлерге жараулу жыл сандадыла, аладан иш бла 
5,5 минг чакълы адам жалчытылыннганды. Къыяулу 
адамлагъа саулукълула бла тенг онгла бериу жаны бла 
талай мадар этилгенди. 2015 жылда Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламенти «Инвалидлени эркинли-
клерини юсюнден конвенция къабыл кёрюлгени бла 
байламлы  КъМР-ни инвалидлени социал жаны бла 
къоруулауну юсюнден бир-бир законларына тюзетиуле 
кийириуню юсюнден» Къабарты-Малкъар Республика-
ны КъМР-ни Парламенти къабыл кёрген Закону 2015 
жылдан бери ишлейди.  

Быйылны башында къабыл кёрюлген законнга кёре уа  
«Россей Федерацияда инвалидлени социал жаны бла 
къоруулауну юсюнден» Федерал законда инвалидлеге 
деп тохташдырылгъан ишчи квоталаны саны кёбейтил-
генди. 2018 жылда бардырылгъан тинтиуле кёргюзт-
генлерича, Къабарты-Малкъарда организацияланы, 
предприятияланы, право низамны сакълаучу органланы 
учрежденияларыны, социал объектлени, къырал эмда 
муниципал органланы мекямларыны асламысына ба-
рып жумушларын этерге инвалидлени онглары жокъду. 
Аны сылтауу – алагъа жараулу жолла, пандусла, ап-
парельле болмагъанларындады. Мекямлагъа кирген 
жерде тохташдырылгъан турникетле да алагъа уллу 
чырмаулукъ этедиле. Арбачыкълада жюрюгенле ара 
транспортха миналмайдыла.

Бу жумушну магъаналылыгъын эсге алып, Уполно-
моченный энчи доклад хазырлагъанды, Къабарты-
Малкъар Республиканы Парламентинде ол вопросну 
сюзерча этгенди. Сюзюуге КъМР-ни Парламентини, 
КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну келечи-
лери, тийишли министерстволаны бла ведомстволаны 
оноучулары, инвалидлени бла ветеранланы жамауат 
организацияларыны таматалары къатышхандыла.

КъМР-ни Парламенти къабыл кёрген эсгертиуледе ин-
валидлеге бла уллайгъанлагъа артыкъда кёп жюрюрге 
тюшген орамланы, тротуарланы, жолла айырылгъан 
жерлени таууш эмда чыракъ жарыкъ бла белгиле, све-
тофорла, тюрсюнлю ызла салыргъа, транспортну  инва-
лидлени онгларына кёре алыргъа кереклиси чертиледи. 

Тийишли республикалы ведом-
стволаны алларында уа быллай 

борчла салынадыла:
Инвалидлени битеуроссей биригиуюню Къабарты-

Малкъарда организациясында  сакъатлагъа керекли 
затла чыгъарыу эмда алагъа ремонт этиу жаны бла 
предприятие (цех-мастерской) ачаргъа, инвалидлени 
ишлерге эркинликлери жалчытылынырча этерге;

инвалидлеге эмда эркин жюрюялмагъан башха 
саусузлагъа жашау жумушлары бла байламлы  ме-
кямлагъа  тыйгъычсыз барырча онгла къурар муратда 
министерстволаны бла ведомстволаны ишлерин бирге 
тийишдирирге;

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» деген къырал программада белгиленнген мадарла 
къалай толтурулгъанларына контрольну жалчытыргъа;

инвалидлени эмда эркин жюрюялмагъан башха сау-
сузланы жашау жумушлары бла байламлы  мекямланы 
араларында халкъны аллай къауумуна тап жарашды-
рылгъанларыны санын кёбейтирге, дагъыда реабилита-
ция жумушланы ким да тамамлаялырча этерге, аланы 
качестволарын кётюрюрге;

иш бла жалчытыучу службаны органлары  иш излей 
келген инвалидлени араларында  ишге салыннган ин-
валидлени саны ёсерин жалчытыргъа.

Жер-жерли самоуправленияны органларына  эсгер-
тилгенди:

юйле, мекямла ишлей туруп инвалидлени,  кеслери 
алларына жюрюялмагъан адамланы сейирлерин эсге 
алыргъа,;

орамлада (тротуарлада, жолдан ёттерча ызлада, жол-
лада), ара транспорт тохтагъан жерледе инвалидлени, 
кеслери алларына жюрюялмагъан адамланы сейир-
лерин эсге алыргъа, артыкъда ала кёбюрек болуучу 
жерледе.

Уполномоченный ветеран организацияланы баш-
чылары бла бирге шахар округлада бла муниципал 
районлада уллайгъанла эмда пенсиячыла бла дайым 
тюбешиуле бардырады. КъМР-ни Пенсиячыларыны со-
юзунда бла Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени бла 
право низамны сакълаучу органланы ветеранларыны 
(пенсиячыланы) Къабарты-Малкъар республикалы жа-
мауат организациясында  тийишли консультатив пунктла 
къуралгъандыла. «Доступная среда» программаны тол-
турур муратда Къабарты-Малкъар Республиканы Урунуу 
эмда социал къоруулау министерствосу бла бирге ишлеу 
андан ары бардырылады. 

Болсада инвалидлеге болушууну, аланы эркинликле-
рин сакълауну, бузукълукъланы кетериуню проблемасы 
тауусулуп къалмагъанды. Андан къутулур ючюн правону 
къоруулаучу организацияла, къырал структурала би-
ригип, Конституцияны 7-чи статьясыны 2-чи кесегинде  
жазылгъан жорукъла толтурурларын жалчытыргъа ке-
рекдиле.  Анда уа  инвалидле бла уллайгъанла къырал 
пенсияла, пособияла алыргъа, башха социал болушлукъ 
бла жалчытылыныргъа  эркиндиле деп бегитиледи.     

Инсанланы урунургъа, хакъ 
алыргъа эм солургъа эркинли-

клерин сакълау
 Уполномоченныйни ишинде инсанланы урунуу эр-

кинликлерине, тийишли хакъ тёленирине, халкъны иш 
бла жалчытыугъа, ишчи болумланы игилендириуге баш 
магъана бериледи. Россей Федерация, социальный 
къыралча, инсанлагъа къолайлы жашау болумла къурау 
жаны бла политиканы тамамлайды. Законлада урунуу 
халла белгиленипдиле, адамны ишлерге эркинликле-
ри, саулугъу сакъланадыла, айлыкъны бек аз ёлчеми 
тохташдырылады. Бюгюнлюкде уа Къабарты-Малкъар 
Республикада КъМР-ни Правительствосу 2013 жылда 
2 июльда къабыл этген «КъМР-де халкъны иш бла 
жалчытыугъа себеплик этиу» 191-ГП номерли къырал 
программа жашауда бардырылады. 

 Къабарты-Малкъар Республикада Адамны эркинли-
клери жаны бла уполномоченныйге хар жыл да инсанла-
дан урунуу эркинликлери бузулгъанларына тарыгъыула 

келедиле. Ахыр жыллада аланы саны азайгъанын белги-
лерчады, алай аны бла бирге предприятияла жабылып, 
алада уруннганланы саны къысхартылгъанларына эмда 
ишге алгъан кезиуде бузукълукълагъа тарыгъыула кё-
бейгендиле. Уполномоченный эм аны аппараты урунуу 
законла къалай толтурулгъанларына контроль эм над-
зор тамамлагъан энчи структура тюйюлдю, аны бла 
байламлы тарыгъыула жууаплы органлагъа бериледиле, 
ала сорууланы сюзюп, тийишли мадарла этер ючюн. 
Асламында Уполномоченныйни аппаратыны келечилери 
ёкюлге хакъ тёлерге онглары болмагъанлагъа тюрлю-
тюрлю заявленияла жазаргъа, жууаплы структуралагъа 
тилекле, даула хазырларгъа болушадыла. 

 Урунуу законлагъа бузукълукъланы алгъадан да 
ачыкълар, аланы заманында тохтатыр эмда инсанланы 
урунуу эркинликлерин сакълар мурат бла Уполномочен-
ный къабыл кёрюлген келишимлени чеклеринде Къа-
барты-Малкъар Республиканы прокуратурасы, Урунуу 
жаны бла къырал инспекция, къырал эм муниципал 
власть органла бла къаты байламлыкъда ишлейди. Та-
рыгъыуланы асламы алагъа берилгендиле. 2018 жылда 
Уполномоченныйни аппаратына   урунуу законлагъа 
бузукълукъла этилгенлери билдирилип, 150 адамны 
излемлери жанлы тарыгъыула берилгендиле.  Алада 
сёз ишге бир тюрлю законлу сылтау болмай алыргъа 
унамагъанларыны, ишге тохташханда документле кем-
чиликле бла хазырланнганларыны, аны хатасындан а 
айлыкъ, пособияла терс неда болжалдан кеч тёленн-
генлерини, ишден кетгенде тёлеуле этилмегенлерини 
юслеринден баргъанды.  

Ишге алгъан кезиуде энчи организацияланы иелери 
урунуу келишимле этмейдиле неда тийишли документ-
лени хазырламайдыла. Быллай тарыгъыуланы сюзген-
де, урунуу келишимле къабыл кёрюлмей, инсанла со-
циальный болушлукъсуз къалгъанлары, алагъа  пенсия 
тёленмегени, организацияны таматалары аланы ишден 
сылтаусуз къыстагъанлары окъуна ачыкъланнганды. 
Аланы излемлерин, праволарын жалчытыргъа къый-
ынды, ол санда сюдде да.

Дагъыда инсанланы урунуу эркинликлерине жыл 
санларына кёре бузукълукъла этиледиле. Былайда сёз 
жаланда тамата тёлюню юсюнден бармайды, бирде 
колледжлени, вузланы бошагъан жаш адамла респу-
бликада кеслерине тийишли иш табалмайдыла. Сёз 
ючюн, Уполномоченныйге ишге тохташалмагъанлары-
на тарыгъып келген беш жаш адам билдиргенлерине 
кёре, иш бериучюле аланы тюрлю-тюрлю сылтаула бла 
алмай, жыл санлары 25-40 жылгъа жетгенлени, урунуу 
стажлары болгъанланы сайлагъандыла.     

Къырал эм муниципал учреждениялада къуллукъчула 
кеслерини полномочияларын артыгъы бла хайырланып, 
чыдаялмазча болумла къурап, инсанланы ишден кетер-
ча этгенлери бла байламлы шартла да аз тюйюлдюле. 
Сёз ючюн, М. муниципал учрежденияда тамата специ-
алист болуп кёп жылланы ишлегенди. Алай предпри-
ятияны жангы башчысы бир тюрлю сылтау болмай, анга 
къысыулукъ этип, керексиз даула айтып башлагъанды. 
Коллегалары быллай артыкълыкъны кёрюп, таматала-
рына эсгертирге кюрешгенлеринде уа, алагъа да кёз 
къарам осал жанына тюрленнгенди. Алай бла организа-
цияны коллективини бир къаууму урунуу эркинликлерин 
сакълар мурат бла Уполномоченныйге тарыкъгъандыла. 

Быллай шартла уа Уполномоченныйни почтасына 
кёпден-кёп болуп барадыла. Баям, ол къырал эм му-
ниципал организациялада «къысхартыула» бардырыл-
гъанлары бла байламлы болурла. Биз адамлагъа кес-
лерини эркинликлерин къалай сакъларгъа кереклисин 
ангылатабыз,  тюзюнлей надзор органлагъа барыргъа, 
ол санда прокуратурагъа, Урунуу жаны бла къырал ин-
спекциягъа, профсоюзлагъа, башха право сакълаучу 
организациялагъа, асламлы информация органлагъа 
билдирирге кереклисине юйретебиз. 

Уполномоченныйни эсгертиулери бла республиканы 
прокуратурасы 2018 жылда тийишли мадарла толтуруп, 
880 адамгъа айлыкъ ючюн жыйылгъан борчну тёлет-
генди  (49 миллион сом). 90 иш бериучю дисциплина, 
79-су  административ, экеулен а уголовный жууапха 
тартылгъандыла. Алай толтурулгъан мадарлагъа да 
къарамай, хакъ ючюн 26 миллион сомну эмда башха 
борчла ючюн 14 миллион сомну къайтарыргъа онг бол-
магъанды. Жарсыугъа, борчну асламы предприятияла 
жабылгъанлары, банкрот халгъа жетгенлери, ишчи 
жерле къысхартылгъанлары ючюн жыйылгъандыла. 

 Былайда юлгюге бир заманда республикада бек уллу 
предприятияладан бирлерин «Кавказкабельни» эмда 
Тырныауузда тау-байыкъландырыуну комбинатны шах-
та ишлетиучю управлениясын келтирирге боллукъду. 
2018 жылны аллында «Кавказкабельде» 640 адамгъа 
хакълары бир ненча ай тёленмей, 27 миллион сомдан 
аслам борч жыйылгъан эди.  Эсигизге салайыкъ, озгъан 
ёмюрню 90-чы жылларында коллектив предприятиягъа 
приватизация этген эди эмда ол энчи адамланы къол-
ларына тюшгенди.  

Ол жыллада окъуна  завод файдалыладан бири 
болгъанлай къалгъанды. Алай 2005 жылда ани иеси 
алышыннганды, 2010 жылда уа заводну акцияларыны 
100 проценти аны къолуна тюшгендиле. 2012 жылда 
предприятияны ырысхысын залогга салып, банкладан 
2,5 миллиард сом кредит алыннганды,  ызы бла уа ол 
банкрот болгъанды. Ишчилеге хакълары кёп заманны 
тёленмей, ала жууаплы органлагъа тарыкъгъандыла. 
Республиканы Правительствосу тамамлагъан мадар-
ланы хайырындан надзор эм право низамны сакълаучу 
органла ишчилеге 115 миллион сомну тёлерге амал тап-
хандыла,  алай борч уллулай къалады – 26 миллион сом. 

Тырныауузну тау-байыкъландырыуну комбинатыны 
шахта ишлетиучю управлениясында да банкрот бла 
байламлы мадарла толтуруладыла. Аны хатасындан а 
ишчилеге айлыкълары, ишден кетген заманда берилирге 
тийишли пособияла тёленмегендиле. Бюгюнлюкде уа сюд 
чыгъаргъан оноугъа тийишлиликде, ишчилени асламы 
кредиторланы тизмесине къошулгъандыла. Борчну пред-
приятияны ырысхысын сатып къайтарыргъа белгиленеди, 
алай бу иш къыйын барады. Быллай юлгюле энтта барды-
ла. Къабарты-Малкъар Республиканы прокуратурасыны 
шартларына кёре, 2019 жылны аллында республикада 
200-ден аслам предприятие банкрот халгъа жетгендиле, 
алада ишлегенле уа хакъларын сакълайдыла. 

 Уполномоченныйге законлагъа бузукълукъла этип 
ишден къыстагъанларына эмда айлыкъны тёлеме-
генлерине республикада илму учрежденияларындан 
бирини келечиси тарыкъгъанды. Аны айтханына кёре, 
къуллугъундан эркин нек  этилгенин анга бир адам да 
ангылатмагъанды, алай сылтаугъа уа ишге кеч къалып 
келгенин эм урунуу низамны бузгъанын тутхандыла. Аны 
бла бирге уа С.-ге хакъы кёп заманны ичинде толусунлай 
тёленмегенди. 

Къабарты-Малкъар Республикада Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни 2018 жылда  
адамны праволарын эмда инсанланы эркинликлерин къоруулау жаны бла ишини юсюнден доклады

Баргъаны 5-чи бетдеди.
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Баргъаны. Аллы 3,4-чю бетледеди.

Ахыры 6-чы бетдеди.

Уполномоченныйни аппараты бардыргъан тинтиулени 
кезиуюнде  урунуу законлагъа бузукълукъла этилгенлери 
тохташдырылгъанды. Ол жаны бла эсгертиу учрежде-
нияны оноучуларына эм прокуратурагъа берилгенди. 
Алай бла тамамланнган жумушладан сора ишден къы-
сталгъаныны эм хакъны тёлемеуню юслеринден оноула 
терс чыгъарылгъанлары белгиленип, учрежденияны 
оноучулары ишчини урунуу праволарын жалчытхандыла.  

 Муниципал къуралыуладан бирини орта школуну са-
бий сады жабылгъанына устазладан тарыгъыу келген-
ди. Тинтиуле бардырылып, бёлюмню иши сюдню оноуу 
бла тохтатылгъаны,  анда санитар-гигиена жорукъла 
эм къоркъуусузлукъну излемлери сакъланмагъанлары 
ачыкъланнганды. Коллективге сюдню оноууна дауну 
хазырлауну низамы ангылатылгъанды. Муниципал 
районну администрациясы бла учрежденияда уруннган-
ланы иш бла жалчытыуну, сабийлени уа башха билим 
бериу учреждениялагъа юлешиу жаны бла мадарла 
толтурургъа келишим этилгенди.   

Битеу керекли документлени жарашдырмай инсанны 
ишге алгъан фирмала, предприятияла, энчи предпри-
нимательле кёпдюле. Ала законланы толтурмайдыла,  
ишчилени къадарлары уа предприятияны иесини 
къолундады. Аны бла байламлы право низамны сакъ-
лаучулагъа, налог эм надзор органлагъа быллай бу-
зукълукъланы ачыкъларгъа эм тохтатыргъа кереклисин 
айтыргъа сюебиз.

Шёндюгю болумлада, урунуу халла жаны бла сынаулу 
специалист Л.Елееваны акъылына кёре, «…халкъны иш 
бла жалчытыу жаны бла къырал жумушланы качество-
сун игилендирирге, ала бла чырмаусуз хайырланырча  
эмда файдалы этерге керекди.  Аны бла бирге энчи эс 
элледе жашагъанланы излемлерине бурургъа тийишли-
ди. Аны ючюн а битеу сейирлери болгъан организацияла 
биригип ишлерге керекдиле, ол санда инвестицияла 
кёбейтилирге, жангы ишчи жерле къуралыргъа, кадрла 
хазырланыргъа, элледе жашау халла тапландырылыр-
гъа керекдиле. Алай бла уа жаш тёлю элледен кёчерик 
тюйюлдю. Дагъыда профориентациягъа энчи эс бурур-
гъа, жаш адамланы кёллендирирге, республиканы эко-
номикасына къаллай усталыкъла керек болгъанларын 
дайым да сюзерге керекди».        

Къабарты-Малкъар Республика-
ны инсанларыны жашау журт 

эркинликлерин жалчытыу
Жашау журт бла жалчытылыныу правону юсюнден 

айтханда, хар инсаннга да закон бла жашау журт къоллу 
болургъа, аны бла хайырланыргъа, жашау этерге къор-
къуусуз эм тап халла къураргъа гарантияла бериледиле.  
Россей Федерацияны Конституциясында къырал власть   
эм жер-жерли самоуправление органла инсанланы жа-
шау журт праволарын сакъларгъа борчлу болгъанлары 
белгиленипди. 

КъМР-де «Къабарты-Малкъар Республиканы халкъын 
жашау журтла эм коммунал жумушла бла жалчытыуну 
юсюнден» къырал программа ишлейди (мындан ары - 
къырал программа). Ол а  инсанланы жашау болумла-
рын игилендириуге, коммунал жумушланы качествосун 
ёсдюрюуге бурулупду.  

Официал шартлагъа кёре, 2018 жылда 1 январьгъа 
КъМР-де эсепге алыннган жашау фондну кенглиги 
16499,8 минг квадрат метрге жетеди, аладан 6761 
мекям  кёп къатлыды, 133504 юй а аланы санына 
кирмейди. 2242 кёп къатлы юйде, алада уа 5400 адам 
жашайды, тынгылы жангыртыу жумушла толтурургъа 
тийишлиди.   Жашау журт фондну 95 проценти энчи 
иелиди. 2017 жылда республикада 26 кёп къатлы юй 
ишлетилип хайырланыргъа берилгендиле, былтыр а – 49 
мекям. Алай бу объектле коммерциялыладыла, алада 
фатарла жашау болумларын игилендирирге эсепде 
тургъан къолайсызлагъа берилмейдиле. Республикада 
жылдан-жылгъа бу тизме азайтылмайды.  2019 жылда 1 
январьгъа КъМР-де жашау болумларын игилендирирге 
эсепге 11 минг юйюр турадыла. Аны бла бирге респу-
бликада  хар инсаннга да орта эсеп бла 19,1 квадрат 
метр жашау журт жетеди, алай битеуроссей ёлчем а 
23 квадрат метрди. 

 Къурулуш эм жол мюлк министерствону шартлары-
на кёре, Уллу Ата журт урушну ветеранларын, Уллу Ата 
журт урушда ёлген аскерчилени юйюрлерин фатарла 
бла жалчытыу жумушланы чеклеринде 2018 жылда 4 
свидетельство берилгенди, аланы битеулю багъасы 4 
миллион сомду. 2017 жылда жашау журт сатып алыргъа 
неда ишлетирге 138 жаш юйюрге сертификат берилген-
ди, анга  99 миллион сом къоратылгъанды. 2018 жылда 
уа  19 жаш юйюрню болумларын игилендирирге онглары 
болгъанды, алагъа 12 миллион сом берилгенди. 

Ветеранлагъа, сакъатлагъа эм сакъат сабийле ёсген 
юйюрлеге да 24 жашау журт сертификат юлешинн-
генди, аланы багъасы 12 миллион сомду. 2018 жылда 
уа – 22 свидетельство, бу жумушлагъа да 11 миллион 
сом къоратылгъанды. 2017-2018 жыллада тюрлю-тюр-
лю льготалары болгъанлагъа 14 къырал жашау журт 
сертификат бёлюннгенди, аланы битеулю багъасы 23 
миллион сомду. Ала радиация аварияны хатасын ке-
тергенле, Крайний Северни  регионларындан кёчгенле, 
аскерчиле эм башхаладыла.  

Россей Федерацияны Жашау журт кодекси къолайсыз 
инсанланы жашау журтла бла социальный найм амал 
бла жалчытыргъа эркин этеди. Аны бла бирге инсанланы 
уллу къаууму, бек алгъа уа бюджет сферада ишлегенле, 
тюрлю-тюрлю сылтаула бла къолайсызланы санына кир-
мейдиле, алай аланы файдалары уа жашау халларын 
игилендирирге онг бермейди, ол санда ипотека кредит 
алып, бютюнда уа кеслерини ахчаларына. 

 Жылдан-жылгъа ёксюзлени эм къарар адамлары 
болмагъанланы  жашау журтла бла жалчытыу кемчилик 
тамамланмайды. 2019 жылда 1 январьны шартларына 
кёре, эсепде 1466 ёксюз  турадыла, аладан 1121 адамгъа 
18 жыллары толуп, жашау журтла берилирге керекдиле. 
Аладан 309 адам сюдге дау этип, аланы жашау журт 
эркинликлери бузулгъаныны, бу кемчиликни къысха 
заманны ичинде тамамларгъа кереклисини юсюнден 
оноу  къоллу болгъандыла. 345 адамгъа уа алыкъа 18 
жыллары толмай, ала жашау журтла керек болгъанланы 
тизмесинде къаладыла. 

КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню 
ишлери жаны бла министерствосуну шартларына тий-
ишлиликде, 2017 жылда эсепде тургъанлагъа 90 фатар 
берилгенди, 2018 жылда уа – 93-сю. Алай жашау журт 
бла жалчытылыныргъа керек болгъанланы тизмеси эки 
жылны ичинде жаланда 6 адамгъа къысхартылгъанды. 
Ол а тизмеге льготалары болгъанла къошулгъанлары 
бла байламлыды. 

Ёксюзлени барысын да фатарла бла жалчытыр ючюн 
1 миллиард сом керекди. Бу проблеманы социальный 
магъаналылыгъын эсге алсакъ, ёксюзлени эм къарар 
адамлары болмагъанланы жашау журтла бла жалчытыу 
жаны бла федерал программа жарашдырылыргъа ке-
реклиси баямды. Ол а Россей Федерацияны дотациялы 
регионларына артыкъда магъаналыды. Биз бу сорууну 
РФ-ни субъектлеринде уполномоченныйлени Координа-
ция советини жыйылыуларында кёп кере кётюргенбиз. 

 Къырал программада белгиленнгенича, республи-
када инсанланы жашау халларын игилендирир ючюн а 
жашау журтла ишлетирге, аренда фатарланы рыногун 
кенгертирге, къолайсызлагъа коммерциялы болмагъан 
фондну айнытыргъа керекди. Биз акъыл этгенден, фа-
тарны ишлетирге юлюшюн къошаргъа, ипотека кредит-
ни алыргъа онглары болмагъанла аны аренда ахчаны 
да тёлеяллыкъ тюйюлдюле. Бюгюнлюкде федерал эм 
регион власть органла жашау журт сертификатла, суб-
сидияла, башха тёлеуле этип, социал льготалары эмда 
орталыкъ къолайлыкълары болгъанлагъа болушалады-
ла. Алай социал жашау журтлагъа тийишлилени  асламы 
уа болушлукъну жылла бла сакълайдыла. 

Сёз ючюн, 2009 жылда С. жаш юйюр жашау болум-
ларын игилендирирге керек болгъанланы тизмесине 
салыннганды. Андан бери озгъан 10 жылны ичинде 
алагъа очередь жетмегенди, бу заманны ичинде уа 
юйюрню таматасына бла аны юй бийчесине 35 жылдан 
атлагъанды, алай бла уа аланы «Жаш юйюр» къырал 
программадан кетергендиле эмда Нальчикде тизмеге 
салгъандыла. Бюгюнлюкде ала 4354-чю жердедиле. 
Эсепде тургъанланы излемлери къалай толтурулгъан-
ларын эсге алсакъ, бу юйюрге жашау халларын игилен-
дирирге онглары боллукъду деп ышанырча тюйюлдю. 

Тюрлю-тюрлю сылтаула бла программагъа къошар-
гъа унамагъанларына, неда андан кетергенлерине 
тарыгъыула кёпдюле. Аны бла байламлы республика-
ны инсанларына «Жаш юйюр» къырал программагъа 
кимле кирирге эркин болгъанларын энтта бир кере 
ангылатыргъа сюебиз. Аллай юйюрню бир эм андан 
да кёп сабийлери, юй тамата неда юй бийче  РФ-ни 
инсаны болургъа керекдиле. Быллай болушлукъ толу 
болмагъан юйюрге да этиледи. Дагъыда бир жорукъ-
къырал программагъа къошаргъа деген оноу этилгенде 
юй таматаны неда бийчени жыл саны 35 жылдан атла-
мазгъа керекди.  

Жашау болумларын игилендирирге тийишлилеге уа 
эсепге 2005 жылда 1 мартха дери салыннганла эмда 
жер-жерли самоуправление органланы оноуу бла 2005 
жылда 1 мартдан сора жашау халларын игилендирир-
ге керек болгъанлагъа къошулгъанла саналадыла. Бу 
жаны бла жорукъла РФ-ни Жашау журт кодексини 51-чи 
статьясында  белгиленипдиле. 

Къырал программаны тамамлауну амаллары: 
- жаш юйюрле кеслерини ыразылыкълары бла къырал 

программагъа къошаргъа;  
- къырал программаны излемлерине тийишлиликде, 

жаш юйюр жашау халларын игилендирирге кереклиси 
тохташдырылыргъа да боллукъду.

Къырал программаны чеклеринде федерал, КъМР-
ни эм муниципал бюджетледен жаш юйюрлеге жашау 
журт эркинликлерин жалчытыргъа болушлукъ жаланда 
бир кере этиледи. 

Республикада инсанланы социальный жашау журтла 
бла жалчытыргъа регион эм муниципал власть орган-
ланы къурулушла бардырыргъа онглары болмагъаны  
чырмайды. Жарсыугъа, «Жашау журт эм шахар болум» 
битеуроссей миллет проектде социальный объектле 
ишлетирге белгиленмейди. КъМР-ни Правительствосу 
2018 жылда 8 майда чыгъаргъан 90-ГТП бегими бла 
къабыл кёрюлген «КъМР-ни халкъын жашау журтла 
эм коммунал жумушла бла жалчытыуну юсюнден»  
программада белгиленнген къырал политиканы че-
клеринде файдалары уллу болмагъан инсанлагъа бо-
лушлукъгъа учуз фатарланы рыногун айнытыугъа эмда 
коммерциялы болмагъан жашау фондну кенгертиуге 
баш магъана бериледи.    Жер-жерли самоуправление 
органлагъа социальный магъаналы объектлени ишле-
тирге кереклиси эсгертилгенди, ол а къолайсызланы 
эмда социальный найм амал бла жашау халларын 
игилендирирге тийишлилени  болумларын тапланды-
рыргъа  онг берликди.   

Къырал программада белгиленнген жумушла «Ипо-
тека эм аренда жашау журт» баш магъаналы проектни 
чеклеринде тамамланыллыкъды,  Россей Федерацияны 
программасына тийишлиликде.  Алай аны бла бирге 
республикалы бюджетде социальный жашау журтланы 
ишлетирге ахча салынмагъанды, муниципалитетлени 
кеслерини финанслары жокъду. Биз акъыл этгенден, 
къырал программагъа «Социальный жашау журтланы 
ишлетиу» подпрограмма къошулса, бу кемчиликни та-
мамларгъа онг боллукъ эди. Аны чеклеринде белгиленн-
ген жумушлагъа ахча  федерал, регион эм муниципал 
бюджетледен бёлюнюрге тийишлиди. Республиканы 
инсанларыны жашау журт эркинликлерин толтурургъа 
башха амал жокъду. Къуллукъчула  республикада 400 
минг квадрат метр жашау журт ишленеди деп жыл 
сайын докладла этедиле. Алай объектле барысы да 
коммерциялы болгъанларын  сагъыныргъа унутуп къоя-
дыла.  Ол а адамланы бек чамландырады, ала  мекямла 
законлагъа бузукълукъла этилип юлешиннген,  тюзлюк 
сакъланмагъан сунуп,   тарыгъыула жазадыла. 

Уполномоченныйге жашау фондну жангыртыуну сору-
улары бла байламлы тарыгъыула да келедиле. Къырал 
программада белгиленнгенича, «… коммунал инфра-
структураны объектлери осал халгъа жетгендиле. 2017 
жылда 1 январьны шартларына кёре, коммунал мюлкню 
60 проценти тенгли болжалдан кёп ишлейдиле.  Жылыу 
ызланы 56 проценти, суу эм канализация сетьлени уа 
56 эм 60 проценти алышыныргъа керекдиле. Ала осал 
халгъа жетгенлерини хатасындан  жылыу, суу эм ток 
бла жалчытыу ызлада аварияла кёбеедиле, аланы та-
пландырыугъа къоранчла ёседиле». 

Энергетика, тарифле эм жашау журт надзор мини-
стерствону шартларына тийишлиликде, ЖКХ-да болгъан 
кемчиликлеге былтыр 1167 тарыгъыу келгенди, алагъа 
кёре 700 тинтиу бардырылгъанды, кемчиликлени кете-
рирге кереклисини юсюнден 224 эсгертиу этилгенди, 
административ бузукълукъланы юсюнден 133 бегим 
жарашдырылгъанды, сюдге 72 тарыгъыу берилгенди. 

Кёп къатлы юйлеге башчылыкъ этген компанияланы 
ишлерине тарыгъыула да кёпдюле.  Адамла ала борчла-
рын кереклисича толтурмагъанларын, алай ахчаны уа 
артха салмай жыйгъанларын, аны кеслери сюйгенлери-
ча къоратханларын, ахырында уа банкрот болгъанларын 
айтадыла. Эскилени орунларына уа эсепге башхалары 
турадыла эмда хар не да жангыдан башланады. Ахы-
рында уа юйледе жашагъанла къыйналадыла.

 Былайда компанияладан бирини къоранчлы ишин 
юлгюге келтирирге боллукъду. Нальчикде Киров атлы 
орамда мекямладан бирини подъездинде жашагъанла  
башчылыкъ этген компаниядан юйюню башыны бир 
кесегин эмда тышын жангыртырларын  излегендиле. 
Алай  тапландырыу ишлени жаланда мекямны бир жа-
нында бардырып къойгъандыла, аны экинчи жарымы да 
осал халда болгъанына къарамай.  Аны да тап халгъа 
келтирир ючюн а адамлагъа тарыгъыргъа, тюзлюкню 
излерге тюшгенди. Болсада ремонтну компания юйде 
жашагъанладан  жангыдан  ахча жыйгъандан сора 
бошагъанды. 

Жашау журт-коммунал сфера, битеу жангыртыу, 
тапландырыу жумушлагъа да къарамай, экономиканы 
инвесторла эм бизнес ахчасын салыргъа ашыкъмагъан 
бёлюмю болгъанлай къалгъанды. 

Пенсия реформаны юсюнден
Пенсиячыла, тамата тёлюню келечилери, сакъатла, 

къыйын жашау болумгъа тюшгенле Уполномоченныйге 
письмоларында пенсияларыны ёлчемини, аны терге-
генде этилген бузукълукъланы юслеринден айтадыла. 
Пенсия бла жалчытыу халкъны асламыны сейирлери 
бла байламлыды, аны ючюн а пенсия реформаны 
юсюнден закон сюзюлгенде да тарыгъыула, соруула кёп 
болгъандыла.  Россей Федерацияда пенсиягъа чыгъ-
аргъа жарагъан жыл санны кёбейтиуню юсюнден соруу 
асламлагъа магъаналыды. Аны юсюнден даулашла уа 
озгъан ёмюрню 90-чы жылларында башланнгандыла. 

Ол жаны бла ушакъла уа властьны битеу органла-
рында, граждан обществону институтларында да бар-
гъандыла. Тема унутула да, жангыдан башлана, кюч 
ала тургъанды. Пенсия жыл санны кёбейтиуню тюзге 
санагъанла, анга ахырда къажау тургъанла да болгъан-
дыла. Эки жаны да кеслерини тюзлюклерине шартла 
келтиргендиле, алай ушакъладан, даулашладан ары 
бу соруу тепмегенди. 

2018 жылда Федерал закон къабыл кёрюлгенди. Анда 
уа аз-аздан пенсия жыл санны тиширыулагъа 63, эр 
кишилеге уа 65 жылгъа дери жетдириуню юсюнден 
айтылады. Закон  жамауатда кёп тюрлю оюмла туудур-
гъанды. Аны  Россей Федерацияны Президенти Влади-
мир Путин Федерал Жыйылыугъа Посланиясында да  
белгилегенди. Энди уа закон сюзюлген кезиуде къырал 
жамауатха берген антны толтурургъа керекди. Ол санда 
пенсия жыл саннга жетгенлени бла  пенсиячыланы би-
теу социальный льготаларын сакъларгъа, ишсизликни 
азайтыу жаны бла мадарла этерге, айлыкъны жашырын 
тёлеуню тохтатыргъа тийишлиди.       

Андан сора да адамла пенсиягъа онг болгъанына 
кёре кеч чыгъарча кёллендирирге, пенсиягъа чыгъар 
жыл саннга жетгенлени  предприятиягъа ишге алгъан 
файдалы болурча амалла тамамланыргъа да тийишли-
диле. Къырал социал, медицина, жашау журт-коммунал 
жумушланы толтурууну игилендирирге, башхача айт-
ханда, инсанланы бу къауумуна аламат жашау болумла 
къураргъа борчлуду.  Тийишли пенсия бла жалчытыу 
социальный къыралны баш социал-экономика право-
ларына бла борчларына саналады, Россей Федерация 
уа аллай къырал болургъа итинеди.  

Инсанланы саулукъларын сакълаугъа, 
медицина болушлукъ алыргъа эм 
дарманла бла жалчытылыныргъа 

эркинликлерин сакълау
 Хар инсанны да саулугъун сакълау, медицина болуш-

лукъ бериу жаны бла праволары Россей Федерацияны 
Конституциясыны 41-чи статьясында, Адамны право-
ларыны битеулю декларациясыны 25-чи статьясында, 
Адамны экономика эм социал праволарыны халкъла 
аралы пактны 12-чи статьясында белгиленипдиле. 
Саулукъ сакълау эм медицина болушлукъ алыу жаны 
бла право тийишли медицина системаны къурау бла 
байламлыды.    

Къабарты-Малкъар Республикада «КъМР-де саулукъ 
сакълауну айнытыу» къырал программа толтурулады. 
Анда уа, Россей Федерацияны Президенти 2012 жылда 
7 майда чыгъаргъан «Саулукъ сакълауда къырал поли-
тиканы айнытыуну юсюнден» 598-чи номерли Указына 
тийишлиликде, саулукъ сакълауда къырал политиканы 
игилендириуню эм демография ёлчемлеге жетишиуню 
баш шартларындан бирине халкъны жашау ёмюрюн со-
зуу эмда социал аурууладан ёлгенлени санын азайтыу 
саналадыла.

Республикада медицина жумушланы качествосун 
игилендириуге энчи эс бурулады, медицина болушлукъ 
бла хар адам да чырмаусуз хайырланырча, дарманла 
бла тыйгъычсыз жалчытылынырча тийишли мадарла 
толтуруладыла. Къабарты-Малкъар Республиканы 
Правительствосу, Парламенти бу жаны бла магъаналы 
программаланы жарашдырып, къабыл кёргендиле.   
Федерал араны болушлугъу бла перинатал ара ишленн-
генди, гемодиализ арала къуралгъандыла, онкология 
эм кардиология учрежденияла, къан тамырланы хирур-
гиясыны бёлюмю къуралгъандыла. 

Саулукъ сакълау министерствону шартларына тий-
ишлиликде, 2018 жылда план бла бардырылгъан дис-
пансеризация тинтиуледен 133756 адам ётгенди, ол а 
республикада ишчи жыл санда халкъны 41 проценти 
тенгли бирди. Дагъыда 280690 акъылбалыкъ болмагъ-
анны саулугъу да сюзюлгенди, ол а 0-18 жылгъа дери 
жаш тёлюню 95 процентиди.  

 Федерал клиникалада бийик технологиялы болуш-
лукъ 2315 саусузгъа берилгенди, ол санда 629 сабийге 
болушлукъ федерал бюджетден этилгенди. 3682 сау-
сузгъа багъыугъа ахча борчлу халда медицина страхо-
ванияны фондундан бёлюннгенди. Медицина кадрланы 
окъутуу, аланы усталыкъланы ёсдюрюу жаны бла иш 
да толтурулады. 

Алай республикада адамланы саулукъларын сакъ-
ларгъа эм медицина болушлукъ алыргъа праволары 
толусунлай жалчытылынадыла дерге жарамайды.  2017 
жылда саулукъ сакълауну казна учрежденияларына 
борчланы толтурургъа 1622,2 миллион сом керек бол-
гъаны ачыкъланнганды, алай республикалы бюджет 
къабыл кёрюлгенде уа алагъа жаланда 798,9 миллион 
сом бёлюннгенди, башхача айтханда, ахчаны 49,2 про-
центи. Алай бу къысхартылгъан бюджет да толусунлай 
толтурулмагъанды – медицина жумушлагъа 734,2 
миллион сом (92 процент) берилгенди. 2018 жылда уа 
учреждениялагъа 1593,6 миллион сом керек болгъаны 
тергелгенди, алай биягъы  финансла къысхартылып, 
871,5 миллион сом бёлюннгенди. Ол да 95 процентге 
толтурулгъанды. Аны бла бирге жаланда онкологиядан 
къыйналгъанланы дарманла бла жалчытыргъа 2017 
жылда федерал эм регион бюджетледен 538852,57 
минг (дефицит 93,1 процент), 2018 жылда уа – 637998,3 

минг сом (дефицит 91,26 минг сом) керек болгъанды. 
2018 жылда Уполномоченныйге медицина болушлукъ 

бериуге, дарманла бла жалчытыугъа тарыгъыула юч 
кереге кёбейгенлери, баям, аны бла байламлыды. Аз 
тюбеген (орфанный) аурууладан къыйналгъанланы 
дарманла бла жалчытыу проблема жылдан-жылгъа 
тамамланмайды. Аны бла байламлы Уполномоченный 
федерал органлагъа тилекле этгенди. Уполномочен-
ный, Саулукъ сакълау министерство бла бирге тамам-
лагъан жумушланы хайырындан 2017 жылда  аз тюбе-
шен аурууладан къыйналгъанланы регион тизмесине 
102 адам къошулгъанды, аладан 54-сю сабийледиле. 
Аллай саусузланы республикалы тизмесинде уа 51 адам 
турадыла, ол санда 30 акъылбалыкъ болмагъан. 2018 
жылда федерал тизмеге 109 саусуз къошулгъанды, 
аладан 55-си сабийледиле. Аланы дарманла бла жал-
чытыугъа уа 230502 минг сом керекди, алай бюджет-
ден жаланда 134545 минг сом бёлюннгенди, башхача 
айтханда, дефицит 41,62 проентге жетгенди. 

Белгилегенибизча, республиканы инсанларына кеси-
бизде эм башха регионланы клиникаларында берилген 
бийик технологиялы медицина болушлукъну ёлчеми 
ёсгенди. КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну 
буйругъу бла Борчлу халда медицина страхованияны 
жер-жерли фондуну ахчасына республиканы саулукъ 
сакълау учрежденияларына коммерциялы клиникалада 
тинтиуледен ётерге орта эсеп бла хар жылдан да 10 минг 
квота бериледи, ол санда   ООО «Виддер-Юг», «Инви-
тро-Нальчик», «СЭМ», «Диагност»,  «СЭМ», Аллергияны 
диагностикасыны арасы дегенча клиникалагъа.  

2018 жылда аллай квотала 19 мингден аслам болгъан-
ды, алай шартла кёргюзтгенлерича, жылдан-жылгъа 
алагъа сурам ёсгенлей барады. Орта эсеп бла бир 
квотаны багъасы 5-6 минг сомдан (артыкъ къыйын бол-
магъанлагъа) андан да кёп минг сомгъа дери жетеди 
(къыйын тинтиулеге). Аладан бирлерин республикадан 
тышында, уллу клиникалада бардырыргъа тюшеди. 
Коммерциялы компанияланы жумушларына  къырал 
ОМС-ни фондуну болушлугъу бла жюз миллиондан да 
аслам тёлейди. Алай ол да азлыкъ этеди, квотала жет-
мей къаладыла.  Аны ючюн а адамлагъа тинтиулени 
кеслерини ахчаларына бардырыргъа тюшеди.  Алай 
аланы багъалылыкъларын эсге алсакъ, жамауатны 
асламы быллай медицина жумушладан ёталмай, кес-
лерине багъалмай къаладыла. 

Бюгюнлюкде республиканы медицина учреждения-
лары аллай тинтиуле бардыргъан шёндюгю медицина 
техника бла керекли тенгли бир жалчытылмагъандыла. 
Республикалы клиникалы больницаны иелигинде бирер 
компьютер эм магнит-резонанс томограф бардыла, 
энтта бир компьютер томограф а бузулуп турады. 
Компьютер томографла Нальчикни 1-чи номерли кли-
никалы больницасында, Прохладныйни районла аралы 
больницасында, Анзорейде,  туберкулёзгъа къажау дис-
пансерде бардыла. Поликлиникалада, башха медицина 
учреждениялада аллай аппаратла жокъдула. 

Медицинада ишлегенле, республиканы инсанлары 
ушакъланы кезиуюнде быллай техника, коммерция-
лы учрежденияланы да эсге алып, саусузлагъа же-
тишмегенлерин, аланы бир ненча кереге кёбейтирге 
кереклисин айтадыла. Уполномоченныйге тарыгъып 
келгенле медицина болушлукъну качествосуна, ол 
санда компьютер эм магнит-резонанс томографланы 
хайырланып бардырылгъан тинтиулеге ыразы болмагъ-
анларын билдиргендиле. 

Аны бла байламлы диагностикада кемчиликлени 
кетерир ючюн коммерциялы клиникалагъа ышанмай, 
учрежденияла кеслерини аппаратуралары бла хай-
ырланыргъа керекдиле. Коммерциялы саулукъ сакъ-
лау учрежденияланы жумушларына хар жыл сайын 
миллионла тёлемей, бу ахчагъа томографла, башха 
диагностика техника алып, аланы КъМР-ни Саулукъ 
сакълау министерствосуну учрежденияларына берирге 
боллукъ эди. Ол а тинтиулени ауруу башланнган кези-
уде бардырыргъа, багъыуну амалларын алгъадан да 
табаргъа, аланы заманында толтурургъа, алай бла уа 
адамланы керексиз къоранчладан сакъларгъа, аланы 
заманларын аяргъа онг берлик эди. 

 Башында белгили этген тарихлеге кёре, халкъны 
саулугъун сакълауда  кемчиликле, ол санда дарманла 
бла жалчытыуда да, КъМР-ни Саулукъ сакълау мини-
стерствосуна федерал эм регион бюджетледен къырал 
программаны толтурургъа бёлюннген финансланы ди-
фицити бла байламлыдыла. Болсада ол республиканы 
къырал власть органларын халкъны тийишли медицина 
жумушла бла жалчытыудан эркин этмейди. 

Биз оюм этгенден, Россей Федерацияны саулукъ 
сакълау эм финансла министерстволарыны аллында 
РФ-ни къырал программаларын тамамларгъа бёлюнн-
ген ахчаны кёбейтиуню юсюнден сорууланы кётюрюрге 
керекди. Андан сора да, Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Парламентинден эм Правительствосундан  
саулукъ сакълаугъа бёлюннген ахчаны ёлчемин ёсдю-
рюрча мадарла этилирлерин излерге тийишлиди. Ах-
чаны уа артыкъ магъаналы болмагъан программаланы 
къысхартып, бизнесни эм муниципал власть органланы 
онгларын хайырланып табаргъа боллукъду. 

Аз тюбеген аурууладан къыйналгъанланы тизмеле-
рин къурау жаны бла полномочияланы  регионлагъа 
берирге жарамагъанын айтыргъа сюебиз. Биз акъыл 
этгенден, ол саусузланы праволарын бузаргъа боллукъ-
ду.  Дотациялы субъектлени аланы багъалы дарманла 
бла жалчытыргъа, саулукъларына багъаргъа онглары 
жокъду.  Федерал Уполномоченный аз тюбеген ауруу-
ладан къыйналгъанланы праволарын сакълау жаны бла 
сорууну федерал арада кётюрюрге тийишлиди. 

Андан сора да бир шартны сагъыныргъа сюебиз: ара 
телеканалла бай адамны махтап тургъанлары халкъны 
бек чамландырады. «Жулдузлу» юйюр айырылгъанын, 
ала миллиардларын юлешалмай даулашханларын, 
неда къуллукъчула  къыралны алтын къыстырыгъы 
чексизди деп махтаннганларын кёргюзтюп,  рекламаны 
кезиуюнде уа ауруулу сабийчиклеге ахча тилегенлерине 
тёзген бек къыйынды. 

Адамла башханы къыйынлыгъына  жан аурутханлары 
тюздю,   кесибиз да онг болгъанына кёре болушургъа 
кюрешебиз.  Алай жууукъ адамы къыйын ауругъан: 
«Къыралыбыз алай бай эсе, бир-бирле алтында жуу-
уна эселе, ауругъанланы жанларын сакъларгъа ахча 
нек жокъду?»,-деп сорургъа эркиндиле. Саусузлагъа, 
аурууладан къыйналгъанлагъа заманында болушлукъ 
этилмесе, халкъ чамланыргъа, бирде уа къыралгъа 
къажау турургъа окъуна боллукъду. Уполномоченный 
а тюзлюк тохташырыгъына, жарсыулары тамамланы-
рыкъларына ышаннган ахыргъы инстанция болады.
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Къабарты-Малкъар Республикада Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни 2018 жылда  
адамны праволарын эмда инсанланы эркинликлерин къоруулау жаны бла ишини юсюнден доклады

Ахыры. Аллы 3,4,5-чи бетледеди.

Эркинликлери сыйырылып 
тутулуп тургъан гражданланы 

праволарын къоруулау
Жамауатны цивилизациялыгъын, энчи инсаннга 

къайгъырыулугъун эмда демократиялыгъын  аны ту-
тулгъанлагъа кёз къарамына кёре сюзерге болады. 
Уполномоченный жамауатдан, жууукъ-ахлусундан 
тюрлю-тюрлю сылтаула бла айырылып тургъан граж-
данланы чекленнген, алай къалай-алай болса да, энчи 
праволарын жалчытыуну кесини магъаналы борчуна 
санайды. Къыралны борчу, терсликлери ючюн жууапха 
тартыу  учрежденияла аны атындан ишлейдиле,  право-
ланы къоруулау организацияла, тутулуп тургъанланы 
эркинликлерин сакъланнганына  къарагъан жамауат 
комиссия бла бирге, бу учрежденияладан  кетгенлени  
жууукъларына-ахлуларына огъурсузланмагъанлай, 
жашаргъа, ишлерге, сабийлени юйретирге кёлленип  
чыгъарча этиудю.  Бизге терсликлери женгдирилгенле 
жазадыла, ала бизге ийнанадыла, нек дегенде бир об-
ращениягъа да эс бурмагъанлай къоймайбыз, аланы 
учрежденияда ишлегенле, Къабарты-Малкъар Респу-
бликаны Жамауат палатасыны Къарау комиссияланы 
келечилери бла бирлешип тинтебиз. Уполномоченный 
КъМР-де УФСИН-ни коллегияларыны жыйылыуларына 
къатышады. 

Справкагъа:
бусагъатда КъМР-де УФСИН-ни системасында тёрт 

тюз жолгъа салыу колония эмда следствиялы изолятор 
ишлейдиле.

КъМР-де МВД-ны системасында  районла аралы  тёрт  
ИВС эмда административ жууаплылыкъгъа тартылгъан-
ла турурча эки энчи приёмник,  Россей Федерациядан  
тышына ашырыргъа тийишли тыш къыраллыла бла 
гражданстволары болмагъанла турурча энчи учрежде-
ние, эмда психикалы аурууладан къыйналгъанланы сюд 
чыгъаргъан оноу бла багъылыргъа борчланнганланы ке-
чиндирирча КъМР-ни Минздравыны эки учреждениясы 
бардыла. Медицина жумушланы  Россей ФСИН МСЧ-7 
ФКУЗ-гъа  кирген колонияланы медсанчастьларында 
тапдырадыла.

2018 жылда  тутмакъланы тизмелерини орталыкъ 
кёрюмдюлери 2097 адам эди.  Республикада тийишли  
тюзетиу колонияла болмагъанларыны сылтауундан 
этген аманлыкъчы ишлери ючюн 234 адам Россей 
Федерацияны бирси субъектлерине ашырылгъандыла.  

Ахыр жыллада КъМР-ни тийресинде тюзетиу учреж-
денияларында  турмуш болумла  законодательствогъа 
келишдирилгендиле. Аш-азыкъ ёлчем тохташдырыл-
гъан мардагъа кёреди, санитар-тазалыкъ, харкюнлюкде 
керекли жумушла жалчытылынадыла, тутулгъанла орта 
неда профессионал билим алырча онгла къураладыла. 
Кадрла бла иш бардырылады, аланы жууаплылыкълары 
ёседи.

Былтыр тутмакъладан 85 тарыгъыу келгенди. Аладан 
бири Н. деген тиширыу аны психика аурууу болгъан 
адамныча зор бла бакъгъанларына тарыкъгъанды.  Тин-
тиулени эсеплери  саусузну жууукълары эмда КъМР-ни 
МЗ РПНД-ны  ишчилери  закондан чыкъмагъанларын 
ачыкълагъандыла, ызы бла ол тиширыугъа ангылатыула 
этилгендиле. Бирси тарыгъыула КъМР-де УФСИН-ни 
учрежденияларындан келгендиле.

Гражданла тутулуп тургъан  жерледе аланы право-
ларын бла эркинликлерин жалчытыуда Уполномочен-
ный  Жамауат къарау комиссияны, Къабарты-Малкъар 
Республиканы Жамауат палатасыны келечилери, про-
курорла, дин конфессияланы алчылары бла байлам-
лыкъда ишлейди.

Жылны ичинде Уполномоченный бла Уполномочен-
ныйни  аппаратыны келечилери КъМР-де УФСИН-ни 
учрежденияларын 29 кере жокълагъандыла,  тутулуу 
ишле бла байламлы эркинликлери сыйырылып тургъан 
эмда тутулуп тургъан гражданланы 54 энчи приёмун 
бардыргъандыла.  Андан сора да,  КъМР-ни Жамауат 
къарау комиссиясыны, КъМР-ни Жамауат палатасыны  
келечилери ол учрежденияланы жокълагъанда, ала-
ны биргелерине баргъандыла. Алай бла тарыгъыула  
КъМР-де УФСИН-ни учрежденияларыны ишлери бла 
эмда аланы келечилерине бу вопросла бла байламлы 
болгъандыла:

медицина болушлукъ тапдырыу эмда дарманла бла 
жалчытыу – 11 тарыгъыу, ала бла байламлы  Россей 
ФСИН  МСЧ-7 ФКУЗ-ну бла КъМР-ни Минздравыны иш-
чилери да къошулуп  тинтиуле бардырылгъандыла. Ол 
жумушла  бла байламлы, министерство бла келишип, 
КъМР-ни Минздравыны  специалистлери  колонияланы 
юч кере жокълагъандыла,  тутулуп тургъан саусузланы 
саулукъларын тинтирча эмда  ала тийишли багъыу 
алырча колониядан тышында медучреждениялагъа 
чыгъарылгъандыла.

Дагъыда ючюсюне Россей ФСИН-де МСЧ-7 ФКУЗ-ну 
болумларында эмда энчи специалистлени консульта-
цияларына кёре тийишли багъыу бардырылгъанды, эки 
тутмакъгъа КъМР-де УФСИН-ни учрежденияларыны 
медсанчастьларында керекли дарманла болмагъанла-
рыны сылтауундан аланы ата-аналары колониялагъа, 
следствиялы изоляторгъа ол дарманланы келтирип 
берирча онгла къуралгъандыла. Тутулгъанланы та-
рыгъыулары,  излемлери  мурдорлу болмасала, алагъа 
тийишли ангылатылыула этиледиле.

Уполномоченныйге сакъатлыкъны (инвалидность) 
къайтарырча тилекле терк-терк келиучюдюле. Ол кезиу-
леде биз Россей Федерацияны КъМР-де Медико-социал 
экспертизаны федерал бёлюмюню къатышыуун излей-
биз. Алты обращениядан  бешисине онг этилгенди, бири 
уа мурдорлу болмагъаны ючюн артха къайтарылгъанды. 
КъМР-де УФСИН-ни учрежденияларында  2018 жылда 
сакъатлыкъ битеу да бирге  16 тутулгъаннга тийишли 
кёрюлгенди.  Гражданланы саулукъларыны осаллыкъ-
лары ючюн жууаплылыкъгъа тартылыудан эркин этигиз 
деген тилеклерине да къарайбыз. КъМР-ни тийресинде 
ФСИН-ни санчастьларына обращенияларын да алсакъ, 
битеу да бирге ала 40 болгъандыла, ФСИН-ни медслуж-
басы аладан 18-сини мурдорлусузгъа санагъанды, была 
барысы да сюдге ашырылгъандыла, 16 адамны тиле-
клери къабыл кёрюлгенди, экеуленнге угъай дегендиле. 

Пенсия къураргъа тийишли документлени хазырлау 
жаны бла 3 тарыгъу келгенди. Аладан экисини тийишли 
къагъытлары пенсия органнга жиберилип, пенсия бери-
лирча этилгенди. Бир тарыгъыу бла байламлы Уполно-
моченный  Ставрополь крайда Адамны эркинликлери 
жаны бла уполномоченныйге, тутулуп тургъанны  урунуу 
стажына шагъатлагъан  тийишли документлени ачыкъ-
ларча Нефтекумский районну муниципал органларына 
да жазгъанды. Документлени тас болгъанларыны неда 
аланы ахырысы бла да болмагъанларыны эмда аланы  

жангыдан къураргъа онг табылмагъаныны сылтауун-
дан тарыкъгъаннга сюд низам бла неда закон тохташ-
дыргъан  башха низам бла  пенсия къурау амалланы 
ангылатхандыла.

Тарыгъыуланы асламысы (39) тутмакъланы эмда сюд 
этилгенлени учреждениялада туруулары бла байламлы-
дыла. Аладан 12 следствие изолятордандыла, быланы 
тогъузусу тутмакъны ичинде низамны бузгъандыла 
деп жалгъан дау бла турмушларын къатыландыргъан-
ларына тарыкъгъандыла, тёртюсю  видеоконтроль 
аппаратураны законсуз тохташдырылгъанын, сотрудни-
клени жанындан хынылыкъны эмда башха сылтауланы 
чертгендиле. Мекямлада видеоконтроль аппаратураны 
тохташдырылгъанына тарыкъгъанлагъа аланы законнга 
кёре салыннганларын ангылатхандыла, ол жаны бла 
норматив эмда законла чыгъарыу базаны белгилеген-
диле.

Прокурорла жанындан ишлени законлукъларын эмда 
ол жаны бла амалланы жашаугъа кийириу бла байлам-
лы тинтиуле бардырырча 29 тарыгъыу республиканы 
прокуратурасына жиберилгенди. Ол тарыгъыуланы 
эмда прокуратураны кесини энчи планы бла къуралгъан 
тинтиулени  эсеплерине кёре  тутулгъанланы турмуш 
низамларын къатыландырыу бла байламлы 16 бегим  
законсуз болгъанлары тохташдырылып, ала къабыл 
кёрюлмегендиле.

Следствие органлагъа  жиберилген 9 материалдан  
бирине къаралгъанды. Анда  учрежденияны келечилери 
тындыргъан жумушлада законсузлукъ этилмегени  тох-
ташдырылгъанды эмда уголовный иш ачаргъа сылтау 
болмагъаны ачыкъланнганды, къалгъанларына кёре 
процессуал оноу алыкъа этилмегенди неда чыгъарыл-
гъан оноуну юсюнден информация жокъду.

Энтта да 5 обращение  сюд этилгенлени  къыралны 
узакъ  регионларындан Шимал-Кавказ регионну учреж-
денияларына кёчюрюу бла байламлы болгъандыла. Об-
ращенияланы Уполномоченный РФ-де ФСИН-ни эмда 
КъМР-де УФСИН-ни таматаларына жибергенди. 

Уполномоченныйни  аппараты, прокуратура, ОНК-ны, 
КъМР-ни Жамауат палатасыны, право къоруулау орга-
низацияланы келечилери, КъМР-де УФСИН-ни оноучу-
лары  бардыргъан тинтиулени эсеплерине кёре 60-дан 
артыкъ представлениягъа къаралгъанды. Белгиленн-
ген чурумла асламысында  тинтиуле бардырылгъанда 
окъуна эмда андан сора да кетерилгендиле.  Къарауну 
эсеплерини эмда ол жаны бла тындырылгъан жумушла-
ны юсюнден информация представленияланы башлам-
чыларына жиберилгендиле. Ол шартлагъа кёре низам 
жууаплылыкъгъа  битеу да 24 сотрудник тартылгъанды, 
ишлеринден 3 сотрудник эркин этилгенди.

Кёп болмагъанлай  КъМР-де УФСИН-ни эсеп колле-
гиясында биз байламлыкъда, алай закон жорукълада, 
тутмакъда тургъанлагъа Россей Федерацияны Консти-
туциясы  берген  эркинликлени жалчытхан излемлени 
азайтмагъанлай, ишлерге хазырлыгъыбызны билдир-
генбиз. Биз тутулуп тургъанладан, ол къауумну жууукъ-
ларындан келген обращениялагъа мычымагъанлай эс 
бургъаныбыз эмда тарыгъыу бла байламлы болушлукъ 
эталгъаныбыз ючюн кёп кере ыразылыкъ тапханыбызны 
да айтырчады.   

Былайда  Ставрополь крайда жашагъан Т. деген бир 
тиширыуну письмосун белгилерге тийишлиди, (пункту-
ациясы сакъланып бериледи). Ол былай жазады: «…
КъМР-де УФСИН-ни 4-чю номерли колониясында туту-
луп тургъан къызым  М. сизге къагъыт жиберген эди. 
Аны тилеги тап, тийишлисича толтурулгъанды, нек де-
генде Сиз анга адамча, ангылаулу эмда жарсыу кёзден  
къарай билгенсиз…Сизге анача битеу жюрегимден сау 
болну айтыргъа излейме…, тилек бла келген хар адам-
гъа да болушургъа хазырлыгъыгъыз ючюн аллыгъызда 
башымы энишге иеме».

Гражданланы эркинликге эмда энчи 
къоркъуусузлукъгъа праволары

Уполномоченный  Къабарты-Малкъар Республикада  
гражданланы  праволарын къоруулагъан право сакълау-
чу органла бла биригиу сынамны жыйгъанды. Эм къыс-
ха байламлыкъла Къабарты-Малкъар Республиканы 
Конституция Сюдю, Къабарты-Малкъар Республиканы  
Баш Сюдю, Къабарты-Малкъар Республиканы прокура-
турасы, Къабарты-Малкъар Республикада Следствие 
комитетни следствие управлениясы, Къабарты-Малкъар 
Республикада тамата сюд пристав, Къабарты-Малкъар 
Республикада УФСИН бла жюрютюледиле. Гражданла-
ны Уполномоченныйни компетенциясында болмагъан 
тарыгъыулары бла обращениялары тийишли жерлеге 
жибериледиле.

Керекли жууапны да асламысында заманында ал-
гъаныбызны да белгилерчады. Уполномоченный бла 
аппаратны келечилери биригип  право сакълагъан фе-
дерал органла къурагъан гражданланы приёмларына, 
видеоконференциялагъа къатышадыла. Аны бла бирге 
Уполномоченный  право низамны жалчытыуда  право 
сакълаучу органла  ал сатырда болгъанларын  эсге ала-
ды, эмда адамны, инсанны  конституциялы праволарын 
бла энчи къоркъуусузлугъун, жашаугъа, саулукъгъа, 
энчи иелилигине эм башха эркинликлерине конституция 
берген праволарын жалчытыу борчла да аланы боюн-
ларында болгъанын белгилейди. Ол борчланы тамам-
ларча  алагъа кенг правола эм эркинликле бериледиле.

Алай таматала да, кеслерини жанларындан, Упол-
номоченный Законну мурдорунда  ишлегенин эмда 
гражданланы праволарын сакъланыуларын излерге, 
аланы къорууларгъа, бузукълукъ этилинсе уа, аланы 
жангыдан тохташдырыргъа борчлу болгъанын ангылар-
гъа тийишлидиле. Ол борчну жашауда бардыргъанда 
профессионал эмда корпоратив сейирлеге тийилирге 
болады. Бирле Уполномоченный тындыргъан ишни 
жаратмазгъа боллукъдула, аны излемлерин асыры 
къатылагъа санап.

Былтыр Уполномоченныйге кюч структураланы  ке-
лечилерини ишлерине бла оноуларына аланы кёз туу-
раларына тюшген адамладан 100 тарыгъыу келгенди. 

Аланы асламысы эркинликни законсуз сыйырыл-
гъан, тутмакъда турууну болумлары, дознанияны бла 
следствияны бардырылыу бла байламлы вопросла 
болгъандыла. Алада информациягъа кёре оноула 
чыгъарылырча, ала процессуал, административ эмда 
низам производствогъа  алынырча, тарыгъыуланы 
кёбюсю  КъМР-ни прокуратурасына, КъМР-де След-
ствие комитетни Следствие управлениясына, МВД-ны 
таматаларына, КъМР-де УФСИН-ннге, КъМР-де ФСБ-
гъа жиберилгендиле. КъМР-де МВД-ны кёрюмдюлери 
ачыкълагъанларыча, 2018 жылда  сотрудниклени иш-
лерине  республикада жашагъанладан 260 тарыгъыу 
келгенди. 

Аланы тинтгенден сора  низам жууаплылыкъгъа  159 
сотрудник тартылгъанды, аладан 73-сю – оноучула.   35 
сотрудникге 34 уголовный иш ачылгъанды, аладан 16-

сы бла байламлы производствола тамамланып сюдге 
жиберилгендиле. 2018 жылда  Къабарты-Малкъар 
Республикада Следствие комитетни Управлениясыны 
следствие бёлюмлерине право низам сакълаучу ор-
ганланы, власть органланы эмда республиканы управ-
ленияларыны келечилери этген аманлыкъчы ишле бла 
байламлы 686 билдириу эсепленнгенди эм тинтилгенди, 
аладан 120-сында  гражданлагъа зорлукъ сынатхан  
шартла бардыла. Сотрудникле  этген битеулю аман-
лыкчылыкъ, аланы жууапха тартылыулары да бирси 
жылладан эсе азды.  Алай бу къауум этген тапсыз ишле 
бла аманлыкъчылыкъ  гражданланы энчи къоркъуу-
сузлукълары, эркинликлери, энчи жашаулары, ырыс-
хылары  жаны бла эркинликлерине тийиу болгъанын 
унутмазгъа тийишлиди.

Законла чыгъарыу иш, граждан-
ланы право жаны бла жарыкъ-

ландырыугъа къатышыу
Уполномоченныйни  законла чыгъарыу башламчы-

лыкъланы жашауда бардырыугъа къатышыуу, аны 
Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентине кий-
ирилген  законопроектлеге, республиканы толтуруучу 
власть органларыны, муниципал къуралыуларыны, 
организацияланы, предприятияланы норматив-право-
лу актларына предложенияла бла эсгертиуле кийириую 
адамны праволарын бла эркинликлерин сакълауда 
магъаналыды. 2018 жылда Уполномоченный, 49 законо-
проектге къарап, ала бла байламлы эсепле чыгъаргъан-
ды. Ол жыл бардырылгъан парламент тынгылаулада  
сакъатланы эмда эркин тебалмагъанланы жашауларын 
тапландырырча болумланы къурау вопросла бла бай-
ламлы Уполномоченный ёзек докладны этгенди.

Эсепде КъМР-ни Парламенти къабыл  кёрген ре-
комендацияла къырал эмда муниципал органлагъа 
жиберилгендиле. Эллиге жууукъ предложение бла 
заключение «Россей Федерацияны субъектлеринде 
адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйлени  
ишлерин къурау битеулю жорукъланы юсюнден» феде-
рал законну проектин сюзгенде къаралырча жиберил-
гендиле. Ол санда биз ёксюз, ата-аналары къарамай 
къойгъан сабийлени эмда ол къауумгъа киргенлени 
фатарла бла жалчытыуда, орфанный (аз тюбеген) ау-
рууладан къыйналгъанланы дарманла бла жалчытыуда 
федерал бюджетден ырысхы хайырланыргъа тийишли 
болгъаны бла байламлы, социал журтланы сюегенде 
къырал болушлукъ тапдырылыргъа керекли болгъаны 
бла байламлы предложенияланы федерал органлагъа 
жибергенбиз. 

«Россей Федерацияны субъектлеринде адамны 
эркинликлери жаны бла уполномоченныйлени  ишле-
рин къурау битеулю жорукъланы юсюнден» законну 
проекти биринчи окъулууда къабыл кёрюлгенди. Ол 
уполномоченныйни  къырал эмда жамауат  институт-
ланы системаларында жерин, магъанасын, даражасын 
белгилейди, къырал уполномоченныйлени бетлеринде 
адамланы праволарын эмда гражданланы эркинликле-
рин сакълауну тынгылы жалчытыу механизмни къурагъ-
анын кёргюзтеди, алай эсе уа,  адамны эркинликлери 
эм къыйматлы болгъанларын, эмда аланы къоруулау 
къыралны тюзюнлей борчу болгъанын ангылатхан  Рос-
сей Федерацияны Конституциясыны положенияларын 
жетишимли толтурууну да. Быллай магъаналы законну 
къабыл кёрюуде Москалькова Татьяна Николаевнаны 
– къырал эм жамауат къуллукъчуну –  уллу къыйынын 
чертирге тийишлиди.

Право билимни ёсдюрюу, гражданланы право жаны 
бла къарангылыкъларын кетериу вопросла  Уполномо-
ченныйни бла аны аппаратыны ишлеринде ара жерни 
аладыла.

2018 жылдан Уполномоченныйни тири себеплиги 
эмда Уполномоченныйде Эксперт советни келечилери 
Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал уни-
верситетни профессору Б. Б. Хубиевни, вузну доценти 
М.Х. Гукепшоковну къатышыулары бла университетде 
право жарыкъландырыу жаны бла интерактив техно-
логия жетишимли ишлейди. Бу жаны бла Битеуроссей 
эришиуде «Билим бериу учреждениялагъа эм ахшы 
интерактив окъутуу программа» номинацияда  «Адамны 
праволары, аланы тюрлюлери эмда аланы къоруулау 
амалла» деген  темагъа кёре университетни профессор- 
преподаватель къаууму Россей Федерацияда Адамны 
эркинликлери жаны бла уполномоченныйини диплому-
на тийишли болгъанды. Бу проектни чеклеринде биз 
республиканы жаш гражданларыны арасында право 
жаны бла  жарыкъландырыуну бардырырча КъМКъУ-ну 
майданын тири хайырланыр умутлубуз.

Уполномоченный Россейни жангы университетини 
ректору В.А. Зерновну «Право къоруулаучуланы шко-
ласы: окъургъа эмда бу жаны бла ишлерге» право 
жарыкъландырыу проектге регионал омбудсменлени 
да къатышдырыргъа деген предложениясын дурус кёр-
генди. Бу проектни  борчу жаш тёлюню арасында право 
культураны эмда билимлиликни тийишли даражагъа 
жетдириудю, эркинликлени къоруулай билиу, социал-
жууаплы жаны бла тюз къылыкъланы къурауду.

«Пенсиячылагъа праволу марафон»  Битеуроссей 
социал-жарыкъландырыу акциягъа Къабарты-Малкъар 
Республикада Урушну, урунууну, Сауутланнган кючле-
ни эмда право низам сакълаучу органланы  ветеран-
ларыны (пенсиячыларыны) жамауат организацияны 
председатели, М.Х. Шихабахов, Къабарты-Малкъар 
Республиканы Пенсиячыларыны союзуну правленини 
таматасы Ю.М. Барсагов тири къошулгъандыла. Жыл 
санлары жетген адамланы, пенсиячыланы, урушну эмда 
урунууну ветеранларыны  эркинликлерин къоруулауну 
жалчытыуда, алагъа бийик даражалы юридический 
болушлукъ тапдырыу ишде биригиулюк кючлене бара-
ды. Праволу консультацияла алырча, «Пенсиячылагъа 
праволу марафон» социал-жарыкъландырыу акциягъа 
къатышырча «исси ыз» ачылгъанды. 

2018 жылны декабринде Уполномоченный КъМР-ни 
Жамауат палатасыны келечиси, «КъМР-ни  муниципал 
къуралыуларыны совети» ассоциацияны толтуруучу 
директору Н.А. Масловну, муниципал къуралыуланы та-
маталарын, Уполномоченныйни аппаратыны ишчилерин 
да къошуп Чегем эмда Май районланы школларында 
адамны эркинликлери жаны бла биригиу дерс бар-
дыргъандыла. Аны чегинде  окъуучула Адамны эркин-
ликлерини битеулю Декларациясыны эмда къыралны 
жашауунда Россей Федерацияны  Конституциясыны 
магъанасыны, Россей Федерацияда демократия жан-
гырыуланы,  гражданланы праволарын эмда эркинли-
клерин сакъларгъа кереклисини, гражданланы право 
жаны бла  жарыкъландырыу программаланы жашауда 
бардырыуну, праволу нигилистликни кетериуню магъа-
налылыгъыны юсюнден хапарлы болгъандыла.

2018 жылда 11 декабрьде Уполномоченныйни аппара-

тыны келечилери  КъМР-ни Башчысыны Администра-
циясыны, КъМР-ни Конституция Сюдюню, Россейни 
юристлерини ассоциациясыны регионал бёлюмюню  
ишчилери бла бирге «Россей Федерацияны Конститу-
циясы – жамауатны ышаннгылы айныууну мурдору»  
деген республикалы  форумну хазырлаугъа эмда 
бардырыугъа къатышхандыла. Сюзюуге юйюр-право 
байламлыкъла, акъылбалыкъ болмагъанланы эмда 
жаш тёлюню арасында терроризмни, экстремизмни 
профилактикасы дегенча вопросла чыгъарылгъандыла.

2017 жылда ишни юсюнден докладында Уполномочен-
ный  республиканы битеулю билим берген организация-
ларында къабарты эм малкъар тилледен дерслени бе-
риуню проблемаларыны, ана тилден дерслени тийишли 
даражалары болургъа кереклисини юсюнден жазгъан 
эди.  Жарсыу бюгюн да жерин тапханлай тургъаны 
ючюн, башха-башха илму институтланы келечилери бла 
жамауат бу дерслени школ билим бериуде даражалары 
тюшгенлери бла байламлы заранланы эсгертедиле, 
Къабарты-Малкъар Республиканы Жарыкъландырыу, 
илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министер-
ствосуну, РАН илму араны  Къабарты-Малкъарда гума-
нитар тинтиуле бардыргъан институтуну къошулуулары 
бла бу проблемагъа жораланнган илму-практика  кон-
ференция бардырса ахшы боллукъду.    

Уполномоченныйни жамауат-по-
литика тюбешиулеге, илму-прак-

тика конференциялагъа, 
«тёгерек столлагъа», 

форумлагъа къатышыуу
Уполномоченный бу тюбешиулеге къатышханлай 

турады:
Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини 

жыйылыуларына;
тохтамай ишлеп тургъан  КъМР-де право низамны  

жалчытыу жаны бла координация кенгешни эмда 
КъМР-де Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ со-
ветни  ишине;

адамны эркинликлери эмда граждан обществону ин-
ститутларын айнытыу жаны бла советни ишине; 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында  Тер-
рорист эмда экстремист ишлерин къойгъанланы мамыр 
жашаугъа къайтарыугъа болушлукъ этиу комиссияда.

2018 жылда Уполномоченный къошулгъанды:
2018 жылда апрельде  Ненец автоном округну Нарьян-

Мар шахарында бардырылгъан «Арктикалы кенгликде 
адамны эркинликлери: бусагъат заманны чакъырыу-
лары эмда регионланы сынамлары» регионла аралы 
форумда «Къабарты-Малкъар Республикада Адамны 
эркинликлери жаны бла уполномоченныйни адамны 
жашауун игилендириуню жалчытырча право къоруу-
лау амалланы жашауда бардырыуу» деген докладын 
окъугъанды;

2018 жылда 17 августда Пятигорск шахарда Россей 
Федерацияны Президентини СКФО-да толу эркинликли 
келечиси А.А. Матовниковну бла СКФО-ну субъектле-
ринде адамны эркинликлери жаны бла уполномочен-
ныйлени «Къырал власть органланы  Шимал-Кавказ 
федерал округда адамны эркинликлери жаны бла 
уполномоченныйлерини адамны эркинликлерин бла 
сейирлерин къоруулау жаны бла вопрослада биригип 
ишлеуню юсюнден» деген темагъа жораланнган ишчи 
тюбешиулерине;

2018 жылда 3-5 октябрьде  Волгоград шахарда Ши-
мал-Кавказ эмда Юг федерал округлада адамны эркин-
ликлери жаны бла уполномоченныйлени координация 
советлерини жыйылыуларына; анда Уполномоченный  
«Орфанный аурууладан къыйналгъанланы эркинликле-
рин эмда аланы дарманла бал жалчытыуда Къабарты-
Малкъар Республикада Адамны эркинликлери жаны бла 
уполномоченныйни иши» деген докладын окъугъанды;  

2018 жылда 25-26 октябрьде Москва шахарда  барды-
рылгъан  «Сейирлени къоруулауда бусагъат заманнга 
кёре ызла: мониторинг, сейирлени балансы, инноваци-
яла» регионла аралы форумда докладын окъугъанды; 

2018 жылда 6 декабрьде Уполномоченный КъМР-ни 
Жамауат палатасыны келечиси Н.А. Маслов, КъМР-де 
Сюд приставланы Федерал службаны управлениясыны 
таматасыны орунбасары Н.Н. Литовка бла бирге Май 
районнга чыгъып бардырылгъан  гражданланы при-
ёмуна къатышханды; 

2018 жылда 10 декабрьде Ю.Х. Темиркановну Санкт-
Петербургда 80-жыллыгъына жораланнган байрам 
тюбешиулеге;

2018 жылда 12 декабрьде Къырал Кремль дворецде  
Россей Федерацияны Конституциясыны Кюнюне жора-
ланып бардырылгъан байрам жыйылыугъа;

2018 жылда 14 декабрьде Россей Федерацияны Фе-
дерал Жыйылыууну Федерация Советини Председате-
линде Граждан обществону институтлары бла байлам-
лыкъла жаны бла Советни эмда Адамны эркинликлери 
жаны бла уполномоченныйлени советлерини Адамны 
эркинликлерини битеулю декларацисыны 70-жыллыгъ-
ына жораланнган кенгешге;

2018 жылда 18 декабрьде Къырал Думаны Граждан 
обществону айнытыу, жамауат эм дин биригиуле во-
просла жаны бла комитети эмда Россей Федерацияда 
Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный да  
къатышып биригип бардырылгъан парламент тын-
гылаулагъа; аланы темасы: «Россей Федерацияны 
Конституциясына  эмда Россей Федерацияда Адамны 
эркинликле жаны бла уполномоченныйни институтуна 
25 жыл: эсепле бла келлик заманда айныу амалла».

Эсеп сёз
Уполномоченныйни, аны аппаратыны иши  Россей 

Федерацияны эмда Къабарты-Малкъар Республиканы 
законларына бла норматив праволу актларына тий-
ишлиликде къуралады. Алай Уполномоченный бирде 
оноучула, право сакълаучу органланы  эмда башха 
структураланы келечилери  бла келишмезге да болады. 
Ала гражданланы эркинликлерин сакъларгъа борчлу-
дула, алай бирде, жарсыугъа, бу къауум бузукълукъла 
этеди. Адамла бизге ахыргъы инстанциягъача ышанып 
сёлешедиле, биз да ол ышаныуну алдамазгъа керекбиз.

Къабарты-Малкъар Республикада  адамны право-
ларын бла эркинликлерин сакълау жаны бла болумну 
тинтиу 2019 жылда право къоруулау бла байламлы уллу 
иш тындырылыргъа тийишли болгъанын ачыкълагъан-
ды. Алай эсе уа, биз къорууларыкъ, сакъларыкъ инсан-
ла бардыла, олду Уполномоченныйни баш магъаналы 
жумушу, мындан арысында да биз бу жаны бла тири 
ишлер умутлубуз.

Къабарты-Малкъар Республикада  Адамны 
эркинликлери жаны бла уполномоченный 

ЗУМАКЪУЛЛАНЫ Борис.
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Аны биринчи тизгинлери 
республикалы, район газетле-
де, «Шуёхлукъ» альманахда 
басмаланнгандыла. «Къаяла»  
атлы жыйымдыгъы уа 1971 
жылда чыкъгъанды. Кесгин 
назмула, башхаланы къат-
ламагъан сыфатла, оюмла: 
«Къаяла булут башлыкъ къы-
сып», «Бетинг жашаууму къый-
ырындан чыкъгъанында…», 
«Алтын булут алтын жауун 

къуйса да…», «Къаракъайын 
сютюн тёкгенди шош арбаз-
лагъа»… 

Ары кирген чыгъармаланы 
суратлау-магъана жанларын 
алып къарасакъ, жаш поэт 
жетишимлиди. Къанатлы сёзю 
кимге, неге жораланса да – Ата 
журтха, сюймекликге, жулдуз-
лагъа – кёзбаусузду, ачыкъды. 

Жазыучуну тил байлыгъы 
бла бирге жюрек кюйюне эс 
бурмай къояргъа онг жокъду. 
Къыйын къадары кёзге кёрю-
нюп, кёрюнмей турса да, окъ-
уучула олсагъат ангылагъан 
эдиле аны жюреги, уллу поэт-

лени жюреклерича,  кюрешден 
толгъанын. Ачый билмеген 
назму жазамыды?

МУДАХЛЫКЪ БЛА 
ЖАПСАРЫУЛУКЪ

Алийни «Узакъ аулакъ» кита-
бында  «Ючлю жоралау» деп 
бир аламат назмусу барды: 
Ата журтха, анагъа, сюйгенине 
– поэтни юч бийигине, адам 
улуну да юч Гъаршына  атал-
гъан. Журту –  «назмучуну жа-
рыкъ тюшю», анасы – «мудах 
тюшю», сюйгени уа – «ырахын 
тюшю». Поэтни кёлю тынгы-
сызды – жаланда ата журтду 
ышаннганы,  башха насыб а 
– болжаллы.  

Автор, кёчгюнчюлюк къый-
ынлыгъын, ёксюзлюкню, ач-
лыкъны, жаланнгачлыкъны да 
сынагъанды. Андан жазады 
шургулу тизгинле: 

…Анам узакъ къалып,
               мен жилядым бауда.
Анасызлай болуп турдум, анам 
                                        сауда.

Къартдан ёле турсам да мен, 
                                          ёлмез
Сабийлигим кёрген палах, 
                                        кетмез.
Жюрегими мюйюшюнде
Жашчыкъ жиляйды тюшюнде –
Мудах, сарыбашчыкъ,
Рахын, зыккыл жашчыкъ…

Адам кёп затны унутады. Бек 
ачыгъанын а – угъай.

Аны жапсаргъан жаланда 
бир оюм барды: дунияда хар 

зат да болгъанды анга дери: 
къууанч, жарсыу,  къыйын-
лыкъ, махтау, игилик, аман-
лыкъ, ариулукъ, эришилик, 
уллулукъ, гитчелик да… Андан 
сора да боллукъду.

ЖУЛДУЗЛАГЪА 
ЖЫР ТАГЪА

 «Жулдуз сюрюуле» эм 
«Жаннган жулдузла» деп эки 
китабы барды. Ол кюнню, 
айны, жулдузланы юсюнден 
кёп жазгъанды. Бирде, поэтни 
ёз жагъасы кибик, жууукъдула 
ала, бирде, къол, умут да жет-
мезча, бийик. 

«Жети» деген сёз жюрюйдю 

назмулада. Анга поэт энчи магъ-
ана салады. Халкъ чыгъармачы-
лыкъда да алайды: жерни жети 
къатысы, кёкню жети къатысы, 
«Жети кере ёнчелемей кесме»,  
«Джетегейле джети айланмай, 
танг атмаз»… 

Нек? Бусагъатда астрономи-
ядан алимлени айтханларына 
кёре, кёкде кёрюнюп тургъан 
жети планета, Жетегейледе, 
Чёмючледе да жетишер жулдуз 
барды.  Баям, бизни ата-баба-
ларыбыз ол жаны бла билимли 
болур эдиле –  ол санны ажайы-
плыгъына ийнаннгандыла. 

...Жети жолда кесим жангыз 
                                     барама, 
Жети атха дарий къамичи 
                                           урама, 
Жети жерде, жетеуленча, 
                                       солуйма, 
Жети айны жети жаудан 
                                      къоруйма.
Ол фантазиялы жолда бар-

гъан поэт жангыз эсе да, жол 
къыйынлыгъы, женгиллиги, къу-
уанчы, жарсыуу да жетеуленнге 

жюкдюле. Ол а атлайды, кёкге 
минг жылла алгъача чыкъгъан 
жулдузлагъа, айгъа къарай, 
алагъа жыр тагъа. 

Ала – табийгъат ариулугъу,  
къыз бла жашны сюймекли-
клерини шагъатлары,  къойчу 
къошну, мамыр элни, мудах 
адамны, тойчуну да бетлерин 
бирча жарытханла. 

 ЫШАНЫУЛУКЪ
Жашау адамны ёлюмю бла 

бошалмагъаныны философия-

сы жашайды Алийни назмула-
рында. «Жер баллада» дегенде 
автор, адам ёлсе да,  жерде 
битеу ол сынагъан, ол билген 
затла – тарла, къарла, къая баш-
лада кёгерген хансла, ойнагъан 
жашчыкъла…къаллыкъдыла 
дейди. Алгъынча барлыкъдыла 
аскерчиле парадда, уруш бол-
са уа, окоплада солурукъдула 
солдатла. 

Махтаулукъ, жигитлик, адамны 
«аламны жарытхан ниети» – 
бети, уруш, жауун да… къалыр-
ла. Кетгенлени къууандыра, жар-
сыта билгенча, ала келликлеге 
да къучакъ керирле дей, поэт 
ызында, сюймеклик айланнган 
дунияда къаллыкълагъа мах-
тау, алгъыш сёзюн айтады, кёл 
этдиреди. 

ДЫГАЛАСЛЫКЪ
«Адамлыкъ» назмуну лирика 

жигити жер юсюнде тюрлю-тюр-
лю сыфатлагъа кире айланады. 
Тау суулача, тёшден энишге ай-
ланады, алай «ташлагъа абына-
ды».  «Къушлача», тау башлагъа 
чыгъады, алай тёппесин айгъа 
жетдиреди. «Кёллеча», айны, 
жулдузну да жутады, алай кюн 
аны къурутуп къояды. «Кийик-
ча», тауда, агъачда жюрюйдю, 
алай уучудан сескенип тохтайды. 
Алай эте келип, адам сыфатына 
къайтады. Автор бу назмуда 
инсан излегенден тоймайды, 
жашау чархын бургъан да аны 
сейирсине, сукълана билгениди 
деп аны айтады. 

«Къысыр къаяла» назмуда му-
дахлыкъ лирика жигитге къаяла-
дан келгенча кёрюнсе да, баямы 
уа башхады: аны кеси мудах-
лыгъы кёчеди къаялагъа. Кече, 
къая башында сууукъ жулдузла 
тохтайдыла. Не сагъыш этедиле 
къаяла? Аланы ёлюмсюзлю-
клери баямды –  «турлукъдула: 
бирде къарла жауа, тие бирде 
уа кюн». Адамла алагъа уша-
магъанларына жарсыйды поэт. 
Алай болса, адам улу хорлар эди 
къыйын ёмюрлени. 

ЖАНГЫЧЫЛЫКЪ
Алий кёп жылланы ичинде 

назмуну къуралыу тюрлюле-
рин тинтип, малкъар поэзияны 
онгларын кенгерте баргъан-
ды. Жангы ызла, жангы жолла 
ача, тёре болуп къалгъан сил-
лабо-тоникалы тёрт тизгинни 
гыллыуларын тюрлю-тюрлю 
тизип, сынагъанды. Москвада 

Адабият институтда окъугъан 
заманындан башлап, дуния по-
эзияны къуралыу формаларын 
тинтип, малкъар назмучулукъну 
да алагъа тийишли даражагъа 
чыгъарыргъа итиннгенди. 

Алда сагъынылгъан «Узакъ 
аулакъ» атлы китапха окъуучула 
«Ючгюл назмула» деп атагъан-
дыла. Ала, хар эки тизгинден 
жик санлары азая, ол тюрлю 
форма бла къураладыла. Алай 
макъамлары макъамлай къа-
лады, къуралыу халлары да 
бир тюрлю бир къошумчулукъ 
излетмейди.

Сабийликни жели урду –
Эки кёзюм тузлу болду.
Аны ючюн мында, –
Тымсыз аулакълада, –
Мен – кюз чапыракъ.
Узакъ аулакъ –
Артда,
Алда.
Ол сонет формаланы да жа-

зып кёргенди тюрлюлерин. Тил 
байлыгъыбызны тап хайырлана 
билгени себепли, Алийни этген 
сынамларыны хайырындан кеп-
ге урулгъан назмула жаратыл-
гъандыла.

ХАПАР ЖАНРГЪА ДА 
КЪОШУМЧУЛУКЪ

Алий къара сёз бла да жаз-
гъанды. «Сюргюн» жыйым-
дыкъгъа кирген «Къара ийнек» 
хапары психология теренлиги, 
сезим жаланлыгъы бла  жю-
регинге илинип къалады. Ол 
жашчыкъны атындан барады. 
Азиягъа кёчюрюлген, апчыгъан, 
жунчугъан халкъны бир келечи-
си, къарт Салимгерий, бу уллу 
артыкълыкъны сылтауун ангы-
ламай, уллу азап чегеди. 

Жалгъан дау бла тутулгъан 
жангыз жашыны жарсыуу да анга 
къошулуп, ол ауур  жюкню элтир-
ге кюч-къарыу излейди, ачыуун-
дан этмез затларын этеди. Аны 
жаланда биргесине ийнек кютген 
къоншу жашчыкъ ангылайды. 

«Ёлмезхан» деген хапарда  . 
Сталин ёлген кюн бир къазах 
элде саны болмагъан миллетле, 
ол хапаргъа къалай тюбегенлери 
суратланады. Ёлмезхан – чыгъ-
арманы баш жигити, жюзден 
атлагъан жашаулу тиширыу бы-
лай кесамат этеди: «Игилик да, 
аманлыкъ да этмеген бир кере 
тууады, бир кере ёледи. Ахшы 
адам а ауушмайды. Аты жырда, 
таурухда къалады. Жарсыугъа, 
аллай мингден бири болады… 
Бу кетген фыргъауун кибиклени 
уа бир кере Аллах жокъ этеди, 
экинчи кере уа – халкъ…»

Эки жашаулу тиширыу ушакъ 
эте олтурадыла узакъ сюргюнде. 
Алада аллай бир жылыу, аллай 
бир тазалыкъ барды, жашчыкъ, 
алагъа тынгылай, ангылайды: 
заман нени да элтеди, быллай 
шартланы уа угъай.

 «Акъ булутчукъ» эм «Суу 
тирмен» деген  хапарла сюргюн 
жолларында сабий да, уллу 
адамча, кесини инсанлыгъын 
кюреш бла тохташдыргъанын 
кёргюзтедиле. Дагъыда Алий 
малкъар адабиятда биринчи 
болуп, «Жулдуз мухажирле», 
«Кимни арбасына минсенг» 
деген илму-фантастикалы по-
вестьле жазгъанды. 

Къалам къарындашыбыз Бай-
зулла башхалагъа ушамагъан 
энчи сёзю, энчи ызы болгъан 
поэт, жазыучу эди. Жолу ныхыт-
лы, чыгъаналы бола келген эсе 
да, магъаналы эди. Жашауу, 
этген иши да – ариу, адамлыгъы 
жарытып.  

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.

***
Жангыз наратча къаяда,
Жылыу алалмайын кюнден, 
Жашайма мен да дунияда – 
Алай а не хайыр менден?

Ма, ол наратча, керексиз 
Тартылгъанлай жулдузлагъа, 
Тенгле арасында тенгсиз 
Къалдым, ышанмай 
      дуниягъа. 

Кирпик къакъгъанча, озарла 
Къадар манга берген жылла, 
Жаннган жулдузча, батарла 
Дуния тенгизине ала.

Нарат къурур. Сындырырла 
Желле аны бутакъларын. 
Алай а, бил, – жылытырла 
Адамланы отунлары. 

Кетерме мен да дуниядан,
Алай менден сора жерге 
Урлукъ  тюшерми жашауда 
Бизден сора келликлеге? 

Ийнан, менден сора келлик, 
Къыйын кюнде жолгъа 
     чыкъдым, 
«Эталгъанымча, игилик 
Этерме», – деп, алгъа 
      бардым.

***
Назмулада сарнай, олтур 
                                   да тур, 
Жангызлыкъны боранында 
                                 юшюп: 

Мёлек кибик къызны сюйюп,обур 
Кибигине къалай къалдынг 
                                     тюшюп?

Алай а, юзмей умутну, жаша,
Кеси терслигинге кесинг кюле: 
Сайлай эдинг да – чий гыржын 
                                        аша; 
Ашамасанг а, тур ачдан ёле!.. 

***
Бийик сёзню айтырыгъым 
                                     келеди,
Сени эсгериучу заманымда;
Алай а бир оюм аны бёледи:
Мени сюерча, жокъма 
                                  къатынгда.

Жанынг жазыкъсынырча – 
                                 амалсызма: 
Тапсыз жанны къапханына 
                                  тюшдюм. 
Шайтан – жарлыды, мен а – 
                                насыпсызма, 
Ийнан анга, мени татлы 
                                   тюшюм!

Сени бла тюберге мурат этеме 
Бу къыш ингирледе бир 
                                     насыпха: 
Жюрегими, саугъа этип, 
                                        элтеме,
Сюйсенг – жапсар, сюйсенг 
                              а – ат отха!

***
 Къалай игиди бу жашау, бизге 
                          бурса бетин:
Толады умутунг, таза болады 
                                   ниетинг.

Жырым – жарыкъ  адам тойда 

           айтхан кибик алгъыш, – 
Болады да жарыкъ  жырлайма, 
                  этмей бир сагъыш.

Манга кёлюн басып, анам 
                рахат тарайды жюн;
Алай, неден эсе да, аз 
         тюшеди аллай кюн...

Палах бюгалмайды мени, 
                 алай кёбюсюнде 
Аны мудах шартын кёрюрсе 
                сен кёзлеримде. 

Жаным жана отда, мен ненча 
                   термилдим сайта? 
Андан уллу палах тапсанг, 
                  билдир аны манга!

Алай а сен да бил:  сюймеклигим 
                           берген жарсыу 
Назму болуп чыкъса, болады 
                       жюрекге асыу.

Ёлалмайма, унуталгъан да 
                         этмейме сени:
Къара жинле къаргъыш 
           кёлгеми атдыла мени?

Кече жукълап, тюшде умут 
                  эте, къарай санга, 
Уянмайын къалсам ёлюп, иги 
                             эди манга.

Жаханимни отун сезгенча 
                       мен жюрегимде,
Билдим: сенден сора манга 
      бир къыз да жокъ  жерде.

Алгъын, къызны чырайына 
                  къарап, жаратханда,
Ол сюймеклик сундум да, 

алдандым жашауумда.

***
Жазыкъсынамыса? Къарачы, 
              жокъду мадарым! – 
Шибля ургъан терекча, 
             кёрюнеди къадарым.

Чыгъады чюй бла чюй. Къая 
               эрирчады кюйюм: 
Къалай бла чыгъаргъын 
  сюймекликни ачы чюйюн?!

Ажал берир эди, дедим, 
                   жюрегиме азат:
Хайран болгъан башда 
 болгъанды аллай да бир зат.

Жашау учузду жюрекге, 
               сенден бурса бетин: 
Къаршы жууукъладан окъун 
                     боласа искилтин.

Кёпден бери ауруп, аякъ  юсге 
                          тургъан адам 
Бизден башха тюрлю атады 
                   дуниягъа къарам:

Балдан татлы болады жан 
            жаны кирген жаннга – 
Кырдык да биринчи кере 
                   чыкъгъанчады анга.

Сюймеклигинг болса манга 
                   сени жюрегингде, 
Жангы туугъанча дуниягъа 
          боллукъма мен жерде.

Жазда чакъгъан терекча, 
             къууанчлы назмулада 
Махтарма дунияны, насып 
            тапсам къарамынгда.

Зухураны баш иеси эртте ау-
ушуп, тёрт сабийни анга ке-
синлей ёсдюрюрге тюшгенди. 
Болушлукъ этген хазна адам 
табылмагъанды. Къалай - алай 
болса да, юч жашына бла къы-
зына бийик билимле алдырып, 
юйюрлюле да этгенди таулу ана. 
Бюгюнлюкде аланы хар бири да 
бирер  жерде ишлей, баш кечин-
диредиле. Ынна да туудукълары-
на къууана заманны ётдюреди. 

Ана, таулулада  болгъан тё-
редеча, гитче жашы Ахмат бла 
турады.  Ол  аскер къуллукъчуду. 
Юйюрю бла бир  талай жылны 
Ростовда жашап, туугъан элине 
быйыл жыйышханды. Юйдегиси 
Марьям бла эки сабий ёсдю-
редиле.  Келинни бла  къайын 
ананы аралары  бек игиди.    
Ахматдан сора, Зухураны бир 
къызы бла эки жашы бардыла. 
Барысы да бир бирге билеклик 
эте кечинедиле. Ол а таулу ана 
аланы тюз юйретгенини хайы-
рынданды. 

…Сегизинчи март Зухураны 
туугъан кюнюдю. Миллетибизни 
къадарында ол къара кюн бол-
гъаны себепли таулу тиширыу 

бир заманда да аны байрамча 
белгилемегенди. Алай бир кере 
да алгъа сабийлери  аны жюре-
гин къууандырмай къоймаучуду-
ла. Эки абадан жашы тышында 
болгъанлары себепли ол къызын 
сакълагъанды. Гюллени неден 
да бек сюйген тиширыугъа андан 
уллу саугъа болмаз жер башын-
да. Жашыракъ заманында аны 
кеси арбазы да аладан толу 
болуучу эди. 

Тюшде ана, терезеден къарап,  
Ахматны келип тохтагъанын 
эследи. Андан жаш машинадан 
уллу гюл къысымны тюшюрдю. 
Зухура сабийча къууанды, аланы 
кёрюп. Алай Ахмат гюлле бла 
юйню кеслери жашагъан эшиги 
таба атланды. Ол кезиуде аны 
жюрегин бир сейир мудахлыкъ 
къысды. Къысым анга угъай, 
Марьямгъа эди 8 мартны бай-
рамына. 

Бир кесек  заманны ана,  шош 
сюелип,  тебалмай турду. Жашы 
бла келини татлы жашагъанлары 
аны бек къууандыра эди. Бу жол 
да ол гюллени аз да къызгъан-
мады келининден. Алай жашы, 
аны сансыз этип, жангыз бир 

гюлчюк бла атын тапмагъаны   
жюрегин жер бла тенг этгенди…

Ол  бир кесек эс жыйгъанда, 
Ахмат ашыгъышлы къабакъла 
таба атланып, машинасына ми-
нип, артха, ишине, тебиреди. Ана 
къызы келирин ашыгъып сакъ-
лай эди. Къарангы бет ала, Асият 
да келди сабийлери бла анасын 
алгъышларгъа. Келин да кеси 
этген тортун   холодильникден 
чыгъарып, барысы да чай ичди-
ле.Сора сабийле да, Марьям да 
болмагъан кезиуде Асият ананы   
мудах болгъанын эслеп, не бол-
гъанды, деп сорду. Зухура, сёз да 
айталмай, жиляп къалды. Ахмат 
алай этерикди деп сакъламагъан  
эгеч: «Сени гюллеринги энди 
келтирликди» - деп жапсарыргъа 
кюрешди. Болсада къарындашы 
аналарын сансызлап къойгъаны 
уа аны кесини жюрегин да тарс 
деп атылтханча этгенди…

Ахмат да ишден кечирек келди. 
Ол машинасын арбазгъа сал-
гъан кезиуде, Зухура терк-терк 
терезе къатына жууукълашды. 
Алай…

КЪАСЫМЛАНЫ Аминат. 

Акъ топуракъчы Гочаланы 
Бораны юсюнден тамата-

ладан эшите тургъанма. Ол 
Чегем ауузунда аты айтылгъан, 
тирилиги бла ырысхы этген, мал 
жайгъан, хар жюз ийнекден жюз 
бузоу алгъан киши болгъанды. 
Мал кютерге уа бегендеге Ха-
даужукъланы бийден Заюково 
жанында жер алгъанды. Ол ие 
болгъан жерге бюгюн да «Бора» 
деп айтылады. 

Аны юй бийчеси Шахмырза-
ланы Сослийни аты уа Сергей 
Миронович Киров жюрютген 
жамычы бла байламлыды мени 
эсимде. Уста къоллу таулу къыз 
этген жамычыны анга рево-
люционер тенги Жансуйланы 
Дауут бергенди. Ол Сослийни 
киеую эди.

Бораны къадары аны кибик 
ырысхылы адамланы жа-

шауларындан башха болмагъ-
анды – малларын колхозгъа кеси 
бергенди, алай болгъанлыкъ-
гъа,1933 жылда  аны атын кулак-
га чыгъаргъандыла, эки жашын 
да тутуп, сибирлик этгендиле. 

Таматасы Хасан Къазахстанны 
лагеринде беш жыл олтургъан-
ды. Кичиси Магометге да беш 
жыл берген эдиле. Атасы, онг 
этип, кёп бармай аны чыгъар-
гъанда. 

Сибирлик сынагъан Хасан, 
Чегемге киргенлей, аны аскер-
ге чакъыргъандыла. Ол жыл 
окъуна Уллу Ата журт уруш баш-
ланып, таулу жаш къаты сер-
мешлеге киргенди,  къазауатдан 
къайтмагъанды. 

Кичи жашын лагерьден уллу 
ахча берип чыгъаргъанлай 

окъуна, мында анга тынчлыкъ 
болмазын билген Бора, аны 
окъургъа Ленинградха жибер-
генди. Ол анда Вознесенский 
атлы финанс-экономика ин-
ститутда окъугъанды. Андан 
къайтханлай, эки жылны Чегем 
районда ишлегенди – алгъа рай-
финотделни таматасы, ызы бла 
райисполкомну председателини 
орунбасары болуп.

Билимли къуллукъчу болгъа-
ны себепли Магометни урушха 
алмагъандыла, партизан ишни 
къураргъа къатышсын деп, 
мында къойгъандыла. Ол  экиге 
айланнган эгечи Жансуйланы 
Шамса бла бирге Элбрус жа-
нында партизан отрядда бол-
гъанды. 1942 жылда ноябрьни 
ахыр кюнлеринде фашистле 
Чегем ауузуна киргенде, анда 
жаралы болгъан ахлуларына 
онг тапдырыр ючюн таула бла 
Акътопракъгъа ётгенди. 

Жумушун тындырып, артха 

кетип бара, аллын бир къауум 
атлы тыйгъандыла – киргинчи-
леге къуллукъ этген полицайла. 
Къачып да къутуллукъ болур 
эди жаш адам, алай биргесине 
къайын атасы Жансуйланы Ню-
зюр болгъанды. Анга къоркъуп, 
аланы ичинде танышла чыгъып, 
алагъа базынып Магомет ол 
ишни эталмагъанды. 

Ала уа  бир эллиле болгъан-
лыкъгъа, анга бет этме-

гендиле, тутуп, Тёбен Чегемде 
райисполком болуучу юйню под-
валына атхандыла, декабрьде уа 
башха тутмакъла бла Нальчик 
тийресине келтирип, алайда 
ёлтюргендиле. 

 Аны юй бийчеси Сахинат жый-
ырма бла юч жылында къолунда 
юч сабийи бла къалгъанды. 
Аланы жанларын сакълар ючюн 
кёчгюнчюлюкде Къазахстанда 
Джамбул атлы колхозда чю-
гюндюр бахчалада айырмалы 
ишлегенди. Ленинни орденине 
тийишли болгъан Геккиланы 
Зухра бла бирге Москвагъа эл 
мюлкню кёрмючюнде (ВДНХ) 

да болгъанды. Анда Сахинатны 
майдал бла эм кюйюз бла саугъ-
алагъандыла.

Ата журтха къайтханда, Гоча-
лары Хушто-Сыртда тохтагъ-

андыла.  Юйюр таматасы Мару-
ся Гижгиланы келинлериди. Аны 
баш иеси Сагид Хушто-Сыртда 
колхоз, эл тамата да болуп тур-
гъанды. Аны кичиси Фатимат 
Аппайладады. Ол,  КъМКъУ-ну 
бошап, орус тилден бла адаби-
ятдан устаз болуп ишлейди. Баш 
иеси Борис КъМР-ни эл мюлк 
жаны бла сыйлы къуллукъчусу-
ду, кёп жылланы Тёбен Чегемде, 
Булунгуда да колхоз председа-
тель болуп тургъанды. 

Музафар а, Магометни жан-
гыз жашы,  атасындан жыл 

да болгъунчу айырылгъан къагъ-
анакъ, школну бошап, аскер 
къуллугъун толтуруп къайтхан-
дан сора Орджоникидзеде (Вла-
дикавказ) Тау эл мюлк инсти-
тутну экономика факультетинде 
окъугъанды. Урунуу жолун Чегем 
районну статистика управления-
сында башлагъанды. 

Андан арысында Яникойда 
Байсолтанланы Алимни атын 
жюрютген  колхозда баш эконо-
мист,  эл мюлк министерствода 
план эм производство бёлюм-
ню таматасы, республиканы 
Госпланыны председателини 
орунбасары, КъМР-ни экономи-
ка эм сатыу-алыу министрини 
орунбасары болуп ишлегенди, 
агропромышленный комплекс, 
эл мюлк, аш-азыкъ эм башха 

бёлюмледе уруннганды. 

Ол республиканы айныу про-
граммаларын жарашды-

рыргъа да къатышханды. Аны 
башчылыгъы бла «1992-2000 
жыллада Къабарты-Малкъар 
АССР-ни тау эллерин терк айны-
тыуну мадарлары» деген проект 
хазыр болгъанды. Ол «1996-2000 
жыллада  малкъар халкъны со-
циал-экономика жаны бла айны-
тыу эмда миллет-культура жаны 

бла жангыртыу» деген федерал 
программаны жарашдырыугъа 
да къатышханды.  Аны толтурул-
май къалгъанына  бюгюн тамата 
бек жарсыйды.  

Таулу жашны билими аллай 
уллу ишлеге жетишгенин а къы-
рал оноучула кёп кере белги-
легендиле – ол республиканы 
Министрлерини Советини (эки 
кере), КъМАССР-ни эл мюлк 
министерствосуну (беш кере),  
башха ведомстволаны да махтау 
къагъытларына, «Урунууну ве-
тераны» эм башха юбилей май-
даллагъа  тийишли болгъанды. 

Ол жашауун Мырзаланы 
Жафарны къызы Асият бла 

байлагъанды. Ала  юч къыз бла 
жаш ёсдюргендиле, тёрт иги 
тукъум бла жууукълукъ жюрюте-
диле: Джаниджа Куршаладады, 
Лаура Къаракъызлада, Лейля 
– Маммелада. Жигит аппасы-
ны атын жюрютген Магомет а 
Бечелланы къызлары бла юйюр 
къурагъанды. Къартланы къуу-
анчлары он туудукъларыдыла. 

Жашауун, жашлай кетген 
атасыча, ариу бардырады Му-
зафар. Не къыйын сынаула 
кёрген эсе да, адамлыгъын тас 
этмегенди, жюреги – жумушакъ, 
сёзю – ариу, къылыкъ хунери 
адет-тёре излегенча болуп жа-
шайды. Узакъ ёмюрню ариу 
ётдюрсюн!

КЕРТИЛАНЫ Сакинат.

Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге

Алий БАЙЗУЛЛА 

Аны баш ышанлары - усталыкъ, 
жууаплылыкъ, адежлик

Гочаланы Музафар студент 
тенглери бла тюбешиуде.

Болгъан зат 

ГЮЛЛЕ САКЪЛАП КЪАЛГЪАН АНА

Курданланы Валерий, Зумакъулланы Танзиля эм Байзуллаланы Алий.

ЖОЛУ - НЫХЫТЛЫ, 
СЁЗЮ, ХАТЫ - ЭНЧИ

Эсде тутуу

Бу кюнледе малкъар поэт Байзуллаланы Локъманны 
жашы Алий туугъанлы сексен жыл болады.  Ол гирхо-
жанчыды. КъМКъУ-ну филология факультетинде ызы бла 
Москвада Горький атлы адабият институтда окъугъанды. 
Тырныаууз шахарда шахтада, малкъар газетде, респу-
бликалы радиода, телевиденияда, «Нюр» журналда да 
ишлегенди. 
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- Хауа болумланы терк-
терк тюрлениулери абадан 
адамланы окъуна борбай-
ларын къыяды. Сабийле 
уа бютюнда къыйнала бо-
лурла?

- Аллай тюрлениуле ар-
тыгъыракъда вегето-къан та-
мыр дистаниясы болгъанла-
ны бегирек жунчутадыла. Ол 
диагноз а, жарсыугъа, жети 
- сегизжыллыкъ сабийлени, 
асламысында къызчыкъ-
ланы, 25-80 процентинде 
тохташдырылады.

Жаз башында уа аланы 
бу затла къыйнайдыла: терк 
арып къаладыла, ишлерге 
кючлери къалмайды, бир 
затха иги эс буралмайдыла. 
Осал жукълайдыла, кёлсюз-
дюле, таукелсиздиле, бир 
затдан терк къоркъуп къала-
дыла эмда терк ачыуланады-
ла, жюреклери болгъан жер 
терк-терк ауруйду, башлары 
тёгерек айланады, артериа-
лы  басымлары тюшеди неда 
кётюрюледи. 

Аллай диагнозлу сабий-
ле къуруда педиатрларыны 
къарауунда турургъа керек-
диле. Жаз башында бла кюз 
артында уа артыгъыракъда 
уллу кёллю болмасала игиди.  
Энчи  эсни кюнню низамына 
бурургъа тийишлиди.

Къарыусузуракъ сабий-
лени ашлары витаминли 
болургъа тийишлиди. Дагъ-
ыда телевизорлада бериу-
леге къарауну да мардагъа 
салыргъа, компьютерден а 
кенгирекде турургъа, таза 
хауада кёбюрек айланыргъа, 
зарядкала этерге керекди, 
тюрлю-тюрлю массажла да 
тамырлада къанны юйюш-

мей терк жюрюуюне себе-
плик этедиле. Быллай дар-
мансыз къуралгъан терапия 
болушмаса уа, заманны оз-
дурмай, врачха кёрюнюрге. 
Сабийни халына кёре анга 
энчи багъыу буюрулады.

- Дагъыда къаллай ауру-
ула къозгъаладыла жылны 
бу кезиуюнде?

- Жюрек ауруула бегирек 
къозгъаладыла. Гипертония 
кризисле, баш ауруула, брон-
хиальный астмалары бол-
гъанла да къыйналадыла. 
Аны себепли хар дарманны 
болушур кезиую болгъанын 
эсде тута, аланы заманында 
ичерге унутмагъыз, нервала-
рыгъызны сакълагъыз.

- Арт жыллада гепатитни 
«В» эм «С» формалары 
кенг жайылып, ала жукъ-
гъан сабийлени саны уа 
терк ёседи. Кеси аллына ол 
аурууну ышанларын къалай 
билирге боллукъду?

- Саулукъ сакълауну би-
теудуния организациясыны 
билдириуюне кёре, дунияда 
гепатитни бу къауумлу ви-
русларын аслам адам ай-
ландырады. Аны жюрютген, 
къозгъагъан да адам кесиди. 
Жарсыугъа, вируслу гепатит 
жыл санлары тюрлю-тюрлю 
болгъан сабийлеге жугъар-
гъа боллукъду. 

Сёз ючюн, къан къуюу 
бла, адамны терисинде жа-
рагъа  толу тазаланмагъан 
инструментле бла тийилсе, 
тиш кабинетледе, этлерине 
тамгъа сала туруп, эндо-
скопия эте туруп. Ананы 
къарнындагъы сабийге да 
ананы ауурлугъу болгъан 
кезиуюндеги къарауланы 

юсю бла жукъдурургъа бол-
лукъду. 

Гепатитни «В» тюрлюсю 
«С» тюрлюсюнден танг ай-
ырмалыды. «В» тюрлюсю 
башлана туруп, адам къары-
усуз болады, башы ауруйду, 
чархы, саны, сюеклери да 
буруп къыйнайдыла. Эти 
чапырыргъа боллукъду. 
Къызыулугъу уа 38-39 гра-
дусха жетеди. Къарыны ау-
руп, баууру бла талагъы да 
мардадан уллу боладыла, 
сапырандан да аурургъа 
боллукъдула.

Гепатитни «С» тюрлюсю 
хазна билинмей жаланда 
анализле берип, лаборато-
рия тинтиуледе ачыкъланыр-
гъа боллукъду. Хар заманда 
да аллай саусузну баууру 
цирроз болуучуду. Вируслу 
гепатитни къайсы формасы 
да лаборатория тинтиуледе 
ачыкъланады.

Гепатитни «В» тюрлюсюн-
ден жаланда дарман салыу 
бла сакъланыргъа онг бар-
ды. Энди дарман салыуну 
аллай тюрлюсю, календарь 
жумушлагъа къошулуп, са-
бийлеге туугъанлай окъуна 
этиледи.

Аны этгенден сора сабий-
ни иммунитети кючленеди. 
Чархы онбеш жылгъа тенг-
ли жетерча къарыу алады. 
Мени оюмума кёре, вируслу 
гепатитни «В» тюрлюсюнден 
сакъланыр жангыз амал, 
айтханымча, дарман салы-
уду. Аны юсюнден толуракъ 
билирге сюйгенле кеслерини 
педиатрларына неда имму-
нологларына сорсунла.

- Жаз башы авитаминоз 
кёплени къыйнайды. Ол 
халдан чыгъар ючюн, не 
этерге керекди?

-Кертиси бла, жылны бек 
ариу кезиуюнде, адамны 
чархындагъы витаминле тар-
къайып, гиповитаминоздан 
кёпле апчыйдыла.Алайсыз 
да витаминледен жарлы 
ашыбызгъа артыгъыракъ эс 
бурургъа керекбиз.Сабийни 
чархы къарыусуз болгъаны 
бла байламлы жаз башында 

ишле бютюнда кёпча, къый-
ынча кёрюнедиле.

Кеси сабийлеригизге, ке-
сигизге да болушургъа сюе 
эсегиз, жемишлени бла кё-
гетлени асламыракъ ашагъ-
ыз. Кёгет, жемиш сокла 
ичигиз. «Центрум», «Ви-
трум», «Компливит» деген 
витаминле, «Мультитабс» 
комплексле бек игидиле. 
Была адамны иммунитетин 
ауруулагъа къажау сюела-
лырча кючлендиредиле.

Сабийни иммунный систе-
масын бузгъан неда къары-
усуз этген тёрт зат  барды: 
табийгъат шарт (хауаны, 
сууну кирлиги), юсге кийил-
ген кийимлени эм ашарыкъ 
продуктланы осал качество-
лукълары, психология шарт 
- стрессле, аш ашатыуну 
балансын бузуу неда ашда 
белокланы азлыгъы. Была 
барысы да иммунитетни 
тюшюредиле.

Иммунитетни сакълар эм 
кючлер ючюн, жашауда ке-
син тап жюрютюрге керекди. 
Ашны не къадар белокладан, 
кёгетледен бай этерге, аны 
заманында ашаргъа, консер-
ва продуктланы, къакъ этил-
ген этлени, татлы азыкъланы 
уа не къадар азайтыргъа.

Жаз башында, кюз артын-
да бла къышда бирер айны 
витамин-минерал  комплекс 
ичип, чархыгъызны кючлен-
диригиз. Эрттеден созулгъан 
аурууларыгъыз бар эсе да, 
алагъа заманында багъыу 
этерге  тийишлиди. Онглары 
болуп, къарыусузуракъ са-
бийлени ата-аналары тенгиз 
жагъада солургъа элталса-
ла, андагъы  хауа бла солугъ-
ан кёп тюрлю ауруулагъа иги 
болушады, тау хауа да алай.

Профилактика дарман 
салыуну заманында этерге 
унутмагъыз, багъалы анала! 
Балаларыгъыз бла кёбюрек 
заманны ётдюрюгюз, ол 
алагъа къууанч болгъанын 
унутмагъыз!

Ушакъны БАЙСЫЛАНЫ 
Марзият бардыргъанды.

 Къабарты-Малкъар къырал универси-
тетде  «Ана тилим - жаным тиним!» деген  
республикалы конкурсну чеклеринде 
9-11-чи классланы окъуучулары   орус, 
малкъар, къабарты тилледен  проект 
ишлерин къоруулагъандыла.  Школчу-
ла  жашагъан жерлерини, эллерини, 
шахарларыны, районларыны белгили  
адамларыны, кеслерини тукъумлары-
ны юслеринден жазгъандыла. Аланы 
иги кесеги адабиятыбызны мурдорун 
салгъан Мечиланы Кязим туугъанлы   
160-жыллыгъына жораланнгандыла. 

Конкурсантла, аудиториялагъа юле-
шинип, проектлерин къоруулап баш-
лагъынчы, аланы алларында насийхат 

сёзле бла  КъМР-ни Жарыкъландырыу, 
илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны 
бла министерствосуну  бёлюмюню тама-
тасы Ахайланы  Лариса бла  КъМКъУ-ну 
проректору Артур Кажаров сёлешген-
диле. 

-Сиз сайлагъан темала бек магъа-
налыдыла, кеслери да илму ишлеге 
жууукъдула. Ол къууандырады. Мен 
окъугъан кезиуде профессорладан 

бирини  айтханын бир да унутмайма.  
«Республикада  проблеманы кётюрген 
курсовой иш жазгъан  диссертациядан 
да магъаналыды»,-деген эди ол. Керти 
окъуна, жашагъан жерибизни бизни 
кесибизден иги бир киши да билмей-
ди.  Сизнича хунерли сабийле болгъан 
къадарда, келир заманда  айтхылыкъ 
алимле да чыгъарыкъларына сёз да 
жокъду,- деп чертгенди проректор.  

Малкъар тилден бла адабиятдан  про-

ектле хазырлагъанлагъа  окъуу юйлени 
директорлары, устазла, методистле да 
багъа бергендиле. Аланы араларында 
Чочайланы Люба, Толгъурланы Пил-
жан, Аппайланы Фатимат, Чабдарланы 
Зухура,  Чеченланы Ариужан.  Жюриге 
председательликни уа Нальчикде  27-чи 
номерли мектепни  устазы  Гелястанла-
ны Людмила этгенди.

Конкурсну юсюнден айтханда уа, 
бызынгылы школчула устазлары Чо-
чайланы Нажабат бла бирге  анга, 
хар замандача, къуру къоллары бла 
келмегенлерин чертирге сюеме. Ала   
Кязимге, ол жашагъан элге, юйю-му-
зейине  жораланнган суратла, башха 
затла да келтирип, сейир  кёрмюч къу-
рагъандыла.

Проектлени къоруулауну эсеплери 
бу кюнледе чыгъарыллыкъдыла, сай-
ламаланы авторлары уа битеуроссей 
олимпиадагъа къатышырыкъдыла. 

ХОЛАЛАНЫ Марзият.
СУРАТДА: (башында) Фрийланы Алан 

ишин къоруулагъан кезиуде.
 Суратланы автор алгъанды.

Къулийланы Къайсын 
атлы Малкъар къырал 
драма театр сахна ис-
кусствону сюйгенлени 
Чингиз Айтматовну «И 
дольше века длится день» 
атлы романына   кёре  са-
лыннган «Ажашханла» 
деген спектакльни пре-
мьерасына чакъырады.  

Оюн  2019 жылда 
20 мартда  Къырал 
концерт залда (Шо-
генцуков атлы орам, 
28)   кёргюзтюллюкдю. 
18.00 сагъатда башла-
нырыкъды. 

Соруулары болгъанла 
бу телефон номерлеге 
сёлешсинле:  8(8662) 
77-34-85; 8-938 700-
09-08.

Малкъар халкъны къы-
раллыгъы къайтарылгъан 
к ю н н г е  а т а л ы п  2 0 1 9 
жылда 28 мартда «Тау 
той» байрам къураллыкъ-
ды. Концертге КъМР-ни, 
КъЧР-ни  да атлары ай-
тылгъан артистлери къа-
тышырыкъдыла.  Ингирни 
программасында  жыр, 
тепсеу, чам,  кюлкю  аслам 
боллукъдула. 

Концерт Музыка те-
атрда бардырыллыкъды, 
18:30 сагъатда башла-
нырыкъды. Хош келигиз!

Сорлукълары болгъанла 
бу телефон номерлеге 
сёлешсинле: 77-42-08;   
8- 928 079-95-95.

Концерт

Тау тойгъа
чакъырабыз

Ёмюрлюк
багъалылыкъланы
юсюнден оюмла

Премьера

Пятигорскда «N.Ardis» энчи 
иели китап басмада сюймекликни 
юсюнден назмула жыйымдыкъ 
чыкъгъанды. Аны автору уа бел-
гили малкъар поэт Къулийланы 
Хажимусады (1910-1971 ж.ж.). 
Аны поэзиясы тазалыгъы, хар 
кимге да ангылашыныулугъу бла 
айырмалыды. Аслам чыгъармасы 
уа жырла болуп, халкъ да аланы 
сюйюп айтады.

Сагъынылгъан басма юйню иеси 
Болатланы Юруслан билдиргеннге 
кёре, «Никогда не обижу тебя» 
(«Ёмюрде тиймем кёлюнге») 
деген издание анда дуния жа-
рыгъын кёрген биринчи китапды. 
Аны жарашдыргъан а Ёлмезланы 
Мурадинди.

-  Биз маданият хазнабызны 
эсгертирге эм аны сакъларгъа 
тийишлисин чертирге сюйгенбиз. 
Жаш тёлю хар заманда да ёз ти-
лин, адабиятын багъалагъанлай 
турсун. Къулийланы Хажимусаны 
поэзиясы хар кимге да жууукъду, 

акъ сёз бла жазылгъан тизгинле-
ге, энди эс бура башлагъанлагъа 
окъуна, - дегенди Болат улу.

Ахыр кере Хажимусаны кита-

плары отуз жыл чакълы мындан 
алгъа басмаланнгандыла. Бу жый-
ымдыгъ а аны 110-жыллыгъыны 
аллында, тукъумларыны жамауат 
организацияларыны башчысы 
Къулийланы Маликни тири къа-
тышыууну эм себепликлери бла 
чыкъгъанды.

Аны бла бирге сагъынылгъан 
издание «N.Ardis» жангы гитче 
форматлы поэзия серияны ачады. 
Анда уа чыгъармала къайсы тилде 
да болургъа боллукъдула.

Ызы бла сагъынылгъан серияда 
Байзуллаланы Алийни «Къаяла» 
деген белгили жыйымдыгъын 
(1971 ж.) басмаларгъа умут барды. 
Дагъыда малкъар тилге Ёлмез улу 
кёчюрюп чувашлы поэт Геннадий 
Айгини (аны тизгинлери уа совет-
лени кезиуюнде аслам тыш къы-
ралда дуния жарыгъын кёргенди-
ле) назмула китабын чыгъарыргъа 
белгиленеди.

ТРАМЛАНЫ Зухура.

Алгъаракълада Къабар-
ты-Малкъарда МФЦ-да 
гражданинни тыш къы-
раллы паспортуну жалан-
да эски тюрлюсюн алыр-
гъа боллукъ эди. Энди уа 
жангысын – биометрика 
документни да - жараш-
дырыргъа онг барды. Бу 
жумушну учрежденияны 
Нальчикде Хуранов орам-
да баш офисинде тамам-
ларгъа боллукъду, деп 
билдиргендиле арадан.

Паспортланы эки тюр-
люсюн да тенглешдир-
генде, аланы башхалыкъ-
лары аз тюйюлдю. Эски-
синде, сёз ючюн, адам 
сабийлерини атларын да 
жазаргъа боллукъ эди. 
Биометрика паспортда уа 
аллай амал жокъду. 

Алай, андан сора уа, 
ол не жаны бла да игиди. 
Къолунда быллай доку-
менти болгъан гражданин 
чекде таможня контроль-
ну теркирек ётеди. Жангы 
жерледе терк-терк бола 

тургъанлагъа уа аны иги 
да кеч алышындырыргъа 
болады. Дагъыда биоме-
трика паспортну ышанн-
гылылыгъы да бийикди.

Жа н г ы  д о к у м е н т н и 
алыргъа сюйгенлеге та-
лай излем барды. Онсе-
гиз жылы толгъанладан:

-  РФ-ни гражданини 
паспорту;

- тыш къыраллы паспор-
ту (ол бар эсе эмда аны 
болжа лы чыкъмагъан 
эсе);

- адамны аты, атасыны 
неда тукъум аты тюрлен-
дирилгенлерини (аллай 
зат этилген эсе) юсюнден 
справка;

- аскерчиледен неда 
аскер къуллукъ этилиучю 
къырал толтуруучу власть 
органланы келечилерин-
ден таматаларындан эр-
кинлик;

- эки сурат.
Онсегиз жылы толмагъ-

анладан:
- туугъанына шагъат-

лыкъ этген къагъыт;
- гражданинни паспорту 

(14 жылдан башлап);
-  осуйлукъ эмда по-

печительство этиу бла 
кюрешген органны акты 
(аллай зат бар эсе);

- эки сурат.
Биометрика паспортну 

алыр ючюн къырал по-
шлина тёлерге тюше-
рикди. Онтёрт жыллары 
толгъанлагъа аны ёлче-
ми 5 минг сомду, андан 
гитчелеге уа (сабийлеге) 
– 2500 сом.  

Документлени алыу хар 
кюн сайын барады. Адам-
ны биометрика ышанла-
рын (бармакъ ызланы 
эмда кёзлени суратла-
рын) КъМР-де МВД-ны 
келечиси МФЦ-гъа келип 
алады. Бу жумушну ба-
раз, орта эм байрым кюн-
леде эрттенликде сагъат 
тогъуздан кюндюз сагъат 
бирге дери тамамларгъа 
боллукъду.

ОМАРЛАНЫ Мурат.

СПЕЦИАЛИСТ ЮЙРЕТЕДИ 

Конкурс

Айырмалыла  битеуроссей олимпиадагъа къатышырыкъдыла             

Жаз башы келгени бла респу-
бликаны кёп жерлеринде адамла 
къургъакъ кырдыкны кюйдюр-
генлерин эслерге боллукъду. Бу 
тёрени хатасы болмаса, бир тюрлю 
хайыры жокъду. Ол къуру экологи-
ягъа, адамны саулугъуна угъай, ток 
бла жалчытыугъа да заран салады, 
дейдиле МРСК СК компанияны 
Къабарты-Малкъарда бёлюмю-
ню - «Каббалкэнергону»  - специ-
алистлери.

- Бийик вольтлу ток ызланы неда 
подстанцияланы къатларында 
къабыннган от электрокюч обо-
рудованияны бек терк бузаргъа 
боллукъду. Аны хатасындан журт-

ла, саулай элле да аслам заманнга 
токсуз къаладыла», - - деп черт-
генди «Каббалкэнергону» тамата 
инженерини орунбасары Хамид 
Малухов.

От тозуратхан электрокюч обору-
дованиягъа ремонт хазна этилмей-
ди. Ол себепден, аны толусунлай 
кетерип, жангысын орнатыргъа 
тюшерикди. Бу иш алай терк этил-
мезлиги да баямды.

Кир-кипчикни, къургъакъ кыр-
дыкны, чапыракъланы къоркъуулу 
жерледе кюйдюргенле РФ-ни 
Административ кодексине тийиш-
лиликде жууапха тартыллыкъдыла. 
Салынырыкъ тазирни ёлчеми юч 

минг сомдан башланады, предпри-
ятиялагъа бла организациялагъа 
уа 200 минг сомгъа жетеди.

Жылны от тюшерге къоркъуулу 
кезиулеринде ток ызланы эмда 
энергетика объектлени къатларын-
да от этерге, женгил къабыныргъа 
боллукъ затланы жыяргъа, къур-
гъакъ кырдыкны неда башха зат-
ланы кюйдюрюрге арталлыда жа-
рамайды. Быллай затла эслесегиз, 
кече-кюн деп къарамай, олсагъат 
окъуна 8-800-775-91-12 (хакъсыз) 
телефон номер бла сёлешигиз! 

УЛБАШЛАНЫ Мурат.

Эсгертиу

ХАР БИРИБИЗ ДА СЮЙГЕН ПОЭЗИЯ
БАСМА 

Къургъакъ кырдыкны кюйдюрюу 
– уллу ёртенни сылтауу 

Жылны къайсы кезиую  да кесича зауукълуду. 
Жаз башы уа - бютюнда. Табийгъат къыш сууукъ-
ладан уяна, жашнай башлагъан заман. Алай аны 
бла бирге уа адамланы битеу да ауруулары къоз-
гъаладыла. Гиповитаминозну бек жайылгъаны да 
бу чакъгъа тюшеди. Абаданла кеслери не да этип 
сакъ болургъа кюрешселе да, гитчелени иммуни-
тетлерин кючлер ючюн, не этерге кереклисин би-
лир муратда ата-аналагъа болушлукъгъа Акъ-Суу 
элни амбулаториясыны сабий врачы Хайырланы 
Зайнафха тюбеп, ушакъ этгенбиз.

Биометрика паспорт ышаннгылыды, 
жюрютюрге тынчды

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депутатлары эмда КъМР-ни 
Парламентини Аппаратында ишлегенле КъМР-ни Парламентини Аппаратыны 
жамауат бла байламлыкъла эмда  басма органла бла бирге ишлеу жаны бла 
управлениясыны эксперти ЕЛКАНОВ Артур Исаевичге  анасы ЕЛКАНОВА Мида 
Срафиловна  ёлгенине уллу бушуу этгенлерин билдиредиле эмда   къайгъы сёз  
бередиле.

 «КъМР-Медиа» ГКУ, «Къабарты-Малкъар» ВТК-ны , КъМР-ни Журналист-
лерини  союзу,  «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Советская молодежь»,«Горянка»  республикалы  газетлени, «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау»,  «Солнышко», «Нур», «Нюр» 
журналланы редакцияларыны, «Нальчик» ОРТК-ны, «Къабарты-Малкъар» 
ГТРК-ны, «КБР-инфо»  информация агентствону, «Эльбрус» китап басманы,  
«Тетрограф» ООО-ну коллективлери  «Кабардино-Балкарская правда» газетни 
фотокорреспонденти ЕЛКАНОВ Артур Исаевичге  анасы ЕЛКАНОВА Мида 
Срафиловна  ёлгенине уллу бушуу этгенлерин билдиредиле эмда   къайгъы 
сёз  бередиле.

ДОКУМЕНТЛЕ


